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 ل-+و نيسمسأب نذفروهرب تمض ان راك بيلا أو ذ

 لطل !طمق ب حت ناعمنع » ىلحو ىبعمقارو ىتممقر

 ىلحم ءن_بح نونفلاباومهلا « لخفدءاصع هطبضتمكحأ

 لضف نع دّردم زرع * ضيِشبالا نصقنلابهامزإم

 ىلولا لالا انوثه: بكسجو * انبيجعبطلا هلأ هتيبكأ

 لحنا عبفرلا قيس نيس 5 ترادةداعبسلااهمعسطراد

 لصفلا لاسقملاب د_عولاز م * ىلاعملاقا.سر تقلا ز رم

 ىذا ادب ناطر“ ملا ىلذ بل بازل بالتسا فتحا قدام

 لح ل .ااريصم ىوبدجو 5 اناطعلا ىديصرب :زءالةمدخ

 لدس هئفراستلا نيبهمو 01 وأ لك ندهن دضاقلا مركم

 يلح نم اص ناس 21 ناعمهيفنيحداملازعأ

 0 - قرأ هارز هاوس يف 5 ىف عمهدمف قوكقلاع

 ,ىلثم عمسمب ف كف هالد نع 5 ريبصق قد #ملا غملبف

 لا طحتباةىرلا لع تلاوام * هاجت ءو هقشو ماد

 لكش نبا أ لبمَمْلاءاس 5و د هك عيبطلا لماكتتالغ

 0و وقل عجل م 9 #* خرأت قة. والاجو

 420 8 ه9 الا غل

 ١؟مة5

 هذهر ووش اريك ارك ا رش ف ه:سصسما هدءابط تناكواذه

 ةالصلاو تاحلاصلا تهمل ىذلا هداف هنا

 هجاوزأىلعو تازدهلا حاصل مالسلاو
 هلاودم ىلع جيسان لكو هلآاودهترذو

 ىلاوو ناف رب لا علطام

 نادينا

 نامأ
8 



 !؟ ؟ 7
 سس ل

 ميو
 0 ل يو و ور ا

 أافتكمالاجتراو ة ةييديدي وسلا ةرطفلا هتسختن او ةعدبطلا هبت مهام تنثأو عبطلاةَوقو
 كا ارمم نم دصاةملارامتسا ةقمظو رابع ص نم ىناعم اس ابنقا طرش“ ءامولا
 نيطرمثلا نيذهىةحب ذا اذان ىعملا كاذب ظفالا راش | ةمص مالو أ هناذ ف رح |ىسءملارهوح
 عمسميقاحت اربىدبعت سعأ هبقلع اهسالناسسلا نم بما وهام ٌجسيامهقافتانس ةئاادقتو

 ةريخلا نم ىل لصحام عمهقذي اورلان اع" اوناوبدلااذهىفىضو>لاط نا دعب لا ةنهمق عسا
 لّوطالاىلو هتارتاهالطالا ولامع_ةسالاىف مهفرعىراعملعلا اود درعا مالكءار ءاردمساب
 نالكتلا هدحو هملعو ةَقثلا هبو تاسالار

 «( هناقووءالعلا ف ًاداومررذاذهو)

 ثالث ةنسلوالاعس ررهش ن هنقب تالا س سلا سر ةمةعجلا موههداوم ناكح هن ارد

 تبهذو ضاس .هنقدح ىيىشغفنتسو عبس ةنسلو قىردملا نم ىو ةئامملو نيّتسيو
 هفرمصتم دنع هلزغم مور هشأ ةعبسو ةساهب ماق أو نيعسزو نامع ةئسدادغب ىلا لحرو هأرمست
 ةالصنيىفؤبو همنمع اهذإو تدبلا هموزلانيسحلان .هره سفن ى سو ةئامعير أ ةنسدا دشن نم
 ناك ةئامعير أو نيعبرأو عستةنسلؤالاعس درهشنم ثلاثلا مولا "هلل ةعملا نم ىشعلا
 رهشلالاقو ةنسنعبرأو جساونم معلا لك أ أي لامونني ,رشعو ةعبرأ الا ةنس نينا اسس هرمت
 هتجروولضغب تاشموملاو نينمؤملا عسجب نيو هننعو اذع هلل ارواح ةنسةرشع ىدحا نب اوهو
 همرو'

 « ( رامغلا دعب بتاملاقوسدلا ميهاربا رازوالا نارفغجارلوكي)«

 فراعملا ةمعج ةمذ ىلع فئاطالا عاونال عب مايا باطتسملا بذعلا تاكتلا ادع
 هرها لا همهازلا ةعيطملا نسف اج ّس < هقزاخا نساح [هماعنم رظنيالومشم|
 لالطظىف اهدعسبك اوك ةقرمشملا اهدحم اودةرذوتملا ٠ هرهابلا ةمهلا تاودأ 0
 دمحم الاةولملاث راو هن .روادلا بك اوكح ه.تاحتو هب ,ويدحللا بتاسهدب تاحت نما
 نعةيزبزعلا ثيداح ا دنسبملاو هداانو دحلافراطنبب عماملا ”ديدانصلا ةارسلا ةلالسو
 ند دادعتاهريس نبال ىلارث ”املاو داوطالاهملا ةبسنلا,فضست ىذلا ملخلا ىذ هدلاوو دج

 نا ليزحلاع اطعلاو ةريجشلا بقانملا بح اص باعرلا هئنع كلعو تاعسا|ةخم للا
 بئاصس هاءاعر ىلع ”لعمتاازالو هدودبو ماودبدو>ولا هنا عم ليعم“ اان دنةأرصمزب زع |

 لاقت هعاربلا نيداص ىف هظّرةي قلطنا هعاربلام هدأ هدصصصل نعت حالو هدوحو همك

 هعضو نس لبعاشتم هعبطماعاخرو روم

 لصف لك ىف ضيرقلا عيدين ع . لها عددا نعش دتنكام
 لدالا ىوذتلاو هو ىّرعملات * ([ىلس هس اونأ ن مادبا

 لل-ةمغوص نع نيعدملازهمم * قاعات ارحاس طقسا |عدوم

 ,لصالا حرشريونتلا نول نم * ناعان ىعمأ سم فاس

 .لوق عدباب ىمهلا قرتسس « لاعمال هنا حرش وهذ



 تا

 7 هم مهو م ايل 3 همم , -ِِ

 « (برشملا بديل لءالق يك شلا نمتهرك ا ذام ئيربخ)

 بشلا تةمتروط ىلا هتسممامطا بيشملا فةهوركملا لاصخلا نع اركساهنم ري

 لاقف هثمدوركم ا نمت هنمهتهركاع ريف هركامبشلا ف ملعأتساىأ
 - همدمدوعو ىو” و 03 2 2 2 2

 *«(بيخلارغثكهنوكمأؤل » وللا مضو مأراهنلاءايضأ)ه
 نائسأ ضا_وولْوللا ضامو راهنلاءامض هبشي هضامسب وهفرعشلا نول ضاس بد_كلاّناىأ

 ءايشالا هده نمنيهرك_:ىذلاام ب ربخن ةهوركمريغةدو < اهاكهذسهو بديملا
 هنو. ىهو

 اهاك

 «”و وم هم و و٠ هم # م < درو -

 *(بسطو قورب رظنم نم عم#_هعامو بامشلا لف ل ىرك داو)#

 لاصخ نمهعم امو هلضف ىركسه ذاف باء شلا ف تءغرو هو ركمرغوهو بدشلا تدركىأ

 تنطلا
 هد» هدد ز5علو#ع < اناا صال م

 «(بررالارهدك هنامأ شا هبح ميلا ءردَع)»
 نوللاداوسف هناوةماوغلا ىلا ل لاوردغلا ةنظمهنا كلْدو ةهو ارك هلا نانا فزع

 كبغر ىذلاام ىركذاف بابسشلا اهعمجيىتلالاصخلا هذه ىأ ةصغنم همايأكا لقاعلا نام

 هشبحأو ٍبابْشلا ىلا تامو هنعتيغرةسشملا ىلءامهتلشفا مالو هيف

 «(رئاونملانمةيفاقلاو يناثلا طمسلا ىف لافو) +

 ه(راسناف الافكتي * فرش اراس ضرالا ىلا ارأ)»

 اذياقىلطو مداكملاةزامحهد_صقناو مهل ادع هق_ص
 ىلارامسضرالا فوهف فرعا

 لءجسعشلانههش سعشلاوهو قاف الافراسةرمشلاوءاملا فههبشن كف رمش ةزامح

 ءاتسأا جورب باتي قاف الا فراس ا ذو ىلاءمالربسلا ىف غلابماذهاراسسامهتمدحاو لك

 «(رادكلالا كد ٠ لزاما اورد أك )

 ريسلاةعرسف كنا ىأهلزاذمن مرخل زغج لب لكل زغير دل اذا ءرافسأ ةرثكى ارديلابههمشمت

 "ل مارادككستالو لن ةد_>اوتلما ميشالردبلالزانكاذدلاناورديلاكرامسلانامداو

 هكسمأ ى أقلب هقالأ لاش ةدحاو

تلا اذهنم عارفلا لرمستدقو (حراشلا لاه)
 ةئاسف-#:و نيعيرأو ىدحا ةشس مرهم قرياتغ

 نعتدرضأو راثك الاو لالخ الا نئسامناجم راصتخالاو همفز اهعالا ى :رع ف اده-ل الو

 ادهلو فت لذاو ناسااو حاضرالا ةرورش نموها حوردلاو تالاهستسسالابلب وطتلا

 ةحيرقلاة تم هندروأاهف قرصعتلعج هتمدوشتو عجاربنال مب ح رشناوبدلا
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 ع؟6

 .٠ 0 8 0 هج 20 0 | هئادعأ ع بمد ما1عغهفكو ساط رد انه تبعد هك دقودباك قاواد ىأ

 يبعنلا هن املوأ ىلعو ةواعْشلا '
 وودمو 7 29- 8م

 *«(اموسرلاومقنأ بصلات #2 اهيرساطر لاف كا

 تعدو اهلمقامد :ياكلز اداوم راس سعرا ريع تالا عر عهحول ا لاق. ْ

 مودر ساطر رقلا فهفكطتق ف.كت اةاماع ءةكص تناك ىألعفلا مال ىهىتلا» ايلاف ||
 اهقعتو موسرلا وعنا بسلا نأش نمو معنلاوةو 0 اكلت هفكوذباكلا ٍإ

 1 * (املءاربه اش فلك ف رصت 3-3 ىلاعملا«ةعاطا نماولاقد)«

 فيك ملع ود هيلع :ر د ةءالام ىلعر دق ىلاععملا هل تداقن !نمثا | اولاوو ىحتلاعندىف اوناحأف ىأ ْ

 هتلمش مب س- ىلءرومالا ىف فرست :

 «(اهظعا داي ثا لضفلا لهال : ميظعاموديح وانك )<

 ! ىأ ميظءامو هلوقباهريخو نأ كسا نيب ضرتعافؤلا لوانتودو هدعبىذلا تبل اوهناكربخ

 هلوقف هر ذامودو مب طع هب لْضْمْلا له أى نأ عالر عدبإلا

 ورو هم ”

 1 «(اههيالسل 1 3 اياهنهتفاطأن رملوانت)»

 ا هَ .: ى_هرااطم الاراها | ىلع قرغف اضاس .راهتلاك اساطرق 5 هنع:صفطلبذ_تأىأ ّْ

 ئضاسلا لع شلل
 *(4 مت امال راهبك :زعتاسأ نمو«

 2 وءه هوو ود

 «(رطاملا مركلاالايَتنأو 5 هتاساةحرلا كلاخ)«

|| 

 امنايناي يعل اردقّن أكوا يفزاضإالا هيىذلا نعل ناسنا وككايئالا فناسنالا وكم عرس

 اهيفناسالانوكباندلاردق كلذكفأ|
 ا ا

 «(رئادكنذناباذاَى 3 5 اهنس هيواهيفنسحي 3

 رطملا)تةاخ أ ىأ تابامنو تلمخأو ةءاصسأا د كانا لاش طم 0

 || دوه قلما وكت اش وهو ىلاعت هللا ةجخ راهم اخأهلاخ لسأ ىأ مركحال لاه دارااو ا
 كلا لنور ليجدوا

 وهم مدس وهو م«

 *( رظانلااماسناهصصنو * هذيع قفا ايداأك)* ؤ

 س .رادلا ناكملاكنيعلافنابنالا اهلبا ازاذاواهتنز هب 0 اا امناسناءنعلا نبسحامناىأ

 معا ذدلا شحوب هنوعو ايف ناسننالا نوك,نسسحن امن اندلا كلذ كف دله لتر ا ىذلا ا

| 

| 
| 

 5 لااويلل نو ءةيفاقلاو لقالا فرغم فلات 1 ْ



 كايدو

 | تاهه 2

 ال |قوهو ةءلغلا ىأ

 سه لص

00-2 - 

20 
 را ا تت سس سس و

 »* (لدلك لاو حالا ىدّممت 35 اجولو لاحيلا ىفهاشلا عَرصت) «

ناو تامهشلا هلع ى ذقت ىأ ةعفرلا فهلا ىف كلل !تكحوه ىذلاهاشلا سكت ىأ
 حوت 

 ردو م ع ه2 فرح 1

عال ١ كلل د 5 اوفطا 5
 ه(لياذلار اعقل | ىلع اولا ملفك 

 قنأتلاو فاطالا ةباعنم لان ل ملظعالا كلا -تقرف وهىذلاهاذل ارسأ ىأ

 ىأرلا ف

 «(ليلظتاءاهرم 2 رم ملكت ءذه ف 1 وصلا وتد

 |١ ىس ةراهمو اذه سفدريغ هيز اوبال ناك خرط كام بعل افار هام ناك ىلودأ اقصساوبأ

 معلا وذو رب ”اسنق دج نب لفلا ىلع و همقىل اوسلا لعولضف» ناصمذااودداب ايزل اهف فرمدت

 *(لوقلانْس اها سك سلا نمي هداه ل اد

 «(لبج مع فوقولا لاق“ و 37-0 قو بثكلا عاملا ناب

 لويقلا نس< كده تاباقىأ هءلع بوةكمهعامسو هتاعومدسم نماءاكه ملا ىدهأ كة ناك

 || لقنلا لمقال فقول اوهفقو ىرك ىر ع هباع عاممسلا هبتكو اعووسم باكل ان روكصناالا
 ْ فّرصتملاو

 «(يتاوتملا نم ةيفاقلاو لالا لد وطلا قاضي ألافو)«

 «(ىاهرةراوطمَد-عأمتئاذا »للك اوكشأهللاها)»

 ا «(مالح أ ثافضأوهفاريخ ناك ناو ا عقاودبالوهْفارسناكناَ)»

 || اريخ ناك ام مرحيو هما رش ناك ام لد وأن: هب لحنا اوماناذ اهلح ىفهلا ىلا عتهقا ىلاوكشر
 ! ىريكعلا فدحالالوقدلثمو

 ىناريالو ءاراال ميصأف 2 ريصخ لكب مانملا فرصبأو

 نادالا لبق نمرشلات متل « ىتانمىف اًرش تريصأولو

 «(رتاوتملا نمةمفاشلاو لوالارفا اولا فاضي أل افو) «

 ابطا م1 باَكَفاوُو مهل وُمأ)*

 ٍ لع فرفللل ل ناك شياو عزام والا طخنا نس ىئهءلعدراولا باكل اروطس هم-

 ء ردللا نمموظنم
 -- ” هدو

 «(ابعتلاو واع اهيحسي 5 اياعدتي داك تسلا)#
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 كولا

 لاصولا ينجم سم اكعوذمتاضب !لامخلاّن اف لامن ار ازتسالهموّن اءاوعدف بذكىأ

 قانتسالا حربو با ىوج نعهولخو داؤمل اواس ىلع لل دن وغدا مونو

 28 ّ د هوم 3 نال

 ه (لم ع دافرلا ىلعداهسلا اذكَو 5 ةروزبداهسلا ىلع < ضع)*

 لاحو داهسلا ىلع لاص قلانم ءوذلا لاح اب دمحلا ةران زامعدت_سمم ونلاىلا عزفاذاو يديحلا

 لاقاكنالامحلا فاّمخا دقو هملعةر هزل هايد رلاىذتةاىذااوهداهسلا
 سم وم و و” م ه امد يوم

 «(ليسئلملااهبنوكب ىرخأ 3 ةلاسن نمل هفادةاخا نالاح)#

 لوصولا ىلعلدت كاان ةلاح نملهفلاصولا دوضصقعاش فدا اوذاه كلا لاح تنلخا ىأ

 ليلخلابرقنهلومأملا لد ىل |لدساب مي دحويو بيملا لصوشىلا

 «(ليوط يفرجها َنألاخال * ىئاومامحلا ىوسنيددعبام)*
2 0 

 تب لوطبت وما رسل ناو تول لال دان رلاوداهاانيلامللا نيذهدعب رس اكأ ْ

 » (لوبحح ىَنآلابوهلاعنم 2 هلأ حورخلا مونلاهلمضمَو)« ْ

 راش لهب :ءاسالا ىلع ل ىذلاداسفأ او نوكلا لاعنءمئانلاب حرع هنالموثلا دجامتا ا

 توكلملارارسااهتعئاطمو حاددالاماعىلا ةقطانلا سفنلا حور عوهو مونلا ةقيقح حلا اذهب
 نءسفنلات صفت اذاو ب.غلارارسأ فافشتسانعسفنلا ةعئاملا ساوحلادوكر دنع

 كاذد:ءو ىلكلا سنا لاعودو اهررع لاصتالل تْغّرف:ةمادبلامزاوللاو ساوألا قئالعأ|
 ىعسم لأ ىلا ى رخالا لسريو توملا اهيلع ىضق ىتاكسع ||

 «(ّتاولا نم ةمفاقلاو لوالا فرغ ىف لافو) +

 «(لوذعلا بْرَحَوىَدَتلاَفلَحَ 35 نال ف باد" الا بتل لد«

 فانعمو دوحلا دهاعهد_هاعمئأ ىدنلا فاسو انهم فت هنآ ىأ اهتدلىأ بادا الاسر ١

 لود_ءابرحو هفهعواطي )و هفلاخدوحلا نعهذ_صوىدنلا ىلع لوذءااهمالاذاوهدهع ا

 هاناقاشمأ|

 «٠ (ليبسصلا هفكىف مه جر كس لا سر ىلا بءاللا نأ« (
 م 2000

 كالت تك نرسل عيال يردد جيتا يمال مالم ْ

 «(ليفو خر لك نلعب ك فك قذالاو يرام نم)#
 ا

 "هل فااو خاخرلا باغتاهشد رمت كتذح قذاسل ارانلا اعف كضرادت 26

 رمووكم مسمي (ضري ص هكذ

 6س
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 تسلانوهياموق ى_هباهلاهن ةرعكلا ىن_عيمارللاتيبلا ىلا نوقوسي ةمتفىف تي رسكأ |
 لامر لديوفلاج نوتو منو هلاعتمهباكرةاشم

 ء(اهأذكت ةالَملاب اوك ه كانو اك اروأ)* ْئ

 وكسب ةيلصم انو ةقان بكر ىأ عما ماهماك أر ماتا فاناكو اشم روع مة فريسي ىأ ٍ

 اهريسمف اهءاسعا |
 20005 2 وو هموم مهم , 5 أ

 ء(اهلاصوأ ىعضااب رقد :زيطألاهترداغ)« ْ

 اهءاضعأر قنتو اهلك أترومظل ااه انف ةالغا | ىف تبطءوريسا ا لوط نم تاككأ ْ

 ه(اهل [عفرتءا دس 5 ىلا ممسك أو)» ْ

 اهيكلاسّرغت ءادسبب ىف لطلا غمد لك أ ىلا لامحلا 3. كنرطضا كن أ هضلا ةاساةم.ف كلاحو

 برش ءامةمهوماجبارمسإ
 2229.22 هيد هاء ءوكر 92

 «(اهل امريرعلاربق 01 ةجاح كك ىت) ا

 هقلاهجولاهناىأريزعلاهقلاىلااهعجرم جلا كلسانم ءادا يسعي ةجاح ةكبلطتترسعأ ا

 هىمأ قط ءاضق ىل اعت 1

 «(اهكابج ترو اعس « اهقاوط ٌتَضك حل

 ةورملاو اصلا قعيامعساعم_تاهلا.جترزو تاّرم عبس ةيعكلا فاوط تيدا ىتح عب ٍ
 امهزبغو :

 «(اهلالشااهئاسمو « اهحابصدْن تعم ْ

 كس مهل نان ماوس ف ّر وهو نيلملا دلخأةائنل او عاصلاا دنع تعمم ىأ 1

 «(اهلالس ولاَ « ىذأا كا اسروجَْم) ْ

 لجوزعمّللا ىعيهماعذا ضمفنمولملا الج ىذلا كلم اضر لن اذهكمعس لمؤن ىأ |

 «(رتاولا نم ةيفاقلاو ىناثل ا لماكللا ف لاقد) * ا

 * (ُليدسُمأكلاخحا ار * ل و فدي

 لاما ءاسشأ ن نء مولا فوحرباملمانامت اهن "اكو مونلا هعنم ىولا نم بخناءامّنال منال معز 0 امناكولو بلشلا لوبتم قشاعهنا ىديو ماني ىأ ىنغيهدسف ًاوهمّدس أ اذا هلبت او بحاءاددلمل ْ

 بسلا قارفنمهيدملرب ازلا ||
 2 2 1 2 وهر) هل < و

 » (ليادولسلا لعنوفملا ىركو ينم تاء لاما بذك) «



 *(اهلامح كلا ع # مت اهمْكْنَجاَل)*

 ةاهملا كات ىِتلا ةمسمهل اك: ءتعنماملىاا.ندلا ظوظ-نءاهمراعتساو ةسمحلا ةاهملاددا ار[

 اهلامكنَرْغ
 م « ”6 ة<- - 0 :

 « (اهلانطخ در لورا اأتأذ نع تةدصف)#

 تذل: ىأاهتءلح ىف بغرتلوراوسلاتاذلاسحلا نعتضرعأو ايندلا ةرهز ف بغرتلىأ ||

 ه(اهلاله تراه اهر دبا عت 5

 مام هنافاعردب ,هسياقمماقلا دن عقوتماهلاوز ناو ناصقثلا اهلاكءادونا تفر ءىأأإ
 ثاصقذلا فذخأس هنأ لعال اله ناكن ادعي هنرا مهرس 1

 وه

 1 6-0 * كا 0

 ريمان
 م د ارو م دوما  وروهُو دهدءم

 »(اهلاةمتمهفلهفر كةمانأ كدظعو (

 1 م : ةاهزورعمانالا كةظعو ىأ

 «٠ (اهلاهاقم 03 املا لاح ٌترمَعْنا )*

 ىأةضةئماهماو اهرورجاهلاريغتتسلفاهميداصت . مان الا لاسريغت تناكن اومانالا ناىأ

 رةمانأاهنا ىهواهلاح مز اول م مانالا لاسر غتو اهيا مزال اضتنالاورورملا لاح

 «(اهلاثمَتصااقب و ابّشلا تاو كد«

 الاثم اهتافوالالو اضوعب انشا مانأ نعددتل تذكامو بهّتملانهئلدب أو كيامشب كدعفىأ

 «(اهلامتءددقول * وما ىرحان ىرت)»

 اهي رج تمىلافا اهريسلوطانمس دقانا|فلاسو لومحلاري ستاك ايريس" مايالا لازتالكأ|
 اهلاعو

 «(اهلاوعاسرامت 3 انجدلا تع تيرَسَق)»

 كاس حاملا قئاس بطاذ مالكل ا كا ذك رئاظرطم مودي ىتلا ىهو ةنجادو ةنسدم ةباصم لاشي
 ةرافسأ ىف اهلاوهأ امساقمةرطاملا ءاهسأ | تحت هريسم نمهلاح

 «(اهلاعن مارحلا تيم علا ىلا جر ةشفف)» 5



 7-20 5 و م

 | «(اهلامرواموزح ق * افرلا ف ستعتماتح]

 ركش د صقريغىلعقرطلا عطقنو قافرلا برطضت ىتمىلا ىأ قدر طريغىلعذنخ الا فاسنعالا
 د وهنا م هراطق وليخلا ل وسسل !ىفمه يسم مولع

 2 2 #02 روث 2ر هيمو

 «(اهل الظريحهلا عنم 3 ةكيانيالظتم) *

 دقوللظاادرب نود<الىأ كدا الط مهعنع ةرجاهلار ا دنسن اد انكي !لظ نولط سس ىأ

 مهرغسىف قاشملا ممتاناعم فصرريعفلا

 « (اهلالذا تدوم # اهبمهمارختماا)*

 داعو هاكم_ممناهاو م_ولاالذاناهب مه ءارغ تاباعفاهانا مهت.حماولهأ نماندلات دهعىأ

 رعاشلا لاف ْن اوه كول نايات هاوهي نم عم هعمصو ىوهملا

 اناوهتقل ىوهتسق مقلاذاف 5 همسات لقىوهلاوهناوهلانا

 0 افي بحملات دوحلاك )#

 ءافل اءاهيسحتلا ا كيمدسع ك1 ١ كس 0527 كل ازه

 تح
 .»(اهلالمريمصلا امو ن ءالانانثلءاولاق)

 3 .هرثامكو مهم ولقيمهو نا -الانايندلا نءمهتم اسنوروظب ثمحانندلا لهأ نعةباكح اذه

 تا اك مهو ه مصر .

 «(اهلاعثو انيمي ركلارخسا ىلع تّبق)#

 اذ_هركذوة_ثعمىف ءانزبابنم م ركظح الف ركلاولا نءاهظوظح ىوزئاذدلاّنا ىأ

 ريثكرعشلاف دل
 م2 9و هزي 5

 هيلا اني غ# 0

 هعرضم م

 .(اهلاسو تأ 20000

 ةيغرلارمظ أ لالمءاوفءاندلا ىتنءاحولىأ يقناوليقلاب او باطما جرم هجرخأ

 اهتلصاومدرأ لو اهيذ

 وسمءلسع اه ل4

 «(اهلابخشت ناحربب مه نمكلسو)»

 ديدشىأح رمخط كلل لعاطيقاب اه امو و كاسر اهما اره هألايثدلأ لصون او ىأ
 تيهذوأ تءاحاندلا سعأ نءهلاب غارت دب ىءاهلا_ح عطقتو ىنقرافتنا ةفاخم



 «(اولاو دايو »* لتكن يعش ذتاسحتا 50 (ٍ

 ناكنذهما| اوم سنو نيدعشو دودو ب لس لع : نيل الست ءاعوزوشللا ىريجاورع ني ناس> :
 ناك نمو نادمهىفهدادعو ىبعُسل !لمحا ارمش ن سهاع مونم بو.بعش مهل لاشي ةفوكسلانمهنم
 رمصعناكن ءو نيمعشىذل مهل لاقي نعل اممهنمناكن مو نوينامعشلا مهل لاقي ماشلان مهند[
 ةياقو تناك ع ردلاهذهن را ا

 ان امتاهلعل ىأدلبىف كاذرهظامل طءسقااوءاءولا نمارارفنيبعشا :لزن نيد ىري-هلا ناحل ||
 : هانااهتب أهون

 و25و-+9ةه

 «شإأبلالاذب ست أَو 5 همس هن اجدقو تقواش) *

 اه ل سفن "كى آو لجالا ناحاذاةياقو ىنغتالذا هنمح دنع هقت)امكجارءاولان ههّقو ىأ ١

 تولع
 ءزوءعو سلوا ه 5 :

 «(اسن ورفعت سرغلا كلب #3 تارا بائباسرغتنك و)*

 تناكول ىأ نينا ةهسْسمسرغلاودوةرايدرجلاو مال_سلا هلع اص ةقانرخلا باسدارأ

 ءوسلاباهدصقواهرّةعىلعر دق. لاب تلمشاو ةقانلا ىلع عردل هذه

 «(تاعردلا رخآ)*«

 »(حاحلا قئاسن اس ىلءلرادنملا نمةمقاقا او لماكلا نم سماح ف لاقو ) *

 «(اهلاح مقا ورك « اًكاودك امد«

 مهاياةدروم ميقملاو مهتمرفاسملاب لالا اهئ-واهلهأب اندلا بالقثا ةعرسب هسف:بطاخي
 ىدراادر اوم

 هد 7

 «(اهآاجبُت وه مكفل سمج امعةلاعت)»

 مرتو ويست ايزحا ءودو اهلاعفأ مق نمىربام عماهرهاظ نس هتماهتسا ركش |!
 6م ىو يم

 هاهي دع اد 5 اهكاهئرسمتصقن)

 اهلاكدقاف ةرس ا اههف دعس نمولاوزلا كسول صغنمصقانو عذناكن اوايندلا فرورمسا |ىأ
 لاوزال ةضرعامنوكل

 «(اهلامااهلهكت « الاف مد سْمئلاَو)»

 نس أ دقو لطاددرورغىشو ا ميلع لكس:و ةيذاكن !لام" الا مدت اهاهج نمس فال انا ىأ
 لوقي ثدح ىزرخابلا نا نب ىلعزمشلا

 اع : را سأبلا عجاضأ تبو : ىنامالا ىلع لاكتالا تكرت 2
 اع«رتير فنا تكأ « اذهل بةنمىناال كاذو



 عام

 «(ىأدربزهلا ذاىلاماَق 3 امانا اَوَتَدْعاذار»

 هلاسمح او دسالا لفتح لاه بنمو عردلا 220101017 اذا 0007
 ةرواسملاىف

 «(ىأكبارضلا اذا س سنع لماك : هيدافأ نع نا منوي

 ةعرأ اوناكو ديزني عسير سعلماكبداوأو هتقلفاذا فيلايهسأ ًارترأف لاقي قشىأىأف
 ةيرامنالا بشرحلا تن ةمظاثدالوأ سرا وغلا سن أو ظاشللا س دقو باهولاةراعووهةوخا
 ريهز نب سق ةنمعردلاذخأىذلا اودو مهلّمعأو مه رخص عسب رولماوكسأا مها لاقي ناك

 ماهلا قافو 1 ول
 عردلا هذهنوذ تناكبارمضا

042 000 

 إ «(ىاردوامال ٠ ٠ اهنا او)»
 اورغظا ع َح 5 6 هتشلرد أ ىأهلَ بل رفظأل ردلاهذهلذ 7 ردرشز قلن اكول ىأرغ كن ئأنو رءان
 اهايا هعنمو هعردذ أ نيحهملعىأناو دايز نب عسر نمهعرددرتساو

 » (ةزمهه ورام ةعدقت عرد فص ىف بكارتملا نمةيفاقثلا ولوالا طمسلا فلافو) »
 ببيع او « المن نمتدنقأ وار تيطعأ)» رم و هم هدمه 0 ةهءودبودر س5

 ناو ةعانللا ىهو الملا نم تنذأ دالي وطا رع تيطعأو تمدقاممأب عردلا ب طاخ

 اهتدهاشثدا 0 ونعرضاهمدقب اهنا ىأرخىأابتن ءاومص وكف تنعم

 «(اب -ىلاىرفلافركشتاا « ندعو نامل لا

 ا.سضروزغ 0 اج ١ىأ

 «(دصْن ملا فام نامل رم 0 يلعطااملا لذ :هءارضخ اشد )*

 كلذ عمو ناسطلا هم غىذلاءاملا لص ىجعن* ارم ةخديدملا نول ناعلو اهقيربلء اشيا مناكأ

 اهلعأ دصالةمفاص

 * (الكنم 00 دقو لا تراط * الجم ءاهلا لبنا "اك

 هلك مالكا ماا هيستابلاتراطدا رح لحر هن كل امنلا نمقشرباهيل|ىبربكأ
 هعءيوم دك 5

 هانا لع سدر كت * هتباصا ىف قفوي) بئاصف)*

 باصأ اذا دلال خاسأ قققومو وع نكلو عرذلا بصيام ةصرلا ماهسلا نمكأ
 ةباصا نم املس قي هنال هئطخ ىل_ءطوفخوهو عردلا ْئطامامئموايفرثؤيالو عردلا

 هاءاعردلا



 ه(ىأو ناعطلا فاك ام فخ 5 ىَأرَفك : ةانقلانانسللق)»

 , ىأر فكه دعو فلخأم ةعاطملا دعو ىذلا عرلا نان الق عردا!لوةةدعو قمعىأو

 هناعط تود عافد

 * (ىَتَو هماجهملاّتاف *« دَكو ىمكلا لن أف لك)#

 ٍْ ىمكلا مان زوادقو عرالا ف نكمىذلا ىمكلا لقيت ؟تانسلا فلس أ نسى الت
 ١ الهلا ل_دقو عردلابهنصحتل ىمكلا ل_.:ة ىلا لصي /ىأ خرلا نانسملاكالهلا ارئاص

 1 عرداا ةمداصع ا اهنالثان_سلان

 وى 1وءدوريزس و ع

 «(ىأث حمر هدعْتَدجَوم 03 ةفعاضم ةرثث هنو دو«

 : دجتاللتقلا هعنمت ةفءاض-عودهسملال وصولا قو ىمكلا لتقف كىأداسفلاىأتلا

 بألا ىلا هبي ل سيلا تكا دان عير ادع علا
ُ 

 لو وةم -

 *(ىأن بارم لا اذاودت لش عملا ةعئالك لذ ىلع ثحال)»

 ا حالم أش لذأن مّن أاكهار نم ءترمسي عردلا ناعم ىأل ملا هلضأام حولا هاك عردلا تءالىأ

 1 با ارسلاواهديرب نميوندت عردلا َنأالا بارسلا ه.ثتاهضامس ان الاف كلذ هرم هدد>زب ودل

 ا )باطاذا ل معتوهامنا كردي امدح مث س ءدابارسلاْناكلدو هيلاطن نء ادع ىأ ىأنب
 1 ين ا

 وو 222 0 ل
. 

 «(ى اَصّريحةاطقْلا حرر « هب تك هين اخرذ ل )<

 ىرفلا ةعومطملاس ماهى : لا هدر مسك ماهبسلا ىوبي ناكسص عئاصوهو عب رهىلا بوس هوغو" ىجرف ةمممس رك ىأ ا

 ىلابوفموهولمنلاوه || 2 حاص أ ىأصاذاةاطقا|خرفراق:هفءضااىف هناَنظيهمفريثأتلا نعفعضيو عدلا |
 نقود»ىر وغلا لاه خير ا

 فورعم لهاا فناك ١
 ماهلاولاستلا هلام ١

 ىر نمنيذو دةمو+ لاه

 قلصالاهمسش *خعرفلا
 راقذمفاطءئالاوحامصلا || 1 ْ
 ىنرذلاو جئاصلا خرفلا ا ضرالا ىلا هنءتطةسم فورعملا ل١2 رب وهو بولا لنيل عزل هرم تنكول أ 0

 ها سنجتخ رغلا عم ا اهيلءافسأتحاضىأىأم |

 ةددو ” هلو

 *ى الدول نايمعلا دمع 5 ىو تام قوت رذاثا)

 ديما عاب لع سل يسن ا ل ةمسش>ولاةر ةيلاك دللا أ

 أ 0 ا "دلل |نول ىلعدسالا تدهاشبرحلا فاسأب |
 مم © ع 7 5 وردو م

 « (ىأم بال هْنَءْس وه 5 اهكلع تكبد لجو«

 اي 06 ةءّ

 *«(ىأَدلاَيامدعتَ مرض 00 8 تانلاعحتامهي)*

 !ٍ رمضخ أ اههس ىواذلا تابثلا دوعي نأ داك املا. ثنامماىألبذىأىأذو تينلا ىو ذلاق» ْ

 ءاملا همش ع نءاهبامل

 2 س 14
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 ةديدللا ىناوالارثاسو
. 

 هوو د

 «(ةنبلوخ دك نع ارعاق #١ |يفتامسهلارثكَسنالك)

 ةنلالوخدك ةذالاىفامبل ارد نااهلاقا دا :رثكلا ليالا اراكاست لاك
 0 ا

 8-1 هرفروتلا عب رآ 35 اهنمتليافاماقاذا)ه

 ءانغ اهفةتنغماهراهزأ اةرث , ةيمضهك زو ضار اقيلوبلا انبان بيع اهلعز أ طك هش

 اهيتاينلاةرثكل بادذلا

 « (هنغتف ضار انام د رص لام ٌقغنمتنخت)

 لب ةعمنا "نلت ىلا ات تالاملاىأ رافال |رملا ردو هيفا اذاناكملاب جَء مى ءنمتنعوأ

 تكلا تضقيؤءاهلإو نفت ملةراعشالا,توصلاءانغنمامأ تلاق مان انغتسالا مناكع ىغت
 ه ومد

 «(هنعأل لد اْثادْجْنا او 3 نجف م تي
 ماو 1 أذ

 ا هقلخ تدك أ نأو اههنعيالاهف مالكلاولا دما ل بلق مىأ 'يث لكل ضد ىلا ةئعملا
 ةئءالا ل دس نيو لا دس ىف هنعمل نيب قداط تام هى الا ماححج» ١

 ةعئفالاراهطا

 *( ةندئالو كلما ندالو 5 لخ مكب نام كلو أ) »

 يتلا ةأرملا مص نمازيثكص كلا نيقاي نما ىأ ف ااودلا نع ةباكح همأ لوق نم هلك اذه

 الو نيذكيو قيد ص ةدعصنب نيةأدالن مناف نهتم ل#بقتالو عمست الف اهب وعل ا ىلع كذضرحح
 لوةلاروز نمهشد دون اعف ىلاعت هلا نيقارب

 5 < ء وؤ دور ع < هوم يالا ب

 م( نتاع نمشاو لاثَر * اموبنذخأب نأ ن نامأدقو)«

 لوقلا نءك.لانيقلأ امج كل نيفب نأريغنم ةوشرلاذخ أن اعبامين دربامنا ىأ

 «(ةلفضلا فصلا لوُعلا تاب « امون اطولَو)

 نمو لوغلاك لئىشلا مقىفةأهاكبلا نغ ّنياوقىلا تاكرو فااؤدلا تءطاول ىأ
 ءرلدرلا مسا ةريثكلاةفضا او بهذ ىذلا اهيفصن لثم أ ىتا ىهو فصن نسل ثءح

4 

 *(هنضاس 3 فنألاو »* ىراوحُتَدبا برواحاذا)*

 ٌتنحت امن *ىل د 2 لناو قرو ا ىلا تفلت لا هانا كنج وزب تلا ةًارملهذهتر واح ن اهمأ ل وقت

 عردناسا ىلع رك ارتملانمةفاقااو لالا حرم ملا فلاقو
 تا.عرذلارخآ ىهوةانقلا بظاذت

 2297_ئ7777با__ت70+777سسسصسسس_س ردم. م يسم تيبس سما

 لقز#
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 دودالا

 ةهومدمل م دمه مم

 «(ةنهدامو نحر سابع * هبف نول ”ٌتامراَااماذ ا | 0

 هنهدي و همام ثءامداوس نس- نم نيدتن ىد وف تاطشاملاءاسنلات رظناذا

 « (ةقدوأ لأ ختم 0 هبلعاهير دمعت اذا)#

 اهلاو ه.تدتنفدوادا وسلا مكرع شب ترتسرعشلا قرغل ىدوف ىلع ىرادملا تعضواذاىأ

 تكسلل هنفدىف
 ه5 < 2 هده هَ و

 («٠ ضْرَأف نعد 1 تالسرم فااوذلا عطتالق) ه

 ى اوالاتالالدلافااودلادار ًاووطلنا برافو ىثءاذا يشلا فادلاتي ديورلا ىلا فيلدلا

 ّنهعبطي نأ نعاهنب ا ىهتتز علا نم نهرفكسح أو ةيوطخملاو بطانللا نيبفلأتل ا فنفادب
 صال الا هفلاسرلا نهقو أ اماريشك نهمناف حفركلا ىفهاناَّنوممغرتوهدد_دعةوسفلا نهب زتىف

 اهنع صلال ىتا دك يمال الثم نال ةريثكلا ىأ نحمل ضرالا برضذهنع
 ءونبو ومد 5 7

 «(ةنش اذا نودع اغش * موقرب هنا هنالف نلقي )+

 اذانو.هللءافش امث_س ىهواهموقرعش هبا ةنالق حوزملا ىلع تاثءابلا فلا اودلا وشب ىأ

 نومفثلا نمهن اك اهيلا نرظن
 هه مو 9 م ةهودإال 4 وء-د مد

 «(ةنونا لئاقنةروسأو 5 دوو ةطرقأو مدَحاهل)*

 اهيفهلاسغرت ةنوزوم لاقل | ىلا ١نماهلام ندب
 هعىمدم ” وو 46 سا + ه2و دم ى«'و , هي” 25

 «(هتضلاقلعاماكناوف ٠ رذحاو باطخلااهذخ ا ردابق)»

 )هنا تاضر< نلقي ىأ هءنضيام سفن ىأ اهكفو ءاضل ارسكبة هضمو ةنْضء قلع لاب
 كد, الاهذشأب باطم اردابف اهب نضي نمتةًرملا هذه

 هه 7و 7” < 4 وه” 5-6

 *(هلرع تضخامءاز واو 8 المه-تازدوألخاناذم)

 كلذا عزت 0ءاناواوأ لمه تيصأ اول دئاد_كثلا ىلعربسصت محو ةانأت اذا منا ىأ

 ترآألو

 «(ةنكت كني دَحْنم كوب .٠ اهَرامْتَدَحالِجَن)

 اهتايحاوم هيثدحتالف لرارمسأ ن مهباهثةحتام مكنت اهنأ ىأر علا ةهطعلا ةًرملا جاجرلا

 «(شام الاتحاد ىلع 2 نيش ماهباْضْوأك)#«

 2 ةيرقل اءام ن مدربا ا ادوامو ةنش ف ءاعذدو زم حار ىلبعرتت تدتف ك سم بمطل | ىفاهةيرناكىأ
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 هدصقت ىلا حامزلاو فو_ااامسالن ءعفدتاممالعردلا سدا ةمز الع همصون
 هَ /ةو2 04 ا ايملا_ة مم

 «(هنئمطمس نهال 9 عردملعو ىولادتنمد)»

 ىأراذا اهحاصولا ا هنكحاسرسفئاهقل عردلا سالوهو برها ريض نمو
 هناركلا

000 

 ه3 وود 2 ل8 1 هوس 16 9 0 و6176

 ه(هنحرملااهارتراداذا «٠ ايسن كي بولقلا تامحو)*

 ةشلاط بولقل ايست ني- ىأ هل مدا برا ىراهتعطت بو .لاكريصت بولا !تاديوسو ىأ
 عردلاسدال سف: نئمطت برحلا دنع

 «(هنك الاردقلا نم م ىنفئامو 3 تانك ثدا اول اَنأ ىلع)

 ردا عفديالر ابا ةعقاو ةرّدقملاثد :اوخانأالا تةصواك ع ردلا لاسىأ

 موه
 لال ىو املا ملل

 نجلا نقب ضبا 0 ٌفْعَر ىوّدبلا ةيخد منو)«

 ضه<2 ثدح َّل وهلا كلل ةنماعردبا اوماافةدعىودبلاهرخد.ىذلا ئنلا منىأ

 اهتنجأ اسنلا

 «(هتحواسرترز [فسو « ةانقىوس لوميا
 ا 0

 اسرتواسر ةانواعمىأارز ةافيواخترالا فا نأ هيأ ثرااهاهنق

 ٠ (ةلَحه بعل اطمْلْنالَ * ىلاعلاو مراكملا ىلا َنَخ)»

 . حاوزلالرتاو مراكملا يلطا ىأ بو ز لقب ءرهظل قش ةثيالن أو ىلاعملا باط ىلع هنت
 يأ يش 27 هما ا-

 «(ةنئسقماز وك عالم 5 باعك اموتربك دك اَ)+

 مدعوربكلا نمة_سانلا ىأ ةنْئسةملازوعتلا نيبو اهايدثب عك ىتلاةيراخلا نيب ام دعب هركذت

 امهنن ةقفاوملا

 «( نسم سيم نمر * ىافُن ىَرواهمونمىَر)*
 0 ضي أت ين ماغتلاودوس“ الارعشلا هيهبشيداوسلا ىلا برعذي ةرضحلا ديدش تدن مونت
 ضاِسو اهرعشداوسيلا باعكلارظنتىأ اهنريكل امعضامشم ىْشَع ىتل"هلمهلاو بشلا هب

 اهنمأز مفزوهلا بش
 67 6 ةدودو

 ه(هنجدلاكد وقيد دعأذَع * ىد دونا ذحلاب ضمنا ناف)»

 ملاك هثتادلق .ةتنك دقذ ةليزلا فورنم نست تلات اراك ازوهلا لوقت



 نقالاز
 قو 31 نك 5 نو اج ١> الع ركزت اكن و1706: طرفا زفت هه ها ناعم هدا طوس دك 5 ن5 لق ج._.(:72 ج77 شلل

 تتلخ ىلا تاما سالمهبشتتلاعو ردلا سدا نيبو تاساساءابنلا نيبةب_تانمكأىأ
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 *(ى اكن طقلا نومة ديد * مييلَع ىمت ناكل اجب َنياد)*

 يقكاسك اسيئذلاراملا نيطقلاو هنماه أ ىأناكملاءنطق 5 نم مي ةااودو نطاق عد نيطتلا

 ىقولا فحالساا ماع ىم< ناكَن يذلا َنهلاحر نع عم هفمسإ عاب او فل انطق مل

 5 ادنو هسقا :نيطقلا ظفح كمهفنك قنمنوظفمف

 و وم وه«

 «(مْزعلا ةَسناطربغ عرد ريماسم د اذاكر

 مرعلاة تيان ىشىتلا عردلاربماسمحرضتسا ىأةريس عجربلاو خير اذ امم ىدسع ىدسم

 ميلسد_ ىلا هم عردلا تاصح عا اوهلهالث اسال اهرامعماعطلا لصالا قوهود ل اريم

 ههدنامت ناوخلا

 هدوم < 0 »و 2 تام 269 700

 «( مانو اةرامت نم كولمءاقا #3 اهنالار اعلا ءاضق لكى رت)*

 امهو مهنوأ ةرامتن مولا ا بورح سرا اهمال لصالا ىف ةنزثخ تناكع رد لكرمد مت ىأ
 نائثلسق

 هد, عدد رز دهم ير مآ عرس د16 4 ع ذم

 «(مث عمت ىثف انام نع * ةمدمت اسمن ميخ فو)

 عمو منلاراسخن هتعجلب الا رد ىنر ةنستل ةحاتم عراد مامع ىضقاىأ

 تك حدق اهعس ثمحياهم-رغ ءعصكد ؛ وطاذا اما ىأحدقىأ مخ ىف عمست ى هكلذ

 ميظعلاعةارتشم
 04 87 82 25 0 وه ” ه < 3

 «(ألان عابارسلا تحوم كنك 5 َتْرأْثرواطناو تضافثرشن اذا)»

 َت ٠ وطاك ترغصو تق: ىأتزأ ت تن .١ وطناو ءاملا ل مساك تااس عردلاترسشناذاىأ

 اهنع سوشلا لوزتن أد عب ماكألا ن ءبا 9

 همسدوو 5

 *(عرحلار 0 رمش | بح ربشعلا ىدر 5 تلاه وعد ب صعلااد را

 مسكس كيسا اجد ل كالهامسالا هب بلك ن 000 نسحلا ىف ىه
 ىأ مز نيحىأ مزطار ةدحم ىوربو هب وطم مرذلا ةريسقح تناك ن او ول 0

 همرحر فتحا ىوطنف عم

 ارم تا |ىلعرت ماوعلان ءةمفاقلاو لوالار ةاولا ىف اضرألافو

 جاوزلا كرتو عردلا سالب اهنبا ىصو
 ه8 ”و ” 0 02 و 557 6 < ا «* ب همم

 م( هتسالاومراوصلا نعفادب 55 هاف تاغباسا !كملع)»

 1 جمواو ةيدتتلل 2 ةكقت عصمت عع عم حمص كر وصل همس ص 72 جمس ع سس سس سس رص ا
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 0 سلشلسائا؟ 7 _ 70707 يريو 7 7 7 ب7 77070 ب0بببصب7خ7ط 2

 ه (معر ىلءديدَحلا عاردأس للا 5 ٌةَسشع ترف والجر ندع

 ىلع عافدلل عوردلا ساىلا ّندرطضا|م ةمثءْنباندقو نهنءنوباذلا لاجرلا ّنهنع باهت ىأ

 نونه
 مسه وم »هو

 *(ِرلا قلما فترساماذا صب سم 7 اقل مستور اطل اراصق)«

 نيش نوكب ف كفالقلا دما نيشجواوطللا يراعي ان ءردياراشخ انيشماذان 5

 ةعستم ة نبا ىأ ةمرد عرد ماو 3 نمءامرد عج ىهو مردلا قاما ف تالقثم

 ”ئدؤ -عو

ا اره نما #23 اعدل ادلب نْرْرَع)
 «(م ل

 ساذدا كلذ نعرفاونىهذانقلا زهد تعترادغاوسناعطلا حاملا في رصنلنكزتحكأ

 نهاش نمناعطلا

 هدو مهددد » ىتث ه9 و <

 مح نءنوعر ,ةنارخاهرعيلو 5 ماوس ع [نيدوادلاماع)#

 ةد-ءنمةعدقاها ىأن وعرف نازخ سو مال_سااهماعدو ادعت صران' ؟عردلا هذه ىلعىأ

 نوعرف
 هءو 7 يد - 32 مم 5 .٠ ريدر 222 7م

 * (مدرنمح وجا. نو دام اهقد ىلع د اهتاةل- نمنرقلا نود فم لا ىري) «

 حوحامو جوج ايدس ن مهنع سلا عف د اونرقلا ىلع نصح أ عقد عم عردل ا هذه ىأ

 «(مطل نمد بدل ةرذإخ ه اهلوح سلا ىأرناملسد سو )#

 هديرف عي فمسا| فبدل ةرذاخ مالسا!هءلعز املس دزج عردلا ىلاوح ف._لا ىأر ىأ

 للا اهي "انننل_:تلاك ىلابعت هلوق ىلع يب هن اك اهنم برق ناريسكي ىأ مط< نأ ن مهردوجو
 نو 00 موهد ملا 7 رول ايماولخدا

 «(مدقلا لعن املا َّنْح طرت ضمد »* سناو أ ض-مادقالا تع +

02007 

 ىلع مادقالا ىلعنابجلائ رحت ْض- فوسس ب راق مادقالا ضيملا"اسنلا كلعتاأ
 ىلءنأرتجاامل اهالولو ضينلا فوم, ةقُث برا ىلعةوسنلا تم دقأامنا ىنعيذتادشلا
 مادقالا

 «(متلادران ماا ف ترتد 3 ولا ف خيباوُتارحتْدَحو لهن«

 نال كيو نزدعن نكو برم ا ف عردااَر داع تيفال 39 - 3 0

 *( مامنه تاي الم .٠ اهلوء الا تاسحلامو)»

 ض6 م يا 0 0 ببتبتبب ب 7 7072072777 _-_-(07-©6؟
 ىا
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 (اهعوع نظ:نااماق د>اهب ترداغف لجر فصاااهتلرثدقو) ه

 ريماس ا سو ر نعي مانتالانسع اهي تكرر تراطقل ارق نم لب سل ف دل هتيال

 *( اه اورَتوْلا قت مرهط راَمَف « مراصف وحال عرفو لو)»

 لاببوطنع ل ىأ خورلا عر لاراغتسا ىدلشف ىأ كيور ف كلذ عقو لاق لتحل اوفتاَملاعورلا

 اهتاصاهقوت ا 0 الفن فلا نم عزفلاعردلا

 م أعمل هاج ىف ديب ابست 57 21121111117

 ةيلهاسعم دب نر ىلع ةماها لمد ناب كلاداذ زنك نا باشلا رش لع حاسي نمل
 لاوحالا فيراصتملعلا ن ل حا ةرمضتال ىأباشلا

 *(ى منام نأ ترص َتركأو * يبان تنكح َترَت)»

 ئرك-أو ىل_صأوهىذلابا رتل بسنت ,رذ تح ىئئفرعىأ راكنالاوةف :رعملا نيب تعج ىأ
 نيبتعمشا "ىلع نطق“ ااترحح) ١ و قعتضر اما تفرعتىأ ىممنا تاهح كن" اك 9

 ايملاولص را نامل ار اتءانيةاضتملانيفصولا
20 

 راسلا نمنرمس هلوق * (مسىلعَر رقفتاون < نرسسي اى ةريج ىناهتلاقربلا كتم فو) «

 3 حاد ةلاءنيعل ىأ نسملا ماهسب برضو فدي ةوجيقما تون معمالالا قربلا ويفك كن ىتلا ةمحانلا فىأ

 نماشت ىعب دحاو مهسّنهل حرخ ىأ مهمسىلعن ةفتاق لالا ن هطالا ارو أب ةدحاو لكذ وهند

 نسحلاىف

 ه يوسو 2 ها .  وصوم م 29/2 د 6 مال 00

 «(منأل لمْ قانعألا فن اعبو *« ىربلاَنمَلَدلا نقلي معاوت)

 بامسحالا لد عد مثالا لة: ندلق واهنحرطقلخ الخلا لقئنلم< الن هتموعنلن ما ىأ

 لالا عّئارب بولقلا سو
 ةهأازطأ 2 6 ٠ 01 .٠ 020 ه م ه2 27

 كلذالولو قاشعلا,نهلظن ملط ا نهتوس ,وةدو دم لابح هن اكفَنهنؤأواعبرونلاَنأىأ

 نسارم ادونبة ينم َنهتوبب تناك
 «(مضلا,لبخ الخلا سر همكم 5 را استوى امس. 0

 تايطتمرمثنا|تاسطاهوجو رانا ناك نال: 0 اونسملاةماسقلا
 سرد لمخالحلا نءرات_سامعاون حرجت رطعلا فرحان ماسقحرالا بط نم تدح

 نم ةوسءالتمالتاو مااهل عمستالن اهقوسأ ىف قاعتذا اسرخاهاعجو ف ع
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 اس سكس2 77 مي بيتم تتتتتتتثآ1#7

 «(اهعاوب تالف سراَوقْنكل 5 ابرق سراولا تبا هيذام)#

 مهوأو عردلادارالسءااو عردلاةيذاملا فو سلا ىنعيدراوبلا سراوةلاو لحتأا سراوملا

 اهانااهتعقاوع لا هتف فوم ل !اهدرت نكل لحتأ | هذم ونديال لسع هناالا لعل ا

 «(اهعاصمدْعفايسْنألا يلعن ا هامه ضر

 برضلا نمءارلا ن وكسب خب رمضىوربو ضال لءلاوهو برضضلا ىلا ةنوسنم رض

 اهسراستىتلا فاسالا ىلع هل .ةثامسبال ىلع ة فخ اهنا ىف مغ تاوهىذلا

 « (اهءاني رب ”اثودْعي ص ارخألاةَّدهال اصر ُيَرَب)»

 ىشو صارخالاالحامرلا ىأ ناصر مل ردلاهذ- هنمرام كا ل

 حرس ىأرا:_ثامناوهو برضلابعردلاه..ثامل لسءلاراةشمعم نوكَت ىااداو ءالاأ

 ةنوسنملاحامرلا ىهو ةلزيلا ناصرخلاا ىلا عردلا هذه حامشح نأ كذ «صارغالااهابابخنمأ

 دالبّ ال صخ امتاز ليد هىلاةبوسنم صارخ ا ىلا الن ملا لوم ضعي وشو نب ىذ ف سول
 صارخ الاب هنور اشي مهفاهيف ل سعلارثكي لي ذه

 لمي ومو 0001 همم 1 ا

 « (اهعارز نءرامعالا اهمامس * تاواق نيمسلا ف برثس تّرم)»

 عردلا نم عرزلا قساهئارح نءلاهملا تبلط وبدحلاىئسىفةلدملاعردلا هذ هتّرمىأ

 ءاملااهجتل

 «( كراد لا نمةئفاقلاو ىناثاا لب وطل ا فاضن لاو )«

 «(اهعسر شما ىولياموَتاَن 5 هنأو عسرلا لثم ىلع ىلسي) ظ

 عردلاناىعيءاتشلا فلخادىأت اش عبر لاّْأالار ملا ىأ عب رلا لثم عود ىلع ىلصيأ

 عسب رلانيب مج ن أد دارأ ةقيشح عسب ربل هنال مشل | لد زيال عبدا الاهم عبطلادراب

 ةعنملا ىف ابار غءا اركذ ظشااو ءامشلاو

 «(اهعيجيداص ضرالاو اهب رق ىلع #2 ىمُع زوال أ مهور)

 ءاملل ةءداع ضرالا تناك ناو اهيرقعم رتل ىلزووعال هناءاملا!متاك ان عودا مهؤدىأ
 د

 تل #26

 «(اهعوسْواهْيوك امضي و ةَسقح اهل صول تداكو) ه

 ءاملا عردلا هش ةدشلا ءامهيدثدامو اهر روك( لمسينأ ا تالا ا

 «(اهعيدصحال سل نأ تلح * سدْنحَتدع همهم تقل اذا)»
 مم

 علط دق مصلا نا تنال تح تءاض يللا ف ضرأب عردلا تح نطاذا ىأ

 دقو]*
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 هبت ىل اريماسملا سور عي مونلا مطالوره_تلا مط قذتمةرهاسنودعن عر دلارظنت ىأ ا

 ىيدلانودع ا

 وو مهم 2

 *(اهع 10 لاترد 5 قولة بف يذلا فرغ)»

 ةلهمشةعردف ىأ ةهطف تقرغدارخل طلاناعّدادا ارذنانوبععرداارمماسم سور تهشأا ل ١

 1 تسلذا اهلسر نم ضءب ل: :هلغا متي دول هناركذ عردلا ةمللاسدارأالو ءاق_صءاملا ٍإ

 ةقيقدعأم ١

 نا اا يا ا 5 08 0 م هو 1

 * (اهعاصب لح مومو 5 اهنا ماج ا ةضناهل لنا«

 عمو بر مس عرذلام مو يا لو يرطتناهتلاعسراهتءسح عردلا اجلاتأراذاىأ م نت راق موقلالزتمعدرألا |

 ا ا
 م5 < 6 و52.« ا

 «(اهعآلقلاهياضسنا لا ضرأ « ىدرألا قْشمْنأكو هلق *
 ل اسس

 ١ ءاضنب اهنا ىأ مهذالز ؛ىلعأةارسلابدارأو ضربلا باححلا ى مو عما ا حل ْ

ثلا عردلا هبثايعالقل عردلا اذهب عم مهدالب عفر ىفءان كلا ىفدزالا لزغمَن اكوعلقلاك أ
 ١ 

 ءاتشلاىفدزالادالد ,ىلعأ ف عشب ىذلا ١

 2 ا 7 تم 512

 «(اهعافلءلمَرَقلا اواعمص نم + لن و ءاتسشلا رطم نمءاضس)#

 ا اهعاقاة لم ع رب ىهثفمدأ | ارطم دب ف.صنمال مثلا نعي ءاتشا ١ ارطم نمءاض 2 رد ىفاكأ /

 درب ىَأَرةاهعمجب ىأ عردلا سف: ىتءد هءل شدو ف مقلي ىأ هب عفان اموهو ا

 سا” و مم 9

 «(اهعافدواغز الواتس 5 هعافدوا يد 5 تعيمإم

 ىهال ه سفن 50 ةادي ىذا اوهاهحاضفاهةشالاهحاصن اهتزعو | ّمغنمىأ ْ

 7 هه - لقد ا 5 2 ما

 ا 0 م اذاىأ ا

 اهصخأ |[

 دي ع ار عب سووا

 2 6 9 38 هامل 2 0 6

 «(اهعا.ضثودح نما اوفاف تمدق ف ةمكسحا مفءاكسملا عدوتسا وا

 : عسيضت الثلاهو مكحاف ةعدق ةم -اهوعدوةسا ءاكيطاذ اف عردلا هذه ةعنص تمكحأ ىأ

 اهيذذعدوملاةمكلا 5ك

 «(اهعانس عت ثدي 7 فك اننا تحض فاور اور

 عردلا ترهظىتاةعم_دااىف مهعادنامميلعءانثلاب" ل6 عردلا تشو ءاكللا ضرشنا أ

 هعيصام نسل اهعئاص ىلعتش ا



 5مل

22222222225 000 

 تا !لباهعامثأىلا تحاتحاالتاللةّدع ىهتناكولو عردلابىزعلا تزعىأةدئازام

 ةرصان اهب
 ه(اهعارش نم همبح با ذم ف 0 ا

 اهنملب

 ه (اهعالتواهد دوه نعي ماقأف د اهقيركلازعلا ضَرَألا لعتم)«

 ضرالا نمنئمطملا ىلعهتقاأ ىذا ااهعاعش أس ثلا قير هم_ثناهم اهب عردلاهذ_هىأ
 اهنمعفترملاو

 ه(اهعامظأ ىف سهلا فس امَمَط « اهداعئناماطقثرغ)#
 اهك الهراسف دورولاىفاعمطو أىت_> اطقااترغفءاملا عردلا تهب ىأ ءام مسا نأ سه

 9 م <

 «(اهعالتف نوع فولاذ 3-3 ملم قرابَكسعال)»

 دققوربلاذا ءاللاىفاعمط عردا!تداعفاطقلا ترتسغا كعلم قران لكبرتغت نأ جيش الىأ

 اماه ف فقدصتال

 «(ه شا : تَط ضو أاف ولا ةعاسنم)»

 مرعلا لمسدهعن 20الف نمز ناقوطلا دهعنم اهتاعاسدلاو مةعدق ىل هىأ

 امس ضرأر .غةضافىذلا

 هد همم 5

 «(اوءانمواهنقْئرانتاصن .٠ هرصعانلهجان ااهنسكْنم)#

 عملا اذه لس نات هناؤ هتعنص ف هقذسح نم بعضو عردلا عناصنع مهفاسسإ

 «(اهعارذواهنرطكلعمستال «. اهَلاَقءامسلا كأبي يهاض)«

 اقنوروءاماهلثمارنالم و عافت راكع فت زالاهلا اق ءامدلا قنأ :.كحاخ اهعنصىأ

 رءقشلال اراننم نم نالزخم عا ارذلاو فرطااو

 *(اوع ابل يدعى ءامهد 5 نم'املا ىوش ىو مةيوام) *

 ىرخت عي طق_سنىأ 7 :ومتاهنمال ىهو !متاذصاأ مب عرالا هبش ةارملا ىهو هبوام ىهىأ

 اهناكأ ضرالا عاقبلءاملابذعىدهتءادوسىأءامفدةءاصم نمءاملاىوجياكدو دخلا ىف
 ءاملاىرحب ضرالا ىلءىرت

 8 ”ه2 هوم ةوقمو دم 5 ه2 عوض

 «(اهعاس الو اهد مس ا وعط 5 نذتدءاوسرادانوترت) «
ٌْ 7 7 24 2 2 



 ؟؟ا/
 01 م او 71 17من ولا تي جبن - 210017103777752: ب يقل ع7 وجب جر ا يجب ع و كو قا كانك

 وفايد اوءزنو لاضلا نمةردش او أ اعردالنغساللا لاطنالا تأ | امهوتوىأ

 ةملا: هدمت ع ردا نال

 « مام

 «(اهعاز الوصي مدن - 6 لوي لمدن

 رامول !اهنكسة مح .لسناقلخ ىعيرامطأ تراس ىأ ا اهعاصن صبقناوق نعل ديراملأ

 هدانا لس غل اردت[ بوءهل اةديدشلا#عب رلااهكرحتال "هل_.ةن ىهىك اءامصلا بومميف دست نأ

 عردلا ؛اَرتالو هجو لكىف ةمملا .طسريطت ح,رلاذا

 اهات عاما الادخ و ةشفالدشع صلاخم ترو هب

 اهعئاملاة-اهيرتشم همزتلاو اههذاهلشء تاب واهتسافناىأ
 ةمرصس و مم <

 « (اهعانشسالو ابل لكن * لونانعمالَعْتمْلَح)»

 نازوالا عما لاقواهدإو ناممعو ةمملا نافع مأ

 كانراجناممعمأ أو ه* صفح ما نيعلا رق

 مك رضا ىقس هدشو د اههءنيرددعال كاف

 هشاضبأ لاقو

 اناذأ ىثالو وهوع »« انيداركبوبأام كرمعل
 اناتف هل:ةيوانرب اك أ + انمهملقيىذلا نافعو ا
 لءاهلس عا تملا نسف سل اونا ن5 رثتلا لبن ن منال لبالان ءلمعلار 6 ,ولا

 اهءانقو اما هنرث نعد ينل

 «(اهعابط درب الر تساند« « ةرشةدقو را َنمَثَدَحأ)»

 ل>زىلا كلذ قاباستنا ع بطلا ةدوربو خب لما ماذا اوانداقيا نيوشلا نيتعجىا

 برأ اداا الأف دق رم اياد بتاتا ا ال

 «(اهعإ اوسواهةوعيد ابوي 5 دع لهاملاَنامّرٌتناك م

 مانصالا هذ اولا وفالتتعة لعامل ماا تناك جدن عردلا هذهشاىأ

 «(اهعانت أن مثوكي ءاقبلا نأ 5 ةيارومامهلا عشت تريَغ)#

 كلا عناةدعىضمامف عردلا هذهتناكىأ ىذم ىنععو ىنىععنوكدادضالا نمرجسغ

 عردلاّت او قييهنانظةذءعردلا تناكحامل ىأاهل عيان اقيلا نا هنظو عت ىأر ناكو

0 

 مكه هه لال قاما تطال 131277307
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 هدم هءاحاذا ىتحءامهيسحت ثيحرادبالاّرغبامنال الاوامتاشدال ؟ىلاةيوسنمةسسل /

 ةروكمةلوغم تعجراهتدرواذأى حاهعدختوانقلاو فويازغنانا عردل ءذهو أب ع

 هم < وهو

 « (اهعاند نموا 1 »*# تيرتِدوُمْت !بءراغأكو وز«

 ا عاوز واو طوع رددلر ايزو عزو كئااولا العىذلاوهو بعار لمس

 تضمنا دعب لمسلا عافدنمفاصءامةمّقس عردلا هش اهتمافدام قبو ترخ
 هم هد و5 ه

 * (اهعاعشب يسع اههاع * هن هير امم 2 ب ريتس)

 سل اورصلاو ةربسلا تافص عردلا ىف عتجا ىأ ةدراإلا: ادغلا ىشوةريسلا ىلا هب و سئمةيرعس

 : اهئاضواهقب ريس ملاواماهنا ليضع رعلاواهستدوريةبسلا تهبشأذ

 «(اهعارر ناهس ثداو لادن 5 اهبّستأن ولا سار الاو)«

 عردا نظن ىأ عابراو عابر عجلاو حالا لأ وهو عمد ,رلا ف جتيامةقانلا دإو سم عدرا درلا ||
 لزاؤونلالو 0 را تاهتايتن اول لسع ر2 نونمللاسارغا ||

 «(اهعابسو اهكوامف ةوكيعلارتط! ئقر ةرغ نما ادا ىر 7 3

 نابقهلاو ةازبلاكراوماريطلا ضر يقرعْنم ءاهئاشصو اهتقرل عردلا نا بارغلا نظبوىأ |
 فوصومهنال ةيورلانبار هلا صخو قفصأ اهب ئقرغنال رويطلاءذسه صخر روةدلاو

 رصبلاةدمب

 «(اهعاضّرُتاوذاهسمان ل اقئاقُلثمراك ألا ىَدل تمبب)+

 ريطلاعابسراكو أد نعت عجن اهب رو ثلا فصو ضل ن مفاهرلار وشعب عردلا ينشأ

 عماسلا مونت تلح اذا ىهودولوملا لعذو 0 ةقيقع عج ىهوقئاقعلا خمتاك

 00 ١

 ٠ (اهعاسو حير نما لح »ب هز دعم دنع نم ىلا ا

 يارد خوات ام ا هر ارزادقهيثبحهقنعنماهسبالنمااهناىأ

 ةماتلاةهساولا

 5 00 ولا فاهمين 0 اهلي أءاقنعلا سس لب ل)» (غ

 ءاقنغلا ههتبرغأس دعاوغ هناك ى اج ة ضل ذك د دورشلا ىلا ورك نموها لاقت ”اعاجرلا

 ضرأ نماهلاقتاد_هعاهركوفف هتذ. ءاقنعلا ص ىقرغاهن ”اكوأ هى ترفظفاه روق هتتلات

 ىرخأىلا

 ءااهماس سيرا او 0 َلاَخْمْاَوٌناَعصلا محور

 م حست تسع دس بس سمسم نسم حا ما ما م ل



 «(سماخنيدلا مهافاودقو نانو و لأ ةملهان اى عيار مهل«

 ةداسمماىأم عااوما !سخ تذخأ اذا ممسهخومهلا اومأ عبر تذخً اذاموقلا تعير لاي

 مالسالا ىف سماخ نانو عايرملاذخأي ةيلهاسملا فلو عبار مسهل مالسالاىفةداس ةيلهاملا ف

 شلاريمأو هو ةمنغلا سخذخأب

 ه (فدارتملا نم ةفاَقلاو سماحللا عب رسل فاضي أ لاقو)*

 همم ه شمو ع 0 لا 00

 « (رهقلاو سارمال دعبامم ) 0 (رونلا لمى عرلا ناس بعز «

 دئادشل اة مل اعا ةدعلءجامم ىهو اهتم برشور هلك اعرد عرلا نانسدمو ىأ

 *«(روشلا ةمالعك اوشن داعن) « (رهمالوةيدف تاذنام)#

 اهلذيسفنلا هنأ نم سفن: أ ىهىأ قاد_صالوةيدفاضوع عردااهذهلعجت ل ىأ

 نائ_لاحوع ا!ىارهشا |لالهكعردلا فبع ىذلانانسلا ىءدداعف قوقللا نمودحىف

 عردلا ف لمعدمو

 «(رهدلا ىدماهلداعالفاك)

 ادبأ عردل ىلا دوال هنا فل < نانا داعىأ

 ه*(كرادتملانمةمفاقلاو ل والا لماكلا فاض لافو) *

 «(اهعارق مويواهتدت ادع .«. اهعارذأ ىف ٌتاسراوُنلا هر«

 مويو سأيلا دنعم_مموصتلاهظفدفراكنالا نواماهعوردبةقاعتمسراوفا ا موم_هىأ
 فو.لا.ةعراشملا

 0 وروس2و ىو 8 وش م 8 1 ١

 «(اهعاقبحارلا هقفصت بن « املاك لويذلا ةغباسلك نم) »

 نوضغلاورسكا !هنفرهظف عاقلا:حابرلااهتب رمضريدغامن اكل ايذالا ”هلماك عرد لكن مىأ
 عردلادرز عب

 ه(اهعاصّت انما اهتاكفاتما ٠ توطْلاو تاهو ىراعلا ىلءتلاس) »

 اهه-حرغصتر وطاذاو اهرصن أن متلاهو ءاملأكمدسج ىلعت لاس ىراعل ااهسل اذا ىأ
 مج ةفاطل ىلا: راشا ةامفلا ىلا لمكلا فاضأو اهعاصتاتمل ااهلمكت :ى> عاصاهعسي ثمحي

 رح .[عضوم ف لاقو اهريغي لقتال قس نالذارغصأ املا حاضت ىذاهن "اكعردلا

 ليك عاام العلو

 وم ه2 هلداك< بأ

 ه (اهعادخواه ركع تامحرماو : 2 ةتسلةملا)»
 ب ب سس بيب
 1... ٠ هلت 25 1977057777952555:ةاناملا# تت دس 4



 الحم ىأاهضومهلوق
 اعضوم ىوروةلزتمو

 وهو ملأ ١ مضي

 رق ب
 بايشلاةمه:ك ناز

 ن'الااها ف هرعاق

 اردق باهذلا دعب

 ىح لك ءانع الو

 ةلوهةمعنلا نال

 تفرع تدقفاذاف

 سدهاه نم ها

 اذشو ةع وبطملا

 حز دامل فاخم

 انسراشهملع

 2-2720 ضاق دام معو هاد 251 نبه ماج 2
 ه*(سعاون بان قوتاللكل-رو « ىربسأا بتي رم نابان كرار

 زود ىدءتدقرامهلوقو هلى اصوأ هسفئودو كدح أ هلوقىف هسطاخ نم ةمطاخم لا داع

 ىئعملاو ىسنعتدقرام هنأب باح اف ريد: ىلع هيطا نعةراكحوأ هسفن نع ارا. انوكم نأ

 | نسم ى ابان ىلعلمللا ل وط كلحر لوز ال ناك ن او ىرسلا هتدبرمت نءوشي عاطقلا كدمس

 لوط ناكن او ل_ءللا ىرسس ف هرمصقت بهن اك اهوطخ عسوبو |هةْنَعدم ىأ سعاون لبالا نم
 ٠ ةينلا دعما كل ذو ىرمسي لمللا

 و هدم ه» ” هومر ء دله 2 هه , 2ع همم

 «(سااّكلتضرعأ ل تلبأو » ةبابصتارقل!ىذاو ا َكنرف)*

 تدتثاىأق ا ارعلانرمتارفلاو ما. ةلارم سلابو ىذ اهد>اوهجاومأتارفلا ىذا وأ

 لوطد_هبدهنثت ثيح تسلب أن كو هؤام هبحبوجام نس> لرب عطقو قارعلاىلا ٌكدبادص
 لمعت كدصةمنعدع:تنأو سلاءىلاالا كارس

 : | ةمءان هما 4 س هور 25ه 8 فب 322

 «(سواسوها اوهنم ريهد لكب « اعضومةدبشلاف رعاقت درك

 اعرمسمىأاعضوماكسم باشلا نأ لءاف ةيدبشلااضقن او بيشملا تح تساوت اعأ
 اهءانأةرضنو ةبديشلا دهعءاضقن أ ىلع فهل همفوالا باق نمامو مودنال بايشلا مانأ نا ىأ

 2 عع 06
 * (سناكر فعاورابط مختأو 5 لزان سعأو ىسناهانغ) «

- 

 ىلا ىوأي ىذا ارمع'الا ىلغلاو دوسالا بارغلاو لبالاو ناسنالا نمد_>ٌلكب ابشل ا ىنةىأ
 4 3 هوم ام سل م عع هميم م ه0 7 هرج 9م 1 .

 *( سماورلا هيبمعماملاَساهل #* ىرأالو رده تخأرفد مآ ىرأ)# ةعاك

 و م, رلزدروددمو جر ,وَ سو وك م 00 هو م

 ريصيادحاىرأالذلذ عبواد_لصتالاْدلا ىرأ ىأران“ الا نفدت ىتلا حانرلا سءاورلا

 اضيااهنعول بالاهتمئشب ظل ىذلا لمادا نا تح اهنع
 يلا اي لا ود دكدو 2 20

 *(سك ارودؤرزاهاؤصو ضر الاىعرذ *+ هلحت مناسنالا اهب يب

 ثاسنالا دورت دورزامنأب ف صوت ضرالا نمابناجهلزنتل ب ه)_صاؤنالفا.ندلا ناسنالا نشعبأ
 هلاح نعوريغت ىأه سكرت سك ارو هعلساىأ

 م دو مومو 2 مو 2 هعاه9» ه 2

 *(سرام بتل ليعَساودضاع3 أ * ىهتنا اذا دس نصغلا لم بي ري)»

 وههسرغىذلان اكو عطاق هعطقهؤا:لكاذا تحن صغلا ىف رباك اندلا ف ناسنالا ريكا
 مدعت مدد اندلا ىهىأ هعلمي ىذلا

 و دو داري +06ععم يو مذ مودم مدا و هفءر

 *(سواشتم مهلك زعلهأ الو » دحاو عضخا مأنألا زن الو)*

 كرتتال ىأ مهترثكبنيلدملا هلهأ زي زعلاالو هلعتالىذلا ليلذلا عضال مادالا توغب الكا
 حبّ بيب ب/بب ل ./هرارببرربووروببولت©77
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 و و هه هم ءدلزهرل 0 موو 0 2

 هن (سناعءاطمتتوملا فاعدهمةس * امطاخ رلااهءاج نأ ةسفعم) +

 امكنلاطاذاةسعم ىهئاضيأ تسنعو سناع ىهفاسامع واع دو ع سعت ةنراطاتستع

 حرلا ل_غجامل ل-تقلا لعب عيرسى أ فاعذ تومو حزنت ل واهك اردادعب اهلعأ ل زنم ف

 عدلا نأىأ لا ةبطخ برج نأ اهعانيتمالاسناعو ةسنعم عردلا لج ايطاخعر دال دصاتللا

 هرسكست أت وملا عب رس رلا قست لب عابر أننا
 دو ود ه2 سوه ميو <<

 «(سئاوألا ىفاوقلا هنَعْتبون 5 اهطوحرتق لكن مةيملس)و

 ةغبانلا لاف عوردلا عئاصدوا ديا هتيسناناولسىاعردلا بسن

 لبا ةءاضق لكميلس جسنو 2 ةيعس ::5توهحلكو

 امهومربتَملاناكأملو حردإ اريماسم ىءيريتقرطقو بتاج ًارغق لك نم عردلا هده طق ىأ

 بودل نبني زمانا مقا 3 بيشلا عئالط

 2 ةريومو هر وعلل د هه

 *(سعان 3 دن تف فخمو 3 دوسكابدا اراض ال«

 امذعي و رهاسلاكح َح قلما ركلات دو.ءاهقن اهدهاشي نم عردلا هذه لمت ىأ

 اهتمواهلا دعه قانا ثمربمأس ا سور ى_هيداهل اوموذلا نيب سعان اهضويو مانلاكض مغم

 , امي هريبسلإ ١ قياماهنمو ةيسراد قسم
2 

 . *(ساتسرقلاىأن ملمع مع 5 0 صح اهماَراناَسْن طك

 س .ءاذأو عراذلا نرقلا اما نيم ننادس عودلاءنهدرت ىذا تانسلا ل عبتكهتااكك]

 لس داق موون تناله 5 سدد لبق ىلا سدس نمد )

 مك لالا قلع ضرالا فباهذل اشي س دملاو نيمضلاو ناظلا سدحلا

 امسدحل ب صاضألا هيفنيبنإ الئاسنالا نال سدح لبلا امالظل لقا اىأ | ادهنمثديبل ١

 اهتماهمهنعمالطظلا اهقو»دنأ اها اارحاَرو لسللاى ةرس اما عاسرت_ةموسقت بطاخغ ادد

 نكفهفغا 70 ود ىلا سدحلا كلعف سدخلان .ذخأامنا سرا نأ ىلع

 استداحريسيا ىف اذغم

 1( /ء(ساه اكو ءرط + اَاحْنكلم سْعْسكاَ)

 هقورطف هبال قرنا“ كو ساعت هسنعالو هن زتدبال ةناورعشنلا قدا ذغ/نعربخأ

 ضهغنو ةرأن هئيعخفمف ساعنل اهيرتعيىدلابههش ىرخا نطو ةّرم علب ىأس ءانموهوال.ا

 ناني |قربلا ساعت سنع ىدعأ ىأ قرا

 .( 000007 5 وأ تايدصتسملا فون علك (ْ

 ءافش ىف نئارعلا اهب تراشأةدوسلأن الو أ بهذلا نم فون_ثلا ناعلب قربلا نامل ه يسم

 33 سوماقلا
 لاَشال لغفتال
 رسك |ذاوافاضمالا
 ل هفمك هئاضيما

 قمتم مئاذاو

 مالكأا ماتو ها هن
 حاصلا ىف هملع

 ' ةعسار#



 0و

 ف ل ا مرور س0

 «(سرا دنت 1 5 هعمد فدا درعا نمرم هرمعأ اش

 م ىددانوكينأركأ أم هعمد فرذيو كي نأري-غنء عردلا نمريضل!ف مسلا”ىصاكش ىأ
 دعبةّرههنم لقمصلاهسادامةرثكل سراد عمدلا ىروهىذلا هنأ نالل سد عمد فيسلا
 هالدو ئرخأ

 *( رات ايضدبل جا * تآَوحلاَمأ يسوم أضع 0

 مالسلا هيلع .وماصعةللا ل رحت ىذلانابعثلادلج عردلا (عيعاجتلا هسلاذلا نااكئأ
 روو ميو و:

 «(سراَمدا ١ اًوعم همسك داي راج اهةصورعشأ افقاسىرخ ل 59

 وفاز هنسوك ولة سر ومايا جردل هنهعأ

 مقانمسلا اهياننأ ىف شقرا مقرلا نم ”هلمكض نترواس ىف "اك ت بف

 د ءهقاتىذا ا هنطس أ سمذلا اهرزوءفءاثقرلا ةلبششلا تلك قالا نوثاازوءملاو

 لا راسب ىأسراهذا لوما نالوح

 رة طول -

 *(س اي أمور نمايقّشيو 0 8-0 سناَالا مدان وصَن»

 ديد لا نب ةسنانجالذا مدالا لص سئامتالو مو هدلح ىأ امسالعدا عردلا نوصتىأ

 اهنافاهد_هقن هَ ىلا ةّتسالاو فو.سلا نعت اهسنس نموهام اهب" اقشلا لانو ىد الادا-و

 اهرسك#

 *(سياعةمادنلا ىداناهرب يم « هتافات باضرقلاك اذ

 ااعردلا ىاراذا اباغريصي هثكلو ءاهملاو قذورلا نم همنا كدنذ هن اكشخ فيساانأىأ

 هياهعاقب |نمفرع

 2.9 و لوببو وع , ف

 *(سجااذلاَوِبْرَصلاءاَدْىن 5 اهنودٍدعشءامداةبذعت) «

 عردلا بدهن همأرمال ناك اذا سو سحانءادو هةعهتعتماذاىعالا نع هّمدع لا

 دو عردل |هَذ هدنءواهذرن نأ هنو هلثتو هرماكش ىاابنمباضرقلا ثفم_سااىندأ

 0 ال تسلل مىأهلءاودالا_.داندؤ ادناكن او باض ره |فيسلل حالع

 اديدشناك

 , 4 اللا و*ةء وسم7 ر همصر) هلع
 «(سااوسدوُمك مف نس لبقأ ٠» م

 ااومارفاكوأ لس ناكءاوماطتنو [مبهسفنرت_بو نص: نم عزدلا هذه نمؤنىأ

 , انتاخ ىأ



 ا

 0 رببتاااا“©شت7تبب”بببتتتتتتتتتتتتتتصصص77الللل

 اهنم مرديملو مرادرصءى تناك ةعدق عردلاهد هنآ ىنعملاو سو هيلعللا ىلصهللال وسر

 هدهءىساحابيلا لصوالو فمساانا مم رضالو هبورح ىف ةشاح

 و ىعمدقه - 50 ثم م ءهو و هج مومو 2 ع

 *«(سدامرغدإا امم سامم برامو 5 تهدم نادك اواهنع هاعىأن) *

 باح ايدار أو ةرقد هتر جوله: ىذا اودو بهذم تدكو بهذاايهب ولا بهذ او باهذالا

 سدع ساءم سر باص وه س امهبرو رومشم بهذه مهل سرفىلا مهم قب بهذم

 رفظيكاذكو اهنعاو دعب و نو و سه اعوم عردلا هذهىلا لصي ل ىئعملاو هءشمىف رتخت ىأ

 م وم مل رش 2

 ء(سب اولا مالا تم 3* زن جر

 قولا ةءانضالا يق نه مو بورا ىف ةّدعتناكىأ برعلا لولم نمناكر ذنم نب سواق هد 1

 اممرانلا سايتقا سباوةلادصتد ىتحةدقوملاراناا همشت

 ء(سماشوياوديإ نعد »دودو ومحو
 بدنا نيعىرت ىشودوهءملاءابرلا بأ دكدوع ىلع فريشي) اهراههىأ عردلاءادرسو ىأ

 امنافرت "اطلا دار 2اك ةرجاهلا فهتوص عفر ةرال ى اود شيال بدنج نيعنكلووما لا سر يب

 توست سمتلا حدانع

 0 2 م ل ل ُُ ال اي 7 1

 «(سناسنلاالانيفاموْنأَف * ةضةتاقهرملا اهلا تنو)#

 ةمقيلا ىشو ةسعتاهدحاوا مماناقبالا

 سةقوداه دول ٠

 « ( مالا حاصلا دريد 5 ب ناهس اشساَذا)»

 تباصأ اذا ىأ مش اذا فو سب فاس نهاهتهسو فم_سلا, برمض اذا ف._سيفاسنماهنف#س

 ضو ىذلا عاممشلا لال ميدقو أش اهيفرثؤن لو ةمتارة سا تداععردلاهذ_هفومسلا
 اهتم عردلاو فومسلانتار هغلاو بورما

 «(سراةدارعلا ظنا 1 ةَضْوَرباسْْماعداَمأَذ»

 ىشودا ارعلانومع همست ام اق در ءلاططادارأو بهذو ءاحاذ ادوربدار

 ىأدا اركبا نيعهتسرف عردلا هذه ضورب داراذا فمسلاريءنأىأرم .اكلاسرافااودار ا

 عويد لسا سل
 ,”امسم و 2 014

 «( رنا هع سم 0 امتنا ضيبلا ص أك

 زعربقةناسنا“ ىصدهن 1 ىتح كلذ نءفعض عردلا سءنأ هدحى أف يسلا يد ءاناذاىأ

 ى نم كلل ١



 عردلا عناصقدىأسايقو ىأر بحاص هنا هناق«تءىلاهتهللاىذر ةقشحانأ نامعئلابدبرب

 هلثعتانتالا نع هنعىلاعتهنقا ىذر ةةيشحاب از يهنام سابقلا ن رااتعنيعق لمعتس وايش هرات

 ةسقالا نم

 هد ةورومو مر رو هو رن ةرن/ ىو 7 ريدم م

 ه(سِجاه دعب رطخيلداؤف 5 ةنيضون اولى رض قاحاهل) *

 ارطاخ هيرطخي ل ى.ضا !ىفاهلش مك لق ناكحص وأ ضءب ف اهضعب مسن :لخادتم واخ اهلعأ

 حودنملا اوهو نوضوملا ىنهجنضولاو
 ١ ودم ءه م سارا ل وو ماس

 «(سوادملاهْنسلخأ م وسبب * ا

 فومسلا لذ -لىأ لسعلاب يهاب ىدلارت اطلا اذه نعش. !بابديو لسعلا نع ةيذأل ا مهوأ

 لقصملا 1 ا م و عردا | نم

 مرمو وهدم سك

 ه(سراوملا هناء بِرْصكأ 00 ماصار

 نع ض- الال ىعلا ل ل ل فيسلاٍبابذداعىأ

 ىاسراوملاهتلعىذلا برضلامناانظةيذاملا تدروامتاف.سلابابذنائآباذلا

 ىث لعلاذن ملص لف نلعتلا
 ماقد 17 ل هم بورود

 (٠ سباَسيتايلاَحتماَ ارو هن ٠ >3 رتوم وص )»

 ةملاط اراك لا فرب عفت 7, نجوم ةعفدب عرادلا هش

 هو 9

 ه(سراسربداقماباهيفسفتل 5 ةسهم طاسملاتوملا سمح ااَذا)

 ىأ ثيدحلا ىف ىذا !لمدلا ب رحهنمو ْمغلاةقرسس نموا دأو هقرساذا هسرحو ئلا سرتحا
 توملان م ظفاح عردلاهدهامنمذن ىتلا ةعمومللذ ةعسهم توملا لاتغااذا

 و سو ود ري روع لل هودددم 246 - م مر

 *(ٌسفان نماهلاَممآ ف بعل » نكي لوتارذملا اهب سفانت)+

 ىأ ىمخلاا ىدعنب ور عنب سدقلاى سها نبرذدملاو ءاعسلاءامنيرذنملا امهنا رذاملا

 اهتدوجواهتسافنلاهلادمأ ف سان نم 1 ا وم قيقا
 ءدوقد د دهم لك و همر

 *(ٌسراتو مسالا ميتا 9 امص س رلا لوما

 كالمارصن ةرساك الا مهو 0

 :ريء.[حسحالا مهو س رافو ةريخا ولم مهو م1: عردلا,"ابلعلا تاانوهلةم هركتو "انس برعلا

 كولملا كالمأ
 و م ومو دوم 5ث مد عه ارث للا 2

 ه(سراحلملنا س:#قاهئاتساالو مرادعئاهولا ىف اهتمردأاخ)#

 ىأاهئاّسساو ل سق ولأ رادو ةنانسأ تا ذأريكلا همر دأو هنانسأتناحوربك اذا مردلاقد
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 برعلا ءامحأ ضع ىف ةقورمسم 3 بهأ لو عدأ )يرد سقان

 *» تضمن مث سدق أن نك ألو د

 سااجلهللاو عردلا ف هنافن هاند رسدقاهب بأ ىتلا لم ديد تنم عسر ىهىأ

 تاكامهناعّدا٠ نباتا همندبت جفال راو نما عنب سيئ تما

 *+ءهي يروؤ5 هك هد س* اه

 ه(س ااهربصلا هما اح لكَف * ةيهدت ول اويغاهأ س ٠

 عردلا هذ هده نم يق هسقتلعجاملا اقفل لمجامثاو" ءائاذا ساب ساق
 و كل هو 82 2 1 0 11

 «(سماوألاهيفرفلا س 2 0 ,سمالدبت أل مى لاس

 1 فدو سالريتزال املا ةرحاشملاةأر هال لاسةءو انا يو ةقشع أ ناصح أنها

 ١ ناصح !ىعماهيف عمج أف اهسملب ن نم ىلع عنسعالو اههسال نتا ما هب امهوم ناصحلابعردلا

 ْ دربلاور م ااهيف عّمجا أك ىئبلاو
 هورووزدءدي ودع هد ةملم م هو # -

 * (سماوكلا جب ..ثولا ا 5 دروع هل ناصع ةعيرج م

 5 برشلا ينأتو ئنهري غىأال- . واهد زوما قداس اغا رتجلاسرلا هنأ ع رشا و هلا فعال

 ا رؤي ناردقيال ءاملاباقدهعدع: ناو ىأ ءامظالا نمو*هىدالا سهلا نم سم ءاوخللاحامرلا اهتم |||

 | اهنمبرشي واهيف

 * ه(رسحأل نمددؤلا ابو وداوص ء اهات رات حولا ودعت رعو)»

 ْ بتكرار ساعا نان نا ريحل اهبترتغا عر دلاهذهشحول تأ ًاراذاىأ

 ا ءاماهخا نظت

 ْ ه(سلامأل اكرر اماّذا ىرتو ٠ رياض ْرَأْلاَنمْتَقالاَذاميقن)*

 تفداصاذاو تفقواعنام تقال تمءاملاك امنا ىأ سلم اهذ او نماملا ئراربلا ساامالا
 ١ اهترأ ىأ اهتقرقرهلوقو ترحد, و: ءاضرأ

 ء( سَ اولاد رانا "5 رح تامل ماهئوُسومَأ)»

 قلادوع راهي تدق 00 وكلم حورة قات وصهل تهم اذا دعرلا سر
 تا وصأ اهل عسي

 «(سعاقمحاسهلاموناوباتجأول »© اسعامس ىدرلا ضوح مناك امو)#

 م برهامل عردلاهذهسل سءاق ءناكو ل ىأرخأتلا سءاقتلاو مينمىسولأ سءاقم
 ٌكالهلاو ىدرلا صو ىهىتاابرحلا

 ودرء هج 7

 « (سياَقبن يح نامعْ ار اع »* مساق“ ننس مأ)»
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 و مد ةمة معو 2 07 2 < 2 © -

 *(سراوفلا امسك اوىاولااهتضن ه ام كفا اوصن دهس«

 اهتضن غد اوس 701 اهترهمىأعردلا ندا
 اهساوت املا اهتعاش ىأ ىاوسلا

 ناسرفلا
 قى مم ده كار كلا ل

 تاج عيوش « لباوغ ىف ش علا تاَربعْسَسم)»

 دقرهدلا ماودةمقان عوردلاهذهرراعالا ت ا ودلارباوغلاو هاناّعي سعلاتاريسغ

 سو هفهتفقو ىأ هللا لمسىفاس اسرف تسححأ نم سمع عمجبسناسحا هن ||.يلع بتكح

 لد..الورفبالىلاعت هلا لسس ف فوقوملاّنأ أي اهلاحي رعد زلعت باو هىأ سدو

 د ”وم-و5 اهم و وو هج

 *(سحا دنا دب رح اهيا ان لئاودبك ف فرزلا نوبعأاحأَر)«

 ءادعأ مهو مورلا ىف ةءوصلاو ةقرزلاّناللامسلا بهصو نورعل ا قرزءادعالا ىعست برعلا

 لئاوبرك ةعدقلا عئاق ولااهتًار دق ةعدق عردل ا هذه ىأ كل ذك دع لك اولمذ- نرعلا

 تادو#ةمامغو سيح -ادبرحو

 ه(سراكز الا فا 0 ىَدتْضانراَلاةمصِرِجَت دب
 20 سد يس # ضع

 رام تء:صدق تناك او اوةدو ريلا عسبط ىف لح لة مسانم ةدران انعسبطل ىف اها أ درابلاسراقلا

 ' ران ها م قؤبان تتسم

 همم و”و

 ه(سدانحلا قرص نعجن . هاش ادهن نب اهاشو) «

 نك اوباشنأوىلا هبابشمانأ ,معئصلا دوتحم 12211 اهعئص ىأ اهي زاهاشو

 ةاظلا ىدوسدنح عجب س دان اوبابشلا ةءاح ءوهىذاارعشلادا اوسهسأرقرغم نع

 ء(سماقو فرع االعاماَو 0 ادم لمكايفرْا ىَت 75

 ناك كلذ عمدسأو ىلع رفغملا كرئاذاو دماحلا ءاماا نسل دق هس ناسنالا اهسلاذا ىأ

 هش صن اغلا ىأ ءاملاىف سماقلاك

 *(سراجسملانلموقلا ىدَقْثدَص 5 َتلاَعَت حامر | اهبرااَذا)

 موقلا ىدانتف للاهثلا تاوص" اكتاوصأ اهل عمسو ترسكنا حابرلا سؤ داهتدرداذاكأ

 3 م

 ه(شسللا رنا 0 هلثع «سق عاردبد عسر ر)*

 نب عس رايربعو جالحلاز ةصخأ ع ا ناكو «هزب سق عود نم عردلاهذهىأ

 اوخراع ع ااه جرت اال فدتا هر نأ هلانرينخ افك مق ىفام عسر لاهل لاف دايز

 ا

 ع
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 عمل هاج نم ىل .ةعارلسق ف كو ةسسظلا همسي ن اولا نمدس أ ىف مكن ىتاسأالاب ةربعالكأ
 لهل فان ىذلا لّمعلاب ل.معراعما

 1 *(رتاوتملا نم ةمفاَقلاو ىناثلا طمسلا ىف لاف )«

 «(نآارولاموألدر فرطلاو « ةلطبللا قيما قبر
 نيلاةريزغلاةقانلا ىو ةراوللا ع ج روأناو تن لاركعوه طيلسلا قيأ امو تيزلاطيلسلا

 دجوبالث يحن إللا همرف قسيواونعادصلا ةلازال ياهلا عي ىأ تيزلار ع عردلا قسيىهملاو

 نيلقوذلل

 ٠ (ناَبَصْعِبرللا ىذا رو اصْوأ * لعد اذه لعرك ىح)*

 ىاهلاصو أ ىلع عردلاو فر اما اذه ىلعايهلا فرك, تح هسرفو هعرددهاعتيامناكأ

 ا 8 برحلا ىذاروهو لصف دحاولا هئاضءأ

 ومو سومو

 » (نامعت ىل وأصر همسك ا . اصعتنا مولان هكا

 مالسلا هلع ىبوم ايما ار نم نظ ىت> ةسبحلا حلت بث دقوا يدق عيا. ىهىأ
 ةسصتيلق املاصق عردلاهذهتسلأ

 ه(اركسشلاةاناراهلول- « اهسيالماتطعأ هلي اتاَدوَأ)»
 براق دقن ان رقرمثلاءاناو قي رطلا سانلا ىلع تعطق قبال نمزلا ف تناك محال أتاذ
 امسالم اهتطعأ ةءللاهذهو أانابعت تأ اكن مس اهصمق ىس .وماصع عردلا تسك ىنعملاو الملا

 واولاو اهم عردلا هيث لوحلك اهداج نع ملفت ةبهلاّنالا اعل وحلا نالوح دهب
 رشأ ا داك ثمح هنمفلا نامز ناكد قو هلباتاذ نمر ىلاةراشا لا اواو رمشلا ءاناوهلوةةف

 تاما
 و مود 6ه © .بمع 22 32 ورورد 9 م89 هو

 « (نايسشس ملا !ىناهرحانتَن 17 اهل نيح ارق ىدابالاىلوب)

 دربلا تدجو ىديالا اهتسملاذا ىأدربلارقلاو نوناكللل مسن امو را نامزلا مءارحانلا
 ءاتشا مسا ىفاهغسصن اكن

 «( كرادألانمةيفاقل اوىناثلا لب وطلا فلاقو)

 مومو م مج

 ه(سماعأ ب اضع ارمَنألَ 5 رملة

 ترد اير حرج ا ترس سررت ايدل ا

 نمتورسلا نولخ ديالو ىم مان ولظتسيالاوناكمهنالم_ممدىف مهدد ثةلاسجةناكو شرق
 كلذ. ىلع نو دة شتم باض+ىنارقأ اواعردامتر ةمىأس .<الاىل ةاتفلا بنك ذرعغو اسم اونأ
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 نو قرب هضم علا جملا عرش اع هركسأنأب ةيعكملا عت اغم نع ىصقهع د3 فئاطلا »برش ىف

 ”كمرو د ىلعر ادإا درع فرش أ الف ”كمصىلا [ايرادلا دع هناا ين املا عفدو هماعد مشاو

 هللااهدردق مالا هلع لمعم»ا مكسأ تيب مهافمهذه شي رقرششا عمايلاقو هنريقع عفر

 نمقجأ سانل الام ىعسكسلا نم مدن ةر ركم نمناشب وأ قافأتلاظالور دغر غنم مكدلع

 لاهالاش ]تانك !!تيهذفناشغى أن م هقفصرم با ًاوناثدغىلأ نءمدنإو ناسْعينأ

 رعاشلا

 روهنا ب رشاهرفناندو « ميدقنمةعازخ ترحل اذا
 رولا ردكفم سب فرب 0 اشح نجلا ةيعكاعسو

 : رخآلافو
 ه_ءازخرهف نمل ظأو 5 ىصدق نم لظأ ناش دغونأ

 هعابناكن ا مكس اومؤلو 23 هارشفامصقاودت الف

 اهنباثرث اوس أ ةمسصو نءاهاشأ تمرح نا ىلعةأرملاهذهلج ىذلاوهدلولا حنا ىهملاو

 تنلاةرادجب

 هور رك مر

 5 *(لماور اهو ضفاف م ارد اوريسإف مادعار هدااو)

 لاوحالا يلو مانالا فيرا صتديرب

 ةومب 56 هوم م هرم وم م2 هو

 «(ليوو“اخرب أبد ىلد 2 دع ىلميد قشيالو ىفي)»

 ىرخ أ ةدشاابو ةّرمءاشرلا أبو نفي الفاج وهو هيفامو هينيرهدلا شي كأ

 * (ليديوأ ةمجا نعت رحجام 5 منجل امى لاول«

 اههواعح | هلزيعتالا نيذ_مبل دعأ لها هس بسام مايهجو رهدلا لاحن ءربعىلقولىأ

 لالالالا لد . هنال لد ديو هوركمهمل ا قرتي نأ نءصلختو احن ىأ ة مجان

 «تموص تبدا مم ”«و

دعوهو هاو 00 دهب .ذوابص قفل ا دب)
 *(لنل ع 

 قياطيالامهانعالان مناك او رهدأا لاحن ءثصل ادئءامهامسم ناقباطر د ناممالا نازه ىأ

 ىتاناعتلا نكسيهنال هنع ىرديال بضل نكن اوام_ذىفسسدق داوم لجرلا ناف ىمسملا
 مودعمهدئءءاطعلاو ا هاو يس !لمضلاوءامامقدح وبال

 0 0 »* قي مف

 نسل 5 ىرتمتدسأف و

 03 الألاكككتلن



 هلوق ىعمتبلا اذهيدارأو دسالاك ارت ىأ ا دسأ سم
 لّقيلا عم مهتو أدع تنبت »* مهارات اذاموق

 لقيلا عم 0 80 ادعأاوراحزاو 00 اومصخأ اذاىأ
 ا 5 لاري ملي“

 ا 10 الا قرعواهقر دار

 قرعو اهقأم لمس ىتح

 ةود7ش< ث,. هو ل د هود و دوم برو
 ه(ليشن نعول قيم لاوس * « ةونحوأ لاسأ لفن نع (

 0 ءلاز ريس أ ىأةيدابلا تان مدان ةوذحو لفت

 0 لأنا رزااكف ىهنمب رهفكم ىلا ةشل الدال دن اكح لبر وشو ل :نع

 1 كلذف

 5 نا ردو 3 لقت لاي مانال

 ه(لد ٍمودصقي لان, أو اع الاسير لات .لان

 لممو لدع نعهمسا سور ومالا ل اعمىفولذ الن اسنالا نا ىأس اساك ل اودلان ملا َ

 ةوممو < لم عم 6

 «*(ل' 5 رفع ذو لع وكدا رغدولاو)#«

 نمناكناو لكى أ جاحلا لتقف هنعدتلا قير 00 مناكى ذل ادابز نب مكسص
 ىلادنال دحأ ا ةدومنالالكمي تاس نكي ةيداو «ىلع هب راسي ناك أمن كلو هباعصأ صاوخ

 ل ا ا

 ه (ُلْل باسو نءاهاأ حث َدعبامدادلدب ب بحنم)»

 كلذم مع عفرفنار هلا اولزنواهتماو-رخو يارا هممت ةسكلا »ندعوا ١
 ىجاهللاة» تبون وُ هلناكو تدماا ب>اسص ناكو ةٌثدمح نيلءاحهللاش لجر مم ناكو

 شرتحل اهل لاقي ناكو هب ا ىلا تيل ةباجج ىصو أو لءلح تام مث بالك نب ىندق ةسجوز ىهو

 انأ لرش ارمشأو شرتحملا اههخ أ ىلا ثعبت نأاهسحأو ىد هتنبا ىلا تلا عيئاقتم عفدواب "امن ناكو

 5 دعو ةءوثو تامد قالملح نا بالك بىصقىأر الق هتبصوذضتت ىىبح عمىناكلملا ناش
 تاذ لعدن لجو ىدت ني رادلا دبءاهنباىلا متاشملا عفدت نااهيلا ب ناطدت اسماديف حتامالاو
 علصأ من .كصتنلاافو كلذبه تسلس حاملي لو لوو دحام ماىلا اويلطا لاك

 58 ناشيغولأ عمجا هنا قفتاف ههأ كفك أانأ 1 ىهق لا ةف يمىصووضو ناشغىلأي
 77 11 سس سس سمس سمو وب رس ووممو تس م ب ا وج وص 6 دع



 الهلاك

 دك وبس سسوس وسبا

 رخارجب وهو لم دف وأدادغب در لجداف عبس يل يك يرام هبشناهناىأ

 «(لبك عاصاهأ علو عاصلا ىلع تضانو تايهامو ثلاه) ©

 طرونملا عاصاايدارملاو عاصلا ىلع تضافو ل وهلا اهيفرثؤي لواهآر نم عردل هذه تعزف أ ىأ
 ترغص تب وطاذاوءاملاكض رالا نمنئمطملا نءلمبسن ىش ىأ هن مكوتسملا ضرالا نم
 ه "المل لاكملا نمعونوهو عاضلا ف تءضوول ىتح

 هلم مارب ول .٠ وهاتف دكا 1

 لمس ونا وطقس ىااهب 0 ول ضرالا ىلا ازنامسلا نمةعطقا مم اكىأ

 *(ل لمح فا نم هقرطب 5 الدعم مشل اهْدَعأ)»

 بورا بئاو نمهنوئباملةّدع ناندعندعماهدعأ دقناك ةعدق عردلاذهىأ
 ةووسجروو هدم م

 « (لسق نم تن دح دونا 3 دال ':دعدوهل تناك )و

 دوهلا نيد عرم ينل مقمال اا هملغدوهل ةةعرهدلا يدق ىف اضبأ تناكىأ

 «(لمزاناصسك انما 5 ادنباَبرضَلسرلا لعن ْ

 نيهللاد_ء.عئب نمةرادنب نجرلا دعها ناك ةر ارف نمل جر لءمزو فرعضلا لءمزلا

 انانمال بلاملاب د رمذلا هلعثو هع و فيعضلا ى وقتعردااهذهىأل مز زر رلمقن نافطغ

 ةرادنيلصز برعضك

 ه(لحا ف لح نسل : اع »* ةديلخ كايين ليعأ)»

 راك :ىئ تألم سا ضوعو امجتوعذ !مهتشح ىأ نيل لام" اكعردلا ىفرتمت أى أل بعأ

 طاشنو
 هوم ءمدهس هوم +ةه م 04 مس ور)و "موس

 «(لمحالا ضاسك نولبانو- * الماش اصلا درب نم تلدب)»

 ليجالا ضار يكهنول ىذا !بدكلادوسأ ارعش ى انو العث ىذلا ىصلا سدل نم تضّوع ىأ

 ضايباهروهلف فو سحولارشب ةعاج وهو لجالاريغصتوهو

 ة:و”<و "م و ةه ممد

 «(ليع هيبأن ءامارذ ارث يد 5 ىو عبر رشتلا ٌلَرأَف)

 تاكو وة رتل ,مرضتلا نع ءزغلأ لماشلابيشلا ليمشبو باب. كارمضتلادارأ

 سشلادرطقأثن داتا بي رغفنص نمل اودو هلعاقوثومو سه لهأ نم
 لرافبا.شلا

 بدلا نمانره

 *(لمقب وأةرملةيئار » اسم اقراطلادودكد)«

 2777777 ريا
 كدت : |ةدعةي-
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 لوالالوةىللعتببلا اذ_هىدق
 ىهيعُسل اوليحرلام هلا ان ت مان #2 جرزاا تخأ موقلا,ترقعدق

 وو لم>رانناحح# علا اايأ تمت 3 ارااناهئقان لجر ماما همئاق ةأرملاهذههمش

 عضو“

 «(نْسلا تان مدل ديدن ل هلو ىسفيلا ابحاصام)#

 ناك كرما ةريثكت ناك اذا"هل+هةب راج مهاوم نم لمغأ !تاذو ف.تاارهوج هيدارأ هل ع
 مل« دةبح اصقأ سمان ففمسل!بحاص عاملا مامهتركس أ هن اكراكنالا ىنععماهةتساامالغناهب
 ةئادصاهلةانأال

 هز لس كلتا طنا اا سل <
 0 واق اهلي دل سفرع ةظراسع ردسل ىف هلاح مصب

 هوم 7 ووو لم وم

 «(لنونعءارغلا اهضرأ ف * ثيل اذا بلا اهسح)»

 هراكلا بذا !امتط ضرالا ىف تقل اذااهقيرب واهضاسل عردل نبا ىأ هلأ لمسلانوئثع

 ليسلا لئاوأ امنا ءامال
 ومو اد وم هد مد 2 وة

 «(لْسسسحلا مأواهتعالسح هرابخ ا دعبافوتدنشب)»

 دعن لسا |لئاوأ اما !مبانظ عردلا نمسضا بروي ىأ بضاا داوودو ل.<-ريغصت لمس
 هدإو مو هدلو كاذب هرامخا

 * (ُليَد نمل اعالانقلاَّن ماد لساعابي تعي ذام)

 نأركذ غ لسعلااهيمهوأو عردأا يذاملابدأراواهبل لاو لتلا 1 وصوم ليذهدالب
 تناكناوالعتسلامالليذهنملسعلاراّمشمالاهبعوقولا مهيحامرلا نمل اعلا

 ةيرعشت ةداللا
 *«(لعحاسض كقارامث اح *« اهنكلوتةزامَو تكد«

 هاملا حاضعغلاو كعأىأك ةارو فعضاهيفن ري يت او ةمكح |هتقد عم ىهىأ
 رحشلا نيب ضرالا هدو ىلع ىر<ىذلاءاملا لمغلاو ليلقلا

 ه (لفطلا نير صاعو ابد ه ا سرق ماطساْنه) +

 لثماه-هل نءذل ع نا اراط ةره امن نمل.فطأ نب ىعاعو سدق نب ماط سد

 ةريخد عردلا هذه

0 

 *(لج دندن“ هر درا لج دنم * هلق جبسباهتراف)

 ىف سس ل



 لملالا
 وب تت كسسسسسم

 « (عاضتلا,ىقانو اوُهَمَصْناَم) .٠ (عارمالاٌبْحوتوامدَحَ)»

 عادعللاو اهزابتن :!ىلا عارسالا ىتيحمو ةصضرغلاتوةنع ىرذحا شي اهسل نع ىلعأو

 مزماف أ قسذتلاو سرا ةعبجللاو هسبفناسنالا نمطيالىذلا نشحلا قم ودا عضوملا

 لاهلا مهنرحات ًاودعلا ارهغ ف تيشبو موقلا

 « (كرادتملا نمةيفاقلاوىفاثل!ليوطلا ىفلاهو) *

 مدلول هج

 0 7 هيت ىيباس لأ

 ةمملاءلط
 2 2 هام“ 2 دو 2م 0-0 : 2 هع م

 ه(اهلاقثمامملابراهلىَدهأف * ىَوّنا سااحلا ىلاقتدَسم)»

 سااحماف لا:ىهىتاد اطحح نارك د اتا كن ارز ىأ فاء لانة سها

 ءاملاءلاهمذلا بصتلا ىاهيرمامغللاغتاهل دا ةستتم دغرلل ىأىونلل ةدصاع

 (اهلامْنيَبلا ةعاس ىَتاَعتو اه 9 ىئافو ىرباسلا اهانأ َتْوَلَح )<

 عردلاةأرماانأ تطعأ ىأ» ريغ لعبا هرسأوهو نهاكل ا ناولس نم إ_صأ تولح

 ريغهنم عرالاذخ ا دعب اهقادص فك ط هن اك اها امنيمل اروح دنع ىضَتَقا ماهى ةمدسف
 اهبف كم

 « (اهلافا نابل قاده « قلد لها تقس كرد تدر

 عرذتما ولى أليف أ اهدحاولإ ًالاراغملافألاو فذ ىلا لبالا نمةثاملاةدمنه

 راغصلا نودامئمراكلا نامعارلا قاسفىلب الا نم ةئاماهبترطعأ

 «(اهلاذآ تاغيالا نيدو اذو » عسر َماصداَصأَكو)«

 اهليذلاطأو اهعنصىذلاوهمالسلاهسيلعدو اد و نعل اكلم عمتاهرشدا ةعدق ع زد ىهىأ

 . «٠ (اهلاطأواهَليَدف و ىدا م : امئاةلاذالاأ وهلم لو ف

 اهتلاطاواهليذ ةمفون ه.دار اااعاوطقانا وهزلتلذااهلالذااهلاذ أك وقيدار ما سدلىأ

 «(فدارتملا نم ةبفاقلاولوالا عي رمسلا قاضي لاقو )

 ء(ْلضلا بنكي ء اموت 5 ركنا ث[ام) ء

 عضوملا اذهبانل تر هظ موب ةمحل ااًمي م صلخت ل ىأ هتيفصأ ىأدولا تاذغ لاشي
 هود م 2 86 ل 200 و ل

 «(لسسرلاةادعملانْما « ىلا[ لجرلا مامأ ثمان <



 « (اد ثني طهر مافاوارءاشُت 8 »* هنصامتْعبلاَساذاَ»

 ْ ًاشا,ف لمعت نأربغن موز ,اودمتاوصأ اهتعقول تعم عبشلا ندمةهبربملا ماهسلا اهتب اصأاذاىأ

 ا ملاعب دن استار هيلوكس او قمالاو ءاشتوصاأ مبماهسلا عقو تاوصأ هم-ثف

 6-2 نهم ه < ب همس

 «(ىدَصلاَن نب انيةادن ودع 3 !هريمقت 6ك قس تندصد و

 سطعل رسال كل مساوي

 «(ادقنأ نبا لوم ءاضمبلا ةزاقلاَنع » رئاثلباعمْتْنظ ىلا َنبأف)*

 ١ هنت ادق: نب اواهامار نمةراقا!فصن أدق لْثملا فلاي برع !ىرأم 5 "هلسقةراسقلا

 أ اهم شتفكو عردلاهذهن م عّشي نيأ ىعملاو ىرملافت تتنئاذ امال اهم 2 اهكرشل

 ١ ىأذفنتا!كوشامفةمناملاءاّرغلاةراشلا نضرامال بااط لسحر نم ماهسأ | لصاةمّنظن عيد

 هو ”ب ه 04 و 2 ا ه2 - م يم

 «(ادس صورا قفا فيص مدارس« اهديربراط ىرلادا 00

 0 14 ا

 اهنءراطو ادعحتاضور قذاو دارح اه 5 "اكفاهنمعتردنواهيفرثؤتل عردلا تباص أ اذ ما ميلا

 تشيلو
 هو 2 هع 9 تدعم معلا دادس 0

 «(ادعم هنا تقال - فحل مالي اهم اذا تنكو)

 || انعم ةبنملا تةداصواعاصن فخأ )عردلا تسبلاذا ىعيمسل راع تلعجى ابترعشأ
 تنم اهتسل ل ذاىأ اىريغل
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 هدوم و د52 هم ءاه ع هدو دوو 7 رو+ 5م وءجىدر

 «(ادعات هذ! بست نيع ثناأتع ناو »* اربمنش علا ب عافك تبلقو)#

 : ب ,راطارايعراصو اهيلع ه1 رمدتخ هن نا ىنك تراص ىتدتءحشت اهتسولا ذا ىأ

 اهتسبلاذابرحلا:لاأ ل ىادمتالكى معفف
 دابا 3 مس 1١ ىفلافو)*
 72ش ء هو مدور و مهه)وةهم د ِ

 «(عاقلا ىبنىستاك اذقموكد) * (عاردالا تاك مول ءاراج)

 ريدي 1 امور نحب عاقل رد كك ءادقو تاكعاعوردنيسالاؤاجىأ

 « (عاَذل ثوم اهل نفاع . (غابلا موسم حاملا تنسو«

 :رعثمغتسملا ىادلا توص كاع ارنا .رلابعابلا ط و تماخار تاس ناعرادا اواحىأ
 عردلا

 َْن



 وة < يدم 4 9 ياع ل حس 5 2

 * (اينانم هلاك داع وح للا ىذب 5 اهريتقرم ذألا ارحتاذو) ه

 هنرف ىذ فيسسبىأ ل غلا ىذباهربما م سؤؤر ىأ اهونقرشأر ماسمتاذعرن بوو كأ

 ملاك دعبل اىفتراصواهنعدعن فيلا اهرتتقرسكى الغلا أسس درب 1 همشل
 7 000 2 س59 < م 5و

 «(ايراجناك هنأول اجدلا محو 0 اشو فلاب بارَسم)

 دس تظنو اصهذلا تقوىف ر1اةد_ثوهو ظمشلاو فء_دلا ىف عليان ارس عردلاهدهّن آنت ىأ

 [مىرخ ل ءللا منج ناكول ماج الا مب !ةللظ ومش ندنبلا عسج اهازمتو | كلا

 ةزافمفتشلأ اذا عردلا ,ذ دهى رد

 , ةوهومر عوم < 2و وار “2

 0 اوَلاَنوسل» جمناك اذا 00 7 6 لوك ن رملهك ةيخد)»*

 هيعردلا هبشيداولا عمج ر خي يقردلجو هولا اسلاعجياوسلا

 ع دهم2 ود و » هءد و5 ءهمهديو وزد 5 هروودم

 «(اياسم هامدعب امنع صكتمف 5 همست مسالا مهشلا عب بر دقو)«

 عردلا فرصت ىأ ضرالا ىلع ميناذاوبحيم_مدلاابحو شاربن أل بق ممسلادوع”ىننلا

 اهمتمدوقُما اواهتياصانل 1ن ادعبا احاهنع عحرتف هدوعباصدتىذإ اهمسأ ااهنع

 ( كرادتملانمةمفاااوىناثلا ليوطأ ا فاضي لاف )«

 «(اذعراعأ ن1 نادك ه اهدْرَكاماضجردّنُ رءأ#

 لباللاةفد#انام_صغأ لاذ ةيمأ ب ناوفصنماعرد و هيلعدقلا لصدتالوسرداعتسا

 هعرد ناونصراع ماهر كيلعانومتم ىردتر ءأىّأءانا اهراعأف 5 ادم هنو هذمهي راع

 هملعاهدر نعض دقو مسو هملع هللأ ىلع ”ىنلا

 ١ هو ءوو 57579 5 هم سرمد 4

 *(ادربم بنس ىطلا فاهتكلو 5 درس ى مالا شنو هنحاشم] «

 هذ 010010101 بنل تحف ىلا ةطاضل ا ودين اهقناهن ريد انام كر

 | طم ارب الل تالا ةزاالاك تاك وللا

 ٌرمدقو لكسشلا ىنادزبم

 « ادمن ولا فلا ذل اك < ًارالاطناندراهلاومس)#

 الط ى ألا نوم اداه ناو ن الماك ناك املو توصال عسلي أ وعم

 :اصساكحأو

 ود ةمو - د ىلا ها وم /ةريروبو 2 رو

 «(ادحومننقلا اهغاص موغك رخأب ٠ تادف ىثمنيقلااهاضقةاضا)#

 ب ممالام .وءاهاعداغاو ةقلح ةقلح تحك رخأعردب ةفعاضملا هعرد لدباريعّمسملا اك

 اهتقرلا تضع“ نتاج ”مفاهتفودس مس اف جسنلا فيضسداحا تناك اذا

 ممسسسسنتن فسشسس ضل خه حس يسمي سس ببي تسسسسسببب اك ارا. سو ل1411 فل“ طم ه1 ا اراك لوس 1: السا هلا... اوال ودم ا سقت نسا دقلة تتاطتال نو ١ ل يلام 2051515531



 الحل

 «(واسيإلت ا هاملا ى حياض 5 اَنالَد : ارامل ع)»

 ءاملاهيشتاعرد ى ىقعن اصقتسنا ادع اصدق انال كانا ى نا ةىلءىأدصتل ١ مالا

 هنبع 0 نكن ا ا

 هي 8<

 ء(اتدشب ف ءاوخألا فات * ىىدلا هاتحكس ذاسابلذلاذو)ه

 وأشل انسي هناق لتس فن اةلدنلل « ال سايل صمم اكلذىأت ءاغااودم" الاوأشلا

 06 هوادق فاسيالرانسآ دن 5 مداقت نم هفاطع أت ئددقو)ه
- 

 :نلاتل مرد كا1ت3 هند عدلا هذهتءدصىأ م ثيالئأ فاسيالودامرلارانلا تأ ١

 ادامر نعي ٌ

 م«( كرادتلا نمةمفاقلاوىفاثلا لي وطلا فاض: لافو) ه

 *«(عاز "ىرهعسلا ندي او ه#* ىَرأدقو تحد هدم هر)»

 ل_قاصعلاب ىشعراهوريكو حشلا فءضاذاو مروا اوهدعسوبأ او ةراكعلا ىهدعس ىبأ عمر 1

 ىرأ تنكو اصعلابىم أن مص ىتح تريكى أ د مس ىفأ عصر لجسد ٍْ
 ىرهمسلا خرلا لقمعا لبق

 ناك اعىلاسريغتىأندللا. 1

 و ل هد هودمو 72
 ء(كاشن اهظووفحايه ى 1 2 رصوسإ اكشن اأو

 سالنال عاسن اةطعاذاوهفاهت شامعلا ارسال كششانا عردلا نسعي ردعد ولاىأ ْ ْ

 ةلاحمالءاملاف عباسريدفلا 1

 *(حناس عرين حامل هام * درا ىداجب ىلعأل تفك أ

 ياو هيلعد مذ هيئاملا دم« نيساتشلا أ ىداج لغا عردلا الا 'اكىأ 1
 هدم ورق: )ه» مهم د

 ه(حئاملاوهسأرالا«املان ماع هظع هوضعلك هنمثيشن)»

 ملا نم هبيصنبعردلا بال موضع لكسص قلعت ىأ ةعيصاهد- او يئاوذلا ئاسملا 1
 ا صخامم ا هنال هس رريغ”ىمكلا ندب عج تر ودق ةغباس ع رد ىه هىأ هس اودوهسأرالا ا

 ةزرانيهذا هاو دريعو ضمملا 1

 ةمماو

 16 "اولا همس امداد 0 امد هلت لان كك

 قمسا كرب نمن وةمسملا هقمسءاملاز ما ناد ل ا سال "اكىأ ا

 بونذلا/]
 « (لثم فاضي لاقو)«



 نسماهىف جلا فد هلوق

 شارهلا ةروص تفاأدق
 | .شاكلاجاطتان تدناو
 | ىلع برحلاىفاهتغرأ اذاخ
 1 همملا تغار باسل عير
 ْ ها "لمثسال عاام اك هلمقم

 ها اذدهنس-أ امو

 نمالوس ١

١14 

 ١ اهةئارطىأءامسلا ك .ائيصس اماكءاؤص قرب: ىأ ل ثت عردلا فلخو ى آن با ىذم ىأ

 ء(دوكتلا قيل موب « دسمان ايون
 ْ اكوكشم ءاهنمتي لعحو سطعل !اهنعبهذأدق كلا هطااذكىذلا» اًمشلانمقي ىأ ”ليوطىأء امش

 | هيفكشياهربغوانيقيءاملا/ترفظاممئاكف + تيوربارسلاىلاترظناذا منال
 وو هم , 9و دو «-

 - و

 «(ذلولملاا هما حاسقتكلا * اينو مالا رمص قدلاال)

 حاسفايفيفهرادأءاقشلا بانو ماسلا سأل اذا ىأهسفىهرادأ اذا هك الو* و كاذيأ

 ا اذا سرفلا لاح غمد كول أ اهمال :
000002 0 0 

 *(كولااهنااهبرقباَمُأ ٠ ىوعاذاعبرخلاعاهناعَو

 طقساذا مع رجلا دنءفوقولاتدّوءثاماب س رمل فص نضرأل ادك من ىذلادوهخلا كووملا

 هربتولوْحااهدلو مالا محرتاك هجرتا كاذب ف ةتايغااهن اكس باسال

 لو ملا اهل تاكو ل همعطو حرصا ضل هقسو)

 اهريغ قسي ناكت قو وادا صلاخلا نيالا س رفلا تءةس ىأرث اهنا ضمان يللا كل اوكيهلا'

 نبللا نم ضماملا
 “9و هرزدوؤك )و ى/بودم ل

 ه(لوعومد م ءايسل َن 5 همق مشيدا تررسدقأو) ©

 لوطهناساةامحدقو هءوض م كر كهل سولو ةقيزلا تسي وضعوا ْ

 داوسو لدالا 1
: 

 7 يل 0 ا 028 عةدمو مس جه 9

 «٠ لوب ابى طلاساب ب األ يْلعلستحأ!)»

 بصمئلا[:اسامعتأ رمل اهذاسه مهله ىأ لالا ىشمن هفيهضىشموهو اوسلا

 لمالا لوط

 «(كوصب بشل انلْس دلو 0 اربع الا ىسم)»

 ينام لو أ دوعمل ىرعش نول ضاس ىلع باص ىأقزاو هيقبعاذاهريسغو بطلا هيئلاصأ|
 ىبدع بمطأ ١ رمت قدعيو ٍ

 «( كولد نوكبألاهك حارا 5 امض حارب تكل اذا ىا)«

 سهمشأ |تمهىتذ لمالا ل اول تقيل تلازاقا يملا تعلو وك مسا ماطق ل ثم حارب
 راهنلا موذيو لوزتال ىت> عارألا,ى أ اهتكسمأل اوزلا

 «( كرادلا نمةفاقااوىناثلا لب وطااىفاضيألاهو)«

 ق3



 مال ١

 كئاوأ ىف ئلاسرلا 0000 هاسارب نمةلاسر لهما نم مهعم له مهم
 ”وه2 و ه<

 د( جنوب ٌرءءاض- * اهو عبرا ةكلعسمى ع

 تير ط دع شرت نقى يعل ؛اواغسلاو اهراوأ تحرطاذالبال اوراق كتم

 عضوملا اذهىفناهاقعمالةدئازامنودوريقملا اهب زعءاضم عرداهةوفو عببرلا ىفاهربو

 نو 2 هام ا يل ولا فلا

 «( لوامو زواعم لاجرلا نمو * روعمرح اورماهماتساو )+

 تابغرلا تع ىأءاءنغالاوءارتنلا ىلا نووسقنم لاجرلاورم_ةفو غن ماهعامنب ىف بغير ىأ
 اه

 ل م وم هوو سء 5

 ه( لوله كللاتكحض اك نيل « هماماتانصخن ازعك زع)و

 ةرجاننلا ىهو لولا! نيلو ناصملا ةأرملا ةنوْسْ نب عردلا هذه تعجب ىأ

 «(لوفس مداروجالثا « امان ىلءاهمعاضملا)

 مددلى :رعال نأ امسال ىلع 2 ردلافءاضم مسقأىأ نيدةاح تدهن ىتلا عردلاة_ةعاضملا

 يا م,ه ير وشةرو وودو هو. وود 8

 ه ( كورتم ىدحلابالا مكسملاو *« اهباو رصبنا تيبلا دقو لهي و)#

 م-مغمانظوامباعرفىلاعت هللا اوريكىصخلا, همفءاملا نوهستقي ىذلا ُ تقولا ف جا ا اهاراذا

 ءاماها

 » < م9 0

 *(ًلوو مرا تودر ريا 00 مهلتديرعلا بذعلا ةشار نك

 بد 8 0 هماظعم 7 املا عج رامضو تاما شار هلا

 لعق لسقالوسا تل فارغ طوم
 قولو هو

 5 وسهلا اهعجست طا 3 عناصر تكسو مدر

 قرءامعر رواهتط امخىلا نع :رحولو نام: هزلاو مانالا يدق ىف عردلا ذه تعنصىأ

 اهتم

 «( وأم ةَصاعمل 0 0 اهلانهدحو ىَع ان نباناك)ه

 نذيالوهيأر ف فعضينمال مالسلا هيلعدواد عردلا هذه عنصامناىأ ىأرلا فعلا كوفأما

 همعوص

 م ه2 ع ع هرد قد عمدر 20 دهم مسد علل

 (٠ مك لورا اهريمقءامسلا كح * اغا لك اهفلخو ىذغ)#

 ىعمال ُك ازامود و هلوق

 فصحعتلا كلذ ىلع هلجاهل

 عم ىرعملا لع قدلبالو

 لم ءباكتراو ردق ةلالح

 ةعومطملا سماه ىف كلذ
 ةلزخع ةطاغملا هذ هنا ديرب
 اهيرفظ ىف ةيئاذلا ةضفلا

 دير أ و زءقفلا

 ىلءةضافملا هذهتداذ قد

 ىأبرعلا كءلاهصد تأ
 اذهف ها مسار ءاهدا
 اهبوذيباوهلاَنأ آد

 ما مخ ودبال



 الايلللا

 «٠ (بوسرو مدع تك 0 غابأ يعول لعد )»

 كلللاناك نافمسب دوسر ومدخ و ةريخلا كلم هو ناسف نمنع و هفتناكعض هوم غانأ انيع

 نعهتلكن زو نيغرسلا نيذه دس تدنأدق رم وملا اذهفث :ريلسا كلم ىلع عردلاتناكىأناسغ

 اهفلفعلا

 «(بولغم لع باغْنمتب » ءاضقالوأراقفلا اذْسْممف)»
 لان اروواف لق مكحلاناالالسو ل ا ل رس رعور اكنلا اذشدر ا

 اذت مد اهتاصخلع ردااهذ_هىأ عردلا ي>اص هوهو نولغملا ىلعراةفلا ى ذبحاص وهو

 يولغملا ىلع بلاغا اةءاغب لصفل اءاضقلا ال التين دير اغلا

 «(بدخلااغتزاكض سلا ىف * انانملا“ ءانرْنعراطدبَز) ه

 رتل ريسناناملا اير نعراطدب هتان حردلا لور عبلا غمار اائمالراعدسا

 هولعي ىذل ا هديز ىهونالا ةوغر برشوهو بملح !ءاغتراكض ربا

 .٠ (ٍبينَجوأبحاص نمل »* ا ناكر أ ءاودل ١ نابع »*

 بحاصنمالءل أب ىذلا فضلا ىرقب فوأ ةمعئاساا لبالا ىف م_ذضلا ىرق نملهفاىرق 1

 فامضالاىرق ةركذىلاداعسرغوأ

 روو١ُ» م هو2 همم ا ا

 نافمضلا اهم .وطانئمعطأوانر ةءفامضالا ىرةنف باح نامل ليالل نكي )نا ىأ

 ه(بوكس اماما نمد 03 ملا قرايهناك اربط م«

 0 سجق ةرااوبتو 0 سم

8-2 

 » (بسعرتلا» تامل اغلا بعرب هم ايد نافملا ا

 نعرتلا/تامااغاارود_َهلا ”المىذلا مانسسلا عطقن اغلا اق لا دما

 «(راودلاز ءةمفاقااو ىناثلا لماكلا فلافو) «

 « (ٌلوأ*لاج رلا لاما »# ناك ناةناك ىلا ا
 ا

 باطانع كلاه عجب واهو م ا رو عجب او لبنت :وهف مضل: ليثدقو لضفلا ةلايلا اولدنلا
 كلذ مهاناارذحم لاح رلا نمل ن ماهي كل بيام اهسهتسعج ىف نأب ناك ىح

 : «(لولأ كالو عقر 5 »* لس متةلاسر مكن رحت له ) *

 مدد



 ظ
186 

 قلل
 ة

 حاير اهم رمل ةنأ اكفريمغتلاء بورد |هيفرث ون ىأ
 برذحلاولامثلا اب تيهاكبرحلا

 ١

 1 م ودم ةه
 «(برشَحر عوام يشخف » الولاة تدل تكرر«

 ىترث أ ىأدادضالا نموهواضب أل سقدلا بد ثائاوهعيط ىربىذلا فم_سلا بشل

 .٠ (بيهلد جوع نم كدر قش لعع ٌغاصيىذْلا نانسلاو) *

 : راثلا بءهاوءاملا حوت كالهلا بس ىئئصن *خغ-مص ىذلا ن انس اد اضي الولف تكتبو ىأ

 : راثلا ءاةرضتيو اداء اةجونانسبلا قاعأ افارحالاوقارغالا, ناكل همامهو

 *(بوبت الاف ءانلاكميلار عضدا اهغ نمنح ا ءامآن اداج)
2 

 |١ نرولا لادتعا ةزب ,رغلا فنيين افلا نم م مالا تفدحولو نزولا تاز ىتملاءامؤ ماللا

 لا فدلاءامف ماللا هلوق ْ قد رطوهىأ ب صقل ىفءاملاىر ع متانسا !اذهىلاز ةدلاثداو». نمفدملاءامىرح ىأ

 ما هملا ةحاحالفالاووهس ٍ حاورالا ىلا" كالهلا

 و ودوم ”وزودم وص )رود ى.

بوك ل ىعمفيكرديإ ني رش ا تع ىرذ نوما بط اد«
 ه(

 ا ملاذاو بوكر ارا سل هنكلو ةدقعنورم عود خر ىلعأ تومللابلاطنانسسلا بكر ىأ

 ١ ءازغمو توكرلا اذهىعمف.كردب

 «(ٍبيسَقْلا لْثمتومالا مرح * < فعهستَتدكَبسقْلا كونك )»

 || هرب رخىأ املا بيسق لثم اهرخ آى عمي داك, كلذ عمواهت.الصابسقلا ىوئانقل اد ةع بش
 غردلا ف عقواذاهراسكت !توص عب

 اياز مو

 هب وعلان اهو تشعل * اك اق 3 و تدهاشاتاخ)»

 ْ لول_هلاب و.ءاهف اري و ردا ميدقف بو رطلات هريذدل ع ردااهدهىأ

 ١ را.2لزالاو

 ”ت ىه مم

 كت لاس سكماصوهلا 1 «(ودُنَفادر طر ةلاو ماسك ما اوةَسالَس مف ثرداع)»

 تدتزا برى دعمنورع لأ اران ؟فويسلاهذهيةفااسلا عت اكولا فعردلا ترداغىأ مبامصأب ةفورعمبرعل فو.سءذها

 اولا 1 2 ١ ةمياتشاران' 1 اًطه.فدري اهضعي

 كم نس مذ ل ءامأ

 ها هيلعرتعت لذ ةملداماو ْ روع حاملا كا

 تيدااازهىف اًضدأ

 6 يشسيْشُسُساسسساسافلا2 ابيئهي5252ي225بيبيهييلا 2تشد>دتتا_ا_ا__-7-7 777777 ---9؟_

 ىل س قات



 '| م4
 . نتج يسم دبوس وج يجو جسو تورت جو يو م جججس سس و موس بسجون يبجي بيج همس سوس سس لم 7

 ضرالا ىلع ب دن أب تمهو سم عضوم ىف تحرطا ذافاهناكم تشنالاهنمال امم ىأ

 « (بوُعرب_عتامَكسلالهل .٠ صيمَشك و أةامكلا لالهك )»

 عردلاهبش هيسجتر روقاذاابوج صدمةلا تبجوتامحلا اركذلالهلاو لماقلا ءاملالالهلا

 ةمحلا لس وأءاملا
 ره م « يب ع 7 4 مج 02

 « (بويذلاءامس رشلا قار اهك_فترحارو دح تفداصاذاو) ©

 اهنءاله.ةترحضرالا نمار دعم عردلا تفداصاذا ىأ كلب | عمليا قسيىذلا بي رشا
 ولدلانمءاملا قدر مىأولدااءامةقاراك

 «(ب وصلا اهلية نمتالَس خللا قتلا برسم 1

 فاضأو امسال ل اوطت ةغباس امن اى أدو المد زم لاعب ,رس لكى كلا برضدر ىأ
 اهتالضفىلافكلا

 «(بوعكلارثءاقللا دمع ىلطلت اعلانك نم هيث«

 َِن 5200 ءاقالادنعاهبوكرشتواه لا داق اش نماكأ

 لنسب شو لم وتطلا نمت اكناو تنادى لْم)»
 0 «3لئمة مكمل ةعْنصلا قو ىرتضلا ارش لمد ةرلاو نللا ف ىهىأ

 «(بيصُنماهدنءفسلا اوال بالام وي دامكل" 0

 0 ا ل لا قر تالا لسا يئاكاود اضهسلاعردلاةيذاملا

 فيسسلا!بايذلالو رب اطل !بايذلل سدل لاق لعل ١ اهبامه وم عراة ذاملابدا ارأ اونادذلا

 بناه دنع

 *(بوُرغلارضخ بامعل رجح 5 ار مهو اهلا داو)»

 برعم ىذااّرغلا مهواهتادلام ”اكعردلا ذهل ريش عوردو ىأولدلاوهو بر عج بورغلا

 ءالدلا ىفءاملاكاهبامعفف ع وردلاناىأءالدلاريضخ اه عوردلا ىتاار لاب امعلا نا روءالا

 رضا

 «(بللق مب شط كلا ديف اهأك اها راو)»

 هين شاطعلا هلبا سن نمديفءام لمصش ا م يف اهذهىرتىأ شاطعطاىذلا شطعملا

 ركب نم
 ه(ب و لاق هاك 0 انما عم او نم تصعو)»

 ىا



 م6

 ةرءهم و 0-5 ومو ءوم مر

 «(ةوالع امن ب تشاإ نم ىدصأو 0 الفن يدوقاك ىَدوُهاَدَ)»

 نيلدعلاكم_عالقث هسأر ىدوذنإو هرعشةرثكف صينالدعلانادوفلاو هايناجسأرلاادوذ
 امهاةوالعهسث لع نيل دءلانهسأر ىناخهم_ثالو انعضامهلميالراصف

 *(هوادالا اه.ناوجنم مال * سل ىردىلا توه دةو)»

 ءاماهن اا هنظل عردلا بناوج نمت وادأ القلتأ رالبو ا هافسوللا عر د تيشأا

 + (هوامسلا بور 0 5 قلسقاءاعتز ءذلغك )#
 همم ارم 2 همم

 ْ 0 موةوامسلا بكراهلشم ىأر اذا ءامسلا نملزئترطم نم ةعط كى شىأ
 ءانااراش يس ليللانمئاوصأ

 < قت ”” هورو

 «تادنا فا 0 »* ايما ل الو

 : ءامملادربال هنال بضل !اهنم بري نأ دو ءاماجتاغر عردلا ذهن مببشلا دلو ردك

 520 ل 7 60. لالي ل سا هل 4

 « (هوا دءاهأ نو رهظياك رادع ٠ مهاعتضر رعاذا لكلا ير

 ْ ءاملا ٠ نم[ رد نسر كول شعلان 0 ا ملا مهضعنيذلا ىلكلا.دارأ

 ا "لعل اهذ_هضار ءاذا باكل ةروصءاملا ىف ىءارتي ال رباع فنان اور ا

 || ىلكلا بلكلا هضعنم ىلع عردلاهذ_هتضرعاذا ىأ اءلوحخل املا ض ارعأن م برسغت
 (ٍ ءاملا امم اك ا اهورذح

 م2 ىو 7 وود سس م 2

 قداللاو ةئلثمةوالملا ا «(ةوالم تسل دق ناورش وأ #3 ىرسكلب لمْ 93 جان الم)<

 اهتتسانم مع 0 ٍ رهدلا نءانسح ناو هرمشؤلا ى هر لبق سل دق مدق سدلم ىإ هىأ

 سضأ ىنعزلم 8
 ا «(عردهنمتذخاوالباىل عال رنا ىلءرتاولا نم ةمفاقل او لوالا فرفخلا فلاقو)*
 0١ص ل كاكا 90 0 هديك دج 2222-----

 *(بو ,ر2عئامسح انءاد# ضاهر َتَدَحأ امالب )و

 وود اسك اهلام برحو شرخ رك هلام د[ اذاابلط هماطر هملط ل مارح هير هيرح لاقي

 : ةيكما عدالاو ءالدبالباتذخأىأ ةمعقمامو تذسخ أ البا ئءملاو تيار ل يورك

 هلام باس عاب نارمس او دهشا موقاناسأةملافم
1 

 و22 وم

 «(بويؤشل دفاع دعولا جف عب حقو املس اسي ىغوز»

 أ فءى ب ىذلار طملا وهو لّضرالا نمت لمطعم لتيلدبملااهعرو أدقرطملا اميل اثم لنتت ى هىأ

 رطملاز هدعقد بوبوشلاو فدصألا

 8و” يم“

 «(بيذلاءاهدرس مه ا 5 ناكمفاهداماذاف)«



 بالا ىيذوو هلوق
 ىنال.<* ىلعافطع
 ءانش كازو لا

 ىااهاسو هتدح

 اذا<ىل_ءاعلاسأ
 لوق» علال خد

 ىف اضدأ ىلعاو

 ةدح ىف ىئءاهعلخأ

 "ىلعامصأوءامشلا

 هلاىأعس رلاتتو

 اهلا لوغثم
 تلم ءانتماو
 ها رهلنا ىطاعتملا

 ؛ ١م ؟
 77ه

 يلشاعردابا زيبا ياو ماهعبأ

 » (هناصرتاٌدءاَسقىلءانالخ * ىغب ب فالي نم سكي تاج و)ز*
 م مص 7

 نعل ذب ىو ىندي رتبا ثلا فاص نم س "اب أملا تءاسىأ ءدارث اذاه فب رهغارأ

 ةدج ةنثل||عدعست يكحملا رد

 «(ةلاعةمسس للترم * لإ اندماَدمَق لَن لأ ب

 ا 3< ىارملانافتوم اة حوتناغو ليا رك ةلزدت ناز حارلا برش ىف بغربال هنا اهلعي

 تاعلاوردللا
 وهم ” و © 5 3 ءور 5 00 17

 «*(هنامق عب رلا ثد اذا ىلع »* اهايسوءانشلا د-اها ىضوو) »

 5 و سرو 807 ماا هاا يل ها 44

 «( هناضنرغملا ىارلا سحاذأ 5 ةراعلك ىفءادعال اهب ىداغا) *

 هنأض دعي ىذلا ىازلا ناك اذا فوم اةد_ثدنعءاد_ءالاةراغملا عردلاهذ_مبحرخأىأ

 ىلا فامس<عىرلا ىف
 هع 7 5 4

 «(ةنانه مان. اناا 4 7-3 اهرب يب اص نأ ىِملسْن م

 ىح نام: ا ةيو دل اهرمعب لازه ل الأ ارملا هذه تاتكم ىثءافتزمهلا ن ملدنأ أ نمت

 ١ مهشلا نم مئثىأ ةنانهاهمان سد ىربال

 «(ةئاهشلاتباننرصبأ ا »* كيل 7 وو ٍ ترص اوأو) ١

 هءذسمب ةفاحلاو فعقلاق هتان ادم ىوسجت أ ار راك اهبشيامو هو ماعلاك فمعض هر *ةناهمشلا

 ةرصشلا

 «(هلَطَعَلااهاوُأَمو 0 0 يا

 اهدالو أعضرت ةممظك ةأرملاهذهىأ ىداولاىف عضو هريشزارم هللاو ةشعذةر 1

 هب سدلىأ ةركشلاهذ_هىلاىوأت مث ىرملا ىلا بهذتو* ى م ىأدورتىداولا نم
 0 ١

 هد” هم يعدو ه2 ةعم#

 *(ةناكمو ءارعنمتائاغ » نماستاق هير َتأََناذا)*

 تدحو نعلا بوص نمد رجب ةباص-تأشناذاو ىرمااهمهىأتينلا نمنايرمضةناكو ءارغ

 تاننلانم مو

 * (راوتملا نمةيفاقلاو لوتالارذ اولا فاضي لاقو) +«
 مرا 22222222222222-------------

 ادعز#



 اما

 اهراسكنا توصاهسؤرل معو تقدنا حامرلا
 هوم م مومم مل هدو هه” هب م ع

 ه«(بغسلا»فوسسلا ناَمْفسَترو) + (بْعلا) تمهرعسلاءامظ در أ)»
 || ىأ رعشلل هنكسذ عاج ىأايغس بغسو ةبغنلا عضوم بغنلا عضو ٍبغناهعجبو ةعرجلا ةبغنلا
 ا اهتهفشن)اهعوج ةعئاملا فو. درو اهتم ع رطل, تدهو اهتدروذاءامظلا حام هرلا كه

 ” مو

 * (بفتالو هنالج نعلنالز

 1 اهمثدصةلازاو عردلا» الج نعل فغنالىأةوامغلا نم بغنالدارأ

 ]| «(اعردهتموافةأ ص اءلزنل جر ناسل ىلعرتاوتملا نم ةيفاقلاو ثلاثلا ليوطلا ف لافو )*

 « (ُهّنانَعْيير عشلا نانعاشس »* صورك ىو ظشلا ىفابيانرَز

 (ىأ ني رعشلانانعهلوتو ةنالطاع يار باج لا نانعلا ود ا نانا ءوةناعمهناعلاَش

 ار اةدشدنعىأاضراعمتقو ىأ ف رظأا ىلع بماوذ و ىرخالا امذاديسانض راعتنيح

 تاالاو راما اكذب 5 خامشلا لاق

 زعامالا نيب رعشلا نانع ف ترج »* امدعي فرصلا ةض  ىفاهأمظىوط

 اهلعتداح ةضور هم شت ىضوَر دولا ميمد ىفةضو 21 عود 0 صامانإز نر "وأ عر داابانل ارئلوش

 ٌرطاىف عيني رعشلا ةذراعم دنعةءاك“

 ه(ةنانىمكلا لوط ىلعتربأ * ةنوةيسقحلا نتن الف)

 ةأرملات أرامل ىأ دوسالاو ضال ئهعنوكيداد_ذالا نمنوبلاو ءاضس اعردىأهنوج
 اهفىمكدملا اسال ةماق لوط ىلعاعبصا تداز دق ةغباس" اًضس اعردةمسةهلا ىفاهبلوزنملا

 هم وس 8 0 هم < 57 00 03 م

 «(هل كنا هب يع الرضنل انم ه*ه تماصرخ واهس ىمر) ©

 رخاةوشرواهتءاضوع ا يطرب ىلاتمرو مارش ىف تبغر ىردت أراد ىأاهيطرق اهيسحيدارأ
 اثيرقدإو ىذلاة ناك نيزضنال هذا اوه ىذا ارضنلا نمتءاصلا قمل نم

 - (ايصو ةزعىردك ىلع * 2 رز دو لم تءاجنا و تْسلو) 5

 كم : لاو ىلح-!نماهلابجتءاجتاو ىيردك ةناسصا لاو ةزعلا ف ىدنع ارم ءذه تسل ىأ

 ىرد للعاهرثو أالىأ
 («٠ ناصح هلا اهيفَق سولو « عئانانأ ىذلاناهوت أس داو )* 04 2 2 هع 1. ع 8<

 هلمشو هللا اهئ ىف ىطعأ واو عردلا سلا لهأوش ىذل ا اه-أ نم عردلا عسب ىذلاءثنك امىأ

 .«٠ (ةنالق لابو لانا انف « ثداع دعا سقت حان امو) ة



 |عمترافالبانالفعامهلوت نموهاعجرلا نبأ اوقو ريدغلا لاقت ورطملا لوالا عسج رادار

 ىهىتلا عردلا كرتأ ال ىأ ةل اصلا ةدئاعلابهملعد وعزامت اهئاممأف :رمازا ذلة ضنا
 ر ره دعت هَر :تمىأ اعقش :رطملا دو هياصأ ىذل ارب دغلاناهبمسش تاهت ةعفتمايلاطر طملاك

 هال شو عبتلااشدر) ه (اسمالا هنو انوُمَسفاف)»

 عردلاناىأ لاعشوأ بونج هملعسهىئعي ءافاوى أب لَقاا نعم ىلعءل_هاو نأ ىأىف او

 ةعمنم عسملاو كاذذا هبكاست عردلاو كل اهسفترهظف خب رلاهءتهىذلاربدغلاك

 عبنلا نمةيربملاماهسلا دحدررب ردغلا ىأ اكمل لوقو لامشللا هان روكي دقو لاعشلا

 ضرالان م عش ىذلاءاملاوهواعبننظ دقو

 ىأ عسبضلا نم بئذا دلو عمسلاو هديصى أس انلا ىف «_هم-بهذ لاقي تصااىأ عملا ىذ

 لاف مت عوسلا تح ةمارصل انءوهواهبهتيصرمشتتاو ةعامشلا فرعال_حرعردا !سدل ١

 رهلاوهو عبطلاك امأ دقتعي و اهنمسفنلا ىف عقي ىذلا ىأ عردلا هذهنم عسبطلا ىف
 08 5 ”وهءو 36

 ىبهتنا*(اع 2 اومسسلاهتطعأ بغتلاك )*

 ءاملا نمل للا ىهو ةعرس عج ىهو اعرب لوم#لا| هتطعأر ب دغلاكى هكأ

 « (فدارتملا نم ةمقاةل او سما عب رسلا فاضي أ لافو) *

 * (بَعُن نم تايد داو 5 09 »* (بَولا نيادالو بولت ام) *

 تغثلا فاضأوا اريد غفار امهسم ةمالسلاب هعردلاعذو ف.عضل ا نبانالو تنمعضلاب سل ةنأ ندا

 ”ناردغلا نين نم تلس ىأ ب غن نمو ىداولا ىف ىراسملا لمسلا اهاتبأ ةمقب هنال ىداول ىلا

 مع ومووومس

 ء(بغدل اوناهطلل دغمف هرم (بفلْنم« *ىربد ةوقهنلج)*

 وهورشلا عيمبتنيكستلاببغتشلاو كله ىأانغت غن لاقي ةب لاله ءلصأو مسالا بقتلامدارأ

 جيف ناعطلاةسعأ دق ببعنم «ىرب س رق لع عقلا كلج كان كلا شالؤدنملا ست

 برحلا

 انامل 5. موه ! 2< ه6 0 هرم

 «(بغضلاك اهيفتلعتلا عمس) » (بغللاو ماولابلا ل ذ)»
 بغللاو نوكامدوجأو هو ىرخالاروظاهتمةذقلا نطنىل:ىتلا ىشو ةُمَملْلاَذذهلا ماوللا
 اريشطب أم لاق هلثم مضلا,باغلا او نانطيلا لئماهتمدسافلا شن رلاوهو ماوللا فالخ

 بغلالو ىنانذنمىشرناكالو ه» احاعموقلا نمىبأتداوامو
 فرط ل عئلاو ب لالا ود باغشااو بءغضااو بغضلاو بغل شردل لاب خأ هل ناكو
 اهمتدرو اذاف هدسافو أ هشيز مت امهمدلان عردلا هذهىلامالىأ نانسلاة يح ىف لخادلا خرلا

 حامرلا



 ليما

 امج أ داسف عم عرقلا تط ثنىت>نامزلا نسل-تد رطولاصقلا تطكنو هن اوه بىطو

 «(اًمظقراشعلا ٌقالخأدحي) - (اكبارك هاج امدبنم)«

 تفجىأل بالا فال_ثأ عطقدق هل-_ثمدهعيلابع اديدش درب تدسا نأ دعب ع ب بلا ءاحىأ

 دولا ةةشلا املأ

 «(اتدلا تعا دودحَتنك وأ) 3 سَ ركلاو لست اق)»

 عردلا تعماتخي ىأ د كل ناكولةأ ارااا هذه تلاف ىأهملع ركن أو هباع ىأ لعق هملع ىنلاق»

 عسبلاجرلاة-ءاهشي قياب الذ ار كش ل لا ةضاييع بيد ركلا 000

 «(ىداموبرحلاقالاشك ) ه 55 ا 5
 ىثاغتسينيح برك ارضح ف يك عردلا تعباذا تاقف لامعلا عفتلابلط عردلا عسب ترام
 وهورذ امل

 «(اهلبارسسلاك اير ْلَأ) « (اعدفاومأ ب رسسلا عْمأل) »

 اهلا ىعد نيس نرملا ىقلأ فمكىأدوسالاو لاجرلا نماهسن اىلاهمدقو هك اتنملا عدذالا

 هايل بارا الانام نزار تت ل ”هلدبقل اءاسنعئمال

 اهمئيزشلا ب مدت ف يكلف

 «(اعقل را او عشتلاك) 5 (اًدخ نوعا انتل قرت »

 لادا طن نيسان ذعار عت :امنااهلىءارتب نأب اهعدختوزلا دشن ومعلا عردلارغتىأ
 هاملاىلا ةجاحلا دَسشت كل ذدنعو رامغااىأ عقنلا

 هم ودول توم »ءوم موز مقوم مم

 «(ىتتساو ىناهسح) « (اعزجاييقبعيئفلاداك )
 نكست لناو ىعسناهتظياهنملة3ّ_ثاواهنمب رشي ن أ اهارب نمداكي امان عردلا همم ةَدشا كأ
 1 كلذك

 «(عزدنامزلاثادخأا تّدض) (ىفألا بيش ,نكحا فريد ( ٠

 هنأب عردلا عسب هملع تراشأىتلاةارملا بطاخمث ل راف دضلا امك وبن اهستىأ
 عردلا عسب ىلا ترطضافاهلام_هذاونامزلا ثداودح نماهياصأااهلق قاض

 » (اًعرتض امو درسلا ىرتشأالإ) .٠ (اًعبس نقط ا ىذااوال) *

 معغلا نماعبطن ىأاعرض عردلا نع ضاتءبالاقاءطعمبلاتاومسلا قل ىذلا هللاسفل>

 «(امْفْمَدبْنْرعاردَعْلْم) « (اَْرلا ضار *
 كسا



 لدي

 ةطبرخي ىنتثارحابدل لا ةذةلا ىف موقءانأ أف ارد ههسا ناكيةنب'هلاظنح نب كامب مواد

 ناك مردو امراد ىهسفوطلل براي ىأ هلم نماهت<ت مرد.وهو اهله هء اذ لاما مين ناكو

 نيلرلانيذهل اهاثم لمي كولا س:الم نم ىهىأ هرامن خوي لو لق ن اس ب نمالحر

 «(مّنَخاو ديبعلا َنودِبرا ف 3 هلقاعم ور منالهك هان

 هدامعا ناكىأ هعشحو هد عنود لألم سدلملا اذ_هنالهكىأرىأ ةعدق هل .ءفوأ نالهك
 هدنسو هلوخ ىلءال عردلا هذه ىلع بئاوثلا ىف

 ” +ءو 1 4 م5

 *(مرضهدوكون مم-اجف «. اهعئاص لاهل اهبدع )

 رانلاتعنصامم أى أدوقولاةديدشرانىفاهءنصىذاادادهللا عردلا بذعىأ

 هلو هه

 «(مشدرانز اتا 0 ذهل باه نر

 نأىأةعنصلا فانارغا"لاباهبيشرانلا,تبذعامنأباهقصوامل ةيرغلاةممطلاضرالا ةاذعلا

 ءاملادريالبخااوءاملاهش سد<ربدغا اوهو عقذلا نعرشتب ام ءاماهنظب عردلا نعرف بذا

 ١ هه رك و

 ه (محر ف نيدي نماهب ىعأ * اهخاصتاذاانكادْير»

 | اذا كل معلا ىلعرد_ةنالة عض ىعذانيذلادينوئعيمحرىفدينم ىعأل ثلا فلاب

 00 بتوع كال ا تاكابخام و اهدب عردلاهذهىلا دن أ اءانملاتدا ارا

 ينال اانلا ىارح لاف
 1م س ووو و ورم 20

 *ء(مه اكلاصنلا مهو قلم *« ليعاه دنع ىلا لباعم)»

 لاصتى أف يعض رمق عسلاو ىلرالا قرولبءلاو لباعمهعجو ليوطضيرعلصت ”هلدعملا

 هم ا وم وم 72

 »م (ماوداَدقلا لوَدنهو 5 هيه دوعلا مثىهف) ©

 باغيدوعلا مفنا كل ذو كوش ااناههدصتىتلا ماهنسلا هشسو نسملا ىأدوعلاربعبلا بعردلا هيش
 نكوشلانيذهدوعلامفبلغب اك اهتناصاهلغتو ماهسل ارت عردلا هذهىأوشلا

 «( رئاوتملانم ةيفاقااو سداسلا عب سس ا ىفاضد أ لاق د(

 0 ل » (ىئزملاكابطاو عيراءاج)

 لثم عيرق عجب ىرقلاو تشن ىأ تنتس 3 هابطكاذكو هاعداذاءابطا هممطنه امطا لاقي

 بامحو عام اخ وهو كيرتلاب عرق هيىذلا اودو صن صو ىذه
 هتريضن نس كيلقلاقساو عيلان امزءاجىأ عرلا نمرحأوهلثملا هنمو لالا نابل أ

 ببطو



 امن 'اك ةيئاخاهد دربو هل هالا ب دو هرعام درت نال ىأ م و موذ-خعجمددخ

 امنمةرخاس

 2 0 ه7 ومس مو ويك 92

 ١ م( مرا او داعدهعنم 5 انكواَظاهمر أاهتداع)»

 دهعلا يدةدمفومسلاو انةلاءانفا عردلا5 ةداعىأ ناهد ةناتلسق مراوداعو لكألا مرالا

 «(مدترا ملا ى رحان ىف 5 ىمتبارسل اراه

 بجتامرحلا ديدشمويلدعلا بارسلارغباج انقلاو ف ومسل هذه عردل اًرعُث ىأ

 «(مألا عمحْناعَبلا ف 3 ديني ديم نمرشكلا لف أ)#

 ْ عمت ناوأ ثعبلاد_ءرغكلا لا كدر كلا نيد ىلا ارذاكلار كلا اًرغباك غو

 رشا ىفممالا

 1-2 وو هوك هم هما اهم غال

 «(مدقلا نماهش نكن لو 00 اهدلوعتراشرتتق تاذ)#

 ْ مدقب بشن لواهدلوعتباشا ذافريماملا ىهو ريق تاذ ءاض_ تناك ا هس ديف اهنأ ىأ
 اهدهع

 010 5 م ةموع مم م ادم 5و مس

 « (مرهلا ف ضاسلا دهب نح 35 امرهاهضاس انددعاش)#

 ةقاحاهااهضا_ د اهنمدو دعمرغ عردلا هذه ض اسف مرهلا نم ضامبلا دعاذا ىأ

 *(مداّشن ىوسملاو علاالو »* اهل ت ادهم هدَسَحامر«

 اهسالربْع نم اهاصأاشرددقالا عدلا شاي حارلاو فويس تبشخامكأ

 و (ٌمكلاو بيرصلاب توعد 00 دكسان ع الر بْعاَف)

 ةيللاعام اك سنااونيدإ اوودةرفصلا بضخاغاو تشلا امهب غمصي نان كلاو بيمصلا

 تدضخدقو ركسانربغعردااهذهو نيسان ف اس ل

 مدلا شارب
 «(مّملا عطاه وى نآلذَجو ْتبأددَح مْدِج)

 0 برحىف ناكت ل عر مذللا عطتمو طوسلاىف هو ةمذج عجب مذيلاوئشلا لأ مذملا

 نءةدورمسم عردل هذه ئ ًالمدناو موةلا اهب ىذأتيالثل طام_بلارمت ع.مطقن م ده اسوسلا

 ا مورينملالثءمدملا عطةميرضديدحلا مذ اهلع جامو حاسلا ان تاتارورالا دنخالا

 0 م امناىأ [عطقلااهيفرثأتلا

 ل 00 - م اطبخام ليك يلم)»

 ىل س 22
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 رطمهعم نكي ملاضيأ توما ءوننا
 ةذءةاك <

 «(مهرلا فئاعألاةسرقلا دسألا ميدل هسباع)«

 دا ةطاك ةن سى ىأ ةفمعضلااةرطملا ىثو ةمهر عج مهرلاو تمَدع:ىتلا ةنسةفصةساع

 فئاعضاراطمأ الا ضرالا ىف ة.عارلا ةبظاااهيفءامسلادسأ دحر ل ةيودملا

 «(مجراةلآن متسع وى انك لا نيس تنك أ م

 اذهب متتسيلو هين فكيلع تسلا نا ىلعهيلافكأ اهتررص لهاضب أ اهريختسي
 ىود هدوم ك

 6 لا ف سوغنلا عود موب * امرّدم“ ىجييناهلعل)»

 ةملايلاداسجالا ىلا حاورالا 2 .رثنيحاع رذاسالة ماشا م وب قاما اهب نةكهلعل ىأ
 يان 9-2927 هم 2 2 َهءوء هوو

 "0 يلام توون 5 ةقئاخاامعدوأ تنك مأ)#

 دير ل وطال امنت ةاةناملناوةنامآل !ىفنافنءانااّمعد و ًانخأب تقث وم 0

 «(مدقشاوثاعر رلافتدايز ٠ امي َنْصاتانبلاتاحلاصمأ)*
 لمخاللتاوةط .رقالا نمّنولام ىلعةدإ زتاحلسلاتانبلا بتزهجمأ

 نق ىلع وطعت سل . فاصل فةقاض)»
 ردكوادصملع رات ةيفاص الا لعاهسالاه رجم ةغلاس ةمأن ى هاىأ

 م (يلادام نزح ةاضأ #3 اد لاصنلاواهنأك)*

 لاصنلا عوقوامب ترضبال يح ردفلا قرطلا توصبايلاصنلا عوقو + دو ربدغلااههش
 , د يوم دو

 «(مصب مهبل فاطر 3 راق * هيماجلا تفاطلونمو أ)# رود وم
 ىلاسلا تش مى :ًاهمعيل فأ ”الذ عدن مو ع «تتدح أ لبعامبش#

 «(مركلا نسنض و هاف هع 3
 هيض بحاسي شالا حاسي عردلا مشل اذدا سرت عر اهذ_مباهحاص مش ىأ
 ا او

2 
 وعيم7 "١و

 * ملا اهعومدوأ ومع 5 ةيدافباضرنماهيسحت ا

 ةودغةنشانلا وذ داغلا ةراصسأ ١ طم اصلا فاجن يي أ لئاس نعم حاس عج مم
 مم نر 0 هرخا-ماوسلاةحاض)»

 ملح



 اا
 سل هنا ىأ فيساادا حرطت كهعمدذمراصو شارفاا ن ء هس ترش * اولا تصدق

 برا نأ ع نم هينعناملامزخواظقت هنم ثا ضزالا سءامغاو ضرالا ىلع طش

 همم هم ه همه َح همدع

 ه(دالحلايعلم 3 ودنبو ونبي سدأ ىداعألا ضْرَأدَ * هلا مص دَل)»

 ةيراشملالا رمل ءذسع عوق تبق هنن نسل هناوادعالا طرأ قعريغترغملا لمذا تراضأ

 22 04 يف لاي 0

 ه(دا وسفر توم 1 اندامجتباجأو دانيانال عش ٌراَبَس ا

 لواتمانل دا عب رلا ناك لكى أ مهثذحمو موقلا سا<ىدّنملاو ىدنلاو ىدانلا

 ةرثكو بصخلا ىفةينغملاباءذلاىأ ىداوشلا قرن رزلا تاوص أ لمهسلانانلمخ تباجأو بصحلا ا

 ّْ عوردلا ف تءقو اذاةنمالا قعيلتقوالكلا ||

 «(ىداوُلا ندع #2 نا ىدانتلا ترمب و مهد يدل اذ)

 ىأمهلي دو قيدلاذهلوقو اقدىأكت رو ود م كارد لع ْ

 قتقرصت بسلا ل متيةراجا نعي مهابافوسسلا,ةدلاحلا ىأمهتداعو قداع

 ءاعدلا لمدس ىلع ا ذهو ومش ع نعفراوصلا |

 || »(هس اعرد نعهمأ لأ سين >ر نانسل لع بك ارثخلا نم ةمفاقلإو لوالا حرمسن !فلافد)* ||

 «(مد5ىل تس مروح 3 ترج ىدلاو ٌعِردْتمنام) ْ

 تلاساهاءلذءاملاكت ناك اهنال ازرق كرم اهرشامو تلاها نا هن عدد تس كارلا ١ ا

 امنءللمدق ىلع تشم اهلعلف تش تناك اماهنملإ|ماف مدق ىلع تشم مأءاملا لمسم ا

 «(مقرااوب اهي داوعسدت .٠ ٌراممقارألانمتيعسا مأ)»

 مقارالا نمتراعت_سهتناك لومي ةمهادلا مقرلاو بالغت ن نمنوطنمق ةارالاو تاملام دارالا|'

 اهوا هشة عردلاذاتا. لاا ريزهو و وقادالا رخو اهي داع توتا

 مث امللاوةنسف #3 لضم اتم«

 رطغملو ءامسل اميغ مثمحنامزلا ةيودج ىف كشاعمحالصا الط عردل !تءبمأىأ 5

 و هوواوص 05 هم ه4 هه 2 1
 ه(مدولا لد غرشلاالو صرأ + ترراهدوحاب ربل الك) «

 ىأ 7 ودسلا فز اذهو ولدلانذا مذولاو فارعلنيبامولدلاغ رفو تيدناذاضرالا تب رث

 هل الن اىأمذ هولا لاضا غرفلل راعم اف غرقلا» وس الوانرثلا ءوءرطماهصي لضرالان ا

 ه(مطتل مريغءاملابضانف « امظىلعلئاجابوشو)#

 ىئدملاو ءامملاحاومأب مطتل ءرم_غهؤامبضن دقربدغىفرودي نا ثطعءاعسلا توسكلذكو ىأ |



 ب عا

 رعاشلا لاق دسأ بم لجو مسا للم

 لاشما باو ناوج بديع »* امهالكتادلاقتا تام ىلزق 3و

 هموقىداو,س يلاهيداونآواهيداويبير غدن أاهلعن ودار هملعّن ءنأةأر ااهزه٠ نءمسآلب

 موه

 «(ىدافص لح ل .٠ ولأ ىسلم اخ ىداوع«ى - » ادا تاوننا)

 ةيهزيكيلا وزو اال اد ص ركل ىدوغنو دنع هادا تسر نا اور ىذا

 اهعفدي عدلا ىسففاهب دمقمىفاو ىسلم ىهىتاا ىردىف كونأ ىناخدةذاو 516 ربما

 ادا قاطنأتىلا

 «ىسو هده 67

 *(دار انو 5 طب مالا هلح داتا ءام ضع * امئاكصالدب)«
 ايينقمم

 ظفا ىلععلاو دحاولا صالد عردأو صالد عر دلاةيقاربلانيلا صمادلاوصالدلا

 هلوقكدار + !نومعبطمحلا ةيللا حسو ءاملابعردلا هبشدحاو

 دا ار اهتمعأب اتطاخن اهتقيهيقارالا باوناك

 «(داتقلك الد الا يدا مل اعلا لجل وع لابو

 تاخىأ لا اواولامنلاو فواولاو ذفانقلا رة مهيسشلاوةدآرملا ى مو ةدار ءلاعجدارعلا
 ىأةدانقو أ اههشدارحلا نمةريثكحا اةعاجلاكماهسلا اهب عقن ىلا ا

 اهك ركل انااا تراسف علا الابل تن

 « (داص امل برش دمر ى ىلا كن * دابميقابواهبكلامدحاهكرش)

 ىلاداّمقلاو مهلا لوشدحو اهلا عردلا كوش تح نأالا فن اك اهكوش ةرثكل ىهىأ
 ىداصلا اهبريشب ةنرشر ادق متر اصواهمحرغصت د وطاذ ا اهنا لاه مث امهتنانادهفحراخ

 ناشطعلاوهو

 ٠(داهو سر نود 0 هس لكن َسْخأ دازملا يشم مس ثألغرشألا ىفم)«

 ىنفي تح هلامعتسا 2 هريس لهك ل جر هب ل تغب امرا دم تناكت رشنا ذا ىأ
 قنعلاو سأرلا الا اهمسال صضم ع.دجب تمعو تضاف ترمثن اذا نعي ةدازملاءام

 ورع _ به . 4 2 . , 1-0 > غض

 «(داهعواةملو 5 نلوم بستك داهولا نولطمل »* | رلا نما دنو)*

 رطملا دهعلاو ىمنول ا ىلي هتالاسلو ىع-”ىمع-ولا د_هنرطملا فم قذتلاو ديد_نتلاب ةماول او ىلولا

 اهتملل تشن ضرال !نمزرشن ىلع عردلا تءضو اذا ىأ دو هءوداهعهععجو رطملا دعب نوكي

 هداهعورطملا لو نمةفيعضلا لو.سلا لمسناكداهولان وطن نموندى تح تلاسو
 سا دعو م 4 م6 ج - 8 -< 4-2-2 )ه 2

 ء(داصلا نكد ع كب ىصضم ثنا دامرلارذبت عفاهننعتدمر)
 02 7. 34 2 4 ا 9 2

 دخأغ دمرللارور ذدامرلا اواهئمعدم يي اهأد_صلءاهولحلذام ,رلا ىف تدرطف تثدصىأ
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 ١ نمندللا.مميولقداوس هياصاو سر اوفل اناعط ىلع اهدعبردقأال ىأ اهنملبأالمول "هلع ىلإ

 اهدعب ةيضهدعصأ الو حام رلا
 م” ممول ت ءبعه لو ىعو 01

 ه(لاَو وح مهدالاك اهئاببأو # قرافمني مايالاردغت لو«

 ىأثوغرللاكثوكم امرعشلا نمقراخعمانالا ل اوطلرتن )أ ثوغربلا لاوملا مهدالاندارأ
 نسااريكا تعلصدق

 هردؤو» ه2 د هد ٌثادو هيرو عدو مد

 ٠(لانىلعرقدمأ هنمرجتالف 5 هسيلبز عب بولءرسنمو) *

 ايدلا الامم يالواندلا نامل ف ةرخآ الا شدع هزه هقدعست , وزعياشيعدارأن م

 ثيدحل اق ءاحاكى رخالا تاس اههادحأ تيضر لكنا رضةرخ الاو

 « (لالخا يضعنا لاجل 39 * اهب موتانا

 م لاصتو اهتم ىديبن مسن اتارى ةرجافلا :ًرااءاهمشب وايدلا مذ, ةرحافاا كواهلا

 اهضغد
 الاياي 0 82 مودم م هه ر_هوو , ّىيءو هم ور

 ه(لاهجز, ارغالا اهفاشاخ « ةمكع مهنم كورغنا تقؤلاو)*

 ءارونافال اوةوالعفةمكلا همضتةئاع كورغناممناف مهمرتغنال او نامزرلاءانب أ ىلا نكرتالكأ
 ”هلهخلاعابط كلذ

 «(لالخا عيرمالخاامسنالاّن م » اهمحْر أح َسْفملاتْصملاذل)
 نم مساج ىفاملالوق ةمححصللا نمنورهظرام ىضمةنيفاوربسغنأمزلا تيارا ىأ
 ىد لدعال م متم عب رااولخ نال كل ذو مونم اهتحر أ ىبح مسهنع سف: تسحو مهتلزتعا لهجلا

 هلع فنا

 هم ” هج. 7

 .(ل الكرْغمَص 9 نمش 5 ىذأالباد را بدلا تالحاماذا)#

 قتأة ضرر ملاهي ثماقساءبدعلاو عدو دج أهي ذؤبالا سو بدم ف هلواح دم

 اهلرضنأ كلذو لولمل ااهيدتعي ل

 ةممو مم مو مص

 «(ىلا داو الع كريت ةرمشلان ما فلا اواو هلا ىتفسودقو)

 قلي نزبغ الاوبرا لانس اطال هاذ دي 0 وتحاول "للعأرطبامىأ

 ئ ىلا
 لجرناسل ىلعرتاوملا نمةمفاقلاو سمانا ف .هلنا ف لافو

 عردفاهونأ هناخةأ ها بطاخع

 ىموؤ ممو و

 ه (داوب يول هش ءلعاف كيداو سيل دازب تملا هني سيلا) *
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 هللا ل وسر تاب ةمطاف تفداك اهنفدرت_لل» ارهاط هعرد نئدنال نأاهىعأو ةءمأ نب سعت

 نكي) ةنسفلا فالؤقم ناكسذا هنعمقا ىشر نافع. نذدكوالبل تتفدذا لسو هلع هللا ىل_ص

 يرام هرةماقاءءاساوأ

 م(لاسأس طاع ما 5 ف برغش ناردقلاَب سدد

 ةطلاشمجر دكت ل ىذلا فاصلا مامغلا“ * ةيرطابماعادبأ عردلاهذهوءاملا نار دءفحت ىأ

 ٍ نط

 «(لالف ادن رات منماسالو * بذا بضنواناهْم ضاغا)»

 هلباقمىوءاملا نمىورتال سطعل ا اهدضب ىأ همفرحتت لب الانالرح انو هذ :رلسا مييص فرش لك

 ىأ اهسورتجماقام_مفءاملاتدرو اذا ليالاّنال نانواكللاامهو حاشارهشر حان ىرهش

 تنرالا ص+اساو باهل دنع ف احلا نمحرذ امش اوهندو هرب نمءاملاب رمش لف اهت فر

 بْذئر ادم عردلا هذهءامنم رجانلاَر - ص# ل ىنهملاو باحتالاهنالاهيلا بضطشلا ةفاضان

 ةرمسعلا ه-:علاع ع زدلا هد 8م حربأ تنك اموئنمويفيالةلاج قاب عردلاءامنأ ىأ ب د

 «(لافسوراوس نمل 5 5 ابره ولات اورو كل

 اهتبر ىلع ىلا ن نمزعاهيحاص ىلععردلاو لان اوزو لا ىلا كل نهىأ

 *«(ىلا دعو تالذاعفواماقت « ْتْرَيو فوك ضرلاَقِوَلاط دقو) ه

يدش مدس ىدح هس موهرع ل اوطفصدو.ال ان روك و هب بسدشأ ١ هماسكمل ص اتينماغتلا
 ة

1 
 5000 ه3

 2:2 :وخالر كنا برش در 00 لاّمعلا

ضتقالدملا عرش بو عرمشلا نمبر تر جلا فن كيلو ىأ لمعلا اهتلازالن كلودملا
 ى

 عدأ لول ل.ةدقو تاهلابو تلا لازاذاو لقعلا ناسنالا ةصاحذااهيرحت ل ةعلااهتلازا

 ا امئنأتبذكلا

 «(لالإ الك تيتا مولي * عقافلملاو ضامَألاَ لب 3

كى تع ىأهنمأربال موب ص عنيه أب قع مسئرتأ دعب نم ضار ضألا نر اىأ
 ىلا 

 توملايءانفلا

 «(لاعزأ ابشع قادأالو 5 سراف دوس دل اقمسأاَ)»

اطغلاعو أمأو ةبشولا لاعوأ أمأبو هبلق مدسراف دوساددارأ
 تاودءالعأ ةيتاؤ ساكت .ف

 ىلا



 «(لام :اولمبامق م صصكلا ىن» - 00 هربنا طاح اد

 لؤالاب رمشلا لهتلاو غ ال1 كح تدق دا نسرالا و ىلع طسشس تينءاعقفلا

 تنلااذهن 0 دنا تنين ع قلواشلاةبزعتلا لملاو

 لبندب
 : «(لازئاءفرشتلى ١ اما 0 امسي مدور

 هنأى أ مالبسل اهملعدو ادلع نيم وه مال يما م .رااو قابلا سدردلا
 لازتا#فرشت ل انأريغتازهعم تان اناهفءافاههسش ماكح او اهتع:-هةومنلا ةزعمروظأ
 1 ءامعلا نم

 ه (لاجلاب يدري ع عَن ااهيلع 35 مري لو تار ذملااف سانت)»

 اكلم امهو ىم_للا ىدعنبور عنب سقلاىسانبرذ#فملاو ءامسلاءامنيرذنملاثارذنملا

 عردلا هذه ءانتقا ف سقا:تدق نامزلا نم مدقاعف ىأمالل#|هملعدو ادودىث [نءاو برعلا
 ركذلا نمل. اريغا متعئص ىاءمالسل ا هءلعدو ادباطب لو ناكللملا ن اذه

 / .ءيد ا هجعدد هم هو ه سدد عيو# م

 «(لاصو أو ص مذ نع ةزحاعب * دريم لم اهمطق ةدربامو)«

 د دريملا هن :وثخ ىاتاهيواطم الد :ريملاناهيط ىف عردلا هنلشاو هودعأ اودو لو عج لاص وأ

 رعاشلا لاه
 درياك ىطلا ف لءاضت «٠ ةنوضومك ثلاةدودشمو

 اسال ص مضتن ا دربلاكت راصتب وطاذا ىتلا عردلا عي ةدربلا هذهزدعنال ى-عملاو

 ءاضعالا لهشت ةفداس ىهىأءءاضعأو

 ء(ىلاباوىادر لص تماذا 00 السا ؛ قع اهيسيلالق)»

 َّق وعت ررتحجي الاعاصتالح ل ف اومد_عاع رد يدا :ال ىأالا سا كلها هلس أى أ أهل أ

 ىد را ىالس او
 ٠ لقول , 7 هرم ماو م ص مصور م سو ل

 «(لارسشال اهل ىواربقك « هنود تولضي اريقاهل ىظخو) *

 ئءومرإق قش م هملاىدتهي اليكربقل اناكم قَء ورق يدهن وم اهد4ع :ردل هت نأ اهرمأ

 ْ لي”ارس اوي همل ادني ماسلا هملع

 «٠ (ىلازغأ بشي ىو نبا ندد هدو #4 مطافن رقد لب رهط ااهينقدتالو) ه

 دمع نب تم نير رن ةعسر تابكور اهمأو نامت ئدرت فش زمد اهجعوم وول نا



000 

 «(لاط,تو ند بغترلهسلا لا 5 هنزل تيان كور 5

 ند 0 هو ضرالا ىف 00 يل سلو رورح ىشىا

 رطملاو يغلادعب رفثاهلهسىلا ضرالا نزح

 «(لالْم لمان اسر نمناك دق 9 مملسدْملَصلاَب وحنا«

 .لس عردلاذهنوككتا عدبال ا لالصا لسا ةمهادا ناكل اذا لجرال لابو ةمحلا لصلا
 ىهاودلا نمة.هاد هوه نماهي ال نمناك د قفة عا

 ةمروم ب

 «(لاملاز رمقوأمسلا تارتلا نم و هلدعدلد ع نمانرو عيا )#
 2مءدمءعو م

 قرأ رغسسلا اوناند هطل!نمقاورت_س هنالةعبابملا فاه ذل ثع لباقي ع ردلا نمديدحلا نأ ىأ

 '؛ لاملا نم

 4* لاقئمتادلانعاهكلم « ٠ الك كن اود اهيداغلا نعام

 نيغالرانب دى أ لاَمثعد ارا نيع همشتر اسم س ار لكى رتشاهيرتشمن وا فأ

 « (لاغهلاقيالاازرلا دودي 01 هنأنطلا فلاحات او

 نامثالا ىلعاب لص-ناولاغ هنا لاةءالانازرلاعفدي هنا نطد نس ابل لك ىأ
 " 5 و 4م هود 7 ه سو هم بن

 * (لاغقأب ضمضفلل ىلاهىنأ * 1ةلحدةءمنعطلا اهتم ضفاذا)*

 اهلفقداع أو اهماكح ا ىلا دادحلا اردان عردلا نمةَقاس نعطلارمسك اذا كأر وكلا ضيضفلا
 هي م | .ءهنر همر هراآ هور 2# هدو دم

 » (لاعسةراغلءةوهلةعمو » درنمل.قدارزلا لقعمتِدع)#

 لاذهسوةلةعمهلوةيدارملاوهىذلارعاشلا خامشلا و رارضنب ادرزمو عردلا عئاص داززلا
 خامشلا لاف ةماصرأ ىرق نمي رق

 ' لاجاوتا اركانانانمل دقو « لاس :زانل.ةىنادصااالأ
 0 ل

 « (لافخاو هبل َرصَع فلا دحبو 5 عوامل لاخاهي تر 31

 عردلا لءجلاد اسخالالاكتاو ططلاو تملا دل اواروةمقءةانو ادودمءاخو مناد اكل لاَ

 هلاشخ اع نمو هبابسش مايأ ىلا هج ىهوةاحعلاةدعئب ءىأةراعتسالا ىلعاهعو ةاصضلا لاخ

 اطاشت

١ 

 «(لاطناب ل دافعا ىصغ اع اهل 5 ديرما :لعااملاىدمعأ)
 -.© م

 نامضءواهءس نع ةبغرلاو عدلا هذه نحب قرظنلا دب درتي ةيطاخلا مي ةورتلا لافنادارأ |



١54 

 هماّقم

 م, وقوى دو

 «(لا انو أيل مرءاجسانأ ل وهج 9 اهبْثبقل :لءراماذا لوقي)*

 ”هللقل |هاملاب ل مرءاحدق لام وءاماها اريوذلااهنل ر نع زدات طل الع ١

 0 لاس رار

 *«(لابر رد د دوعن يخأ مدأ » «٠ ةنلكماهكش دج اصو)

 لا و قوسللاو موزللاكشلاورامسملاكشلاو قلخا ةقيضلا عردلاكشلا
 شال ا ةَهَم تود هيه ىلاعتتو | 0 5 ا

 د يتاهسالا نا للا لاو رنا ا عطل | نم

 رعاشلا لافت نعطل ران“ ايلاب رفا

 باهالا لابرغتنأوتبأال ٠ ىوشأ عرلا مت هتناالولذ

 « (لاصاهلناةران نكلواهابج « اعدل سلا مانألا مدقالف) «
 اذا ءاملاولءنىبلا رمضان ا ىفاغلاو لبالا ضو ىف عومحملا ءاملااروصةمرسسكلاب ابحلا
 تسياىهينيقل ارانب تيلصاهنكلو اًةفلغ عردلا هذهءام سل نامْزلا مدق سدل ىأهدوكر 0

 نماهيف قوربامل ةرضحلاب عردلافدوواهيةرانلاريثأتنماهنكلو نامزلا لوطن م !هتريضخ
 ءالاكءافصلا

 ه(لاسكسبئارنمانبل ع وأبش » انا اهم راب

 عردلات اكىاهدحْئ شلك امسشو قفشأ ىأاذزكح نمىشألاةيرذ و قفشات ىأ ىشن

 ىأةمعتملاك كمتأ مارد سك ةموعنلاو نيل ف عردلا دنع راو تح ىأا يش رلا دنع

 هدرتف خرلا ف لمعي ددحم ام عردلا ناكو لاسكم يئارت هن اكف عردل ىف خرلا 3لمءبال

 ارسكمادصقم

 وما و .هروي م

 «(ىلابلا ضمر ,.لا نما فطام * ريض وا هداتعبأدصامو) «

 ىتااامترمضخ اهولهبامغاو ا ل

 اهوانصىه

 « (لافعأ ماهم ف بار 3 نمىدّ 5 اه أرد ىنابلا ةئالك) «

 هتلحار لضأىذل!لضملا ءاملا يلاطأ ىأ نام وا يذل تارش اك ةرضخ عددلاواعث ىأ

 ضدرالا . نمرافقىفبا ري هاد ارورح ىذا 1 ىذشاءف!|تفو ىأر

 اهف ىدتييال لافغأر افق ءاملا تااطاح ولد ىذإ !ب ارسلان عردلا ةرمض همسش اهمملاعمال

 دصدقلل

 ىف ل 0
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 1 صراةثو اهمةعسلقرلا ناصرخو 'هلةراهتد>او لمخعل ا لقرلاو حام رلا ةدسآ لساوعلا ناصرخ ا

 فرصتىأ ة ياللا نمده_كااهبحرخ ل_سعلار اشم عمنوكستى لا تابشملا ديرب لاسعأ|
 تانثخو للا ف عسر انلا هلق ىاهن اك ةةيعضةروءدماهلع ةدرا اولاةنسالا عرالا||

 لسعلار 3 32١

 8 ويلان نيس ل
 مه 77ج هو < هو 5 ءوهمدو عج و9 0 6.

 «*(لاح ىلعرهد ريس لمس *« اهله سلة نوعرق ضسلا نم« ا
 / - : ايا 10 1 - ا 1 عت

 ِ تناكىتلاةعدقلا ضنا! عوردلا نمعردلاهذهىاادياىأرهد ىرب-ورهظلا طسولالا ٍ 5

 ٍ ىن-عيس ال عردل ا هذهىل دم سداب ل ىأ عرادرهظ ىلعادب ا اهلثم ل شي ىأ نو عرف د هع ىلع ُ ّ

 عوردلافاهاريطظنالا| ٠.6
 هم هم كلم و صحسه < 084 هد هم «ج2

 *(لايذاو بمحاركترأءاود « ةرثثءاضرمل تناك ةركاذا)*

 : هلام اصاريدغ 8 ودل نيته نا نيصتالا ةركلاءاضس عردتحل وعاذاىأ اردغلاركلا ١

 ًادصتالةمف اصرب د غلاك اها ةَركلادىو ادتن أن عةينغتسم عردلا هذه ىأ لادذاو بسج 1

 «(ل سارع نم ىرفلا فلا ىور ال » ةبسقح بعكل تأ انو *
 ا 2

 || ىرغلا ىتفلاو بعكنمدوجأ لا مدوللا ىف للا هيبرمضىذلا ”ىدادالا ةمامنب ب عك دب رب 1 قع ل ل ا

 5 |١ يعقفا_منوعشياوناك ةاصح ىهو هلةملاهوم- اة مهو ام لق هنا كا ذو هرغسىف هلام-اصناك |
 ا ا لصراطكىرغلا ناكموعساة:ىأ ءاملااونفادئالف هي وسلا ىلع هنوورمشفءاملاب امنورم-غيمت || ُ
 ||| لمقو اشطع كله ىت> ءاملا نمهيدصنب «سفن ىلعهرثؤمف ىرغلا لاخر ياهل لاف بعكىلاءاملا 3

 || افوخهعاوللانةهفعضادورولا ىلعر دة بعك ايدرهلليقفءاملالعفرشأ دقناك هنا |
 ةمامدوباهبفلاك انيمدودحوءاملاميلااوعجراءاملا اودرووعابسلا نم 2.“

 ادرباهدوج اناذاءاعارجهس هه اماظ ىلع سأ ةقوس نمناك ام
 ادقو ةّوحالا ةسنملاور *« هب عمم بعكة مام نبا نع

 1 ادرواقد!روْنا نعكدر * هلل_.ةمبعك املا ىلع فوأ

 ريدغاملالءامملا هلاسب نأريغ نمىرخلا هيحاص ىورال بعك ة ببقى عردلا هذه تناكول َىآ ا

 وتوم د00 رح ع يجب 6

 ما
3 

00996 

 ا رك ٠ 6 ع1 ع َّ قردو . قد اقب رع

 « (لاجا دار ضورااىت اريح( * اثزاجف وسما اهارعلظن)#

 أ وهو لجأ عج لاج لاو“ ىتو بهذت ىأ دورت ةمشحو ةرقب لاجآة دارو ناثطعلا فوسملا
 ئرتخاك ا ميتؤرب تكي ناشطعلاراصف املا توي عيدا ناىأش حول ارقبنم عسطقلا |

 ءاملا نعدب نغمستو بطرلا,ةمشحولا
2 

 معم-< ء١. ه١ مو 0 1 يل ل 1

 «(لاحدوءافمنمتنب لحدا *« اهناك اهسقملا ىفاعسر َكير< 6
 ضايقلاجدو هل بد نم ملح اهتقر و امتافصل هناك ار هنأ ظمقملا فاعبس رعردلا كيرتىأ 0 5 ٠

0 | 2 2 

 همادم ّ -



1١ 11/ 

 همم مور ِ م56 هم 9و 2

 * هلا راجت ْنَسنأَأ يعدو # هريس مو ل نماسلط ىلإ و

 ا نم عدلا هذه تير أ اذا ىأةدرابلاةادسفلاةربسلاو اهتبصىأ ةيبعلا نم عردلا ثاثنأ|
 ْ ع را تح طردت عدلا لا نأ تيسح ةوغتمءاوسلاو ةدرادةادغىف ترمشنواهتنمع ||

 | تاريسلا قامأ ةر جاهلا دنءسماشراح مور نوكءامنا بارسلا ناه1 نأ كلذو بارمسلا |
 ْ الذ ميغلاقامطاو |

 9 0 و < ءدو م

 «(لاعسا ةيقبالا س هامل نقلا مراوصا اهنمشك لكو)* ْ

 ا ذا نيمذعملا لقك عضومل اولامسأ مع ءاملا نمل #لةاااًضي السل اوقلطلاب ودل نمسا ١

 |١ عردل ا ةذهحامرلاو فومسا |تعراقام ةراكل ىأءاملاية يشم ىو هسايل هنأي عردلا فصو |

 ْ ةليقةيقبالااهنمويرل |

 ١ لاذج ب وكرال حامرلا ةن-سأ 0 ازاي در ىلا سلا عورالا نم عردلا» هذهىأ ا

 . 5 عيب 9 مرهم دليم ا 2 9 : 2

 «(لاذجأ ةبكرناص راثا بكس هى وس اه د قوعتما» دوار ل

 عضاومى هنا قيسدقوراح الا ا

 00 لك س 2م < و :

 «(لاو أ, ريخألا ناار مسن ىلع 35 هرعداز تيمالاوقامو)

 ا رم ىلع 0 هرعداردةوانةلاو مر اوصلاهةءراقمل اوطلانمم هلعحامممالا عر دلاءاب رحسدل َّىءل |
 |١ قستسيم . ل | ىلا هدو فداع هتثعداعننامةلّن اكل ا دل كر ا

 ًارطقلا اهسعال ارعو لمح ىف ردع بظأ ن نمرع-تارذب عي اقب نيب نامسةاريخاوك كله الفال
 ا دقادمل قع هروفرخ [ناك فدو لارا افرستهدعب ىلخرسن كد اكس :اةعيسءامب و ُ

 ةغبانلا لاقدبل ىلعدبالا لاطاولاةدقورهدلاوهدرالاوا دبل ىعس تح هرعلاط ||
 دلوع يملا 5 0 ىضأو الع عححأ :

 ةوةمم وو 5و2 وموزع دمج وم 2 ه2 5 ةير

 «(لافطأ ةموكح بقت مناخ « ان من كف ولا لاغطا فرصتو )»

 0 .؟عضومىلاقو هد_توهو ف. اامظن عةراعتسا ل فط عج فو.سا !لافطأ 1

 ىصا ابهر نم م« شلارارف 5 اناثدلا نمتعطم_بااميرهأو

 || هبل !لاذطال ا كك نع عفرتي مشان اك فيسلا برغعردلا درت ىأ ف يسسلاةح نمىأ ْ
 بشد اك هلوج ضاسلاب عردلا ف دوام مهف رصمق ا

 هما سوء هو وو 5 ءوم. و وده م ف

 *(لاس اد ص اياهم قرش * اهدورو ىرومسلا موربءاضا )+

 اهدر نأ عرلادارااذاريدغع ردلاهذ- هىأ هريغ هقرشأو هن صغا ذا قرم 2 ءاملاء قرم لاش

 ٍْ اهلاساس حامرلا صغت لاس ابل اا لاذ انضمت

 «(لاّسع صراتكو أل قر ناصردك + اسهل اوعا ا نابع رع رد)«



ا-إبببببسسس سلال
 محخس-

 هله اعلا 0 ا و صممسو اراصقلاقي ||

ىأ ءنمتوفالك تافدقو توملاوه ل اوكا
 ا نوحي ال ىأ صلختو ةاحن 

 ا | ىلع راودلان هس

 010 ا
 يا ا

 1 قل جيجل كوم

يقرشم وكول طرأ ظ ياو
 فعضااوريكلان 0 دارة 

 *(لالعَكْمم بلا َناكءارَو 5 كلو“ ىلع ءادولا يو

 ىملا لتر اذا ىأءطس ريس ىذلاد دوعلا سدح ىأ لامحلا لابلاو ب الا.
 نم م نسملادوعلا

 هب د دس ةملاريسالاكت رمصو هيتنعلزأ انا عطت_سأ
 هريسءطس تمربتوءىطن دوع لبعىنولجو

 كنمىثذااّناف كعارز نياك | كمذل | نير اورد عال انو ىللمقف بدلا تفوخو

 لوالا لوق ىلع ىجم هن رع لا

 ١ ارفثنا ريعيلا سار كلما + الو حالسلا لج اال تديصأ

 ١ ارطملاو حانرلا ىثدخاو ىدحو ه« هبت ص ناهاشخا بتذلاو

 ةهدع <+ه.عمو

و نون أ * امّدعيلِ ارثلا قدلخ ترك اث)*
 *(كابرسموقلا عرذأ وأ

فوأ بابل تاك د هد سانلل نم ناق النا, تعنقىأ
 اهغيسأو عوردل| ى

 «(لابنت لك عر دامو نان ىمحلااهسمْن رك لايذألا هم 7 ْ

 لوطتتناك امةغباس تنك ناو ىلا نأ دير عل هرك ىأريصقلا لانتلا

 بأن تحأأ لعب اه ال لوطا كل ذواهلابذا صسنتن هلع
 رحبناكث مح عردلا

 هتماكلوطفصيرصق لكهعرد

 هجدرلا لثم اهي موُقَي) +

اوق عدلا لقياك ريصقاذاولأبالأن مرصقملا ل الاوحالاادكشلا
 تمدرلا لدعم م

شلاهحالسب سين اقنع هتماق قعبءا + تاوالوط
 هيبتاذهو هبعسلئمرصقملاو فيع

 هدحو هدلح ىلع

 *(ىل .الاالو فيعتضلا شم هنكسشي 5 ل

 مور 359

ئدحو مار ًلاَرُهتلاَىفاذا)«
«(لالها موي عسل ملالهُربو 33 ى

 

نا ذاىألالهلاهي رو لالحالاو ةمحلا 'عردإا هم هم>در قعد لالهدرب
 رهشلا ىضق

 سس
ر داس إللالهل الالها موي يئتفداصلاتقلاهمف نوم اوناكىذلا ماردلسا 1

 لالهلا درب لثماع

 ةيلاىأآ

000م
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 لواغتلا لمس ىلعروعأ ىمتناوريص) هال بارغلا قعياربسباريوعل بال

 ملا را

ري ب ىدعْت يفيض لام كسأ قم قيل ُثَْْ) +
 «(ا

 : 0 و يكرم هيفي سل اهيل دملا رغاظداو قتلا

 : بيوهلا لاما قديهنكلو أر فشلا ما تنك ىنالكلذو 0 و

 ّْ كلذ نعهناس اول سدلهن أعمق وةعل اوريلا نيب ةقداطملا نسح دقو ىرلا لال ل الهالا

 رهو د ه 6 5 هوو ا

 «(اريشتماهريخ بكر اىر كن فتنكامو نب اتراشتساو) ه

 تك رالاهربشر أن دكو انام ىلو 0 لا 44 ترا تما

 كلذفادح ًاريشتسأ تنك امونالزانلا

 و وممهو وم

 «(اريخّسلا بح بناجّْناٍبن 5 كرار تا حرر 0
 2 مر م < 20 ذآ

 | لجأ نعاوان ويمتد عبزلا تشع فارق نم ماجن ا اقوا سرا ىايناعلل
 ا روفسم يعج يسو ضرالا تاون ءريطتق خبرلاهل.هت ىذلاريخشلا قروريشسلاو بيم ىلع

 ارشنلا' ءام وربى أهجحولار ةسم ال ذدنعان اوليالاراشر 21 | كت اع

 ا بدن سربلا ىفامسهتزيمأ البير غلا دمعبلاو بي ماووورسلل دك ى-ء.ىهحو ىف

 ْ هيسهذو هنرفسةرصشلا ن ءقرولا ب رلاتمخو بوذا تيهوءادشلا ف سانلا

 «(اربخلقامصلااهيف تذاع »* ركل َنمقيقشلا لمس قبر *

 || هتفرباغتدقاناعلو اضم قربل نم قش هناك ق يقر فسب فوبضلل ىلب ارابخ رف أ تنكى أ
 اراغوةرمخو اربغر اغبدل» أ ىلع ل جرلاراغ لاقي اًضعب موضعي ىداعو لق اصلا

 «(اريطتسُم أقر 0 نكل فانا بال ىقك ثا

 ارم ةنماقريشمرجأ امداهقوسنم جي ”اولبالا رقع لب فامضالا ىرا يللا تاحأالىأ

 «(اريدتومشسم هيكلاخ #3 انكار هيكلاهانذوُمز#

 | ىرضط ب دوكحصل نيل انما ف سلا اذه عبطىذلاداد_للالعيئأدادملا ىلاهلا
 1 هنمهرذشو

 5 ررؤ عد » 7م

 ١ «(اييذوو ةلثوعىم .| ثم هلا ف كورن "ك1 *

 | نسال اردوو ان ره ايلي لدتا روذملات روعشم_تلااذهىأ
 : ةلاسرلاب هثعيف

 رعويوسمو تك هعدو ةورب .هدداط هم هدول

 «(اريقحوأ دس أ توفدنم « الكتاف دقو توم ىرمصق )+



 +(ارنركلا طم ءافرح عانصف هه 1يمدتلو عانصلا ةارك)*

 ةأىعا لاقي دل ةع:ص ف ةرهاملا ةقذاملاةأ ارملا عان_صلاوذ ارافمشكوه عامصلاةارك

 نو او قدام كلكم يرصتلايديلا عنصوداصلا بكيدملا عئصودملا عينص ل جرودنلا عاذص

 اسنلا ىمععانص قار ١ ءدارأو ةبادللواذعلا نير سبل ليف نسر رملاو عاملا دش

 وع بلابومت ٠ صخخش الو همقتامئالار ةقاسااخاناكم صولملا تفاكى أنين ارعاوههبش

 ءافرخ عانصو تايطا ناك وتسود العدا هنآ سولت ىتلا عانصلاةآر 1

 عادلا ًارمالاك نيدنلا ةعنصاهل تسبل ءادرخ ىف هو هقد ةرهامرب سلا عنضت عانصةقان تبع ىأ

 دع ىشو امهبىدست متو اهينيعدي لك اهيمعبرمقلا تاكمملا اذهفقيرطلا نا ىدةهتىأ

 هباس>اورققلا اذه عطقامت ناعم ىف ريزج

 ه هدد و عد هك ع هاجر

 « (اريسعا ضو ارسعلا كَ 95 رمسف ىلع هجاح تدعن])

 ةقآنلا كَ: تكحردأ اىأت ب ا هرث | بعص ىأ اررسعة تان

 كرد ا لهسريغاربسعا هأربسءلا ضفرلا
 2 مى مروع يبيع ةءرم و ب مد يؤ 7 وسر

 «(اريسحاهانامَدعْباعجَر اهنعنوحاَهيا د ادصيو )+

 تبطعدق !هظتمصسلا نانر غلا اهياع تعمجاريسسلا لوطل تاكو ةقالا ب رسغا اذاىأ

 اهنعنارغلا اب رت ذمفابنملك أنا

 « (ايئاها نكد ور ع هذ ىو روشيه

 اهمتعنأ رغلادرط عب رمح ىأرهفباتراجااملاط اهحاصةقانلا نعىأ اهنعناب رغلادصب ىأ

 ندهفورعملا ىلا ولأ ا وه.ىذلا بلاغنب ”ىؤلرهك هءاهامر ىذلا رهفلا س دلو هباهامر رجح

 نمناكسمر :راجالا نمهرك ذا رخ اوهىذل ارهغلا عم بااتْنب ىؤارهف ةىدغاو نا سكر

 ةمشحولا ةرقبلا ى هوى ”الرغصتءلء«+هزمه نخزمحالوزم يىؤلو خراصلا اوريج نأ مهتداع

 سلا اولوأ هعطقنموعو لمرلا ىولوخ هقالعجهزمهيإ نمد
 «”دة*هد دو هم

 ه(اريصاريوعلا الدهب ىرعشأ ىذلا سلو تكسر ,وعو)#

 دموع ادار 00 عدو ع اي امد متكش ىأ

 ايا ا سلا صا ىلأر اغا

 اهَق ةهليااكرأ )تاق وديزةصسا اهتز ارالفاريسةروعأ لح رلا ناكوالملاهلجدوةب راسو

 عابس -.أسيقلاوؤ ما لاقف اهل ىو لجرلاّن ام النثمرانسفرشر داغاغق ئه لاقفاههمدن فاو

 كلذ نم

 لالا
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رطلاىأض يرغلا مدلل ءاعتوءام حر تالرعقلا ةيرشلا
 امداجاج لعجريلااهببئالب

 «(اريضتا نمسح انودوم هلاك ىهوهلخأ اود ل *

 اهنم عمد امون قرغت_سملاكة نعطا ١و هنوضرع نيذا | هلهأ اآترهس وكما حلا ثرهشأ فا

 هب ودون وءطملا

 007 هو ه < همر 5و ” ه ءو29و ةد دع

 «(ارب ركن كلو اوارأذاهنم عمك ستاموربزهلا سرفهتسرف (*

 بلكلاتوصربرهل اوسرف لق لك- !لمق ماهقنع قدىأاهسرتفاو هتسد رف دسالا سرفلاقد

 نوعاطملا ةزعطلا تسرفىأامههركاذا ارب بره برآاو س اكل اره لامي ودربلا ىلعهريصلقاذا

 ىاد اركب انوصكأريرهلا عمستاغناو دسالا توصاهل عمت تس تسإو هس رفدسالا سرفداك

 ةزعطلا نعمدلاراعتناتوص

 معو © هو >2 هم هن 1 ةي و

 «(اريغدعفار هقمىلأع + « اههلبا ف برعارجبر)*

 نمل البال لاشو ت ب "الا لتسهل ناك اذاهوأي ادا مهلوق نم ارمشم ابى رتل ركن وأ 1لاق

 هلوقلماديدارأ 5 ىندج وةهنم تون دف ىفاعد ركب ر لاق هنا ىنعملاورم نب !ءىضملإو رج

 ىبرعلل تامر بر عملا نكلو الص رك ذا عراعشا تبا! اذها سلو همالك اذه دعب

 هنددمافرمقل |اهيفئذيال تلا سدانملا نموهىأرقاذىأ ارمةمريصي نأ ىلأ لظمءاصضلمل
 مهلوقن هى ًاوالظمناكنا دعب يض مدعف هناعلو حالسلا 0 نمءاضأ ىت>حالسسلا قير

0 0 

 2و - 0

 مادكن اكو توب رم وف سورا كك طاض نحاس كارت

 هديىف هرمصن اف رم ءأقدملا لزنغ هسرف نءهاردو هنعطفريع ىلع م ىنزاملاو هزأنيديز وهو

 فيسلاو كسر زاملاقو هءلعل مف رين يوهش لوعن ًامادكدارأو هبلا] بقاف بدق

 ىتءامش لدااغاف# ءاحهلا ل ابرار حج ىف تنك اذا ىعملاو هتف بنعق هب رضفهفع ىذتف

 ىحدلتق ىلعرد_ت,) هنافري لتقف حاب رلا بنعق ول ءفاك الهه هرم. أ ًاولاطرالا لتقف فانغو

 فيسسلاو كسأ ارم >رففزام ىأزام لاق ثدح هلافاكل وق أ الودلعف لعف أ ال ىأ فزاملا هرسأ

 هيما ا يل ا اوكسأر غىأ

 «( ايدج لظوشاناكسلالا صدا تفك اسولف«
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 ذئنم- قسالذاءامسا |ارركح سعد |تغاب اذا ةرحاهلا دمع كل ذو ضبقنا اذا لظلا صاق

 دوال سعشلل حاضناكمىلا غولملاورم_ساارح اوهلادنعاص ولق تاك ىأ ل ط صا الإ
 لطم



١ 
 م نيك جل يور وو و و

 را ا دساهناعداامل 1

 ءاسنلا سنالم ند
 و ”, 2 ًّء 5 2 ءومم 52082

 * ( اريغم د املا ثعب انا ضن * اغلا ىئغلا نيبو اه اريح نيدإ دب

 ن1 ل ا و

 ه(اريسأ يللا لم نال قناع

 اروسأم للا رع الالذت امنا ىأداملا نمةراغلا لدبأةرمثملا لشختا ةراغلا

 «اريمساوملا ابل ذابلا فكرا بْنَ
 ةرقلا ىهودرم عجب ريرملاو اه رفا ثم تصلقت لد الاهتيأ اذا اًرمتبنرارملاو عساولا غدرفلا

 مفكى أ عسوأ هخ ناكف هه تصلقتو رارملالك أىذللزابلا مفيةعسلا ف ةيرضلاه بش

 ةرةهرارملا لك ؟ثدح ل زا

 0 لو جرود ء ه دوم 04 9 6

 « (ارييثبأصأ هناولو“ « املاةريثىلاىوهيبوسرب)#

 باصأولو همي رمضلا ف يسرب فس ى أ بوسربةيرمضلا ب رضأ ىأ ليحريشو ردم ءاملا هريث

 ئش هلك الها رضى ضام فس ىأ هنامّرَةمىلا غلم ىح هعطقالبج

 1 روك اريغصلا بهرام لاا الْتاَلاَو)

 فاض امكن هلا زيشلا اهباهيةعس اوىأءال_ي ةئعطةيرضلا هذه عمز ىأ أعم انها

 ميظعلا مالا نمفرعضل اور يبكل ار يغصلا

 «(ارييخ دب لاله اربح ياعَصْسبَأ)*

 ردعاذا للا ديزريملتاو لسيفلا قينلاو ديا هركذ قير ةمظعلا ةمهادلا ىهو ةدب“الا نمتدبأ

 دادي زاك دب زم مدلا من اهتصواهربخ نعقطخلا قاطن قاضوءالعتل اةنعطلا هذه تمظعىأ
 رداهلالدنلادب كد زاهل ىأ قمنفلا

 م8393 محجر هر )5

 «(ايده هه زعألا يعصملا لعد « 0 _ تكسياهردع)»

 تكس ةنعطلا ردهىأاه اش [ف سك رك 100 وهذ لبا تدعدأ ا

 لتقناهناىأ هنب وعصب بلغي ىذلا بعصملا لعتتلا لعرب هلا ىف رب وعلا

 «((اريبزلا صيرعلامدلاْلا 5 3 .* "القل فعلا

 رئلاك ةتعطلا هذه ىأد- .لاناهثم عت 6 000 رقااركملا ىهعوزنلابلقلاو ةاجلا ريبزلا

 ةترقلا
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 اهنيشد سفنلا لزم ا 4يازنفهسفت يي شا ةماازق تيومتا ل ضرع ذا لج تبزلرك رد أ عا ىذ خرعل ىذرأ

 امناشام

 »م (ارييعلا ىَدعَتْساَو س الا نعاهعي تعق حامجلا موي صحي ىعز#

 1 اف رسازع عا ع قنات كاعد دعلاع هريغىلائ كاةروامىدعتلا

 ىدعأو دام را نعاهمىزو ال ب ب هر مولاهم نصت يصح عردلا هذه ى أ دامرلا سن ' الاون

 داف ناب ئاعتنأن 7 سفن أ ىهىأدام .رلالدب ريبعلا اهل

 «(اريسكىيرلالثم امس 35 تب ءارُعر اطار 8 اعيش«

 هبل عردلاءدهجأ ىبربىذلاديضلا يزاول ارغوةقرْزلا,فصو بار خلا نيع

 بارغلانيعك ىفىأة تر نلا' تصون ىفاصلا ءاملاوءاملاك ةمفاصا ملا ىأةقر نزلا ىف بارغلا ن نيع

 قدلاتحرثؤنالو اهنا عر ىذاادصلا# اريك اهءراط فسلا تار ءاهيدرواداو

 اهانادعا ارقدئعارسسكرب اطم ورصت لد اهيف
 5 ب مم 1 000

 «(اريم ريمأ عبطبال نمانأر مذ . احلاولذاوعلا تلات

 ”يجلاب هاد نم عاطدالن أ مزمللاو ”ىكلذو نعردلا عسل ذاوعلا ىنتيصأىأ

 «(اينكءاسنلا ْتازامو ى ابراج انام امما)*

 ءاننلا قف اميلاتأ رعب وللا قاع لاو لاغلب راج دارأو هنأ سال <رلا ةراح

 وبلا تا تامولاعا يالا ادا ىعيتارثكن كناو

 « (ايش درك ذأ ىاصمقو 5 ماعّلكي ىلا لاسم

 قرسكاد هع لات وعيد مازن نان بعلو ز اقارب قلاع

 سرف|كلمريثردأ

 »«(اربكشألا نكرر عل الريح ملكلارفع)»
 تع سالي سر لاردق ل ءعورذلا ن ميسي درزرفغملا وضرملا كل ذكو سكناذا حرش ارفغ

 ىدريقاغملا يبل ةرثكل ىسأر عاص لاح" لع ءىأ ف رعضلا ليلقا ارعشلارب 2ك ااوةوسالقلا

 لملق ةرعش ال ا هب قبس

 ٠7ه هس 277 هو هد وه ه9 ودس

 *(اي وعام اظعردلا قىوكف تشك دمباغلا ديلم عردلا فنا)«

 بطانة رومالا ب رع ىذااريرغلاو رغلاو اهصقتأر 1اعردو د_دالاوه باغلا ديلم

 سا المل ى_هباسطظكصق ففوكف هلا نيرعلا دس "جرد كلك نيلزالل ىأ | هميدمح

 هلاس بيا“ اماثمدحا كا

 زل سس قل
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 مسه 2222ت2ت2222222”-7>” ت72

 ىلععردلاهذهتمقلأ اذاىأ ىداؤلا لمس برسسلاو هالعألّتلا ةارممو هعرص ىأ هللا.

 ا ل

 *(اغش هلا اوراكل اهدزو قاما ُلاعَم)»

 قلتىأ مخلاريفثاورازراةكلارش ؟اعمعردلاهذ- هتدرواذا فمساادو دحتن الاخت ىأ

 ميخاراثتىلصلا نمراثكلا قلتامتانعالان معدل هذهن مفومسا ار امد
 را ه8 ء د

 * (افرو اعلا منعك دلو حامزلا اهو تركز«

 عردلا فصواا ايقرواطعت عردلا يشل ناويين ًاوعردلاهذهفوخن محامرلا تضىأ

 اوعم» ىلاسعت هلوق ىف اهلهأ ىلءاريفزواط غناها ناب مي#خج| ىلانعت لنا صو دقو ميطاك امنأب

 نال هرخ 1 قيهشلاو زاجلا توصلو ًاريفزلاو ةد-ثلل سفالا قارتغاريفزلاو اريؤزو اظمغن اهأ

 نم حامزلا ترفزىأ ةر ذزلا مسال اورذ زي رفز دقو هحارخا قءهكلاو سفنلا لاخداريفزلا

 رفزلاو 0 مناواهذ ةوخ

 *(اريبصن روبرت ءاف نبقي ريبصلا عطق لم )«

 باها اهضان َق عردلا هيث ل.فكلا قع ةفاقلا قريمصا نعال اباه اريمصلا

 اهبلا تادراولاى :ربال_فك تءافاهتعن صف هعادباباهتيزدق: نقلا نآباهانا افصاو ضرالا

 اماه ًابانظ

 ظ *(اريةناهْئمتأررناَعب را ىف عبتلارقاونا مدت

 عردلا تدصقكأ اريسب امش نيصن) ىأ اريقن نأ زرامو فدهلا بيصت ىلا ماهسلا عبنلار ةاون

 ًايشابنم نان .لفماهسلا
 . 0 0 200 1 هل هو 7

 «(اريقو ماوسلان ,اهياعر * انت وه نمريقول ريشا او) «

 نمعسطقلاريقولاو هلَدث آى أنيدلا» هرقو أدق هنا هانعمل ايو عام . الا قي رط ىلءربقو رشف لاقي

 ةعاس بلامسغلان ارم مام جدا هرج ..هي نم سن الاربش لا نا ىأ غلا

 «(اريركراصءاعالااماذا كعمل مترك باهي رعمأ +

 عردلا فصب ةغناذلا لاق قنَم ونمْلا توصربركلاوأ دصتال قعردلا هنف كرت رعبلاةركلا

 لئالغلا تامةاصءاضو َنِهَذ 5 هرك نطبأو نوب دكينيلع

 اذابرحلا ةدمدنءاهءانغو اهعضومفر ءازد كلا لدي كاملا عردلاذ- هراعش ىلء-اىأ

 قود !توصك تراصو الا ةَدْشنمتاوص١ الا تءقخ

 - 5 م . 1 5 زم # 0

 «(اريبخ طيلسلا نم ضرع ىن + راق كلا نابلا اهيصصاو) «

 تساف ةحئارلا بطلا نابلا نهدعردإا خومص ىل_عجاىأ هركعربثلاو تيزلا طيلسلا



 | تحل

 انريوغلاتاذءا زكعردلا ناقثا ىف ىسفنس تل ىأ هنت ثدح انزل ريصقر دغامردغتلو
 اهب ردغفاريصق تنمأ

 هل ى» ع هما هك هلأ هد < هج

 «(ارغظلدللا هس الافرع هتاقرارشلا ما معضد أ ]+

 رائاانتلع عرذلا هذهىأزارشلاّم ا كادكحوةةلظاا فاب,س: أس املالزانل المال ةئشنأأ
 رانا اهرتظو اهتعضرخ

 م و هاد ©8689 ”ر 2 5 7 2 ولا ديو

 « ( اريعفاربعل معلا ارضق ل خل ااهملا ىئارتام صك ىتك )<

 عردا اهذل_هىلا بدتؤ ىترتلاغلا تراص بحلا اذ هريماملا سور تمم ىأىنا د

 || بصتناو ةرمملا ل هنت ىتاارغغل راهم شربع د ةداريع ىشعل ا دنع اهتم ىلا هلة نو صعكل ا ىنج لمعت
 1 للملا نم لاما ىلعاريع

 202 70 2 ةوصم و . 1 و2 9و وو هردور

 «(اريعسالا ناعتسا امادلاو * وعدي ووعدتزاركلا تخأ ىغف)*

 || هدلاو فيلا اعدو اهدلاوع ردل ا تءداذاخ فم_ا تخأ عردلا ناىأ فمسسل ازاردملا
 اهنفامهتن رتتناكورانلا فالعامتا نعت ةروغسملاراانلابالا امهتمدحاو لكن اعتسأ ام

 ءو دهر ورم 00 ص 08 0

 « (اريطتن أهم اساهيبلع ظسَقلا فلز نان اذاكبو)»*

 || ةضوراهنا نظتناريطلا تئةساذا ظمقلا ىف عردلاهذ_ميلزندا ارم ا ذاك, ىأد ارا ناشمملا

 1 اهاك ًاتبوم> اذ
 هاريس نيضولا لا ٌثَدختَح * اهَذقَو ضاررلاحاحْتباتساَو) *

 || ملوق نم عردلا نيضولادارأو تسدبىأ تجاه ةريغصلا عدم ثلا ىهو ةسجاه عج جاه
 || اهتتظامل عردلا هذهب عدافضلا تئاغ#سا ضان رلات سام ىأ ةحوسنمىآةنوضوم عرد

 ءاماهمسحت اهارذ ىف نكسنل
 م هوم < مم و 7 - 2ع

 » (اريضت ىصو ادراءابرمُسم 35 اهاجر ل نأب تامجار) «

 ارضان اضورو ا درابادرو ءاهناجنملزنت نأو+ رت عرذلا ىلا اريسم عدامضا !تدج ىأ

 «(اريطم ردع اونْظْنَأ بضل هتعرف ةاضفملا ةاضالاك )*

 اهاراذاءواملمسىذأا رندغااك عردلا هذه ىأ اهرمغىلا تضفأ ىنلاةاضفا او ريدغل اةءاضالا

 ههركيوءامملا دريالو ىرازبلا نكسي بضلاو اروطمم اريدغاهبس<ذا اهتمرغن بلا

 «(اريرعسلا نت حس تلاسلل !ةازمس يمل ااهلكاذاو) #



 هم ١

 ءاباذا ارفاحلاكتراصو اهيفلم-«تلو ةشيص> اهتفداصعردإ اهذهحامرلاتدرو اذا ىأاهءام

 ص ؛ًانلاو لمعلان عاش مو هيدقت :ال عردلا هده ىوسحامرلا تم اروأو لواعملا اهيق ل معتال ةرغج

 لابج الان ناتلا فمواقرئأتلنعتعامال اراعتساف

 ْ ينجو تاانما : 0س 0

 ا نيت هذهوربتو 1 ل ب ل ةساخاهدرتواهدصت ىلا ماهسلا

 ١ اهءضكوانانملا لسر ىهو لبنا ١

 «(اريمالاهبتقداص ارك ٠ ةانكَيِهف ةانقلا اهدرتْن ا

 || درت ةمنحو ةرشب لثم نكست ةانقلا عردلا هذهد «رتنا ىأ عجان ىأريغ امو ةمشح ولا ةرقيلا ةانملا

 : ىلا عردلا هده ةئءاظلاحامرلا تدرو اذا ىأ اريمغ ءامال اههسرتشت ارفف داصتقهيرشتاءامملا

 || درتةانفاهناك هانقا|تراصو اهتعطقو عردلااهت را امشطعى_ثتواهذغنتل ءاملا ىاحت

 (ُ دينار رغل اوةامغل او ةانقلا نيب سنحتلا ىف ءائام ن_سح او اهلاتغيارفداصتقريغلاءامملا

 يبل ارهوج ةباسص|
 7 توص »* 72

 «(يتقاهنم س رس نا الذ فيسلا بيم ترَثو)»

 ١ بضل عردلا ف. لادرو ىأثشملا نولوهو كد ضاساافصو عرداا

 سماملالذ ف.سسلا بشق نكلو باضالا ن نءهتناصو اهيشع ردلا ترقوفاهسبال مدباهش
 .: فيسلا نا ىئفملاو كلذ قايسلاءاضتقال بيش | عئالطريسقلابم هوأو اهريما موهو عردملاربسق

 ناوغورل ناين برام لعيب 0
. 

 < 5 7و <

 *«(اريقالا هةردصأ مدر #* اولا مرشلاك ماسخلااهان و

 أ لسفللالا ىتقيالىذلا مرقملا لعبت اكحاهاااعواقم عردلا ف.سلا أول ىأ لمعلا مرقملا
 اروةعمااخالا عردلاهندرام

 «(اريصقتنسأ يوغلا تاذّك مد. كل ىس نم«

 ىتلاءاعسالاو ةيثالثلا لاعفالا ف :رتيكلاوتينلا نكسن ةعسر لئابقو تنما تفتحت تنمأ ||
 زحارا لاقرعف لعو عبس عبس نولي فرحأ هثالث ىل#

 ع ارمصلا نم يضوملا ىف قدام #3 ا ارقملا يناحىفام برش

 ةفورعم "لد وطةيصق ىو ىمخلا ادعس نيريصق عم اهتصقو ريما كل مءابزريوغلاتاذيدارأو

 لاجرلا هعمو ريصق عجرارحان قارعلا لوقت نما لنكاوي هتريوذا و

 رشلا "لعل ىأاسؤيأرب وغلا, ىسعتلاقف هءانز تربخأو د_:علزنف هقيرط ىلعرب وغلا ناك

 :نامالاءادأباهل تفوف عردلا ىسف:تلقتاىنعملاو الثما مكس يهذفر ريوغلا لبق نءمكمتأب

 و تس و د



 ا/ ١6

 هءفاعسودمماعطالاوءاطعال ا

 » (نيعرد فص لجر ناسا نعرتاوسسان مةمفاقلاو لوالا فلنا ىف لاهو )+

 هوه 5 هده © هه د هو

 « (اريقىَعلا كرب اع سرع دل ىذا يرد تنص +

 امهعأ لو" ىرد تنصىك ًاةيشعوةو دغاك ًاراهناا رم هنت لاش <ى ثعلاوذادغا!ناعرصلا

 رهدا| بهذ ن يح ىأ اريقذ ىغلارداغباممر ءء_ثءوةودغهناد_-ابر مدااىل امرنيح

 نيعردلا عسب ىغلا غد هبال قدوس 00

 *(اريزعانارم امهاراعأن ع سعرلاَنأ تاخير اك )<

 ءاملاءامهمشارعثكانا .نيعردلا اراعأعسرلا رهان ناز رك امه ىأ ارهنلا عبرلا

 امهةبرب وامهضايبلبا ارمسلاو

 دوو ع هم و

 «(اريصادار ذلالمص تأسر 31 الا عمم ممماَصم لك)+

 عردلا ةقث رشي نأ حات<الىأر لا ربعنا اعتق سرايا كارلا

 - و همم هو مو 00 02-2

 ٠ (اريمَضاهيفتود ا ناص م رذئاو ماو. انأام تلهج)«

 "نا لستم و ىلد_تم ملفحام هرلاو ف ةوم_تاا ىتله-اهريمدىت رمد 2

 0000 5 #ةومم رب هس 7 هم

 «(اريعبانم نيا تبط دش #_ ع ًاواوراختل ا اهعا « سدأ ) ©

 اهتمنمداد 7 اًةمىفاريعب تدطعأولو اهب الفال م عردلا هذهراصتلا ىرتشبالىأ

|0607 

 *(اييبحى مكَلا عقلا ةك هلا ئقرغنم ءمماظلا اكو«

 هكرتلاو ةضيسلا ع نمابلعلا ةريذقلا تق نوكت ىتلا ةقيقرلا ةرممَعلا ئقرغلاو ماعنلاركذ ميلظلا
 عردلا قرص: نيدو نس> ىأ ريسح هن اك بسلا ديدلا ب وذل ريم او ةماعتلا ضي

 ايوثعردلا هذه باح س ءلأ ميلظلا ناك ى أ ةضرسلا ئقرغب اهانااهب_ثماهتدوجو اهتسالمو

 هتكرت ئقرغ ند مارب مدح
 را راوريرو م « 7

 *«(ارب ردع تلاد يور ب * ردااَمطاَمْدْ دنع نال)»

 كب بر نط سو كك ىقن الىاعردلا سالاب عيا مدخا:ك ناو ميالئأ
 د_:ءشطعلانم فاض نأ يئن الريدغلا لنمو ريدغلا هبشتاملالعردلا عباريدغ

 براس

 «(اريفح اهيفامأاهاوسم اًروأو نانا ىلعامتامحأ)+«

 طستأ اذارثملار فاما هام أو دن ازامن املا ىلءامو رف'ال :ردصلا غلب ا ذار فاما لمج لاقي
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 عضوملا اذهل ضب تانع اطّنهودحرفَنوهبش تالمهتملاءاسنلا ىشو ناعظالا ع.تبال هنأ ف
 ىريغبأ دكءاس للا عيش نع عفرتا ىأ

 «(مأ وقس لغسل ادعي تيلاك عب لا لح قام)

 تحت طسامتوسلا سال او ةعذربلا ت<ريعتلا رهظ ى ل عنوكيقسقر ءاكصرساملا
 تبيللامزالمناك اذا هب ساحن الف لاقي حربتال أكن سل نأ قياس قربا
 مدنا ىردناو سايل اهطلاخغ نم ىننافام ىلع فسأت أل تيملاكتلا تم .راىلامكأحرذعال
 تييلا موز ةلزعلا ىلع

 هر ””و و: 55

 < (مركملا ةرشع مهيفهذو 1 03 ّه هرثاعي نم سانأ ىلع)*

 هريشع م 17 »رشأع نم كرا [ةقراقم ىلع فساملىأ

 ناسل ىلع فدارتملا نمةمفاقلاو عدرمسلا سماخ ىف لاقو

 اهي راشد نمهءعر دىلع ىداس ل>ر

 «(ليسلا نم اهنأك ليلا“ ءاَسق ىهواهيرتشين 3

 ملاهتد_واهتءارط ىلع ىهى أ لذا | ةنشخ ىه و عردلا ىرتشي نملوةب هعرد ىلع ىدانإ

 اهترارق ف فورت ل.ل ااهاقبأ ةمقب هناك اهرب واهاشصل املا كات ىهواهلادذا قصسنت

 حاررلااهقفصتو
 مر ع قؤهدار ع 5 8 مهمور

 هللا نمت ولع هدأ نما 0 ليمارس خاتسع)»

 ه-و ىل_ءىرءاملاوهولمغلا نم تئامدقةداضاهيفىتلا عردلا هذ هةسع بست ىأ

 0 3 0 سا دنالا

 ند ل ه (لمقلا كامن 2 5 ل رب اهكلج كذا س ل
 ” نو

 ىهو عردلا هذه كاع نمافيعض نوكيالىأكلملا نودوهىذلا لهقلاو فيعضلا ل _.مزلا

 كلولملاهبدهلة ل اصة سفن ىهىأ ماسج وما دهو ةترلا ىف هيلي نمىل اكلم نم ده

 هوم هو 5 ةدود 59 ودور ور رن

 ه(لمقلان ءاهحاصاهيغ » لبملا لكمبلق اهيلا لام

 اهضاسلائِل ايست اهساضو لمملا لكاب اهيلا كالملا باق لاماهتسا تو عردلا هذه نسل ىأ

 ان بر عام ىو اراب سن فراش اعذللا تارم كااوه اوهو لمشلا نعاممىغتسف

 *(ليملا حابس ىداَنَناَو #* للاب ف«

 لاعبو ليكري غن ءءاعولا ف هتنيصاذ اها هأ ماعطلاو قمق ةدلا تاهلاةيوءاطءالا لهنا

 بل عببلا لءاضرععردلاهذهتزر أمنا ىأرتكححا ائش لان ىأ نال بهأاو لمهلا ها

 ءاطعالا



 اهنا هيث اصلا ماهسلا نماهي تش امد ركنا دقن ةلاكعردلا ثتراصا+ةءميسا اوماهسلا

 « (مأوماك صخخشلادقلالطألا بالولد«

 وينو لالطالاو وتل ميدقرعاشمسات بلاى مأوتلاو نانثامأودلاو د_>اول ذنلا
 ءارعشلا نم دهعاع هسفنب ًاربب هنا ىعملاو سلا, مار عاش ىذلا ىركتدلا ثردا نب مأو تلا

 اهف ىد_-وفقأالىأد_هبهرك ذامدال ذريغو اهيفءاكمل او لالطالاو عورلا ف فوقؤلا نم
 ذقلادانياممأ ًاوتلاءامهوممأوتلاوذغنل|نيب عسجو ميدقلارعاش !ااذهكا اهيدنأ ل الطالا نيب

 تفرعامهداصوادارغا
 ريو ,همو

 ( مسك فجات ةققو هولا اع ىتمايقمعتله)»

 ماعلا اًدوةماهفدنكل ه مسعم نع نع و دم إ

 ناك حامعلا نال وعن تاك هب ؤرناركذودانس مسخ عمال اع نأل ناقل ل عاديه و

 لعالذا امشدمشرالا#م لالطالا فءاكنا ا ىأ ب .ءنوكدال هركذام ىلعفهببش  امومل اعل از هوب
 هيدر همق حاختلا فوقولاماعمسمس! ف وردملا عضوملا اذه ناك لهو لاق مءاكمل او ديد اناهأ

 نود سالا 7 ته ةسف نك هدأ

 «(مزرملاالونكامسلا ىلا « مها بسانلا ثساو)#

 كاما هو هون انرطم مهلوةىفءاونالا ىلاراطم "الا ةمسسن نمهدقتعب و ىريغا رامىيأالوىأ

 نولءمتو هلوشيم يلع كلذ ىلا عتهننا باعد قو برعل اةداعوه[كموحنلا ن نمامهربغو مزرملا* وسو

 سنا مئاودولات املوقأ ال عيِباّكَلا اذهن 7 ضومربغ ىف هنركذ امنونذكت مكنأم قرر

 لاعتو هناعساهر دةمىلاريداقملا

 »(مصسألا ةَقللا ىذْنمانأام 0 .ركفانرغ سلو)#*

 5 برعلا ةداع ىلعريظاابرح زا دقدعا ال ىااهضعس مءاشتاو اهضعس لءافتًافريطلارز  الوىأ

 ىأ دوا ف سفثهنال بارغلا ىن_هيوحن "الا فنا ىذنمان أ امهلو بكا ذ نعىربتل ارهظا

 ةفخلا ىذيرجزلا ىري نمئانأ ام
 »مطل بسلا باَشْا ىلع * هموقف داسفامُسلْمم ل

 رعاسشلا ىلسلا ةيدنئ فاش ل_ثداوسلاىلاهتسسنو هتنصىفوهىذلابارغلارحزأالىأ
 فصوامءادوسةّمُأ تناكح ةيدنهءأنأ كلذو لظمبسنللا هءانتا عمدموق ف داسىذأ |
 داوسلاو ةفانا.وراهتشالةب دن نبا فاس ل ثم هن اركذمحسال اةفحلنا ىذي بارغلا

 «(مهْلم لعل لاك نامل اسال لْخَلا مهلما)»
 ةينفكلا مئات اعدتريثك ل هن عض ذوممهامو ىلاعت هلا اودو غاهلالا نملكتلا مهلم

 .أالو هلوق ىف فاعلا
 هلوق ىف تطعلاك ناعظالا

 دجلا كلوا دس دهسا درع يدم واسم اح يا هبل ١



 غ © ١

 ْ هلفد ررهال و 0 «مىواحاملىدر رفا عردلاهذهتناكول ىأ آ

 هد وردم د و
 «(ٍعدهر نم دما فس . #2 هصضخ تحول بحاحو) و

 1 امهبلغف هرسأا دارأو بهونب نزحا:ب أ !مدهرو سدقة ل مول دكرد أ ةرارز نب ب جاح دارأ

 ىضيأوكلذن ا ابل. قوريعبفاأب ىدتذا ىتحمدنعدكمأف ىريشقلا ةبق :نلاوذكلامهساعأ

 تراوو ةرارزن تحاح ىلع عردااهذ_هتناكول ئأدرم نا هنأ عد ناكوربعبةئاجامدهز ا

 لق نع فكل, هيلع ن زو مده رسايل هصنت
 ء وم هه مو ه مدهش العا

 *( مزمز ىلعدرولا محازت 31 اهدرو ىلع قرزلا م- ارثل#

 مص ْزرَتد ىلعن ودراولا عملا مح افك عدلا عدي هوم ىلع قرزلا حام .رلاةئسأ محازتت أ ْ
 ءةهرزممم ه3 م ومس :

 *(معتاو وذلايشبكو * ةقطمالو ملا ةرمال)»

 تدرو ىتاافرزلا ةنتببالا زن )ا ىاوبسر ماوه بلص لعنل هتضضعاذا هريغو دوعلا تمحع :

 كردن فيكولاق من اهطلاخت لاه الهحلمو اق املا ماها اننا اها ني لتاهمعط عردلا هذ ١

 ا اهيفريت ًانلااه#تتلواهقوذحامرلا

 ”ه 929 5ع 53 56

 «( مها ىنباهنعقشاالا #* قناذاهبعورلا فمهام)«

 نانسالارو كماهنععجربدالا برحلا مووىفقئاذ عردلا هذهمطقوذينأ ىف عمطب ل ىأ

 («٠ فقدصلاب راب + هك شوف اس مهالك)»

 يثاب نك نوحي عردلا هذهفو ذيمهينمىأ ةعرسسلاكثولاو هتءلبىأئش ثا|تدهل ٍ

 ]| هعرس هعمعو ةعرسسأ مس عل نمناامكىأهنقاذمئلاردا هعالتب ا ةعرس عن ثم ةعرس ا
 ضاورم_ءا”اخاهنع ىثن عردلا هذه مط فو ديمه نم ٌكاذكممعطربخ نأ ن عدهعالتب | 1

 ١ ارطو هبلعلا نم

 ءوم 011 موز هم هموم

 «(ليعلااةلاك هرم 53 درومن رءئدنهلا رسل

 ةلللهن اكن ي رظانلل ىءارتي در نر نأ جيشا لرد نوكأ الار كجحلا ميعلا ||
 هلا يت روك نا وس هلابك ا

 ومو همه

 «(مهسالاب ااا ةرخاس »* اهراس( ض سان ةثزاه) <

 اهطاسواو ضسلا فوييسلاب رع اهم اوك عردلا هذه ىف لوعت الماهسلاو فوبسلا أَن ىعب ْ

 موسالارطست ||
 (ميسلك عرادل رمال 5, اهدرسْنَء لزم تكسمأول)*

 نماممء لزبام تكسم امن اولفا تف تشتالو عيدلاب عقتماهسلانأ ىاذئانةلارك ذمهيشلا

 ماهسلا 5
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 هنمعقهدن#و ف.سلا تدك و

  0 - 3هما ا و

 (موعلا ةملاسةط * ماعاهوابرحاع اك «

 | أ| عوعي نم لسب ةلىهنكلوءاملا نمةلف عباسدن اك اهءابرح لعجءاملاعردلا تبشأ امل
 اهنالاهو 00 ١ 5

 اروع لش را ١

 ا سعشأ | عمرو دب ناك ملاسو< هلع-و اهعمرو دتو اهامقة ست ث.حسءثلانةقورعملاةسودلا

 هنالا اسوم ءارلا لعجو سءعشل اهلامقّتسا تقو هنال ىعتلا ىلا هفاضاو اهد.عب هناك |||
 عبد ةفص ىءو# ١ ئننم ناوا رحى ةرتح دمك لك فنال قي لمهنكلو سعشل |١

 هع نوهقفت ال نكلو هلو الا

 هوه /مءوم

 ٠ (لستالو هين تكلل 5 اهينبح مات كلسول)

 ا ول ثمدتحاو فورا نيوتن عود امن تدلص اذا صال اوالنعلا سن نع ناد

 : مو عردلا هد_هىف تكلها سعت ا ةرقص تفلأو ظمشلاة راج تدوعتاهملا عمنيبج مأاهكلس

 : اهنمملست

 ”ةو25 ”مءمو 20 هر زا ”<د<

 «(محالا كالا هع 0 اهفطعناص نا

 ْ بناجف ىأ اهقطعفتوصحامر ل سف حزدلا عراق جازان ىدلل مهشال تو ةندكلا

 ا ضعل عمم عيل -اع" الا ٠ ل عقو تود لءج عردلا نم

 00 ةهمو ” هو ةمو
 *(مم لو اهنع ضرع #* .اهرَدصىَوجامت اكسس

 ا لصلىأ عردالار :دص ىو امريخ لعل ناصرخللا مح .متاسغا ىأن اصرخ ا نملاح تاريختسم

 حامرلا اهكل سأل ىت-هنار طو اهرب ع نمر اخعردلان ءناصرالا عجرتفاهسالىلا

 اهيفلمعتلو

 س وم”. مؤ

 « (ٌمكناه هرم نب ءلساناو 5 اهرارشأب عاردأ متر«

 : مكَتَعردلا هذهف نعطلا اهفذقتف دكت ةرفاهرارسابعوردلا تما ىأ هعاذأ اذا هغيرسلاغ

 ا جارد نياخرك ىلع انس فار د برمضلاو نعطلااهيفدفُأإ الىأ ارمسلا

 < ه

 *( مطب نأ ف وخسر د اهعانباولام امه تْلخام) +

 ناو مق نم تاليا ادع نيل نينا عتب ذهجوب أورعاشا اق دزرغلل م امامه
 قدزرملا لاةفارزج اها 1:قذزرلادعو ناكر مالسالا ف برعلاناسرؤ

 هل> ب !سه ىلع ىلع ذهجوأأ »* هنود ماك ندا "يلف فأ

 ىف سس 1١٠
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 *(مضخ نملك ١ اثدعتاو * ةَوذَجْن مَع درت

 نم غلب و مفلا عمم هاك ًاوهو هون ةرثكل هب ىهس ريق نيوك نزيه بقل من نذو لغم 0

 فيك تلاقفاهيلا لصيلاهعقاونأدارأ لفاليصف هنأ سما تاكأ أوالمصق لك ناد و
 نم ةو دس نم عوجأ اهءراقت ىلا فو.سلا عودلا هذ هدرتىن_عملاو ناريعبانشسو ىلا لست

 فوبسلاتناكن او ىأ لجرلا اذه نملك ١ افوءفلا تدغناوئش :اهعيشالراثلاذارانلا

 عرداا فروت نأ ىلعر دقنال ةعاطق ةءضام
 موو مه مد سم٠ مس و صضاواهض ا 3 يد

 «(مصعملاودعاسلاو فكلل « ىتولاةادغنمأ امنادرأ)»

 اهعمع عردلا هده ماك! نمبرهلاموننمأفف يوهعمو هدعاسو عردلا رسبالفكناىأ

 حالسلا ةبداع

 *(مدجألا عب ىقولا ف * ةمصع ىلع تناك اهوا«

 عوطقملامذحالاو ركوث زا نييدامزباهناكودسو ضايسايخضرالا مءاربخ ىش يق ةولا

 ال موما كلذ هبلع عردلاهذهتناكول لوق» ىبتولا موب ىف هديت بهذ لجر مسا ةمدعو دم ديلا

 هديت ءطق

 رة س28” ه

 «(مه1 راسا #* همهم ' امظاهرتتا)

 هيطعتنأ كلأسو *اماهنظرفت ضر ىفؤاتطعناسنااه دريصب ًاولقءاملا ةممشةاهقيربباهن ا ىأ

 هيدا
 *( مضض لأ تاناعّشرع * . اهئاصحا سْمنلائامَّح)»

 حانأ تين مطع ىناكتخال اهتعنمو اخنصحأ سفنلا ناصحا عردلا هذ- هتنضاذاىأ

 نأمدحأ ًارعبأ هل اوبل بو هيلع لا ىلمهقلا لوسر هانع ىذا اوهو هل ضرع ن م لكل هضرع
 هذهىأ أ لدابع لع ىضرءب قد صن ىف امهللا لوي هلزنم نمح رخاذ | ناك مذ ذطعذ ىف ”كثوكد

 1 هلوانت ناهضر ءمذتوبأ حابأ م اهسل نم هدتال عردلا

 « مدا ابها 27 ٠

 8 ريستأب للص دان رشس لكي اهديدعى ؟ناسلل فيل نالذ ل دق لكن مداخل فلحلا
 بد لقس دواهسبال ىلع عردلا كتر تت سسسلا فاحص ىئعي عردلا هذ - م ضال مهنا سبشت

 لافاك اهسبالن ءفمسلا برغترتواعئاصل هفلح ف عردلا هيذكتف همدي ف .-ل!بضتخو
 هو جدد 44 5" للا ا ا م

 «(مشيالومش اقبل « ةزعدوكف هبذكت)»

 الوهتنا قب ىأف سلا قف هبلغاذاهزعنمةيلغىأ ةزعهشصىف فدسلا عردلا بذكىأ
 هحردتو فلا برغهبلا لدين أاهسالنوصتعردلا نأ ىاربلا ن ءاهفزممب ا:.عفاح



 ةدو رسم عردلا-ةب ضعف اهضعب عردلا قلح ل ادتوهودرمسلا لٌئموهودرزلا نملو عمم

 دقو ىعملاحاضاا د وصقل اذا هملعا دب نم فاكت أل عمةمنيتيبلا نيذهىف همالكو ةدور لهو
 هتك

 «(مدقألا نَمرلاَوْدَصَتولاَ هبرح ف تولاطاهبقال) ه

 لوالا نمزلا ىف تولاج براس نيح تولاطل ةدع تناك ةعدق اهنا أ
 وود وه 0 0 هو 2 52

 * (مهرحنمسوشلا كولملا ثرا #3 رذدنمىبس واما تناك )*

 - م2 25 - م 20 م

 مهرحو برعلا كلم ىمّعللا ىدعنيورع نب سّقلا يره انبردنملا ننامعنلا نب سوناهوه

 نيذلا كولا اءال اًوهَتأإ ردقةعدقامنأب اهقصيمالسسلا هيلع لمعت راهصأمه دو نعل | نم ىس

 ةمقان ا ىهو اوض رهن

 ووم 4<

 «( مون عناسل وح * ىَرتن !هممضاملعم 2

 لو اهدرس نم ىرديال اصلا ةلوهجماهكرتينأ عردلا هذه عناص سفن مسن ىد دانيا

 اهعئاصا مفر هبةمالعب الع لعب َْءأ مسو

 «(لظتلودوادران“ « اهدرس فرط الا حالك)«

 نال هتءدصران* [نم حالاملظب ومالا هملعدوا دةعنصران'[عيدلا هذه مسن قحالكأ

 اع. نكي ناو مالا هيلعدو ادىلا ب دش امةعدقلا عوردلان هو همم ةدح هدأ ع نمعردلا

 ليس »رو عظأ قح عيدلا.ذ_هفد وادع 0 دوهظوع

 هعطومربغ ىف( لا و املا

 دورك 81615 2 - < مو 5 > ا

 «(ىقني رباساييلا نكل 5 يباسفلااربك ىتنال)#

 َّق ىبنلا َه ةةقد ةقيقراهنادارماةةيرباسعرد لسقاذاو 520 أ

 ا طم راثادلا سن كابتن دج ا

 «(لتلا سرافل ران 9 5-0 5-5

 سامللا مثعردلا 1 ل_عموهف ناعصنلا ةمالعهسقنلل_هجاذا سرافلا لعا لاقي

 اذااهسال نءتوملادرتاهنأ ىأبرحلا ىف ىعب هبابسأ ترهلو توملا حرص ذا معملاسرافلل

 توملا نأ

 مورو2مماو يش م م ضصروم مادو 000

 *(ممسإاو عاضلا رج * ةقلح اهل ضيبلا مضخت ل)«

 فويساار ول ىأةراعتسا اهو نانسالاامدقع لك الامضقلاو مفلا عمم لكالا مضخلا
 ةدحاو ةقا-اهنم عطش لو عردا اهذهىف



 هذ مه29و «.

 * (مّدهللاو فيس اناس 5 ةءاَشْقس ملا تاق

 كح مكحت ىهو سهل ادنعةنثخ عردلا هذهىأ ىضذقب ىضق نم ةلاعفةءاضقو نش ءاضق

 نع امهعنم عردإامكحو ذوغنا اوعطقلا نانسلاو فيشسأ امكحّناكلذو فيسلاا ماكس ريغ

 امهئاضةلرباغما ذا اهو اًضَتفامهلعف

 ء(عآلا لا الجاه ا وعلا ميلا ةدرب )<

 سرع لاحرو سورع ل حر لاس اههسار ءاقامادام : ارماو ل>رلا هم ةئىوتسي تعن سورعلا

 نهءحوزت ناكءا اوس ءا.سنلاو لاجرلا نمل حوزال ىذلا الاو سن ١ ارعءاسزو سورعةأ ساو

 اهتيهو اهتسح ىف عردلا هذ_هىأة محلا مالاو ءالجو: ةوا-سورعلا تولدو حرتزتي لو لبق

 سارعالا دو هيلع اهتولس بلطيو مالا ة ملا ىهو هتسوْرب سرع نأ ديربىذلاميالادلك
 هنأ ا ا 1 لزلا سدلب

 * (مردت لفارم ل رعو * اخيك متمرددك)«

 مردو ةعستم ةنملىأ ةمرد عردو مردأ اوه تناك ىأ ارمسكلا لح رلا نانساتمردلاد

 دقو رهدا هلع اذ ة ةعدق ةعردهذهىأو طلخا براق اذاانامردوامردمردي 0 .زلا

 ١ 0 اتت :اهيو تعطقتو اهعمتدرممَلا ىهو وردا نماهتخأ تةلخأ

 مدقا !اهبفرثوي ل اهلا

 . ماب نبا 5 ايفاسو بقا ءاياسك»

 اذ_هىفءابفاسلاو محرلا نمدلولا عم ردك ىذلا قمق قرلاءاملاءاي اسلاك زيوت ان ركز وأ لاق
 هيقسيىذلا بارتلاءامفاسلا لصأوءاملاتكر ةهملعتيهاذا اريدغلا فحم رلازث ويامعضوملا
 ىنادمملا دج مامالا ب :كدقوةنمعضراطماوهو ,هرلا هبقىذلا مه :رااوريدغلا بغتلاو ب را

 نك :ل بج لظفنوك,ريد_غلا كيرلا, بغتلا ناوبدلا اذه نم هتذطسن ةمئاح ىلع
 نمرابغلا ىهفءامفاس !اامأودلولا عمر خي قيقر دا وهو سرغلاءاساسلاو ةرورضللنيغلا

 هبفترهظ هتكرف خب رلاةملع هاذاو ولمتامنالبغللاىلااهفاضأو بارتلا عزلا تفس

 راطملا ىغو ةمهراذموءلالعجو نوذغلا نم هءفاملا ضي دلل كل ديو هب عردلا هم- كثف حلا

 را لب ته عود ناس لتس هلظيفراسغلا جدى رئؤيفريدغلا ىلع بوسي يعشلا

 با اودلاةلك اثباص أ د.ةف هملع دي نمالو ةهجو ىلع

 0 د نمل اهلا تبانوأءاعرالامأن م (

 ىنادملا طخ تأ ازو .اعردلا يأ كاذكو عوردلا ولج قوو بتي تيقن رو
 ىهواهلئاوأ !تدوسا ىلا ىهو عرالا ةدحاو ىه موءاعردلا ةهلدللا مخ نم عوردلاهذ_هلوشي
 قع لعفوهودرز نم ىف مى لاه تااعشتلا تانواهتدرلاهمأب عردلا هي ضربا دعي

 ل وهم
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 لعلاذخ أ, ىذلالءاعلاو رضلاحومىذ الاول علا ني ىذاملاو ةذيللا عردلا ىذاملا
 ند ييجام حاج ناو را او برطض اوزتها ىاانال ع رلا لسعو ةي ةملللا نم

 0 لا عاردالان م ل .,ةىذلا تببلا ىف هلوق نملدب ىذاملا نمةوقمشلا

 عردلا ىذاملايدارأاهرسكيحامرلا ىأل ساوعلا كل تواضاس هامل ومهم_ثن ىتلاةيذاملا

 ارغلماءالذنا نملسعلاراّشت ىلا لساوعلا حامرلا ىهىتلا لساو علان مهوأو لسعلا هنمهوأو
 حامرو عرد ىهلب لسه: تسلا ملا ىأ حاحا ةممط تسلا مالىذاملا فدو اذهاو

 ه(حالطلاو لزانملاىأت ىلع « ىأيف تلا لْثمراعلاَناكو) +

 لزاما دهب هقول عفديالو توم اكهلضرعت نمط: راعل انا ىأداللاو ةعزاسملا حالما

 هنودةدااحملاو

 ع ه2 "ه2 عمو شح

 3 )ع اوس م 9 مهكردأ هربوا ب نامل

 لمفيلهأ هواش مينا لاقدف 'هلطمح نب عوب رب بف رواج ناك همنضى نم لحجر حاوسوبأ

 حاوسوبأ اعدفةرب ون ا ممو كلام معىوبربلا دز _ج-نب درمص م_متي ىذلا ناكسسو كاذب

 ذخأو العفف بهقىفءاملا اةيربن أو حاكتنلاباهاجوزتب نأب امهسهأو ةمأ امهيلا عفدو نيد
 رئاخ ىلع بلح بملح نيل ىهو ةشثرلا هلعاوضرعأف ل_جرلا اذه كا اذا هله“ ال لاقو بعتتلا
 ىرأ ىلاملوةيناكهيرشالف كلذاولعففهاناهوقداو اديزواشماب عقلا اذ_هىفاواودح او

 كلذ نم ىورأ اةزج نب درصت امو «لتقول مهنع حاوسو أ لحر اودَدمِىَأ ططغب مكذبل ا

 رنا بريش هريعور برج هامثامل اربريوجبةلاطخالا لاف جملا برشب عوبرب وئيريمف ١

 اميهملا بعل كموقيرمتبو 5 ىرمسكب ارش ىثشورجلا بعت ١

 ابمعت ن نأ ةفضادملا نم م 3 حاوس ىلأ دع ةسعلا"ى ىم

 يبأد.ع بيس راعلا عوبرب ىنم ةربون ب قحلاكدسمي ىعااكناو قلب اعلانأ لاو |

 حاوس
 « (كرادتملانمةيفاقلاو ىناثلا عيل !ىفاضيأ لاهو«

 0 الا لح فلئاوم 0 ل" ”او بن ميد

 1 نم ى ىقزاواهنلسا خلو ضان اوسايفةحلا مقرالاو هتموت كا

 اهضو مقرالا:لسه.ثناعرد سول لئاو ىنب نم بلغت نب مقرأ ىب نمل جر مكأ لث اوْنب باغت أ

 الهلا نعاهبصاختو |

 «٠ (مقلاةعدلاردَغْلْمم جعباس(دا اهم لمَ ١

 سرق ةاال.عىأ است نملاحادداضو“ ءولمملا معفملاو سزفلا عاسلاو ناثطعلا ىداصلا

 وهو تاس اطءااس سرفلا ل_غج رطملاءام ن مءولمترب دع لثمعردلاهذهن ههثطع لاسىف

 ةعنصل اانارغا املا نم اري دغل محي
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 (جارملاو ماذا فب 9 ديم بلص لا م *

 هيشفاخاقاجلاةراملاودي ايريااو ةرمسرو نع هؤطعنمىكدا قل حب رعنمو فطعناىأحبرعنا

 باهشهسعبتافعمسلا قرتسااذادب رملا ناطمثلا هيمحب رب ملا عطقتف عردلا ع راهاذاعرلا

 را الراص_ و هقر ةتاف عدنأو اعطق عطف ب تقان'

 «(حاستتااليرم ٌوهفعسطلانيمَع » نزول هعطقرعشلا تنك )+

 هنزو فرعما ضورعلا نازي : عاق :رعشلا نفخ ردلا ةعزاشجهعطقتدفئاشب أع حمرلا همس

 ماظنلا لاونم ىلع عستنمرب 'رغاهطقتم هعبطقن دعب تيبلاراصقفدمما ىا عنبطا 0 نجل بتر

 «(جابفلاةَضهْنَعأَف ل ف لوس مهَسلااماذا)*

 ةنقتيو ىيصينأمهسلادارأ اذا عردلا لوقي اش هعحبو نلمحلانب عساولا قيرطلا ع هلا

 « (حارسلا اس ارم * هابَسْلالبل 0 520

 ةقارب ىل نادل (زافارانبا لت قطاع تنال ل دما اذاوشعي رانلا اثعلا هب

 دق عرد٠ اضل اهرصاقت واهقعضعملابنلا اوشعتفيكىأ راملا وو ثعلاك ةئضم
 هش ربانإةسلا لعجحامل نائنلاةووسكمييا جارمسلا أف طمءارملا ةدهنسل !ييرص ىأ

 هرانلءافطا هرممكل عجة دقوملارا:لاكه نادضو
 م قدر

 «(جافت مس راوقلا ردن 5 غطا ادلع

 ناك ام مي أى لاب أ الى ىانا مهتآجاننمو ىتعرامراذنالا سراوفل اعد تىدنعوتسمنهىأ

 * (حامهلا ف نْمحُدتاءانح « نْضْعَدَشَأبَىَقلا نطو

 هسمقرث الاي نع دان رمت اغذ ع عاب لاو عسا نسحلاك اهسبالاع ردلاهزهىأ
 !متمن صح عما هفطعلا

 «(حامللا فدا نكر تقلا 5 انك امكن ءامط ينالاش )<

 تابثلا فى تدجوف درو امةلبشاطعلا حامرلا نتي ىأتابثلا حاجللاو لبج اش
 "قرثؤن لو ناعطاا "ف ذفنتلىأل محلا اذهك

 «(حاسارذألا نمر ص ىوس « فانرا موكل لم)»
 لاش اس اسوا هيفا فانا كلاوزرفلاة ضوه 5 9 عوجرلا لوالاركلا
 ١ نكيو هذ املا ارترب غلاك ع ردالا ب برطلي دف ديالمأ هي .ومنكساذاوصيرصا| اص

 هل عددهم

 «(اجاةَطَمعل ساو عاج قرأ ىَد ”الاكىذاملا نمر »

 ىذالا



 ىدرس هديدح ا فيلا

 «(جاننن نمدوَعَب هكر * ىلا اهلا فاذا يان
2 

 ىأرذاصملا بصن بدو 1 :ولابهاه سرا انعم زب لوكا والو تسول و لملك

 || ىف4ليولاو قاجانمديرب هن ”اكحامرلا تراشت اذا برملادادّتش ا دنع م فمسلا برق
 فىرقو قاحاممدكلهتذا ىجاشس نم ىرديالذا هناسانم

 2 و «_و هم هير وو م وو تدمر

 «(ججاونل غخرت سقى ون » تا دارئانتماهب وعكن اك) *

 ١ ندبة ح انو ساق لا وملا تحاوال الا ايفل رتل تع نا

 || لمغلل تقداذا بسقلا ىون لثمت ركن اوترسكت عردلا هذه تفداصاذا حامرلا ب وعك نا
 ىجاونل البال او

 «(حالتملاءادوأن سلا طرقا » اًتاعتز ابنك هومر

 شهترتا مناك ل عنا هنملل ىهوءاملا اهيف فورب هن" اك اهئافصل ةهوماهنأ ىأ ىلاوعلا ةنس أ ديرب
 معلا ادا وكلل

 همما» ©

 ه(ىلن متقدم لحم 00 0 0 باوذلا شبا«

 ْ اشد ةقذاناعالكو قيام ىداوهوحادب هدنعتيملتاملاق» م ماا فا ارطأب لكلا يمللا

 قذنإو عج رثف تاهركم ىهو اف امضأ حامرلا نأ تىيعملاوا 8 اوهاما
 "ىرثؤنالو حامرلا فدرتىأأش

 «(جانعالودعب بتال * + عشرا“ ”ىقت)*

 ارلا نغميالفءاملا ىل ىذا اوهنوكمأ ثلثبو نب مفارعلا طسوفث_ثبىذلا لي + ابركلا ||
 مذوللو اهل انوعنوكيف قار علا ىلا شب ماهل فسا فد شد لبح مب اظعلاولدلا ىف حانعل اوريبكلا

 حامرلا ةنسأ عجرت ىا ىنعقرزلا نب ورغ* ىف ::هلوقو حافعلا ايكسأ اذوالا تعطقن ذا

 انورغ ةئسالا ىعءام تا ارمسكم تادصةمامف قرقرت ءاملا ناك رلمصلا ةيفاصلا ىأ قرزلا

 راعدىاةيظعلاولد| اوهو برغ درع عج نع اهيمهو أف .لاو نانسسل اة حوهو برغ عجب ى مو

 ءالدإاةادا نم ىهىتلا حانعلاو بركلا عاطقن | حامرلارم تلا

 ه(حاه فورحراص خرا نأ #2 3 هل فقدملا تاكو

 رعءاش ثاالافدحاو ىععاهاك تمحو ح6 اهتم ءهوءاءقو اوعه فور تود لاب

 جاهلا بتاكلا ماماكو أ ىرلاك * جانا, توق أ دقءامسارادا

 نا الا اهاسبجتب َهَقَر نفتم افورحراصل عردلا هذه عراق مث خرتلا لقحيالاه-١ رلاناكولىأ|
 ةقّرفتم اهطقزاصو عرلارسكن اىأ ا دحاو ادحاو
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 *ىضتاهةب ربواهماف صلءاملاكىهىتلا عردلا نا ىأ ةنبالاعردلا فغزلاو ريدا ةاضالا
 ةلظملا ىلامالا ىهو ىجادذلا

 ؛ يرد مو م+ءهو6© !» 7 راو را ل

 «( جال ىلاودو عقنلا بوعي « نرق عمت فارين مارح)*
 ةنكاسءا,تراصف ةزمهلا فنفن الد ارأ جال هلوقولانقوأ شظي ىف كمواقيىذلا نرقلا
 همدةقارا مرسبو برضوأ نعطب هملا لصون لو اهب نصحت ايلا أيتلاو عردل ا هذه سل نمكأ

 «(حاتتلا سارع لم سابل « ارانملا سا سمه اهنعبضقي)* - هدو و 2 ا لا يال بار
 ةعشملا هو همن طب نمحرخاذادلولا عمحرذ ىذلا قدقرلا دا اوهو سرغعجب سارغا

 ة.ئملاكوهىذلاهسابلعردلا

 *(حاتدتسب حل سرافو 5 اًمْدقَحِاّتلا فءلَحيَذوعَت)*

 مهو سرغلالولمىلا كلملا ارمصي نأ ل بق كولملاءامدّقالا ذالمو ةّدعتناك ع ردلاهذهىأ
 ةعدق ىهىأ اوجود نأل ,ةوةرساكاالا

 ه(جابتلا ارض نامَزر تن كحو « ضيفا لق برحلا تدهش )* 5 همم سس 0 ا م دودو / ه7 دهم )هه 2
 سداد برح ىءيناسدو سعامهو ضغب بأ برح ملق برملاتدهشةعدقاملا دن

 ةيدابلانةبرقحادنااو نابسش ىلع ميت موب وهو حابنلا موب برها لبقو ةفورعم ىشو ءاريسغلاو
 ديرك نب سماع نبهتنا د معاش امدحأ

 ه(حاجألا رمل ُهيَرَفاَق « ىدروتارمغلا فك عمطيالف)# مو ه )6م « < . 0024 2 هو
 ةحولملا ديد حاج أس قام نافءام ئيستو ىندرت نأ ىفعم_طتال ىأ فيسسلا بطانخت
 هد ورو عاطتسال

 وو مومو و” ه ةورزووده <

 26 رسخت ىلعمحت 5 5 تدنيس دكر ناف) *

 اذاهرسسك أ ىفال م خب ”ىلعم ده ناو مس دن ىف فيس نكساذا ىأن كساذا دكري دكر
 ىمداص

 «(جاترل همهم هند * اال وللا معمل
 تماس نست ا وطتك اان رلا تدار مى قلغملابابلا حان لاو ةن_ثخ ىأءاضق
 اهتناصحفمت اًتيرطىلاايازرلا دال ىأ بابل قلغمانشخ ارعواكلا سم

 *(حابنزلا نم ميلك انف 5 درس ىدْنهلاكنْيدَحدَ)

 ىفداصناىا وكلا حاشا ةلراعد ار كحل راكذنولا لا ىد ربناىأ



 غ© ١

 ةذفانلا ىذا ولا فويل ا ىلاثغا ك_غابامأ اهتعن_صماكحاو عردلا ةناضلاكةهواعطق

 حامرلا ةئسأب ىلزدو ىرذكساض: أ كغلب امو ءاضمّىف دحتالورمسكشتى تح اهب كفو برضلاىف

 هنمترذسلاَه ارث أر .ونلوادمك ل تل ةس'اخ وأ ةرو كم مج رت مى ةعماطدرت ثم>اهتزأو

 هلوقام_مبئرقو ”ىرضشلاو ير ضسلا مسالاو مضاانارذسو ار سو كيرهلاءارطءرطسأهبو

 ا رطماضع ممضعي دختنل ىلا عت

 - 8و س -.َء 05300

 ه(حارمالبمادلاك باضخ ٠ ارتق1َمعبالَك او«

 زحارلا لات بيشلاءاد اريشقلاو دارا قد> اهريتقّن اكو لاق عردلاريماسمريتقلا

 ريكش هلراصدق سأرلاو 5 ريمقلا كن حالام دهد نم

 ناواهرمغب مداهيلعى رفا يف لمعيال فيسلاا ذا مدلا باضخ اهربغنال ىرمتق نا عردلا ل اود

 هركسي و باضحلا هربغي بش اوه ىذلارعّدلا ناك

 * (حامملارطخ نمهعئمأ لو * قارتلا يكن م بشل ثغتم)«

 لؤالا تلا ريما اركذام هيبض<تانرطالا كاذكو بيشلا هبي رجأ غبصكلا

 تعنمىأ ب :كاناهذد رو قدصيءاضم عيدلاذ اب شلانثسبلا اذه فحص سشلاهب مهواو

 مد همق ارثنهلدسف امسالىلا لصيالو عردلا قرثؤوبالفمسااذاىقا ارتلا مدباضخ نم ىدش

 رابغلل ةيدانعردلا ذارابغلا باذخ نمهعنمأ لو بشلا مكلا بضعإم اهضضفاهضاس ىلع

 يي :ىزءل 7 9 ”و5 949 و. وو

حاحمشلا ةومربعلا سأرب 3-3 قلي ابره ا تثدح ل هف)
)*» 

 راج نءوةيودااهذهنءام_مزغلأ عردلارامسمءايرحلاو فيلا طسو ىف ءيئانل ارعلا

 مشن هفعض عم ءاءركلا نأب ت ريش أل هىأ معلا نءمذونام اشلا نم ةضوم او ش-ولا

 ف.باارعع لكي ىأريعلا سأر جشياهرامدموهو عردلاءأب رخو هوقو همظع عمربعلا سر

 عردلا فرثؤدالو فما ارسكش ف ._بتانعردلا بر شاذ اىأ

 00 1 وم 27 2

 «(حاوتال برطتريطل ا حامص ب ارك نارملا بلاعث عصن) ه

 دب مين دل اوقو هناّرداهدخاو حامرلاناماو نان_ىلا ةيحفلخادلا راافرطظباعثلا

 حايصكح امد اهما| عمل عمسف حامرل ارسكي عردلا رام موه ىذل هانكس هذه ىأ عردلا ءايرس

 اهتم برطتريطلا

 ه(حادّلدللاو مج العوق * هبفناصرخلا تّوردَع»

 ريدغلا عدلا هيش عدفذلاودو مولع عجمحالعو كلذ عرلا ىمءامرو نان_لا صرحا

 الياءاملا ف عدافضا !ق.قب عردلا ىف اهتام داو اهانأ ةداراو عردلاب حام ,رلا عقو همّشو اهذاسسل

 «( حالا ف:ءاضالاءالسك « اهتهغزلا لازرالداضأ) هد ل ا
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 70 9 ١ لىلى[ىص_7ت ب9؟9بإٍبإبا؟7با؟ا؟”؟؟بطببببببا9ب7ا97
 هدسسرا6 "© و هو للا ف هو

 + (دالج موي لك ىفايظلاتخاو *« ىطظللا هنياو ىئتولا مااهنأ ىلء)»
 ىرجن ةحلسالا نم ىرجت ذا بردا ىعو ىتولا م عردلا لعجو فوم_تلابارمذناا دالثلا
 || ىظلا تخأو رانلا,تلعامن !منالرانلا ىهو ىظللا ةئب | ولعجو هلا احل ىذلا ًاءاملاو لصالا
 اهفصواهيفرثؤنالوامراقتو فومسلا تايظاهدرتلازئالذا فمسل ا دح ىهو ةمظ عج ىهو

 ىعملانماهسا  اماهماددهتادارقلا نع ديما ادم الا هدب

 «(ىدافُتب وللا بحفل لج 35 ةغصنئاكلا فاس .كاناو) 5
00 

 اولا نموهو دحاو ل_-ر لعنمىأ ةغص ماهسوهّقاخ ىأ ةن_حةغصوللا هع ءاصلاةب 5

 اهبمامدلاهمشدارك 1 نم ةعانجلا ىدلا لجرب دارأو اهلبقامةرمس تجحاءانن لقنا أ مناالا

 ذا ةدلسلاوةئيهنلس تلغوبتيبى أدب اوةغانس تغبض ماهساناعج ىف كامن ارظعفا

 اعوان رد نتا اتدارط اذاألا ةنااطدارط الر توشأ اذخاو اف ةرابتتسو |
 هسصل نم لد: ىأ واقل تامح ىذتغت ماهسلا

 «(دازّلك ؟لملارعبَّتسلو » .امنول ملا تارتشمو)*

 ىنغالوأ اضاس . حل انولا منول هبشأ اهدا أن متالولسىأ تارهتشم افو.انلناوىأ | .

 جمئاربسغب دازلا لك أ ادوهعملا ن .«سدلو اعلا لاك ةلسالا ف لف فيسأ نع نزامماب | ا

 نإ 5م ”و-

 *(د دادح نيش فايس قراشب 5 هن الص ند هاير نءدمالذ)*
. - 

 : > - -2- و

 هي .. فقالا 2520:2006 اكل 55-1151 كاطت 8

 نم عردلاءارحنعنمتالىأ نيل يروا لاهو 57 8 غلا عردلارا ودم ءابر تلك

 ىلطصمق فو.لا اهدرتابر_1لا ىلا اه. زرب او عردلا را ا

 سلا ءايرم ا ىلطدتاك عردلاءانرجسامناعلب
 « (دافّض حاس صاع تسعد * اهحا-_ملامرلا ناعم رخو )©

 ةنسأناعلو فايس ن اعاب ءالطصالا نم ع ردلا ءادرح نونمتالكأ ف اسأ ىلع فوط ءمرعتو
 هبشمم تامحلا هبت ”ةلساعةعرسشم حامرلاذا لا يقرع متع لنزأ كاممتكر جامو ١

 ا اوتقدن اواهبفله-ءتاواهذقنت مو عردلاتدرو اذاحامرل اراسكت اتوص ّْ
 حامصبت

 ءاملا ف عدافملا ْ

 ن0 2 ا

 «(دارطلمبمادأ ىلا توك 5 اًرساستْنُك اذا كو ىلعُز وه

 عرد 1 ارساح مهاد ءأةدراطل بكر أن ا وق ىلع مشا ىأ

 « (افيس يطا عردن اسل ىلءرتاوتملا نمةمفاقلاو لوالار هاولا فاضي لامو) «

 هلوةم2ود 1

 *(جاجزلاو ةنسالا »ىو 5 ىذا اولا فكي ل ا«

 عرذلا ف ربؤيلالول ةمعحترواهعراق اذاك.للايطاخم لالا ناسلب لو. عردلا ةلاقمن ماده

 1207007 و سس ب ب ري ممم
 اعطق



 عم نيدحكرمس أ اوةواه ا دعأو اهيا نيحارسسلا ناطشو بذا اوهو ناحرمس عج ني> ارم
 1ع ىرقلا مدع بحاص متانده.باثذل ا!ثدخ أو لمللانىرمسىأ بكرتلا سنك نيح ارسلا

 هيشعم .وذلا لخدبلىأ دافإ رب لكك ملهيلطيالمأ ى ءرمسف معطل ادم
 4 55 همءادو 500 هءو ع 21 2 6 و 5

 « (دادو نسي ىر دص نم نّءدأو 5 اعبر اوان الئانرشاعتالف)
- 

 ىردءدنعت نهر هب تةثوو ةّدوملا نس> ىمنةيتو لابل عبساعمانيعطص|(لىأ
 0 يل اى ا ام ودوم و هو ا

 ه (دامرب اهوام ىلعينزملا نم 1-3 "هل ذةوهوهدنع دبش تنهرز »

0 2 24 7< 5-4 0 

 نك و رب دغلاكص ممم ااذهىأ اريدغلا اوه و نزملاءام نم هل غدا هومشف عردلا صقل ادارأ

 اددتال »تزل ول اودامرلا ف عوردل!نوكرتب مها كاذو دامرب هوام ىلعي

 هديإ رد ههك دعا عك ه2 هاو او نياق لال عع

 «(دارج نودع سق تبدج أ دقو 5 اهريدو تدسحنآعرد لك انا«

 سق َتبدبجأ دقو هلوقىفو اولاو دارا نومع هيشترمماسملا سؤرو عوردلاريماسريمملا

 اهريماسم سور تهشانأب ةيودهلا كب اصا ثدح رد لك أت ا ه_بحاصا لوقي لاح افاو
 نامزلا ةبودحو شسعا!فط دنع لك ٌويذار او ادارحا يف دارا نودع :

 2 ” . «”وو 0 -ِ ةدءمم/ر وهمس < هدد7ي وع

 « (داو ةرارسف قلم صدكلا دج ب اهتم مداطقَتْنك أ)#

 هبفعضومراس ىداولاةرارسو ريما ملا سو رهب_ثياطقلا هطقلي بح هانجو تين صعكلا

 غرو ىداولا ف قامصسكلا ب> عوردا ارعيماسمسور نظف ةاطق ةّرمث اك له هم هفسي

 هلك أف
 2 م - 2 5, مه در و /ؤ

 «(ىداودهيغشريدغبالو 5 اردابم هنغترت ضد تسلف) *
 2 75 0 50 7 0 ا

 تدساواهضاسل ن اللا هيسش:تناكن او هبرمثتانبل عردل ا هذه تسل ىأ هتوغرذخ أ :ىأ هءغترت
 اهيف عمطت نأ اذا كلل سرلفاهدرتل شاطعل | اههلطناهلكتب هبك ا تناكن او ةقةحا ردغاضيأ
 5 م < 56 وموزو ء وز هز 25 |

 هج + ه(دامليسمت لاس تاثناو 5 اهلعث عمد بعقلااق تيوطاذا] * ا

20 

 ىلا! ءاملاوهو دع عجداملاو هسلعاهبصوه سفن ىلعاهاشلأ اذااهلثن عردلا لتلاسقي |
 ندملا ىلعتلأست ساو ترم: ناو اهعسي بعةلاراصىت> اهمحرغصعردلاتيوطاذا
 ءاملاك |

 «(داث داو اف ماسْحباُذ » اهب لد ةَتورالا ىهامو)# |
 ةضورلا: عردلاهدههبش ءانغلابهنوص عفر اذاداشوهف ود بادو هعزلىأ ىذلاب اداب

 هو ف سلا بايذاهب علو أ دق ةضور عردلاهذهىأ هيف توصيو ضايرلا ىف عتب بادذلاو
 نارسقالا فويس اهدرت براح لطا ىلع لازتالعرد اهنا عي عردلا ف ىغت ىذا امدح

 اهراسكناو أ اهعقو توص عمستف اهعرامتو |

0 
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 ىأ ىدقسمدلا ىيقستن أ اهءتبلط ىما ماسر د ؛ ودل_عت نيد لسحلا هيد رأامْةَوَدلا اوداخلا

 تدرأامءامدلا ن متقارأ

 *(ىنشتال جدلا وعذأو 35 يدمه َنعراَذل قالأ)»

 عردالا ارساح عو ردلا نمسدالل ا نارقال اقل أن ا ىلانأ الىا ىعو لال هذه ىل نكي مل هنأ اكىأ

 ١ ةدحضل ا نمىل نكي مل هنأ اكىأىم نال ىأ تغتال هلماكح اللا ىاشوهو ججدمال لوقأو ىلع

 اصصخو اصلخم ىعجدملا هيد الام

 «(نئاو دبر نم نه ءرصا 5 شو بارسأ مهدابج نك )<

 ريج نم ثامالا تالا و ماعنلادب لاو اهرب_غر ابل ورقبلا نم ع طن اوغو ترس ع تارسأ

 اهدمص أن يحاهعرصأ يتيما دير ماعتر ادع لرخمتلا كى سشحولا

 «(ىتكقنأةضااَ كلو »* اًذاذح درزن عتلحعاامو)ه

 نكلاو تمهد: دكاافوخ عردلا سدا نءل أ لىأةع_ساولا عردلا ةضافملاو عردلادرزلا

 اهسلت كر تفربكلا فعضا عردلا سدا ىلع ل"

 ء(نّسلكحأ ىراشلال جو « ىلاوءاارعن ىكشمتك )<

 اهلك نع تفعذ هو تلكىبك-ذم ىلع حام را تعفرام# ركل ىأ اسع ههلعجىأ هريعب لك الاعب

 اهة.طيالر اصف ىّملكعردلا س دل ةرثكل 1

 *(ذقك امنه نيقكتو * انعاش ودعأذقو) +

 عرد# ىلع بورا ىلا ودعا ؟ اذهلبقتنكدقو ىأ ةنمللا عردلا فغزلاو ةنئثءاضق عرد

 راق ويت قادعا تاكذي اههتناكىأ ع ردلا ىقيفكبأ امىباهم ىيفكتو فعءزءاضق

 حالساا

 207 * قوقواج امداّركلا تو«

 رطملا ىهو ةميدعج ميدلاوريدغلا ىنائلاًركلاو ل فلا ماكح ا حامدالاو للا لوالار كلا

 عردقونوهلدفم ىلا راغملا لم اكرعاض صرف يع يهمل و لطه ىأ نمي رطملا نتهو مادلا

 ريدغلاب عردلا همسش هنو ةرطملا مو ديرب دغلاك

 «(ىتفلتأتداوملاَّن كلو ٠ ىامّتْئاثأ املاطلذاعأ)»
 مانالا ث داود ىئفان أ ىت-لاملا ىفالت ا لاطدقدولا ىلع ىئاذعي نمادىأ
 « (اهنع 0 :رئاوتملا نمةمفاقلاو كلاثلا لد وطلا فاضي لاقو ) *

 ”مواس مور

 «(داق ريل ىرقا يدع 5 دقار يارس سا اناني كر ُ 5

 8 حارا ا لا



1 

 ا ا يعم

  دوضج الع بول 0

 « (اريخلا ل اع ءلاطالاهؤ 35 دقو حىصأح رشات ” الاول#
22 

 ىويخ لع كاني وطت هرب وملوقبفاسشاحرشأت الا ىأ

 2 5و 1 م, هم هدم )هم

 «(ارمعلا ىسفت تمذو تالم تح 03 1 او- ىئتوش أو نامزلا دم)«

 م 6 ىوشلا باصأ اذاكلذو كناتشد طخ ى ةءاو اا لو نر ال كتر

 | تمذو نامزلا لو اطت تالم ىت-رهدلا تان'داح ىنتًأطخ أ وره_ءلا نام .زىلدمىأفارطالا
 روعلا لوط ى دفن

 سور 09

 «(ار ملا ىَدلاِ وأ ىلع حد لو « فز راع ةوس ىلك تاحوا#

 0 هلع اغلا ناكدق و مشل صاش همق ور طر «لفهر ران كلا ترم د كر :ولاح ىأ
 | ةريك لعداونبلا

 مو مسو 5,4 وم < موو تدر ”هم*م
 «(ارّدّمع اهسالفالو>نب شع 3 ند كرا طاح ىهااو اند تدن>ا*

4 

 مهئمطر ذاعردتءا لذنلا هش فماذا ماتم ري ثع لغغلا تادف هضكرركذي
 ”نلذغلا مون

 ]77000100 كل لل 7 2 22 8
 #3 ا (تابعردلا)«

 1| ن

 0 ل دسم 1 ل ا ا ل ا ا ا 2 222
 « ( نسأو ريكو عردلا سل رتل -ر ناسا ىلعرتاوتملا نمةيفاقااو لوالارفاؤلا ف لاف )*

 «(ىناند ل واح 5 8 يال ةريطلابىأَم)*
 5. هل.خو الب .ةئشثلا تلخوربكو ذىأ "للفعو ذو لاخ وذو هزل تاو دوه لخرللاتحا لاخي

 : ّ ”ايوئثلاى ءىأ: لاقي ىنعتأنىأ ىتأن لوقو عضوم ةريطملاو هتنتظ ىأ لولخو دل

 ْ رسكملا نيل انه ىأابي رقعضوملااذهبةأر ا م تار ىأ هربكو دس عدس

 0 1 ,ازوأةلاسبلا ةلادو بابسشلا ءالخ ىنلي از دقو ىد اك نم ىلع هه :مال

 ْ لالا هذه ىلع ىانا اهني ور ىفءاسدق ىأ تت نال لا ا
 نك-:لاهتي زرت ملف

 «(ىْح اكو ماسلا ٌتفرافو 5 1 هم <
 ىمايل ناكى أ ىرلا فايواست ىأ انتاحتو نالثمىأ نانمحام_هو نيرقلاو لكلا نتملا
 ريكللاب هل نع تفعضا ل هتقر اف ىمزالي ىدلا ب رقماسهلا ناكو هتملب ا فهمف لامتخأ بامش دكا

 « (ىننساماعاَممشتسااذا * ىدر ليدل فك * (
 .رمدىل نكي هن اك ترص تربك لى مدلا قاعلاو ودعلا نم برضوهونايدرلا نمكدرت



 * (ارهملارضع ىرا دةعبطقلابو * ةمركو ادو ىءلصاو مانأ)*

 لهأ نمهلاةب دص ةدسعنب "ىلع تناعلاة يلد طش ىلعدادغد”لا نمد ةعبطقلا

 امفىنتلصاوامانأ سأل ىأ ةعطقلا لهأ نمتنأو ةعمطقا ا ىلع تاع ًامعابل اعف ةَعطَعْلا
 نل-ددنعةعقلابى رادو ما ارك الاوةدوملاب

 2. وو هد 3 «م هم - 55

 « (اراتملا هنانمقسا ملاك ءاسو 0 هنن لوما ملادراولا ف ٌتْعصو) »

 ناك هن اكمب رطملا نمةسأفءاونالا موحن« ىحمءاجئذل ادولوملا.ةئنتل ا ىفارعش تأ كن أ نيو ىأ
 رطم هعمنوك,ىذلا ملا ءونك هتدالو لعذر طمدولو اداوم دنع

 وو و 8و ودو ل 0 5 مرو دس دروم

 «(اردا ارك خوات نمةمسش>و #2 هفئاطراعشأ نمرعشلا كاجو ) «

 نم هتلجام ركذتأ ىأ ةفئاطر اعشأنمرعشلا كاجو ارصع تنأرك اذأ هلوق لءفوطعموه
 اوفلأب] ىأردحلا نوركس ى داود انو:كسسنيذاا ونت نم نيبو د بلا ةفئاطل اراعشأ
 هسالا ق قكتلانوكد تشيرتكللا

 0000 9ع ى”ب 7ه< ُ ه2ءءء 3 م دوم وود رسما ص

 « (اربول ا اهتاحرأ قف نوط دسلا ىف اوُدَعَنيدلانِيربولا نم موق

 اهونكسو رولا نماتوس اههحاون اوي و دل فاوماق أ نولودب موق ىأ
 9 ه2 59-2 د ء - - دهم ىوو

 «(اردقاذا ومصور هلأس 35 ةقث ديف لحب بردت )«

 هيحاص ىلعُكل ذّدر هنل اس ةقثناسأ ا ديف لج بر دةنورعملا "للاخ ونراعشأ نمءزح ىأ

 هدر ىلءر دقاذا

, 

 *(ارطو هن ىل 2 نم ضأن * امتاقثاك اَلاَو اوس تنعن و«

 ىللصحي ل ىأ ل ا نبش هلاس نع تف شكر هزملا كلذ نعتاأس مى
0 

 40 ك4 ةهنراوكاعا تاع بع يب عددي هوو و

 «(ارقسلاو ىانلا ان دمخ اندالب * رفسىف رازرمدن نيالا او)

 رغ_بااودعبلاا:دمكرملا نمهددصي ناك امءانثأ اند البر از روك ذملاناسنالا اذهىأ
 روس ا بهسلا هداك انل ل صح ث مح

 «(ارعمتاليلضلا كلم ارمثاو ًالَرجاكلامامحأ هقةئاذا)*

 اسماامح ار هشلا ىطاعتن او سنأ نبك لاماسح اهقفاا فرظاناذ ارعشلاو هقفل رهام هنا ىأ
 داخل ارت نمل ااياضو و ئارعثلا إم ستلا

 «٠ موزؤرلود <شم/+

 «(ارشح قد ىرذن ءْبعتد »* ادرك كلن لطف«

 ىقردلا



١1 

 اوباحتاودامتلبو هيلع هلتا ىلص ىذا لاهت "باصلا

 «*6ه هم 5 ة *دةو هدوم

 ه(ىلإب انّكو 8 اهيفَكتذَم 3 هج نيس تد له أىتمل امف)*

” 2 

 ىذلاو هذا نانبشلاو سلا قنا هر نم هج ناس لاكش هن وكم أىنَع

 هلاحهم_ضتقا

 ودود هوو ههد7 ءل)ء وهم

 م * (بابلوي غفلت فشكتام قم 3 اوس نيئال كرا هلتلقو)»

 تسل اد وءامهردن ونالت هبقملي ىدحدححصفهئفاقهسا اردقىلا ةم-سنلا.ةحن رو سج- "لش ىأ

 ةضقلا نمهضلااع
1 

 ه (با وشد فرصأنبادنعت 23 راغانملك نحمل كك اذا

 غلابلا باوملاب وهني أةححاب هلع دينا باو ني رظانملاامعأ ّتمرظانمهناىأ
 هه 28

 «(باكَف لأ تفس أول خ يام نمةرمالاانأامو) ©

 ددعلا نم را باحسلا نمر 0

 .٠ ومم مو

 « (بابضٌسعءاملادمَقل سعب * اهمسنأو باطر يفك هيديوب لإ«

 1 اذهولا هجوتمكنا ىأريثكم مخ لا شاور سترك يضرم

 : سطعلا ىلءريصتو «امل | درت ال ىهو بامضلا سعمسمف نوعي سانلاو هيلق.ءاملاو عضوملا

 ا نال كمفكي هل ءاذملا هتئعب ىذلار قل ا ىن ىعملاو هاملا دل سطعلا ىلءرباصم هب سقما كلذكسف

 وهو دعب كذاك كيريشاوأ: كرهطااملا نمالمملق هب ىرتشت

 < هع ه9 05 سم ه7 للص و ةموع ب 5

 «(بارعشاو أناح رهط غابسمال 5 35 تدفن | ىذلا لعل »

 هيلعمدقمتنلا اذا هرسفت

 *(بكارتملا نمةمفاقلاو لوالا طم_سلا فلاقو) ©

 «(ارضمالعلا ماكحأب مانو * انّيعاسمد دعت كيءاسُم الوله

 انمعماايأ ا وسلا ىف ةارامملاةاما- او مركلاودوملا ىل طاعت ىو ةاهسم عج ىعاسملا

 اهبانوادنقاو كيعاءنماندهاشامالولو كلاثم ىلع ءاذدداو كيءادتقامر اكملافرط ىف

 انيقاتامنا ىأؤلعلاو فرمشلا فرمضعمةاما ماخلق أ نكملو امم دعي عاسمانل نكس م

 ٌكراب' . انيدتةمْك:مفرشا | ىناعم

 .( ارصعل كلذ ساني ثم سلق * الد دعم ارصعتنأو ركاذأ)»
 2( ع

 كلذركاذ دّد :ألهنمل 5 ابان م اهيفتمقلامو .مايالا نم لد: ءىل يفاسام ىمنا تساىأ



 ىأضفاسللاا عزنب
 ىئعي مئان ىأ هءاسل

 وأ 200
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 1 302212 سس سل -[- “لس سلس سى لى صصااظااالالبببسهطلسللسسببلببتللل

 ل بطلا ق هرحاوهّناوأو اهلمق توملا ج ادداعد هناو همأ لبق تامنو كح نأ ىنع

 بءطأ وه ناكَن ار اهلمق توملا ىنَت ةراحرحاوهلاو ةممط ةدرا.لاص الانا كلذو لاص الا
 اهمنهأو ةشدع

 ىيدو < رد سس مع م89 بدر هد

 ه(ُل اكنذأ دوف لكس قحْنَلاَف ل تقر ادقو عضم اكو تسم)»

 داولانضاسلا طاتخادق و لهتك ا!ىأ هسأر ناؤل أت فا او هن_ءالعن ادهدهمأ تضمىأ

 ضرعتو هتلفاك هناض-هنع عطقن ازجاعع ضر هن" اكاهتوع هاثتك او اهي هعممتل نكلو

 عامضلل
 وه ' م 6ع ع 5 يا و 3 7

 * لالضاداورلا مالح أ ناالآ 5 دان تصا ىف ىركلاىنارآ ١

 اذامال_>الافهندلاو تومءانور لدو اتثاكفهذجان تطقسهنا ماسالا ف ىأردق ناك هن'اك

 دعب ركذاكهيوأ: لح اذهبسان لذا لالض
 7 7 21 و سر دلو 7 5

 «(لاثمأمقلا ةساس اهب اًهاسةمشتىعظعلا ىتراجأ)*

 ىهو همأب هادم تهش ثء>مالحالا ل يراك او لال_ذلاىلا مال-الاةب_ن ليلعتاذه

 ا الجي نسيم اند راقمال ىف لاحا ةدعاهلو هبل ةناصع ملت ميلسراب

 اهتعالاثمّنسلام الخالا تلغجال نيظعلا ةءسرايا

 و ه٠ و5 ىوو 7 ع« ىع ه مهو ه5 هع هر

 « (لالعاو سوفنلل هرب ناسشو * ةبساوف ردم ونلاو ىدرلانييو)#

 نمرارسا موثلاد_:ءفشكملا هنأ ثمن مَآ رو ةيساست وما موتا لين نو :دقىأ

 ١ ساواللا لءادم نءةقطالاس ةالاوأل“ توملاد_:ءى شكت . ام لا ثم ىلع ةسغلارومالا

 ْ 009 راجعي وأنابيب ضرما هناا وتركم اءةملاسا لأ جن

 3 00 0 مدا« رلااءار لاو

 نإ رو فا هجف اوئفدوا 1000 :رب فأن مودل لاحركذ

 « (ءاهقفلا ضءءبطاخ رئاودملا نمةفاقااو ثااثل الي وطا! فاضي لاو )<
 هجم هو ا وو

 «(باتعملأ ن مى ان-رداع 1 نس مأ مم ىرذ طسشأ)*

 | ارذتعم تان دالاهذهدنلا بتكو مهاردلا نما ردق ملا ةعمطقلا نمثعب دق ءالعل اوبأ ناك
 11 اوما تاتعلا نمهقسصتسأ اى مأ "ىلءامعنم كاذب ن وكم ىرذ_-ءدهعلهلوقيهسلا
 : هس ” هو هر دق ىلع تسل هي دهل اذا

 اخ 0 اللف كرا ١ ع «مدوورعه» ” م فا

 *(يباتنيرطْل كل ىهاَذا « ٌةَيَدسمدَن_ءانادهلا لونق)
 | ا هبدارباغاو هللا ىد ملا ىلع ّنملاو لاضنالا ا مبد رلاذاانادهلا لوتس وّنسىأ

 - تاما



 اهقارت-اواماستب | اهترانا ل_هحاهاصأ ام ىلءاريسموةءالصو اماسي ار «طتىهو كالهلاوأ؟

 اكالعأ

 4ك ةىدرلاراذحّْن موا * مكسات لاقاموي تطول *

 دي ل ا ع ا ا

 ه-عءزانل امناهلوق ىكسو اهعومد نمفرذناماامنأن ظد نم ىلع :ركشفتريخالا قو مالكلا لءتردقولىأ ٍ

 الهلا نم افوخ ١
 « (كضلا ركن ءاقادحألا عمدتدَق 01 هدو دجول مدا اوي الف)* :

0 

 ّنظيوربخأ نم لك
 ها ْ]

 ىمدّدأ اونظتالىأعومدلارطاةءاههبشرطاقت :وكئاذلا ممشلا نمليسبامعمالايدارأ |
 ا ءاكبللذان زها نم فاك, سدل ىأ حرفلا نمءاكبلا نوحسصر دتف قارتحالا بسد ية كا 1

 نزلا ىوست انس | ا

 « (لالبا كي الط ىف ىمسجءالب ,او 5 لالخ ةذولاىدإ زولخ) » |

 |١ ىنمنابىذلا بي. اىلاقوشل نع نوار رادار لب ارعس رم سن لا ْ
 |١ هند ةوملالخا لمادهق وش مدعو سيمحلاىلاقات_ثروّن نأ حلاقسنمذاةدوملالالخا |

 ؟١ هلأنهتامنا هنال ن دلل ةؤقو ةدك ىلو فضي هداه او بيبحلا بلطف ند بلا باعتاو
 بوح ءاتلبةامللا |

 و هو مور هوو .- 0-2 و هد ع 5< 0 4

 *(لاوهأ نك ذمءاودالاو جورب 3 اهكف ةشملا دنعةحاح ىلو )<

 ْ همأ ىهو هبواطمىلا ل_هءاتوء نأ ىنة ىو ىورب كتفي نا ىهو توملاىلاةحاس لو ىأ

 : توملا نم عظفأ لوهال هنأ عم همأب قولمل هدو رب ةمنملا لف ىنةهمأ نيبات ىف ةعطقلا هذ#هو ْ

 لا را ناعم عكر

 هود 5

 ١ *(لا مناع امو .ه م ةرفح مش ابل نأ تءاذا)«

 || لاهناف الهيل ه[بارتلاتلهلاقي كسا ل ىذلا لابنملاو لبجمسساناعدوربقلايرلا ١
 لاه هسقن ىم مركذ غن فدأ ةز كح ىأ قلابات نا ا

 هل لا دفديريفل اذهل الا « ىللاةبنأسن ىلكْنأ ىلع)#

 ىوةاىلارئاصنوفدملاذ ان قالا ايوا تاهلك 5 امالاىألهالا ل الاوهصخشرمقل لآ
 ادن ريغ توزؤتلا انه تك هل موق كتفدي لاش نيج ورأت سلا

 ىودح * ىلع ىدجمالا ب هنأ ىمل ءعم كاذب ىلقسنأي

 200 2 اكو 87 و 12 0 ع مودم جو

 «(لاصارحاوهلا ن ًاولو تبعد 5 اهمامأ نأ تام هقاااعد)«

 ىآأ سس ١48



 ناحل

 نهداوبو كاثبق لو-حام رانك فرك اسعل ارحبو سانا ادو بنى لادول ولا اذه غلبسحأ

 كسب ' لغأ هيرثكامدالوالا

 «(لامرلا مكن اعد را 5 ماسح ىرين أى انمتاَق)»

 ٌقاحر ىأة لأ ةئانردك و ءاهز هل اميويلاثخور دق نعجءاهزو مد دعرثكيىأ كاس ىزثي

 لامرلاذدع ىلعديزيو كددعرثكم نأ مكف

 «(لابحلاِضْرَألا سدس اك « دوعسفادواحاوطعت ناد«
 اهماودا اومودت ىأ ضرالا ىلع:دلاخلاملات لس سعلا ةداعسيلا ودلع نأ اوح رآ اوىأ

 » (ىنلبل انا سل ىلعرتاودملا نم ةيفاقلاو ىناثلا لماكل | ىفاضيأ لاقو ) * ع
 سه 3 3 «.- ءعءو

 «(اكومد قع فأن متو « رثاعتوامفرافةدْليْك]

 نوسكسب و ىلارف ىلع ن وكي م و ب اء اود ل اهعأ ت ررئاعنأدسغبةدلب تةراف كأ

 مهانأ ىقراقم ىلعام أ مهع :ومد

 »م (اعيشمءاغّسلا ناوحادادول 10 نا بولطخلا ىدعاضأ اذاو)«

 هلراصت الا مدعو انا سنا تباصأ اذا امن كلذو ءوركسحم ا اهتباص ا بوطمل: ا ةءاضاب دارملا

 اهعفدهف لدا ىئت.عأو هئادسحأب رهدلا باص اذا ىئءملاو هيلع هلرممانالذا عاضد ةفاهملع

 4 ىنعنمالىأن اوخالاةّدوم قوقح عسضألاهاءرصانل ادة سغا عئاضلاكت رمدواهريشتو

 ءال'الاق وة ةباعر نعد ادشل اةدياكم
 ة6 ردد ) صالءروز 40 م يل ام ال

 كطدوللا ل عدو أ » ىوُدلقداسألا عيدوب ٌتأاخ)»

 لعجا !ءام دصالا عيدوبوفىذلا لملخلا اذه عدو أ ىتخالملخ ىلع اهدصالا عيدو تاعج ىأ

 قرافأ ّيففولأمةي>الا قار ةراض قعملاو عيدوتلا اوهو هلخ عي دوب نع ءامد_هءال ا عبدو هلخ

 فارغا اوهىذلا ىبلا 1

 «(ةعمشلا ىفرئاوتملا نمةسفاملاو لوالا لب وطلا ىف لاهو )*

 ه(ْكْنّشلاةَسعْلاومأنَألا بون ىلع * دملج ىلّْسرَتلا نول ارم«

 | ق.ضو مانالا ثداو- ىلع ةرباص ىل هداج تاذربتلا نولاهنول ى اع ءارغص ةعمت برو ىأ
 قارتحالا دب سعلا

 5و5 ملا ري مع هوم م معصم 2ع .٠ ىكا 1

 «(كلولا فىقواببانام لعارتصو « اًدلَحواما داماس كيث

 دولحملاو ةدولذاو ةدالخلاوداحل انيدلدو دلحو وو لحرلا دا-و ةدالخلاو ةءال_صلا دلحلا

 قارتحالا ىف ةعمشلا هذه ىأ «اري_صط نءدواحلا اأن ا هرعاشلا لاف لو فملاو فواها لهم

 "لالهلاو ٠
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 "هدا لإسللا نمهيةلايلمى هو

 وود ه-

 «(لاعبلا سقت »* نيبال ماسح)»

 همم هوهىألغل ابدكادت :رفهل نأ ل كرس ا انايذدل هنأب فص وبال ف يسند ولوملا اذه ىأ

 ةيديدحلا ةيعسملا هتاغص الد اضمىففبسلاب
 و هس ورد مزو يل

 «(ُلاَمَسلا هَدَيبْثَةَداَما « ارامل نقلا قدَالَو)«

 لةدلانبذهلرانلا هما تدندأالو ديد ا نمفومدلاكرانلاب عسطي ل ىأ
 9و مش م عه هضم < . و 2: 71

 ه(لالخة ترا" « امووَنلب وسل !للخاذا)

 ها:مقلذ ل فدسلا اذهرا“[ثءلبو فالغا !نماهلعامو فومسلا دو غتةلخ اذا كأ
 ةروصف.سلا نيبو هل ا .ايملا ناس هلك ادهوهلالخ نمهلخ

 < 5 وسء7و ج-8”

 «(َلار دَاوُدَ * العدس دقن

 ولعل نم تتم ”ىلعذا همةردقلاواعالؤاغت ناعما هذلاو ةمئتست ىأ

 «(لاهبباهن رس فام . هنيه "الاَردسدلعأ)*

 وطور رس عاتب ى رم ا وص عفا زارس موس ىو لاسم هترسأ فهو ىأ احم هئسولعأ . د ةدالولا دنع هب م عفراا ىأ
 فكلاو ةهحلاط والشر ارسل وول !اودراش وراه ل لعو درمسلا عع ْ

 هج9وو 2 5
 ه(لاع همّدقمراَ ىلع »* 0 مهنيذلا هنوخان)«

 ةوان رمشنم دوأوملا اذهمودقىأالامعورت ١ لتر ايسفوما فرحا ار

 هنومقعي 4

 «(لاجرلا ل لوك نيح دبس 3 زعتاسفلاز او ناف)«

 اواشو ارا ان تثدببل ازعل ماكس ضعدرثا ىلع مه شعب تاسفلا ناسارتاو ىأ

 ه(ٌلاسف هع لمادا 5 رئوءاسب فلا قي لعو)»

 زعداشبال كذكفاهتاهمألاصفلا عش ىتحهلسانتو لاملا داوتبالأ لاملا ةدابزب قوبوال أ
 دالوالا ةرثكبآلا تويبلا

 «(لالهلاردبلا ةعلط ا دبسو 5 لسشثملاثوكيأملقأ)«

 لو ثدللافاريغص لاما فوه ناكناو هنانآ بت ام غلب ندولوملا اذه نمرظتنملاىأ

 الذاهن وكده رهأ اديسقفردمل ١ اوالم ّن نو ك,هلاح

 مومو دع

 « (لابنلا تناك ريكو 5 ىلا وعلا كف لوسي رس) *
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 | تطانخي مانا مدةموهو براغ ع براوغل اوزوهظاا صنا ا فلصالاو عفرتىأ صنت
 هدب ىنهملانيد_ضاقاب راوغىلءلاحرلا تعفر دق لب امهيري_ست بكار عج مهواكر

 ةدنصقلا

 «(لاقلامكوساوبأتناد 5 ركب كر اهلك مز«

 | نقلا و ةتياوز تا داتا يركا ناك امهزهىأةلاسرلا ىهو ةكلام عج كلام

 0 وكل ىلع عنركش

 ء(لالك مكب ماثاالالك تانمآ فرش لاب »
 نألالكلا نم هن ة-ئمآ ْى وز 01 ذملا هنا رلا بنتى أربسلا نمبرمض بدلا
 كلذ يك احلي

 ةثو مز هموفو ها -

 «(لاثم مسلك 5 ربصم ضر ورك ناف)»

 10/ةبضتلاةةبغاف هفاصو نمت ذا ءوةفرعالوروك ذم اذه د .ًاراووكت لنا ىأ

 هاو اظل هلع يكلي لانو كم

 «(لالطلاتريصاقتاذا هلا #2 اياطملا قاع ألوطَت عر

 هيمازكا يف اعنطو هفورعم ل !نازشتسإ هيل | اهقانع ًالوطتواباطملاءدصتتدوهةممركمناىأ

 تقولا كلذ فرصتي وش لكل ظنال رحال !تقو نعي لاللظلا ترصاقتاذا

 «(لاوَقلاَقلْلا بكرا .ىذت ىهو ةلازعلا َنمَدالَم) +
 لازغلاي ئيتلبفزا اة ستينيحىأ لدحرلا باكرزرغلاو سدشلا ةلازغلاو هبل ذا هذال

 اعمطثكملاااءاطملا فانعأ لوط تقول اذهلثمىف ىأ سءثلا رح ىذأ نمامق ا ارلالظولا

 ريسلا ةدباكمن مضلل كمل ال اوطولا ىف
 و + و7 >”

 «(لانيألل شهتلاثو 0 سدي قون ىهةملنف)»

 سدقملا تن ليجوهو سدة لج ىلع فو ني زر لت ءاكأ ىسهن ىو هيلع لدت ٍِ ةنانةفصو ىأ

 هيلبأ لاقلفتتو لع بتاع وك اءاطعلا نمانلا ىطعير ثم ب هنأ ىهو لان هلدقصو

 *(لالَصرك نع فاي فنك * الالَص تح قع ملئالَد)«

 ةهاسناا فرقا !لثمفوصوملا اذهوهلىد ميال أو ْئثلالض فاض نم لئالد هذه ىأ

 لوا يع ف صيفيكن

 *(لاجدااحْن م 95 اديسالاطعذدهَمَهاَنأب»

 'هل.ذش عجب ىه هلب اخت ن نمودعلا فاضماشملا ف فت لاك داوالاطعأ قول اعتدق نب كثنبنىأ
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 اة بربتتتتتتتتتتتتتصتسسس737سسسصسميبصس7سس77اا7٠7ل707ا77او

 مءالا اذههلراعتسا ب ممغل انهه لاء فلاددارأو اناهذ بهذوحتالا عفلعنر د هم ا: هه لاعذ
 نال كا ذرركذ يف دج وهنأ لبق ىفءيركذين أل بق لعفلا كاد ىأري_لاوه ىذلا هلمف لآ هنال
 ءامعار دقو ايس نق نكسلو لوفلار قتل سفن ثيدحوا هلم نةوهربسسم ا نم هك ام

 لامشلا مالثمدلد رض م 21 ديف :نتصنأ لب ةىدوأ لاف هنأب مكيفاك الهو بعنلا ف

 لا قيم صل 0 حلا

 اهلوانت للال- حار يهوروربسلا حار ىئتركسأ ام اكف هءتر رسودال.ماربخ ىنافاوانو ىأ

 ميرغغلا
 « (لاوطمأَأ ينشأ ٠9 ىا ص عدو موملا لد

 ىأرسكلاب حارملامسالاو هرب غة بح عأو حم وهف مدقو طاشنلاو حرفلاةدثحرملا
 موههلا ىلع تاواطت مانأ كلذ ىنتسن او حرفلاو طاشنلا ىتاب از دقن اكحريللا اذهل _هق
 لاوحالا فدراصتو

 « (لاخالو نبال : امان انهلاو أنه

 اعجانل كلذ ف ءنتلاو لاق مث ًاينهدالمملا اذ_ههّلنا لع ىعملاو هنت هنأنه نم 00 اءانهلا

 نطو كثا هل انعال ةَقمق ةئنتلا ن وصوص الكف رورسل ا ةيامت هبانررمسدقانال
 5و 7 ا هم سدر م« <47 و ”مو

 *(لاهن بص ءاهقربل سبي » ىراوذلا بكام طع

 انة اع شجلا قانا اظح لا كرا ل ىلا يئاصنلا ىراوسلا

 ساطع بصءاهقربل حرفو شه تقرباذا ىراولا بك ارظتنت امرظتنملادولوم ا اذهباعيج

 نود
 ءوؤث سوه ” 7

 «(لاشنةمر كملكن عمهل 3 ماركءانآناسآىع)«

 هقالخ أ ذسخ أ اذاهانأ ل نجرلا نسأتو هلئاسمثو هقثار ال لم ىأ أ ناسآى عنالف لاقب

 ماركا هلاد اكدولوملا اذ هيانسماعل ةئنئتلاوح رفا لصح ىأةامارملا ىههلضان او لاضنلاو
 هنعنيب اذلاو مراكملا ىج نيماسملا

 «اولايي الا اومن « اوبال اولاناذا) ه
 لاملاةرثك اوناصأ اذا ىأرثكر اهوامرهظاذااهومواهومهامتو هدقو هوت ةمكر لا تهامل اق

 اوس اهومرحو كالتاودةفناو مويف نكيرلام لئاعشلا نم م_يفرهظي /لاحلا ةعسو ىنغلاو

 نامر ماا اونادع لو
 مب نيج تح 105

 «(ُلاح رلااهبرا اوُغىلع 8 3 باكر مبْسَد ءاكرامف)*



 ١ ام

 ه(لاحو اق ونا اوك ه تزهلا بتنك ءاعتسوأو]

لاو وبلا لبالا كلا دله اهبحاضو ةءدمح هلأ تناك اين ملااءاعمذ سب تنكول ىأ
 لاج

 ىلع كشنال نمل !ءاعنسب تنك ول ىتح ةقشلا كش و ىنن تدعبتاو كترابز ىذَتَمي كةحىأ

 ْ ١ ايلا ةفاملادعب

 ه(لاقي ناواعلهللاقي د ىلا ىَسَع)

 ىسعلوقي شعتنا ىأ هلءاعدكلاعارئاعلل لاقي و قافشاو عمط هبفو ه:راقملا لاعفأ نم ىسع

بقي نأ ى تسي ةرثعوأ ةيكس رهذلا هيا اذ دس دعاسبتا
 نلولاهو مهفة امن سعب 4 لا

امزلا اذهفدودمدلا تسعتىأل اه
هساورثعاذاد_بهقد_عاسالقةن

 هلىدينأ  

عله لاقي وهةعرص نم شاعتنالاب
 ا

 *(لآ يو لعمل ىوربو * بخ ىو ةشاشإلا ىَيكو) +

لعدقعياعر ىأنإبللا نع هيْئرتئش ىلا لاعياكدب ىهايامتلعتلاو عادم بانا
 دل ى

ذاو م ءهركلانا ونعامن أ اذط ةشاشيلابرتغي كىنغيال اوهر
 ىرلالوصحدّةّعيو عادخو بخ ىها

و نامزلا داسففصي ىرلا ىلا ىَّد وبال عمال بارسوهو ل .الابللعتلاب
 ناودو د_للا ساكن ا

 هدو ىو م س
 4 لم 0 5 -

 «(لامثو أ :لمشلْنمع ىيداسو ىسيل جهلا كاعت +

 هداملل اوط هتلسار ىلع
ْ 

 «(لاقتاِ رف روم « اعني ذو

 لانالاو ضوهنلا ىلعر دّةءالف

 ه(لاقعالَكانمدَمالَو الاَقعوأريكهماَعوك) «

 . لالكو ءانعاوهامناو لاةءالودنق هب سلو لوةءمد-ةم هنا ّنافهلالكل ىأ

 «(لاعراَلناَلَعاَصَباك « ىداولا ادة لكاَسَتَ

 لكي تح بيصتلا اذه ىلعريسملارثك أ عملاو لمخلا لمهسرهسسشت اهتاوصأو ةأدح عجأ دما

صتئو هلك ؟قاعمط أدل هلع عمت الهلا ىلع فرشبو فعضيو
 لهصتاك هلو- عباس

 لدخلاتاعامن
 2 عار ةديل ا 982 <ه2 7+ ةويصع 1 قع 3( 1

 «(لاعفلا سردي ركذلال قو ه رك د ريغ ىدو أ ناك لاعذ)»

 لاعت
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 اما

 ما.س>الا”ىوق ه3 مدعي فبعض ضرع هنأ عم سعشلا عاعش لوقي سعشلا نيعنم ةلدتملا ا

 تحو فءضااءاللءت ل ءاكتلاو ىناول !نعرجزادهو ىدالام ماسالا نم هب ىذدقةروص

 مهلاءاضماب لاثت امنا ىئابملا ذا معلا ميت ودحلا ةةناعم ىلع
 مم اه 084 ها م وك م 77

 « (ٌلاوَس رس نع هيف ضرعيو #* اريشن ىمعنلابءاجك يأت (*

 ىريخو ىلاحام همم _مىلاعت هللا نم ةمعنوه ىذا ادوأوملا ارشم باكا ءاجىأ
 «”2 ”ىيوس ىو

 «(لات اوريص هواييلع © امو تنك لاحريخ كلاحو)#

 ةلزعلاو مانالا ضْضَم ىلع ةرباضملا لير واؤطت لابعاد ران رسما لا اا
 ىفم كريم ااالا كا م النثر دكححلاب' ا 2 ىأ سانلا نع

 «(لالدعاهقرامبالف رك 3 "نيه

 ءاملاوواولاّنافءاملاو فللالاوو اول اوت نيللاودملا فرح لالالا هقراشي الىذلا فرحلا

 ميدل فرصته وولارثك أف ناف رص امسهو نيلتعم نامت و عاو لاهو افا نايلي

 دخ اهبلق اخ ىوملاورهاظلا ىف" يلس | كحص ىرءرملا كل دك ام_هابا لالالا موزل عم
 هلل اربالو هقر افيالهمه عماد

 و مودوس يام 01 ه2» يهم دم <

 ه(لاثتولةداعسلااقلف * ىشلام الاو تأاماق)#

 لد_ءأالئأ هتلنول قداعس كواًةافىلامآ نمكيلاه-وتي أ و هقّرقمم ةريثكى ام نافاضأو
 اهتقزروأةداعس لاش

 م ك/مووم 7

 ه (لاسللا فك ةءاسةةطبغب 5 انادعس نااناريغان دع«
4 

 يق فكباناتغالابخ مادا قا.دعسو ةعاس كالا قت :اولف ك تعاند ىأ

 انتاو كل ذيب طف

 هم ووو 7س ال 2م مو وو

 ء(لان الو دوما هوم * ل االَكقورط انقرأف)*

 نِلاحاضو لوقىلءئيمتببلا اذه
 ثا كلام ىقرأو » الممثل لالامو ىلقامض

 ' رجأ نبا لوق ىلعو
 01و ابعو 5 قلطوانقروب رسم ١1

 0 لأ لا 80

 رج نبا م ءزام هلا لاي قورطالونملا



 كا هايد ص يرسو سكو هيف

 ه( طق مهمراكمف مهمل 5 هدو لاما َلعاَلااوُطقأمو) ه
 ما مص مص

 لام لدعاذا طسقأو امط> م ممهحلاواكفن روطساتلاامأو ىلاعت هنا لاك راجاذالحرلا طق

 ١ نزولا | اوهقأو كامتدقا لاك لدعلا طسقلاو نيلداعلا ىأ نيطسقملا "بحب هللاو ىلاعت هللا

 ءاطع اوالدبالا هثو انعم هوق رفثيحهدحو مهلام ىلعال اطقا وراجام ىأ ل دس.ءلابىأ طسقلا

 7 ركلا وكت ةعاطو وراكم لبس قمم طسق مهلام ىف مءر وحن أكلذو
 موو ,ة يوم

 *( ولعت مهرا دب ىمعلا ذم الو 5 مهداليثرازأىبوباذبسمأ +

 اهم ليلك وطن اهلا جناب :وورعاسشلا لاق مهدى ىطنناكمو ةيطنضرأودعيلاوطنلا
 ىئويلافمهداليىلا ئملت ىبؤيلا تناك اذا ىأ لاح اهَدس ىوزومعل فالجو -قبلاو دعب
 ىأ ىفاذب> الف ة_هوركم ىهف مهراند نعدعبللاب دس ىمعنلا تناك اذاؤ ىهاذ_. هيوم

 ىمعنلا عم ناكث او مومذ ءمهنعدعبلاو لاما وسو ىمؤبلا عمناكسح ناو بوبحم مهيرق

 ” نا ند

 دو وو و 1.

 «(طمسلام "هب ناك صم الر 5 سرافي دولا رك مهتركش)

 نبل ثنناوبدفنادجوبنيتي مهلا سيو لاتيه واب صا :

 دل او مراكملاناو اعلا 5 همس

 دو نم ةماهت فتم ضفر(ك »# انا فئانتلاو نول سوو .ه

 (٠ هناا  ودوج د عوما سدأن م فربخ الوز

 لقلاور الطور اظورئط لثم طاسأو طاسبعمملا اواهنم عنجألاهدأو عم ىلع ىتلا ةقاثلا طسلا
 ليغلاراعّساو ركشلا طسب فورعملا قح ادأ ىلع ثح ةلذو لذ لئمهلقو لق لاقي لاملا لق

 ركشلاكلذكفامنءفاختالاهعش ةقانلاهذ_هدلون ا[ كئىأاهدلواهعش ىلا ىهواط ةقان
 هقرافي الربكتا عدات

 دولوعئىبي رئاوأملانمةمفاقلاو لوالار ةاولا فاضي لاهو

 «(لاهتبانمرلكلعَسل #2 لالَمو أَن كهسيىم)«

 رع كَيانغولبنعّكهنعو كد عع ةنمفعضت ىتمكأ دابتجالا لابتبالاو ءامعالا نب“ الا

 كءمزعةمارمصو كمهذافني ىنامأ الاذياغغلشامغاىأن امزلا داهتجا كملعىدجيالف ةما انو

 اهلل نودكبرصشب كد اووُكفعْمو
 ىو هم ”ىومرع ماه #2 ه7 ه6 "ه<

 «(لابج هنوف تينا 5 فيعض تقادم سعشلا لبحو)«
 تر : لع

 لايك امحأ عاعشا اىرد_ةواهعاعش نوشلا لبد ارأو لامده -هجو نس ءرلا للملا

 هءاذنملا
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 رواغملا حراسملا

 6 2 <. و)هم2م هم 496 هي م هم هيله <“

 « (طقللا اهرغاصأ ن كم مهامه 1 .رفأ توما نمتفاخ نارك ذث +

 ةءئاضاهلاغارفاضت ا رك ذ توم ا نم ةفئاشتر' اطلا هذهنوك عمى ةعساوذبربءامؤهي

 دافنتسا ىضَتقتلامل اهذهو ٌصرالا نم طةان نأ نكميال اهرغصا ضرالا نمءامهب اهترداع
 ناريطل اةعرس فاهعسو

 0 < وهه < هر مه” مو - 2 0 7

 « (طبقلادأ مدنا حاصاك رص ةّ ل نم بزل ابيات »

 دالوأ ْنَم بغز حارفءامهيلا ىف بوامتت ىأامهمالك هفبال سانا نمتالمجاطب طمقأ او طدنلا

 نئاضلم هم .وهفمري-غتاوصأب , تئاج لك ع نءابفت روصتاكأ بغا: غلااهبلع ىلا ى هواطقلا

 عا زل تح

 *( قتلا هلاعف أ دنعا ماع نوي 5 اذئاناع قاداللا اردام)»

 لصتل ناربطلاةرئاطلا هذه عرمست ىأث دمحلا اعلا دراملاو عد رمسلا"ىولا مرذلا طصسلا
 حجذلاو اهلاتغي نادي ديرب ادرام احراج فاحت كلذ عم ىثو ةعئاضءامه-.اهتك رتىتاااهدالو أىلا

 نءاهيلءنوهي ”ىنول ا اهعذى أ لهس نيه اهدم_مداسع !هتانعانم عقوسامىلا ةيسنلالا ىسولا

 8 ا .دراملا اذهل اعنأنيب
 وهم ل رع 03 مر سمس ه8 ه مم

 «(طغالو صاقت ال نعمل 3 - العلا ربى داكح ل انعو)*

 باعصأ اهدصةفدادغنىلا هو> قدم ة نمسح العلا ] عمااك انار ةكوةمعتلا دحافمغلا

 مهحدعو كلذ لعمهركشي اذار هن هبلاهتداعا فراكح ل ادهتحاف هنماهوذ أف ناطاسلا

 1 ذإلا فن روصقس العم” مان مييلاعم نوركذيو مهراعسأ ق سانا اهب ث دهن اع اشاق *مهلنأب

 اهنمأمشن رو دسجالو بهماسع

 همهومم 08

 «(طسم الوقار ةااىذع :سدلق 5 مهلة مم أمس نفر«

 الضفة نيف لا صملخت فدءلا نمىدنعاوعئطص ا اماوفدقاوناك اذا ىارادإا دعب طصنلا
 مهءرابدلا فتدعتنا هبا تتلتانزملا

 «(اوطعي لئان لدي ناوءاخج ه ١ وو مابا كبدي ناكنأوأ)ه
00 

 كش هيلز دئام» املا نم كلن نكيلناىأ مهين اعتسسان عمن انعلا قدصو مركلابمهفصي

 اوطعأو ادابنمأ ةيطعو لاضفاب مهريغ لنا اوكملا ما 8ع «رطظ اهاج كل اولعسو كلم ههاجاولذن
 م وةرددو 2 سوم < و 00 اه ىلا دك ىلا

 هلا لقا لس نواب د اوركشي ناواظاغلأ نوقوري)

 نمالاحراو ةهيدياهبنوملكتي طافاأب نويعنمممأىأ ىيعأ ى أى قورىثلا ىفارلاشب

 01 : أ ىآاهرببتيف اوركفتي نأربغ

 سس قى 7 ١



 ١ دوعأالى أ داتقاا ط رخممااىدوءنودفاواحردوتق تولءوىّتقان تيكروا رفستأثنأاذا]|؛

 ١ ءاشامن_سحادقوداَّةلا طرخ ناماعنود هءلثملاراسداهدوعاالئمِنامل عب رمضو مهلا :

 ١ قعلاةلك 000 اا اال /
 همم عدو أي ماسلا ةددءد 5

 «(طاخ مك: دومن محار ارتضعبف * ماا رطل ْناَو)

 / نود ل جالا لاس او مكسر مكسحيإادونقلا تيلاعاذاى أب ملا طالخادحاو طلخا :

 ثتعزتما مك2دوم ىأ مككدوم ئم بارتلا طلاخام ضعب ناك ارتلاب ىدنم ىتطلخو مكئاها|
 قمبارتلا طلاخيامضعب كت ةومتنا# ب ارتلاءتطاتخ اذان ىدر ىمط |

 «(ططقواهلةارم لاف اطق روكي .٠ انداذا ىروُكبتَراطتلاق)« :

 ْ ل اروكصلاواطتلاهدرتءامسل !ءاماهأ : عقب ةرفص ىف رق قولا والدتي رمتارتل |
 ١" هدورو نوكملةارصلا,دروماواةاطقءل-رب ريطب نأ مهيلا هرع_سمروكب ولدي ث مح نت اهتاداب 5

 ْ 0 ةيلفاركا تودغو مهيلاريسملا تعمزأ اذا ىتدينوكيأم عرسسأ !مهيلع :

 ١ نأ ىقواناطملاد- خو م- ملا ارئاسأطيتسااعي رس ميلا ىناصوتل: ةارصلا الادروءاهل سلو 1

 أ نوكيام عرسأ ىهو اهل بتمىلا تراط ”هلهان ةاطق هبعرمست :

 «(طحاهيتايلابلا ىاظعت 1 حس ةسفنلا مه ىضقأل) +
 خرب ص

 | ةلحلاب دارأو "هل برعلا دنع باكل كة دبع 1 1 !!مفتوكبىتأا ةفصصلا "للا
 ا لدم لق كورولو ِباَكَلاَو ةفيمصلا ىوطتك تملا هسيفاجردمربقلا ىوطذاريقلا انه ا

 ١١ ىاطعن "اك هلوق عم باذن اننا *ل# ناآلا هيريقلا هتدارا رهط ناكا هله اءاسألأب

 ١ ةاطق ربطت ن أت نع ىأ مالكلا قادس بورلأو نسحأأ ميلا, ناكف طخاهب تانلاسلا ا

 ١ اهيفح ىلب 6 *اكريشلا هلى حدد ن الق ةرحالا» اعل نم سفذلا ة-اح ىذقالدادغنملا ١

 باكءانثأ حولي طخ ةملابلا ىناظعنم
 «(طس اعلا قفريطلان م 0 ابو رو تاذى داق لاخا)«

 ز هثثل ئذلا تو ديدش بلم ىأاطلد بلو هوغو ارقصربطلا احراج فنالا ىةاندارأ

 ١١ لئاو سسك, نم هذم ىلع رد فلا ايها ةزو بولا رمسكت لاش ليقت سل ل لت تفاو
 || نط أ ىأءاسلا ىلع ةرسكلا | اولةثنسا ممتاف لهي وح بئاغلاركذملا نعربملا ىفالا ل .ةتسملا
 : ىنمت يباخل اديدشفنالا نأ ح راجاه ماع ضقنا ةرباط هن "5ك قوثااحربةاساقمىف ىداؤوذ

 يحلي كلا فك ةرياطاا هذه لا هلا-و هءلق ناَقمْح هشةروعدمبرطضت

 و موس 7”

 *( البو سيلا عجب ضبا حاص م رواغمراذح نما انج عع«

 ]| ةراغالا ديربح راج ءارد-ناريطلا ع ردتلاهجب انعم بست ةرئاقبلا ذه يابت

 أ!( نم ةاهالابلط هطس ةراناواهدهحاحان-ض.ةنةراتناريطلا ةشدح ىهذحابصاا تقواهملع
 ب : ٍ

 .٠ حراخلا - ووو -



 اننرحدل

 ضكر لاو جووهذهرفاس فاعحو د_ينأوهورسكلاسرغلا جو وافش هةثيهلزه ىأهفش
 هرفاح ف ىول اوكسشي داوج سرف لك اه.ح.ثو ىأو دهلا تا كتسساو ل_جرلابةيادلا كي ردع
 داولا ]هدد هسرافّناىَعو فدض د هانا سراوفل! ض تسر ةرثكل همسج ىف لازهلاو

 هرعدو هاح و ىلعدل علطض» ادهن دمماع لق طقس ىذا اودو
 5ودوو +9و5وو و 40000

 *«(اوطتعمرطا اوذلا ىمان لل 0 ادد تورت نم لاو )+

 عجب ىمانالاو عجل نعود ادعو رعلام اهمسل اىهو ليثلا باص“ اننلاو لادنلا

 ند ا”نومءتراع البا فصد ةمرلاو ذ لاق اهداوسف ىربىذدا١لا لاودو نيعلاناستا

 هلوقو نول ع نوانضوع عملا قجاعلا لعج «بحاوملاىاهادوهلم مانا 0 ريسلاو بعتلا

 يد اي لا اداو-نكحوىفدا و لا

 هودطخ لو هواص أ ىيرملا نمنيعل اناسناىراااوددسقوأ

 ةءو مسدو © 8و 42 0 < ه ”ة< م

 « (طملااهلطب ىحاهب طمأ * اسكر نيد له ىرعش تساالأ])*

 يئاكر بكرأ له تاءىتءالوقبادعأ ىتح هيعتأ ههلطودملا طملاو هل معّت_تاوهللذىأ هناد
 هلصو ارقس ىع اهب لارحال ةيدعماحالطريسلا ةماهكرتي سريا اهيدمأو اهللذأو اهياعريسأ

 هب د امح أ ىلأ
 360926 + 59ه مايا“ "نيد وو 2

 « (طضس هنمش لكمأ ىمزاضر 35 ومكمل اىل قع نمىطشش ل هو)«

 ىدارعىل ممم ىدز ىذرب ل-هتاعىئتءلو لوقي !تلل-اهتطشن ًاوامتد_ةءةدقعلا تطشن

 قمز تأ دلكعأ مآ اسح أ هذ ىلأاز ةدئدت القانو نمىةلطد ولامع نعل -<2 نأ اوهو

 ىد دو ص ةءى اق ا لأي طم

 «( امرك اوةداتعلاتالءنودف « "ل رادودملا تلاعب أ اذا)+

 نأ طراناوةداةقامتد>او كوشتاذ رصف الا ودا ودانق أ هعج ل>رلا يشْخددَقلا
 كوشاهادامقلاو هقررو أ هكح وث تقال ةسأ ىلا «_ءلء ل دير منصغل | ىلعأ ىلع ضمة:
 نودو داَتقلا طر عنشمملا مالا لثملاراسا ذهلو دمااناهطرخ ىلءر دةيال ىلعأ ىلا ةيصتننم
 ىوقوةعلا قلب "الا هنودو قون الا ض_وبارغلا س م هنودلقامداّمَملا طرخ مالا اذه

 عمتمملا ىهالا ىف هلك اذهوداتقلا ه.فرثكج» عضو موهورب وهدادق طرخ ةللظا |نودّنا لذملا
 رةءاملامساك ناكل دو لا ونب بدلك ناك لد 3 نام اعمودذ هل اوقف نأ..م ءاعون روكالىذلا

 غلبف كدقان نم مدظعأو مالخادغ: ناتقنلىب انك لاو هن ساب كا ىهو سو سلا ةقان

 ىئعيدامقلا طرخ ناءلعنو دسماك لاذ ناملعهل لقب ىذلاهلب الف ىئعي هنا َّنظفاءاكه مالك
 ماب مط اما نا تتناك سد لاسفل ناس ناعاو كانك نال 7

 ا ردي موس .وملا لاك و لاشثمالا عم باك ةر وك ذم هلي وط ةصقهذ_هودلةف

 تدم ١/ عمو اهركذزح و ملا ب تاكل اذ_هلقحال سوسلان 0
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 اناذملا"ىسو ماللاوفاال ااهلخ ديال ةؤرعم مسا لاعشلا5 و وتانحلاةريثك ةاوتا او ضرأأ

 اهعطق نعلاصمشلا عبر عزءاهدعب ضرأةاو#و ةفوثت نم كىأ ةمالا غدا طشنلاو اهعي رمم
 نارهاظلاو عب رس هغدلت ن ءلمقت تاح ىأدواس أ امفاهعطق نو دلاعل ا لك ىأهلان وه

 انانملا ىو اهدواسأ طشن نا عملا نكاواهريخ طشنو أ دةيماءاملاخوةهلوق

 «( طمس اهتيعأ نم لاعب كيدأ هه انتا مالكلا لمس تح اذا) «
 لعحو ل و اولا لوك دو او و

 ةيديلا ءوهناكن اسءلارذءتو مالكا قاضاذاىأ اهل > قاحاج مالكا اًوان'ا اومردعت

 هزات وملح اا مالكل ارذعت ل ال حجام مالكلا ليخ ةنعأن - طيضي نايل اعساو

 انفال
 557 32 هع .ب ههكر ءموم 00 ةمدمشمب سه

 «(طبغلا بح فلاثم او فنكو * 0 كدادو نعىءلهذاامو)

 ريغ نههلاح ل_متدنت ا ذاوه طش غاف ةطيغواطمغ هطيغأريخلا نمهلاناعل-رلا تطمغلاسقب
 نءىلغشت ل ىأ ةعرفلا ةعورلاو عزف !عورلاو د_سلاهدضو دو#ةوهو هنءاهااوز دبرت نأ

 ىنم نآس و ةطبغلا قتل دادو لاثمأ فو كلذ نع ىاهذت فيكو اص امةعزذكدادو
 م95 <

 «(اطبسلاو دعما اهات ىف قرح 3 هن ماع ”اطةدقالو)«

 ننارااغندتلوأ كرسى اةنتفالو ةئازز ىالعذ اا ئاادتش فال وجنارلا كلك ىذاادعجلا

 لاجرلا ن مبرمذ لك اهيفلّدق ىأ طابسو داع ىلتقاهران دوقو سعاع ىنبو ئط نم

 *( وطقتا ب عاملا ةرمصم لذ لا » اهنا رجتا رْفلا لوح تحط دكو) ©

 هناذق5 برضو ”اراعأ ا ذارعبلاو م مهمدةموشو ريعملا ىذع نطانارخلا

 ىلا دق نكمشو تس ”اذا سهاللريعت_باف هرارقتساو هناشةناغكلذف صرالا ىلع هنارحّدمو

 هثماطوطةاووطةي همم ىفاطقلاي وطخلا ةيراقموطقلاو هنا ار 2 برضو حرطو هنارح

 لثودع لدم لءوعف همفو ىلوءف مالكا ف سالذا لعوعف ىلءاطوطقو كب رهلانناوطةوهف

 اهنكمو دالبلاهذهىف ةئسفااروهظ فصيلبالا نموطخلا عساولا عاسولاو ىنرتسملا مدخل اودو

 ريصي لما + ارداقا انا ىتحدالبا اهذهةنّدلا تعىأ ا اوح

 وه”ءد

 «(طخر مهضر اوءفامون بدلا م عم *# انا را 5

 اودامءادق سرا اوف ةنتفلا دهرا شى ذفانلا نعطلا طخؤلاو سيشلا لوثأ اطخيولا

 بيشلا ضرعيالىأانقلا طخو مهضراو ءقوالا مهطلاخالىأبشلا مهطخعال+_ةعاطملا

 ايقتاعلا ود لعالامهشراو ءىف

 «( سهران نع ُّئ ع 2و مويف ضك لا هدا وجلد )»

 003 ل سلا
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 وه ”- ىيم”يد- 00 ب 2 هد ء و2 جي ع 5

 «(طن رلاى رضأ دق ىراس الخ * اصلا نءىراسحنا قدا لل« ظ

 طبرلا يرض د ةف دبقلا ىعاعفراف ىنعامصلا تالغغ ءالحما لعدق ىأ ف اشكنالا راسم الا |

 «(طرسسلاوهءازطافاهاضْقَتْاَف * هلغأو قارعأا دنعةاحلو)»

 ءافولاب اهاضق ىلع كت زب ىأ كا تطرش ىذلا طرشلا ىدنعاك اف ىتجاح ىلاتمضقناىأ |
 نالوةير كلذامهركذ.وهذءتجاحام_ذقنا اه أ امه دعو هناك طرشلا نءىبمم#ةنامع ||

 ىذلاوهو قناللاوهءازخاف ديرب نأز ودم و كل تطرشو تد_ءوام و .ةحن كت زاحاتدضق ||

 وهباودلا وقئاللاىأ كلذ لعف:ناط داالاَش اكن اسحالاهضتت ||
 و 555 2 و ٌهءح ممدو <ول د ل ا 5

 «(طم مهقرا ذم ىحامهوْأ 5 ةمافو نيساسحلا الع الس

 السل وب ضاس هرعش داوس طلاحىذل اوهو طوشأ عجب طعشو هم ماه أ ىأ "نب أو تاكملاب نبل اه :

 دادغ ىنااومافأةشفالسو مهند هلصاخ هل> دوى رغلاو قرمشلا امهودا دغب ىناجحءاذع ا

 مهقراقم تطم“ ىتح

 ةءو ” ه ةهموا يدع و 5 م» :وءد 6

 *( طقدنك ام ف رعبإبكرلاهب * لئاسلواسلا لعمهدنعأ)#

 نولعي ل_هىأواسلا لعم_هدنعلهدادغبءانطعالس ىأ اهءاضق لأب ىتلا هتجاح ناب اذه
 ىلا المسد لهنع بكرا لئاسلف .وذسدق هب ركزع هلا وم .ومغملا نعى ثكام ىلا تب ٍرط

 هدحو نءواسلاءاوداهله أل سب راصفد ادغبىلاقوثلادجو هب ىأ طقول سا! نك امأ
 04 04 226 ند ابو ل ا يدم ريد 5 220

 «(طشلاالو سورعلا قوسال سانلا مه # رشعمس ّرعمالا كر أامو) «

 عضوملا اذ_هىلا قومئانائأ دادغي بنكلاراد_هيرمشعمس .رعمالا ىتجاح تسل ىأ
 قوس ىهو سورعلا قوس راند سلو سانلام_هنيذلاءاناعلاو ءالق_ءلا عم وهىذلا د

 "للحد ل> اس طّيااو ف هرطلا اهيف عادا دغسةف زرعم ||

 1 اطبهلافرمَتلا ردا َءاَوََو * اًمداَرَعىدلا الاف راسامو)*«

 اطهأت ا صعىّتحامهرغو٠اوحو مدآ ”لزع_ساىذلا سلبا الادا دن ةقر امم ىلع ىناج ام ىأ

 ةنحلاىفام مناك فرشدعب ضرالا ىلا ||
 و م وهوه يم 0 200

 «(طغالاو فزاوءلااهيفاتودتتا 37 ةفونتن مم لعلارادنزاخأ) *

 اهيف عمستال ىر اربانش لاح دقىأ اطقلات وص طغللاو ن|توص فهن. زعلاو ةيربلاةف هودنلا أ

 اطقااوّنحلا الا امنكسبال تا اراغَمل اهماهملا اناا تود تأ ىأ اطقلاو نا تاوصاالا
 وو 40 2 7 1 4 00 ووو 2موم# همم
 »( طشناهدواسأ نماااثملا و »* اهدمبةوعدص ضرأ ةاوةو)

 هك - م 5 02

22-0 --- 
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 0س ل فش مسح هع

 « (وطغت هقول ع ارسل 1 ىَركلا ديلامفرألا برتاذا) ه

 ١ ةيهاقرلا ىف ةيبا داو لاح سيرف اذاوطفيرملااطغ نمل دظتوظفتو ةممظلانبل ”فرالا

 ٍ امناصغأهسءلعتفئاكلملظردلان مرصم لظفف مونلا همسشغهمأن با برتشاذا هلاو

 ا ا .سعالان م وراسل

 شل ىف »* انقر ادَباِصْنانيراجَأ)*

 | دلدلا ىلع قلطترادلاذارادلا ءصخأ ةرادلاو هيرو احم صخ منال هتراج ل -رلاة أنما
 1 نألودو ةأرملا بطاخع مأش ١ مدل باجل و كسلا ىلع قاطنةزادلاو محا !اوأ

 : انعتاف ع. - را تاهدسو ابنا جر انوت شل لان سي عيد اسم ا يانا

 ردقم فو دودو مالكلا قام هن مسيأد ا قدسي تاضو ١ أهلوقو مآشلانعضوملا ادهانلزنن ا"

 ْ 0 هانلزنو علا انعم: نأ يدقتااودلاءاوج - حلصرال تاس الا نمهدعنامو |

 000 ءارجم ىرججامو كب رقو كلصو نه |

 » (وُت هيداكنام قس كلالج 7-0 اهدي ىدوَأس يعل كدا ذا«

 اهتاجن اذاو اهلج لبالا عيطتستال ةأرملاهذهمظعل ىأ مخل اروفوانهدلالؤاديريو ةوقلاديالا ١

 اهتماسحو اهلااجن نماهظوم املا مىذتنأر دقت داكن الفل يالا وق اهعمس>روفو ىلع

 ها اعله ممىلوالاادا او-هلوق

 رع نو نش ل

 ووص

 «(وُمالَو ةالالأوس نع 5 ىَمتلا فكنا !االاوس تدخر«

 : ةييدنمولأا ىلعم عب 00 وس ى مو 2 رهردعلا ليديز ىاقبلا

 ا ل سل كو يروح ىلا ا حلاك هلَعن ىلا :

 اًذهدعد عَ

 16 اللا هللا دو 2و3 ها د

 ملام تكي راضاهأ اهداعأفاصعلا مكح تصعاماذا)#

 اههكخ تصعفاصعل در متت رضاذاىأ اهيلعءاعدلا ةّمت نماذهو ةرفزلا ىثو ةطغ عج امدذلا :

 نمرفؤتف ب رذلا ةرارحا مست ىتحا ماعاصعلا,برضلا !هيراضداعأ ادايقنا برضلاب رث 1 و ا

 ّْ زقرابال تيخالو برضلا ع ربت

 ء(حدل ا لكاس 5 انئادالرْدخ محبا نمأ)»

 ١ تلاوة مر »الشو ابنج كلوز بي هال نون كت موع لعق ةليشاس ليال لما عأ |8
 مهفتراصةركذاك اهم-جروذولا ع, ضو.نلا عْنطت_سنالاهمالىثملاىفلقاثتهل>ارلا |

 نإ نوكي نأدب برتال ىتج ا دي اهردخ لج ةماداىفاهل ةسحاسو بر ”الاهري_سىف اهلقاثت لوب و ||
 . لوزن هلالو اهنعطاهر دهن

 ىللح



 هن'اكءامسلا ىف عفتريفرابغل ريشي عير راصءالاوءاسسلا هب رزئاتفوصوازخ نمرازا طرملا

 نيياسعا عامر اه صابخو ةأرملا 20 هتثمانلكى أ ةملغا او ماقال اناضتا اودوع

 5 ئثهيلغبال ىًاراصت اراصعالا كا ذ ىلعىربالبمطلان ءاهعمامةرثكل حب ,رلاراصءاكب لا

5 
 0 34 8. م86 73 سه < 5. هكارع ل 20

 1 وطنها حار مس « املثماسلا بدع حارَتحتَدَع)»

 هلوهدار ماو ببطلا بر لاوهو ميلا دجو ىأ منتو عب رلاديدش مون تحت ىأ حارتدت

 اهرتسب عي رلا تبدو عبد موف ةأرملاهذغ تناك اذا ىأا هت ارتءافو سفنتى أ حار مش

 ١ حارلا اريدب نم لم «بلعب ,ولءااكراصه_:- وذ هدم علو هوسنت ” نم لك بمطل احر حاف

 ةءلغلاو ةلوصلا ىهو ةوطسلا نم هملعتلاصو همملغىأ هب تطساهتكت ار هتمغنو

 «(طفما لبان مكن ةلغناك « اههننماهب ىداحلا لمد «

 نير دق ارم تبع داس ىلع ولو نسور الزع رثن اا مح ا طنفدالا

 ةراكل لبايىلا ب اترجل او لبان رو نمره هساسحا لاعو هر هجرأد“ اكفاههسسن بط

 و 6 لي ايت ل 0 5-52

 ء(طجابك اسك أ 55 5 03 ةنيجر خو لسر كوكا تأر)*

 لح نملكوباملك الاو لك "زي نط نال يرحم ءاملاريثكلار هنلارث
 اهتلعجر جيو نبل نمني رم ةأرملا هذه ىرت,ىأش علا ةعسو بصخلاا ىف اهلاح فصي هريغورحشلا
 لك أف او دندن مهيتن< مهانادبو هلوق ىل اراشأ طخ اهاك أ ىتلا ةنحلا الذمم: اًسةنج ىهىتلا
 ايسةصقف طخ

 ه(وطعتاكحوبصلا ىطعن اهنا ىلع * وهو بيل السا عصب +

 ملا نءاهبام ةرثكلرجو نان ”تدليدساع ا ساووط قلب قل ءملاواحامص هنت أ ىأ هدصص

 ىّأوطعتافاحامصب رشاموهو نيللا ن نمحومدلا ةأرملاءذه ىطعت كلذ عمو مركلا او

 معلا لعب اهةدردل اواندنال

 «(ططبسالو ماوس ل اهءاضامو 03 1 0 أعباك )»

 اعوضه_ءوذطهعاضو صخمشلل عدان هنال لظلا عسب لاو .اهعبت هالة سلا داوغأ عباشدارأ

 اهموقىفاهز أ اق تاس. اضاميتناو اون لايم وناس ناعما

 سمار دك . دوب الكا لال درب ىف هنكستو الط همأ هليلطت ةسظدإو اههشيو اهمشدع ىفاهفرتو

 هاعاوته قش ترذو كلذلف هنأ شب مهتدري_غدلو همالس ءاىأداو داوألو هاوسدلو همر هعالو

 هله ًاياهوانتعاو



 ١؟ 5

 لموخ لوخدلانيبىوالا طقسب » لزنمو بيبحىرك ذن مكب
 ةأرملاهذ_هلثعق معلا طقسةلزانةأ ماماشلاو نعل او نوري_سي موقل !ءالؤهن | ىنعملاو

 هنعنعطظ دز ىوللا طةد:فقوامل ةسرحلا ماير كذت هاكبأ ىا سدتلا ىرها عمدأ طقسا ااعد
 ىدنكلا ةبسم< ةمشبولقلا سو نلف قدقعلا طقسةلزانل ا ةأرملاهذهىأبمحلا
 ىوللا متتاواجإل قبولا

 000 - 32 4 ل 2

 «(طه :راهكلا مىفلمةعنماهل « ةداغئامالا طه 9 نعّلمع)»
 درا "ع" ع

 ىعملاو هنري شءو هموق لحرلا طغرو ض.ملاو ءامالا هب رزتتورازالا هم قشب وُتددلح طهرلا

 ةنهملا طاع نموءامالا هلت ىذلا طهرلا سدلتن ا نءةمعانلا ىهو ةداغلاهذهريكنو لحت

 ىف هنره_ثعو رن هو ةرخاش ةع.قرامسالفاهمدكنماهلةعر رك ةغدرمشانال

 طهر ”لجأو ةريشع مركأ
 دو6 )ءعءدءلهوع قود وودوسم «م6< هم

 « (طقذلا هريغ مس درا 00 نك لوءاد تع نونك ف رحو)«

 تاوذاهك ا ىهىأ :ضاسلا كانا سرفر نو اسالا اعراسنا كان هرقل

 ءار تحتاهل ارهو اهرعذأ هياههب_ثفورملا نمنونكام أ, فردا فصو متن دسلاو ةئسالا
 قفراذاول ديالد نم قف راذو أ امم قفر نكي لىألا دب نكح لوا مثرب رضي لجر تت ىأ
 فوري زغاأ راطمالا هتسردىارطملا طقن هريغسراد بيدا عبد مسددصقي ىأ موي رهو

 ىنعملان ءهدارأ ع ةباكلا

 «(طرقادبأ مان رلارسق « اهطرقمملالاوحألا مطب رذ)*

 قرش أ ى أ اهطرقعملاو بالك ركب أن بهللا دمعانب | ام_هو برها !نمنانطب طدرقو طرق

 قا ارمشالو بالك بطد رقفمالا لبق نماهوامت اىأهمفر ها اوذا» ءافصو بهذلا ةرب حالو

 ده راهن ةلامق ارمثالاو فرمشاا نما رئللنوكملاهلاطر 206 ٍ مان رثلا دوو اهطرق

 كلذ ءهتاس أع 0 ا يلا ةنم

 مود مودركدوع هيد

 «(طذملا ائاوكن ماك حو »* منعيم + قاع دارو

 2-1 ل ل رم د و 2 ري ل ير

 |ممئاوذ ىلءامل طشملا نمل حرأ حافرهدلا نمزيحد ب ةطشاماه 0
 زييقل تي او كسملا

 «(طأةتهام دعاك 57 اجّدلاق بطاوُلا اندلعت

 ةشرشةرسوماماىأ ةمداخلا ةنهاملاوزع اعلاهسلت ىل- املا لاقيو لظن>- نءةدالق طالا

 ةمداخ قع ىرئالذ ىلحلا نمنودلااهمداملنىذ رتالو ردلادت الق ب طحت ىتلااهءاما دقت

 ىلا نم عونلا اذهاهل
 وهو < و عر ها وعر ُةاوءوور

عا اىإ ىربال بيطلا نمزاصعا عفربد)»
 راب



 الذكل

 ا «(انيقاولاتةغأتح ءاننك لاتْسَئامَل لعدلاذح)»

 جيك ىه يتلا ةبجاولا ةرغسا ىلا مر را |١ثعبدانا لاؤسىأ اذه
 ا لا تلقا اومقح ةباعر نءتاهذف م-رلل لص ةدلاولا ةرارزل هر سعد

 مانقلا و ياهلا ضووتاي ثلا برضف اهكلام ىلع ةعبدول در نم ”ىلءب وام تدضق تح
 تقاوملا قف

 2 ٠ موو”دو هواه

 ٠ (انيشام تنس أانملا تفل #3 بتغم سان "قتلا تنك
 #ه- 2 ب

 ناسحال و ريلابوملب اًةيجود عي ودادغس هماقمتدم هيدعافدحاو هر فصد هسفت برتغملاددب 0

 نداقملاهب دعاشسنا

 نامعنااةّرععب وهو رئاوملا نمةمفاَعااو لالا ل وطل! فاضد أ لاقو

 مأشلا,ةنئاكلا ةنمذا لاح صب و دادغس ل_علارادنزات بظاخ
 دج ىأ ةيواعمودا دغىلاهعملْزن ناكىذلا قروزرلار أو

 راشع“الا باعك نم هصملخت ىلع هلىراكتملا

 ثم 5و هو«

 «( طهي لام مهاب * 0 .للاونلا اوس جن 0

 وحر ةمالا عضوم طخاورثوكلا كانط اذاشلا فئرقو نعلا لهأ ةغابءاطعالاع اطنالا

 اوفاكء وق نع مهفتسو مكاو ةفدنملا اهدا نم لمجد ةيطخلا حامرلاه ملا بسائر ده طخ

 نوأيودحالن ومي ديال مهو مهتعشمو م هزعكلذيدار 1١ نأل مح اولذ يلف ءاطعلا ىأ لاو دل

 ىلع نوطءبال ىأ ماكتحالاو راهتقالاءاراعشالاوألا | اومسهاوق فت كلذو ماكةحالاةطخا

 كو دوو ذم منأب د م6 صوو م ث ةدصملا مز 5 اطعالا, نو ءمسناغاو هموسو ءاطعالا فءاكن

 < ال

 *(او 1ك داز اراب اوبال ثَأَو #1 اودءابتفاوب رقي نأ مهل توم)#

 ودعا عنا رواد 2 واسلام تدهن اطوطشو طش ظشتو طدترادلا تطشلاق»

 رازااباوطشو

 200 ل ا فما هد يي " سوم هيمي <

 « (اوطحمل قار ءااروغن ءنولاعي 33 ةراننوم اشانامحا نوباسع)*

 فارعلاب ةرثانغلادال-ءأ نع نوءعفتر ماشا او ةرانو نفل اوهنانامحأ نورفاسسي م-مناىأ

 اهلااودوعمل

 *.( طة نمَدلا ف ىدنكلا مدام * اهلدعَقفعلا طمس ةلزانبإ ء

 ةراشالااءداوتبدي 1 يقل رس يزيكلاو فورءمداو ىمقءلاو لمرلا عطقمم طقلا

 و دل هيل
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 ْ امهلنابلاطنيروك ذملا
 و م”عودق “عمو سم هم”. © 01 “ع5 0

 «(انوةلاَلأت نأ ن مةعاَنشاارع ه تقلى سْفئلا نس توملاو)*

 ناىأتوقلاهل_ةملأ نأ نم لهأو هب نس> توم لاف اهزعفاأو ةعانقل ارث ؟نمىأ
 لاؤسلا نمة "الا سفنلابنسح ا توما

 مو 2 ةمس قمع هدو 8س © < نفق نباه 82

 « (انوتمملصولانوكب لعرزعأ *« مكلابح نمىلابح املا تي

 "يل ءٌرْرعأ لوقو ٌدَمْساو قسى كلذ ىلع علاش ولصولا لمح ا:يهلبحلايدارأو عطق ىأتب

 مكشي و ىننبلصولا لامح نامزلا عطق ىعءملاو همعصأو هّدْشَأ ىأ ءزعأ ام نوي بهعنلا ةغصوه
 <ىلعكلذدشأامو

 «(اتيشوحدا دف, تصل املاقق « مراوج مذ لودشلولا مد«

 لوقبىذااوهو ىرتحل ادملولا,ىئع
 سن الالحلا ىهواهليزنا .« تدحو نيسدادغب تةصنأام

 مذلا نعمكم_كاحأو كراوج مذأ لان أ ودادغب تفصنااملاق ثمح مراوج ىرتحملا مذ ىأ

 «(اتيكس ”ةمدعأ مةمامقل مون .ه ٌفْدقىوتلاوادملو تما اه (

 ةماشااموبىزعملا تقلنا ىأ فدنعتلاو عيرقنلا تيكبتلاو دمع ىأ فذ ةدلاقب
 لخدأض ارتعافذةىونلاو هلوقف ادجدعءاقللا دمو فنكد ادعي همذ ىلع ةمالملابهتعرق
 نسحأ دقو مالكلاقامسفف

 رار ناك طلسلاتا < ديما قاد مدل
 ىلعتناك ةالصلاّناىلاغت هللا لاق هبفلعفي اًنقو لعقالنيباذا توقوموهفه_تةو لاقي
 تاولضلاكامجاو مدهعظفحد_ءأىأ ةنسمتاهو ىف اضورغمىأ انوقوماراكَن مؤ

 "”ىلءةضورغملا

 «انوةلمرهدلا هملا لكلاب ٠ اك مالسلا دعا مالَسلا ىدهأ )و

 لازيال هيلقن أ هفرعوهبلا همالسىدهأ هفرصصىأهّتغل افوطعمافورصمىأاتوةلمهلوق

 1 مماا تقتل

 «(انيلامتاّلا مةَناودَنْلا ه تعمم ميلة

 هلوقو بسلا فونت عمجوهو ريج نب كلامنب ةعاضق نب بلغتنب ةربو نيدسأ نبت ال | ميت
 نمهلاكيراعتملا تالا ييثاوبدكذلا ثهنأ مال لا دبعتااسىأ ص ةاامىأ املام

 دادغبنمريسأ نأ لبق صقنربغ
 اده



١11 
 د هو

 ىلع يقع ا هقفرل اوضرعدقو مورلاروغث نم برق ةرزحلا قدرط ىنعمأشلا ن مقا رعلا دصق نم

 دوقولايربكم_هماماولءو ةربزملاو مأشلا فارطأ ١ اونكس ءورلا لغأ لوة.قدرطلاّكل'

 مهوب راسو نيململا عم بر اراناو دقوأ ىأ برحلا

 «(انو م داعءاَرواهلأَ 8 ةدلاونا أ مكنعفرانأ*

 || ةدلاولا ةرابز نص مزلام مك_ةقراثم ىلع ىئثعبامنا ىأ كربلا ل_ءلقلا توهملاو لامملاءارثلا
 دعو ههركذبو لبق هنأت ف يناجي ءالعلا نأ لوصو لبق توا كلذو اهقاأ]تنكناو
 1 هدافنولاملا هلق ىناثلا صهالاو

 « (انوُسْن أ نيود ىلا بايالا لق * قمع ارصعهتلا!ههامحأ )« ووو هدو 03 22 فد عه هدول كال ها
 ١ بهذو قدلاو تنام ُمئارخ ذامهو امهنءىتبمغةّدمو قارغل ا نمز ىلامرذوو ىدلاو تشاعكأ

 اهيا! يوجر لق ىفام
 ه(اًيلصادغل ارسك البلد ىسْنع * تمد اهئ امال (*

 ىقان عسنلا )و مكن عترفاسا ل قدا ارناتلتوشر قالولك شان 1 تنم نك

 اهاةاالترفاساا ترخا 00 طامفمسلا هيد هغلار دكا ارهامالماد

 « (انوُيسمءارمضلنا ىف ىذا قار 5 ةيواطسْالا َباَتذ تددصالو) «

 || ثايسلا نمتويملاواهبورب نمىدالاوهامنللاءارشلتاو اصوصلاموقس الا بائذيدارأ
 || نوعمطي ةمارعواثبخ ةعئادللا بائذلاك اموق تيداملاهااىقاقلءاجرالولو ىأ ساءنلاوهو
 ل مهتيداعفميهوبهتنمل ةصرفلا نوزتنبو هسا نوبقاربءاهسلا ىدس> ىفىح د 5-8

 3 ' مهركمو

 هد مده

 «(انيثنمَ لا عااد د 0 * هَ كرمال لح دلامعس *

 عقم لكل شد دمتاجناو ةبح“ الاىي رفتىاذدلا لاح فصوو ىسلاب دل دلاعدايرثلا مهناايدارأ

 0 دامه رو يد دن مهو اررثلا لع تشن ىتح

 0 0 اضكأنمانأ اعأك رم 0 برشا ديراالاهدمبو (

 ا نمى "اك ند 'ءل-ددهعنءاف و رند ءاملاب رمش أ ال نأ ىلع تمزع لحد ىتفرافمد_هبىأ

 نذرهنب مكلتبمهتلاّنالاق دون1ا,تولاط ل_هفالف ىلاعتهلوقىلاراُأ تولاط باص أ نم
 هءاماو رمش نأ نع مهعنمور لا ىلاعت هللا مهالبا ىم هنأف همعط)) نمو ىم سلف هنم برش

 مهتدصلاناهتماو مهلءالما
 ه( توفل نبأ بدهملالو * هواَزأاًناَورقتآ كحد )*

 : نينهتآ لودادغب نءتاحر ىأ هريزو بذهملاودا دب ىهأ ىلاو ناكريمأ مسا شاورق
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 *( انيسكانعاَمْلم مناف 3 ع وْ هيَ

 ىأة.هكلا تصصخ هلا انتمحت تر ا ام ةيحالا نمانلىأ

 انتيحت تغلب نا ةمحتلادتيزوج

 «(انبجاَذاقارعو مسمن 5 اهيركراهز أب بئارععملا (

 ةنقا ردلاو ةبماشلا ةرغلاراعزالا نمي رهام عم نأ هتيحت هل-هعىذلا ضراعلا ىعأو

او مأشلا أين م ممشمف لصالاو حرالاة بطن وكل هءامح أ اهغلس و ةصلا, اهطاخضو
 دا رمل

 ماشلا,نئاكل اهب

 ٠ يشير اركاب * هنوحا هأساو خوتلا َلا)»

 ىونباىردأام لوقو كدصقتدصق ىأك خو تمحو م-هاوقنمتدصةىأ نحو

 روك ذملا اذه ىلاراهزأ ت 5 ارغعجج ا ى ىعملاوةاخاؤوملا» نم نكي نأزوحيو جون بأى أنالذ

 دست تزال كا فو نوب لعموم يساوي أسأو
 رولا ركل

 دوم هرمص ””وع هو هداه م «ه وو © مس سر

 ه(انوعتمنسعتلانرهزهمفلت « امك ىفلاو العمشلا كلدن)«

 «(انينا تكن اندر ذا * هم امركم تيدا م نما

 ةوخالا نام_ثزيجالمركل اذا اهرك ذاف تنسنأ دق تنكنافاهاسنتال مراكملا روت د تنأ ىأ

 «(انيدو هرقل بنانجلاو تل 5 دكر ابمر ا دفو ملكلا تنل )»

لا ئطاش نم ىدون هان الف مالسااهملعىءومةصقىف ىلا عندل اوةىلاةراشا 8
 أ نمالاىدا او

شعلا لوي ىتومايثأ ةرصشلا نم دكر ايما يكن
 تالإ> دقو ملكلا ىبومتسا بطا

 بناملا فوهو مأشلا نمهاباه ادن ىئعي "ىرغلا ينامخلا نء<تددونو دكرانملارادلا ىفودادغس

 رفا

 فوصومريخ هن دسجو نع مانا كلا 0

 «(انيكي ناكملا د سراون 3 اهتوخاو سقم كو ىني) ه

 دعب لتقلابممنوتكسيو سانلانولنقي سدقلئابقنم سراوفقارعلاو مآشلانب ىأ
 مالكلا ىف مهراثك ١

 *( انربك بولا دولا هماجس 0 لعاب ف ارطآلاٌة تكاسموُاو (
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 تق فيج 7 2 53 صا وب يس ع تس وو تعدت

 9 موو« ةء م ه د همو 6 0112

 «( انوُءاطضرألا ف صنت أت فلن « [رتشمنوعرذ هلافام تلقول) »

 ولة هناالاهنمقّد_ثم توغاطو هلثم ىتطب ىئطو د1 ارواح ىأانامغط ىقطبو وغطب اعط
 تمدت# افاأتبلقنا اهليقام خفناو لعسفلا مال ىهىت حلا واولاتكرحتالإف وغطلل_مصأنال

 َْق ىتلاءاتااوو اولا تق تقل أ ممثلهفلا ندع ىف ىلانيغلا ىلعلعفا امال ىه ىتلا ةماعلا فلالا

 ىفس أر لكو توعلف لع هلا نمامنزوو توغاطراف توبكنءو توجرو توهرو تورعر

 ىهتعداولف سائلا اهب ناتي نسما ذب اهنةأرملاه ذهن ىنءملاو انوغاطى عسي ةلالضلا
 انوغاطب هنتو د معتو اهب سائلا تنفي تأ تفل ةس وبرلا ىوعدنمهارتفاو نوعرفىداام

 »« (انوُهالَناَْنالاَدَع نمسا 95 هبلضاناَسنا َلَوَأَتلَف)*

 يولع ساو تودرر تو.غرلُدم تولعف هنزووانوهالريصتفءاملاوواولا ملي مهلا ىععمال

 اهلا لاكن مةًأرملا هذهنأ ىعملاو هند | ىععئسشلا تذخت لاسقيو بولةمتوغاطنا اك
 ناسنال أبت سلا مناف برغتسس )تدمعو اهب نتةفاولو دبعتنأ ىتخيثدحابسح عئارو
 ىألخض أ لوءةهوهدخع نمهلوقو اهلاهودْحعا ىح هيارورغمهلضأ أو هب س املا ناطمس ثلا نتف

 اهلا نادال دخت اىذلا هيلضأ

 م( بمناسزسملا هيل برص 0 اهمدخي قتلا ىورأك امثل ىورأ)#

 عمت دقو قنانأ عجباو قس أ لاقمف بلقنو مدقت قون أ أو ةقان لاي قونأ اههبلصالا ف قالا

 ثاناىورالاو ”يل_هفاه زوو كير هتلر قون ةقانرب د-ةةثال راثو ةرعغ ل ثم قامن ىلءةقانلا

 ءاسنلاّن أ ن جهيىورالابن نوشيءاسنلاو لبحلاف عضوم ىلعأ قمنا او ةيودأا متدحاو لوعولا

 ةيصتعملا قدنلا ىورأ حن نانبالتاعشم قوق نم ىلءت ادعي ىونلا بعز ام ىناو الا

 ىور *اكلطملا ةزعو هعاذملا ف قونلاىورأى اريل فعإ ارسالا ب رمضا او لابجلا ةعانع
 ا.هعارس |عرمسن أ بئذلا عسطتسيالىأ تهسيوا يبئالاربكي ريسدعرمم .اهمدعي ىلا ىدنلا

 ةعرسلا فىرا الن ْثذلا نا عم

 هم ع ه5 ) وماه هه /- ءءء 4224 م ه ”ةم

 ماتت سلا وك دسيو #»َ ءروصدتلا نكد تهرعو ) *

 قا رحال, سانلا «ينعتل قرح لاقي اكىذلا برعلا كلم دنه نيور هواه رق يعبد نهر ع
 هش ف سلا ةطخ مهموسو ةَقاش ااروءالا مهلك ىأ سانلا تنءبةوط_ل ادي د ناكرانلا

 ةماعلا باق اثم نمنوبحما همم ولي اعف دنه نب ورمعبا انه ىب مدنلا ىلا ًارملا هذه طرت

 فااكستل اع موتانا موسم يربك ويا مايبض ياو نارحلااهطر رةمون ىأىوهلا

 ةومو مه 2 ممو )هو<

 «انيفو تين متأخ رذلا + هقراونهو د2 حار اضراعاي) و

 قثالا ف ضرت_هر تاصدلا ضراعلاو هقول تلو دقو قوز تاوذيرئاطجبلاقراؤللا

 وعدتايل اوةمالسلابامةسنل دادمغح ل و بسلا لص هج ور ىذلا ضراعال اوعدب

 ل 17 19019090197 201 زا للم طع طحن دم ها *: ندع ل1110بلا طع ف لص دع دع. 1-٠ كا ف موال ل < 401: اج هذ لل انلال ح 23:55 هج 16773710-10015: حجتوج, لأ
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 ىرتامناناوبحلاداربوبهذلا دار اهئارتتصثوا-ماىأدار_هاز او ابهبشب ىلا
 تناك است ادنم لمح ازوكح مارب رغارضانانسحالا ىراالا هتدالقدارجو تابنلا

 نعىرع ةنغللاف سي رغكلذو تننلا نملدلقا !ئئشلارمسكسلا تددنتلا نأركذ دقو ةرحصشلا
 عض وما اذه قم لا

 «(انوك م عمال قيقا اًدلقم « ىرأ بارسلا لي فردملاٌةردان)

 ىفةنءاظلا ةأرملا هذه ىعسهنول فا اذ تك :هف ىذا !توكتملاو:ذالقلا عض ومدلقملا
 ةأرملا هذ-_هندعم لعحءاملا ةخلةرذلا ندعمناكاىلو ةردلاع انصىا مالرد1اةرداهردخ

 دلة مىرأ لوقب بارسلا هيف عاب زواشمقاهردنج قونلاوسن ةنعاظاماكأ بارسلاة ل

 رهلا عومدلا «بلعترطاقت ىأ عمدلا قةءبان وكنم هناذدوردلا نول ىلعوش ىذا ىردلا
 ةيحالاق ا ارذىف اهءاك, فصداران ؟همفترثأف مدلاب ةجوزمملا

 ٠ (انز وقان باي دنا 2 5 0
 ا رايب

 90 0 رخ 2 رغلاىهو
 انومعتءطعأ ىأ تاَوخدقواداوس حجتلاكريطل ضيا ناملاكع ومدتلاسىئءيزيبلا بارغ

 عج بهك الاثرقال اهم كلذلف ةقرزلافصو بار ءلانومعن أ كلذو توقاسلاك

 با ارغالا نهب دوهاك توقايلاو مبشلاو نامل اني

 *«(اَنلاعماَسلاَعَملاَرعلا فَلا ٠ ةرَكْسمَن اداطملا صو تذل )و

 وطو تالّدم هب مب اج تاعي م م الح ىأاَةم

 نملاهللا ىلعبسن ليلا عضو ةفلاللا ضاس "قيوم ةنفْسالخيأ اةيلوهو 0

 صوخأ عج صوملاو لازغل اود ىذا | لعافلا ىلا فاضملارد_هملا!هيةلماعلاو لازغلا
 اهنامدانمابهعتمةأر ماه هبطاخيل ارهلا نمنيةنعل اةرثاغلا ىهو قولا نم ءاصوخو

 وا ىلا لازغلا نأ سس هرغلاركشملا هو كبريستل ازال ىت |صودل: اءاطملا تفلاىأراسالا

 تللاقملاقونلا فلأتةحضاو ضس ىهفاهفااوس

 ه(اتوراموانور اهيسرفَتَسَأ * امام انهت يطرَقتسك 3 5 (*«

 باذعءو انالاباذعنيبامخاصعال ضرال ١ ىلا اطيضأ أ نكلمان | تنورامو توراه

 لو زعمقااتيتأ الباب نيقلعم اكتفاهيفامبةيضقنم مالاندلا باذعاراتخ ف ةرع ةرخاالا
 تدسحأ تورامو توراهن ًادكنيرحاساساو امدهتذعو ٌكيبط هرقت سكف كن |ىعملاو

 سيكشتلا امه: ذعثمحامها كرت در

 ول)»
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 ةيدابلا بارعا نمت لهأ بر ىأ اهيلع تيمي "لل توق ىأأ هلل ةسالو ”هلمل تب كا اللاتي ٍ
 توّلا نمر فتم مهتس ىأ مهفامسأالا هملع وتس ىثمه دنع سلو افمض مهب تازن ىأ مهتفض ا

 «(اترامأ اول اذااهئسّفزرلاو »# اًرم-اولواح مهاذاتدَساهنعَر»

 ايف تاالىئلا ةزاغملا ىو تره عنجج ى موتا يم عج امن "اك ضرالا نمر اَغَم|تيرامالا ه

 اولزئاذاو فومسلا نعمبثي دخرمسلل لمللاءاود «قاذا ىنعيفو.لا نعى ثيدخلا اهنع ||
 فومسلا نم مهةزرفراغملا 1

 «(انيسلا اوهفررامكت وصلا اوضه وضعف ها ووسرم .قأَألْدلااًذاَنِح) ظ

 هنالواولا نمدل_صأو ساشلا ىف هتص هذ لاقي سانلا ىف ةرمشتمٍ ىذا لسجل اركذلا تصلا 1

 مهراشننالن طاب مههبش حف رلانم عبدا اولاه م اهل قامرا -98(تيلت امناوتوسلا نم ١
 مدع +اوصأ اوذخأو همال طرت لمس ًاولمللا ّنِ اذا ىلا ن ءاوزربىأءادعالا تاسلالمل

 سانلا ىف مهتيصرشتنما» ادءالاىفةدمكملا اولانمل

 ”س م دصو#

 ٠ (انوُعصراح الحارواسألا ىر 0 اهرواسأاممذُأض يملا ميو )*

 ىلاعت هلل لاه راوسا عتبي اأو با عل ججدايرس وعلا

 سراقلاوهو راو ءاوراوسا عجب ىهفةتاثلارواسالا امأو بهذ نمرواس أن نماهف نواح |

 رقيلان معطل لجالاو ريواسأ هل_صأءاملا نع ضو عءاهلاو م_ملاسرةسرفلا ةرواسأو
 اهتضاضيواهفار لا ةيالعتل تروم ايست ضءءاسنبار ءالا نمتيلا اذهلهأ ىف ىندملاو ||
 توغبملاو امص ةملانم عيطتلان امرا فرع ماكل تخ ااينرويو 1

 ةتغلءاسو هأك ىأ مالا هّتغبىذلا ||

 م 7 ةمضمة م7

 «(انومفم 2 نامل دهنَعش ىإ كمال نير ءزك تسدل)«

 ريرجاسش الو ا ا عمو لبذلانمةروساك ملا ||
 هتانه ضعيف لاق ثيعبلا مأ

 - لبذالوجاعربغن مك ماها * « اهعوكانوبىلوحلا سعلاىرت ْ
 سالاىلوملا سعلانأباهةصو ىلا 5 4 رملا قرير معزا عن غصونالءاسنلا هذسهن أ ىنملاو 1

 كلا ىف هنمرشن“ ةوسنلا هذه نكمل لبذلا وحاعلا نمل لا ةلزاهلاهعوكى لع
 بطلا نمل معت_سنامةرثكا ا

 44 د د -> ع

 «(اسنت نس اريشتألا عَ * « اهيئارفراخن دارج تقلأ)»

 نمبرمدب درعللو ههواسما ىدلا تدبو همس عام ”رمشلا تننلاق و زلاراضنلا
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 0 اك ةميبق فومسلاف

 ى ودربود يد

 «(انوحالو اس لتالورارعلا بص » هبرمحمال د مرخور)»

 دهاشيىذلا بارسلا نواكضس أ ىربهنكلو هسلّربلا هيشيفمسلاّن أى عيرجو رب ؤهىأ

 اردل اوّربل اناومح مداعكلذ عممنكأو ءاملل ىاحماهدئرذ ةرثكل رح ملا همس ىراربلا ف

 نتلاةفلأب تيرا ارعلاو بضلاو ىطلاكء:كح و يلا فلأيامتنًارصمتال ىأ سالف

 نكسيانتو-اضي أ هسةس الو ةطاخلا ناطم يو بللسا سدت ىل_دقاك هملا ب سنق هلك أ ابو

 هنقمة-الهفصو ضرار صلاوّتبلا هيشي ىأءاملا

 «( اًسفاًنعارام ردا لهن 01 ىرك تول لع رق له ناك

 لمررهظ تاعلغلاّت اكمل | اذه دنرذ ىأ لصرلا ىف لأ | لجر ًاران“ اءفءسلا دنرف همش
 اذان مالك | تف لاشي توهم 1 اهمفترهظنهسلعتبدو
 لا ءامعا ف لاطتسانانرشأ

 ه4

 «(اًيمارهداربال داعيا 8 اقف ىدرلا ناك رهف ترغحو)*

 « فمسلاب لمد : نلىد درلا اناكرر راعمس ١ او ضءد ىلا اهضعب دعس 47 مرفت اءاكز ىهو رقت عج 5

 اك اهنودريارفح ف سلا ىف اورفحاءاساملا ن اكرّناك ف سسسلا براضم نم ملةتامرقفلا.دارأ و

 2 لبالااهدرو.ل ةيراقتمرانآ ىفو تيمأر هداع نننامةلرقح

 حرت تيمار هنمفاطناناقب 03 اهنودعاكق دش ةمرابض

 «(اتيوتواداعزادرولانبر ِس 95 عشرا فني زعاذ انهم

 هاجنشو نا ةؤقوطو ءاورعلا نمنيرعبهلوق برسل ا انه هيدار او لالا ىقرابغلا جدرلا

 ىقفوسسلا هذه تدرحاذاىأ اه ووهو ىجلادرو انهددرولاو ةدعرامذ انامل

 دارملاو اهون موي ىحا فان هبوذلاد عراك تدعتراوتزتها براتز ةيديرطاةرع

 «(انوبكممينو أبراهغا ىف 0 ترم قش

 هشياك ف سلا هرادأو هفرصاذا هّديكو هعرص هاك أ او طةساوبكههجولاكو وراثعلاةويكلا

 رعاشلالافانا. وأ ارابغ هيلع نأ, ف صويرانلاو بارعس !اوءاملاب

 ارابغ هبراضم ىلعن 6 »* "فرمشم ضسأب هلت ماد

 ران سبر اوابخ را ما غران اهئ عاعرانا امظعل مهعت فوم_ىلاهذهنا ىنعملاو

 ى.ءاسلا لاق امءامدلاباهناوأ ًاريغتلو اا هطش

 لامصلا, ثداحت تناكناو » باكتاماهلا نمثولاهل

 اليلذارغاضهدرتوأثرقلا عرضت امنا اهلعفور انغل ا ه.تثاهولعبانع“ أ
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 نيىدعراكف ومسلا هيل اذ المل ران تسل كأن رانلا نب ةقردلا نانأ آاوفو٠ء-باااهب

 ا ىأ تبلاص لاسر ىدبأ ىك-عدقوت ىأ ب شاران ىش ىلا اهداتبابة أسما ىهواانيبل سعأ ىتلادي

 ناثلاقمتك جدلا, فوسلا كر
 «(انيردنهلالامراهئْدَعْركَل « اهتيربت رعت اوان لامو) »

 رجارلا لات دحاو ىعجانرتهّي يهب رواسب رت هبي ري هيب دوةبب ره ريهايولاشب
 تيمز نماضرهصربقلا *© توّتداوذا اهتم“

 تدر هع نم سدا
 ٍ نمراثل ا هذه تسل ىعملاو راشلاهذهذي رتسلاهم هوقىفةزب زعتناكنإ و ةأراا هذه ىأ

 | اهعيطتيد:ه فو. امى أاهوبرو دنهلا نملاح راهدقوأر ان ىهامناوانببلهدقولام سنج
 دنهلانومق

 «(اني منيل تا امر 8 اهرخآواهالوا بدرس د

 1 تدتوأ لا ىهدنهلادالب نمةدلبلا هذه همىأ دنهلادالب نمدلب بي ديرسو ءاعدلا تىشلا

 اهرمأ لو اهعيطف تاّقصو اهي فومسلا| هرله تعبط ىوملاود رخاواهرمأل أ قراثل هذه

 اهانوعديو ا مذوعينومقلاءانتراصا هتدوجو فو._لا هذه ن_سلو هرخااهاقصو
 اهباباعا

 «٠ (انيشوانيكمكلاَمملا ىطوح « اهالاعهناَنكو تن أى ح) «
 1 اهم روفورسلا هذهدته تهبط ىأ هتظفحو هتيعز ىأةطانسواطو>هطو> أى |١ تلطس

 ا اهر ومأتدش و كلاما ةطاسح نماهنكمىلاعتدنلا ناك كلاما ةسام ل ةاصتراص تح
 ١ قامت هتنالاه ف قولا سأياطزامناريهامملا ةسايسسودالبلا ماظتن أ كاذو ماظنلا كاسف
 ديد س أ ,هيقدي دخل اانلزنأو

 29 يسدوو) ءموئسش ورة

 »(انو سمت وملاهبف حصا و ىل » 1 ودهم ضال ن١ +

 ا هدنرو ذنم همف ا عي ص اف سلكن غىاهنتمعالل اسنان هنأسلاشب توت ىأ ان وم

 ا رعضم توملاو اهيمفانإ لازتالاجنالةزتهمادبأ اهلئاو اهئاوق قثالعو ضيبأ ىربءاملل كاما

 اهلامعتابو وقلنا هيف لصاح تومان أى ءملاو اه قونذعدن اعتاب ل دا دبأ توملا فاه

 لعفلا ىلارهظب
 «٠ (اراعن انهو أَن أ »* اه ناوجففااَنلاءوْحَو ىرث)»

 نظاف فوم_سأ ١ هدهىفاناثملاووجو ىرث ى ؟ةقاطلاءوشنو هوبسولا مكي فضو نطابسلا

 املاك شرخ ىعهرج ولات فيس افران اذا ا ىعملاو اهدقل تيرافعا اهودو امن 1

 ةيلارملاهوجولا لها د بةهو ثم ةدضي رعدضرعىفو ةليطسسمس فيلا لوط ف ىرت

 سماه نانج وق
 ناج عجب رمسكلاب
 ها ناطم-و طئاع



 : ١١ ؟

 كا سس 27 ل ل تتم

 ةهسوز 2 ال .

١ 

 ماع

 * (عضم مص بر نكلو لاجر 3-0 مكَصَأ اقملا ف دعت دقا) <

 عسضت ةصيض نم كنكلو اهقرافأالو مكضرأب يقأ تأ" لءاوراشأو موق ندصذدق ناكى أ

 ل.ةنالو

 * (عنب ضو داعم نم ناي لو 5 ديل مىأر مكس ىريس ناك الذ)

 ثءعبل ارك ىذلا ىرهدلا دما ىأ ًاروهاك مسييلا باناالإ اناهذم,عدرمسمنوك نأ ىلأو ىنذ
 :117٠.٠٠ مهلا بابا نوكيالت ءاغنا|لّسسّ لع فن تول دعي قلل داعنال هنأوروشنلا ؛:توملا دع قاغلل د اعمال هنأوروشنااو

 11101 0 ل و هةيقاقلاو ىلا ل ل ور لارا را ا

 00 7 رتقمدلاو ىلءونأ هعج ناك 0 خاوتر اك
 ”لةغترحن نوككج,ن اىنفندادغ نعراسو مساقلا أ ىلا هردلأسو ير مدا نسحلا نبا

 « يركن كرك الرأتلا دقومو .٠ انهو ”اياوزلا ن 0-00 ْ

 دمضال ىأىركش الهلوقو تد لا ل ب علا ايزل

 *ل_هفنزو ىلعةبركذأ اور كو وف ىركئ رك لجرلا ى ركلاقيمونلا اوهو ىرك | نمدل_دأو
 هدنعو با مع الا ءارتسا مونا |نالرانلل ىركل اراعتسا |_عان ىأ ةادغلا ناب انركتالف عصأو '
 قذنانلاىفاسفنلاحورلا نمنانوكح ا ةكرحلاو رسل اذا س ساولاو ىوقلادمخت |!
 دود: الك اشم مونل ا ناكنف ةكرحلاو سلا قاعا باصعالا تةرتسا اذإو باصع الاف يواحت | :

 اهحاوودادغب نع هند< نأ ه:٠ىدتساوهرعغاماوهسفناما ابطاخم ردق هنا ىعااورانلا | :

 اههشةلول_لا فومسلا ىن-ءيةدقوملارانلاوهورانلا دقومنعاشيأ هتك نا واهيهفغشل ا
 راسك حريتالو دمخئالرانامن أب اهفصو مرانان مئاك ا هيكءا ارتثىتلابطشلنماهيذانرانلاب أ
 اديأةدقتم ىهل؛ناربنلا ْ

 *(اًملاصم كدي 0 5 ةيداعران ىدعراك تسلا 5

 لمفطن بساع لاهرومالا ىف سامالج راوهو تال دم عجب تءااصم |إإ

 مدق:[ريواغملااماذا ه ىتولا موب تلاصملااناو ا

 لاه ىذإ اوه »و ىدامعلادبز نب ىدعءو»ىدعوأ|

 اراحدق نيو نمّنا « ارانلاىدتوأانيبلا :
 ا اراغلاو ىدنهلا مدت ه اهةمرأ تيرانبر

 ةيداعراشدارأ ل_-رلا ىلعو دعلا نمتئدناو ناودعلا نم تشن ا نود ءنموقةيداعلاو ١

 ديرب هنأورانلا نههدا سعنبب راثلا نءثب دمللا ىدتسا ال هنأ ىءملاو رانلابةهبشلا مهفومس 5
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 ن
 الل

 *([ رستم نع .انّزو روطشك » ماكر رمل كل ىدادو)#

 مقرا ان دان لامر وه لد ؛ مريع خدي و مسدس للماك م <لىدادوىأ 3

 هلو ود عرمهّمل ب هه سقنا ن نعال ىذا ازحرلا نمروطشم اب مهريغةدوع ًارصنالو :

 اصدق اوصشوان انآ حاهام :

 ءو- ه 20865 يومهم هةه) 2 ةهذدود ووهمد سدو م

 ن( عع دعا نم تعتز نم نال نع 5 مدعب تدر: ىأم 1 ان م

 برضم ٌكرغ نع يكل ماقول ممتدرفت :أو دعي سانلا تازتعا ىلا م رخل ه ىأ ٍ

 درب نمكلذك هن ىنتك و ىوربهدا معطقاتالىذلا مادلاوهودءل اهاادءروناوهو التم 3

 اهب ىنغشسي مكمراكم ١

 *(عّضْممَو لية مفاَراجتي 7-0 اد كاكا نعلا مقا دمحم »

7 020 

 رانلا ارو شرف هنأكهو م ثا ناك او هظق برطأ م ىأ هر .--ةلدوهو فار هلا طءقىلا قوش :

 هاهتنمو هّساَعَر 0 0 دع ماو ناسنالا همق لمشب ثددح 5

 مه جدد وو -5ج هه ”جء وم <

 «(عمضأَنب اول ذة سو أنا لولعب 5 سيابلقلا عمان مهلح مكف)#«

 وبأوه سوأنباوهضوعاذا اسوأ هسؤب هسا نم ضاوعم س او ديد_تو دبكذ بلقلا عممأ ١
 مىأعم 2 "الا نب عنب بيرقنب كلل ادبع "عمال اوه عوصأ نباو قاطلا سوأ نب بيمح مانت :

 0 نسحأو ىعدالا او ماق ىأ ىلءهلضفد زب لضفمم .>كمةنطفو ءاك ذو ذ لر قار هلا لح

 هيسائنملا طافلالا هذهنيب

 هممدو 22 ويدور )ء/ددمو ه

 ع ا ياا

 يمل موتنا امال
 »(عَوطَتلا ءاقااةالصفدي « اهياوثىفادعاق ىلا ةالص)« 14 > 5 5

 باوُثَنَأ م ادوعق هم غلب امامق لالالا ىف ةغلابملاّنالدا ركذد نعامانقهلموقأاغناىأأ|
 نم فصلا ىلءدعاشا ا ةالصمالساا وةالصلا «-لعهلوقاامامق هن مفصنلا ىلءادءاقةالصلا :

 باوثلا ف ىعي مئاقلا ةالص ا

 وودو -

 * (عّدو ل نمراك الامان 5 ٍباَمدْجا ارمشا ساب دح اك

 ل م ا ا ل ل اكل ب ىضزم ىذا هنو نال

 هئيدال ىعظعت ىأهلاراك ارثك واخ .رفدشأ ن وكي هلاثهعدو نأريغن م هنع باع ىذلا اشي

 هيأ مد هتسغل .ةهم ناك ن نم دذعر م ىذأ با : اغلا ادهلئمراك اك
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 ىأ قوز هلوقو ةعجلا مايأروك دما ازد ىرمصبلا مال لا دبع عم عمتي ناكو ةعجلا مولةيورع
 : موقلان ع كيلا نعم تناك امال _جلا موهكملا فاوشأ ميم ىأىئتضمقو ىدعج

 عامجالاىنلالىأ عانتجالا ناكم عمجاو رمذاس+لا ع روضالاو ةهجلا عمدت ني ريضاسحلا
 'ء ةعج لكى كلا فاوشأ جت عجل فروذحلا موقلا نيب ن منعم

 دود اش بورش دب م ءمهمم ودورعم < وم ”ر5”<د

 *(عم-عىمتساىظباخدقو « ه رو |نيح مياستلا ععستال) ه

 عامس هنامس--ّنأو هو اطخاو ة سحاب هذظ ىلع مكح م هرركين يح هرلعهجلست عهس له هريكتسل

 لاقذ هنظأط خدك أمهملست عم ث مح هنمابرقوض سبل هنالاطخ هماء هملست
 هةءدوو 02087 ىرهوو ت < # و و همم

 »* (عجرتملادعارلا س> ماسلا نم »* هيرعزادلاو ركلا سدو لهو ) *

 باسل نأ كلذو دعرلا ىذدعارلا باصسلا توص نم ال مهل برضو هعلست ععس نأ دعبتسا
 ىهيلست عمم! ف دكف مأشلا نمةدبعب ىأةب رغدر ادوح ركسلاءن م هعمسإال مأشلاد_عراذا

 قارعلاب وه نمماشلا نم

 * (عبّشتملاو ىسلا لعضافف 35 مدار ار مالسالاوعمالسإ

 اثْنمهقرشت ىلعةمالا عبجسذا هموعو هعوم_ث ىف مال_ءالك مكملا ماع عئاسش مالسىأ

 امو مالسالك ىممالسمكدالب راز ىأ مهلعشو مالسال امهعدقو هينو ؟سمسم هقرو نيعمسو

 ىأمههذم لتي وةعمكلاةوعدىديىذلاوهو عسشتملاوةنسلا لهأ قرغلا ىلع ضافذ

 وو << و و 6 2 ةه'امو 01 0 د 22 03

 ه(ىلضأو ىداؤففرانءارخآو « ٌمدنعروثلا ىفءالوأ ىلا سعشك (

 سهشلا, هي املو عورشلا ىف سعشلاك دئاع مالس ىأ مالى اىلادئاعءارخ او هالو ىف ءاهلا
 هقود عيه ا وج نيب وهداوفىف بةتانارانرخ اومه دنع هقارمشا ىداءملع-و ارونهللهح

 ءءو مومو درك د سد د" كر يل »ماعز لع اوي قا ه2 0

 » (عوضتملارينعلاك همم اش »* اهيس يهم رلااماذا حو شب) «

 مي_فلكعمىأ مأشلاوحن نم عب رلا مسسن بهاذا حا لارينعلاكه جرح وي سمط مال
| 

 ترشتناىأ عوضت ىذلاريتعلا :ةحوف احح رأ اف مالس كحل نمةساش عر
2 2 
 - 0- ه ©

 و - 2 4 مث ا هم #7 و ه وم يم م# < روز 5

 «(عفرضو طوصىقمدولاىوس « مكلاموكدلملادنءمكباسح)
 سلو ىلا 3 دوبل ١ نم نوغصتو قدوم ن منور عدنا اعل اوهىأ ىل اعتهتنادنعوكا اسحئأ

 ىدوعصدنمبو ضرالا نمت أمطاام يطوبهدنع هءلعىوطن آى ذل اوهفّدولا ىوس ىدة ءمكل

 لاوح'الا نمةلاحىف مدا دوَنواْخْالىأاينمزشنام
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 د10 ا ومو

 حف رطخلا ىورو « لئا-+ا قرزلاهنبر قو ه ةمرلا ىذلوقد_كنأو هيذفنهب برمنو ىرخأ

 ىرخأ دعب هبنذلا برضدريغىأر طخناربغ قءملاوا 00 مءاذنا

 ”ور5 < ,هيوءمو م

 *(عبم فرز لور ب فادص اك 21 اص اون شوو قالا بقا رم

 ه "المامساوا ارفق عرتمفرزأبدارأو َرادٌثنم اهدا يس عشت

 فالاأ. نم ضرألاهذ_هىف طةسامصىلا لالا هذهرطنتىنعملاوءاملابعرتمر كب ههبسث ب ارعس

 هبشتءامظلا فالطأ أوهب قاطءاملافاص ىأقرزأر 0

 هايااتك انا فدصلا
 وعموم همه مد, 0000

 * (عّدوم بارقل افماسحلكإ « رشعمفوملا شح نمان و

 دوهغاااهوعدو فويس وعم موقانري فانع فول ةيشخ ليزي ىأ

 » (عرم مو كينيا مخمل 5 اهسوربعلا دق توم رط)*

 ىلا حان شحولا ناك ااو سول راج و هىذلاريعلا نع مرعلأ فيلا طسوفنانلارعلا

ىذل ا هش. طسو دق هناكفيسلاريعتأمهوأءاملان هعرمش مو بشعأ | نم ىع ع
 هم رطوه 

 ةرمؤخلا هيشت ف.سلا بطش نالهن ام عرسشبو فمسلا ةرضخ ىف عنربل هءتوملاةرثكل توم ا

 هاملاهيشيددنرذو |
 ٠ (عَدمَح وع لاف ع م "أب ىردخألا بالذ 61

 نايف وعاد ل دز ود لن وسلا -ىثولاراجلا ”ىردخالاو صاصضلا نق الا

 بد باربع ىعمنىذلا يحول اراج ناك نءملاو ةمدوع *الا ل.فخاهبلا بسنت لمحللا ل ل

ا ليللامفرعشلا ن مهل ل صاح فما ارمعلاممسةنوك
 حو ىلا تمنت اعف د منح وع *ال

 هيلا الا ىوعد عدم

 هب( عدا لك نيمزعلا نر الدلم هليصت ناكر فلا ف تادناذا) ه

 لدم اكرفقلا ضرالا فس ولا ريم تةهئاذا ىأقاسهنا لمنع ىسلاو تقتلك
 مسع

 كك امور عدخأ لكن مزعلاقيريو» ادعالالذيف._لاتوطدوهوالءاص فما

 ل“ هيدأاب سحبولا اريعافطاو اهب ام قرف شس-ولا راج فسسلاارمعن مهوأأأ- !قرعلا نمقنعلا

 . ادعالل لذملا لءاصاانفمسل اريعو

 «(عملا "خاليا « فلام .كنمنا لسا دج أاأ)

 اًمآرابدلا انت ىلع ناو ال ا مركلا ىضنةمّنأ ١ ىلعا مدع همم هدعل ىلع ءاعدلاب هدصل

 ةداعلا ةيضقوهذ عا .ةجالا ىلع
 ولو هوه سس ةم2دء مم مث 0 0“ 0

 *(عمجتدوطحن ءئدزكملا ٠ ام م ةورع قاوُش 1

 رك ا
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 كا

هري سا ةر'ءةسافزو اهنعةح راغةعيرأةردادا او اهتدرو
 طءخو ةرفقا!شضرالاودإ اوا

 ىفاهريس ع هرمسأ ليال اهدهتدسح لمللاببك اوكلا تراساذا ىنءملاو اهنمع.طقلا ماعنلا

 عزفاذا ماعذلاباهريسةعرس ىفلبالا هيمماعتلا نم عو مه ع.يطق فريستا ناك دما

 * (عدرل ابر هلا ىداه منين ىلع , اهَدْدِعضْفنَأتاسرسلا بداء

 1 3ضف هيهواشل رقما فوتو رول انمار

 سيرعتلا تقو هنال حصلا رثؤناللبالا هذه أ ىنعملاو مدا او أن ارفعزلاب مضملا عدرملاو هقنع

تيبلافو راهنلا نماهارت_سأل.الاذاروريشلا متو اههج وأب هذ:!لدللاءاقيديرتو
 || عم 

 ضفنأعد رارب زهلا ىداه سادارأ هنأ اوه :وبلَقلا
 ىذلان اح ءرمسلا ب ذ نم لبالاهذ_همىلا

طند :ربالو ىئ ةرمسلا نبتت نممالر حفلا نعةراكوه
 أ. اعدم د_بالا ىداهىل_عدو رعفل اعوا

 سنارغل !ءامدران" !نمهبلع

 «(عدذْضتوَصاهوُفِلْحَر لكَ * اهلاعر ف ىَدّسلاوُوكاهتبَع)

 ىأ ءاملاف عدفضاات ا وهو لجرلا اطمطأ عدلات رودددارأو سطعلا ىدصلا

 عدافذلاتاوصأ عمست اهلاحر ىف ةلو- سه ىهو سطعلا نم منش ةفيك ل يالا ذهل تمع

 ءاملافنوكستامغ اىهو

 » (عر دم بارسلا»< 06 هسقدوعلا فءانرخلارعتاذا)»
2 

 بارمسلا لال ءاملا همشت ضرالا نم ةريد س٠: عطق ىهو دك لف عج كلفل ا ىلا ب دونم كلف

بق.يلرصشلا ءايردلا الءاذارلا د ثتقو ىدصلا لبالاوكثنىئاهف
 ناكمىف سلا ل

ارسلا ناعلرثكىأ عردلا سل هناك ىأعردم
هلع هيهمسشي عردأاو:املابهنشوهو هيف ب

 

 رع 8 وو ه2 و هزم 23 راسن

 «(عرك ايتايزاتلا نو فولو ه لباقم لك نيعفاهل كر ه

 هيدارااو عاركسح عجب ع ركالاو شتىأ وزتتاهنالدارحلا تايزانلاددارأو صخخشلا لالا

ي نم لكن يعيف اهمانعم أى رتئأأرصبلا ةدحي ليالاهذهفصيدارملا سَ
 اهارثىت- اهلباق

 ترغصن او بدانملا نيعىف

 05 ) مقاس رع اراثا ارغىداني * هور طل اربع بارع داك ) «

 اهراعبأواهلاو أن مليالاا دواي قلعت امرطخلاو كرولا ىلعأ ب ارغلا ىزب ريتلا ان ركزوبأ لات

 ريطلا نمبارغلا لودي اهكروبارغّن 'اكوريطلا اهيف عمط ىت تازهةقانلا هذه نى نعملاو

 ةمرلاو دلاقةبدرلا ىلع عمي نأ بارغلا ةداعّت ال“ لع عق

 031 امدعب لثاملا قرزلاءنب رو
رطفنااهكاروأن ايرغنع بو:

 

 ىرخا



 ناكل

 : ىأكيدلا هي دارها عص ص حان برو ظملا لالا ىجادلاو عرسأ ىأ اخون اخ عرمسم ىأ حان
 ملت نأ ى شت ى-هذحامصلاوعو سد رهذلا تقو ىلا تقاة_ثاو ىرمساا تئسدق لالالا

 راف ساب حاتلا ير كيدلاهرمشب نأ حانرمعمل نمضي نمىأ اندذق ميسصلاّنأ معتق كيدلا توص
 جدل اوديومالظلا

 « (عقوعنكدستاماج ثالث اهناك اريف طارشالا مستمنو)* وم هرمي ملا 7 ع« ”رههب و ةهعءو و يود
 || حانل نمضي نمو ىأهمزلو هب قزا ىأئ شلال ذو طرششاهدحاو ف ورعم مخأ هنالث طارشالا
 | نوعق نمر ض_ تاما ثالث ةبييشرمقلا د_:عاثالثلا طارشأالا ماسنب اددرعشاب نأاضيأ
 هنحربمال

 ”ي هع < مم 1ع ل مو < 57 و نا ةرمم
 *(عطقأدياعريوغثىف برغلا ىلا »* اهلةطسانسرعلا تاذضرعتو) »

 رعاشل لاقابرثلا شرعلات اد

 : د2 ىفءاّرغةديرخ « تدياملش رعلات اذن اك
 || ىرخالاو بيضا |. هادا نافكحب رعلا معزتامهقايرثللو نيدتستو رهظت ىأ ضرعتو
 ِ نورغلا تطسدقاب رثلاروهظ:هريشسب و ىأبورغل ىلا اهليماهري وغنو *اعطقل | ىهوءامدجلا
 ءامذخ ااهفك

 *«(عدياونا رْدِعُز بودل مد © الاواني ردت (:ستاك
 أ قداصلاو ىذاكلا ىءيىاثلاو لالالا امهوامسهءوضنير ثلا انسورجأ غبص عديالا ٌْ
 : رذصورجسأ نيغيصلا نيذ مينيعناتتملاني رفا“ ءوض هش نيج لدللا مرمصمب 1

 ءاد) رم هج ها ه <52 9 هك لا ًء
 ْ ه(عّسشمرج أ قارشا نصريغف 5 هءام عصا |امهيلات ىلع صصاخأ) ©

 هلع تةرورشا لاقي ةرجاةدش ف ارشالاو لوالاولَ ىذلنيردقلا نمرخ"الا ىيهبام_هيلات'

 ىنائاارسقلاّنال ضاسلا ىلا هنرج:ةشريغفهءام ىفاشل اردفلا ىلع مدلا ضاق ىأت رجا ىأ
 هوضااواثنالض-أ |

 لو 000 024 “ 2 امض اه هرج

 *(عسنأ مقاومألاب رحاب #2 اديامو مالظلاراق ةملطمو) »

 ذاراقلاىلاتامنا ةقانلاو ىهبرت لو لالا داورعتب
 نمعضا ومىاالأ مب برجالذا مالظل ا ءالطن نكححاو |

 اهلعلاحرلا

 ١ بنر ريغ نم تءاطهل#هو تيرعا

 دش دزءعوسنلا اها عقياهداسجأ

 .(ع ردا ماعتلا ناطيخيقدلا نم اَمسبْرْوملاماعتاماذا) + 2و
 | امن اكةرحلا ف بكححلا اوكةءررأ ةدياولامئاءئلاورمقلا لزاغم نم ملاعنل اونا ماع دارأ ||



 ا

 ه(عيصادنقاهنطبنمْتافْعَأاخ « هده ةيمعصلا عارذلا اتق«

 عا ارذلاءوْد_ ض رالاهذ_هتءةسىأدس الا حب ربوهو عارذلارّةلا لزانم نمءا اوالادحأ

 ١ .ِ هاش نع
 ت9 ه2 ءور 5

 * (عمجبابلا كم ىفغرلا ىرع * ْثطفواعسلاخرلاراهج)

 بن يلاءاونالادحأ اودورمةاالزامم نم خارلاو نام لزع "الا لامسلاو عارلالامسلا

 رمقلا لزانمنماضيأاء_هرخؤملاولدلا غرفو مّدقملاولدلا غرفو نازبملا حرب نموهو هننار طا

 هلك اذهو لزائملا٠ نماضب أ اذهو للا نمايرثلاو نيتوقرعلا نيبامام_هوولدلا نرغب اهم

 لامسلا زكرامناكف بشعلارثكو ضر "الاهذ بيراطمالا ترثكىهملاورطملا: ةراكن عدباك

 كءالرا_طفولد | ىرعاهب تعطقو هنو يلع ىم_مياهنءميربالا ييماقأ ىأاهيهحر غارلا

 عومدلانانرثلا ىكك ثيح ىرعلا عوطق م غرغلا لعجو نيتوقرعلا نيباهف ب وصي لع "املا
 رطملاةرثكف دو فةغلا .هرازغلا"هلئاسلا ىأعمهلا

 «٠ (عرذأ لع رف لعل 1 ليف اركرعملا بئذكل اد)+

 نالانههعردأ ليو يع .ورءةلااهزخ او أاهلوأ وأ ضد ااذا ءاعرد:هللم-هاوق نم عردالا

 نحدقلاود *الاريثك لما ”برىأ نورفا--لاموةلارهلاو بئذلاودسالا هيفصوبام كلذ

 عردالا ”هل> نى .دكدقو عوالاة3ىماق ىذلار تلا بئذ موجهكم هو نيرفاسملاةقفرلا ىلع

 عردلا ىلابللا نموهىأ

 ه(عقلبءادن رهظف ىرملاروطس ه يافا نسر رع انك )* (

 نءةيلامللاءادساارهظفروطسة بانك اهب طملا فافخ أ عقاو مران“ وهب ربل ىف هريس ل هجج
 ازاغلاواماوياةياكتلا ساني مك ذلبلاداوسنءوعتيرعم سرا الا

 0 و2 ةدوؤ وف 3

 « (علسأبناقريزلا هبفتعْو * هم ماستر مهم لمه ليهس مالد) *

 لمهمساب ور "لع را ١ ود ةدباكمو للا اذ 1 اوطل أ نص ربالا عاسالا ورمل ناقربزلا

 ىشعالا لاف سرب هنأب ف صويور تلا هيفمذي و هثكملوطا مالو

 نحر ”الارمقلاالوءاكذ 0 هي ىعاضتت مدل سغمأ اوه

 «(عرستملا سباقلاراندوغلاىل * ةناكوشو يزال اطبسيو)«

 رانولعش تكبورغلا ىف هريسة عرس هنأ عمربسلا ىفءطبلاىلا لدللا اذه خبر ٌراا بانو ىأ

 ًاطرتسي هريس ل بعرس عمى أو بو ءىنطتتالئاعرمسو ا _مودغب وهف ن .راقاهسدقا

 لدللةلاطةسا
 هر اد سدو هَ .

 *(عّصم حانبَر حا دراغناب 7 ههه ن أحال ماش)



 اه ريغ لفاهتأطخأ اواهتعت از ث داوم اّن اك ا يعمر فءب /ةرووعم ىهو لز ا! هذه ىلا اءاطملا

 نأ ى أ ىءف تح, ساىأ ىنع علق؟ سلا وفل لزاذملا نعلز ىذلا انملا نكلو لاهم
 مق" قال يح ىبصتل ازئالث داوملا

 0100 3 - م 2 4 /

 »(عملن لاحتاماهفريراوق + اًكاوتءامملاتارارنيمسز

 رهظت ىأ نيمتو ءاملا "هلل قزكانري و ف ةغارسكل ا زكنو اهؤام ىفازكنزكشترثملا تزكش
 امنو.عتراغىمو لبالانوءعربر اوةلادارأو افرع: ىتا !اهلفاسأ ءامملا تارارتو عخوو

 ةروراقلاذا ة.ثغأاها لعل ىأعفل:لهلوقو اناكر لاورب راوقلا ته بعئااوربسلا لوطا
 اهذصوامتاماهىفةرياغا !لبالا نو.عرب راوةلاءدارأ الو اهظفع فالغاها ل_هنأوتبال
 اهتب رشءاملا تدرو اذا لبالا د *َنا ىهملاو ةممغالا ىف ظذت ىتاا جاجا اريرا وقتسلامأب

 اهسورى ةرياغلا !منويعاهرمص تقدامملاتارارقرهظت ىتحاهتنفأو رسطعلا 3 نماهباملا ةاك
 رراوةلاكىشىا

 م و ومهم بدو -
 .٠ .٠

 ه(عّجومبذحازوءم ىوذ قولا نم »* طوعا دقم حال ىدست لاق اذا«

 عا ىتمو اهب طا نأ ةربالا نأ نم ّنأ ىئعملاو قالا بول ازوءملاو قر ىرفو ةربالا طمخلا
 هنينسو هدو 2ث هزوهمنطولا ىلا فاء شما عسوملا قرخ نطول اوك نمقربلا نم هرب اردق

 رعءاشلا لاق

 هعماول مالظلا تانحدّئذت * هضمموك رأفرب لع ئعأ

 هعداضم حاصلا ىىح ه,تؤادت * هلوضن بو اممعتامك ااذا

 5و هد 20 را 3 هوم

 «(عا نقارعااقوربل ويد * اهروكدّرع تتاءامرالا) و

 ناك ف .كى ري هل اه إو ريا نمةربار دق حال تم .ض:كلءال هنا هدجو ىف فاّمشملا لاح ىأ
 ىأ ليالارا اوكحأف در اجه رب وءداهلوذداكس ىح علف ءوربل !تزاك نس ندا ارعلايهلاح

 ذئح هدجو نمناك امدشأام
 ووم و - و - 2 0 1 مورو همس

 *«( عرضا بح اوصاريفاهت اراحو #2 نزاممآ ىتلا ضرالا طيش ًادقو) *

 >” 2 م >7 24 ,

 فص وامل عرمأ عجللاو عدو عرش وهب دخ أ ناكملا عرمأ و اهمذ نزام .و لل انزاممأ

 ىلا يشعل | ةريثكلا ةيصخملا ضر "الا ط.ميدق هنأرك ذ اهيءامالىتا | ةيدحنار امد لا فوج ىف هلاح
 هتهاقرو شعلا ةعساف لاو شوحولاو تارشملانءاهتاراجو لكل || ميؤ ب صدع

 شده اه دمد_ 4# ه6« دتث ل , هو 3

 «(عدصتلا,تنذ [ىتحلْعلاىرق « ىرقلا نأ سصختوقاا لج نها فك )*

 تنغتساىأقةثنلا عدصتااو ىرقل ا اهعججو ضس و هذ عج ىذلا عضوملا للا ةنرق

 هذهىفبصخ كلذاهافكلياهنكا امأىلات وهالة” نأ نع ضرالاهذهىفامتاراجو للا

 قشنت ىتدتوقلا ةرثكب ق.ض:تداكى ت>اهارف المدق ضرالا

 3 س 00



 6ع

 نملجر ةيناقلا ىف عنقلادارملاورديلا هنيه بسشن ةعنقم أسما هسأر عنق اردبلابدبري

 نمرهظأو قالا ن ءاريثك ه مقرخع ىوغأو شك ةسحان فرسهتلا٠ار وامأنت نيقرخمملا
 حرطفةمحانلا كلل امج ضعيف ةعساواركب طستأفءامسلا ىف اردب عاطب هنأ دا هنأ هقراسخم

 سانلاىوغي ةدم كلذ ماق ًاورديهناكو لا فرهظي هعاعش ناكفءاملاقوفريثكلا قست قمثرلا اهمف

 اهيستىتلا ةعنقملا ةأرملاَنافءاسنلا ةمىوعدو ىوهلا ةركسنمقذأ لوقب هل طادأ: مهاضدو
 هرهط أ ىذلا عنقملاردب رارتغالاكهلالضوْ ب اوغاهبرارتغالاواهمح ءاهبو امسح عن ةماردب

 تيس سم 9 ارب رغتواهيوق

 «(عْزَمل اولادي ىوهلادعبو ه موهوب كارأارأ)»» 1[
| 

 هكارأ ىأ لارالا لاقي ىذلا عزا رمهشالاا ىرأىأءارالا نمتيبلا هبت ىذلا كلارأ 3

 وحلا ىأع زجل اءاوهلادهدلثمى :وهملاب بحل قعيىوهلا ديلا أو انج عانلا كنغح ||| ©

 داوسهسف ىذا !ىناهملازرلاوهو عزملا اك ىأاءز+ءاوهل ا لعج موحنلا همفرهظت ىذلا 8
 مئانلا كد كارأ ىأاعزجمعا اوهلا ىسو ع زحل نموت ١ ضاسب رعاداؤسوييش ايو 5

5١| 

2 

 نمبرقال اًولا ىأ ىلعالاءاوهلا دعك ك نمسبملا دعت أ كلعأو هر ىأعزملا 3

 مومن ىراردبعزطاوه ذل ءملا
 6 ل ل 2و 7 1 ا اس مو مل ع

 | *(عضوملا مدسلا ّلْثم هرم ىج « اهماغاىدنأ لذلاكر شع ىلع)* هع
 02 2 20 ع : - 5 : 0 ا مون

 رهشلا نميريضرشعلاو ءامظالا لوطا وهورمشعاهومطظ ىلا ىشو ةرشاع ةقان عجبر بشع 1

 فاطعتمؤهو عزالا كار أ موهم نذج كارأ ىثعملاو نطقلاكضسأ هسفرهظ م هانجو ع
 مث لاك ل اوط ىهوةد_حاوةّرممانأ ةريشء لك ىفالءاملادرتالرمشع لب ا ىلع تن أو ىداولا | تا
 سبام ناتلاز موهو مي بلاكض ايبا ىفهنأورمثعلا لمح اههاوف ا ديزوهو اهماغل هبسُم أ

 ةبحلاف نطقلا فدنعم_ضوتل او ةضدس ء_ةمهعطقتا او ةأرملا هلزغتل فلاب ىف دنل ادعب 2

 عضوملاحويسملا ن نطقلانضانبلا ىفاهماغل هيشايلءةطانمتاو ل

 ه(عمط:رارغلا مونلا ف ىهامو همم اه نمف.سلار ارغ دون) *

 بعتلاوىرملا لوط نماهةادقا 1 لبالاهذهىأآ لءلقا!مو:لارارغلا وهدد تفمسسلا ارارغ

 ريسسلا بصن نم ةحارالادوناهناىأ مونلار ارغمسا همسا ةةفاوا ف. لارارغبرقعتنأ نكت
 عطقنم مونلافاهعمطذارقعلابوأو

 ه7 دي مود هدو سل 57 مس ل” و 5 2

 * (ع لمع ىعسلاهنعلزانم « لزانمّنك- دحواباطماناطم) «

 ىو * ناندحلا ىمىردأالوت رد# رعاشا!لامرداا ملا وّدمىأااوطموطعاطملاّةد

 اذ_هو ةمطم عج ىهىتلا | اياطماسناحبراصو ءادنللاب انما سوو ازيك ابا

 “2 اتت م وع | ملاوي رزجتلا ع نمع يتاادع لزانمولزانمني.كاذكو بيكرتلا سدنجت



 2 ودو ودوم ءس وذو م ع

 » (ىمدأ ذل ةوقش هضم ىغ 3# 000

 تود ئاالف ىانزءهند_ةتعاو كلدب تح رهىلن هدوةعنيقلا موذل ا!فتالامكناتب ًاراملىأ

 ةواخ : ندنم ىأ ىتنلظم نمىئتافام ىلعافسأ ىومدتضافكدلا نمل نيمرامالو َندرأ لو

 ردلاىلاةدئاع هت ىفءاهلا وردا اهمشب اعمدمونلا ىفهتنأر ىذلاّدلا ىت َ

 «(عّوحما حاشولا فرع ةطبسإ 5-3 ىّربلاو فيضلاو فيصل ايرءاضمو)»

 ار ىهيذ مداعملاو قأ بلا هل يءاهناو فيلا اركاوراسبااراهفصو مءاضر ةأ سها بدو ىأ

 نايراهف.ضكلذكو لاملا ةريثكه , راما ىأئألاو ءاملا ل ةلاهريغأ هظي ثءحفصلا ىف

 ىأرا اولا و لاخلا عضومان. رىهىأةروس *الاو مخالفا ىربلاو فمثلا ةم كمان رمال

 قطو سماعر ذو لاق مئات" الها تل معاك م ارما مصاعم تور الاس ةءاحل ةئلدمت

 اهنطن سعالاهحاشون اكل ذو رصخاةةءقدةيماضنطبلا ةناصخ اهنالحاشولا اهعب وع

 «(عنصلابع عطلات 4 اها الاهتآسمو)»«

 ارم فرظنلاو نيزتلاو عنصتلاب نسما بتجنن ءةقاخ اها ام ةضفمسم" هلجاملاىأ

 نءاهلمعم_ساغا 1 ارااَنالدآر 1٠ نعاهنغب اههحو ند ه«ساارظأ ثدح ىئعب اهم 1ص ىأ

 كلذاه نع أدقف ةقلخ" "لج ةأرااهذهو لامش-الاو ةعمصل فاك لاسلا بالم ادب رب

 ةارملالامعتسا نبع

760 
 هوه م »87 »2

. 

 * (عئرب تعا هران توين ع اهبدأىفاههاومأ تسحدقو)»

 لمت لاف ا اهضس ف اروصحابصاا قنورابتف قيدق ةثادطلاةوار طو ةسمشلاءاع ىف هىأ

 ىرصعت ل كبايشءاع »* نانزرملا ةواَواكتنأ او

 / مماقن تعران تدقو اانا اههحوةرج اهران تنثو ةوتبدازأو

 ه9 ه2 ب هم

 «(عضرم نيالا دوس هَ «*« تااف و باعكلان نستفيد

 ةريزعملا لوم ةدالقلا باضسلاودوونلهيدنو ديني داما مو بءاكلا ع ناعكلا

 كارا تلة ئَأ ارغب نألمق ”ىبصلام ةدح : ارو مهلا +<© رةيكتلاو

 مفو مهل اهيفريغتي و نان الا لاختت ىتلاةلالملا ونان_سالارتح نمنوكيامنا ةهكنلاربغتو
 تكحدقو نييدثل ادهانلا تسسحلا تقلب ى أ هتهككتباطنانسالا مدعامل عسيضرلا "ىلا

 اه بط فص, نيب اس دلق مي
 هو ةوءلو 20 2 رو ه2وك+و 79

 «(عنتملاردب لثم ىو لالض 5 همر عضل اودبلاامنا نفأ)*



رىلا تغلب لعفي كلذ' بارغلاو ب شلا اهيفتنت سقانمتذ_خأةاههثاهلاهفتباش
 هش 

 رعءاشاالاق ةءاقريطتكل لعق اذاو ةزاقنم فتشت

 هرباطيو هشير ىلعأ فتش 5 ةناندوف اعقاوانا 3 تأر

 هزاز تنأ ل هىهلل سفن « هنرحز ءاشأ ذو تاَقق

 هرذاهكت بدم- نمنيسبنابو «* ىونل | نم بارتغا.با ارعلاقو

 هرمصأنز ءالريطال هرحزأو * هرد ٌردالى هللا فمعأ ا

 شدقانملا,بارغل اريقانم همش: فرع و 1لاقو

 راضق“ ىلا ا سقامملثع »* انعوربنا ادع اناقه

 م
 هموم

داصتم غلاك ارنب تغلإ#
ل“ امادوسكلاوح 00 تف

 * (عئرع نا

رفاضم تارعش ناب لا تيلط ىأ يشل واج سا اثنا ماغتلا
 فداصت مفامشي

ى أ هماوس رب ىذلاوهو عتر 1لعالداولاديدئاكلا- اشيرالا
 ىنعي هيف عئارلا همن ىرب

 فدل حسبالادوساهكيرتفدام

اظل رسو #* ةرسسا ناكل تح ىقراطف)«
 *(عيرأ ىلا ةئباو 

هلا بسنتلئابق برعلا ىو ناك حبنا
ةناكوتكو دمي ةجزخ نياك ل شم مالا اذ 

 

 هسفن وكي ىذا اريفعلا لاقي و همق ةرتاء سمسم و 1 د نال ناكركسلل ل اقيو تاغتىفةناكو باكىف

هماهس نيدحم اج 2 ظدللا نالئيعلا ظدلا هناك اراعدسا مةناكماهسلا
 ةباكن مهيولق ف كيف 

 عبرالا نئاسلا تأ ىهىتااةمسسلا ىئتقرط ىأرعشلا ف كا ذرثكدقو ماهسلاةباكن نمدشأ

 امنا ركذفناسبلا فطع ضرعم اهيل اهات اهجونيب مئة فاتح تارايتعاباملاةيستنمىأ

سلا لبع لمعي اهظاو ةناسسمدلارتس ف ةر د2 0 نم
 تنر ىم نيه | بولق ىف ماه

لا نئامو حالسا |بايرأ مهنيدلا اهموقىف ةعشمىا مهو مهيلا
 عبر أ لدبأمتلابنااءنومارلا ماس

 . .اهتملدءلا ىلءهرحو نئاكلا نم

 7 ممور /وم”

 *(عرمسمو“ هى نم ضاوُمَّنهو #*# 00 ا

 ىتلا ةبدبحلا تالا تقر طىأبهذتو ىبت ىأاههفنآ نى اهتيرظتالاملنا نسم

هو تالاملنارمد_:عنوعججاه نفواتشصو
 ريسلا ف نأتمءى ىلبنيب اني كدر تالابلتا ىأ ن 

 ثيثح عرسم نببو
 مه 2 ه2 د

 مهو م يوم

 * (علطو كرسي قا اق ل اًنهوم" لد هالا لم تنأ سوم«

- 

 ىأهوحولا نسي سووشلا نكح ةوسنتالامخ امن مالاسوماهلعج تالامللا س ءوءتلايدارأ

 غءارتت ل بالا تءانقف الما لبنات تقرطى أاهرهضا للهالابا ههمش 'هلهالا لثمالمل س :وبللا ثنا

 اهئاغرباشعباهضعب ب وان ىأ
 ىأ ىرسح نيب نذ د ىهوايشنحو

 نكن نو اهري_.ةرثكل ةيمعم

 نءتياثفلِللا ةلظىفتالابكتا سوعثءاهناهعارلبالان' اك اهاجو نمزمغت علاط عمل

 . 1ماعامم
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 دا دغس هّتماقا مانأ هد نعرثكيناكو ةلودلا بحاص رص, نيسحلا نبأ
 * (عيرأ ةمحت ىضر أ الثلعب رل * ع وءانسلا فى ةرمسك همحت) © وهوءظك2 م8 .٠ و 0 0

 ع موق مأ اريدخ مهأ ىلاعت هللا لاق نمل كلم عستو ورسخ بب زهتو هو محتلا كام ىرسك
 ىدنعْك ةازئم ناب هّمنمح بطاخع عاطنالابهللا تب اك نم لو أوه راد اصاكلمناكو
 ةحت نمنورحم اهدا ةعيامل ىضرأ الو عسبتو ىرسك وللا ةبعتإ كدب رىحأ نأب ىضقت
 عاب ر ارياسة مستهل ىضرأ نأ نماردق ىلع ىدنعكهد راكأ ب ابحال ١ عببأ

 *( عت مو فيم ف فاول * ةرمأىلاَرثَ[ ناعم ارسأ)

 ىلا وغلل ةريم ىف ارت ةمديحلا!هتيأ تنأو لاقف باطخلا ىلا عجرغ ىنافماريمأ عد راااذهىأ
 ةصاخعبرلا ىف مولا لزتم عد رم اق عسرلا وف.صلا ىف هب تاز نيح عدرملا اذ مب ىأهن
 3 رلاو فصلا ىف هب ةدمإ- | لوزن لزا هملاريمأ ةبسبحلا عير لعج فصلا ىف مهلزامف.صملاو

 «(عّشب اوراندلا ف ىدريمكسأب » ًاهملق سها ىهلرتطت)* موسصمص مسا ٠ همم هع مم جار لهم
 رعاشا !لاقريطلا ةفامعي وذو دومذرال | نم نط نخح أ نبأ

 بهلاىلا نيفئاعلا ٍلعدردقو م مهدنعإءلا تب أ امها تدع
 اكهقمعمب نوم٠اشني هريغو بارغلابريطتلا ف برعلا ةداعوه ام ةفامعلاورحزلا ليبس ىلعاذ#
 ملعموفو بهل ى نموه ىذلا اذ_ه مءا ثنى عيريطت ىأ باسل اذ_هنم عضومريغف هنركذ

 ١ :م”ىوالا ىلعامد متداوسو ضان هيفىذلاوهو عتبارخآو دوس أى أ مه بارغب ةفايعلا

 هلمعّتساو يهل نمبهلتلا ق_ثاريطتلا نع ىسوتنما فرت هيلق يهل نأب هريطت هلع
 هيلعءاعدلا ف

 رع ف ا 0 2, وم 5
 *«(عطفم ىحال قرر بلا اوط ه» اهلك هانا ىَ ونربطلا عد)#

 ىلا ةونالا لاق مها سيال نوو اتم ىأ ىضوف موق لاقي

 : اوداس مهلاهجاذاةارسالو »* مهل ةارسسال ىذوفموقلا ملصنال

 مهىاىذوفمهل اوم ألاّقيو ىذوفموقلاءاج كل دكو ضءببهضعب طلت ىأ ىذوذماعنو
 نعىبب ةضوافملا هكرمش هنمو عجسأ همفاكر تش اذا لالا فناكير مشل ا هواي هنقءاكرش
 بااوط ىعامناو ثوكسام لع اهدنع بلطتال ضع باخ مب طامي ربطلا عدىئأريطلابةفامعلا

 »(عزكأ ةسسّملا ىباد ف ٌسقانم « ْثْعَدْزاَف بيلا اهعار جز ةبصعك ) ام 30 12 هه مه ل م 2 اع ايو 2
 رعشلاريثكلا عرفالاو بارغلاداوس ةيسمسشلاىحاديدارأو تلمعّةساو تفضتسا تهدزا
 جيلا نم ةيصعن اب رغلا ن"اكى أسبق انملاباهريقانمهب_ثواهداو -] جز ةبصدب ناب رغلا هش
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 ٍض ااا, فصوب
 ” ) وب )وز وص < 822 ضع وش ىء ىو مث مار 1 5

 *(ماوخشسعنتلقناىلاكوضي « لزيإو فونشلاىلافوءسلا ل 5

 ىت>فعضو ىوض مفنشلاكراص وح قدم ف.سلاك اربطة بم هناعملا ادب اىف قربلا ناكىأ

 ههب_ثىلا اريطتسم اعمال فلا هناك ع قربلا كرت ىعملاو امنعضو ةقذ متل ا ىف سف ةلاكراص

 متاكنا شسقن هم هول ىتح قدي لزب مواقي رب ىنخأو فسلا نم قدأ ىشو ف ونشلا

 » (ىماَرع ىلا ىضتنالو ىران »* قفلاوثءبالءاهقلا لع

 ةئيطحلال اف اهاباادصا# فيهضزمصاهلعتالدّسا اذا اوشعوث ءارانلا ىلا توشع

 دقومريخاهدنعرانريخد 2 ه هرانءوضملاو ثعت هنأت يم

 اهبمترثكلءاهقفلا هل تاهلعج دادغس ىئعب ءاهقنلا "هلك مقمىفاىاام_ثاعهنأ: ىتمكا

اناطملا د_هجاف ىّتمههما اوعساسوف ىتع ع مهدت الو ىلاءر ودقل ى :ران دد_هد:ال
 ىفاهيضنأو

 ىديقمضل كاذو ىدصاةم
 ا ياو ءايدلول# 7 7 :جعودمدر

 « (ماعن مس ىف ماعنلا ندب . ةدلب شوحولا عم تن اَدَشََو)

 ابصلا لبقو بونملا ىهو عمبرلا نمىئاعنلا عجب ةنئاثلاو شحولا نم ةماعن عجب ىلوالا مئاعنلا

 قرتحي ثمح مئاعنل او اهريسغل سنن أ ال شو>ولا عمتد_ ىحرْمَمْلا ضرالا ىف هرب_بس فص

 ' بونملا
 2 دوو 9و 1.1 يي < و 7ءد

 *(عازخرغالا ذاهدوقتف 5 قرأ ىازالاةصئارفوستو)«

 ىئازملا عبر ىلبأ مشن ىأاهيداةيريعبلا فا ىف لع تر عش نمةقل- ىهو ةمازخ عج مئازملا

 مازمناو ةمزالا ىلا اهدوق ىف حاتحتالةداقنم ىأ لولذ عجماللذ ىلبا حازم مير دوق.ف

 2 001 2 17 ا ع هدد ومم 7 ا

 ه (مامهبرلا ىلعموعتلا دسأ « ىمهدقنيرعلا دس روب و«

 ءوئرطم دقو باغلادس أ بت فرمَدلا ضرالا, تأ ىأف .ءضاارطالا ىهو ةمهه عج ئامهلا

 راطمالاىذأ اورغةلانىدممىفدوسالا دصق ديك أى ضرالا نم عفترملاوشو يللا ىلعدسالا

 ىذأو لوهف تدق ةمماهلا
 هءسو م2 51 57 201 - 7 هور م

 « (مجاسعو لكب الفلا جرب « رطاموم ابلقلا صدي ناعم

 برعلاو برغملا قف ىف هلباقم طوةيو نب رشعلاو ةئاقلارمقل الز انمن ممن عولطءونلا

اممألاةذرطملاو دسالانيبامفرفنيب مّدقتاعفم رك ذ قيس دقو ءاونال ا هذه ىف اراطمالا ب:
 

 هتافرطاملادسالاءوناممأو ةمعط أ اهلعجيو ءامظاا صنتقي نار غقزو بلاطو هفرث زل دسالا

لسلا دمعدج ا نأب طاع كرادتلان مةءفاقلاو ىناثلا لي وطلا فلافو
 ما

 نا
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 22خر 6 2و هيف . ناو سلا را م وه ريد/هو

 *(مز اواك اعاوسداضتنمىف * ىدحاول ازتالىدروءاملاو)*

 ءاتشلا ىف هيرمثم فدي ضعلا مزالاو ضااعلاوهو مزآ عجب مزاوأو هتللس اذا فيسلا تيضتنا
 هاملا ىلا ةدئاعهاضتنمىفءاهلاو نامسالاب هماع مزالاب دب ارسسك ىلا جامع وهف دج دقهءامناو
 ىضتنمف ىذحا ونقفي_تادك دج شيقل رشمو ىدر ومى ىدر و وهىذلا ءاملال وهب

 ىأدمللا ىلعةضاعو ءاملا ىف ة ياس لولا ف.سلاكء املا نم ىضتنملا ديل اوهوءاملا
 دجلا ىلع مزأتوءاملا ف جست ذج اونلاق داو ءاملا نيبب رشا

 ل”, و مه مما و#< م2 3 ووو ه7 .

 «(مهاردروكىداصلا ت'الم 5 ةضف نمانزوكع دن و ىسع)

 هف "الم ناشطعلاهئم برشاذاف ةضفاا نول لع ىربو هفءاملا هملع ده دق ز وكلا ثا ىعي
 زوكلا نمدهبا تتفتلةرمسكم مهارد

 90 23 4 62 كا هي 6

 «(ماحم .و:دقودقافن روكمف 5 ايلتس ىلا تيارا ىدلو)*

 اد_قوو ادوقودةترانا !تددقو نموهورهش فصنوأ مانأ ةرمشع كاذو ظقلا رحدش أ ةدقولا

 ىف هبلقنوكينأ ىن# ةنيغضا | ىهو ةمضس عج اضسلاو تد_تةنا ىأادمقووان ادقوو ةدقو
 تلف دريل 53 نأ ىأةممضسلا ىو رحودحولا دقو مدعيلءاّدشلا ىفهرانلثمةرارحلا دقق

 راثلاةرارحةروس
 «(مساولا سوك اما قرغف * ثرداغو طاسلاو فو تئبع)» ةرممر4ء2ى1لو)ا . 5 2 م وهم همم

 ”ىكلاوهو مسولارث اكارثأ قرف تكرتو ىطاسب وى وثرانلا تقرحأ ىأةدلا هبش ةقرغلا
 ه(غادل شب هنمىتمقل »+ اوَرَصتماضاملدحو تننظو)ة

 دق ىوهلاىف ْلدجو نا تننظ ىأ نها ارلانامزلا مزالي تبان هنال لاس !لعف وه مادلالعفلا
 مزالموهىذل الامل لعفك ادد < قا لاوهو ل د_بواذاف ىذاملا لعفلا لول دكىضم
 لزب )ناك كفانا وهنأ ىنعي تقوال

 02 0 ب و يارس 2 م و 3 مم

 «(مداهل بورغتدح ماهسلا سر # هن اكباتعلا ىلا تدسنلا ادحو) ©

 مذاهللا لاصالا مامسلا سي ر قو سي اكباتعلا ىلا قاسهن دمصق هيبيش ىذلا بيسنلا نا ىأ
 هقاسمو باتعل بيسنلا نوذنف عوسلا ىلءوفيص باتعلاو هعام-بيطيبيسنلا ىأدا دما ىا
 نشل دادملالاصالا بورغلنيللا شي رلا فوك ه بلا

 520 وسو 7 87م و ا ل ل ل

 ء(معاسرت جاد قلريكب 5 هلال بارغلا صقاكىل ل ©

 هيشياداذا يذلا لوحريطلاماحو رطبإو تاو ءاوهلا فه_.حاننم قخا ذارثاطا قثر
 هناكماةبو ضووناا عطس: هحانج صقاذا هنالهلوطو هداوسل صوصقملا بارغلابلمللا
 مدنااو هلع ضةن نأ ديرب 'ىش لوح موو قذري رسك ل يللا داوس ف قربلا ناهل ل ءجو
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 را ب01100 007070707070707

 ه.'قبيملىذلا ماهلاّناىداوامق كان اولاعدمءامق اره ىذلا ب اهلا ماهلاو فرشأ لطأ

 ةماركلاوامقساانقءةحاهل 2 ذااماهج قيد لورطم .وءام مقر اضاهربشب رما ذا ءام
 وود ,

 »(مامغلا لان مَباصر 00 ىقرأت -اقراصاكر طقو)*

 ى.هزايام ىضتقهنافرا لاك ةراز ازْغلافرطماكأر طقكءةسولزن ا دابوصبومد رطملاباد

 باصسلا ف.ءاضت نم هششرت ىذلارطملااهل ىذرأال نأ هةح نم

 «(كرادتملاز ءهيفاقلاو لوالا لماكلل ىف لاقو) «

 هدعب لفاضي م ناكو هملااسهتكتاسأن ءقربلا منيا بهي

 *ِ مالا َنيَءَتْدحْو لادا قَ 5 3 راجنا ارهلا فىتاعمأ)«

 نيعلاواملاظناك اذاماظا 508 نطودو اطرد دولا اقلط سرفلا ىرح لاقي

 لاد_-ىفىىمتد رجناكتدامعىرتو كنرحاههىف ى ىيناعي نمانلوقيتاذإ | ن نءابهبريعب

 ههضو ىف باتعلا كلذ نوكيألىأباتعل اكل ذىفاملاط تنك كا ذ ف تر ظانواطو بانعلا

 ؛ الط لادم اىف هتاراجو هتيتاعمن روك هوني عه عضو مربع فْىدلا عضو لظااّنال

 هلو ىهو هدعب ىتلاتاسالا ىف

 «(مراغ ل 1 نمو 5 5 امةاَوداعُن ىَوكَتْنمَتسوح)«

0 

 ةعر لأ نب لاق ب < امريغىلا ىدعت اماعاجومط ناك ا ذامراعرطت
 مراعج جمل االولرطنىلو #2 ىمنم بصخل اداهيلا ترطت

 فلا ركمو بالاوىوها!كضصاماو كن دامعىلا جادح ضراعن ءتدنو تقوىأ

 تروهنفغفاصنالا هلقلاقل اوُلاوه بلد ١ىذااوهف لحد فاك أ أيمراعلا لرظنت
 و ةو)و

 «(مراصل ارارغف لب رضا 01 سرافرت "ارغنءكنوذج فغك اه

 برت تلا ىهو ةريرغوت رع ةيداجوالارظنلا,سانلا ارغت ىلا ىهوةربرغع.رب ارغلا
 فيسلاّنااك كيّرضأاهلاتر طظناذاكناق مهلارلا ارئارغ ىلارظذلا نع فرط ضٌءىارومالا

 ةضتاو وص اأ ةثيرضلان 3 مدااذا

 «(مئاهدامع ضَر واصرف «  ىهلاوذاهارب ىَصرلاةدانعو 2

 مفئاهلا - قشاعلاةدامعامأ هيلالخالا هعسبالاضرف ىخذرالاةدابع ىربدق لقاعلاّت اىأ

 ةداعلادرطمىف ضمن:

 «(لاَسلا قاما همس 31 امئاوصِب رقلا ف مادملا فست)»

 ىلتبملا اهلا امأ هملاسلابلا”ىللنا ىوهلاءاد نتقاخلانأغ نمرفتلاق ةماذم ا فموأ
 نواة لد

 م مصل مل ل ل ل عم

 35 ءاملاو)«
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 اهجوزلاقفهمفتقد صالوق تلافاسملا كاذو ماد
 ماذستافاملوةلاناف « اهوقدسفمادس تاافاذا

 اهقصو ف ىو مطقلاىف٠ اضملا,فم_سلاةرق رود افصو هتلاهام هتعمل دددسلا لوقلا نا ىأ

 ةمعد«امماىف تانرالاو كد اا ىننءاذحاهاعجاملو عطقااوهو مدخلا هام ثم ماذح

 ماذحهتلاهامديدسلا قداصا لوقا نأ ىف بايتراالاك ةمضام ةيرمذل اف

1-0 “2 

 « (ماسو د دنمدمغلا ليت 031 حو ني ماسوُب هداو)*

 كولملا هيراودق مدقف. .لا اذ_هىألولملاو ءايبنالاوأ حوف نيماسو بهذلا قورع ماس |

 ىلع يش بدت او بهذلاب ىلحو ردلابعصرامل لق هدغو فلس نعاةاخ حوف ني ماسءانبأ نم

 لاخلا

 «(ماسملا كمه لسان 1 ىتجربكلصلاْنَأ واو)»

 هعسج ىلءىذلار ءشلاراغصناكولىأ هبلعدمأ مم انءف صب غلاوفورعشلار اغصوكشلا

 امناو هءاعوةيمأو ى ىذن ىدح هلو هفعض ”الو ماظعلا اهمعذ لمع علطض» )ةوقلاو مظعلا الم

 ْن لضتلا لئهرع هشلا ناك اذا هنال هنوقو هعسجم ظع ىلءكلد لديلال.هرعش نوك طرش

 0 اتت مسحلا

 «(ماعنلا ف بسحأ تدك نأ 5 كد لكن ءاهيرافك» (

 اشأف ايان نمترور اشبك درت تالا اهزرع نا اوءاملا نعبطرلاءئزخس< ماعنلا

 ىانغتسا ىف ماعت ىف ّنظ يح انرابلاط ادرومدرأ الترمصفْئ لكن ءاهمعن ىرىأ امير
 دراوملانع

 ه(ماتلا ةم-اهتاهج لع « ىلاللا مو بأن مك كو) *

 رهن مءاب الان ماها ناو بسلا ىف ةقيرعامنأب اهذصب ”ىبهينرثأ اذا ةعمواممو عمو ٍلاَس
 حان اني مس مناع ًاورهدل دنا د منع عفد تح همراكمو ءدوب سانلا ثاغأوملنالاة دش 3

 روق نم م مسولاك قب انهت اهبج مع و هناكف ارفطىلاملل ادا دش منع تخاف هلك الكب م-ملع
 دسعلاوءا ارمسالا نيم

 مه 9#مدس

 «(مالو فلأن ع متولاو 2 هبفمالعالا فرو ىذ» (

 نغمسم هناقد<م :ودي ري ة_ءلعلاب هس :ىلعلادلا ةفرعملا مس.ال اوه و لسع عج مالمألا دارأ

 رعي بلانت م بأ لكى ضم ىأ امسهريغو ماللاو فاالاكف ير هلا باسأن نعفيرعتلاىف

 هعما لف ؛ةفصو تءالفقر ءنىلا ارد مريغ بقاذ لابرو مشم لذ 1 لالنو مركل قوه ثمل

 هناعململد

 هميم جم

 .(ماهببكاك لملم 8# ماها اداه كدعَم)»
4 

 ىف س ١
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 سس سس

 روح ىلع ساح هنأف فيلا ءامالا ةرحاهلا 72 هامملات رات ىنعت هز امو ف._بلاقثوردنرفل و

 ادتيملاربخ هنال عذر ماطو هةةرحاهلا

 «(ماَتقلارثَأن مهي را ىلع « اقبالا لاس تاكا«

 رثالا همفرهظي ثيح ف .#يلا|اةعيفص انه هيرث أب دارملاو ءربلا د_هد قب حارحلارثأ يضلازثالا |
 ىلعتقب ااقيالارجهلار ها ملا تضاعذا ضغي لف هناعاملاسدنر ملا تافأ ىّأدن رةلاوهو

 نءهبفنييشام قوسريجهلابرثأت لهناعو ة:فرسلا نا هد ةكرعملار امغرثأ آن مفمسلا يقص

 رائغل ارثأ بكت
 0 00 42ل

 « (مانْوهُف بلل ذاعصاو #2 ساروددْادللا ئه

 ٌرفمسم تبان" ديد نمىل#ءةذ مرج هنا ثمح نمفي#لا اذهىأ تب ”ىأوسربئشلا ىعر

 بهلدعاصتي ام د_عاصتم مانوهف بطش !نمهمفا ل رادلا بهلن ةمف ثا ثمح نمو هزيس> ىف
 ناداضتم ناره :و> هيف عمجا ىأرانالا

 ه (ماوألا د ىلع هَمْلاَخ * ايصال ناك بضل ان" اك«

 هدهاعف هلام دصو بذالامحاصناكف سلا اذهنأ اكىأ شسطعلا ماو" الاويدصلاريهسلا

 ثمح ىراربل ىف نوكيامناوءاملا دربال ب كلانا كلذوءابملادورو مد- موسطملا دقق لك

 ءاملادورو نع ”ىغهدنر ةءاعهن ا ىأا مبءامال

 دو توم ” هءم 5ةدزؤرل )رو <

 « (مادتحا ىف :نمالاظقو 5 عيب ىرهشهدوعلقأ)*

 ١ عمير ىرهش لج فيلا ازهنأ ىعملاو عنو عفو لوم ف قانلا ف بسلا دوغ

 داق: او باهتلا ىفةمنملاةةشىأ فيصا |:راجوعو اظمق لجو هنرضخو ع درلا بسخ

 بطشلا نهف.سلا فام ىنعد ظرقلاة راج باهتلاو عدرلاةريضخ فيلا ىف عت جا ىأ

 زانلا سهلاهضعبوةرضخلا اهضعن كا قدارطلاو

 04 هم 2 ا 00 مه و8295 م

 «(ماوزلا تومان ةدتععو #3 انزال عا

 توملاور هلا ْئطاشف.سلاو فيلا اضيأ جللاو همظعم رحل اةحلو انا اريثكل ار لا سضجلا
 ايازرلا ىط اش همظعم لعج وءاملل ىك احن اهدنرفنمهمفالرحأا,فيسلا همس ديدشااماوزلا
 ى اماوزلا توا اه:عتص ىل_هجواهيلا هتنموانازراب رااح هناىأا هيلا ىهتشي ىذلااهد_-و

 اهبل صاح توملانالديد_كلا

 م وقمع

 «(ماذ- تلاقامّلوقا ان * بايت االقماذَحهرْعَو)*

 ماطق لش مرمسكلاا لطوسوخيث وسار مادحو عاطق ميد> فاسو هبةعطقئدلا تمدد

 تاافاملوةلار' ”اسلا لكلاب هتعمل ىهو ل” :او نب ركب نب بعص نب ميا نب لع ةارما ىه مادو
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 اذاليللااذ_هىفىأ ةصرفا لل ناو ساشا هعجبو طلاب ةساخلا مسالاو تلاستلا سااختلا
 ةعمْغهتءرص ىأر هماع ساعنلا ةَيلْغ نم هتلر نع طقسا ذاَرغلاْف لاحرلا قوفدوءقلا ومس

 هوو  ءهدوو مس هه 7 و 52-

 «(مانملاركسنم نعفر ياخ * ىوضربت دةعهبوغجن "ك1

 تدقعا. اك ىح مونلا نمهنوفج لقت ددوك ذملارغلا ىلعمونلا ةيبلغسفسي ليجكوضر
 هنالمتسا ١ هنا تارا 1

 م2 7

 ةم اسا|نماهارتعاا ف اهيلعاهر 0 اكسلا 0 :رااهيلع
 ودق” 5

 ه(ماَسْل الابار لانسر . 2 ىدارباكازاجو)*

 هسنالمزأح ةرحاهلا مقان اى ًارييهل ارح ةاساقمور اهنا ارس مصير اصلبلا ى ةرمسس ف دوال

 اذهو هفرثؤيو فلا ىلادمسا انوع ثم ةدشلان 0 هناقورغالو هنطابىلا لصو ىّتح

 ٌرَطاةَذْث ف ةغلامملل

 م ءءء

 م(مانقلا لعمان ناو »* عفن افلا سطاعمدري)*

 ريسهلا اذ_هىأمفلا ىلعباةنلا ماشللاو دوسلاعفسلاو فنال اوهو سطعم عجب سطا هم

 بقنلاهعفازوع ىأ باقن ىلءباعنّدُسناو ادوس م طاعملا د.هدوهوجول اربغي هّر-ةّدشل

 هحولا فرثؤيو

 ه(مايسلاوخ ا 21 * ى ةرسسك نيد رهظأ اير اذا

 راهنااماصلاشو م ملغم ك مسك نيدو اهعمز و دتو 0 رحاهلا ىف ةابرملا
 اهودت ىف سهشلا نيع ىلع لبقأ نعي ىرسسكن يدءان رملا ارهظ أ ىتمىأ ةريهظل ا عافت ماهاذا

 لماعلاو امن | «مرتغم هو اومامصوةالصو نيد نم ةيسانسم طافل نيب عجم راهنلا مامص_:ع

 هلبق ثمل !فدر.هلوفاذاىف

 «(مامالا راسن اذ اهاَمضف باندا َتّدآَو)

 اناذأداراارب رصلعجتالصرمعشلاءابرحلا لابقتسا لعجا لةراهلا تقوّرصن بدانملا

 ةالصال د_:عرضدف ماما هرظتن.الان اذا اهمون ىكض ىف تاخد ىأت حض أن مدار نذاىأ

 زاغلاو ماهياوهامناو
 7-2 حاس ا لس ا هع اقرا علو

 «(ماطشاحدراوم ازكناذا « اديرذالاا'هام ضاغو)

 سشاجسو هنفتغأ ازكتزك رمسكلازكنواهؤامرامتاذا اهريغورُ_ب ازكنو صقن »املا ضاع

 رم ل تام مسالا داع ارب هلاّرحنا ىأدازو عفتدا ى هطو
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 اهيفاهموعثأتل قولنا نا ىداةريثكق ورخ اهيفواهملعلو> نالوح

 «(ماشعلت اهب ةعلم + النملا ا

 ىلع لدتا ارامث هتوف اطةذل ا لعف انامملل ةبلاج 1 ل

 ماسجالا حو طس ىف تاماشأ !ناولأ أف الدخا فاتن اولأأ اهي ةعلما هول فانانملا

 ماع تنك ال هاع لئامك 1 ده اوت مح نمىلا)*

 ناطو راطوهذ ىوطي ىوط لا عوخلاىوطلاو اهتزواحو اممتعطق ىأت -فؤا سلا تدح

 تريصىا قدرطا|نوعطقب موق مهنفو ةعصعصن ء اع ل ثا :دارأو ايطىكوط»ب خفاانىوطو

 فععو ىلءقيبا هناري_غىلاشعانم هدق عئاسن أب داو ماع نتارقدوتفا وأ انا ا

 ريد اهقا نم معمر دنس عام لتابق عاعذ م فران ةرثكو املا ةةشدبر بى عت نع

 ىدانملا مر صاعا:كلرك ذالو امو دعم تنكو تا :دجوال ىأ ماع تنك اللا .ةفقيرطلا عطقو

 هرخآفدحو

 9 ىو

 »( ماهسلا نم فش ا 0-0 مباع تدفق انتا 0 اك 5

 ماهنسلا لج نمفخ أ ميلعحامرلا لجراص ىتح ميلعاها فن حامرلا لجحاو دوعت ىأ

 م اهلا ةيذاج عما « تدير فكلا فاي ١ ا

 راو اناكلال سام فارطأ لعوهو نسال يسم ىلا دش اروتستل ردا

 ةدئاز هنا ين '"اكىأ اهبهقئاالةدئاز عبصأ مهدحأ ف كى لي وطلاةامقل نأ هملاو نائبلا
 70 وطةانق مهد فك ف

 «(ماوسلا ف الخ امنا » .اوحارأ اذاذآلملا سمو

 نامداةلا اهعرض ةلح ىهو ةقاسثلا فلخ عجب فالخالاو هصفأ تدملا تحضن شرلا عضنلا
 مهدالبتضسالمالا ىف ةمئاسسلا مههدعن حب رااذاىأ مهمعت نايلا هرثك ف صب نارخ الاو

 هلوق ىف نءمويلع لدينيذلا موقلا ةفصن لقا اذهونالالانموعنلافالخاد دئامةرثكل

 كلذكمهتدجوف مهلا ترمص ىأ تبح نمىلا

 «(مالقلا صان حشا دوب * هبفُلاوهألا قالو

 ثمح -وم-ممءارغة 2 نو ميداععم صاع لئاسبق تبجىأ سهاعلئاب امقدل اوق ىلع فطءالملو

 رشم مشلا دوف ىصأ اة .صان قلي وهلاوهأ رفح ناداولا ب ثيال.لاشبأ

 : . هلاوهأباببشي
 و 2 ا هر عم م 1 6

 «(مانسْغا سلخ هناعرصىرب .+ زغلكت لارا اوُهساذا) ه

 سلاضتلا
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 سس ييئتتطنطئطسلسس4يُئشسهش-بلبلاا اا

 ه(مالبكر 0 اًضنقا انش هج ولى )»

 ةهبلل بابحلا شم ىرخال رهاظ ىلا ةشيرلا ناانأ ماول شير هنن ماللاو عردلا ةماللا

 دلجب دبر ماوسلابىرليدصق اذا سراشلا يب انجي عردلا,اهيشاصيق س الوهو اهدصقي تلا
 عردلا همر هناف ةمحلا

 0 متم و7 هوم م 2 هس عضو سه م0 8 :

 م (ماع رلا ف بخت ىهف هراع * تلاط يبولا ةصخأ عيدك«

 ةاكنرنا ترش رشا قروضا ما وهاك الا حالما نب ةدمحأ

 راف عسر واهعا بق مو اسودانز زر عنيبرلا هني: بعرق هم عردللا ىزت اريج نإ شدت
 نبسقدخأ اوعحتناالف اهم ردو هسر ةضكره- رم سو رق ىلعا عضوا لجار سدقو

 بزءنيأت لاف 4- عردباب:مترين أدب ريةبرانغ' الا ي شرما تأب ةمطاف همأ ةقان مامزب رب رضهر

 اًواثام سا | لافو الاثر انبع مهما, ت بهذدقو كم اص ءدابز ئبىرت أس هقاب كل ةءكنع

 0 رلا لبا ىلءراغنأو اهالخن تةدصابنأ سيرو الئم ايت تيعذف هعاجس رش *نمكءسحو

 عب رلانأر يهز نب سق ّنظرمهز نب ثاامر دبي هي ذ_-لتقانف امه اذهناكو اهقاح_ساف

 هحدع سق لاق هعم ماقال“ ءانهشلا٠ نمامهتبابل هش أرانب : باطنه_همموقنال

 عمض» نعف مه ارامذ * دارو عاض ا املرمعأ

 املةفورعم ع ردامال ةصحأ عردب مط ادلج ه.ث هنأ ى_هملاوة ساما ىفةروك ذملاتاسالا
 كلذ كب ارتا !ىفاهصس ناكفهملعتااطاهسلا ذا ناك ة غباس | منو برا ندا مس جاه
 بارت ىفاهلوضن تيصسف تااط ع ردا اك بارتل | ىفاه داب سصست |مبامسنا ىف ةمحلا

 1 ازالكث رات مهدد * موَلَعتدلورشاءمببسن)»

 داو تامحلاّنأ !كلذو مها ةمزالتراشتم يل عير دم

 اهانا ةمزالم ىغرا لعاهعوردو تداواماكفاهت اق عوردلا ىاحت ىضراهيلءاهدولجو
0-92 

 «(مالسلاو و رواغتلا ف غب اح زيللساك وعدك

 دبلولا نر سوتك للملا وتلا دملا ءالكلاو وتلا لع سعت اةراغا لم لافت رافعا
 لازتالل_لاىف هنأب+_ةصوذ ىناسشل اديزمنيديزب حدم ىناوغلا عيرمدب فور ءملارعاسشلا
 هلوقكلذو عردلا سالي نأ لع هثداح ث د نا ةفاخ عرد هملع

 لع ىلع وبن أرهدلانمأبال « ةقعاضءعردفنمالا ىف هارت
 انام لازال هنا ديزيل لمتد م اهعزتيال عر دف هدلج نمل ازبال بابملا اذهنا ىنعملاو
 ماو برحلا ىتلاح ف ةغباس

 )ذود ه9

 «(ماعتلان رءقوركلاتاهيثك * لوح لال معقد

 لك الك تالا نع عيوب قلت قورخاهواسف نوكي وةنس لك قاهدلج لست ةمملا
0 



 هلءاف ىلع أملا ةلوق ىلع هلوق
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 ه( ماعلا نمنب رقامراغص 5 رودب دي ىدحلا ىطو دقو)

 وةتفالائشو دم امتالرودي ىنلهالا لعل دالا نعي رو دي نب ب اا ىصح ا دسالا ّئيط و

 نمبرةلاراغطصرودب ا هاعجر :هلهالاك ةفطعنم|منال"للهالاد هبات هء.سشارو ديريصن ىح

 ماقلا
 هل 24

 *(ماعرو هش لشن ء”تبلس * وهزم لحال ىذتعأ)

 سعاشلا لافايبف لطي الهلا الارهشامو نوثالث ىعسر لالهل رهشلا

 لدضو»و سانلالبةرهمشلا ى 20 هديزخ_دامفرطاا ىلحأ ميصاف

 ”يلهثالا هم شن تااحمهلت اف اهم ىهزب نأ اريسغ نماهيلعتن اىأ هلهال !ئدنتءادسالا 7 1ىأ

 بااخم هلاهاعجو اهب ىلثوءلهالا ىأ ماعلارو مش بلس هناك فاهلاكشأب

 ا رو را دا
 ودتنالو هف موا ةروذسأ مانالا لا اوعْن موهبال نعي نا ذأ الر تايسالودرورغلا

 ران ديرب هنم ضرالابع ٌئطلاعفو لمرلا نم عفنرااهف ةرئاغاعو دص قبب ىساذا ناوعف أ اضيأ

 ضرالا ىلع اس ااذاهناسننا

 هع و مهم ري مو

 » (مأج تا ب نعِراطانامح 01 هنم نال ب بابح) «

 ديربوئثلا نمرباطتاملمسا نامفنلاو ءام اولعت ىتلاتاخافنلا خفلانبام1-او ة.للا بابحلا

 نءمبارمشا او ءاملا اولعي ىذأا بابحلاب هضاس ىف ةمحخلا مسم هش ضاسلا ف صويوهو ملا امه

 اناا بارق
 ه(عاركلا ب رسل هوى « امك سأكلا راَدجْنم ط)»

 فصَو قدخأ ص "ل بام بابحلا ناس هش ءاحلا خب بابحلا ىلادئاعريمش علطنف

 ىمكحملا لافو ةملانمار كلادسوأ صخمل س* اكلاتاشم يبن دانالعدابباملا

 بحم ردظ:مىف بعام هالك * برط ىلء سان ىلا ساكبعاس

 بنعلاو ءاملا نيب داواحكص * عقتجم لمللا عأو كي رت تماق

 بهذلا . نم ضرأ ىلعر دءامص- * اهعقاقف نمئربكو ىرغص ناك

 د وزو ع؛ م” ٌطدو

 » (ماَنعُت ىلءماعسلا ٌتَقتاذا 5 اياك ى دينأ ماعم مهم

 ابالي رتاجوت سداح اكراهفرثكو عقجا ام لمرلا نمندثكلاو لبج ماس
 هسمف "ملا نان رمسي ل +1 |تتفت ىأ ل مرلا نمابدثك ليك اراص ليما ىلع هم-تفناذا هنا
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 لالا ا 0 ا يي ا ااا ا ا م 1 1 1 1 1 1 1 1 11 لل

 ةدقوملارانلاهوعدناك همنمعب ش ارفل اوعديهن اكفرانلاناهشيناوارجدسالا ئدعن أ ىأ

 اذالالا مالظىف شار لان كلذو شا ازفلا هي رظاني اعد مالظلا فدسالا ادياذا ىعملاو

 ريصتو وكل نمذغنتلاهدصة فرن ىضمءاشف ىلا ةحوتف ءةؤكران !!ّناتنظةدةومارانتأر

 اهزواجتو اهبهر ضعباهسيو اهب ىذاتت لبيرائلا فرغ رض الاعرو راثلا ف تفاهتتف ءوضااىلا

 ناكوراناا ءامضياهفغشل ىرخأ ةّرءاهدو اعنذ :وكلاتأطخ دقاجنأ نظم ةلظلا ف لصعو
 رئاصبلا!بابرأ لاف نكلواهبتاًأتورانلا ضواهباصأن أد _هبزاشلا دواسعتالن أ اهلى

 هيلا سهلا هادا ملت 200 دهسا ىلامحلا حورلا امن مناد ىلع لادا برارمضةسالا دعب ا متدواعمن ا

 ميال طفح ىذا اىلامختاحورلا ن 7 اطر اهل ناكولذالالا نم

 اذا باكلاكهندواعالا هلامخ ةنازخ ىف ةظوذ< هترودطتاالهفرعكاذده:هوركملا ىأر اذا

 هتامختفب اوملاهوركم اة ا ءآبرهدعب نمكلذدعب ةيشخلا ىأراذاف ةمسة ص برعض

 ىدحامهدقوو اههرارجحالرانلابدسالا ىرظان هس هست تدنلا قعمو وَما هده شارغلل سدلو

 ضارغاانا اوعديامهاك امه دقوتلهب رظان لعفر اناةلعش اممم َنظب امهد صب ش ارقاانا

 ه(مادسسدةو نحر يق 0 الاس ادكنيداف قراس) *

 لاقي حاجزلا» ام قرهللانولةرمار خالمبا ارش جسدقو اسس دقنيرانيدسالا ىرطظان همس

 ىأيلط كءلع لأ هناك كنماندا ذانالفكلظاواهبتأردتسا واهةمانداذاةرصشلاب لظمسا
 ىسفناراصاممنأ اكىتحاه-_مادختاو رج ى دقو أ !:سدلق نيران نماير ةدقدسالا ىرظان تاك

 |ابعدنتسا عيني رصق ىأ ني-رصب هسأر ىدوفهشودسالا سأر ,ظعفصو مئرجاورانلا

 نيح رص ل ثم ىلا هسارئد دوو نمدسالا

 وو و هر مو #

 «(مارضلا كاذودمرسو 5 لوس نعردصي ظعلل ناك )

 لمرخ ؟بكوكو لدهس نع رطل دال 5 1 قدح دام و هرج ربك بكوكح لههس

 فوةرجلا فالبهسهمشي رخآو لمس نيمكو كيد سالا ىرظان هبش هران رك ذنهدقون ىف لمهس
 راغلاب ل.س هن فرع العلا ١لاه داّالا

 ىللدىرسلا ىلعهتاهس « لب دئةااكحاللمهساذا

 «(مامهلا كلان سَحفاوط « ىداوتلا دال هضرأ,فوطا)»

 هيحاص كلم اب

 «(ماقمُن هس يرعلا ف كلا .٠ امثال ند .هسرعألاقو )8

 رع الاه نعنا 5 22111110 رعباغلا ىو« ةجالانيرعلا
 ه رعى ادرغنممل_هحدوسالا كلمد_سالا ل فجاملا« !هنب رع صخر فارطالا عموم *

 هدو نمد تح هريغ ذب هسأس هنالهريغهمف هنك اذا



 ءاقلل او كلذ ترص سالدد!لوطأ دن ناكن او ءاقالا تعقورول عيد هنكل مامسلا
 كنولأسي العوز علاه هلعبىلاعتهقتارثأتساام كل ذامناو مولعمدو دم دمأ هل سدل توما دعب
 رهالااهتقولاهماعالىبردنءاهلعامنا لقاهاس هنانأ ةعاسلا نع

 « (مامرلا ىلا مامرلا تسنح * ىدانرمّلا موننيدأ تمل »

 عزي ى-صااكءاكمل اديرب كلذ عموهو هريسغملا ناسنال اعزشب نأ ش اهجالاو نذؤملانيذالا

 مولنذؤم ىدانو ةمامقلا تماقتهّتسلفرشلاهاتلل ا داعم مناك اذا ىأءاكملل أم متد فو هَمأ ىلا
 ءاقللا نوكماهدنءذا ةمامقل ا مامق نم ضهدىل ا اهضعن عزفو ةملاملا ماظعل|تءتج اورمش ا

 م موونوءش لم م هدد هو موش 5و<-

 «(ماجلا عرج لهآ نفاصت « تركرغفرقسلا نو)*

 اهنورمغبمت 'انا بعقىفامنوعضي لَم اامنوعسةاصح اوذخأ»نأب هنوع امس املا هلقدمع

 ضرالا بكر رلا عطقي كمه :رعنوعطة. ني رقا_مسانلا له هردق ىلع لك بريشقءاملاب

 هتلقدنعتلةملاءاملار فلا مساقتيأك اءانملا عرج مهن نوعساتي رفقا

 «(ماغداو فد قيقعس « نام نرمغف ىدرمسف)*

 لعيههسو ثادحالارئاسو ةخوضشلاو ىمعلا.ىنرب_غو ةفاحىلا ةلاح نم نامل ىنذرمصىأ

 طافلالا هذه زغا أ همف همفذكو ربقلا هل ديو ءامحالا نعهعطقي نأب ماغدالاو ىذه كلذ ةبقاع

 ٠ فريرصتلاب قاعتيا#
 و « < مي٠ود ممو 5 - هل 2

 «(مادملاكمدلا نمدرو هل * ةرورهدلا باس ىوكيالو)#

 فارط'الا ىشو ىوشلا باصأة لما طخ أى أ هاوس فهامر نمهلصأو ئيطخع الك ىوشبالو
 ذ_ثيالىأهدربىذلاءاملادرولا.دارأو رغشال اوتءهكلانييناذالا سرفلاو دسالادرولاو

 قد توما نمئثوحنبال يعي ءاملا لدي سن ارغا اءأمد دردرو دس ًارهدل !اباسح نمتافبالو

 ةفصلاهذهب دسأ
 - 10 - سو 5 75 -و

 «(مامآلاو مجاب رَف » باغ لكي ض وعبلا هدنعب)#

 شورم ى#؟شدرذ أوو ةج'الاباغلاو هه | هيشعت ه لعب هانعءو سعثءانع عي ىع

 دسالا نيأرلارع-ثنمبكتملابلأ ىذااوهو ةلعجمامللار سأرلا ةمججس عجب م_جاجلاو
 دسأالا اذه ضوعبلا ىذوي لوةيهة-_عضعم ضوعبلا هيذؤيهمادقاو هسأب عم هنأ, ف صون

 مجاب ق سف لاجرلا سرتفي هنا ىأاهروع_و لاجرلا سور ماظعي شورموهىذلا هياغف
 اهب ورغم هن"اكو هف باغلا فم-ههلو

 مام 2 وو ووم 01 27 .٠ 2

 *(مالظاتدقومهوعدناك + هيرطانبشارفلااعدفادب)



 دج

 حونتو بدنتتربناو ماشدلا ىلاتلاف ىضغلا ف حوتلا |
000 ٍ- 4 20 1 0 02 2 

 «(مارغلاةقصْنءردصلا ىفامع « اه :وذ ىبضإ طالع ءاجبو) «

 ىذا!قوطا!ءادوسة ماج ان ىأ طالل_ىلاءاجايو ىديةماهلا قوط طال_ىلاو ءادولاءاجلا
 اهوققاض هتةدوو مار غلا نماهر دص فا ت>ابول ثدح هنأو اهمار غةدش ف صو محاهةنعىف

 هفصوقطتمو كلذ

 «(ماسقتاءاهتمقوطللاَغف ٠ دو دملا ىفادء دمى ادت)»
 قاضف د محلا ىفادعاص قرتفا هاك دو مار ىأ تمداهت ىأ ب ارغلا ناط.لا تعاد لاقي

 تمد _ةناافدمإل !فدعصءد جوى ادتهربدقتو مهفنافاهةوط هعس لفيف افاهدمحىف

 #3 ميدقلاطاشحومهزعل ه ةوقك لادا لج تعاميم لكدعمم ىه ىلا ةؤضلا

 وممديدهص و مه

 «(ماجا اسْنحو مث 3 اهانأ تكي هاهم تءامأ)«

 ا .ونوا ماكي ةرثك !تراصفاهلاخأ تكيواهحادصبترهج ى-هياهلبق ةماجلا تءاشأ ىأ

 نيورعتأب ءاسفللا ىهو رضصاهيخال ئارملا,ترهتسثاةر ءاشةأ ص اءاسنللاو ماهلاءاسنخ

 ءاسنحلا تهم_ثأف :دقف اهلاخأ ىساما امن | ءاك_ءلاوح ونلا ىذااملةمامعلل ىذا ديرشلا

 ةراكحا ماهلاع ايتحمما اف مهترامصفهلعةيدانلا ار مماهاشأ ةس ارلاةرعاشلا

 اه-وواهعاصسن

 «(ءا زح نأ ص وع هنطابو * لآ ضب كل اظن «

 هرم تكلا مام او نيم اذن قزم نوهت وبات راع تقلل لا

 رهاظ بولا! برطتوودهشتو فات ةماجلا ذهن أ ىنعملاو ماهذالارثك ١ هنع لكب صد وع

 ىككاحياذا اهعاصسنق ىزغملا نما ملاملأ» اروامْكارداماهذالا ىلء ص انعيو اهحونو اهعاصست

 صاشعاىف مارح ىلأر ءدهم_كيهنطانو قيقرتلاو بار مالا ىف ةلمخ' الا ىل_ل ارعشهرهاظن

6 

 سا مرو هع

 «(ماجرلا نمو دماهلا موي 3 ىَحل فال ىمتلأس)«

 هنأو ءاقالا دم ادعي فصي تدؤط وأ ادومهدم ترانا ات دودو مراهد> او رويقلاماجرلا

 رش !ىفاذاءاةللاف توملاوهذّرفملا تاكا و.ّقلانءتاومالا مون ىت> ةافالمال
 ه 2 هجم” ويد < لا 1 ىلا لو

 ة(ماعسل راع دعأ قفط 00 سشرمعب َذارغلا او دحولو )#

 راع 'اكرصقا!قهدءأودم' الاكل ذرصق:_سأ تاع الث ترث سئ ره كراس عالا دم لوطأب

 1 سوو جل ل رس سس جس ديس جرب ب سس سس ص ص يجب
 ىف سس لاو
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 ىتلاةمثرملاهذهىأ هنانسأ مدقم قل ىأ هاف ّمهفدن رض لاقي اهلصأ نم نائسالارسك مهلا
 لئاهبطخي باذالا ترشابو اهترمسك ب ابن الا ,تّرماذا متمرس نم هلل اموظعيابتلف

 اهلوصا نماهتقلآ ىأ
  8*ومولوة  ”

 *(مالك ىوش ّنميررع)و * ردصب دو ىذج انك )*

 اهبهّيرضاذا لوعموأ ةركصب رح !تيدرو ذجان اهد_او سارشالارخآ ذ_جاونلا
 ىنانس أت قف دقاهطخ مظعل ئارملانا ىأو|بقام نس اذهو هتمدصاضيأ هتيدرو هرمسكتل
 ُكارملا ظافلأ نعي مالك ال اهذداصيملو ترمدكةرخصن تب ريا اكىذج اون تراصف

 ه”م”و هم م ول مد 2 ها 2 9262ج هاء

 غوص أ نأ ىلع دقأ ىتتملفاهنس أت ف ظافلالامظن أن ابام_ذةمريصيال ىدنعاهقح ميظعلوقي
 نمكأ كل ذبىل نمنكساو بهشلا نمنيموظنم نيد -ةع أهريق سل اف اها ةمث ص مودكلا بوش

 ىقاطىف كلذ سدلدا كلذ لن مذيب

 «(ماطفلا ىَدمتْفلام عسضر « ىنأكفن كتل اكو تضَم)»

 ىشنع عبضر لفط ىفأ تيس ىدنعاهدقفرنث ات مظعل نكلو لعّت ثم لهك انوا دقن ىأ
 اهتواف-و هم ب هقرافو هلياز اذا عامشلا هملع

 هءجخ م ةودسعو 4 ا اع رف عبار

 «(مالشلا جر هورس 5-0 ٌلوسرامأ ودا بك رامث)*

 ىلانعتهللا لاق رهداانونملاواعجوةد_او نوكنوةثوم ىهءارغلا لاه ةينملا عم نونملا

 ىلا انالارادن منيلقتملا نونلا كحر.دارأورهدلا ثداو-ىأ نونملا بير هن صدرتن

 بطوابرو رأ

 00 ايا . اال اا 9 259 تس ج

 «(ماّتلناضوُسْفَمكْمملا لمع « هس ,وفاكلا بعصااك در

 قدبعدقءاك ذاذاك ذمالسلا جرأاهحور غابي ىأ هناك ذو حرالا بمطب مالا فصب
 ىف غلبأتك ذآ ن وك مالنا هنع ضةدق كسلا لثم ببطن حرالا كلذ نم هنمروفاكلاا

 حوفلاعوطس

. 
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 ثبلا نمموكسح كنان حونلازتالاممالنزدلا اوهوثبلا ىلا اهب_سن معاها ثبتانمقبدا رأ

 ىضغلار م” نالمىأ معلا او ماعطلا نمولَملاوهو مشللا نمنعثبيوءادنلا ىلع نبق بضنو
 ني نأ ماسلا نم عدت هنأ ىنعملاو ماش ارصثىلا نلدعىأ ناخاهيلع نص ام ةرثكسأ

 تلماهنأب ماجا فصو م ثبلا نانبقابشبلا ىلعىابان هن ىأ"اكبلاو احنا ىلع هنئعس
 حولا
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 «(اليزخلا ظملا كواَعَناكل < ىارتغا ف لربع ل واو)»

 ىرفسدئاوف نمىسح ىأ هبت ءاظح ظ-رذوأ كاما ناكل لريغادحأ تبر غفر أ لول ىأ
 كتاقلبىروذ

 هال اونا ٌلدادو نءاَعبدَص 1 «سدعلا تامجان لتس +

 ٍ؛ ناك اسعريغت (هنعراسن او هدادو دهعقعماقي فمي هنعرش د االوح دهفلان نعلاح لاق

 ْ هنعلحأمل ٌكدادو ىلع يمان أ: كنعارئاس بث اتر امة ناىأ هلع

 «(اليدثنأبقاوعلار الو 95 ىلا قاع َكِفْلَمْوب)»

 هلامضقت ىأ هتحاح ىلا. ناش اكن اذه ىتاود ل لءجاذا هيدي لادا

 كب رقيزوئلابةلادالامانالا بق اوعنمرظتش ولءا هقزرت نأ ى مو

 هتدلاوربرئاوآ1!نمةيفاقلاو لوالارفاولا ىف لاقو
 ةراسل ةدعق ارعلا نم همودق لبق تمفول تناكو

 «(مامهاللذاوعلا لاقذاو 35 مام ىمس ابعت تعمم

 (غ ديرأ هن "اك ةديد_ثىأءاسد ةنتفو ماطق لم بموقف هله اذا! ءا سا ماجا هع ص

 1 0 هن ىو اد_تاواععا ماعدو ىمكلعخ ةدشلا ىغو مامدانةعاظملا ف ىديزو ىدت-دا :

 |اريخ ىاابمعت تعمل اوعي مهالهانعمو ماذ_- و ماطق ل ئماضيأ ىبم وهمامهالهلوقو ةهادلا

 : ةناكن يلق فريم اذ- هى ىد ماو اهعامم "ىلع بعص ىأ :ةديدشةمهاد مرام

 ا رللا اذهل قدصالو مهالىلق ىلع بطلا اذهل و متلذاوعل لاق ناوءامهدلا ةيهادلا
 ١ ةضادىهو ابيع تعمسىأ ماد ىمدوهو رب دقن ىلع فوذحم ا دةسمريخ مامد ىم-هلوقف

 ةوطع
 عه هووممش < ىو 0 همم

 * (ىتامأ تراسن !ىلءزعي 35 ما ثاد>الا ىلا ىئسأو )8

 ا ىأ ريسقل اوهو ثد_- عج ثا دال او موقلا ىلعهمّدقَتل مامال ادق م 0

 الأ ىدو ناكل ب ىلع اهمدقت و ىتاما اهريس ”ىلعدم-ت اونغصدقور دومقلاىلا عب اسىنأ ْيَتَمَدَعَت

 قةءسنال و اهقيسأنأ

 0 ا 04 3 نروو 5 و

 نارك طلب 5 ىناسلاهيثري نأ ربك اول«

 ا همضقأ نأ نم ممظعأ ىدنعاهةحىأ ماعلا كر ا لا اامثربنأ ألجأ ىأ

 نارملاركذب
 مر وم »و ممم ود و

 «(ماظع ءا اب اهرسشا هريشابي ل لو بالاعلي »
 ىلا 2 2

 ٠ 0 د وج مال موو دج لو دج و سس يل ا ب ل مسا ص س3
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 ناكءارع_ثلا نمهريغنمهلامدنم يأهل ارصتنمهرصقأو هو رعشلا كل وهنع تهوفئاذا ىأ

 كفرعشو كاضف بدس رعشل لوطا وهىذا !لدوطلا لع فرو لضف لو نمل

 *(ل اركشلااهب تاسع ” ضير قرئ ادعم َتَو)»

 رز كسير بج كتبا رهضركتنملاو تدني ئثلاتككف لاق

 لوكشو لاكشا عمباو ل- ا لعلام هيّكمفن امن هرلا كاكؤو هقانو نمهت_صلخ

 رادقملاهزادنا ةسسرافلانمهاوق نمدب ّرعمةلكىشو حوطل ا ةحاسمو هرداقملابلعلا ةسدنهلاو

 لاكشا ةسدذهلا فو لادلا دعبءاز مالكلا نمئثف سيلذا انسسءازلا تريصف هز ا د- :هلدقف

 اهكف لكشي رعشلا ضورءرئاود كا ذكحو ضعبلا نءاهضعب كذو اهلح لكشب ةهتشم

 ملاعتناىأ ةسدنهلا لاكشأو ضيرةلا ضور عر اود كلو كفن ٠ ىذلا تن قعملاو

 معلا نمنوذغلا لك فل ماك

 ظ .(البقدايذ غنم ٠ اتناك.
 | ةغبانلا ىلعتدزاكبرعلا كلمرذ_:١1ن نامعتلا ىلع كلا ىف دزفْئش لكى لاك تغلب ىأ

 ةراماقدزف مالكا ةراماو كل وةيالولاةراما كل تعتتجا هي لوقلا نم عئارلا ف فاس

 لوقا! فناس هر تاما وب برعل كام ىلعةالولا
 52 مكايل 0 ع< هم

 «(البجلا أدين ا نكلو * رش رعشْن عنك دقو«

 زاحدقو ناسحالا,ئدابلا كنالكللْضغلا لق و كلةًاناكمىرعشب كره تمح أ ىأ

 ادب نملمجلا

 0 5 53 هاون 1 ارم 3 ا

 آو كافي سانلاتريبكأ 5 ريغ تورتات وان تا

حدلزقأ ىف هلءبو اموهرمءاراعتسافبايشلا ناوغنعؤدعد
 مودينأب هلاعدممسعشلا علطت ني

تعملاو لاوزلا فراش دف لبصالا غلب اذا مويلاّنالهرخ ا غلبالو هموب ىحض
 ريغادبأ هيايسش ماد ى

 رمعلاءاضقنان ذوملا سشملابصغنم

ر رشا فرت ارو 5 ءامريخ هلجدعامان درو (*
 ه(المكلا

 ءام هريخ ها ةداصف 'ةل_-دءامان درو ى ًاراممالا يردن زن كوتسل

 راحمالا اريخ لدختلا انفداصو

 « (الوي نان هبا 5 انش امولِدَااِرو)

 لاوزو ءاضقنا ىلاريئاصئش لك من هنمانتلغ#غ شن ل شطعلا نماني اعل -دءامانقرافو ىأ

 مداد)* لا



 مو
 ا طن 1 دا 37 اقساط طي: كوس وص ممم عه وسور ومعي ج ويسر مم متت

 يح 8 024 2 4# ل 04 007 01

 ه(الومهلاالوبورسلا قطف » اًظافتحا هيىلاهلاداجأ )*
 ىّتحّفسلاا اذه ةعئصدادملا كس أىألاساذا لمهو ءاملا بريمو دادحلا ىكللاهلا
 داجأريدقتااو لمهن لمس نأ ءاملار دقي لف هدنرت عي فيلا ىف ىذلا املا, ىأهب ظفتحا
 اظافتحاءاملاب ظمّساف فيسسلا عبط ىكتاهلا

 «(البو الك كرار » امون اغضألا حلاك اماَّذا )*

 وهنمخو ىأ الابووالبو عئرسملاليودقو ميخولا لس ولاوداةحالا ظفاح ناخغضالا لاك

 ىره فمسساب ير هيلعد وةحمادبف ف مسلا ادهنغضل !بءاصد وةملاىأراذا أل سو

 ا رشل او هوركملا فيسلا نم ىنعبامحو

 ووروو مرو - ., و يو و هرو 20

 * (الولك ه نماحت نمفرغيو 0 هارفنم قرح هانسداكس (*

 الواكو ةلالكو ةاكو الك لكيت اسللاو فرطلاو عرلاو ف .-.سلا لكو هعطق هارذو ءوضلا سلا
 هنا قرغبو هعطق نم قر وهفءاملاو رانلا نيب عجب مسا ازهَنأ ىأ لم_هلا نعابناذا
 هنماخف هنعفءسأ الك نم

 «(الولفالوودألن كلو « دج بايك مرعب كذُ)» و» هدو هرج ة2وو د م ةهمووي م 2
 عقيدقوة بي رضلا نع ويش دق فيا نأ الا ىذاملا كمر ءهيشيءاضملاففيسلا اذ_هىأ
 لولفال و وبن كمزعك ةراعد ال مزعأ اذتانسا اولفاهدحاو 0 ر روسكى الولف

 «.(الءلختاوتلخألاو كافل #* ىناملاو فاوقلاَتْفرمشل )+

 ضورعأ !بحاصدج أن للملا !ةيفاقلا ق ليلك ابو قددصلاوهو لدلخلا عج ل الايد ارأ
 هذهةدمصقب هحدمْاه سفن عيءافدصالا ترشو ىنأعملاو فاوةلارعشلا كلو غب تفرشاكأ
 هبازهع رعشلا نزوو ضورعلا عضو ىذلا دوسأ نبل .لحللا تف ةرش كا ذكواهنع باو ةدمصقلا

 «(الب وللا َلَصفمَعْرمدل « اًراصتأ هتف كولا اَذا)#
 َنأكلذو ىغاهب تدقفام ىأ ىنعع ته هوةنالو ةملكب تهذامو هبظْمل ىأ هيدوغي مالكلايمأق لاقي
 ةفاضالا ف ههوفازهكلوق ىف نيءاهلا عاتجااولقئتسا ممنأال اهاوف أ هعج.ّنال وغلا أ غلا
 لة ملاودرفأ اذاو ديز بتر صو دبزاف تيأرو هوفو ديذ رذاذ_هاولافءاهلااهتماوذدخ
 نماضوع يللا ناكو لو ناو مفاذ_هاول اةفاممءاهلا نماوضوءواه هونذف نيوتلاواولا
 هلوقكف رحأ ةرشءنوكدام لقأو هرمقارعشلا نم لوهئلاواتعتجاا اولا

 ليوطااو كلو همتموهف هانضأو هفندأو هدهجأ ىآ ضرملا دعمت نمدلصأو * اواحرفاومضغا
 سرقلا ئه !لوقكهلوأ عرصاذا كلذو اف رح نيعب رأو بنا نوكيامرثك أو ضير قلا لوطأ

 نامز ا رذ نم هنانآت فععبرو » تافرعو بددحاع :ر ذ نم كنافق



 8م

 اني تازنةهاد مظعأو َدش أن اكهيانماملا
 و )ودة ودأوو هلا دع ه8 9و

 ه (الوفالاهددوسراونأت نأ 5 اسراؤ حلب أ هّللاءاقس) «

مهجولا قلط شهى ملأ ل برو“ ىضم قرمش مىأ لبا عصو قا ارشالا حولملا
 هلاعد هقرش

 يدنلاد_:ءهقارشاو هجولا ةقالط هناونعىذا|هنمركىلاةراش ب أهنأب ءانأ امصاوامة#ااب

 رك ذم درجورباهل لاقي ة دلب نم مدثلا نم ناك نال ايسراف لجو هسورع هولا رهغكمم يشل ذأ

 بس او ىلاعملا ءام-ىفةقرمشم ةقر اش لازتال لب سغتو لفأت داكنال ءراون أن أب هددو..ةلاصأ

 هنا امم دقءاهلا ن ملال ىلعايسرافو بأ

 مهد ءوه روع

 « (البتماسنه لذا ىو 35 اريام بولا دعي) «

 ىرباسلاو فغتزو فغز عج او ةعساولا ىهلايو ةنمللا عردا انوكخبااو هكر ابةفغلا

 ىدنهلا ف.لا,ىدربو اسامل عردلا دمد بورح باص هنأب هفصي قمقر بام نهدبرض

 اليلخواءايلاممب ددعباع اىأالءاخ

 «(الحت انيس داع هيلع »* امام تشا اأن )»

 كلذوالحانض ا راصففيسلا اذه ىلع مودملا تنفت تالا اكىأف بسلا ةفصنماذه

 ضاببلا لعش همسج ل مسلاه بف تثةنوه٠ للامر كت نمو ضايبلابفوصوم مسا نأ

 هلعفةفاضلاو مسا هول فمسلا ىف
 ل ةدومو

 «(اليلعْلجأ هنا سعي م ىعافألا هيومن مو)«

 0 وافيا فروا فيلات 0

2 

 ا وشمل لب تيارا لس وامور مو

 ىو ذامغاوءامهنءاكقا ارب ضسأ ًاوهفرحلاديدش موىفءاملان هولددهح .وبصدةف.اارهوح

 ارشا عمهاملا نالو أ دشأ املا ىلا ةجامملا تناك اطاديدتم ءونلاثاك اذا هنالر اقبلت

 اناعلو اقيربدشأ سلا
 ههه م ترب م 26 ”+ةهو م «+هرزو

 «(اليسين أن كءاكم 3 5 الفسو اواعموامددرت)«

لعأن مهسفذد درك هن : اكءاملانأب هفصوءاملا بسلا دنرق هناا
 ىلاهلفسأ نمو هلهسأ ىلا ةا

 لافامملا زج فرو صحن هنال نال. نم نك الف هتعفص ملين أن اءاملا

1 

 مهيوهالعأ

 داجا)* -



 هبالا طشنت ال وذ ريسلانامداو راقدالا

 ا ار و2 وو

 «(الوبك اههاديدحاَن مداجأ »* نيقلوج اهوتلرع)»

 فيظولا مظعوهو نبق تاج 0 ارم تصل, ل اود.لا لوطا لانا لوطا

 نأ ”ز تقر تحل ةادالل هذه [فلاوذطتلا وهو لبكح جب لوبكلاو دادحلانيقلاو

 تيقيفاهياهد قو اهفظو أى داّد- اهب رضديد- - نملو.ك اهءامرأ ف ىتلا لمخالاتا

 لهصتالو فعالدجا او

 ««(البقتاديقْمأ خلال 0 اًوُمَمْالَشَحأ ىرذتاف)»

 مأ ًاوامىأف وثملاخطخ هعفرن أ غسرلا هلة ىذل ان ادام اىردن امىأهلبقامل نيم اذه
 فدح ولا ند رضاكلذلذ ليقت :دمقاهغسر فىذل ا لاخلا نا نظتاهنا أ لمقثدق وه

 1 ليهصلاو
 *«(الوجلا عمال هقراشت * سن نبه دب انعم )*

 لوجلا عبشال - كالهلاببا رغلا ىلعاعد صلال قيد هلا ننالانباو بار ءلاةبادزبا

 وهىذلاهن وسع بهما م.هقيو قرغتلاو نيسبلاهبعلب هنال حداوهلا له ىىلالب الا ىو

 هصلاخو هسدنأ

 م مه موو) «< سوو ) لش
 م (الي_بغاضحر هب هبايشداعو * ناوحراب# هرلاهدلةو ) «

 هدي ضر لاقي غلا ضحرلاو نان ضحرلاو مدل انهههبدارم اورج 1 غمصن أو اودرأ

 ريسصي تح دومديو ماهسلا,نومارلا «-.مربتأب بار غلا ىلعءاعداضيأ ١ د هوه سعاذا هنوثو

 مرهلا ةقولخهتدجنم لدبت_بيواببشبايش وعي نأباضب اهلاعدو هقنعقةدالقلاك هلمدلا

 لملدلاو اوهرع مرهثلاداوسودوسأ هنال هبؤاداو ىهنابشيدارأو لوسغملا بوما ضاس هدا اوس نمو

 بشملا ضاس باملاد اون ملدنتسي نأياعد نانستلا لع

 «(لووك الامل 2# حرت نفو قارعلا انك )»

 نيكرمشملا خوي اولنقا ثيدللا فو بصو بحاص لائم خرش عجب او باشاك اخراشل--ر

 قا رعلانانفاكىأ هب تعاوأ" اان تفاكو هلوأ بابشلاو مالا حرمثو مسهخرمش ها
 الاقا رعلابل نأ كت ب لذانيمح  امنودل او ةرداتملاو ةسيشلا لاى نوفو هيتأننا اننبحأ و
 لوهكن نغو

 »(الور هيه درعأ ناك 5 "يلع ىف ارفانةراّنو)*

 ىأ هباصأ ام هملعز هلا قياهنلنمأو اهتن[ ف اميهانز ء اءلوثودنلف تفرش يتلا تقي
 دعب ىلعابأ انتقراغم مانيلعا ديدش ةلوهكلا لاحفقا ارعلاءانمامملا ناكص أ دش تشاو مظع



 رك

 رياثكا لاق لوبحلا عجلاو ةمهادلا ارمسكلانلبحلاو

 لوب أن وشاولا نأ مصنب #* ىعوفم ناز ارءانىل_كعتالف

 ىنءملا اذ_هنءريعفارو هم ظالا سوم لماحلا ناكن او ةهابذلا ىلعلوهلنا ىرامتخا ىأ

 اطقي ىأدرصصي همومه نع ةريطلاو رحزلا هقّوءيوريط-وريطل ارز, ىذلا ف.عضاا نامل ا نآب
 ىعشاودلا طلاغات رحناك نادهعلاو َةَد وما ل مل_صوبامتاو رس(: و هءدصت لاقي و هنرمش

 ةالاممريغنمراطخالا ىلع مس و

 همز مدعو 7رزوم

 «(اليتكاميساودعبَن 1 0 درت ماى: ءاما ل ةنزق]) ©

 رعاشلا لافر جلا ىلماعأ
 جيبذلا عقنمن هلع ىلع برشاو 3 00 نم كمَعُد ثنافىل_ءامأ عد

 ءاملابرهللا حزمتامغنا ىأ اضيأ عبضلا سن 1 قو: رهاو رج مأوءامارجلا جزقىألتقتو

 : راا هده ةمم- مطب ىأوذغي ىذلا عاصشلا ل_بر الاهانا ةمقاسو رع ما ىب ل تلا ةأرملاهذه

 نوكيامغاىأ اهلك أنف عابضللاهيقايو بورا ىف ىلا تقل ارثكي نأب ورع مأد املا عبضلا ىشو

 ءادعالل الاتقاما دة مناك اذا ُسدعلا ببطن هىويياعارب "ان سانلا نيام لا

 ئ نمالادنعنادرصا ارحرب ىذا فمعضل انو دعاب لاو عابضل ا مهاا امقطم

 ء(ال اعلا مده عيناك 5 اناصّسلاهبمْشمَنا وما ىرأ)#

 اًصهدهضعنهبثيناومحلا عجب نأ ىااصسلااهععب ةب ةيعيسطلا ةيصسلا
 ن'اكو ةعسطلا ىف

 ّْ 50 لقعللد قاف هعمج

 «(الب داو وعليك و ىاكر تيان أتيَد)»

 ىأةيلدحلالب الادب نيته لليل دل اوت .توعالا لمخلاهما| بسام يدق سرت حوعأ

 ىلا هلاحتد سنو ىلصأ اود ىذلا أت يسن لي دحلا فاكر تسناكو حوعأل للا تدسناك

 ل معو ىلق ىلع ن اهلع انذلا لاح. نم هبل اراصامو ىنأت رك ذ ول ىأ مدعلاو ءانفلا نماهبلاراص

 لام اربّدعم س علا نم تيا ىضرلاو لونا ىرامشخ ا ىف قئاللاّنأى عي لاجرلاهل هت ام

 ليالا ماهل لاح لاحت ؤانس هلا رايتعالا ن نعتاهذ و ىنأت دساناف ٌقانآن م ىضذم نم

 انانمسمابتشا نيد اذ_هدنعو لي داساو جوعالا امهو امهملص نيلسفلا نامسففلدللاو

 رابتعالا نيءنر ظالانعداعول اوقعلا هعبج مدعو ناورحلا

 «(ال.هسالو فحول وكس * « ىو اذلا قانداج ناك )»

 ىلاعت هلا افلا هتفجو أو ةمجوو امنجو فيم ضو دقو لام او بالاس نعبر فن ولا

 اماجارادلا ف تكسمأ اذادإ_.خلاح صب ماع أم ىأ باكرالو لش نمهملع سدح اخ

 قرم امأتةدرافدالان ءتجتأو فاعلا ىلع تسيح اذا اندامج ناىّأاهلة-اراو

 تداتعااماىأ طاشنلاوح والا تراقب وكام اامهنال لءهصالو اهل فجوال ءادعالا ديف

 رافسالا



 خا

 | نمناعونلا ناذهانعنعىأرجاوهلا دنع لئالاب ب رتسنو عضوع قننأ ىلا: بارتغالاو

 ةحارتسالاو ةماقالا نءريطلاو قونلا

 «(اليبسةاسخلا بيطولا « اندحوافنام انمار
.- 

 م سمر

 هبف شعل برط ىلا لبسال هن نلعف نام ءزلالاوحأ ف انرظن ىأانسدتسمئشلا فرظنلا لمأتلا

 داسفلا ىلعالوم< هنوكل

 «(البلقوأ | راكم ننكو اهنم ظلال«

 لاستالو هنن سرعان اهعدق نو اغ-اهنم لل م<مواندلا فةجاذ نكت لاذاىأ

 ىعاو اذهوكف:ىلعك اذن وهى أ امهلباقوأ باعصالاو عامتالارب_ةك امفتنك ءاوس

 ىءوطلا دج ىدينيب نوقر طم هاكفدادغب تاف ”رط ضع: ىف ىشعناك هنأ قاطل ا دو ادن ع

 اهيفبغر لو اهيفدهزو اثدلا نع ضرع دمجا مكة سائدا ف ألاَقف

 هيال_زأرشاملا قاتم«. اناني اَد حاوره
 ا!ش-ولا لبأ تنم قّدسشم سانلا هفل ا با-عه_ضارعال كلذ ىعم ىراصنلا بهار لالا

 0 اوناكوالكنلا نم بطرلاب هنعأز جا و برش نسوا ا

 ا رعاشلالاقده را سعف نيل لا 15

 امدنعمجصلا عمىرغشلاف هرط ىلع *» اهلا تارثام ءامدوامأ

 اعصهن ميسمملا نيلسالا لسأ «ةعم ّ ىقنايض ءرلا جسام و

 امهم«ةيبرضلاقالاذا اماسح ف علعل مون صاع مزه دة ١

 نمسخاببلا ظاان ضرتال لوقي تانذلا ءامدبصن مرا ف ناكر ة#هقملانيغلابىرغشلا
 سارفو أ لاهاك اهنعاضرعمادهازوارفاو ظاذ اكل مام ايف نكوانذلا

 رقلاوأ نيملاعلانودردصلاانل « .اننب طسونالس انا نكو

 « (الودللا ترحل ىلا لوما ب رطق هال ترسو)»

 هسقن فصل لماانافالخوهو هيانو هنيتوهظرشاو ايفو حاج ةيبات جدلا ١ ان _درلا هنلاق

 ىف 'ىل ابرج لوهللاو ةهابنلا نول ىأ لوهاراشباوةوهشلا نعةسبغرلاو ةعانشااو ىشرلا
 لوجلا,ءاضراهر اثنا ىف تدهزوةهاننلا ىلعلا وهلا ترتخاراسشخالا فتريخو قب رطا

 ه(الوبللا صو نمل لسد * انين ادرصلاردرصي)»
 هعجو هءنوريطت اوناكريضخأر اطسدرغملاو ئرلا تود قنسلا فدي زيطتلالاطعتل ادي رمت

 رعاشلا لاق نادرص

 اهب ارغاهنمناملاتاديحاصو همه طصس .وش ن مغ ىء امون درصاعد

 اهبارت_غاواهتب ىرمعلا هذ . ةبرغو طصشودب ريصتأ تلف

 رئت
 يب نم 1١



 همف 5 6

 5 ., 00 ٠  7و 5

 «( عملا كح اف همر اجو »* مدالب ىفىلمح تاج تملف)

 تمراذا حدا دغس هن ومةحان' | .ةلابلا جاكت امراو منو مدملا عشا عبر اللاعب

 اهب بهتىتلالامشلا ءانثأ ىه تلاجو مدالب عب راهب تس تابو هماظع

 »( علطلا نمد اذ َنْلَع لو نلعج 3-5 ىننعَلَقارعلم اصالق تمأو)«

 اوال تل قار علا نم ىننعلخ ىَبلا صالقلا تءاىأقا ارعلا نمدي ريف ارعلم

 مهرافسأى هنواكح اف دا ف غ رغم لد اًواهفحرطيواهمضش هج مطن وروزملارعخي

 اها ناع ع ناو كالهلاءاهنعه«ةعلخىتلا قوذلا ىلعوءديو المرا يل

 قارعلا نمهعل نتي لوالو 5

 2م ل9 22

 «(عطقلا لعالم انس # اناا اضفت مكنودك)«

 هلا ةعماتلعج ىأ ذكلئنلا تن مولوقنماه نقى أيام انسن ةوقواهنل املا ضخ

 انددعأان اف كدالب ىفةامحلاباومعنتو علا نيلب اوعتع ىعل اوريسسلا ىفاهعفراضيأ بصنا او

 زغلاو ةمهوملا ظافلالا هذه لمعتسافر اسال ةدياكمو بصنل ااهانمدو تاولفلا عل طقلاناطملا

 ةاسلاد_:عفور اوه ىذلا عطقلا ىلعبصنلاو ضلنا بار 0

 «(عقولاةيئاصو ةوانازرلا تاصس ومكملعىدهج نأ لنا تكل *

 هيدصق: نم بصت ىلا انازرلا باص ء_ءلعر دءن ا دوعلا ف ددمع لنا هسسقت ىلعوع دب

 ظ هيعابقبألا
 رتاوتملا نمةمضاقلاو لئال ارفاولا ىف اضيألاقو

 اهلوأ ةدام_صق ن نءةحروذنيدج ني ده ىدوابناا ىلعانأ م مالسلا هي دع

 الاسرع أ كانو ل ىلا عقب ذات تماهالا
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 ناو كلذلانمةهاركنعوهامغ ادادغ؛ نعلم>رلا لعانعاج -|نا ىلءالءلدانهوسوريغت نكي

 كمزعهملعتن اذا هءاعتعمز أو ىهالا تعمز ألاقي هملعاذع ءواطت تسل اذسوغت
 مره دمر 37

 «(اليقتنأو ميقنناربطو 0 قال خ نمبع اولا اًمْصْتبأر»
 2م

 اةكغزسأ ىىا يعن ةقانلا تبعنو حاصىًانابعنوابسوابمأ بعنيو بع با ارغاا سعن لاقي

 داوج به:مسرفو ةعبرسى ب وعنو ةياعن ةقان لاقي ماَدق دقىلاريسلا فاهسأ آر رق

 نم ناف:صا!ناذ_هىأ بابسالائ تو رتيزلا لدبس ىلع دا دنغب نع هريسسم نعرذتعي
 نيبلا ةحاناب ب عنتىتلانيبلا نأب رغوانيريست لازتال تلا ةعيرسلا قونل ا ام_هو بعاوذلا

 نارععالاو



 ؛“4

 هدلَقَملَب لدحامو فيسلا اذهرمأي هرمقتلااسنا ىدان هناكحص فوذ<#ردةمىداثملاو
 رطخىف هنم افوخ هءادع أ ناو هلمح نمأب نمالل داقتمف.سلا اذهادلغتملا ن اأن مالا نم
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 56 ه و5 5 5 ”« 2 5و8 بدوم و مم

 *(عد :رلاو أت ارفعزلا مدس ى رست * لعنململلا سنوقاني .رضالو)«

 ةفرط لاه هنْذا نيب ئتانلا مظعلا سرفلا سوةوديدحلا نم ةضسل | ىلعأ سوقا

 سزفلا سوق فماءكيرض *« اهقراطءومهلا كد ءبرضأ
 قيرالا مضنلاو هصص نعل لا ىف لاشي قشناى!ىزفت ىورو ىدكك ىاقرستو

 ىأ هريعو نا ارفعزلابهتءدروءاملا شراضيأ مضنلاو هنمبي رقاضيأ ةهتملاريغءاحلابوئشلا ف

 برض هنأ ىدافم_سلا فصو ناد هد رثأو ممل ىأ مدو أن ارفعز نم عدر هبو هب هتطل

 نع لدالا دا اوس ق.شناو مبصلا ادي ىنعملاو نارفعزلاو مدار ًاهنهرهاظف هالعأ نه لئلا سوق

 ةرقشلاو ةرجا.فصوب ردفلا نال ذورعت هاا ةرج

 3-0 وع 3 501 #2 هرم كر

 *( عدو نيسالئا ية اهسيجاو 5 ىنولا نءنقرعقون دل ناك ) *

 لدللا همش تاعدوو ةعدواشب أ لاقيور هلا نم رفتسي ض زو ىهو ةعدو عج عدولا

 زرخلا اذه نمد د القل, لمللا فرهزلا موحتلا هبسثو دوسأ ل بالا قرعوري_تلادامعت تقرعق وب

 ضسلا
 معو وودوم. ' 5

 (عردلاالوناسحلاو زلال مهلا 1 ةليللك مدعيا داد-تسأ)#

 كلذكو ايكو زد اثودسيداو لا ت1 نم تع اناء رخو لاح

 ىلئىتلا ىلاءللا درصلا لاثم عردلاو ضسل اًرغااو دو -!١م_هدلاو ادادحدحتو دك تدح

 ءاعرداهتد_> اونال نيكستلاب عرد سايقلاو اهرئاس ضسروااهلئاو او نتا 2 |ىهو ضربلا

 3 *اكىلابالادا اوس هارمسفصداهرب اس ص ًاواهسأرّدوسا تلا ى هو ءاعردلا ةاتلاءاهشت

 نمت سلو مهدلا ىلامللا نم ىوذةاظم دوس اهاكهملامل نا ى_هيدادلا بوثاهداوسا نس
 اهضعن“ ىضذيام الورمقلا ءامضل نست ىلا ضسلا

 «ى رق هو / ن2

 «(عرذلا هيض داد هيلا ىدَر 5 ردا ىهوملاملل نام«

 ديرتكناف قيل طسوهاماعرذاا ل_صأو هلعو:لوهقطتل اذااعرذ سهالا, تقضلا»

 ردة: الردغااو ةناكلا ةفودصوم اهنوك عم ىلا.لل اومانالا ن اَّنظ أ ىأ هلثلفهبلا ىديتددم

 دادغ ىلا ىدر ىلع

 «(عسولا كلذ تقل افاد 5 ومكي دا تومأن أىرامتخأ َناكد)*

 قطأل ن نكلف إد بح توم سيرك نع ماعلا تين الرعي قنإو تيل دام اننا عج

 مكل ىبدوو مك ةرام ىلا تررطضاو مدفع ةماقالا
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 4 585 م و 5 «” مه 35 م2 ”ت 2
 « هل . .٠

 ١ ل
,7 2 

 «(عقنلا مواثملاقانانلا للا 35 هب ر عمسأ برا ىف ىوأ الولو) *

 هدابمن!لاقنالا يلالاو برحلا ف تاوصالا تيزلاو ثول

 ليا نومعلاتاموند_هردل 337 قماوب نيرمأناماهلالوقو

 الب وحلا قةبلطاو حابلاالوىأ رانئارابغلا الانا نبأ الا اذه

 "الثا نبأ

 *(عصضرلا لهنا أن مَباذولو * هنايدروطبت اباد كأي و)ه

 هراطلاقد , هيرتعي ىأ هيابذروط»ةلوقو هدح ف مسلا بايذو ل_سعل ااهلجو لمعلا خارق عصرا

 هدحزواخىأهروطادعواهؤ اًنفرادااراوطو ءءانف ىأهر اوط أ هن اكهنم برق ىأ هروطب

ف سلا ادهبايذ نموت ديداكم ال بانذلا نا ىئعملاو
 0 هم و لسعلالاسن اوهدح ىأ

 برق»نأ بادذلا باهيدحلا بوهممف.سلا اذ هنا ىأ أهبف عبو ل_سعلاب علوم بايذلا نأ

 فنا ىلع عي هنال باند نم أرجل -.ةفل- ثلا هيراس ى>ةءا ارا, فوطومبانذل!نأ هئم

 هنءا ارد كل ذوداعد.ذىتمو باب ذاظكودسالا نم

 (عجباَر نزاع ْعقلا لوُغ نول * ناويه فنار ةالانول)ه

 نفسو كالا ا

 ىرخاوءاملاهمشية ران برخلاةرغفن ارقاللا اول تولح سلا اًدهَناىأف رعضاا

 ىءارتتاهنا لاقب م ىلع رب ريلافلوغلا نولتاك ةفلتخمناول أل عنب 1

 ةفاتعرود

 نيلادوربنم جي ا ةرضخلا ىلا برضت بامُث سد_ىلاو ضسالا ب وها اعصنلا

 «(عضأرلأ كو بعون # دروموأس دنس فاد وُدن)

 رج اان ونو ارمض ره 0 ا سل لعل تاقرهظ ىتمدنا ىن اول أت فمسلا نوال ست اذهو
 هنقناولالا ذهل 0 ا وو أاشقنما درو دولا نر

 ثاثمود عمن هلوق (عضرلاوئالولا رطق نعربكبو 08- ىلا مدنا فخ رد« ١

 تالا اونيعيصأب باح ارطغااو نارخ الاو نامداتل ا ةقانلا عرضة لح فلما

 ريكيو باقرلامدفبسلا اذ وتلا فخ ناديا ةقانلا فالح نماةلخ نوئمللراعتسا

 ادت عم عضارب ةربو ًادئالولا هل سدلنوملا فل ناىأ ءاعضرلا عضروءامالا بحر دينأ نع

 باقرلا مدهئيآو فمسلا ببلاغ اوةقانلا

 * (عدبةطخف“ادغآلا هبّتابو و ىلا هدلدتن من مكامت)«

 هناغتسالا مالكة ب وصام ءوبجتلا مالكا ماللاو ببععلا عدبلاو يللا سعال اةطخلاا 8 سعل١

 ىدائااو



 غو

 زواج كهناوةو م ةد>اولار اذا |اهنم حد ةنةقارب ض_ ةراخح ىهو اهورملامقون العث سلب لوأجب

 اهىه'الاثب ومتاهعاطقنا دعب هلءن عشاواتشيم اوديو ز>١ىفاهلثمىرخااضرأ
 همه ب هب »وه

 +( عفش مو ع دازخو مكوحو 2 5 ادقار عسانا نسعي
200 

 نمراغقلا 87 ىأةعرسو طاشنب بهدوء ىيع ىأاهفنتستىتلااهقرط م اريلا نسم

 عسب ارعل او سن أ !هياهقرطيالذا اسارتحا قوتنال ةطءثن ةنتسم عساربلاالا ىربال ثدح ضرالا
 ىئفاكف ةنمرشلا دهعتلو 5 :رتوذا ىناج قو دئالدحومو ىدم لوح نفطي

 «(عدلا َقَعتُع ع ةَعواطم ِ مكفار لا

 طوعسانيغلاو نيعلانعوشنلاو ءاودلا هنرجوأ ىأىصلا تءكنراجمالاو طاعسالا عشنلا
 نملاك مكتقرافمىفىلاوارا رطضاواربسج لب ةمعاوطو ار اسما مكقرافا ل ىًاروجؤلا و

 ارابجاهفىنرملا ءاودلا بصب

 « ( عدهومكّصاح نع ىقسل تاقو 35 الغوكرابد نم ىسنع تن داق ) #

 رج ز ةحوفملا لادلان عده لا زكحو « ب>رأو ىدهوالهاها تاقفو لاقو ةقانللر حز اله
 انئىأ ةيلصلاة فائلاسنعلاو ةقانلادإو بةلاو لادلا نوكسب عده عمس لو ليالاراغصا

 درب نأ ى تست رحزو اهلان امم ماال_ماهانا | حاز كر اددن ع ىتقان تريس مك قرافدىل>

 عده مكتابح
 6-8 موه >2 ءهعءةوروهدر. »و م

 « (عجرلاكض أ هيداهىلا طوب » بحاش سلط لك مكلل !تبحص)#

 ا بصندق الجر هيديربانهدو بثذلا تاغتص ن نموهودا اوسلا ىلا هنول ريغ برش: ىذلاساطالا

 لك ىرغسف تبعتكأ ًنوكي ءنمهنال عجرري دغل لق مثراملا لصالا ىفعسجرلاو هولرغتو

 اقسى أ ضر أ هقنعىلا قاعيىأ هيداهىلا طور اغسالا لوط همفرث أد ةنوللارن-غةملحر
 ىلذهلا لاق ىفاصلا ءاملاك اق اربالسضنأ

 لس انام * اذابوسر عجرلكض سأ

 «(عنلاَ ميا فلاب و 37-0 ةرضْو انسح دلتا سايل هملع)

 تناكامناو فيلا شيب رابترستو كنار شح رذفلا ةيسشملا سال

 نا خلا ىف هلم رت 2

 * عفْداو بهار اهن تعد 0 5 را نمدر هررباو)*

 هّيسفلا ذا مومسل ورانا هتعفسيورطاوهو تيغلا م_هباصأ اذا موقلا ثدغمهاوقن م

 رانلافرطم هنأ كح نوالارم طخ هران ن مق.سأا اذهداد1 از ربأ ىأهتريشب نو تريغو

 هن * ليزا اراذلا٠ ندنرب دقورطملاءامن ءنوكبانغاوهو عسرااههشادغتلاو مقل



 وذث”ن

 . 4 6 و 1 0 - ءىءء د م« 69 12

 * (عل_ج ىلعاب ربءاي رح باص #3 اهبارس<فارظالاةرحاسو )و

 ضر أى هو فارطال ا ةرحاسدعن نمو ىأزو اةملادس نمهلوق ىلءفطءوه فارطالاةرحاسو

 ناىأ اهبارسةي انحدارملاوهاذهو هبرسلو ام هنارظانا | ىلا لك نأب نومعلا اهب ارسسرصسإ

 ن*ىربلاءابر كا بلصت ىهواهيلا لطابلا ل_هختو نورعل ارصسلاهب ارسنمردصتةبانملا
 رشلا سأرولعن: ”رحاهلادنعو سعشلا عمرودنادبأ "ايران اكلذو رحشلا عذج ىلءةعرملا

 نأ ف ضرالا هذهنم بدت هنأ عملاو ٍباَكَلااذ_هنم عضاومىف ىضماكس شلل ىعضاو
 ةمرلاو ذ لاف مرا نم" ىرب شو اهءابرح بلصلا, ب قاعت ىشو اهم ارس نمردصتا.ةاهيانحلا

 بواصمدنها!لاجر نمةمسوذ « ةعتامسمشلاواهءاررس ناك
 هدو و دل اا دو م و وومي مرو سد و و 0

 « (عكولا مكن اما نمالوق مصفأب #* اهرادوديلاودصلاءامجغل امو

 ةمأو ميئللانوديرب عكو أد_عاولات ارو اهيلبام ىلعاهماهباتلام تلا ىهوءاعكو عج عكولا
 تافوصوملا عكر ولامهءاماّنأ امعدم كل ىفاغلاص ةحادفلاددادغب له آف صنءاةجسىأءاعكو

 مالكلكبسفف عساطملاةيدابلا فنينك اسلا ءاصعفلا ةداسلا نم لاهتملا ىف مصفأ قدما
 ه# م يامر لوم < م - .٠ ,« هذه مو

 *(عفتلةرضل ا نَناَخ نفاخ *« نسل. لاد_لاىآلاقمعردأ)«

 ىهفرضللال عفنال تةلخ ةنسسلابمولعلا فنورظاشتو لوقلا نوربدن ّمنأو مكبىدهعىأ
 ادح 3 !نعةدعاسسم

 هداراء ىدو 4 8 هاد م ءةلدد 5 7 4 3 ل

 * ( عسى ىلاش نماوز لعجأو *« ىتفمكريغنم تمجان نا ضرعأس) ب

 لعجأو هنع ضرعأل ب ريغ مالك ى بغرأ ال مكمالكت هم-نأ دعي لوقباجوز ىأ از هلوق

 5و ” 3 وثم 0 0# ا 2

 «(عدفلا ةغارضلارار نرهسأو 7 مراه نودحورلا ماعنلا تيذغ)

 ىلا لجرلا لم عدا اوءاحورو حو رااهدحاوحوراهلكماعذا| ونيلجرلانيبامدعاس حورلا

 اهناىأ ماعنل امحلالا اهب مطالتزافمى هناودادغبنمورب فص: عدفاهلكدوسال اواهسنا

 رهاسا ديو هفدوسالا تاوصأ نم عمسالمونلا ءاشغيال ليللابو مب ىذسغبو هلداطصت

 ه ه”و» 22م ل و )و 25و َء - همم

 « (عم-ىنذأ ف لاحاسرح ّنكلو 5 اهمموو فوخموألا ىتءداذامو)*

 رأز فرهسيلىأ ظقمتلاةثثوركنلاوءادعلا,فوصوموهو عبضلا نميئذلادلو عمسلا
 مونلا هلي از“ وح سمه هعمس ف لاح قم عيسك ظقمشلا 3ث ىف ىنكلو اهبوثو نمافوخ مغارمضلا
 افوخالاطةسو مز

 3 مو وم م رود » 5م 7 5م اانوفلا ه2 9 هدد 02 -

 (٠ ىبشاها تددشام ىرخا تزواجو * اهورعتلعت ااماضرأ تيج ىكحو) «

 ثرتكي ملا مفاح ةراجتاذاضرأ عطق اريثك هنأرك ذي وا-مبىلاسيال هناو راغسالا ىلع هنو سم فصب
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 01 ا مر مر م م2 م2292 وو ست 9

 «(عدللان هناي 0 ارز ىلع 5 ىتس اود اذغيل كا مكعدو أ )

 «لقرح اعذارانلاهتعذلونرتفيا مذنب امو تارذز ىلع عمو سفنلا دعاصتةرغزلادار

 ل ازئالم_ميدول |تارؤ ارثدو مهعدو 1ك اهلهأ هسءيدوودادغبةقرافم ىلع هدجو ةَدشفصب

 فاش قرت

 3- : ويل * نع جاو

 لالا ىف ردم هنال عجباو ثنؤملاو 0 0 امنضوانض هةكرت

 ئثلجر بيدين أ علظلاو هملعلام اذا( ئشلا لعل ماحتو ةقدم ىلع شا !فاكتلماعتلاو

 ىألةسّدانام مهيدجؤلان ماقد ”ىئضلجر عادودادغب لهأ عدوأ ىأه._ثمهفزم_غمف

 نةريصي لب هملعردمب . الف ةقشم ىلع ضوونلا فاك ىأ لمار ا فاو سوبا عام طةسأم

 0 ا يحس 3

 تاقئساراثعلا دعنا وماظ ىلع .» تاماحتامل علظلا تاذكت نكح و
 مه َت 1م وموعد هرلؤرم 855 ,/ 0059 ه ص

 * (عتجا !نيرطاكج /مدجأ 5 يبراكمودلاو تلقعسنطأ اذا)

 فضا اعأك ةلئاو كعاذازغالا ::لوابجا) < ىردمامو عسنلاو ل>رلا توص طبطالا
 رعيلاردص ىلعت_ثيىذلاماز اوبرا دسالا ل لاورددملا لعب صتودو

 دادغبهقرافم ىلءعمومهلان موو هحونام ىو ىلاخترا دغي رغب عش طأ مى لوحرملا

 ىدعتاغاودا دغبىلا عسنا ينوه طم طيطالا٠ نم هنوهعست ىذلا نا ةةءقح نولعتامأ ىدعصأ تلق

 اها اننا ةدش عم دادغبةقرافم ىلا انت اد ادقونينلا نم نك ه.لعىوطثاق هنا !كلذ

 اهاناهتقراغمنعر اذدعا اذهو لاحةرورمض

 هيد ةؤدورس ةدمصولهم .-

 »(ىبروم خو ىروق مهنا ىلع

 اوناكتاودادغب لها يكتم» وسل ديوزه أ و ماسلا ناىأدلهأ او ماشلا لعاهلهأ اودادغنلضذ»

 ,نكسو ىرادم مو ىتوقو ىلهأ مه

 )ووجد د ., ه رع ؟ ىلا م1

 * ةلهاو مكحجنم ماشا! ليدملا سنقل«

 كم0 م سس مو 3

 *(عرطلام ل جدتي اذا ترد 5 ىننا وأو يرش فود الا )<

 ءامىلا ىمطعت ةدشل لام اهب لاعتسا 'ةلدد ءامن مدد رشهودوزب نأد ادغب ل_ه أن مباطب

 ا برش هتينفال تردقول هل + د

 مم ت7

 *(عت راو زوالا دين م سما ىلع * بلدا نماناكاو) »

 "لل - دءام 22011 الاءاملظأن - عيزلاو رجوع ل رمةعرس ىأ ةمغأ

 انامل علاه اساالا ايف املا درا لان ىحدرولاةد.عزواهملنذو.



 ال ء

 مهوأ هنكحاوريلاىف ةعفارو ةراجا لان صو ادي ىريست اما نمهدا م مهفافهعف و

 000 يمل داو تاور لايعتساو وت نيد

 م(عدما فل الاةعْنسوالطا اوبر 35 الفلات عت ىتحالملا تفلا)*

 عدد او بارسلال الاو ةسانلا داؤالتطلاو رظنلا ةمادا ورلاو ضرالان 1

 نالزغلانمونرلا تلعت ىت-ةمقمو ةرفا سه اهبلازتالفةيدابلا تفاأةأر 1اهذهنا ىأةعيدملا

 ل الا نمعدخ أ لمقف لثملا هب برضى تح عدملا, فو هوم بارسسلا ذا بارمسلا نم ةعيدخلاو
 ههاساذاق ءام هنا ناشطعلا ىربذا بارسسلاوهو ربما !نمبذك او بارما ن مب: تحساو

 ةيديتم اهفلالوطلا ما ىأبا,-الاعمدهعلاءوسورظنلا ندم ةططا تار عناصر
 رظنلا نسخو نودعلان لعق نالاغلات تييشااف هقالخ اواهيذ هتفلأ مقلي تقام“ اك

 رعولا "اقول مدعودهعلاءوسفل الا تبشأو اهب

 هدو 4

 م (عئولايدواسألا ضرب اكبشو « اهل رهذلاةلود ببن مد)*+

 رك ذم هاضربالو هءوسامبامد رساهيقل هلادحابهملعرهدلا "هلو رظتش ن مىأراظتنالا بقرتلا :

 عكولانادسأ ىضرتالت امل اّنأاك ةءاسالا ىلع لوبجم هنال اد أىضربا عقب الرهدلا نا
 ىضترئالاكالهل او كل وم هنالغدالاوهو

 2 002 و ل

 *(عشلاة اوما 2 حاس كح اهلا عبضلا اذا )»

 اهنالءابهشلا عبشلا ةدرابلاعبرلاتاذتيإ_ل افيو ةيدجلا ةنسسلا ىه ءاهيشلا عبس فا

 ا لا ادت ااه سر رج ىلا نمارس ةقاثلا عشت اةراو اوموةديدش

 هدئادشب رهالا نيشغاذاىأهتلاساذا فسسلا توضنمهلوق نءاهلعتوذئ هوقو عبرمسلا

 رشم ةخسلاةةش نعت الدو هدئادش نع اهبتصاعو ريسلاة عب رس ةقانىلا تعزف ىتحاسف

 عطاقلا فمسلاكاهتب رك ىندتعطقو اهنم ىئخأ ةقان

 .يترر زو نرش . يرش كيؤذ#»» ]|
 : : 1 ان لاف هناكلذو ىرتخل اد سعني دماولا دارأ ٍ

 رغهدوعفامن ابر ءعتلاو ه ةنوامدعلا لالخ ىت وةرعو

 هلوقىفاطخ دقو هل أرغال عسم لانا ىرتصلا لاه ىأ ىسقلاهنملم_هنئذلار مشلا عسشلا هب

 ىسقلا نك لذو عينا ارا نمةمشفلارةيااؤ رجلاوءابظاا ن هداصت ىلا سحولا ع..طقناف

 ركحامناو عدلارتنماذاش >ولافاهيداصتو اهتع سول ا ىلا ىريو عبنلا نمىريتامنا

 عطقملةديدشلا ةنسلا ىلعيإ ءاغسة قالا لعجامل عدلا ةراؤملا ةقانلل لما برض ىلعاذه

 ةطاوناهرم نم شحولا ال_ءاسةروصرُعلا نع ىراعلا عبتلاب اهاماهيلعءاحلاب اهب زل
 عطقىف 2 عيبا "لماع ىهلتةر وضاة.ست سل ةقانل|كإ ركحاشدوءنمدن رمملا ىبقلا

 / ا ا
١ 



 فر

 ال ااهلاو - نون ل : ةماهت ىفل_#لباران موقدقوبلوقيهنينحة دش هساقلابت داعب عضوم

 2 آو كنطو ىلا تنتح

 3( عيب ىلع باكر لاو ىلع 1لبللا عم 23* ىلا عبسل ران ىلتى 0

 لالالا ىفرانلا هذه ت ك- ىأةرجلا فد.الا نيعباهإااهيشم ةما هتف ةيوبشملارانلا فصو

 ىأ ىلدح ةلاحفدسالا ى أعبسلا نيعتيبشأ ىأ سورعلاءالك اهداقي !لعح دقو ىأ ىلع

 ثمح د_ءالارظاني راثلا ه.تاضعب موضعي لك اًوي ىأ ليك عج ىلك أ |موقىلا ليلا فرظنلا

 رانلابئنهبشأ اا 0 طابور ا ا ظل

 ىشدفف ذاولاو نطل ىلانضت تدق أ ىداهلا ىلق نصل ةعيو ابل عت وسما و

 لاملاواو باكر لاو فو ىلع

 هد» و دما يعض ا 7 وه ءمومم

 ه*( عمن ىل.حرالوأ ىوهلا عاج * ٌلرالو نايا لقاها تاج )+

 عانت سمرمسكشم بلقب متدصق ىنعي نابحلا باقرانلا هذه تلج ىأ ةناك نم ج عدم وم
 ىوهلا بابسأ ةدياكم عمهني رج بلقلا عام لبق لز أ لو هناطل ب هفعضأو ىوهل ا هعاردق
 فعضامناو بالا عاصت تنك عب مسوعم لتر ملا سيلا ةقراقمو ىلا اذ_هل.حرالول
 بيملالاعر اونيملا ب سناك ساو باتا |

 «(عبطلابل وقاد ١ رعاو وهلا نم ا لْمألا .ارعأ للا فو)»

 ل كدا ةب انعانأ عا عصت رق عي نلترملا ى لافوىأ

 با ارعالا ف سنا | ةح رمصدنو ديا ها ىب 8و ةيدسملا" ىحللمحربتاككر ا ىأ م-ميفبسنلا

 "ىلا تءتو لاه باقي رانلاتد_هقاغنا ىأ عدافتلا فاكتر يسغنماعبط ناسا ةحصف

 م0 داي بارعاا كب م ةدار عام ءدمح مقال ن لح ارلا |

 *( عفرلاواريعبل ارتب مناك اب 5 يلوي رسل او تفر نر

 ةشدعل ثم ةلوعقم ىدع "ل ءاف اهتسزأب ر2 ىلا ىهود اجلب الاقي مامزلابهّرج وهريس ءيلاّوح

 ىنعب ةرامحلا لبالا ىف ةقدصال ثدي دل ا فو قوفدم دعو فادءامو ةمض ع ىععهءضار

 دجو غلاناذاربسلا فريعبلا عذرو مالا فب تاما ةقدصلا ذا لماوعلا ىهو موقلا بئاكر
 ىمىذلا لهلا سردتلو مالكلا فنلتالة«دفاعبط لولاة ارعاتًرملا هذه أ ىنعملاو
 ىأدستلا وه هول انالرافسالان ا ءممسأاو مه تسرداغا وناسالموقااو ىلا

 اذ هوربسل اى هعفروريعبلار جب ةملاع ى م عل ةمد» ءلىأ ةماىهفةنلان مددت امدلا كربلا

 لوقلا ةسارعأ ةسمملال_هحامهنأكلذو ةراعت_ءالاىف عقوملانسح عمزاغلاوماهياهلك
 راسا ىهبارعالاتاكرسو ولا ىف مبار ءالاتلا او هسيقنحلالو مالكلا برعتامنأو عيطلا

 ريسعبلاّر ع ل_هلااهل لهجو ىرملاو أ تسردا ما قاطأ ةرفاسملازئالا-ماركذو عفرلاو



 فت

 1 سا ريشا !نادبعنمد اول الو أ روك ذملادوعلا

 ٍِْ فتهتر شل نأ اسمع ن نمدوعىلءاهلجرب ةمأهملا تئطواذا ىأرهزملارتو عرشلاو

 1 ا ١ ارهزهم سد * نزولا ل_ِ:لاخلخ تاذةئبق

 فزاعملا نمدوع ىلع

 *(عد ل ابقوعتاك قالا بقع 5 تلقوا كد َم)»

 نآبهموتو بيبحلا فصيهرطمهننن ذوهلوأ د دولا فو : ةيوطرلا هت تلاساش ذفنالاّنذ
 ىنت وةقرذلا بسوه ىذلا ءامثلا ىلعوعديو ةقرفلاو ىئانملا ببس ىههلحر انش لك مهل

 اعدمهلحرتو مهريسسلا قو هنن دلء-وافن ًدربلللعجامل هنأ ىنعملاو فنالا عدجب بقاسعينأ

 نيبلا هئاضتقا ىلءءازج عطقه فن أَنأو عدلا دب وةعب ىلتبا هت قاذنلا ىضتق امل هنآ هملع
 نذتفوالا نأ كلذو هسقفولالانيندو درالا مويه دريلا ف: ند جمهاوةب د. ربنا زوعو

 هراهنو مئاندل_ءلوئ اوان ذدربلا ف: أل عج هيف فونالا نينذلا.هسدربلا ناك اق دربلا ىف
 متئاص

0 

 «(عملالمستبسا ىحةرادَو 35 ىوللاب رادو ترو امد) *

 يح ابنء هل كرتدعي تمل اراد ىف هئاكبت فص راعم عمدلا ليسو ناعضوهةرادوىوللا

 نمارطم تمقسأ نأدعبالا كراددانوأ فرو لىأاهقاروتدبىأ كتقرو اوراددانو١نا

 عمدلا

 «(عاطق سرع مسلا ىضك عم « انفاولذلا نماعطقاهبّت د

 قالا نمهاوس سال لالالا نم مطقب كهأي رسأةىلاعت هلوقو ل#لل ارخخآ ةلظ عطقلا
 فاو ل_!لادو تركذ ىنال بيسك ار ادبت كبت ا ىأ ريغصلا لصنل اوه يق اتلاف عطقلاو

 ىرتصلا لاقام اهئاضقناواهلاو ز
 رصعل اكل ذ هيرعشي إو ىذَعَت 05 هنافداصتلا دهعارك ذتالف

 رخالافو
 باذذلاةقلاس ل ثم موس 5 يعني ًاراددنءانلاط

 ل اوي يارا قله رصقلا فل صولا مون هش

 عطقو ل.ل عطق 0 ةعنسلا ف ب مرغأ هنأالاءالعلا كلون ءةغلاست ثا اذهو
 مهعببلا ”ىضكلمالا ”ىضمالعاح مهمسلا

 «(عا فكيف ارهدل اد 5 صاسةماهت فاران بتاع«

 لبو يلب غلسو نطولا ىلا ىأب وادب ءانعمرهدلا ديو لدللا فنون د موقى أساس
 01 ويوا

 حو



 ونا

 سعرا وهملعدلنا ىلههللالوسر ايقداو هللا ناك امللاق ةئسةئامو نو جهلت نأو
 ماعم كلذ لق دمت لو سرافران تدنو ةفرش هرشع عبر أ هنم تاطقسف ىرس ناوا

 ترس ”اوهلجد تعطقدوانارعال_ءثدوةتاناعصالبانا دب وما ىأرو ةواسةريص تضاغو

 املاءالجر هلا ثعبب نأه م أو بر ءلا كلم رذنملا ننامسعنلا ىلا :ريسكث عبق اهدالب ىف

 اذهل - ءلاقفربما هيلع ىرنكص قف ىناسغلا ورعب عسسل بردبعمنلا ثعبذءايؤر ةربعب

 دقو هيلع مدقةناذب وملا يور هريعنت# و كلذ نع هزيختسي عيطس ىلا ىرسكه ثعبف طس ىلاخ دنع

 لوقي يملا بردبعأناناناوج عطسءبلار ا ترا

 ناعلا وأمه ًلزافدافمأ 5 نعلافي رطغ عجب مأ مم 6

 نا ميشلان #2 نمو نمتمعأ ةطالا لسا

 ثددلاوءادرلا ضافضف ضسأ د“ ن-<ْن بنذلا 1 نمهّمأو

 َّ هزلا بيدالو دعرلا بهرال 5 نسولل ىرسي مهعلا لدق لوسر

 نجد ينىكوه<و نحو ىنعفرب * نزشهادةلع ضرالاف بوي
 نمدلا ءاعو ب رلاىف هفلن «نطقلاو جن الا ىراع نأ ح

 + نكست ىص> نم ثا اك هب

 ىلعف دوأدقو 2 جم لج ىلع جملا برديعلاف هسار عق ةرهرعش حطس عم مناف

 ىأر ناذيوملاا رو ناريثلادوجو ناوبالا ساترال ناساس ى كل مكشعد عيرضلا

 ترثك اذا عسملا بردبع اهدالب ىف ترم و "يلد دلا تعطق دق انا رءالبخ دوةناءاعصالبا

 ا || تسلف ةوامعسىداو ضافو ةواس ةريح تضاعو ةوا ايها حاس ءانو ةواديلا

 جطس ىذقَ تاتاوداملكو تافرمشل اددع ىلع تاكتاموكوامو_متم كاع اماش عطس بل

 هناكم

 خم نتزوج + انامل كازا
 تركح شو ناللاعرضا ترك لاةيقوشلا نمن المماىأ نركسشو لعل ذيبن عملا
 ةماجل اهد_هئال ىعد ءامهلان وأ ىلع | رمضخ ماج ماسلا د فهم ىأ ًارطا ا باسلا

 أ عاصستلا نمقيفتداكتالف هن التمافقوشلاَّنهيلع بلغ اك تاعجاس امن
 فدهتادبأ ىهذكساةل اهلي ازفركسلا ن نم نركسوأ

 «(عتبلان م ضضقلا فو م ببطخ امنأكص يملا ءابطَحلك ك ىَرت)«

 ضو ضغىثوالءو عفرت ىأ نيلفرضتلا لا نزرس خلا هو نطخأ ثدنًانءايطخ

 5١ ءااوهو عئانعج عئبلاو | ادباذا علطا يأ ضيضغاو " ى :رط ىأ

 عسل بطنغ هكر هكردملاةضغلارامأ انيبالعدق بيطخامل اك ع مست صيمقلا* امطت ةماج-

 نا و

 و م يل 5 وع دو دورا العوم اه لف 0

 *(عرشلا اذدوعلا سأن لهل معن 031 اّتسح ل-ربادوع ت؛طواذا)
5 ١ ٠١0 1 ١ 

. 
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 هيلا رب ناكو شغلارومأ, صو وكي نا ار نكس افورءمانهاكن كى مهر ا ىفأ

 هناملا ف باز غلا اذ_هلثمهنءربضامفهشباصا عمن هاكل | ىف نكي ىأ تالكشملاف

 لكنارغلا لضف ى-ءملاو نئايتلاق هنو دحالاو تصل ادعي صوص#نا.نالاّنأألا

 *( متبل نيني معلا 2 ٌرذْصدواعزالَع ف ماقام )*

 تارغاذهلاقو لردتسا نوكمساعربذع هنالامن تارا ليلا ل نادونيلا نم "لق ةواعز

 نحاس .,دوساانابر غامد هلاباخ نادو.لا نما_سن تع نأ, ىلاعت هللا ة:سرجت لو دوسأ

 شايب و داوسا يذلا ىهو عقبلا نيرغلا
 ةما 1 - و 5 1 2-2

 *«( عجلا ىف امصل اريسكت وق ام * عراك ارث يكره الن (*

 قارذ بسلا :ناكنفانمق التان ا ىأ قّةشن ىأ ىرغتو ىرفناف همم ثىأيثلاتي رفأ لاقي
 هنعمدكلاف قالتلا نمضىفناكقارفا ناكل عج عومدلا نم عتسنا لانو بع امهمذت
 حاصلا ءامسال ار يسكت بجوب دق عجلا نأ اوال-ةمقالأا برضمن قالتلا نمفارفلارهظو

 ةريون نب متم لاك قار لا ىلاريصيدق قالتلا كاَذكةريسكنل]ابدس عجل نوكمةرو عور عوف

 اعّدستنللمق تسرهدلانم « ةيقحةيذج ىلامدنك ذو
 اعململ تينإل عامتجا لوطل « اكلامو ىن اكانقّرمتالف

 انقّرفتلا بس انعانقجا ناكى عي عامتجا لوطلانقّرفتىأ

 *( عُرف لع لارأن مفومرحآو *« دحاوىانالاَنامْحَسو )*

 نيلكشلا ل_ف م دامرلا نول ىلع ماا ضءدو ماسجلاو دامرلا ديرينيلثم ىءينءلكش برو ىأ
 كلارالا نم نصغىلءفرممامهتمرخ الا أو دامرلا دب ىفانالا نيب امهنما دس او َتأوشو
 هدعناع ىئعملا ماعو ماسجلا عب

 ا 0 ىتمنأو حنا اَسْوهَوَدأ ( 5

 ىشماذاوهمحانيعريطب وهودامرلا نول لعوه ىذلا قروالا مالا نمي نيلكشلادح قا أ

 هلنعقأننا نهاكل ا اهعطس ىمياعصس عصي كلذ عموشو ان دحىأحاش أ ضرالاق وف

 عطس ىلعةمشام عممسلا ىف ةماسجلا لْضف ترده ىأ ماسلا عم معو ققملا مالكلا عجسلا و

 ند يسم صو مما عر بوعد لسانا ةزدعم ناكو نعل ا ةمالع

 اهدهم هنأ. ىلا عتهتناةنسءارحا ىلع لمعلا لباد لددقو اذكو اذك هتفصو هّتعن نمررعلا

 ةضرأو أةبواعببابسأ ةطساوب بغل ارومأ ضع نون د ناهكدمّدشت ةمأىلا ىةثعي برق

 ةثعن مدن نمك لقعلاةزيرغل كلذهجو مذودقو باكا اذه بابسالا كنف تك ءادال

 'ىلاهربىلاه نع ميمصل ادانسالاب هان ورامهشب دح نمو نداكملا عطس مب ,و هيلعدللا ىلصاتسان

 همانننلل

 تناو
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 لامهتسالا ىف اهرم_ه كرتفارذ نمةيرذا نأ كن مهلا هلصأو رم اوهو ابنا | نملعف ىن

 ةيديرأو قشلاءلصأ عدا او لئابقلا هسنم ع رهن ىَذلا ل_صالا أوهو بعش عج بوعشلاو

 عرش *ىلعوه سل نكساو ثابر خلا نمربخمىأ "رق ارفلا لاصانرخيىذل اذه ىئانهه قتلا

 | رادخالاةم_ضقىةدعو ةوبنلا ماهيا عطتلاعر اش هنوك «فع نر بخت نععاس بارغلا لعجامل

 رج زلال دس ىلعاذهو قارتفاىلاراص عاستجالا نأو هو 'ىنلااذههيريخغامزد مم بسغل

 || هومسف قّرفتلاو بارتغالا بارغلا نماوريطت تح دومطل ا رحبزلا ف برعلا ةداعوه كة ةريطااو

 || مسالا اذ هءومزل ناو نيبلابارغنممأشأ اولاقف مواشتلاف لكلا هءاو رضونيبلا بار 3
 ا اوريطتو هءاومءاشنف مقتنو ساد 2 متو عضوم ىف عقو عضل رادلا لغأ ناناذا بار *اانال

 "| لاه نمملا ع نعءئن اي بارغلابههربطت متحدقو | انانأذاالا مهلزانمىرتعبال ناكذا هنم

 رعاشلا
 ركفلا ىنوسقف ىنايحأرايخأب « ةنايداوعاقوف بارغحاصو
 رح زلاو ةفامعلاكإ:ىونلا نيس 3 ةنابو بارخ_غانبارغتلقف

 رجبهلاوةيابصلا تلقايصتحاهو * مهتم ىلانشجاب بون تبهو

 نايوب رغم نينصغىل-ع 5 ىلا س نيس تارئاطلا يفت

 ٍ نادريغ بارتغا برغلا فو « ىهلس تنايزانابلاناكنف
 || اوعدلافو ةريطال اوىودعال بو هسلعدتلا ىلصلاق عرمشلا قهنع ىو موه و مهتداع اذه

 نوكسنال ةرطلاو تةرعاكروطلابرجزلاوهو ةريطلا لطنأ هتنيكمملا !ماكوفرومطلا
 هوركملاوءالبلا عقواهيقذاءوسبامفالا

 هس .ينموم < 2« 09 ةيدع 5 .-ه ,.دةىم 5

 ل + ترش هودي تاج

 : كش عمنيملا ن نعئنملاٍنارغلا از هقتصأىأك شاذ“ ئثلاف ىرثماو كش ىأةبرهىف

 1 كشهنم ىن ان ناكَناو هبريخ لكق ّدصأ ترم” ىلءقا ارثلا فو ءالءتسال ىنعي ىل ماني

 1 دعبهوق تصبو هنَونف مالسلاهملع ىسوم موق كش دقو فركر يش لكق دصأ نأ جمني ناكامو

 ىبوماشت داو ةلوقىفىلاعتهتتا اهركذ تلا ىهو هقدص ىلع لدن” تان اللا٠ نءعست ديأنأ

 دبلاو اصءلاو مدلاو عدافضلاو لمةلاو دارلاو نافوطلا ىهو تانبثانآعست
 قلفتارْملا نم صقنو ننس لدي ىظرقللافو تارغأانمصقنو نو:_بلاو ءاضنساا
 تاء دل وهبي ىو هرقل ث دقو للا عينت اهل ةسمطأ اورححلا

 *(عِقتل ماقام 3 انكموانهاك قب ك) *
 - 7" جم

 || امو بارغلا اذه نانثد كامو انهاكناكىأ نوكساعنان دع دحي رعلاو نهاكلا
 بيمطاقا ارذوهوانعسقد ىذا اقّرفَتلا ن 03

 »(عمسلا ف ُهَلْسَملا سناللن 100 * ثمنا رم له أ ذأ ناك امو ) *
 7 اج يي ا
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 7 00 «25 /هو ريعو < ءد

 «(ىرت هب ءاركلا ىرْتاَف 5 ربل رعد سافل

 ريثكهيماركلاددع ال ابرثلا ءامب رمعلا لوطوءاةيلايدولومللاعدريثكلا ”ىرثل اوددعلا ىرثلا
 ه.ماركلارثك امنا ىأ

  هرىر - 1 م” وون مو

 » (ىدر قرش | ممامهو دع *» اروماهدلاو همق غلبو ]

 ذا ىدر نم ساو لوع_ْمم ىنعع ل سعفاهيهتصر اذا ةرضصلاب هيدر نم ىدرص ىبعم ىف ىدز

 ةنوبكماميامهؤا دعاريصت اد رومأ هةياحتل اراب“ ؟نمهدإو ىف ىرب ىتحددلاو شعب نأ اعدو كإ»
 ٌ 4, هدو ءر 00 تو ع مم

 «( ىرفال حهيفصوالك »* بيرقوأ ب ب رغنم”انه )«

 ل رغل-> ر نم هدم ”ازهىأ ىرتفملا بوذكملا_ى :رفلاو ةئنهتلا نم مسا ءانهلا

 بذك ال هلنافصولا ن اذهو كس: فكل بيرق

 5 يم مهمه 49 ةره ب يم م8 موسد_ )و ءرشهم ع

 * (ىوزلا لصتاو لولا لاَطَل » ىلانللا املك مالو

 دلافورص نم هبلا مفدنامال اولىاد>اوىور ىلع ناندصق لاب ةسفاتاا فرح”ىورلا

 لوقلا هزاحتانعرذنعب اهفىفاوقلا تلضتاو ةئنهتاادلوقلا تاطثالىلاءللا ثاد_او

 ةضراع عناوعةئنتلا ف
 2 2 /ة ” وعم دود موي 5

 *( ىلاتاركفلاهءاهالوأو « ناغمدل ض:رقلا نكلو (

 لغشىأ ىلا لن اركفلااهلز انس وأو ايف لكي ز انمرعشال لهب ىناغملا ه#عج .ولزنملا ىغملا
 رعشلا نعد ةدامرهدل ا فورمص نهب لو ىركسف

 م م 2 م 597 ع عع مدمر ماب <*ء

 . *( ىطملا ناك ًالواك الخ + اناطملاا:قارعلاتأناذا )*

 قا ارعلا نعهندعبأو ه,تراساذا كالهلا,هيئاكر لعوه سن نعام

 00 5. هايم 4 هو 0 0 لي 2و

 «(ىتنالا مكتقرافاذا « ةايحاش ماللا ايندلا ىلع)

 دعب ىشيعانا ىأاضيأ ىانلا عع” ىعنااوتوملاربخوهو ىنلا نعل هذ نزو ىلع ىلا
 سوفنلا هعمبيطنالىذلا ىعنلا لثم صغئم يكتقرافم

 8# 2 هوم ج7 7 00 ءضوصضم موم -

 * ( ىخ عم دمع هل »ع زعو ةَمرُكمس اود )

 هل قش ام مكتنلهب رهظيذا مراكملاوزعلاءانيدول اوما اذ ماو فنانا ىأهعفراذاءانئلا دا

 زعااو فرشلا عم نم
 «(دادغ عدورت اود لا نه ةمفاقلاو لالا لد ءوطلا فمالسلا ةنيدعلاهو )ع

 5 0-3 ,ُ <29 و هم 22 وم و م اك

 « (عدصلا ىلا بوعشلا نانريخت 5 ع سث ىلع سدل ناد رغلا نم ىن)



 3ا/

 تدب نم عاطأ نا ىلا علدلل روت اند دقاكى ارق :ىنانءتهللات م ىلاىد,يامىدهلا

 ىلاروذن ا ىدهلا ق._بوروذنلا اولا انملع يجو بكوكل | اذه عطا ل فاكوكف رشلا

 ردنلاءافوللا ةقحم ىلا عت هللا تدب

 *«(ىدبرمأكوهلاد كدادو 03 ىديفم ست دك )»

 مه || كلاءاو نعجامل ىأ كن ةومهفداق سن نونا مساقلا بأن عيدممتف نك اكأ

 ا لب. عىأ ىدبرمأ ىوهلاو كدر
 نامي ل

 د«( ليو هدو نابأ 35 رك دواومد يارس و«

 م نة تودع ظن ميلر هرهظ اقعد ملل ايبدداولا ازهناكىأ

 «(يللا هلا تملأ ١ »+ ىلعيأ ئاَرولع)»
 مد

 ىكملادولوملا اذ-مب لولعىلا ١ دام د تل هأن انأ بطاخ ىلعأب دولوملا نك

 ىلع
 ل لا ل ع اير هلا ل ا

 ( ىزربهل ا مامهلا»م هفلاوأ 5 معالعىنيدلام يفلا د

 رعشناودهلىذلا ىنوذتلا ىذاقلاوه مهفااونأو ىزربه برعل ا دذعمب و ليج باعث لاق

 اهأزاةروصتمالا

 ىدملازاج نم غلب, ىدم”ىأ 5 ىبنا ىبن عسأ ىف عانما االول

 مهدجدحلامهتروأو ,هالع بانا ىأ ةياردلاو ٍلعلان 3 اوصخال مهقلا ىعوقلا لا

 ديسلا مهفااونأ

 هوو سم و9)و 99و جمد

 « (لص ىلا دقَونمه * 5 ذترانلاو مهفومضناك )*

 تناكا دار ا نوكبامذ_ثًاوناطرسسلا نموهوءازوحلاواتوهىذلاروءعلا ىرع_كادارأ
 ىرفنشلال اق ناطرمسلاب سهلا

 لم.#1هئاضمرفهيعافأ « هباعل بوذب ىرعشلا نم مولد
 اوراصامماوأطصاو فومضلا مه ران تدقو أ اذاىأ ىلطمملا نعوهو لاصعج ل

 ىرعشلاءلاصامم ىلطصملا ٌتاكسف اهب فرش ةقب رش *,هرانّنا ىأ ىرع_ثان رولاصم من“
 را دقودل ىرع_ثلاىلاب تاما ةءافدلاو رس اَةَدْدَنال رك ذااءىرعشلا ا

 ىرعشلا عم سلا تناك | ذا

 *( ”ىبلا تعامد عباو دارو #1 ىلاعلاةيلهاجلا فاومت)#
 مو مم

 دادزامال_سلاو ةالصلا هءاعد انس ثعدو مالسالا ءاحاملو افارشأة ءلهاملا ىفاوناكىأ

 مهثرمش
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 ىبالعجواحرسرعشالراعتسا ليزاهمللا فاهعلاو بدحلاىأ ةن_لا هّءاص ىذا تاسملا

 تب رقلا حس تاما. هلع جا ورعشلا ةعئص زي ريتلاءامهغصي حرسلا كلام ثرملا

 اهلا ارغاصت ليزاهملا نيبدحلا ةلوم هندصق

 1 » (فاروماو مالا نعت 5 لسن اَونِللا كرولا فرعتال)*

 طوا_خلا قوقدملا قرولانيدللاو هندابلا تامنم ض4 ان م ناريضفارذ_هناو مالقلا

 ثأشناهمئالوةبر هلا ىف ةقيرعةديصقلاهذهىاراطمالا لها ةفواعنموهو ضوضرملا ىوذلاب

 ضدرةالجرمسل اراعتساال نيعللا رولا, اهل ةفرعمالو مالا او ض#لا فرعا داملا ىف

 ةيدابلا فجرت ةفورعملاةدصصقلا نأ ّداىارلا لاملاوهو

 و مىوم مود س27 م م داقدج 9 5 ع

 "تسر سالاج 5 5 ميلف ىدهأ ىذل انو«

 ىداشنا ف ىفاىأاهيعر فًتسياهنا لبق رتل ىلا هو فت أةضور مهلوق نمل اعفم فانيم

 'لاك ىلعةقنومةضور ىلا ةر هزىدهأ نك لئاضفل ان دعما هو ئرملا ىداول ةدمصقل ا هذه

 عراب

 .< 20 جوووافمءمو 4 , ةدع 1

 ة(قاعلايرطكلسا لوا 35 ايماس فرشتلا قرطف تعضوأ (ْ

 نيبأتلا اذهب تمرامغا ىاكيهيلاالسومهع امد ؛يلااساس فزنا نول لست تحتك

 درا مل ىنعي فورعملا بلاط ىأ ىاعلادصقدصقا مو كفرمشد دما بت اىهىلاو عل اوفرشتلا

 مك فرشتلاتدرااغ !فورعم لمع اثنالا اذهب

 دادغسرتاوأملا نمةمفاقل اولوتالارفاولا فاضي آل اقو
 هدواوعىخوذنلا ىذاقلا نبا مساقلاانأع ىو

 «(ككدنلا يردي هيد 5 ادنهُملَ املا َلنَقَم)َ
 م روم م

 سلو عارلاامسلاورمقلا لز امم نموهو لزعالا ”لاجسلا نا امسامهو ريثبكوك كامسلا

 ردقةلال_كو ةعؤرءاعسلا نملامسلا,دول وملاهيشدسالاالحرام-منالاةءولزانملا نموه

 وهو كام-دولوملا اذهىأ دهملاىف لزنفءامسلا نم كاملا لن يماماهمتسا اوابدعت لاك مث

 اهلي ءاسنلاع د اهيذغدهم فلفل ارت لا وسد عمس لهقدهملا ف

 0 ٠ ارح تاويل

  ةاورتقاو كادت 0 0

 همم و بر )و هم

 *( ةىدهلا تل قيس ر ودنا اذيلعت حو همودق موس )+ +

 ىدهلا و



 "تر

 اوةصسادقو همر كج رانا الاف م ساندرا هنال ل حز صخو ا هتافط ا ىلع ]كرد مط

 وهف“ طلاقيءىفاطيدارآ فاطب سل هلوقو ٌىفط.الاعوطسدادزب لازءال قط اروؤاهداقيا

 ءفاط

 7 ا يو اهم دم 22 هع ارم و39 عربا 23-2

 «* ( فاّرْغلا لب اولا بوص ميلاد 0 ىرجولودو# الو دوقولا لست )*

 همهسف ءاملا نمبامسلا ىفام فرغي هن'اكد.لايهاملافرغنمداصاورطملا ةفصنم فارغا
 رحل !لثعرطملا لب اواهيلع ىرح نا ودمخالداقنالا ةئادرانلاهذهىأ

 « (فاّساولئانَل زانم ىَنب 5 اع ارعلا ةَملاعب تصر
 بس ىلإ 42

 ىهو قارعلا ةمل اعيرانلا هذ_هتدقوأ ىأ مالسالا لبق ةبعكلل | ىفاناكن اهصفاساو لئان

 ناكث م-ْزاخلا ىلااهرون لصودةود ف ةملاعو قار ءلاةءلاعناتسلاعام هوا ةعقت صدالد

 ىجا ونلادد_هىلا مه هراكمران" آل ]ودوو راذلا هذهىدقوم تدصدعب فصر نائسل انا دهر

 دالبلاو

 . و

 *(ف ايلا ةيحْرماَحَو 03 اًدك ' اهرباّسِهلا لثم مهو دقو)*

 ىرشاة ب وصاملا هرو دق ىأ ةعساؤلاةيريلا ى مرءامقم ملاذ ةلوانو فيق عج فانثالا

 ىأادك اور ضرالاىل لع طسنملا ]بلا ىهو ةبض» عجب ىهو باضهلا لم اكف ايضالا

 ىل_ءيضئادك امروادباة تان ىيناهعضاو مندل ارحالو لةانال ماظ عاملا عب تاو

 هيسش ىراربلالثمةعسا راسي راك ابق تافسشلا و ورمي ىلا مماقحو رودقلا نملاسملا
 ىدوالاهوذالا لاق ةعسىراربلاب مماشجو لاب ان مظعل | ىف مهرودق

 9270و ارسل د دبا مما يح الك هعرتمى اول اكن افجو دي ملك 1( اراب راكر ودقو

 «(فاصودف ضرما 31 ةكمفم «.فم يشعل ةشئاج لكن 0

 ءانادقرملاو هريغىلا نأكم ع نم بلي ماعطلا شو ةربلا مسهل ل اذا اهم امال

 3 ::ىذعل دنعىرقلاب ستر دق لكن م ىأ هداعأو هعجر.ءان أو عجرءافو ىرتيو هبف بلح

 دفار أ ارضع ىأىرقلا اههبوأو عاصقتلاو ىناوالا ريكس أ ىأ فارجو دذا مريخ ماعلعلا

 اماعطةاولءاهد درب 7وةءلاعردقلا هزه فامعلاو

 د6 يب دعب الا 115221

 *(فان تالت تين اوامظَع * لمحه ةبكارءاَمهد)»
 >* - و م

 0 ل.>الابا همس ةمقث الا نعي لمحأ هيالث تنكر دقعا دوسر دق ىأ ءامهد

 رقي فان 1 كالت تدعناو له -ًاهنالثالا اهي لقدسيال ةيظعر دقاهناىأ ردقلامظع

 لالا
 2 ع هم 5

 ه(فاعّيتمةلوج م » اكس[ ضرقلاحرسىلامان)#
 1 ا

 ى س 4



00 
 00 يك

- | 

 اهافءءارجمذأن ءةبقكةرارشش لك مشب ىيرتلاظا|ىفامسهلريطةسدءارجران املا ىأ
 م82 و5 ”,ءالد## مم ع

 ؟(قالبالاب ,ءثرااهثبدأنا * ةيمرك ةبمرضاهارات)*

 | ةنمرض تناكناوراستلاءذهىأاهدقرأ امر ًابراثلا ثر ورا: !اه.دقوئذإادوقولامرمقلا

 نءات رأت اور او دقو هملا تست افاهدايا مركلاى ذتقاةسمركامناالا مرمضلا,ةدقو م

 ماركلا ف السالا
 ةوبود دود

 «(فالب كدت هلال * تدءولو بيضا ىرألاَوَ كمت

 ةقناراد دويل ملقم راو ركل يمتع اوسملا قرا ادم رشلا ْ

 1 ما لا ركاب ا

 *(فا ارّشيرئاطو أى ادَسَأ 01 ل "اكو اهَمامآ د يرطاا ىسعإل#

 هذهىلاىوا اذا فئاكاديرطلاّناىأ ةفورعمتدسأم ىرمشلاو عمن لب ماطق لئم فاارش أ

 رعصي ىأ ةعانم ليحل اذهب اطوأد: ةزعىرمذ ا ادسأ هن '"اكراصو ماربال اريزعاع شمراصر ات || 1

 فسملا ةطخ ماس نأ اعنتعراس !١هذبذتاللا 1

 « (فاطلألا عَماهَلد ولان ٍِ اهءايضماعنلا تهمَسَتاذاَ م

 افيضرانلا ءذهءوض اعنلاتنأاذاى أكرر فهترا ع بهذت تح بامور: 11بد.د.سهلا ا

 هبت فام ”رلدجب هلك ماعنلا داتعي ىذل ادسولا هيلا لم_كو فصتااو فاطلالا تمر 1

 اهلةمركت ْآ
 عل ل م وما سلا كج دو 1

 «(فاطصملا فو ملا فَكمنْعُت *» اهرورتواهلظىف هدم ٍ

 نوذفر عا اونأب ةبتاىأ ةنتفمرالا هذهىأن ينافالاءاجاذاءزعفوهشب د- ىقل>رلا“نئفالاقد ١

 ىف كئدت فصلاو ءادثلا ىف كغ: ىهفدريلا ىفةءافدل اور اولاظاادربوهو لمعان الا نم :

 ىهساوني ردصمانوكم نأ وحن فاطصملاو ىّيدملا او فدا اًرح ىف دربلا مطب كحورتوءاتشلا

 ناكموأتامز ||
 نر ةدو دعك " 9 م 26م 2 972ه 2 ا

 »+ (فاطعءالا هز هالارَتو 3 اهرج فصاوعلا ىف لع ءاردز)#*

 ةيلح ىهذ بو.هلاةدددلا 0 ١

 امهأ تثاودحن نءمرتييامالااهرارق 00

 «(فاطب سلق كارول « اهكءافطا عبط باك تعطس)#

 ةعةراورانلا هذ هتماطع ىأعفتزا اذااع هوطس عطس رايغلاوةخحارلاو - عطس لاقي[

/ 
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 1.1175 سس سس سس ووو وو يبوس سسوس:

 ةئالئنمبهلااوضقاموقابىأ ةثالكامفلاةفةئالثلاءالؤهزيربت نم سعت ملضفلا ف |
 هاضةةعنيفاوهو دهاعدولاو ىدنلا فالحا

 هدو” هدو 72-2 وهورإ هر 75 01 200

 ه(فارشألاوءاريكلا ىلعدأ « مك اوطئربصَملا بسلا ود نأ«

 نكيولاذاو هيسفرصق عينفوعوملبازكذ اداه هيأ مال ىنكن ذي رشقأم اذ لقول نباتا

 حاملا نيةيور لخدلاقيو فيرش بأ ىلا لصي ىت ةريثكءانارك ذينأىلار داني رمش
 مكمسننا ىأ تفّرعوت رصق ل فغد لاقف حامعلا نبا لاق تن :أنمهألاةفةباسنلا لغد ىلع

 ه(فاصوألاو ءامألانعبأب 35 تهمك !بّئعل هب المقن احارلاو) *

 اناشيد نعهب تنهة#با بذعل اهني ا اهلا ل بقاذا حارلا ناوهو ريصقلا بسنلل ل مشع اذه

 اهتافصواهاعسأ
 ه(فاسز قش هكردادحولاب « اممئاَو عسفرلا مكس عازام)» 2 ٠ ومءهع ه 007 - وورومم .-

 هنم بهذ ئخ فاز ه سفر تديكوهاماو دمسسلا |ذهتوعلامامفي رشل ا كش ىأ
 نم صق نأ ن مف درمشأ و عفر أ مكس ىأم_ملعةيز ر اهذ_هصأن وهي نك اسوأ ل بدعم

 باصءوةيزر هفرش
 5 5 ”,٠<ب هع ه5 0 38 وم

 « (فاطخالا همي رسىهفوكشلا 5 لثناوءاقبلا هئادسمْلاو)*

 ضهنهلان ناو متاد هناف سعشلا فرمشن مت فرشهم_ثهض م نما غ اذا ضيرملا فطخأ

 ىلا

 *(فار ,ءالا ةرو-بحاصس تلا ف 9 هل

 نيسان "ىلع نيدياعلا نب ز نير قامل ا دهن نس قداصأ ارفع نب ىدوم مهدد ىدومعديرب

 مدح لاذ ىأه:ءهنلا ىذراضرلا ىلءونأ ا وهو نيعجسأ مهنعهلنا ىضر بااط لأ نب ”ىلعنب |

 فارعالاةروسفروك ذملامال_سلاهملع"ىبن ا ىدوم لم هسفن لئاًضفو هن اذ فرشاأى سوم

 اهيفتان الار ”اسىلا "هلمل نمت الثىءوماندعاووىلاعت هلوقف

 «(فاعثألاومانهألارراصتألاو لاصأ الا ىرقا اراث ىدقوُنا)«

 سأر ىف هو ةفعش عمو هو فعش عجب فاعشالاو ضرالان مئمطملا اوهو مذه عج ماشهالا

 نورا اهبل دنس دبل ةعفتر ١ نكحامالاو : هيدو "الافران !اداقيا رذهفن بوعلا ليملا

 هرخآو راهنلا ل وأ فايضالا ىرقارانلا نودقوبممناىأىرقلااهدنعا اودص. تاهو دصقبو

 ةققن ”رملاو ل نك امالاىف

 ه(ف فارطكة رار لكي را 3 ىَبدلاف اولا«
#22 
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 ناو ىلاعت هللا لاق عطقنتال ةامح يأ اداخم هراوج ىف ةامحلاءام لاَم_.كيرتقااملىأ

 'هلح هناعير نم لاسكو باش ناو هغنعىلا ٌكدرو نواعنا اوناك ولناومحلا ىهياةرخ الارادلا

 عيسلا هداج اككبابش رشي لداءأىأ ف اوفأتاذ

 ٠ (فاخ سيئانلاو علا ف 5 اههانس نيكولا انيفَتق اع

 امهءوض ىنحال نيب 1 ل ةرمشلاو ناكملا ةعفر قام. ىأف وتلا .!نييكوكلادارأ
 اممفضتر هدلا ثداوحام يلا قترئال مهلا ضاسبو لءال اةلظ نائضمام منا لولا

 ه(فاوددونلأَم * امد مراكملا ف و نيم

 سا 0 اواو واهب ابحت اهيف عقو اذا ضايرلا ىف لجرلا أت

 فذ اهضاير فامهس#ن ا اعتر ا دقاه .رظنم قدأب نابحتن واجن ا :سصت ب مراكملا ضايرف

 فوفواولاوام_عفرط فرطاشءانلأ ااحرم-و اهيفام_ه سفن اهتر اىأ ديرب وهواعترأ لو عقم

 ىأ نيعلأتم ةقنوملا اهضاب امر ف نيهزتةماغنأتفم راكملافاعتراامناو ىاءادتبالاو او مراكملا

 ئاضاو قربلاراهت_ثانيةلصخلا نيتاهباربتُس دا ىأ ف افعو ددو ب قريلاةءاضانّسْضم

 *«(فادسالا فنير كلب ءادجالا فنيرطملبءادرالا فنيندق)«

 فره ةلكن سلا ورطملاكءاطعلاو ىو دما ىفو جملا ءاضةلاكء اد ءالا الهال ىفامهناىأ
 ليللا ةلظ ىف نسيامنا تارينلا ق ارشاو لظأ اذا لمللا ف دسأ لاس. مالظالاوهو فادسالا

 » (فايد له ُلْممَمَحاصَلا اع 5 فد لماما«

 قدزرفلا لاق مول ةحاصفالاط نهيق عضوم فايد

 هبرافأ اطملسلا نر صعب نازوع 5 همأوهولأ "ىفادزكلو

 1 ايعمهد نعد لهأ ناك اقطن تماما ىحقطنملا ف ةساصئلاباصخ ىأ
 طنلا ل م

 «(فايوفْماَتِ العلأ طامخ «٠ امساعتو ىلا ىضَرلا4 واس)»

 دق هنأ لعمل طخلاب ةمالعاهءلع ملعب نأوهو هسفنل لحرلااهطتض ضرالا ىو ةطخ مج ططخ
 مراكملاامهنبامستقاو لضفلا ىفانواست ىضترملاو ىذرلاّت اىأاهريغو ارنا داهينبملاهزاتحا

 هنديشعانشصمو هبيحاصام_هدح أ ا ةصتملدعلاوءا بااىلعاهاعساقت اططخاهاراعتسا

 للعلا ططخ نمهزاحام هم اصقاّوصساىف

 «(فآلحاهناكئلامَق ىضر مع لارهطألا سواق ىدئافلح )+

 ذهعلاوهو فاحلاهعما دقعو دولا ادهاءامنا ىًأدهاعملا فلات اوهو فاما عع فاخلا

 ىأ ىضتر ملل نباوضورهطال | ىل_صودوملاو مراكملا لس ىف اقمسدقو ىدنلا فانك النأ

 هساللاتروهطالا نأىأ ةقباسملا ةيلحف قب اسالا لانى ىذلاوهو قدا لل ىلملا ةلزئجراص
 1 2 ص سو سس مص جس وس يي ير م م لا يسم حا ل ل ل ل محلا

 م
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 «(فالخألا اقراص يملا 5 مهدات 3 ابكر ٠

 ىّأهءلءصردعو عاضرلاب 4 هلي ىذلا اأودهو يهل لمصف عج مبب 4للاوهه »رك اذا ماعطلا مجأ

 لاصفلاكلذكو هز 0 نزدا نم ممهلانا مهلك أ نعاوعنسماو ماعطلا اوهركبكرلاّْ أ
 هباصمرم أ مع يعي لملخاءز زرلا اذهمارثأت عاضرلا ت تكرتواهتاهمأ ف الخأ نءتضرعا دق يهللا

 ناومحلاوناسنالا ف
 هه ست” 865 وه

 «(فاحةيشعاعزع عسب 07 دبر صعد قلن الاو)»

 همدق لفسأ ىأ هصعأ قل أ لب لعنالب امفاح ىشءنأب دحلا ضرب/باصملا اذه ةلاللىأ
 اعاطفتساو اعزح صخأالب ىشمو

 ثم ىو ش1 67 مدو ع ا هسصم س لت ل

 «(فاوطوةرهعناتب وسحم « تقلل كريق لام نانريبكست) و

 تيلافاوطلاو ةرم_للام لم_ذفلا نمهريقةرانزاَنأو نيدلا فمدقتلاو لفلان هقدب
 مارا

 «(فار ءالا لعاهيديابْحَُأ »* الار فلا ليد ادق ول)

 عضتن أ امةراف ىلا كنخ تردقول امم هيرشيو سارلا لعند عش نات

 عطق كره اذا سراسةلا نأ هيدارب نأزوحو 0 زعالاراهظافارعالا عضوم يلعاهيدلا
 ىلعاهيديأ, تال هيديأن اهفار 2 اردت تأ كل.خن كماوالودب وهذ هف ةرعارجو هسرأ بت درعش

 اعزج اهلي را فارعالا

 «(فاصئالا لقب يدل اوْهَو « .هلاهؤأاطخاس ٌكرهد َتةراف) «

 ةسضقل | ىفلد_هيالنأو فاصنالا"للةرهدلا مشو هتقرامةهتطخ-ورهدلا لاعفأ ضرتمل ىأ
 لدعا اودف اصنالاو

 « (فالث ا مانالا تاانام 35 ىددهلا دعس كبر تءقاو)«

 ا هذ أ امحلاصلا كيد ه عجرتسافاثالا تقراف نادعبىلاعت هللا تيقاىأ

 نم ىلء أى مدام ةرحخ " الا فكدعش ندرك اشو كن ا.-نم مانالا تلاناملئهي هتفلنأو

 ةاسللا بط ىدهلا ىلع هللا دعو دقو همم طةامس ىلاءتهللاراوح ىف لامحأو ةناهل اةاسللا

 م طة ادحهنيصتأف ىلاعت لاق ىَقعلا ىف

 *«(فاوالاَكاشَحَرَسَلاسكَو « اًدُلَكءابَطاءاوُمَأ كاَقَسو)»

 نوكيىذلا ضاسااوهو فول نمذو+أ وهو ضبب طوطخ ههف ناكاذا فوةمدرب لاقي
 فاوفالاكبام_ثخرشهلوقو فوذ عجب ىو ةفاضالا,فا اوذادربلاةيوثادحالاراهظأ ىف
 بايشلاةءا ارط ىلع لدتافلتالا ىلع فاوذال اذا ىرطلا ضغلاكيابشىأ فاو ذالاىذ دارأ

 مسسسسسم



 ه٠ و ةمم/م ”ذ 2 هيك 2

 « (فاتالا بديني ناوضر 35 اهنا نانجلا عت افمتدن)ه
54 

 اعدفحتي هيدي نيب عسطملاكنا اوضرةنلا نزاخواهث ان ىفاكم نانا 8 نسمي تقل أ

 ه(فاصر هرب لعق مل 0 5 م اعراس

 0 ا ا ل لمس ا ويش يشرعوللا

 اردغسدلدقر#ء
 0 ”ي.03 6٠د ما م6 ءالء < هماؤو هد

 *(فاطن قر ز قرولاىداوصل ادرو 5 اهلةدراورعسلا رزءاضم)»

 ةسفاصلا صو ءاملاقرزباهلا مشنامافصواهةيربلارز تمعس حامرلاة:_أرعسا!قرز

 ءاضس - عردإاهذ هى ل ملقلاءاملا ىهوةفطن عجبفاطنلاو شئاطعلا مالا قرول ا ىدا و

 عردلاهيسئاملااملا نمةسفاصلافطنلا شاطعل ماج ادرتاك قر زلا حام ىلا مس أ اهدرت

 هاما فطندرت ىلا شاطعلا قرولا ماسملاكناعطلا ىف ةداص: تلا حامرلا ةْمسأ لعجر بدلا

 قاصلا

 «(فاطاهاجر لعوهَت شراك ٠ اهلاسنواهقوف طفت لاو

 ريد_غلاهيشنىتلاعردلاهذهاهبىيرتىتلا ماهسلاّن ا ىأءاجر ا واسر لاء ,محاون ىأاهاحر
 لعوتطتو هذ رك ماها لاصن ن" اكءفاهف ذفنتالو عردلا ىفنرئؤنالو اهقوف طةست

 بسرتالو هملعو ةط-ف*املا ىلع طقسا سد رلان ل نلالاصن هش ءاملابعردلا هيشامل ريدغلاءأرا

 همث
. 

 , ”- مذ)لمو

 * (فامه م ريب لك 4 يح قولا لما رعاذا اى 95

 نست عموودن ىلا ةسوذلا يه ةرجهلاهابرسو عردلاراهسمها زم ارش اهخت فيشر

 ةحذرو برحلاراش عردلاءابرح ىلصا لكى أش طعل ااهيفدةسنب +. ىلا فامهملاو ترادشمح

 نيءابرخلا دحأ ىهزي مسالا ىفام_هقافتالىاةريسسهلا ها رجوهنزلا ل_ثدعيادلا ن ءحالسلا

 رخ الا لعفب

 «(فاّدتْلكي لد ىلعفو »8 داعركل رص ٌكاَدل)»
 42 ا

 وهزرلاور بكسل نمةريمسمل اءاب رخل خا دا ىأ كاذلذ ةعساولا ةدرعبلا ضرالا فاذقلا

 ضرأ لك سهلا عافترا عمرجمشلا ىلعأ ىلع فرعشيهرصبت عردلاابرح مساهعساةقفاوا

 كسلا نمم هاا لرحصش عفرأ ىلع قوبو ولعب نأ الا ةريديسمل اءايزس ىضربال ىأ ف ارطالا ةدمع»
 1 عردلاءابرح بسب وهنلاو

 111231 حس سم سسوس سس حمم ص سو صصص وو سل وسع ع سي نصصحوم
 بكحزا)»
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 كاغلا نأ كلذو ه-ءاملداوس ىلع بارغلاةازيلا تدسحىأ هليسسأ اذا عانقلا ف دغأو
 ذاوهلعادادحداوسلان دلت نا ةازيلا تّدو ثرملا اذ ه ىناملو ضاسللا ةازبا !ناول ا ىلع

 ةازيلل نعخنن هىأاسهل نمو لاق دادحسيلاهسل ناك املا ءلاتد اهتمنما تفاخت

 هيعلد طع هبلعدحت تح بارغلا سلكدوسأ سلب

 «(فاصل ككاو ارسلان 3 ارسل رْالاَو)»

 ةسووذدم ةععملانيشلاب ةارمشلا لابج ماشلابو لب ذهابيف نوكي نمل ضرأ 1ىفلامحةارعسلا

 ىفاهحانجرسكت ىلا ناءةعلا ىهوهاضتف عج تفو ماذ_>لشم ىن.موهو ىط ل بج فاصاو
 ل-ةلوادادحسل:مناوةيرغالا لثمْنرملا لعن زكا فرومطل لكن أ ىعملاو ناريطلا
 رودطلاو اهتعنجاهلالداو اهززعت ةعم لل اذنه نامقعىأ ةارس اعف لافو نيبمم ارعش

 هبلعة لإ رح فاصاوهو رخ لا لمح اذه ىف تاثماسلا

 ه(فاذوةرارُكل بانو 00 هداوجريرسلا نم ضاعَتس الع

 ىأ هرب ريس نملدبتسي لى ثلا ىلعةدانرلا وهو تشلا + تو لكلا نملاغافاتتلا
 ناطيغلاهدنع ءاوسىأاسو ليحو لهسلكز وا ىذلا اولا هسرف هملع ل سىدلاه عن

 لابخلاو

 «(فاحبألاو كلاس * ارك عاان-ال مداصتاهش)»

 رو ه-فرصاذا ءركلانقب ىتعتالو ىدعتي وهو فرصلا انههّركل او عارسالا فاجالا

 دعبئأ تاهيه لوةي#هداوجرب رسسلا نمضاعّسااله# هلوقّدرب هنأ ىنعملاو فرصنا ه سفن

 فاءالاو فرصلا, فرم داكت الت ومللا د> قال هنالربرمسلا نم داوللاةضاعتسا|د>

 ل. اه _ءلع

 و ,همهزود# 5-7

 «(فاولَ ذه #2 هكا هقبس حق داله) +

 ىقيئذلا ل. اكئاوهف و ال هقراش الىذا اهبحاصف.سلا ناكح ىأ

 ءافولازعي ثيح هن اًركىفهي>اصا

 .٠ هءرلممو# 2 وة. 3

 «(فايضالامركم لب نافكأ .٠ ىليلا فمهاسك قوما هراذنا)

 لوب هنأ ىأ مركللا او نحوغوازمتبههسورشتمب ىذلا نركتصلا ةداربو حضاولا مبالا

 ءافو هنامثك انهيت ١ 1ىلبااد_هيوربق فى وملاهرازولفدومل اةزرب رغهلازت | د

 هعط مولا
 ةودمةوثو# و

 « (فاعضأاهلث هنا تعبي 5 . لح مهيلع عاتي هاو«
 « »7م

 امبد هابحو هيمههر تح أ امفاعضانمهثن نم ههدحةمأ اركيفوملاىلابعت هقئامزك ؟اذاو أ



 دلجوه دلحلا هلوق
 نعال تناك

 اهردعيبرضتو
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 لدح كلذ او دسأ ىماىل |ومودو سامسملا دبع وه معسود وأ مصحأ أو فخ ىأ ف امخ

 رمان ثح بارغللاءد ا مارعشو برعلا نان رغد_أىل سل اةيدنْنب|افافخو ايد_أ

 فافلتا هشفصنمىتشامث هدا مصساو ناريطلا ىف هتفحلتاف اش وإ_هدو هملع همعلب بدنو

 امعان بعنلا ىف هبارغال

 «(فاقلا "ىو لعّشرمَتلا ري ٠ دكان بلر عاش نم) ه

 ارعاش بارغلا لعج لبق ىذلا تيبلا فمصسأ ف امش نمهلوق نملدب وهو ناسللوهرعاش نم
 مأشا لا قبفل ملاهي برضي و نيبلا بارغلا ب اذهلو قارغل او نيبلا هببعن نمفاعيذا نينلل
 ىنعي فاقلا ةسفاق ىلعءا بق نمةدمصةبىفوتملا فيرشلا ئرير عاش هنا ىأنيملا بارغنم
 هزواجال فاقلاىور ىلعهندمصق بى ف اغفاغهنوص ةياكح

 «(اّضلاْنيِز كادر سمو 5 ايئادحرصين ولا تنيك نوج)»

 . هلوقفىد.علا بةثملااه .رذدقو ةءلهالا فتناك ةحتئانن ولا تنب ودوسالانوملا
 دقدنلا ىصح قوفاهموزيح ه ىلا اهيدب بوأ امثاك

 داجلا ةعفار هد“ ه كلاهىلعنوملاةئباح وب

 جسمي دوسا با رغدنا ىأن يبل ءاشةفصن وجو مانلا عساولا ىفاضل اورمْعت اذا سدع سامو
 دوسالا هول ندي دحلان زا سامل ف سدعو ةانلا هذ هك ادبأ

 م 04 000-0 2 0 يا يفطر ب

 ه(فاوقىأو قطنىرما ىأ ه امداعةيادنب !كيئاكر ترقع)

 قطنل جرورهظلاراقفةي ادا اوارقنمفربدلاربعبلا هب اد ىلع عب هنال هب ىعم بارغلاةيادبا

 نأب هيلعاغدةهبعن ىارلا عظف_سائيرملا تن بارغلا بهنام هنا ىنعملاو هدبج قطنملا نسح

 بارغلاا مي تن قطان ”ىألاقذ هرج |املينت دنس هيلدا لايليق عبدو هبتاكدرتمت

 اد لئاهاماىأهوةتئذلا اذهفاوق< ىأو

 «(فارسألاوءافك الاوءاوثالآنمةملاسءاطنألا ىلعْشتس)»

 نوكمنأب ىفاوقلانيبةفلاخناءاوقالاو ةدحاو ةغمص ىلعفاوقلا ديدرتو ودق ةقئاوملاءاطالا

 ةيؤرلوةكفورحلا ىفاهنم ةلاخللاءاغك الاوارورغ ا هضعب راعوف م اهذعن
 سلا ميركتسيلا ميم هه ملا مهب داوي لرهزأ

 نيب ة فلا الءاطيالا ىلع ةمم. ماهم اقدد_هفاوق< ىاى-هملاو سمنلا,ءاوقالاوه فارصالاو

 ىاوَقلا عاونأرئاسنعةملاسةامنقاغوهو داو توصديدرت ىهلباهفاوق

 وم 41

 « (فادعس باه اعئاَل 5 انما سلمه دس

 هنلظ ىطغاذا لسللافدغأ نمددا اوسوهشيرغوب سا كاذب ىم«دوسالاب ار خا !فادغلا
 1 بسس سوو جم ب رص ا مح ع ص ص صج صمم

 تفدعاو
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 لالصلا بها مزال فطعتلا نا كلذو ردا ىلع بها ب صتناو اهجاسزواهتنسأ عمستجت د
 ْ تيعلاذا لالصلا ف طعتحامرلا تفطعت ىأ

 ه(فاقن رمق اهمْوقنالنا 5 تاراماهلاطباثْنعَدو) «

 سأيلا اجا نولماد لا لاطبالا تنبأ زرسحامرلا تج وعنا ىأ حاملا يمقن دوعفاقثلا

 فاقثلا زمغلاب اهعوقن 0 يا هل

 «(فايرتلاَةبْماوَقلاَتك » اهُدودواهبسر اوّل العش)»

 ةلاس ىف مه>امرفشئن نعم متزحو مهثيمهلغش سراوغللا نا ىأ ةدعرلا نافرلاو فاجرتلا

 نمسراوفلاب لزنىأأقرلا ءزرنماهلاهاملاهةاوق تك فجرتو د_ءرتفو.لاتراص

 لا اواواهفومسو فواولاو حامرلا دون عم هلغشامنزحلا
 «(فاسالا للشوي «٠ مهلاهلدومقلا ونكت ما قاو)#

 رسسكت فومسلا لافنو نزلا نمنوللاريغندمكلا اوديفامح رضا هبلق اذا هريغودمغلا بكت
 نزاع نم ىلا ناولريغت مهعزفالابملا اورطنو موقومس دوت سراوفلا باقول ىأاهبراشم

 «(فاثو قاوم بدن 5 اعاد موي بعا اوُدلان اط) ب
 .صم .#

 تاما ىأت اما ذا دوميود .فيدافو حاص اذا اممهن بعل ب بار ءلابعتلاقي ناب رغلابعاوثلا | !ا

 هفلاضىأ همفاميفاشمو هم دف هلق فاوم لكل 500 و اهيمعنب نانرغلا هتعن رمل
 نوعم لالا ف اوةلتشاناوم-م ال مهرفاكو مهل سم ةفاكس الإ رغالا هع ىنعي هلبدىف

 هلضذ ىلع

 : 2 34 مم وم ه و وول 41-0 47و :ه

 ه (فاوهب اولا ىلع ىهتنزمللاب اهضمتلةثاو اهي فسأ فسأ)»

 ضرالاوم ناب رغلا,فسأ هباصم نزح نا ىأ هناري_-طىف ضرالا ن هانداذارب انآ

 نزلا: 3 نش "لارح اهيا سب ضرالا ىلعطقاو_تراصفثاريطلاو ضوهنلان ءاهفمضأو

 هنوع

 :«(فاوشو مداوقداوسادبأ «٠ اهذادحو امك اهمعتو)»

 ةيدان بعت نأ رغلا نا ىأ سن را نءمداودا!فاخامىفاومللاو جاشملا ميداقم مداوقلا

 هبلعةح امثل ةماقتءاسنلا بمكة ملعب رغلا بءعان هملعزيكحج .ءأ سنلا نا كقرملا ىلع

 دادعلاداونسلا نلف ءاسنلا تيان انوا هللعدادح ادب ا مقاو ترابا رغلامد اوةداوسو

 هيلع دا دو هان اثانر هااصج ا داوسكاذك

 - هم

 «(فافئكو أى دسألا م يك مه فا َنمَنيهسَباال)»« ١
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 التت ممتبتبااببببب٠ب٠-”ل او

 ١ فانتم د معلا نم ىوش لم * يجو ده كانو دوعرلا تير (*

 وغرتامنتا ىهولبالاتوصءاغرلا فلصالاو اهيفدعرتءاعسلا تناك هلل ىفئرملا اذهىفوب
 ديع ىنمدملال مج س.س-وهامتاوادعر نكي /دوعرلا ءاعر نا ىدا اهسصن هوركم نع

 اذاو فوذ ادب مريخوهفهتعفراذا ل بجو كلاهلا بجاولاو بالك ب ىدق نب فاشم

 لجو لبملاباذالمو ألم هنو كسصو هنأشم طع ىف كرملا هم بحاو نم لديوهفهتضفخ

 ةراكصتالا كلذَت دوصدوعرلاءاغرو للا ىفاك اك دنا هكالد

 ١ فاذا هعمدبمامعلا مم 0 2 ةللنك اك )ه (:
42 2 

 ”هلمخت :اكح بامسلانائأدالملا تطلق يح ةنسلا كلف تاقدق :راطمالا تناكىأ
 هدقفاةبصخملاةفارذلا باصسلا عومد ى مةراطمالاب تدايوهملع تكي رملا وان ثراطمالاب

 هملعافسأ

 01 ا لا مم ا
 ىرعبزلا نبا لافر صا توعن ن مفاجرلاو رحملاءاممظعمةءللاورملا طاش فم_ىلا

 ريهضلا ثنأ امناو ناثلإ او سهال اري همفريعذلا امن اوهلودو فاجرلا ف سعشلا سمغت تح

 ىمعتالا مناف ىلا عتدقن هللا لان أشلاو سهالا ناورب دة ىلع ازرئاج ناك ه ناو لاق وليك احرار
 دوعم_سردلاءاممظءمناورحلا ضادق هنأ سانلارعشتس ثتسا ندا هذه مظعل ىأر اصاالا

 رصلا ئطاشك اسدب
 «(فادلمالاى ذي اريل الو وكم )* (*#

 اهساناكمذعباميصتنا اذا فكو عدىئم؟هلب ورهدلا اضيأ سرالاوراهلاولمللا ناسر 2

 تاصمث اى ًالوعفم ا لا فض ردصم ةفزخج ناك دعبامرمك | ذاوردلا عدربد قت ىلع لعفلل

 ردلارثأتنمبنالفنوكب نأ ىجشراذكهو هن دوعراهنلاو لءللاربغت تسنامزلا ىفرثأ دقيرملا

 هنو ضاهدقرصل ا نأ دا دقورلا هندعمنالركذاابّردلا صخا او هءاص؟ ف ادصالا ىف

 ةلا مت الرغم ه:ءردلاةدامتءطةنارصلا ضاغاذاو

 1 فارطألا هلك نوم اس وج مدعي لباوذلا تدع ىلا بهذ (

 ارح حامرلا طاسو آى بارط_ضال اوساءترالا نول تملا نري امامى

 لمعلا نعهفعضأ أو حال لاف رث ا هلعنزملان اىأ ن روعطملا رت :ونلةاهفارطأ تاكو هملع

 هيىوقبناك اغاذا

 «5 به /ه» 5 م - 3 ل 7-0 < مهد عبر

 فات 1 نم لا تقلتىأ شان انس ركوة وع

 نا نم دوست حامرلا تراص ىأ اهبانذأىلاامسؤر عم_كىحتيءااذاىول_ةوتادملا

 ىك
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 رومالا تاهسج نه همهيالرحاوهلا مقال ىصغبوز ريب هنا ىأ رحاوهلا قلالظااو نكلا
 ريثك لاضةمةين_تااناطعلا ىظعي ىأرهاولابفذقي ىذلا رلك داود لولا نعبغار
 ميركلا اذهل ثم قران مشأ لىلالقا عمى لاضفالا

 «(ُلابق و « هتلطواىذلا قزر ىنلطس)»

 لصيو ىنبلطي نو ديال قزر نأبالعو فز را نمرود_ةملاءاضرهفو رغم خد ودق ةرامم *ألىأ

 طوطح ايدل لب قززلا ةدابز ىف بلطلل ريد ” ىلطيدزبلهةبلط وأو هل ض أ ناو ىلا

 ادا نملاقااضيأ ىهو داهتجالا اهض. هرالا ممسقن م غرفدق ةموسّقم

 تدالو قوذالف م. تضلاردأا ماو تت ىلعانتك عضف « تضل لبق اماذا
 هر عدوه ء هروالم ا هان مارة نك < م2

 « (لاخنا بكن او ىركنال مراكسم 5 ىغلل ملا ىرتقا دل ا قدصا ذا )*

 اذادازلا ىرك أ نمىرن الو بذكو عرتسخاىأىرتذاو سانلا نم ةعاسجلا ملاو ظالاذملا

 دود-و طوط-انذدا ناك تابارقلا نممملاو لاخاو دحلان ءشكلذ درعا 3 خلا لاخللاو صقن

 تشاىأ أ همها قدصتداكتتالام مراكملان مهل ساخلا عرتدخا اندلا فدل ا هدع اسد

 هواك الامو الخال ١ نمهتلا

 دجأاءأ في رشلاربدادغسرئاوتملا نم ةسفاقلاو ىناثلا لماكتلا فاضبأ لاقو
 مساقلاابأ ىضترملاو نسا انأ ىضرلا هيدلو ىزءد ورهاطلاب ب تملا ىوسوملا

 2 ل ل 224

 *(فاسْمارْبعَو فسلم * فاقكتاندالاَتماَقىدو ا )*
 7” .- م

 تان'داللا تءاىأىذالا بكحااعءاهلعج ماطق لدم ريكا لع تمل ودعم مسا ف افك

 || ىدملاو مشل فامت_ءالاو هلام بهذ لج .رلا فاسأو اهرمشب د اهريخ موو اضعب اهضعب فكي

 ١ ف.سمالوهناكف لاملانهيساوبو فيسملاى ا نملامناك ىرملاَنا

 |١ حافت هنا كفا لارين ءاضي كرما لعحو فسسملا لام ىدو أدق هن اكناك كه امل هلام ةلزنج

 قىذل ا ىفناسؤنلا حورلا ىوقن وهرهو> رطهدو غامدل!بطرب همعدسط» هنافريفعلا ةلزنع عافت

 1 فاتسملاربع 0 الامىد وأ ًادقتلا 1 ارينع 0 انام ةرلال ان عامتلا

 اي ف.نملالاموه ىذلاهلءاق ابق ئدؤأ

 ء(فآلالاو با "لاو باول غل او نالوا 3 رهاطلا)«

 ٍْ دارأواهائاذرباوسندت لم منا قالخالاةهازنو سوغنلا هاكر ءابأ ًاومءان او كرما فصو

 1 ناكامالا ىنامالاو تاحاسملا ن نم هسفنىفرطعال ناكهنا ىأ ةساسملا هو برا عج بار ' الاب

 1 بامضصالا نمهفلأب نم فال“ الادارأ او مثالا ب سوهام ىلعوط: ريغ و هواش دان _تكسم

 ةراهطلاوءاك نزلا ممياعامضاه عامشالاو
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 مس دمهم م اس

 ءافسلاو عشا ف ومن د هاهجت وو هل> ا

 م 4 الهم

 و 4 ومو وعم 0000 وذو هود و2 دمع سو وع وو

 * (لاعفاو نهل“ امسأآىنرب »* هندرأ ىعل تءاج ىرسس فو رح )#

 | رضلا قاههبست جونا اةنرولا قالا فوط [كارأل َك رغلاىلاهدالب ع نع هريسمافقصر

 ١ لمعم_ساىرسا|فورح اقوال لمع اك ارأ قيال هتدارا لسمو ملا وَرَك

 دارأو لابعفالاوءامسالارك ذفوركساركذاملو ىلا فرح نولوةي ث.حئاصلالوق امو

 || ىأ ىترباهلاءذأو قونلاءامسأ ن اىأ اهارسو اهريسسلاعفالابو لبالا ص اضشأءامسالاب

 دل قالب نم لتمر ناغاراسق اهرتتم ذا قتزعو 2 ملأ
 : وباع ةييءعشم < 5ع وو سيتا سك ع كيل 92 8 7

 «(ُلَداص سألنا عرب « ىَدمماالةمزألا عَن ندا

 ةمزالارذاحت ترادعةدتلا نمريسلا ف قولا تيةلامةرثكل ىأ ة.1او هو لسوف لالكفا

 : اهربخ أن م ىلعاعدف تام ةمزالا نأ, قونل اربخ أ ادحأ ن اكمهوأ ماهْغداتتامحامن 1

 ءادتهالا مدعو لالا الدب

 «(ُلاَلا كنك الممل قرهدلا نم »« َقباسَكيىاَفْتا ىطوامش)#

 نوكحب لا ىنتافنا ىأ ه نك اس بولقه.باملافةبرغلا حراطم فى دوطو ىطو ىف ماقملا
 رهدااهءلعتّوف ناوالاحواملق هبا ومع. نان هنطو ىتك اسلاعد ةمنك اساكلذءائنهذ ىطو ىف

 هندصأق |

 *«(ُلاَغْسأ ةمامقلا مونى تاهو «» ارئازكن دلل ف عطس ناَك) «

 : ةرابز ىننكم أو ةمامقا ىف عطت_#سا ناف اندم امل ا هذ_هىف ىط ونعبو د رهداالاحاذا ىأ

 : هننغب نأ ذئمو ْىرم | لكلذا يس ا ا . كلو هةاءاضق هنرز ئطو

 *«(لاطعنز 1000 ركاواترانل < منَ كلج د فيس قدجامم هه 2
4 

 3 ىأ عمطلا نع هتهازن فدي هفورعم تور اذا نالف قربت ينو نيستا قربلا تعم

 | ارك اداوجوهناكن إو هفورعم ف عمطأ /نأشلا ميظعد بام نم هاجد ط- مقداد
 : ميركداوج ىد فلاب ضايق هنا عمهفران مش د قلى ة ملل نعي لطاهلا باصسلاكس

 ا نالطولاريثكسا نزملاك
 ١ 000 9 بهمن هرم 5 0 429

 «(ُلاَسْتمرهاولا فارق وَلا نَع » صرعءرجاوهلا ٌكاَيرْعلاَن م )+

 || ةرجاهمدوعت ماركعوق نم مب ركدح املا اذ_هىأرغلاه_عجو مركلا ضسالا لج رلارغالا
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 ص 9م 0 ويحل م 2 داىأ |

 ءءء 1 2 لاو

 ا لاوحالاى راجبةروعشالثا 0 اا ذاىلا رك قرا رس حا ١
 نمهلعأرطيامب هروعش مد عمار هنا لرب دقت ىلعركسلا بالّحا ىلا لمس ها نوك تأ تأ
 هعسواهلا ة>| نع فاض الاوحالا ||

 « (لامالَ رس أل ىامآلا" ىزد * قدَلَعْفار ,علان ل لعذر«

 ا قالا قاد تل نا .ورغ 2ع س مكللوهتاككد :عرمقللو هنومدنعل>راللاةد ا

 || ةوشالرمللا ل- هنتي سىلا تيبلا اذ_هىف راشأ لدلقلاالا هنم قلو لاوزلا براق هناكأ
 | ىس نوما يدعمه ناعالا تعال و قارعلاب هلاحءوسنعلةةيناوهواهلد ||
 ْ لامالو هب سنأي سا هل سدلف :

 ١ووء4ءم م )/ ةه)ءو*ءو-

 : *(ُلالْاَو تميس 31 رم ءاورسينيلهألان ملم ْ

 1 او لك توفاه واح نيقلاو لاما ردخ نوع لاف ص كا لس ْ

 |١ هب قرف نيب نزلا نم ىنكيو لاملاو لهالا "هلي هلاحءوس ىلع هيمن شاعملل هل آوا.دسامسهتم ا
 ْ لامتهلةورقفىأ لالقاولديرغلاةحانايدلهأ نيبو

 « (لاصت ار مكح بشاب تام 5 َفراَرَو للا ىطابصأ ات وط)« ْ

 ١ ١ مكحنامز ”ىل_عقأو بامتلا يلي اذ نب ناسا الطتلا ىوطر م باشلات ول ||

 || مكتحلا دعب ىضاقلا لوسياك ل وسلا كلذببتكو ب بدشلاب لع ىذتو ْ
 هممو مور همم م

 لَ 1 مداوعلا لهأن رع ىلا 5 اهو ىَعدادفيْتاَسَقَم»

 ا لهأ ن 1 را 24 هيأ اوقان_ثاواهلهأو دادغب تقرا ىتمكأ ا

 ا لاؤسلاباينعم تنك عل او سلاو ىرك ذب مهتقرافدالب ل هأ ىنعاذا ىأ هنطو ىنعي مصاوعلا ٍ

 مفرش ملدعأال و طو لهأ ن ءا)

 ممم مم مم سر يو اي

 5 1 هيما 5 نط نان

 |١ لخد 0 رتسلاوةيطغتلا 1 اذهرءئىثأا
 | هناعلىأ بارسلاقوفخ ىلا ١ راهتترظن ذاو انوش نونا حاهو ىمهدادزا لكلا |

 || ادياكح لازأالو ارا موالما ىلهأ ىلا قارثالا حاشهاىناي ازيالىأ ىلقناقذخدادزا |
 هينعلاشزمغ هع ا

 ! 2 اااسسسسصسملما
 "سواق 15716: ظ ك ضخ ق ح  :.ةطلح اطلالات 3001837:31-10-5075-:5-: تفكك تاق لات اقل" 35-هسد» «ممس دسم ميج أ
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 ءعادهك ع

 2 قو ةماول ا 0 رهاطتىأ ااهرز او

 ةروسادنالقااكالتر هاطتدوق_علاودت القلا٠ نماردكك٠ نك اعنا أعمدوسال ااوقوط ىلع

 عاونأ نم منولام# ةرثكع مدح اولا اهقوط ىلع ةمامما ندسح نأ“ اسنلل عيش ال ىأ ليخالخو

 لم الذلاو ةروسالاودنألةاا ىلا

 < م62 6 2 5 1 000 هدم وهمس

 *(لالغأت نملة نسح قا اوطأأ ه ىصخلاب ماها ىردتامّتما اف)#

 تالا بايع كير الاجل از اهقاوط أ ىلع ماسلا ندس<ىناوغلان ا ىأ

 رعشلا ةعئصل نه ا كلذ نمئشب مامعلا لعال ىأق انعالا ف لالغأ مأةسيز
 ووز)/ صوددكه 98 مس

 هب (لاقلا م عزام روم 5 ىحاسا تلقفارصق ةبحتدب)

 تاءامنفاسشعىأ ارق ةهحانل ترهظذا ىحاصوان اشم لاق مالكل ا نمرخ [طمغفذ_خأ
 رشااين ذو ماهانعمو بيكرتلا ثمح نم ةاملاب رعشة طقاةالارش و ةأمدح هللا ىف

 عمل ا انا نات

 ه (لار ابئاصلاهاَنس دودو 5 1 بوس دقوأ اذا لا

 ةملا ىأزامل هنا ىدملاودندشرعسلا نمي رش لامرالاواهءوضرانل انس و لمةءنممح دايوخ
 "ىلا اذهاتذقوااران ىرتل_هرطناف :رمدلا تاءاف:ىنا همحاصل لاق مشلا اوةامللا اهيفلءاغتو

 بئامتللا هلا لوصولا نود ناكن او اهعفأو اهرمث نمؤيال ران اهنا برا اان ىنعيلقعنم
 اهو ادعنمؤبال كلذ عمو ةدمعبامنا ىأديدشريس

 9 ىو م مر ءوّوو وم م و وود ميوزو هد ) ومد

 « (لانقاوءاذتلا ذمأ ريغ ىلع 5 مهيفرل لا دقفيب رحلاتقاو)»
 هءاعلاتقاهل ,

 ةيضقلاهيلعلاتقا لاي مكمل لابتقالاولانق أ همر برملا فنرقلاوردعلارسكلا, تقلا 1 لا ىف لا
 ص نشا

اه دنعدجو النار ةأو ءادع ًااضي أر انلا هذه نودو ىأ هملعم كحاذا ىأ هيلع لاتتا
 مسي د نمو صل

 دف اننا مكسلاو كاس مكح > نولمتءالو عزاول نون ديالك درتلا ق هيف برط اولاتقل

 مويلعالم هريغىلع
 لعتفاوهو كما

 ىفاذكه لولا نم

 ةييعتتلا مالح
 ةءويطماةهقلا

 فرصت فكر ناو
 ىةشاو مظانلا همف

 ما لاتئالاه:م

 ”” )وم

 *(لالا مراوصل مارا ن اال 03 البو فيلا مرحي الف ضرعو) «

مرعفاع لاقل دهن نمادرخغا يف ففمسلا لازال الفةعسرانل هذه دودو ىأ
 هبايث نحنا درجت 

 مارحافءامدلا كه نم نام مازحالاوءامدلا كدذسمرحأ اذا هنالل الا ف.سلا مارحا نا ىلع

 لالحااذافءساا

 ٠(لاذ لفاوعلاف تح ىهناو .ه اهدانز ىرمشملاف تحدقاَذا)#

 تشحاذاو فو.سلا دانزب حدقتامارانل اهذ_هىأ ةرصشلا لص وهو لذ بد لاذ_الا

 ىا



 مسقماهترطفل_دانرطعت ىاراطعما تري رغناك ةماْسو اعبطةهكنلا بيطقاذملا بدع
 : لافّم بيطا ااهينعضيلاراطعلا هنو نأب فلحيو مسقي نا ىلع هعش نمله ىأ هفئاسأ :

 ”لةترطعلا ةعسق نا فلحو هتهكت باطتسا ةيديحللامف مش نملك عب ةحارلا ةسطرعسغأ]
 اهخ ىلا ةمسنلاب ةدعتارلا ا

 5 _ة#6مءد5ه6 ءءوموم رمد س3 موو م < © موو رددوم ءم

 «(ل ال ملظْلا فل الب اهلءاعد ٠ اهنا ضاق ىذلا عمدلافلخاالق) «٠

 || نأباهلاعددقعلادئارفوؤاَوالانهسثلا عمدلا ّندلا نمنيعون ل ءرلااة: ىلع ةبيممحلا ترام
 |١ فاح أ الىأ عمدلا ل الا ملع_هذعالو دقعلا ف الوهوّردلا نما تافام ضعبا يلع فخ |
 ١ تكل ىأ عمدلا نم تضافأ ام نيعل اىلا عمدلا ىراحمىهو سأ ارانؤددحاوودواماشاملع'

 : نماعنلا ىلع ترثنام املع اهعس و ىل اللا بلح ىذا اودول اللا فاخا نكتلو اذ_هدعمب

 ١ امناثماالوؤاؤالاودر نيدلاد_>ًااملعل اللا فا ناناهلاعد هيد-<2ىحؤاؤالا ||
 ْ ءاعداهل وعدا ىأةبردسملا ىلءءاعدس صا او ادب تكبال ىأ عمد ااهيلع ا

 و م 50 0 - ىء2وهممل و - م ا مد ةونم ١

 «(لكيملئاصألاباَرطمقرولاّنم *« ةنسقروناسرادفاَنلتنَعَو )#

 ا نملهأ ىف ىأنط وملا اذه ىف لها ةماجلاهذهىأ لهالا نمالاع مت هنوكن نأل_ةئ لاهم

 ةليقلاب مضض هوهوشو ر روناسرا دف ىشعلابب راعاو ح ونت ىلا ةماهملا هم مهتلئاغنمأت الذا ١

 اماللا بمطا ةنغملا .
 5ةد هجم مورد «ه<ع 10 هواهم هد 5م *ء ع5 م 0

 «(لاصوأو نفطلءاشح ا هاشم #* رهزعت>اهفاضغارهرتارإ»

 || ةماحلاتأرىأةنطابلا ىشو ىشح عما ثح أو ةرهاظلاءاضعالا ىهو لصر عجب لاصوأ ْ

 : فاطالااهلامصوأو ةماهلاءاثحأهرانو ادوهنى_غت تمعدافانرطىاضغ عسر لا فارون ا

 1 اهقاس ةماه ارهزم لهو رانوالا نم ىنادملا هلعرهزع غب نغمءامغب ةماجلا دب رغتدهم-ك ا

 ازَوعر ةراعتسا اهلاصوأواههاشحأ هناشمو |
 هه 7ءمم 5 2 ءد .ه  موم جرد )هول

 ه(لاوعاةماحاىدنع كانغ « اما تاثفذ ىَدْتْكَد)»
 ايلا 7” ها اا لا

 فيك ةينغم ىدرغءانغلا,تحد_ماملةماملاهذ#هل تاق ىأءاكبلان توصلا عفر ل اوعالا
 فداصياغا هنكمآو عب زلارهز ىلءانرطن اكن او وانغ ىا ةحابنوءاكب ىدن علوان تش

 لاوعاو ىدنءح ون نذاوهف ىلق ف ىوجو ىحم

 »(ُلانمْلْملا دمي دم<ح ٠ دالة لاول ضسلاكد سو

 آ ةماجلا هذهد 2 ىلإ عاونانتاماحل ضسلءا سنا! نا ىأ ةدوصا !لامتلاو هنولكل لا ىذش |!
 نوار كحزناوءاسنلاناىادوس وهو اهةوط ىعب كساانول ىلءاه د.تدالق ىلع

 هن-_بطدوسال ااهقوط ىلع ةماجلا هدهن دس



6 ٠ 

 ب ب وس عم ديم سيسسو جد هيبسبم هي بيس و ميس 1

 * (لايدو قه لدليل حبدأ اههماوسْمَءناَمعرلا برع ذا«

 ىنتعينءاهلن اىأ ىش-ولاروثلا لايذل اوماعنا ارك ذ قءهلاو اهد_بأ اذادلبا كا ارلا ثرغأ

 شحولا اهل لاجرلا داط_صا للاب اهوحيرب لو ةمئاسلاهلب !ءاعرلا د_بأ ىتفاهن أش هيو
 لبالا دي اهاءادوارأو

 * (لاح اوال نحن اداكر « ترا ذاق ىلع ىسن) »

 مونلاىف انلصاوبو ةلظقلا فانرح اهتىئعي مونلا ىف انملا ن_ستو ةظقمل ىف انما !ئسناهنا ىأ

 «(ُلاَلَحَو بفم دمارح 5 04 يركن دما نسختك »

 اهاقواهلالخ عضومو اهمدق ىلعاهعومدترطقو بيلا قارن لعافسأ بحل تكيدأ

 الفالكشو ءةاقصدق_هلافّىل دال اراكو 8 :واهدقءدئارفاهع :ومدتم_ءدقورا ورراو هل وطور

 اهاوعدو دةءلا حل الادان باقلاو لاذ ناكراصا ماو اهلافلخ عض هوم ىلعاهعومدترطق

 ىدان دقعلا تاكَردقتل اولازلللتاو باَقا اىلادّوعل د 1 اروتعمجاف ةفلا ملا دهع اهعمادقعمل

 هديرفلاذلخو لق

 «(لاهنتنيللانمتداك مدق ىلع « همودق بير غلا عمدلا رح لهو ه

 سايعلا لاف بيرغاوعمدةرداناهءاكبْ أ ىأ لمسملابهنداعرلذاابرغةبمطا عمد لعج
 فنح "الانبا

 امي رغاتاقمىف عمدلا ىرت رث « اكلات اريغتكي

 ىلع مودة ببسب مالا بتتكيتأ بني الفا همدق ىلع بيرغلا!هعمدرطقو تكبناو اج اىأ

 هك ه لدم ىلع هموردشب عاج عمدا قس نمىأ ةموعنو انما مش داك ال ةذلة معان مدق

 كلذ هنرعال ىأر اكنالا ىنعع ماهفّمسا نزح لهو هلوقو شك نأ الدعان لامدقلا

 «(لاطعم سمنلاَك هو المص تو »* اًواوأواعمدنْي رداع لَك )»

 ل اهدذ #قعتعطقا_مناو لمرلا بيثكى ءولوالاكو هواه مد عقوو ةبدبملا نكس, ىأ

 دقعلاْىل الو عمدلاّر دلا نمني-ءونب لمرلاب تك ىلصت تكلا ىلعدل التيرئانتو
 ىل<ااهنيزتلا ىلا رمش مدع لميا كايلط قبال لاطعس عر راهناارخ [ىف ةيدمحلا تفرمداو

 ا 1

 ه(ٌلاَممْةِمسعل نأ هفئاسل 5 مسقمةررغلاراطغم بأ
- 

2-5 0-102 2 

 دضلاة:ااوراطعلاة نو ةئسقأ او نشأ ارغث بنشاءادار أو اهتب وذعو نان_ءالادربثننشلا

 | دوربىأ ب نشأ مفو ارغثبراهئلارخة يدم ا هذه تاو ىارطهلا لمعت ال ىذا اوهوراطوملا
 ست 2 طططتاتْللللللل

 تدع



 و يوم ة)ءةو”ث ودود مهد م م9١

 «(لاَسس كرزاوهو ام بدعي * 1 أ رام 1 0

 أ تارا ةبصا دبش تاس فاص ناعما هنءسطاي ت اوفا ام سيل بح نم ةيضفاهبحيعأ
 ظ ةيوذعو ابي

 و هج مم ىغ موب روم هوه )ه«مردوص م ما#م ودموع

 «(لامسأديازملاىفاهنت املا ٠ مهندسا رحهلانأ اوعرناف)«

 لاقو ضوملاو ءانالا لفسأ ىف قيل ءاقلاءاملاوهو لمع. لامساو مهقوشى أ مهفشتسا

 ا ةارصلاىلام-هةوشو مهثطعأةرجاهلا رحنا اوعز نا ىأ * اسي ضاسمللا لا عم أ كرت *

 ا عضو ا ف للف هلبقامهلطاسراالت ملا اد هوااةيداز ازملا ىف اهنمتمشبدةفاهورمشذ

 1 ةدنصقلا تام .[ضعب هفذح ىف ناوردلا بحاصةداعوها افوذه

 «(ُلاَبْر بعاد أ ناهوشت شت 5 ىأفاشلاوطر هل اتاد دلع م 02-7 ع
21 

 نءلاسرلا لءقو هنأ نايف راشيل هنالفىوقًاوهتءدس-وداو ىذاادس“ الان ملاسأرلا

 "| توصرأأرلاو اهلفسأ ى طرقلا ونذالا ىلعأىف قلعام فنشلاو لسا نمح راقااكد الا

 0 هنا ف ئُبااو ط هرقلانا مذا ةالحم ا ةمدسلا هذه لعت لد ى_ءملاو ةيقرلا ظملغا بلغ“ الاودخالا

 1 موتا هناىأ هريغوأ خأوأ حو ز نمتأرملاهذلامهخدي ربلابتر بلغادسأ هدد جلازبال

 ىلذال انس هر از لع هنأكح ىت هرئز نعمس و ىند 3 ميراصفاهمحي

 و هج < يد ٠ 8 - لا .٠ همام م

 ٍْ «(لاوهأ كاذَنود كحاو يرق ه اراه ان زا ااه ادامق)»

 || ل ,ةنكحاو :. رقاهرادملاةرابزلا ةفاسمىأ ةرايزلا عضوماضي أر ازملاو ةرايزلارازملا
 ىأ ا مبرابز نيبو امن نول اوعاهءامدخ نأ ىأ اراطتأ ماصقاو لاوهأ اهترابز ىلالوصولا

 ا اهيلال كورال اهموق ىف ةعينم ىه

 «(لالشاةيكلحلا والاه 0 نكس نيس انه َنئاَذا ١
 همام مم - 200

 1 لالهلاىلارطت اذا ل-رلا له ًاورطملاءامدلثديال_:اتدبلا لوح لم_هيىذلاز جالا ىّوالا

 | رطنلابالا ظف لفاهءاةلانوجروا مترا زف اراطخالا انت ىتمىأ ةمدبحلا ةمكلاملاددارأ و

 ١١ تأىلاةراثااذهو هديا هسولالهالا اذهناك الهازلقو اناس ى أكل ذانءاساهس ىؤن ىلا

 ا اههجوىلارظنلاب ءاظتحالا ىن#' انرمصو كلذا. نزح عئاماهئاتا ن ءانعنمىتف عناوما بثقل نود
 تي مع

 ه(لاعةكوسا | ىفاهيبحاصالك « البارود ادا ف بحاَسْت)»

 || بذك ثيدحلا فو ناسنالا كلذكو ىثملا ف عرس اذاان ال سعوال_ءلسعيبئذلا لسع
 ' ةيريحلا ندع برطضاو زتهاان الع حرلا ل_.عو ىدثملا ةءرمس كءلءىأ ل هلا كيلع

 ابيوحاص نمد او لكو نيل يرو ار دشو ام بذلك صخال !ءاديسلا ىفاومحاصيال ة مدنم
 نداسعلا تن سعال



 ءك1 | ج0 [ج حك اح سيول

 غم

 ع يل اهل لمع اوقدر

 ود ورودو-

 ء(ُلاَخدلسعَ مه يول ددلا نم 0 محلك رسالة

 ىناهقيرنمةلا كنا تلمس ىلا ةيرمشلا س "يايدارأو بارسش *ااهمفىذلا حدّقلا س'اكلا

 وهو لئامللا لاما يدارأو ا ىهلااهاقمىأ ب رعلا داع لعد تلي نم ”كلاكيتلاعدمونلا
 تمقس ىأ اق لانا هلاعدم ونا ىفةلومنا ةعر ملا باطتساامل هنأ مظعبلدملا لاما لح رلا

 لئاشلانا سدح ملا ل سيال نوصم عيتمردلا نم متاخ هسثمفنم اهتمةس جلا ةعرجلا
 هبلا لوصولا ىلعر ديال هنأ لعذ لمست هسفن ث دن نأ ثلا مي ظعلا

 «(لاحج باكرا اًنالداَمَك ه ٌنئاَفٍَباكرلاوألا زرت بعت«

 نوكسم, تحرصلا قانبعت متون قار ةلازتالةلاسلتا هذه ىأ كن داعكى أك داعك

 آنرو تاه ىأ لاسم اانبك اه تناكث >ربلا ىف انتبحاصمتداتعاك نةسلا انيك سه
 رحل اوربا ىف اك ث دح

 29 ”ى5وؤ و ءس 8

 «(َلاَسكمةونلا ىلطعي لهو تادف #0 مصاب لاعفماانملا تءعأ)»

 نأرك ذاملالالدّنهنمكلذدمحو 0 ول_بكلاداّتعبىذلا لاسكملا
 فمها اتحسىأتءاعأ اهارمسم نع مهم بس خ نةسلا ىلع مهو رلا فمهب تأةلاسخلا

 اراهظاءاملا ىلع ىشعناك ذ مالا ام ياعمي نبا ى علومك ءاملا ىلع تشم مأرصلا
 ىشمءاملا ىلع ىشمت حلا كمة أ ها ةؤودذلا ىطعي لهو لاذ اههممر د تامث 3 ةزدعملا

 مالسااو ةالصلا مييلعءاسنالا

 *(ٌلارس للا ونوال فاببكملع ه لسد تعج ار ناكر
 ةطلاحغ دو دخلا هيهي.ثن ةمسط حن ارهلو ةرها ىلا برهضي ض ًارونودوربلا ”ىريخ ىنازمللا

 يا :وأة باكل ىتازملا نمتءل> اهيلعت 'اكىا ضال اةرجلا
 همم وه

 «٠ (ُلاذَأ تيرس 6 تاضخامو 5 ل هرئارصلا تزيد تبَك)»

 ىدزو- ”الالاهذادغس ر مننا

 اهتارمسىل تفرمشتسال أمظ ىلع ىناكر ن أذ ادغب تاعولو
 ل--لو هلفر ىهورمتلا اذ هتزواج فدك ةسحلا ةلاملنتيمعىأل» ذلا هل وطىأ ةهلفرو
 ءاملاىف 0 ير بالملل

 و«: ” هد

 «(لافتو نونعاط علمي 5 اًنايفالكلاو ىلا يمل

 اناه عضوملا اذ هاولزن معا موفانمنمسلبو ةبالكة سبحان اىلاشباذهو عضوم سم ا

 يشتمل يشمل ةدنم عج ارو هنمنعاط د ألك ناس ىلع ةلزاتلا ةسيحلا ىب ا

 غلبملكتادراوورداسل ايا



 ءاعوىئ

 لامانا هيف لح ىغم مونلل 0
 وومدرع هدو

 *(لات قمل درو لادغم كفر ل »* داو ةزابعلاو ب شام«

 كتافص اقم ى 1ناب لش العدم اسمر مىاثلا ل 1 ىأ هلاَتَغا نم لوال ا لامغم

 ىألاّمْغمْلُف راملاخف ىداا وت تتراسلا دانعا ارسف مةددحاو ةزابعلا تناكتاوةهتك

 نابر معن سلا ىلدمت ل_ءلدعاسىألاَتْةمْل ديرو هس مهني ةيو ميكاب -ى انين الاتغي

 فات ىءملاود#ماففللا

 «(لاَصلاو طلاسم يع 33 مئاَلحلاوَعلا كمن تنام

 : ارااهدهناىأةيدابلا اره نم ناعونلاشلاو ملطلاوثلودأ اذا عئادوهن عمبأ ادرع اع لاق

 هنأ دأف للا اهم ىت جاادالبلا 0

 تلات رمش الد هكر دمرُعلا عئاب لدتا ناك ن او ةدبحلا لحال للا ضعي

 راءمخال# كد داما ىف ناذلل !لاذأ او لطل || هيح لال هبدنو هب ماقملارثونال ةبد ل اذاكر دم هي

 اهي ماقملا ةمدمحلا
 20 د هدوم د ءامءره طا  سرلظ جم 2 22 1

 «(لادعو ةاشو همفتصناوأو 0 اطتلاوةراعتلاكلا ار ىوهأو )«

 دكت اهراس رم شم داو وورق لمتد اهراس كلما مىأكارمل

 نال ىراربااىف نوكيريطوهواطقلا بح واهنكسنا نال ةيدانلا اهلجال بأ ىأ نوملاو

 ىلا سلو با ىف مابا نول ذاعو نيسحنا, اًمواطقلا عون نأولو ةيداملا ىفاهئك ابباطقلا

 اناكت او ةيدبحلا لجالاطةلا نمتولاو ردكأآ بح أ ىأنيلذاءااو نيشاولا ن٠ ضغنأنيمحلا

 امهنم”ىلاض غن أالو نيلذاعلاو نياولا نم

 ء(لالسر رمقاانموقلاو اهو 3-3 ةَعرج بط أن يماَشلاَن نتاج«

 ةفص اهم ىلا تاجو ةريزحلاو ماشلا ى_هينيماشلا نمترازامنانةيدسحلا لامخ بطاح

 ىنعي اهلق أ ىأ اهرزنأو بيملسا باضر نم بعمل ب طأالذا اهقير ىعيةعرج بدطأ ى هو

 رفعلاب ان موقااواهلذ :بحملا ىلع سد هناف ةز ءلاو ”رلَدلا,فصوب با ضرلاذا اهلقأو ةعرجب بدطأ

 ىأيهر طف دكا ل_ضدق لاح ىف ةعراسا هذهاذملا تد- هى ألاحلا عضوم فوه لالض
 مونلا ةيلغا قد راما عت دكت مو مونلا ان يشغثء>الملانب تملا

 « (ُلاَممأ ركلا ف تيد هاثعيدأ « امية َجاَسْرلا راقب داي)»

 قد انام كعذ ةحامزلا ىلع قييىذلالابلارادق٠ناىأ ع رولا نمةلاسخلا هتاج ام”هلق فصد

 تيدهامللائءاذولب ريدا او ذولي لعاف هنال لاثما عفتراوم وذا ىفاذا تر دهااعرثك ال يفام

 اًدجلءلقوهو عرالا يدطأوهقيرب تنأاماىأت فيرا امد_ءبةساجزلار اطقاب رثكسأ ىف
 مثساو هنقي رفشريو لاما لقي هنا ئانلا ىرباهفىرب ناسنالا نا كلذو مهو كل ذ نا ىنعي
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 ملدءو < .٠ 5 4 004 ءءوم 08 8 2-1-9 2

 *(لاغمري_غموسلا ىف اهي تودغ ا أمدعد مداوعلا ضرأ ىلع تمد«

 اهريغاهتءتاديتسا ىأ ةصيخرا معي نادعن ماشا ن ل اوتلا ضر ةيراخ ل يديم
 مرا سا رخو

 2 لاي

 ه(لاح سأل فار رطل 1 لطاَع س ملا نم موب منو دن 2ك

 رهاطتال هيقرابغلا ةركل ف الافق مو ىميرعتلا نم لاطاع موي مصاوعلا ىلا ىلوصو لبفو ىأ

 له نابشلا تكل !الاطاع مو.ل لءجاساحامرلا ةنسأ قب ربي ةملو ذأ لاح ءاو همس ثلا

 لهاةرثكل فو مأ ثلا ىلا قارعلا نم نم قب رطا !َنأدارأحالسلا قير: :رغتحب,اءلاح لال |

 لا:ةةشوانموددءوددعنم همفىنغالو ةمفرعشلاو ةراعدلا 5

 «(لا وفة اوسلو 5 اًنقلاو ماوصل هيدا دمتم ّ
 تأ

 ىلا ىضوةاردم عج ىرادملاو عيرسنلاو لغلابهسأر دهعتيال ىذا اوهو ثءْشأ عجب ثعش 6

 ثود نمو ىأ ىدقلاو 0 اعزتمل هشنف اذ اهسسأر ىلذو ل. هيشاهر عشة أر ماا مب ىوست 6

 ىراداااهدهعتلدبف بسر ربرضتامنا ىألاجرلا لاطبأ مهلاوفو || ح
21 

 «(لامنرمَدوُأ ضرع سند 0 قاد ىَتحأدلم حفر
 نمل

 اءاولاوزوءانةىلا ةلكنالااتملا 0 ًاالىئافدثادو لاوهأ ةاساقمىرايدنودناكَن او ىأ

 0 ءسندت نأ قنأ

 «(لآبح هَعلجُتفاَع »و ُتُمْرصت لل نملاَبحاماَذا و

 ل اي

 هرب لدلخ نمتكستةدوملا بابسس ا هند ويب لخ عطقناىأ ةذوملا باب لابحلاارا

 0 3 تهجو ىفألءلخفز وعيال قع تاسأب
 «(ىلذاجو عفر ىريب امال 0 دعاه دب ١ ةلاق ىف ىن اواو

 7 كلا 4

 اصاقتنا يوب سل ردبلاةرادىلا ناك عرانأو ىلا م اود ةرئادلا هل اهلا 1 يدوس
 ىل# عافتر ادعباعاضت و

 «(مالسلا ةنيدمع رئاوملا نءةيفاقلاو لوالا لي وطلا ف لافو ) ه

 «(لالغكلاَحْنم ٌىدمموُلاَفَو « لال مولا كن مكولافاَعَم)

 راداارانث 1نم مسه ءاموهو للط عجب لالط أو لمرلا عطقنم ىولل او لزنملا اوهو ىغملا عم م-ىلاغملا

 ىريال ةملاخ ةسمالس | نءهىوالا لزانمنا لوةداريثك همف لل هنا ىا لولا لاق زار

 مونلا ىالزئم لي واني ياهلا نا ىأ هلا خب لهل زنم مولا فن كلو ةيدق الط الا اهب
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 .هذوءو همم و ىءءا6و

 .(ل اود بداري 01 انعومدنيمظانلل تنافر«

 تحصن ا تلاه ةيكايلاةأرملا لوق نما ذهنايثكع هباورثكو لمرلا نم عمجا موه ٍبيثكلا

 نمرثك-: ىأ ل 2 و ءامظلا هن ىل#: ام ع ومدلا ن ا

 «(لاوغتادمْا نأ صخر 5 م

 ىأبوذلا واللا نان لهل "ا طع كنان نكمستنءامظال ةًارملاهذ_هلوقت
 تادما1ّاىل .اللاناومجاند:عودو قولا اهيرعاما هال دتع نسر عتق لا اذلا

 مىوؤؤومصمل م ياس اس

 «(ل وأسرع ادهدفاَسم 9 دخلة قت ا

 ناكول ى؟ءاسحالا دال ر هلا نمؤاؤللااهدنعح رض سةر زجلاوأور لا طاش ف .سلا

 هدح؟ ٌىطاش لا ادة راما اللا طومس ع ومدلاّنأ نماقواهدصءامظل اهي 5 نتننطام

 تركليإ الع ومدلاتناكول ىأع ومدلا نم قسم ها اللا اهب رثك ياا :رزخلا

 ىل اللا ندعموهىذا!لاوأ ف مس رثك ام اندالسب
 هو «وو»ج مم ةرامام 5

 « (لاعتم كتر أل هللادب 0 قلو تارفأأباناوْخ أ

 رعمم لوشب أدب بص ارد ديد قش افادوكا دلو مسقهللاد.هلوقو قىكمدقاحدارأ

 امه ىتلادالءلاو قثمدو تارفلانيب هناوخا بطاذكهد_هعىأهلنادب سف: ملأ هريدق:
 قدص نقي سعأب كريت مناو لاست كربخ أ, الل ودي نامهنلا ةرعماهتام نمو مصاوعلا ىه

 هلوقوهو
 هم و ع هوه« د

 «(لاَو 5 لذ أل ىيجدو 3 لاَسدهملا لع مكشنا]#

 ةصوب ىهحو قلخأ و هندي سندن 1 سلا“ ءاكس نمىب ةوءد_يعام ىلع ىنأ مرياخأ ىأ

 ىف د كده عك هملاس ميدالا يح ىف اىأل اولا

 «(لالد نعناع ل اربع قا كا فاو«

 ىرعشالا ىموتفأ نقدر تا نالالب دقو مثللار ءايذلاةفزلاو درع ه3 مقعنب نالبع

 ىنأتىاةدربىانبلال, ةمرااوذ دكا ادهسم قارعلادصقأ ل نأ ىأ| يسم هدمو

 ءادصتسالا ةئادإ ف سأ نا ىمهان
 هو4ام نم سوره #7 هب «خج

 *(ىلام ل ىراصتأ دنع د لع 3 انكم لد ادو حم تصص 8 .
2004 

 لاملا نمالقمر اصنال !نمادسو فوك ع م هءاعىنو دسح ىتح ىل_طذيق ارعل اله 1تقنكأ



 ل

 ىدالبىلاقودادز ابحر لداملى أ لاعر دهن لاعر |

 هلا ووحابصلا دعاها نركب 7 ةلاَعْل ذاَلْمْلا لع ترغب)©

 لمالا لع حاذا ىأخاصلا د: ءنوكتامنا ةراغا اوالمل كونو ىربص ىلءريغت مهل |لاعر ىأ

 ىريصل عو قلق دادزأ
 0 . 1 و - هدد دع هرر 20 8

 « (لالهنبابتاكلاراضالا ىراحي * اهداع ا نون لثملالهحالو) »

 باَوِبلا نباطخن وب بحر لالههبش باول نيافورعملا لال_هنب”ىلءوهلال_هنبا
 بعذلاءامعىأ ىراحلاراضنلا

 «(لأرةءامتلار بنما # اداب ةوامسلا ردي وذ ذن)ه

 لاَعوة هاا ملنعلاندابلاواهكست أ ما ةواملاردبدارأو ةنورعمةيدابب اك ةواعس

 لالهلا حالا ىأ ةءاعمو ءاع«لاقد ,ءامسلا اهب ديرب ةءاعسأ و ”هليلق يقي ىأ اهشال ا هنم قيام

 ”هلبع ةسمح ىأ ةوامسلا,اندانا رد, ذىنركذءاسلا 2 ' نه سما وهو قمقدىأ اهشوهو

 ردي ند وان :دانةوامملاو ديزي ةشاطملا نيك ادقوءانشلاورددلاف ةهباشملاز ءمامههامل

 تلاوات عماش ةءامسلا
 د2 ده ناك و جا و ير سا

 *(لسة لون مالا لابن امدان * معامل سك تيمدلقر)

 لايسلاو ضعلا مزالاو ب يد عسا وىراو+لا ناني امي هيشيناصغال نيل لرصت معلا
 ىلعةمسأتءاهما ةواعارداهاعسىج اا ارا هذه فص:ناسالار 2 هن هما ل اوددل ارصم

 لوشهبشت ىلا اهئانسأي ةموعنو انمل معلا ناصغأ هبشن ىلا س ماي كان ضع «ذهقارف

 قوش بصتناو هلدان ىلع ضعي هناب فصوب فسأتملامدانلاو اههداصا تمم د ىتحلام- بلا

 هيلع نامدالال هذ عوف ةوللاس

 * (لالّضدقعءاسعولاد قع .٠ طانْمْسلاو مكاو

 ىأ ىشا ااهيفل_هسةيلص هلمرءاسعولاو دما لم زادة يملاوضرالا نم ظاغام مزمل
 امن"اكاهعومدىرذتو قارغلا لأن مىكست ةأرملاهذ_هتراصاهيفىتلا لاه ا ىفءابظلا لوقت
 الااهترادتساوا مثافصا ىل' اللا هيشت عمدلات ا ارطقذا ل اللا نمادّةعلمرلا دمع ىلعمظنت

 ةقمقلا,لالض وهذىوهلال ب وستودو ىدعلا عومداسماللال-ضدةقعانا
2 242 

 1 1 * "تسمع

 ىأ لخالهلاو ةر 0 00 ا كتارا
 دق ْواَولاهءومدنأ تنظءابلاانأ مهو أ ىل اللا دو ةعانا تاذياهناواننود !هبترئأتسا

 ىلارلاب نود تصت خاو هينا
 0 2 ع+ يو و وم سب 2 و ل بل للا

 تافز+ 1
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 مهنيدبناد نا ليقفا هذ مهدعيمدالو أ لعتتاو جلا ام_مباصأالا مهما دساود_كأ رمعال

 كاذب رهطتسل اهيف ودل أو مهل ةكرب ىلا هباو هذ مهب ديثادو مهب د اوقملاداناكف ةصاسلا

 هانفد قع اوساعنلاهم_ثغتاف مان, الىأ | نفج همم نةدس سعال ىصاسس ه«فف»نا لود

 نملام موا اهسمالا انف- هند سعال عب هنادحو ءاكنااهارعع او مولا قديظو ىاز

 عمدلابهل غو عمدلا

 ءىوكو < ءدهؤ وو د ادددو م س ومس
 ا و5 : 4 4 .

 ودبنأ قع هنرق لاز_غلاقورو لازغىفرةبفرءدعضومتارغلا ئطاش ىلعو لمجري#س

 لازغىنرقب فو ردملا عضوملاقارعلان مهو هنطو برةءوهىذل اللا ادذ_هنم هءاصصال

 ادهن م م-هلاود_هّتملف باح ابنطولا ىلا قوشلا حرب اذ اىأل اًرغنرقردةرم_-در ادّوم

 نطوأ اىلا لوصول ابرة, مهلان ومن وكملرب شر دق لمحلا
 م مدو و ل١ . موس و 0 2 ه م

 هم (لاثرعا ملا فاهبتت 35 ةماع حانس قىلاب لنمو *

 رءاشلا لاق ماعناانهي_ثي بصح ضعبو ةماعنلا لاث ”رلامأ
 ل-حرأالاب قلعت ماعت * باصسلا نيود بارراّنأ حص

 |مممش لل ىف ةمام_ غلا كل: تب أر اذا طويلا ةسماس#ت حانج بكر أ نأب ىل ن هذ نماكأ
 نوكيام عرس أ هنطو ىلا هغلبتل ةماسغ بكري نأ ىنتةماعنااب

 "م -و 2 04 292 ه9 هوم ىم مص

 «(لامشتارفلان حيد دي ىلع - قطح ى- حاورالا ىف اداهتز#

 ن'الحاورأ ىلععمجت ع, رلاوا اوباحت اوداهتثيدخلا فو ضءمل م_هضعب ىدوينأ ىداهتاا
 قارعاا لال صو ىتحهدالب نمهريسسم فضي اهلبق امر اكئنالءاملا,تءاجامغ اوواولا اهلصأ

 لالا مب ردي ىلعتارغلاىتازن أح ضعبىلا اهضعب حابرلا ىتدعأ ىأ
 م7 ورووؤم ه4 مم م2 < هوو 00 3 ه4 )سيم

 « (لاما دم رهدلا هلا ىنامر 5 اناوىرادخ ركحاا سل قربايف) ع

 مانأذ ئمد ادغيىلا رهدملا هيىيرامناو نطوبه سبل خ ركل ناب انا اريخت هنطو نعقربلا لئاسب
 ةدودعم

 خ1 مه م 2 ل يكد وم ممل سس <65 2 >6

 «(لاب سل ن امطظاهب ثمغت م: بق :َرعملا"ام نم كيف لل-هف)*

 ل وق دلت ام نم :رطق قرعل اسمي تلج ل هذ ىئط .وىلا ناثطعان اقدا دغبتنكن او انأىأ

 اهتعولس هب سل ناشثطعل_بر'هلغاهم ثنا ةّرعملا
 , ام همع / وةلدا « 0 2

 م(لاعرد_ءبم_هلادو رثلاعي * تابقأف مارغلا سج ب راعد) *

 لاله لع ىأالكل ا دئاركمهلل وكن ىأ مهل دو رتو ليما نمةعطق ىهو لمعر عجب لاعر
 ماا نمىوه تهجوتفمارغلاو قوشا ا سحاعدا سرت اكس موم-هلا "ىلع تدك ارتبجر
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 وو مه 202

 *(لالحري غربصلا همن يلع 5 الرمل ادور نول

 ريصلا مّرحدقو اهيلعل ازن اراك و لتناتتدنح فان "كن ريال او نينا لصاوت لإ الانا ىأ
 نينا نعربصتالاهناف هيف

 «(لاَملكَف وكلاىف اهتعدوأو * ةديصقاباطملا 0 «ثنمَنَد تن أد

 ةدمصقن د ثا دقنينحلا اهديدرتب لبال هذه ىأ | انوضافل ارعداهمت اوصًاناطملا ع 0-0

 قوشلا ىفاهلا-تغصواهن' اى ق و ثلا ىفلاقم لك دق كلن ف ا ثْن
 اهتنعتدمدلان متددنأامف

 ء(لاّعر نمنع ان :نامومأ مناد دو علق نمأ)»

 عر م ادور لا موس ىضاضحم لب ؛الااه دن يلا ةدمسصقلا ءذهىأى وعملا مزارلا

 ةدمصقا_ مند لءجاملّن ها بهسان عل الأ تب :اةباور ىهمأ ىرمسلاوريسلا 0ك 1

 الثا. نءعمهفتسا

 «(لاوطَنعفرد ىف بواجت ه ىَمملا كاملا ادا.
 دارأو كلئاماهتمو ىئئباماهنف دوعلاراتوأ نمثاثملاو ىنثملا عجب تلانملاو ف اثملادإ ارأ
 َتاكىأرهازملارانوأ بنصب قولا فاهندنح بال عج تهبسم لالا قانع أ لاوطل ادمغلا
 بواخر دو لا داو ءاتاومأاهتاوصأ

 «(لاَقثبوطللا مور 1 0 هيه . وأ داق ناكحإ»

 نءنوكبأم لق ًوهومانغلا تفي ىذل لعدن لاقي ىذل نمل ل الا لمةئلامدارأ
 مهةعضنالن ازرءال> ىأبوطع ادءلاقث لاجر بولق برطدلإ الا نين تأ ىمملاوءاذغلا

 انرطمهفضساف ىناغالان ملمقدْلا ن للا ىأ آلوةلااذ_داوع ,. ناكر 0 2
 ءانغلا دنع بوطب كنينملا عام اوبر ميعا اهممط مهغرفتس

 اننا 2 ل1

 «(لاوسبهسمنْوجَبْدعَ 0 قلم رسصألا نأ نها ىرم اس ىكب)ه

 هاتف هائقح ى-ةلبالو مونلا هاش غبال ار هاسلار ال دو 00 ىلاةوشلاىف هلاح فدد

 ادحأ نوسيالو د أممسالءدالو أو ىرماسلا نأ ا؟انغب هنغج سال كأ ن ةرللا ىسضماس

 مهانيزوراو>هلاد_.جال علا ارسا مل ئساس لاح رخ أملك ذيىلاعت هنن ام_مقاع

 هءلع ىنومهل لاق ىأ سا سمالل |وقتنأءادلا فكن اف بهذاف لاق ىلاعت هنا قىحاههندانع

 ىأادأنوسقالو د أمكسعالن أ ءامحأم مدام دالو الو كال ناه انس ع نمتهذامال_بلا

 ىأ ساسمال لاقت دس ىأراذاف شوحول ا عمكراربلا فريببىرماسلا ناكمف نواملاضتال

 ناك ع ةدالوأ كلذكوام ملاكم ىفاج دحأ هيسمادان اكو وىيرن :الو اًضعنان_ضعب سعال
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 ىي وهف همأ ىدث عضرب نأ ن ءلبعملا

 هم م يقهر هو عدم و دهدد م” 5و 2 ا

 «(لابمعأت عراو برشا ثرزاو » اًضرعملاطاريضخأ اًدْهَدَي اًه)»

 ىأ مالا 4 ضرعأ لا ياكم اضرعمو بالا لوملاو لامملاو لبالااميرج ردك كبآ
 نئاوملاريضخأ رم كنكمأ د_ةفاهلا قوشا عدو ل دالو نع لا لوشيهلب ارحّرب نكمأ
 حاشهالا عدو سفنل !بمط ىع راا اذهىف عراو املا نمي رشاف فاصىأق رزأءامو بشعم

 ناطوالاىلااووشأ|

 ه(لانيعبادرو امامك » ةريعتالقلاناهاممىسْنسس)»

 اهتفلأ ىتحنيعلاهذهد :رئانامز لبالا هل هتناكى ١ شدوا اهدزت رومش منيع لاب” نيع ١

 هامملا ىسنت ك|ذكسف اهد_ععاهبلاطا تدسنو اهنءتمهلا من امثةندة مم تناك ذا شوحولا
 اهءاهدهعلاطاذااهدالاهتفلأ ىتلا ةريْلا

 م, م دروو يوم ةي”دةءمودد هتمدد " ت4 و / مد

 ه( لجرس ونا دجو تبهل ادق 00 اهدددم نجا تلهذناو )#

 ىذلادحولا نع هوو دم تلخ ناوابيك ار ني لاسر ولف اص تارا يلق

 ند هركد  امنأف لاجرلا ىولق هب ب ماةراص ىت> اديدُشناكن او لبالاقوشْن أ ىعيهرعضأ

 ناعنامنأال !نطولاب دولا نمىردص هنا هلهاداشرو دصّن او اهقود نمد قوشلا

 قدام اك انأو اهني

 «(لاَوخ بو اوألا عرشلان ما # قه ماهلا لد ف ْتعَسْوواو)*

 امناطوأ هأمم ن نعتاسو هن ده اهءام د 0 ١ هذه 0

 «(لاَده عورف ىل اسرالا ,مهملع »حا راق

 حارلا لاه هشمعت رصشل ادهلا لبقو ةلدج متوسخ أل ده ورذو عضو# هرظانملا

 عضو ولا اذهب ارم اريغتما7 ارمءام تركن ناهنال لد :الاهدهتنحاغا ىأ « لادهلا قرو هيلع ماط#

 اهنأالا ةريغةبد_هاهايمدرت تناكت اوان ىأ هتلظأو ىل طرالا رص نوصغ هماعتل 3من دق

 انحآ اًرمثاكن اوةيدامل*ام نه هده ام ىلا نكت

 *(لاصنو ثددحرابأ لثع 3 اهوناءاصعلا قوام«

 تفداك ةيلصالا اهلا فذ_هبةضذعو ةهضعو ةهاضءامتدحاو لوشاها ماظعر صم هاضعلا

 ابهيعا سه ىلا لبالا هذه تنس ىأ ها ةشاهعجبو ةييفشاهريغهنّنال ةهفشا ولصأ ذا ةفشلا نم

 فيسلا لصتعجوهو لاسنوةددحمرب لئءاهفوأ لو ثلا قر نأ اهعأوءاضعلا وش ىف

 عرار يكلمها
 تت تت ل تت تت ل يبل

 ب س 5



+ 

 هئادشلاىلعهنبامماهح اسرى مأتت نأ اهقحو

 ل آ نئاهسو لَ رياك 5 اهلا راةتاهل اى 1

 : فيك ىعب ارش لل الا هَذ_هلبلط أف .كىأ بارسلا ل < الاو لحج عراف عع راشس

 : بال[ قطب ارس !ارحا مي عطقي نئافسو الما لسرتر ”اةساهلشمرالواهك الهديرأ

 ا بارمسل اري ىف نت اغس لبالا ن“ اكفءاملاهمسثيل الانالل ١

 دوو ”-

 «(لابجٌقوفنونماسمكو 00 داو نجاد ناعم نعد«

 1 مظعل لامس وف انثا ها ا اس ادار لا ند والا عا

 : لالا هذه

 ء,د وو ونه وع هي 2 2 2 1 <” حوم

 *«(لامخ ف.ط لبالا ىذهراز لهذ 5 ىجاهفلامكلا فدطفراردقأ)

 ١ لامخ ف.ط لبالا هذه أ لهىرت أر از دة ةسملالاس> ف.طّنالقوشل | عمه امناىأ
 ١ حامهلا اًذهاهج اه

 «(لاضو قة لط باو 1 اهباَدجاهاَرا دفاعا لع 7

 ا اهمال تجاتهاانالإ الا #هلعلىأ هاضعلا نم ماظعر حم لطلاو ىتريلاردسلا لالا
 ا هلاضو هل طناصغ بذاختو هراخم اف ىرئاهناو عضوموهو قيقعلابامنا مونلافتار

 «(لاح 3 هيف تره اذا * ناك ىوحأ لظفاهحرسمو (

 : 1 ساهر اياد الاىر أ ىركلا لعلىأ اباد ىلءاهح رسم تفطع

 . ىقعلاب ىرئاجنا مون :ل! ف تأر اهاعل ىأ تعراذااحرمس ءواحورساه فنبة مشاملا تحرس

 | ىقو تاخداذاىأهمن ترهظأ اذا هترمضخ ة3ُثاذاوسل ا ىلا بر ضد ىأىوحأ سم لظىف

 || اذهىف نوكترلاة 3ث نم: اولا تباعا ىايراحيل اجا ب راصكرملا اذهب ةريهطظلا

 هيلا قوشل اهو ةغسلا هوي ىرم ف كرت شواهد فام وتلا

 لااا و 5 ذهول لو هكا ناسا

 نو نينملا ىلعأت وص أ ةنسملا لالا فراوشلاولبالا نءريغصااوهو لفأ اع لافا

 ْ ا ول فراوشقونلاهذهولوهك

 اهبقبلا
 م ىه د6“ < 6

 '| همحاضص عدم ني ؟سذ مولا ىلا 2ريال ملا د



 عه

 قرانبلا ىلا حامرلارو دص ىلع عفرتواهسؤ ر عامتن:نأ تنمتلبالا نع قرا ادعب اذا ىأ
 انينتس تقر وزنا.« اكوا جلو رغب نر هت واين حا نايت

 اهنطوىلا

 م م مودو م” و و دوب طا 92 ” هود9 ةع«م#

 «(لاحوق نابي « اهلاحةارصا ادا ءوقتنمع.)»

 اهنادقزاقنانائااهناسودادخي رمتارسملاو سبا لد 0
 8م هلامس عقلا

 ٍ ةذهو الملا دق ار ءلان ىو همأأ ت ةامشاو درب زان ارمملبالا تنع لوقي هن ازابئأ هلامعو

 || امف ةيسللاباهياعءاعد اول ةسخ ىأ اهيا بارتهلوة كا ذ ىلاريشب اهلا لوصو اها سدلة ذاك ةيئمأ
 هَقْدل ادعماكلذىلا اهالوطوالذا تذع

 «(ىلاعسىطملاو ورع فأل « اههوجو بريس مامياحالاَّذا)©
 | نمو اهنوكش م_منانوعّدبو نال_.غلا نمىئنالا ىهوةالعلاو لوغل اركذت برعلا تناك

 ٍ كناهللسةفةالعسلاحوزت ميني ان «ديزنب كلام نب هلظنح نب خو ورب ورع نااوعزامكلذ

 || عوبربنب ورع ناكسف ا مناكمثيلت ل قريلا تأ ًاراذاا مالك لذواكرب ران أرح ريخ اهدمعس
 ١ تاوو هل اركي ل ءتدعتنت ريلا حالو "هلا لفغفا دالو ا هل تداوو هنعاهرتسف وربلا حالاذا

 قل !ىلاءسلا ضرأ ىلع قرب 5 قنانا ورع كابل ما

 اهفلاقو كلذد_ءباهر لوهنعتبر اسف

 اماعأالو لاساالكيالف ركبةوف عضوا اهرب ىأر

 ئحارلا لافو

 تائاارارشعوربنبرع * تالعسلا ىب هللا قاب

 اهضر اوه نمقربلا ضامعا تأراذا حا: مت اهنطوىلا اهنينحةّدالبالا ْ!تدبلا عمو
 || اهب عمذصلا اذه ىناكفاههو ىلع ميّتف هني ةرا م مالئلاه» هو>و ترتس قرب حالاماكف
 ةالعسل ا ىلا ن" كن قولا حالاذاةالعسلاهجو رتسيناك ثم عوبرب رن درع

 وود دم 6م ءدودوع

 م(لاقعب< حالو ماش ااا ل اصلا عمربطينآوضن مع .ىكحصو)»

 لوز ول ارمهيلادارأ كىأ ةاضنمىبهفراغمالا اتضن ا دقو ةوشنةقانلاولوزهملارعبلا ذنلا

 هناالول ىأ لاةعلاب كلن ءهعن ءالولاب_دلا تيهانك ابدلا عيب عمماشلا ىلا اقوي ”ريطب نأ

 6 رلاقريطتفاب رط ف واود حان مي ناكل دمتلاب سدحب ولاقءلابلةهيناك

 ٍ مايشلاب

 «(كنأ تفاهم كيس 51 ىحاص رم مالت ىماَمح الو 5

 ف.تاارةدعقم|مل "اك ريئال تراصف هناهرق 24 ا 06 ارد.ةلاقب

 لبةمئن لاك

 ة.ىلءاك ناو ىلانأالو + ىتاحارروثأ لاندنقأ ىلا
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 2و7 ع

 «(مسالادنف سبي مربسلا ند * د نام ا

 نمهفاعضأ فاعض أ ناكو لورطخ كل د ءهل نكسح, )ناو ىدنعل ءاجتىلا هتثعيام عقومىأ

 كدو- ىفكلد :رهظي )بهذلا
1 

 «( معلا هنأ سل ضامرخ 7 * بحي أ ةحارف هينوهأَو)»
 1 مص م

 ا|ادو- اديأة-وتفمىل رامى دنت رم ىلا ةمحرالا هتحارىفةطعل ا هذه لمه ل |ةأامىأ

 رخ 1 ا تال وس دعب اناونمار رخ 4

 2ءم 2 هدععوم 2م هو عدهم 2ه ء و ةممس م

 *(مذالو" اىدادج الفرد « لذفت ةنررخ ىكل#

 1 ىرذع لومي ل_ْدفَدف طاب عرب سعدت زك كعدم تفل ناوان)ىأ

 و

 هدوقؤر ةم م

 16 "أكو فاسألوا 0 هك ثتكا ىلذ)»

 تبلاك صقنلا نع هنءاربوهلاك فدي تبلا لد عوجلا دتولا نم فرح ناضقن مرحلا

 ١ بيعلك نمميلسلا
 * (راوأملا نمةيفاقلاو ثلاثلا لب وطا !ىفاضيأ لاو )*

 («٠ نا مانضْود ادع » ىلاَتملا قابلا ودا َنبرط) <

 ىلا برام فرتملاو قوشو نزتبوأ حرف نماماناسنالاو نا وحلا حلا ةفخ برطلا

 قرابلاتأرىأانهودادغس قرب ههمىذلا باحسلاوهو قراملاتأ ًاراملاك وشلبالا تف

 حر نها. عدم هسفن لاح نعو فاششالا ىف لب الا لاس نع مهدتما لل شندي د سيدار

 | ىنملاو برطلا اذهلك اقوشاْيرطىتحقرابلا اذهةيؤردنءاشاصأ ىذلاامىأ قامتثالا
 ىهو ماشلاءاماطوأو 2 نمار عيا تماد سعب ىئالاعتماكرامت املي لات

 امناطو ىلا وش تحاتهاف قا علا

 *( ىلاَوصموانه نم هيدا 5 انك ىحراسالا هو ثعم (

 : اهوثهوغراصالا تصخث ماشلاو ف نمقرايلا أش نامل عي قرامل اوهراصالا تع-ىأ

 هسائاج نمذ ربا باهدلا ناك امل هسناج نءقراملاىراب ىلطنت راصالا ن اك ىحماشل |ىلا

 حاحملا لوقهنمو متدضوهوانههىعجانههلوقواميءالطضالاراصناللو ارانهلراوة ا

 هراشي ىلطصتو عض وملك نمقدابلا ياجقم .رراصنالاىأ*+ح ومس ا ىلعو اندر اذه«
 هم ير مو

 «(لاوعسُيرف هادم 0 [و رولاهرمساهنَعْلاطاّذا رْ

 ىا



 نفي

 م عنك لاح او د 2000 1 1

 ١ نيعضوللا نيذهىلإ اره اويئامنانيمتقتلا نى ولان ىلاهبسنو هدئسىاكيدقلا 0

 ا مظنلا ل عسو اهلاسس > ءارعشلا ءاطاع ىذلار مل .رعشلا ةعقرىدلا امس اوتو

 3 هانااعثار

 ْ «( الاوهام يرسم * نعت َساَكْلاَو كاك

 || ىصعني صخأ كاراريدَعَما او ضمضتت ةلكو يضو باطلا ف اكلاو لصفتملا بوصئا اريمضانا

 ١ كدخأ مهو رد لءفلا فطعبلوا ولالخدامنا و تْعأهتلعفناىذلا مالا رذ_-او
 || صخأ كانا عم ىلع دسالاو انا ليدسالا انازو<الفو اولا ف ذحزوخمال اذهلو لرذحاو
 ا هلوقكرعشلا ة رو رض قواولا فذحتدقو دسالا لرذحاو ىعصت

 || اهفصتترس ىتلارهتاىأ ساكلا!برشلرذ_- !ىنعملاو « انحتنأن احلا اناو ه
 ْ مالاو هلا الا اهبر مش سلف

 23و مرس © جناب ا

 ٍ ( م مضلع تدَوداَلَو 00 هيرغكاكم تمام فلح أو *

 |١ ىأىلاهرعش ف كلذرك ذو اعب رمد حستي الا ءان رغلا هسلب اكداوسلا سلدق :رعاشلا اذهثاك
 ١ نمصة::)ةدرغلا نأ ىأ هنن رغنعو كلذ نءهماسب وهفنامزلا ةباكست نم هركذام عم العلا
 كيصنمَولعفترئادواكءامثالو كر دق

 و ه5 20 هجوم «# م 2 2

 | 2 ه(مدعلا ةورثلا نم فعال بتاسسل *« ىهلابهذمفرتلاو ىغلاناو] «

 ا رةسفلاو غلا َّنأ ل قعلا ةمضقىأ ةقفالا نءلضف اذا لانملا نعم_هلوق نم لضفأ ىأ ىنغأ
 تةطانتاك ىئغلا ىلءر غفل لضفب ضاق عمسلا ليلاو زو ءاضة:|ىلادحاو لك ذا نالبم
 ْ هتلدأدب

 صدو ص مرل ك هدو م ع ءيددع قردو موو ا هر

 *(مهلا ير دوالا امهردالو »* ىَلاموألا طقالام تاو )*

 || ةيسانل مهردلان نمنزااىأم سهلا دو لاما ملمملا ىةشاايرجاذارطملاو يللا تدلا

 || نأ أىئطمل ا للاعت ها لاغاك قاغظأو قدح نع ىللامأوالاالاميصأ لى ظفالا

 || فرصتلاو هلظظذحىفركفلاو نزحلا بل زن ىأ مهلا ىردوألا اههردبصألو ىنغتساآر
 ْ هنمةدازتسالاو هن اس ا ىلا ليدسلا فيكو همف

 , ءة/ود وص

 *(معلئان م هَللاَددعو ءامح 31 ى.لموهام تدشن ريدا َكَل)

 || ىأ كلذ ىلعهدم< و هأ ليلا نال اة تي رعاشلا اذه ناكريخلا كل مادىأربخلا كل
 ١ ىوعددكأ ل 0 ًاوربلان هيل ادْنُم .هراعكلءامح تم 9

 / : : , هنمكلذىلاعتهشا ل_هرءاسللا



 هن

 ةراال لو.ةلامدباقذ

 * (ليلعلا فر ا #0 نو وو تول (*

 وهو "للعلا فرح هفاحز موق دق هماع عمرصلا اذه نائألد وطلارصلامت الا نزولاندارأ

 . اهمر فمي ةارقملاك م ذوق 0 لثمفاالاوءاملاو واول ا اوف نيللاوّدملا فرح

 ووطننا كلا هتثعي ىذلا نا نعي فاحزلا هةر هظةارقم فل ف ول هناف

 رعشلا نزو هب ماقي هفعذ عمزمللا فرحنا اًماللخ تسب نأ

 (نيقنا كلي « اليمام »
 00 00 ا اسس

7 0000 4 1 00 0 

 ةلطاسالاءذهاهفصو) 0 اهلا

 10 2و معمر 7/28ه--

 م( اهدلاوقءار تنك--ناو *» سمو تدع ااهونأ تو«

 نم*ارلا تنكسناو مركحا ا نيءئنالاهوأت نأ مركلا ىلا ةيوسنم حارلا تناكت اىأ
 اهكنفر «ملاهبب سكنا مهوب حارلا فصو ىف كبا ارغا عي بذعلا مرك ىلا ةءوسنم ىهفمركلا

 تءطقناءارلا تنكس ناو كمركىلا بنة .مركت ناك اذا كبل !متدسن مضنامنا نكلو
 كدعاتدس

 : دود م 000 - مووهوم مرد 6 ههدم هدم

 م 7 رائد لامس « هيودماملاو ماسلا تقرطفيكسف )+

 اذالوغي هدعب ىذلا تيبلا ىف هركذاك قارعلانةفور_ءمنكا امآىلاَدب موت زوجلاو ماشا

 تغلب دقؤهاودلابج ماشلا نودو ماشلا ضرا تت[ ف كف اهتعنو حا ارلابافوعثمتنك
 ريسملا شم تام فكىأ ةماعوءادر باصسلا,ت سلا ما حصن: باصحلا أت نءاهاوط

 ا ور علال

 م 52 .

 *(ٍمَباَمْحَدتعءنصلاَوُهلاَعو * لباب نيكارعلا تاراَجضعب نمو) ©

 اذهلو ان اهم رهن ارثكبا تمت اتمحانامهو ةناعو لباناممو قارعلا تةراف فدك ىأ

 هبل بقمو هب دس -رمصو هداعو ةملناب رحل وةءقامهريغو نعض ءراانبدهىل ارهناب هرعلا بسنت

 (ٍ . در سلعأ ني بيسملاق
 حارب ءانع تش ةيئاع: 0 اهتهبناكاهان ن'اكو



 2 وإ 00

 ض0 تا ااا” اا” >> ااا” >> اااااا!ا>ا>ا> >> ل ل ل 2 242404047 سلل لج

 ريسفلا( كاان ك عم هتطس اع هعر لا نمهم .ريد ||ملانأ لمقدم كردقىلاةمسسنلاب

 «(لعت كاد ارامتلانم ا َداَدقَعِراَص تعد (

 اولَمْنْفَ- ةسغلابملااوداز أ يهتكلو كك عرصي ت أى عرد الو نيرلاعرصتكنئالاعرانم تيمسايا :

 نمادهو هدعبىذلا تبا ىف: دقو ريدقورداقوك ةغلابملا ةشبأ نمهنالعسي رص ىلا اعراص ا

 0 كلىرشلا ||

 » (ل- اهلا فرلعلا ى هاش »* اودارأذا ملعون )*

 هللال_ه ىهانتىف ةفلابملا اودارأ ل ممن ااكعراصةفلابمزلا عسير مص كتيمستي ديرأ ىأ |
 ميلعاولاهىلاهت ١

 « (لبحب ردع ىلا * ناكل نكن دقو«

 قلاع ىلا قيس الو ىرذعلومقف ىلا لعبا فكل هتشوامتلق نعال قنا ىأ|
 فرذعالبأأ

 *( لورا ُمتواوحملا يَ * ُهدعَقحامتْدعادَ )» ّْ

 كبلاهل_جىذلا لولا مشننا او اهلا مقار فوج تناك يلاهت هتثعبام لعازاحمىأ ْ

 ه( لضلا قانا تع اذا « موثوق لدارغأ ا َلعلاَذو)«

 1 هنو ع ا اذان ود دود وةردقكلا هنذذ:اامىأ||

 *(لسُر ماسالا ان 2 اصلا ىولم تاو فك 57

 داس س2 نيس نم عذرك الش وات اغنالا قرشعتلا لعر دعت #ةفمكىأ :

 كارسالا صرخ

 «(لوُمّشاَع ارْْسَعلَع .٠ فاَمدلَك كنوعدأ بذر

 اضءانشعب اوعدباك الانس د ولا فاصتاكن ميا تالا ىيسحاىأ |
 لولا رشم ْ

 *(لب وطوأ طيس نم لقنو هاك ةْرِصِباَدآ الام حام لع« ْ

 طم_سلاى :رحب ىلعراعشأب هملع ل ةننلاو ذالا ار يرش و دادولا فاس نك يوصف قاد ١

 كءم تاكا ءال هب كد دماعُددع اىألد ,وطا او

 ١ لوبلاألا يلا ٌفيعض 00 ل مالت عصْفلا ىو («

 سوم

 كلذو اربوا._فنو اهفر تاكر حان رع_ثلا ىف اوقف اا نأو هوءاوقار ءاشلاىوقأ لاب

 كيسان. ام غولب نع ىروصةةاربلا لملق ىلع نرمصتق ا امنا ىأ ةرورضلاا وز اوعالا دنع نو كامن



5 

 ا 1004

 «(ااَمألا هلا علطت لو 3 اراهج تناَروارسك دقو (

 روزتال فيكو ارهاطانلعتر ازوةسر ثاذ مه والثل ارمسل ا ىفاهتر وز نءئارملا هدهتز رد |

 ىأ لاا !ىبعديرد_ممهنال اراهج ب هّناو رابتلاءالا علطنال سءْدْلاو سم ىهو ةرهاط

 اراهجرهاج تراز
 «(اراَسْنب ا اهجدو» 1 راس . قاع ماعلا ّ( ٠)

 ' الا شكمفراطتلا عنق اونو بت وراطمالا نوعصتينولارال مهو ةيدايلا لهأ نماهما ىأ

 ا مامغلاع.ةعصخ٠تراساملراس عضو .”ىأاهجدوه عمربسي وهفاهةثعب مامغلاّن اك لعسو

 ش اهقشعب هنئاك اهرباسي مام-غل ا لعحو
 0 يي را هع ىوء2هو ,-)ه. 2 ل دباب

 لا اراهيالا ضرالا تدق * ةرفصا مح نم ضرالابو ١

 ١ راهي ضرالا تادراص كل ذلفا محنه ترغد !!مناو اه. ضرالان ا دا رغصارهز راهلا

 ءا ارعُمل ا ىواعد بهذ ٠ ىلعاذهو

 مو م رمد

 * اراد الأ َنوهعَسيأل : ىسفاك املاك ٍظ (

 : الف ثدنحو تفطعاذ الا هنع زل أحال سوقلا تاك ءاقتسؤلا توكيد ابو ءالا

 ؛ :لعلهئامدثي اه ادق نال همدان ًارملا هذه نان تدناا ىف ضرءاهجاجوعادالا اهنءىرلا مية سي

 || ةماقشسا مها ناالا قالخالا ثيح نم حاجوعا اذا مويذف ةيض ريغ قالخ ا هنامدنىف تناك
 اهنزاءاسدناع دقي نأب هرم هدهلاءد موف حاجوعا عمدم دان ا ىف نووي مهف ةمدانملا ىف

 جاجوءاربغنمةماقءسا ١

 00 هيردهمل هددو مء2

 : 1 «(اراجلا تمر مونر دا, تاك بمر اذكى صحاتيذأ )

 ْ اهل ىذا مدقتانراهبا تحرشدقو يملا لامعأف ىصحلااهيلا ىربىباا عضاوملا راهبادا ارأ

 ااهدن ىمحلا لأ ناكل مانا قاردلا تمزخ رابجللا ىلا ىضالا ير نع تربكن انا
 ١ اهدي هانا مسم ىمحلاتاف ذا ىصحلا لدي راها ىلار دان تءر ثم انس ىصلا تب اذا ىأ

 1ْ كلذبف رمد او

 .: ه*(بدالالهأ ضءببطانخ رئاوملا نمةيفاقااو لوالارفاولا فلاهو) ه

” 57 

 ء(ليتس لم نمدتأ ه * كرمي عبر صا مه (

 ئشلا لقت ساو هبفرعي ناكرعاسبقلنيبلا عديرمم
 |١ لاس اذا ةرثملا لاهم ساو البق ةءاذا

 نم هملارذتعاف مهارالا نماز دقرعاشلا اذ_هىلاذغ:أءالعلاوبأ اكو هنءىعب ىألاقينا

 |١ تاالاهذهقرعاشلا اذ_هرخافمدعاملو لملقئثدهطسانثمح هنعو ةعيأ هلأ سو كلذ
 الق ملا هثعباممتعي لقسم لبر نم ةراشنلا نم كام ام مهفا ف لاقف هةر اشبك لذ ل هج



 ] 2 ءايقرلا برع لنكلذت ره

 ء(بلألا مصب ساب قنا * هتئبللا مالا لوشرو )» ظ

 ةيرودارا هبواطعرفظلا نماسي ؟ناكمنا عمهتبلط كرداف مونلا ف كيلا هتئعي لور كو كأ |
 .؛ مونلاىفاهلامخ |

 «(بسيسلاهْجَو سيعلا ىذْيأبم ماطلاف ىلا فكنا نأَكَو لا

 كيلعف ىلا مالا قريسلاب لدو هَ هم لردتامناىللاه ةينللا بسن "يأ راف ةرثك فصر :

 ماظنلا قياطتمل هج ولامطلاهي امل بال اطيل ةييسبسلا يورك اذ كابلات :

 ره« مسدد د” ووو

 «(بلسع لآلهلان هلو لدسأ 5 هل اوأ جدلا ب لم مضاو) «

 خال ١ناكناو كذا از الو يعصب ل ءللا مالط ىلع موهلاكيلعاضيأ كيس ىللاقو !

 [ىطعت لايام لالهلا لغو دالا: لمال ا اربدقت هش ءاعسأا لاله ٠ نم باغ كءاع ياي ادسأ ا

 *( ٍبْاَطَي ءابنام سرصلاك « اهيا 006 ةر 3 ْ

 هنأالاري هناك اهبارسح وعر دو ةعوللا ف بدبحلارعغامن ”اكرابنلا نمةرحاهبركأ |
 املا هجو ىلءةريضخا باطلاو هناعلو هضامدب ءاملا هيشيامتا ةق.شح ةدحءأم سل هنال هنأ ل باطال :

 29و85 5

 «(بلطخت [ هناذلار ل * ويتم ئدوعءابرطا هيلو )#

 داؤدوب لاق ةرتاهلا تنور تلا لع قرشت رمش | عمرو دتل از زالة يود هاير للا ||

 اهئاساكسممتالاقاسا'لسربال « ةيسنت"ا رحاها عيت أى نأ
 د_:ءربأملا الع بءاهخ هن هر'اك سهلا |ضرهممر هلا ىلاعأق ءابر كاريس ةريسسلاا هذه ىف ىأ :

 ريذملا ىلع تطمن رصشنلا ىلع ردا هش بطنعو هناربغر هظلا |

 .( بدلا نان هدعسأماع 01 هسمو مالكلا مار هناك )<

 الع الاي رملا ناىاتاوصأا ل ريهتةرجاهلا ىفدا تملا ىشو بدامااو هلتوصالءانر لا :

 دا اردنا ٌتاوصأ تجاه ىأداز آنا لا هنع اشف ةيطللا هدا بيطخ هالعربشم هن "اكنأ دوع

 سهحو لاا "كت وص'ابر علل عممسل لو

 ةم د وموو ه8 مس 29و08

 ه(ٍبشنللا لها لت وتس 5 ةيلََ لد افك )*

 ب ارهىأ تدضنو لم رلا اهرمس نم ةقان ةسمل هرب ولغب وهو لي دحلاهب وسنمةقان ةءادحمدا وأ

 غل تلف ةفصلا هذي ةقان ريس هذه عطق تفاكى دملاو نمت نشتو ال وشا نمل

 رههثلا اذ مياولزن نيذلا

 ه(رتاواملا نم ةبفاقا او لوتالا براشتملا فاضي أ لاقو)



 ماهغلان ماد 0 رطملا ل نت يل للا

 اهبادهأو عومدلاب ةفراذ باهسلا ىلا مناف نيعل ا ىنعيءادوسة ما متامغلا هل نم نكسر

 ىح عومدلا فو ىسن لازال هعنأ عي باصسلا بده لدم نيعلاراغشا ىلعةتبانلا دا

 اه هرطمدوج ىف مامغلا تهشأ

 خ9 عم م2

 » (ٍبكتسرلا ده تيعد تيكر 31 اواني ة هكمع مب ل عينان

 ةيو ديا الل الل ا الاعراب لاخلا

 ىذلامصنلا نعرعشلا توم ىعىتلاةسخالادعسزغلأو برعلا ةداع ىلع ةسخالا نكست

 رعشلا تو ىف تازنا نأ ىأني رمشعلاو ةناملارمقل الز انمدخ او هو ةسخالا دعس هللاقي
 دعستذا بكرملا دهس تعدت كر اذاوامب دعست لزانملاو توسلاّنال ةسخالا دعس ىهذ
 اهببك كل

 *«(بر ةدعلا بقل ثم ىلَُتاعَجَو ىلإ اناني رداع

 نفىلاعشلا بطقلالا اك اوكار "اسلاك وذأ ا طاها سل شعت تام

 رعاشلا لاه دوكرلاو تومثلا,تفصو كلفلا عطقتالا_منا ثمح

 درافلا دسحولانهلاوه-ت « امنا ىلاعمللو لعمللام

 دكارابيفشعنلاتائب وأو « ةديرفءامسلا باتت سمكلاف
 كرايدلامز الم ئتكرتةبسعلل لوقي قاف يقمردور مل لزانمدحأ اوهبرةءاابلقو

 اوه باف بحل ا ةعولب ؛ابهتلمىبلق تاعجواهةرافأ اال

 هوه هس وو ا

 ب 00 03 اَنْنآو بوله ترام ندمان )«

 لاطالا ةزرامملوش كوكل راجل نرذفاو دا اوفاادد_ للا يتلا بلا لسنا

 نال ماهيالا ل دس ىلع ال بهو |هذمبع نغ<بواقلازر ثا اةممللاهدهوفم_كاننوكتامتا

 اهتاكنواهنعرمث أت ةوقلن ةللايزرا ىثشو ةزرابملا هنعقت ك6 لاو فيسلا دمت نذإلا

 فيسل لع لمعت اماه نا ىت- وللا ىف
 2878/6 2 ءدوو
 « ( بكن لامنال باسم ايف * فحألر "نضل قل 2
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 نكي ل هنالباسحلاوةذخاؤملاهبف فخ الاف نغل كف كل سنو كدلصا ومالا مهىلس دل ىأ

 كس د 35 فلعفلاب ||
 ةمدمص ممر

 ا ا 0 ةنمانم مو ىأ

 ثرعما ب ع
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 ودود ةيوهع - 52100 ه<- 3و - وو و رعود 5م

 * (ربغأ ىسآر نولو لاحرلا بعش #4 تشعأو مايخلا دعت قروادق) «

 اهلاعأ ىشودلاحرلا بعشو تقروأ دق مام كادعنا ىتح علا نمز فش :لكرض ا ىأ

 نمزف ءانازرنأ ىأو سشملارا.غىسأر العد قو يشعل !تتنا ىأ 00 طأو

 د27 ه 61 5 مودم م

 ان (ركذتنيزعلا نكد يسع #3 الأمام ن نَعتولسَدعَم )+

 ىريغال كه نءتولس عفنإالهرثأ اسال ناو دودبال وما دس نا فلانا تلت اك أ

 ءائو تايشلا مانأرك د نأ مدقاغنلانيزعلا لقأ ال نكسآو ىدح ال هءلعىمالا نأ مل_ءامل

 دهعلامركي

 و م دو م مدع 3 ضل ا علا مر مو 8 ممر

 «(ردخأ ب معا يلي دكا مع ةعاد قو . ىوهلا عد_صام تست ]©

 ةمظاكن وكترج ف برضفز رت : ىل» ل اولبالا لوذ- نمل -لبدملا

 تلهذو ىوهلا تيس: ضرالا هدب دئادشلا نم ندا 1!لوقب هب ردخالا رب اهمل اسفل

 , سولار تال ااهفدحوبالةزافمامنا عي

 ومو و دوو ص ماد صم 2 هوو و 2

 *( رعذيد عاربن هلذاعئاو وو 32 ىعوَرل 7 ارس ومس تاس #

 ماقول ةقودلا ل هىأ ناعلو هضايبلاقويسلابةونتلا ومالا بارس || نبش

 فو ص أو فوة نع تسالا-ةؤعورلا هسمف) نع قا امىفوذل اهزهت اهزمت ىهو اهبارس

 ءهلذاعا

 ة مادو ” اة 2 2 14 2 5 هوم

 «(رعن كسانملل ةكمحاطس « مقدشةرساكنعاوألا تمل)*

 كذعهلوقىف نعو هما اذي ولا لبال مة د ةرمسا.دارأو هطهر لجرلا ةرساو ليالل لك مد
 داع همق ىمال لد هنع مال اشي الذا دملع اوال تلدوتلا عوام هلص نمي لورد هداج

 نيبارقلا كسانملاءاضتقا دنع كنعر 22 لب الا اودهقىنانك ىف اوللا ت تباىأ ةيدسلا باطختىلا

 جحا كسانم ف ةكح»ندباار هنت ة يدم اكو :وهىف همواب نارا ع

 «(كرادأملاز . مةمقاقل اولوالا لماكل فاضي ل اقو) «

 و همرو يصيد ووو وو ةه4بيددد4د + 53 25ر5

 «(ب بكسشو مانغا ءومد بكس ف #3 باز ةذومايعدمتنك نا) *

 ىوه ف جوش مهما هأ همم را اذلر طمناب مام_ةالانطا_3 مام اا ارطههعمدب رثاكت

 ام ل هللد كلو كعومد بكسافماغانةأر أرماهذهبح ىدت تدك ناؤ ةمدبحلا

 كعومدمأغومدرزغأ



 ودملو هو ودوم ءال وم وم نيرو كرم 6و

 ه(رجهمو دغلابوهاع" 5-4 هتاقو أ هنهد بهل دي)
 م

 دقو ةزباهلا تتوق -خادتادفلا فهر ءءأكجم 1 ا مدحأ 1 وما

1 

 دء«هو ملا ءءءود ذو 7

 * (رش دعفملا عش قف منه #3 كوت تاو ماسلا مهلفط عسسو )<

 1اس اوال | ع.ط يال ,هتملفطلا نا تح حال ل! لج اودوعتراغصممماكأ

 هققمس عم ْن ِح ةدم-مممدداو

 وس 2 7دودد )دور هسد د5 د هثودوو د

 »* (رفكو هدنع عفت ضربا ل مهبرامقانوجريمم“ اكف)»+

 هدذع تعفن مهعم فوسسلاو ىلا عتهللا اوقلاذاممان ورب ممناكم هفو.سعمنونفديىأ

 مهفذترثكو
 *(ر راما ادي * امك هو فرط مان 15 0١

 رادب هفوقو فص قير طلا ىلع هيلدتسيرث“ الاودو ٍل_عمع.جملاعملاو ةصاضأاهقانلا فردا :

 انواهلاز ةواه رودلنوذلاناهمشنو امم يح ىهوكارادبى قا تذقو ىذلا ان ىأ ةسمحلا

 رهاظأا نءازاغلاو اماما اروطسرادلالاعمل_ء>و نوذلاباهمشافرح ةقام || ىمعم ِ

 ه<ء 5و7 7ع ءو

 * (رفشت كل أ بولذا لءر معلا 2 ىدم كالا كداب عكان)+

 ون 3 رطملوةدةءاوالاىلار ا لاول كا 2نالزم رغغلاودوعسلا دعس

 برغم اقفأف هلباقياهتملزتمطوةدونيرشعلاو ةناُملا لزانا نملزتم عولطءوتلاواذك 5

 لاقف لوقا اذه مهياعىلاعت هلا باعدقوهملاهويسنءاونالا هذه نمءون دنعءاعسلا ترطماذاف ْ
 يحل هتهقلةيعنب بيذكتلا كذزررك ثنولعبتىأ نوذكت مكن امكقررنولعتو أ

 نم امقسلانأبا اونمؤدملاذا اذ هوىلاعتهلاىلاامقسلا نومسنن الو اذ ءونبان ءةسنولوة ا

 ثيغلل ىلاعت قا هتقواتقو مدخلا لءبوىلا.عنهتنا دنع نم قزرلا لعجن دمام قاررلا ةتادعع ا

 عمو لاغتهللا ان اايذكمنوكي الف بامسال اس سءىلاعتو هنايصس هلإ او هلادسدل_عحو 1

 اهلهأ بون ذر غتْنَأي ردغل ا نمو ةداعسلاب
 < ع م8485 26 3 درو ءومم 1

0 1 20 

 ا ويل 1 ا أ

 ندصغع .

 تنلللل
 ' تحت ص بسس صصص بيوع ب موجع يصون م وعر راج سس حج يمه دم ومع ج ل اوعل مت دتتات

 دكر« :



 وهه مم وزن

 «(ةقمخسو هل ىدل ند تانج هنالءانغاك ىدنعالا اوهو)*

 ىدنع نس لب لهسو نومي ىعي فخ امو لقد اههقمذ لي ذأ ءانةلاك يذل ىد_:ءالاوهىأ

 قاشملا نم لاوهىفهاقاأام

 «(كرادألا نمةمفاقلا او لقال لماكل فاضي لافو)

 «(مَدعمءلَو اطبع 5 رو لاس قرط فرانلا]#

 رانلا ىأران عجرؤنأ او فامضالا مردضأ هلام .:تطبدام مهااممأ ىفو بصانا,فصوب عضوم لاب

 كاذكو ماركلاراناناىأ اهمظعل نارين ماقم موقتريخ ارم كلا عضوملااذ_ميدقو ىلا

 : ارادذل هموقاهدقوأفرانلا تد_+ج ىأتدقر نوراس لا اهي ىدسة يل ةيظعماركلا نارين

 ما ةداس ممل

 « (ربخبطأوملا برعم #2 ماك ييدقوملا ب. هطلت باط)

 ءامالا هطتض ىذا ناقل ا نبتسم د يقال نص اييدتر روان

 هيرذأ: ىذلا دوعلاوهو رج بطاوملا
 وءود وة جو5و جت ل وو وو << م

 «(رجالا عضل نهتم لمني #3 م-همولكو هكا لط نوال مي )»

 مم منا غي اهيقممتاحارحن هرجالا مدلا لمسس ىتلا لال 1ىفةشاشه مههوجو قرشناكأ

 ديل ءاولا نب , لسملاقأ مههوجو سعت ةولاطرالا حاكسن ثد ٌتءحن نوال ميو دنا ده ثااءنوأب أسدال

 لطع || سرافلاهسوريغتاذا * انمستيم نوط نات دنع

 وموو 2 مرومص هروو *” 09

 هه (ريستهب رهعسلابم ها ٍ ب سا مدَعتلا ىَوستوُفرعنأل)»

 تل سا ةمَتْكَر ءواذا ريس حرخلاتري_بو نيبطلا ىس . الا

 عقيفاانأ برها قفمّدقتلانالا م عدارح اوسأي) برا اىفاو-رجاذالوقي هروغملعنلح رملا

 اهلاراي سماهم نوذعاطد ىلاحام ,رلاو مه-ارخل للاب ابوادمأ ان ناعطا | نو دعي ناعط ىلع ن اعط

 « (رمالا هيديَقِهف ردح ال 5 هس ستالون ملم مز

 مهناكأم ميدي ىف حامرلا تقروال مهسأي بهل الو ىأدو+اوةعابملانم يفصل نادسال نم

 عمناكر ءاشلا قمقعتل أنا ىضامدا شو ميدي هتسامم#هدورترضغ ماركا وجأ

 قرغتالو موعت فكن اانا ةقاورل تدع

 لاذ قرغن نأ ىلاءانلل نب ايكير ا ملاقف

 قينطم اهقوف نمهرخاو دل --اواهتت ن نمارس 2و

 قروال فدك اهسم دقو # اهنادعالاذنمبعأو

0000-0-5 
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 ذا ىرسلا نع خ [بدسوأ قربلا سعانت هطيشي نمم تسل ىنعيةراجلا ىأد_.مالملا ىلعاهي
 ىرسلات قو نوكيا ا ىح امراوىرورس

 هو وم 108 ءودوو < 2 م وو ند هع 5

 *(اًديوقتناسرالا نم ّنِهَف ه بعئاهؤلمبورءّنماكح)#

 ةادسلا تاو.مالحانرأ ىناىأربلا نم اهبذ_جاذاولدلا تسوولدلاوهو برغعمجب بورغ
 لبالا تاكىئ_عيابعت تلمدقءالد نهم اك ّنهو نوفا خابدممالبلا بياكرلا طمخو لبالاب
 لالا لعجا ل بذ دعو ناس .رالا مع ىهفاهكمجتاملا ىلع ل ةثيءام بورغامن كفاه هريس لهم

 «(كرادلانمةفاقلاو لوالا لماكلا ف لاهو )+

 23 #7 م * جا ءجخ همم وو

 « (هغمطل ماجلا نم ضءأ اربخ أى هفع أت يفانا بارغلا مسإ «

 هنمريطت.ف حرانمأ هيلءافمقوه غاسأر ظنت هنرحز اذا هفعأرئاطلا تفءو ضرع ىأ -
 مقولأربخ ل>الهرحزأ ترصف ب ارغا ارهظ ىعيربت هةعأىأ هل لوعفم هنأ ىلعاربخ ب هاو

 ةرابعفطلا فاضنر عتريملا كلذ ىغلب ناو ىأ توما نم عجوأ ىدنعربملا كل ذف.طل هت
 توملا نمد ىد_:ع اذ ناكص

 وو »< مه + ملزو م 220- 2100

 * (هفورعمان دعركلل ل ١ 5 اهءاشلناريطلا ىداوغتعز)و

 نا اود_غاهراكوأ نمريطت ىلا ىهوريطلا ىداوغ تربخأف ةبدمدل !ءاقا لجالريطلا ىتفامع ىأ
 ريطااترحزامل ىعي قارفلاركشمراصاهلاصو فورءعمناو عنتم مارح ىأ لب ةيدسملاءاق
 اهثامامدع هنمتربطت

 هني 9 ءورش 7 )و 04 - -9 5 5< مه

 «(هفوسبارتلاىلا لملدلا لْزت * امدعب ةماماا'كيرك ذدقاو) «

 لاوبأ عاورب لد: ب دصقربغ ىلعما اوهدصت ىلع أ لع.|هعث اذاهف هوسدتارغلا لات

 دقىأ#« قرطلا قالخ فاس ا ل_ءادلاذا«ةيور لاق قد رطلا ة_راق ىلءاهراعبأو لبالا

 هبدمح نع بحملا لهذي ث مح هال 3 ثدنع بعصلا ناكملا ىف كنركذ

 ةرزؤو >ء م ان ءو ءؤ ع 9 هنإس 5 هدير ده( 4 2

 »(هميدَراط سريلاكضاهُماَعلو » مكمل ني: نعت سعل اوز <

 كملا تن-وةد_كادذع كنركذ عي نطتلا سربل اواهيف نمدب ْرلا نمهمرتام سدغلا ماغل

 راطو فدئانطق ضاسلا ىفاهماغاهب_ثاواههاوذ أت د.زا ثمحاريسام.دهحلا غولب دنع ىلبا
 سه" ال اةدد# كنع ىلب االو ىناه ذيل ىنعي هنمف دئام

 * (هفيلكت فرمضاَم تشك + [َكاَطَو نتف امتي

 شام ىدهثجاملاطوهلاوهأورشسلاق اشم نمهيسافأتنكامتدسن كتركص ذا ىأ

 | 2 نهشلا ناك“ ىلءتنوهألا ارك ذ نا نهي بعصو ”ىاع

 كلاوهو



 د

 ىل_->رتايو مونلا باهذ نءةءازؤكح اهلس لءحو ىرع موةالر اعتسا مولا ىرع قمع نع

 دْثااو للا نيب ةقباطملا نسحاف هيريس..:ةقانلا ىلعادو دسم
 ءومو 09 «موم ج <

 «(اديدوَأعيراوةودارأاذا 5 عزفرفااطقس فس ناك)#

 ْن هرقس .عزذر "اط حان امهلاهبشصأر هأاس هش لاح 0 هاحاذحرل اطلااطقس

 ”ىفح ضا-غاتدرأ ىتم قعيراطت نوكس ل١ عنمو عزفأ ضرالا ىلءاعوقو دارأ ل

 اهقنافداه سلا هانأ

 04 هم د ءو -

 «(ادو م كعْسإ اخارمست مدلاو * ةرساكو اهلغالا لذ جدلا نظر«

 باقعلارسكمهلوقنمةرساكر افظالا ةظلغ ىأر اف اا ةلظذاناقع #للاةللغ ىف نظكأ
 اروءذماغتاخل ازيالف هيلعاضة نم ارسسن حصلا نطف دمصل | ىلع ضم نيسح هم> انج مضاذا

 انواع هيلع" ضة:اناقع جدلا يس هناكفارامالوالمل ماني ال بسن ا عد

 نءافو> اوه داهس نا م*وأ ًارذابرب 5 ىطقس ه.ئفجهيشاملار وعدمار هاسا ديأ قسقءدصق»

 ةرمهاكلاح داوم
 «(اديبلا عطش قع أو ىبحم مان 2 اىرسس ع عطس آلى أقرا سءعانس)#

 ىش أ سيئدت هلا هش نسر نيوز لكلا وتلا هو ماسلا تكتل ا قملا ءان

 ىلع ىأىرمسلا ىلعر دعب سدل هناو ةفاسملا هنأ ا ىعأدق هنا هسفن نمار هاظمناعمالا رت

 ىعيدسلا عطقيو علي قربلا ىصأو هساعنب نيرتغم كربلا س ءانت :امليباممانفالملةحالالا

 وهو هدعب ىذلا تيبلا ىف ىلا نيب ثوه ىرسو ناصصأ قربا مان

 -و 2

 «٠ (اًدلعاَولااَصاعَْنَأَفاَنَو ع هَبحاَصنأنمْراعدل 11
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 ةسمط |ىلا هعمرب_بئو هيمعذ نأ انمراغ هن احح ئرسلا ن ءان 5 قربلا سءانن امناىأ

 ةريسغلا هئكرد انو تعب مفربلان اىعب لصولابدمعاوملاز اخ ااهنم بلطن ىأ ااهاضاقدو

 اهدصق نءاندرفاهمأ |اربث اس

 يم سد مور مه جه 9 ور 5

 «(اديسو الطالع , هسا تن دا لملاك نم 50

 نادش لعرب 2 و اكل ًهليللا ىهو سدت عج سدانملا

 نأ ىرمسلل جايتراب نالهاجام_مم 5 رالاو للا نا ىأرطملان مدوخلاو أ لطلا هباصأ

 م (ادسموأل نطرح تناك 0 هنئادخلاتاوصألخ ارا قأ)*

 ةاد_تاوصأ عمم أن يسحانراىأ حارأ نال ءرلاو لمال اريذع نمىأربذع نم لو عم اذنه
 تافشاذا لبالا ف افخأ عق ::تاود”الحانراو ىرمل!ىفلبالا نو دسك ثء> لمللا.لبالا



 انو

 ودعا.

 « (رعدنمنمالا كا ىدوتو 5 غلا رطنيمدعملا كري

 نيفئالادثرتو هءلعمهادتو غلا قب رطلاملان منيلقملا ىرت كلا ةراشالا ةءاعدلا نا ىأ

 دوعذملا تدشرأو ك:ءىنغلا لاث.ل كملعهتلدلاملان هدانا نمىعلن 2

 كارذ ىف هءورخ رفيوكب نمأمل كا !ءاصلالا ىلا |[ بهذ. ىأ خزئيدهلوق

 رص ونين # 0 نءد)*

 لطعتو هب لا نعىّرعئاهيات ىتلارمصنبلاو 5 و ا تراصذ

 « (رتاوتملا نم ةمفاقا او ىف ال اطمسدلا فاضي لافو) *
 و م دو اما 1 را 3 عجومرض و ودود 13

 «(ادوحلا دنع ىالطن اك زد ردملاو «٠ ادوةلارمكلاتحرأت ىتح رأ)*

 ني_تحارلا ىدحا سأبلاوكلنمسأبلابئتحراف كلاصو نم ئتسأب أ لوب ةاىمالطاخ

 ىألب الا نم قانعالا هلي وطلا ىثو*ادوقو دوقأ عجب ى و دوقااةرماضلا وذلاتحراف

 ذاازعْ ل دنء دولا ىلط ن اححو لاف مك :مسأملا ترعشة سالك اري سملا ىف اهعشجأ ل

 «(ادينغتوابنأت لذا اولادك ٠ يفثحو أو ىلح ىلا تسن ا دقو)#

 لام مره ال يارا تح دنللاوين ألا بمشتءاشأ مول اد. ةئاوديدسكلا عوللا بو اعلا

 عوحر ىن-ثحو أ ملل وقيىأرلا فضو فران ىلا فوبسنتىأنود_:غ:ن أ الواىلاعت :هللا

 هيفرتوهنعىل_.نلا ف 0 :راكالاو ١ ارملاهذ_هبح ىف ىأرلا فمعضتو موللابىلعذاوعلا

 ةيحملا» ابعاالمحم ىلحتت نأتسا ةمئاللاهموتي فوشحو لكى أت سن ا هحامعأن ءلاملا

 اهتعىل فلا ىف لذاوعلا عطألو

 هوم مود م ا ددو مر هداه 9 "ةدوهعم << ء زى ذ

 ه (اديدرتس افنالا نمل نهو * اهم تللمأام كءالكىذر) ه

 كمالك مىّسملا لعالذا هيددرو كلا _صوىف عمطلا عطقف 0 وىذلا كن مالكىدركىأ

 ىضىَبلا سافنالا ةلزنععماسل اد_:عكمالكنال الهربغلا مالكرب رك ناك ناو رّكم لا

 بلقلا ضابقناةطساوب باقل !فوهىذلا ىناومأاحورلا ليد هت د :سفنلابذاحورلاذاوم

 هلوق حرش دنعدملا ترشأ كهطاسناو

 سف:نمهتطعأامرادقعهنم «٠ اهل اوهلاءاطعانا.تسفنلاو

 سافنالا ديدرت نمد_>- أ لعالو سافنالا ةلزنمم ماسلا دنع ك الكلوي

 7 1 ا
 ةلول ع ارهاش ىلماتيلوقيرفسلا فهلا فضي ةظدلغلا ةقاذلاءانجولاوهنادابل>رلاروكلا

 نع



 اقع

 يي يري

 نيسلا مح ب نوسومو نو دعلئمءا رلاع هنو ومسك هس |قّنال س امق رع 2 لعةرساك اهعجو

 كل |ومناكو ب علا كلم ل ردتملاو مهلا ناسلبكللاو هو ورمس برعماكرمسكو

 ض :اكوتيرخ دقو ةذوكلا |عضوم برب تناك هلي دم ىهوةريذا نكسدن اكىرسسك ة هج نم

 برعلل ىمظعلاةداسلا ل_سن فيك لوةيةيداملاو في رلا نيب تناك امال اهنك:برعلا كولم

 مالا ناك ول ىأ برعا !كلماهيلاوو دب رةلادسسو فطلا مدن رق حارس ىىص ىرسسك ل ماعو

 مخلل لوو عاشأ مهاذاف برعلا ناطلسىفذق ان لع ىرمدكل ءاعل ناك امل برعل ا ىلا

 - ( رحآلا بهل كنان 7 ند ايلا

 نأ ى رجالا تهذلا تيطعت تنآو اهلط نعا ربت نأ تقلا تالط قنوع(
 رجالا هذلا اوهو أهم س 2 ا ةضفأا | اوملطبال

 وروزز9) هج < ه و «ءعها رض

 «( ران هنرشأ كيفن و 5 نفرد باطن ندو )*

 همالكى أ كفن مرام ردأان 0 سفنأو 0 "سلال [نئاعرالا لطف ساكنا نلررلا

 باطنلةردلا نم فرعمأ ||

 -( رمل امهصفنْن مع" اهسم نمار ء ل تعد

 حباصالا نيب مرتملاباخدتنناف طرا سجن ردم هنا ندر لا ات

 لاقت
 هم مهم و ,و

 «( رضا َكاَدَت لبو 5 ةءاعدبكيااراشب)#
5-4 

 ءاعدلاد_:ءا مراسي ؛هالةمسملا عبصالا:ءعدبارأل_بةئذلا تيبلاف لعب لنا ازد

 تفورعمم ءهنال كال ءاعدا اد_ةعلا ااا لاش هنأ ةءاعدلاام أنيعيدالا نيتاهتلغشىأ

 امأو عمبصالابك لاراشيت رصف بترلا ىلعأ, تدر ةناكنالوأ لو سعد“ الاته-وف

 لت اضفااو رخافملا تدعاذاىأ رصنخلا ىثدةعلا لوأو ىنكت ىأكلضف ىلع ىئثنامن اقرصنللا

 فرش! فك أ دمي ى أر مماذللا كملع نات ىذلا تنأف كنم لف أ الذ اكيد ا
7 3 318 

 *( رست قلكلا املا * مده تعقد نذ )*

 دنع ىلاعت هللا ىلا عفرت امن ىهو "لضنبتزافا بلا اراشياهنوكلةءاعدلا عيصالاءذسهىا

 بونذلا نمهنلا ةيانالاورامغتسالا
 ور ©9 همم 100 رمد جا

 ء(ح وب تلعقام ل-ءافو 5 0 ءاهانال «

 كيلااه راشباملىلاهتءقناىل ةيرقاهل الهيل لاهتبالا دنع ل اعتدنا ىلا عفرال تنيعتاسنا كأ

 ةيبانالاو راذغت الا فىلاعت هللا ىلا ةءاعدملا عر ّنال ل هف ىلعرح قدةءاعدلا هذهتاعفام لعافو

 ةءاعدلا.هراغغتسا ريش لا رفغتسا ا ناسنالا باول نكتسملاو باول اهب لامة رق

 110173170701917 1 ل 2 1 تا: 1 تجب تجب هت هج وصعب عجم

 ىف س 1
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 «(لئاسجلانودفتساا لاذ ضيقمو « هاند ودفنلا اًدْهُضِيقْفل»
 | ب رمضعاهلا مشت انانذ للا ةذس ىعمافم_سمقاا لغحااو هب يرضي ىذا هفرط فم_سابادذ

 أ قوفرخ الاغيسسلا ضبةمولقلا عي هباذ نم لس أن يغمسسلا دأ ضم ةمىأفسسسلا
 لئاسجلا دقاعمقوفهضيقخ دغ أ اذا فءسلاّنال ف.#لا ىندلئاجلا ||

 20 2 3 © 7 1 7, م 2 1 7 2 2

 *( لئاصالاف ىمضلانىل نمو كار 5 رطام ىدحماسيلامللا تماق (*

 : نأ ىنءهلءبصأ عج هن اكل ئاسعأ ولاصاو لص عجب وب رغما ىلارمدعلا دعنتق ولا ل ءصالا :

 ةيذاك ةنمأهذهىألاص ال ١

 5 هود م ىمدرو دلوع 07 ”ومء5- 5 5 م ل

 » (لئاقب تلح اماما « ةرظْ انعم بَء أوله )»
- 

 رم 4

 10 روكمأ ع ملهتالا مأةماركلا نءتلانو كلذيت دعسكاارظنلاب ئمءتهتمىنام الا نأ اولىأ |[

 نيرادإاىفلايوو كالهسسأ
 مد دك ىلع, وهعد م5 م مسعءعا دهدو م5 دو :

 *( لقاعملازعأى نادل ل وفعو « ىدرلا نمىربأراعالا ماسح )*

 نماىن املا ىا نوصملازرخأ مرحلا نع زو اهو توملا نمىدعل اراسعال عطقأ كءفس ىأ
 'لوذع نموهن هنعوفعلا ىلا وعدت هياعترد_ةملاعم كيف مركلا ةعشنال كوفي قثوأو ||

 ةدمصق نمر ا دّدملا نم مفاعل اوثلاثلا براقملا ىفاضيا لاهو )+

 *(فارعلا ىلعاهلضفيو سراقحدع هامصيفاهلاه

 «(ريجاهك الماكرو « اهءانأ ةعاّضقر ذل )»

 ٍ نب ةعاضق هنارمضم باسن معزتو ايس نبريج نب كلام, ةعاضةوهو نملا نم” وأ ةعاضق ٍ

 : ىهزو نعت !لئايقو نان د_ءلث ادق ىف نيسعم ا ني _هىف فرمشل ا د_هت برعلاو نان دع نب دعم ْئ

 : تهمو اذكسعأب يعور اظناهلو هلعاف مسي لام ىلع تءاج ةملكل اهذهو ربك اذا ل->رلا

 ' رلسق عدوا_ميف فمثلا نا ةعازا مب رختف”و اهلا دبام اهمانأرك ندع اضقعدلوةيري_عاذا /

 : فرش !نافاعز اكرهالا سلو م_ميذرشفلا نأ اهتماعز اهفرششو اهك ولع مظعتتو ربكم

 هدعب ىذلا تيبلا ف كلذركذاكمتالالو و اعا_.أ اوناكب رعلاّنال ماترمغبرعلا ف ناكن او
 ىلع مهعلا ةءالو رك ذي كلذلو لصأ برعل |ىفهلسدل معلا نملجرىاهأ شن أغا تال اهذهو ||

 م-عفرمشا نانا برعلا

 و. موسم هيو ء هةوددم 0 وا

 ه(رذتمااهدسفطلانم « ةيركلعئرسك لماعت )»

 2 هعجحو



 ان

 3 ةرثكلاو دددعلا3 ةراخاو ىدحلان مسضاحو مباع "رلهر ضرالا ىلع كو تشاد

 : 5 ةراكلابهشدس فد وىفهغلامم هلك اذه :و همدان تنسافإ

 هع ند هل 2

 *( لهاوصا ا م قطنلاريثك اًذهو * كما اَوصلاَسملا تايب تاو )*

 || ةيلجريثكش ملا اذهو تماوصلاام+اَنافلابحلا«ثدجهس شت نمَّنظياكسهالا سل ىأ |
 لسانا لنهصرعشكل اجرلا |

 م(لماجقوُنَّبك رفاوفاودب « ةراقلفاسعلادرلااويكرثاوإ» ]|
 مهرسأ ةراغل ل لنا ق ادعم ا دعأ بكر اذا ىأ اهبابرأو اهتاعر عم لبالا نم عسمطتةل لماما

 لاه اوقوألا ىلءمهاجو حودمملا ١

 . ”)ورزجه م26

 ْ *(لهاصريغدنأالا نءان 5 هداو 3 نمهنْطَوَء سرا مكف)» :

 || بكام دامملا نم موتا دبأو مهتر ف داسحلا انك نارا هك ىأ هليقالريسفت ده |
 اهانا ممم ضوعو لاما ىلع متلو مهترسسأ ىأ لاما ىنعي لوصت الاه ًاريغةروصاسهنم عفرا |
 داسحلانم 3

 مد مه 2 «هرل 7292 ٠ 0 ل :

 * ( لطاعءانسح لك يمل ردو » مهدت ع ردا وا سلتلا اذ 1

 ل سلع اهبحودمسأل هراعشأ ١ اودثنأ ىأداشنالا ةملحب ىهراعشأ سانل اني زاذاىأ

 داشنا ىريغلعجا ذاىأداثنالا نودءاشنالاب ىمفتك !ىنعياسهل ىلحال لطاعء ان سح هلم

 دشنأالىأداشنالا ةءلحن ع "رلطاع نسا اهقئار ”رلمةءىرعش تاعج هل ة يلح حو دمهللهر حل ْ

 رءشاابدذرلا تكاطتداذاح ودمللر ءبلا||
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 «(لسارملاو ىربا أ دقق رضا « لعلاج ىدتسيتاك نمو )*

 ْ بلتحا نم ىأ ”ةلسرما م دحاو تنل وطلا دئالقلا ل_ءارملاو ةرباتدحاو لمخالخلا ىربلا ١

 || لاجل انوكي نأ ىتيش ىأ هي زلاد_ةفاذا لاجل هللاز ىلككلاو هن زل! فاك لام اون سحلا |
 1 داشنالا رت هرمضيالكدو نأ جيش رعشلا اذكفافاكنالةقلخ ||

 « (لعاتل وترد 1 اًنراَمَقراَمْا اًمارحْنأك )»

 قورعذلام لعفلا ىلا رضو رض راي كاع طي اطراس تر انتنأ كيلع ارم اسس ١ ا

 لامه كل ذرم-مت عم هلم مزامص كعملازبال عب كءلق :

 سر6 روم دوم

 » (لماتألا ضع ص2 مد اضن 2 5 اهلك لمح ف كلا, مراصْن ل

 : امأو فيسسلا ىنعيف كلا عيمج لمع هناف امهدح أ امألقو فيس رام كعمل زالىأ

 لقا نعي عداصالا ضعي هامه صخب هنافرخ الا



 لال, ارهدا سم لعل
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 الد عمو
 و.
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 داو

 نيلي ا فس

 لساوعىم-أم

 لام + 0

00 

 كهشيىأف ةءنعكقالخأو عفان ىأ ريغ

 *(لط اوه |نوبغلا ىاًردفلنإلو ع ندعم دلو َتلَو)«

 نسحلاىردلاكى 5 ىلا ظافلالا ن د_عبم لونىأثيغلاو حودمملا نيب ةرماشملا ىف :لاذهو ٍ

 عياش ىلا ىشو لطاوهلا ثو.غلا ف مو د_عمهصولا اذهو قطنملا نسحو ةغال» ااندقصي .:

 اهناليسواهر طم ا

 مويس « 7 89 هه

 «(لباسةفك ضْرَأْلاَنَآن ده 3 فان حر ماَتفَحأماَذا )*

 0 يح ضرالاراطت آهللعتقاضان سنا تعزف اذا ىأدئاصلا ةلامح لياحلا ةفك :
 اصلخم دم الدتاصلا ةلاسحأ

 مم هو هدوم مم

 ه(لوانلا ىدلا دن مَ 5 اًنقاو كغ "لطف سقى«

 ناكناو هسأر لعل وا_سمكفسنا ادب 1مهوت هلظيفوقلاةالتماو هعرتّدكهناىأ :

 ةدمعبة ف اسماك

 *( لإ ؛اَمقلاواَمعلا فاراسانمإو * هلْ توات ءاريذسن نط )*

 نطظيىألمخلان مةعطقلا ىدو اهليشق عج لب انقلاو تمد ليج تاذبلو كولين نم ليست

 مهو حالسلاو لمخت ا ىفهمل ا ناريس نيلبحلا نيذهنا حو دمملا لس 7 ه ىلارظن اذا فئاللا اذه

 همظعل الامس هشدح
 وجب م مو ءوم و يار ل ا اي

 ه(لساوب 0 .نمةرو راما #23 هدهعد دم فاح اذأ )*

 حودمملاّس جملا روعذملا اًذهر راتاذا أ يطل مج ف عضوملساو هو يطلب دحاأجأ

 لبا نمةروزابظتىأ اهارتمأاثدهعلا ديدصتانانأ اروء ىطلبحءارأىذلا اذهلهلو

 اهارتىف تب انا ىركبةروز بصن :اوايطاخماهارتؤردقهئم ل_ءساومىذلا رح كلا

 ا طي ىلءعرامذا وهو ةر وزرلا ىلا عج

  0١لجارتتسنادولا َنمدوُعَ * ئطمالعا دارأْلاَن هذ (*

 ىلارظن اذار وعذملالوةءىأ ةقورعما معي هل اة د نا ضرأ:ةرملا

 لامح ل ةمش هوم لا ارتالا ناس ءرةنمانت ا دقد هوسةلاحرو لا ارتالا نمناس رقه سف و هشدح

 نمامقامل هْرطانادوسانملاجرلاه مشل جارةرح ل ثمةلاحرلا نمدوةتلابحل اهذهو ئط

 لام اءناسرفا اودوسلاةراخلا

 2 هدامأ اا ملإآ) )2 مل ومد 2م هما ضر

 «(لدانحلاو ىصحخلا مص نمتئشامو 5 باع ل هر عازو الا نمتشاحو)

 لاق حودمملا شسج ىف مهواهددعةرثك ىلسقلاهدهىلارظناذاىأ روعدملالوق نماضيأ
 كك شماهتسل_ل.

 ا تلاها

 لو
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 ىلاثدن تلا نويهذيل اوة-:.اباغتاولاهامغناو رازثنبةعسر ع نماهل_سقوبأ لَك داون بلغت

 كفورعم فة #.غروأك ساينم افوخاما ؛لوعاطأ سانلا لك ىأ سها مب اولا اك ”هليبقلا

 نامصعلا اهرامذاىف 1 اهزه- نميهلاف

 هدو” ع 111 م مهم هم ىمم ام

 *«(ل' الا نود كصعتن ألماس 5 هب ناد ءريخ فا 0 ا)*

 هن نم عساللوةب لسلاح اطلت و ناندعلت م نم يقل : ناك حودمملا لدا

 ر لي م ةمسسناهل باغتن 2 كذلاخض نأ ناندع ةمورأىلا

 ةددحاو ةمور أ ىلا باسننالا اكعد قو ك.صعت نأ ين. الىأناندعلئاق
 هم م

 «(لزاتملا واعف مك كنك مَ يا را توج سودب)*

 اذهب تار ملا ترواحامتاىأ امانأهفالتةعمحودمملا ناك تار هلا طش ىلعع دومرسود

 3 دحأب اسوم ههشهنو_فرشف من واع فكن" اكاهض سحلا كسا امر ل عضوملا

 فرفتم ف لا ةارابسلا
 مر لح هم مهوقذءء هم ضم . ”ءلووعم د 1

 « (لضاف لكن : ملضفلااكقحا 0 اهدازودالبلا فاها هش دزق )*

 ا اكقحأةنز ةعلقا ادازو دال انيبامقةعاقلاءةهاقنيز لوقيتار ةلاو حو دمملا بطاذع

 ا. ممرثك !حودملاءاهف ةرمشو ةعاقل هدهد كك أ حودمملا نعي ضةىذلكن هلل_كفلا

 لضفلا.فصو نمل د ذأ حودمملا نالّتار ةلان

 ممه ءمومص 7 - هم 2

 « (لخاللنا قوفنا. علا ل و #23 اهات تنك اهأالَكَح عادا«

 ا هذ-هاالا خ> تا ارغلادعاذا لوب اهلالا_ذخ ءإ_هعح كلذ ةعاقلاأف : د2 ناك ت ارغأ !لعل

 ا لازلخلا كر قون جانلا ةيترواهالعأف هنوكس ااهحان عريض ايا عملا

 ل ءاوعلا قوق ناصر لنا تءقرو »* نقلا بقع حرا را مال)و
2 - > 

 ا لقتاف جلا لسع مدلل أ لسة ا نم حلاو نا: لا نيبام ل جالىأ

 ا نوكمر انقل بفءف جزل ةعلقلا لصأ ف ىراسملاتار هلا هيشءالعأ ىف نان_سلاو خرلا

 ىذلاتارذل انيبو حودمملا نيبامتو افتىأ انَدْلا س ًاروف نان_ءااناهالع أى حودمملا

 را زلانيبام توافتكعفانراجر عوه

 «(لئاجنانع حراما َتسأو 5 هدو هرم هلا كيفْعراَمش )4
 ل 4124

 ىلا لث أمريغتت اوكي هنا امهنم كح ىداو كاباامهتيباشمف ةعدلاورصلا عزانت ىك

 كيتافص فكن اه شيالام ما ىأ امهتمداو هيعدبام

 200 ورو ,مهءرعو <

 «(لث املا بْرَعدوارعَسأَو * ردكم لم وفرح ليقاذا) *

 كدوجوريغتسر دك ملمرصأ ٠١ امنالامهنم ةرباشءالكأ ماو عودمملا ني نيالا ناسل اذه

 لا لجالىأ هلوق

 سئ ام ىننعال
3 

 تبيلا اذه

 القلا نم
 2و 37



 «(لاقمعسلبلا اذا ىدنعو ٠ هيفي ىلاعل مار نا فو)«

 غسلبلاان او ىلاهملا مورب نمىبدةةءلفىلاءملا لالخ نم مب "ىفتمةب ىذا اان اىأحدتهن ماده

 اةطنءاغانلاز ارعاذاىناعملا ار ذ نمهمو راام غابأ

 « (اهلوأ ىصلا ىفاهلاه ةدصصق نمر ادّملا نم ةمفاقلاو ىناثاا لي وطلا فاذب آلاف )*

 *«(لئاّذ قتلا نم بوت فّلفاور 5 ةرغمداسجلا دا ىذلا سلا«

 رابغلا نمبوث ف لذرتىهو ةعب رس ل ىلا ذاق ىذا! سل أ ىأرتةمهرحو هلاطأ اذا هموث ىف لذر
 اهبشتاهيفةلفاراهاعسو اهلل وطالانذأ لما هتران"أ ىذل ار ابغا لع لئذلا ليوطلئاذ

 سدلذاسدلا ىنعم مي اهبان اا انه»ف ذو رار غلاريا هناف صرالا ىلعهب ذرب ىذلاءاهل

 فوذ# عضوملاىفاذاف سدلا اربخن روكب نأ مصيام هدعبا منال وتبلا اذهيف

 «(لهش ادب كادَن ماهم 5 ادق وأمل بي ذيداكسي) »

 ١ ىلا لهاملا»امدربالول اهها اوف يللا بيذيداكب“ ادعالا ىلعد_ةهلان مداللا ىفامىأ

 فديواملا عنمفاههاوفأتدرءاملا تيرش ءاذا ام افاهدرت

 «(لحاسملا ظل هنوادير * امن مح ىَدصنماحدرواَف)*

 نمءاملادرتا دال اةذهناىأ لاو ماعلا ةوكش قرطىف ناتاس نالصمملا

 لدحاسملا لفت نأءاملادوروبتدارأ اهنكلو كلذ تدوءدقءاملا نعارب_ساهل نافامب سطع

 اهدقحربث أَ بوذننأ

 سس سس

 رورءدةؤءءو5 ”دمر وم مع

 «(لفاَتا قوق فألارارجما نرعأ -. اهدو رو دعب رلا نك تداعو)

 اظفا املا فنع ير اينما تزاضى آش ايلعلا لفى ىذلاوه ومر عمدترلا

 ةرجتربعأ امن اكاهنم نزلا تداعوا ههاشش تر حاف مدلا تبرسشف اهلهم ىو بوما لارمبلا

 هافشلاقوفقفالا

 ه7 ” و

 لأ :ًاوغلابهلاومأ قعودغمت « ىدتلا عانس عب اهمو) ه

 دا ردفان ىأوليقاععطقنمتببلا اذ_هذاةدمصقلا تاسأ | ضعباضدأ انههفذدح

 ىلعدوحي ىأ اهكلبياع هلاومأ ىلع أن ىتحىل طعم هملعهثححو دوما ىلا هوعديام لكم

 عع سم نم ضد رعت ىندأ

 «(لئانتوسهكعألا رام « فصال ْرْهَحاَمَعَر»
 ا سلا هوص هنظالا حايرلازب زدال رئالط حف سبال :وحلاهقغشل ىأ

 *(لث 1 هش بلف نءابحتاوت 2 ةيعيوا هوت وللا اذهكءاطأ)ه

2 4 

 .-. يسمح

 باعد
8 
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 اههاوفأ ىف مدلا حزتما دقو نت ىأر هطت راو ىأ ةّرمط سرف لكم ةضاخن !ءامزو ات ىأ
 تب رشولذا ءاملابرشت لو هتريعوءاملا تضاخ لدخلا نا ىلا ةراّشاهفو باعللا اودولاؤرلا

 اهها اوفأن م مدل ارث !لازل

 00 ا _ تاناع نار مالا تنادت |

 ١ دنع موصل ئاحتكبكرلا ىلعاودج قسط ميه ملا اذهد سنا رقالا اند
 ْ ر-ءوهوت اثات ٠هدقو مولا نبى ىرت ةلدا تن اباقلانيشنحلا لاق ن "اك مكامملا

 هتثر لصالاو ةزمهلاتامشانهنانر لاش اكوثلعا نم هنال زوم هم

 9م 2 و 122 م . 8 < 5 مق 2 ءهعمد

 «(لاك ْنينقوملا ضعبتا لع « همسك ىو ءورلا عدو )+

 ْ كلامها ضرع راص كلذ همة عمو هكلهت كن امورلاّس مدح دنا وه ىذل !ىورلا ى ةةحيدتىأ

 كلامة نع ىجهتنإو كلبي نو هورثأ هنمتما نوكحج», نا بجي ذا اشو ناظ هنقياماكنف
 ٌنظىالانعهناّدن ١ىف هنءاكف هتنيرملاذاو

 ٠٠١١| «(اولائنكاو دمي اوبال « ةبرم اوكي وح اوزك نر
 : لقاونودا مهى مهلانتقمهدصقتناالو ادصكلاونوكبن ا نوصي اردقمورلا غل لىأ

 ْ ممهنأث كلم بنأن م

 د«

 «(لاننَو صر هميم 5 دات لابتالاأاَ)»

 ٍ وهو الدم برض محو دمملا نم مونمآ مما شرغصو حودمملا مهدصقي نأ نم 00

 || هتوطس نمأتودسالا ىدخت الة لاغااو ضر الااماهدصقا ةضرع هنال لماع امنا دسالا نا
 ترف قعتب هولا نس يرش كر ارتست

 هموم

 « (لاَئْضَنْماهنمَ ار 95 اَنْئاوهنمْزعلا ندرصيلَو)*

 ا نيءهنماغاو َن نوتعدمو ن هزعءدسالا ملامملاو ضر" الا د عني ىاهنع عقدوهعتماذا» هأرض

 ١ ةوطسْن هةراقط اورغصلاّن هاما ضيضلارةسلاوهر تسع س ىيرالاس زمر

 دسالا

 « (لالهءاقلا دئعهنأ لع ه هئاضفالمك اردت الق )©
 ناصتنلا هّقحلي هنافر دملاكالن | هن هل ناري_غن مهنا مسض ورد.لا لاك ىف لازال نأ,هلاعد
 لالا دود

 «(لاَحب هينَتل نامألو 5 ما ردت سجل 3#

 | لاج كنا ىأولهأ ن متسا نامل لا جالو هد: ش حلل رفظال ىأس رمشلاو ةرمشلا ةمارعلا
 شمل لامئورهدلا
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 كلذو ىصخلا لعَتتازلا لم 10 ةراكب لمحل فص ىوملا دئازلاربما
 || تابثلا ف لابج لالا نطاومىف تتيئاذا اهنكلآو ىبصحلا ن نط !دو>ولا ف لمان

 ؛ اهنطاوم نءلوزال

 وردوا د هد 93

 «(لاوط فونالا شمعه هنو 0 ةٌرمبولاةروسن ماو -نناق (*

 0 ملاين وكسر درج اجوطس ناو برا 20[ ةبوع

 "ا مكنعكلذن لا يزممتاو لاما لا,ةدرغشا عي علا هفسورافونأ لانس ةيلا

 : *«(لار نو ةقزعماعلم كن فو * عمرا وبلا ىف قر

 ا تورف نا لوقيردعلا ف ث عفو تقر ةتاذاةراغلا تاععماو تقّرفتو تضءاذالب دالا تلهعما

 : | ىديةزراممىألازنو ةوزغمكملا ماع لكىفو ةرامنمكمطع موب لك ىف مكنعن غن ةّرم برأ نم

 ٍ لاتقللاولرناىأ لازتايف
 ه(ُلاَسْوهنماَمْلاًداوسألَو ه هذ وكت أيامتا الااودخ)*

 ْ مكلاناعمكلانساماو__قودعب نم 1 ا ملف ىذلا ماعلا اذهىفاوذخىأ

 : ماوعالالاثم هناف همف هن مكباصأ اع ند كر هنأ مكسفن أ اوندحتالو ماعلا اذهماو دةعتالو ماعلا

 هدعنأم هن .اوربتعتل ابا مارأ اهدعب

 |١ لابعد انه مهوداَعف 5 اوُدعدََف مها ادع راَكأ «

 وزادت يهب انما تالا هش لبو [هل ري ءادعالا نمهعاطأ نم ىأ ١

 مويلع ماعنالا وه تب نم مهل ل ىأ لامع

 «(ٌلاهنس وهلا املا 0 م1 نعلمللا فو (

 ىلااهتوشءاملا َكلّدْنمبرملوءادغالا ىلا حودمملا ل: هشافنمامنيركسعلا نيب تاك

 ءامدلا يعي سوفنل !ءامىلا شاطعا_منال<:مبرسشن لذ ةضاسخل !ءامىف ل تدهز لوقي ءامدلا

 مدلا برش ىلع هرئوت تسلف

 «(لآلا َّن نما مطحو « مناَوَدَت نب انرف نم لفدقَو)*
 ةلأ عجب ىهولالا ل ناروهغ ف ترثكؤاهيلوافلا ترهظ فوم_سلاببارمضأ ا ةرثاكن نمكأ
 ةنركلاىهو

 *(ٌلارودَو* اَنلاةروْنك مث 0 ٌةَسيرُع َ ىو مدرلءامدندب)*

 ىفاسلا لال /لاءاملادرتالو تقيد هب رطاهمرمشتف مو لا امد لكل اد رتئأةيرطىأ ةضيرع

 ةرسنالو
 و روم 4+ صم هدد 7 هو ا

 ه(ُلارو مداهيفىفحَراَم « ةّرمطلك تولوا«
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 و يدم وو 6 مد هود همهم 7 همروماو لد

 » (لا حج دومغلاالااهل سلو 9 اهلعفون اسما ضسلا قنور تكس »

 تكحواهرهوج ءافصواهة.ربىهوجولا ضربلا ناسا ءاسنلا فوم_سل اهذهتهشأ ىأ
 لاعفالاو تافصلا ف تمماشتدةفلتقت فومسأ و بها يعاولب نيهان ٠ اد ؛نمناف نهلاعفا

 اهلاكداغالاف اهداغ أى نوكتفومسلاو ةمزملاروْلا ىعو لاخلا نكسب ءاسنلا نأالا
 مل تهدد

 * لاوس لاطَو لمي 0 امدعت ضل اذ برضا [ملعداَسو)»

 لمكلا ضكر لأ ستح ودهملا ىلءاهله أ دوو ابمءاصعتساد املاك مراح ىلا ةعجار اهياع ىف ةياكلا
 الف لاطملا هي_.ثكل ذراص تساهيل لينا دوق لهتنالوا هب لفتحيال حودهملانئاكو اهيلا
 ايف ةياكدنلا لعج لمن ض كرو فو. بريذا !اهيلءداجا_مغف تداستو لطملا!ميرضأ

 رارضاو ءاضخت الا اهلاحنإ ءاهلا اوسد عك لدناك املاماعادو>-ن عطلاو برضاا

 اهبرمضمكلذو ءادعو اد درالااهيغبلافتحالا مدعو اهيلعءاةءالابدادزتال تناك ذا اهب لاطملا

 , ومهم ره مع

 «٠ (ُلالِ كب اماكفرطو 5 املا مد تي يشز#

 تقارأاممف :رتايراصقلالجالب اهلا ل.ل تد- هقو برضا| اهب فوسسسلا تدرج ىأ
 الال هترانأ اىذلارامغلا ن نمل“ لا اودومغلاك اهاراصفدي ترتتسا امرمحالا يملا نم

 *« 0مل نع ُثَدَح « كاش نيا 1 ٌناءاَقاَفكَو و)*

 ىمدورعاديز ب رضنأ نمىًاورعدبز ب درت ن متم لوقك ل اوه ا ىلاءاقالا فاض
 عيطتسيالى أ اهلاماظعتسا معَ ذا ىأ هتلاههلاعفأ نيشدجانا اظن اناقتك

 هاناهيزرابمو بورما ىف هتاهالم ع.رطتسبفركف هلاعأن م ىكتعام عمس نأ هفااخم

 «(ٌلاَضْو مكن عن عطفك لهو 7-3 ةميرْطا مس العر دسغلا ل

 كتسدوفلاو ىبلاو لاضتلاو نمللا فكل هو ددغلان ءاو طق قالا :)م برا امددو

 درو كك اربرهنل | دع ماهفدسأ

 «(لاوز راهنلا سنن متاحأمو مكمل عىلاسللا مه تا العوز «

 دوسالار امغلا نمل ملا تران' امال ظمالمل كرا من بركس تربص لهىأ دولا مصسلا
 و 2 ومو م سالامو د 0 6 مو) ةمىد»ع» ومم

 *( لامر نفح حاب لاعر »* داود قضاونلا تفس لل لور (»ء

 ىأ هس .رفم هل ]وق ||| ةعطقوه »و لءعر 0 رو هد 2 ريغىأث عش لمخ وأ 0 اوهوثءعشا ت0

 رامغلا ركيلطاقحرأضكراب

 « (َلابجاَلا دمع اكل د نمل لعمل لمادا )*

 مسد

 قاس اس تت ااا ا

 ى س 0
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 دودصأا هّس'احم نمهلدج-أ ناك ةرازلا كرتول
 ردد ردودظ مه هدد ءل95و 462293 )ه

 «(نالجو ةبيهالاراسالو »* هبامسقنعراصنالا ارمصتت ىد)*«

 اذهو لامثو نيع نعنيتشلا نشل نجا اامل.قونيّدحللا ارهاطوهو ةمسق عجبت امدق

 اذهو صلختلا ىلاراصر ةددصقلا نمسبشتل فذح هنال عملا فولي قىذلا بسانبال تببلا
 ادهلوقيتاالا سانت: الفةددصقلاءانثتاسالا ضعي فذحي ناوبدلا اذهيحاص باد
 هبلارظنلا نم عنامالو باجحالو ههجو ىلارظات نآراطبالارد_ةتالهتباهموهئاهما ىتسفلا

 هتلالحو هدهالا

 «(لامزةكلارطاَتنن ءاهل * امها ءاوسانعلاداق مراسلا) *

 عضوملا اذ هولا اهيف ضكا ريالا راو ةريغتم ىأ رشا اوس سللا قاتعدا ىأ عضوم مراح
 ةدشن مدلل عضوملا اذنه ازعل شدت ىةنينسلا شعب فامواحاز ءدقر دوك ذملااذهناكو

 ار لال اصاب امام رش لامز ح رملا

 م 3 © بر

 «(لاصن ىو بهات 3-3 م اكو هورصلا هيلع ساَق) <

 مراح ضرأ ىلا هب“ اك تداحلوةبسك اوكلا ىهو بهشلاب ةئسالاورحلاب بئاكلا هش

 اتلامصواهش راو بمتلا *”اكحامرلا ةنسأ اهيلا تطقاستو اهرغ *دقرج هناك

 *(ُلاَكسْورلارَعلَع سلو .*« ىدأل تلا تول اوس راو

 ًالامد_جتال ثرحبورحل ا قياضم فلما نومدي مهنا ىأ بتات هلوق نمل د, سداوف
 ىلْءلا سور ىلعالا

 *«(لاق ينس دل نم * ىضمىذل اراد ادرس مهل)#

 ىلا نونكسيالى السر غولاثقلا هسق مهتاقتامز لع نوفا برا املا مهقوشةةشلىأ

 برااربغ
 1 7 ل 0و 4 ميد 5 5 2.٠

 «(لابدنهفارطا ىلعبشي « امغ اكمل اوعلارعسلا م يديأب)«

 ءالؤهىدياب ىأهلعشملا "هل سنل ا ىهوتةلادذ عجب لامذلابةرانو بهشلابةرانتهمشن حامرلا ةنسأ

 ”رلعتث مناريناهتنسأ ناكى أل ئاتهلا اهفارطأ ىلعتاعشأ اغ”كل اوط حامر سر اوغنا

 «(ُلاَقِصو ءادٌعارقاهارب « ىلا فهم دامنألا هلو موز«

 ادارب هلوقواهقدع داهدملاهتلضت ىاامداع ألك ًاتةةتعةديدح فومساضبأ مهيديابو ىأ
 هذه تاةصامةرثكل ىأ اهلي هذ او اها زها ذا ةقانل ارمسا اىربو هتغ اذادوعل أتب نننموش

 تقرو تةداه.ب درمضو فو.ء.بلا
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 72 ب يل

 *(لسم نو نم هلع * قولا شهد نمدقعلا َناكَمْتِسُن)
 و و و

 ءالوو سن ىلءاهدخ قءاهعومدر اناقة ىارانول - اللاهيشتدللا لعة-وةسلا عومدلا

 ديللاو هدقعلا ع دومَنأ تيسنو هق رفل هذه ببسلت ثدهدكلءللامو )ع .وظذملادةءلااههش

 دقعلاعضوملا ذبلو عوملا رت ثحف 10من جا ليسوع ا|تَةاعو

 « (لصأ سه نيبلاهكلو #4 دعس الحال تدك«
 7-2 سل 7

 ىلارم هعلاد- هد تقول لمصالاو سس ١ عولطىل: ادغلاةالصد_نام ىثو :و دغربغصت هب دْع

 سع”ىهفىصلادهعلا برق ن سلا ةثيدح ىهو نمتلك ةايل اود لانا ار غملا

 ىونلا تااماملا مكلو اهابص ةعيم ىف ىهو ا هعزلط ىدابم ىف سمانا هه اهنسّهنا دمة يدغ

 كلذا لمدأ سء“ ىهفاهمغمدنع سوشلاكت راص

 *(لسةبحع ىتولادَمشا اذا #3 ناو عادل رانا ترمس)»
2007 

 ةيراقملابهتعداش و بالرسأف هر 0 ىعباناشأت درس سم وك نم عاجلا لسقلا

 ىسعل لادرلان ءةعامدو دعمها اةَّةشدنع سأل اودأ ارا وهو كريسأ عبصأف "لانا

 عاجتلط وهو كمن 10

 ه(لتتب ىذختؤا هش ناد 03 هموق ةركش لت« رفلطن اقر«

 كيحي هلق” ن ناوهلعد و رك ثلهموق رك وقت بل أرسأ هنعىكشتو همةلطتناىأ

 همديئدخارت

 ه يو دم م د وود, 0 2 0

 *(ل.لذةامحالزب زعاقو # هراسس> او ةلذ قال شاع ناو )+
 200 يس 2 007 5

 لذاا ىفةامحلا للعزعلا فتوللارات وهو الملاذ شاعهءاّمةتإو همقاطت ل ناكأ
 د ورهن 2عومع وو

 هل كلوب دورس « ةراعبلطي سخر رم فيك )<

 ةرافلا نو رحل مل_كيفيك اهتبع لعكس اهلي درت ة أ سمالاربسأ ناك مىأ

 «(ةدمصق نمرتاو# ١ ن مةيقاقلاو ثااثلا لد :وطاا قلافو) «
 2منزو م هلو <

 * (ٌلاَصوَنبرت الا دو ص ضعي #3 لا امرأ وهز

 هركن امزناةهركذ دين ألق رمل نع كمي داق رش ىلءرامخ اوهوردهلا نعالاكو ه

 رعاشلا لوةودحأ هللاوه لق ىلاعتهلوقدلثمو هملاريمذل ا دوءملعمل ناكل بمقع
 نا ىحاعضوملاصوال عديل ىذلا غلا عااماأ ارعفلاوهلود 35 لمحمد اهتلج ام سفنلا ب 05

 لاق ملينا هبفلامخلا عنمر رمال نءهرعشولءاأةورو زياماضي أل املا

 دمع ناكلةرانزلا كل رتولو لصاوبوروزب نم سانل نمىعب لا دور وزب نم ةرج اهمضعنو
 نم نير ازلا ع نمو لاصولا دودو دصلا مذدو هعملاّنأ كلو ةرازلا ىلعهربغ دمع مهسلع



 ه(ّثا اوس اها ىامللا ىذهو « دحاو انآ مانألاتاالا] *

 اهترطذ نعربغتيالد_تاو حارمو دم عبط اهل هنانيورهدل ا ءانيا اهلك ىلامالاو مانالا نأ ىأ
 تانعالاو ةءاسالا لعتابح دقو

 هنا وسلا تءمىدلا فال #2 ذو مويدنعنمناطالم)

 ملاماهد:عباطت الفات الامن اوةد-اوةعم.طاهل املا ومانالاّت|تفرعاذا ىأ

 اهئاسحا نعءابسرلا عطقاو فلسا اهنم قام سفو ةمل اختار اصعال ا ىف اهنمدهعب
 (راوملانمةمقاقلاوثلاثلاليوطلا فاضي لافو)# 020202020

 «(لئاطق ار رعلانلاظا تلامو 5 لس قوق عملا ناتاسأ)»

 ىرديال ىذا لمسلا قالاوولام هرلا ىهو لس" الا نم راو ل4 تن ناكانا لسادح

 المس ةمدبحلاهدهتلاسال اوس عند رودلا دع تكيو ادم> تعدو ةأ ها فسد نأ ف هرط ىأن م

 مادلالملظلاو قارعلاب لملظ لظىلا تلامو قارغل اةءعو ردع معان لمسأ 3 ىلع عمذلا نم

 هفيروقارعلاراصم أ لظ درب ىلااه 1 و ىأس عل ا هزه ال ىذلا
 م”وثدو

 «(لدتف دنع كلن و تودع #3 هرابس عملا تسلا ةاجأن)»

 دعماناذاالمةموالمقو ةلوامق ل مةيلاهر دصم لء#قةملاو هنن ةرواحا هنأ سهاتدسل ا ةراج

 ادصاهتود_غدق ماضي الفز 2 هرواحك ىذلا ىأهراح عتمملا تم ءلاة:ك اسال وقد :ريهطظلا

 ىأركحد._:ءالواءقلاو مكبر ةنم ىننكتو مكمل ىلاصيا نمضي ىذلا نم نكْلو هكندام ز
 ن ؟مكتعانمو كزعلم كلا ىللوصوال نكلو عوهدصقلاو مكترابز ىلع ىثت مكل ىبحم

 مكيل ا ىلاصياب لفك ىذلا

 «(لسنبا كر ذاق احبك * نك لس

 نكلو اهقمتسار الفلاجلاو لاما ةاك ام: اكرلا قص امهمفو لاخلا اولاملا رك دنع ا

 قيصر مالو كالاج ةاكَنب ىلع ف دصتو لمس نبا ىفاف نب ركدافلاملاو نسا ةكزتدّدااذا

 كلاصو نم

 * (لوسرب هده نم ينال 5 هتك ناحاعِطتاسنأو) «

 قشالت دقفتلاو ةرابزلا فنافما دقفتم ىلا لاخلا تث ؟هر كتان ك ملا لوصور ذعناملىأ

 لاةفةنامللاهحو هدعيىدلا ت تبلا ف نيبملوسربهتئامخو لام ادعب

 «(لوصودادولا ف اصْناَردَمَم اينصم سفن ار لاسح) « 9و, 2 ماه م اخ هم 82-41 22و 2 2
 نيملا "هلو هصولخو دول اء اص: فوصومهراز ىذا اوانلصاوب لو ةرابزلا ىفان قاعات هناكأ

 اينملابإت |لااخ

 ١ سو ص ع وص مصل مح سوس عع م م حمم تخيم ع يصمم /
 تدسا]#



 نالذدلا نمهتلاذوهذرفكث عبلاراكناوالوأ اد الك كمت
 ه2: جا 02 01 ا بل »ٍ

 *(اهحن نا انا جاوا 0 اداب« ىبملانمزللذبالإ«

 اذاو ةءاسانان اهناوذا 21 الم نفي نأ نم تنال ل دو ةلاح ىلع قم النامزلاّتاىأ

 هنأف نامزلابةقثال سعب اهلاعطق ىأاتب واثكت كلذ بقءأاهلابح ىوقوةوخالا باسأدك أ ١

 داسفو نوك.
 و مرد هدؤزؤدهدنؤا <

 * (اَحنَو بوطل الزبن ملسشو 2 ًالضقمم ذم نم محب هلق )<

 لزااواهراكواهراغص ثادحالاون نوطقللا نمةنافإ ولاو ظفاللاب هملوأو مسرتلاب تممللاعد ّْ

 عيونتلاةدارا بوطغلاامهراعتساف هنمقيقدلا تؤشلاو بطاطا نمظرلغلا
 سوو 0

 « (اتيكوذادعلا افلا بس هل وو ديدصاال ارعل طي )*
 م

 مههحو ىلعمهبكو مهلالذ ب مهتيكوهل انامل دنا 6 دصا عقئارمعلا لوطب هلاعدو ْ

 * (رتاوتملا نم ةيفاقااوثلاثلا ليوطل فاضي لاقو)*
 مو مد. «و

 «(تاَعَو ئرضالابعر هدا قو 5 تاحيما مااماعاديدد)

 اهيسالو سفقنالاب قفر لوقا هور ىأ همهم ترخ لاقي حاورال اانههتادقلارد ارأ

 لاه تاع *الا هديه ضعب هت فقك أف لمادتلا اذد لكل مكال فاطلحا ورا منافقيطتالام

 قذرلابابحأ لإ توملابا_مياعى دقي ام س ةنالا مستالف توملاو ةامعلل ة ةضرع هرهدق ءرملاو

 ءاميالاو

 سب يا يا 3 24 2 >

 «(تار عاهدعب فاو نكلو 35 ىفلا نءنيلخي تار عىرا)*

 اهدعيهسشعان اوا ؟ نعت ششكلا تاواب:ءولذعال لاقث تولت اياد ندعو ناسالاّناىأ

 تنالرخ عر اخ ع فاد ةرغتاحت الكل يدتادشااو بوطخلا نعصلخال عيدُ ان

 ةدءارلا تالقيدصتلاهدعاسال ب ذاكمهواهنهكلذواماجوحرتاهب قؤرلا عدت سفنلا :

 ةدمعت نعل ةنظمىف ||

 »(ٌتاركسلااهريعدملعت وم * اسكس رمتاسنا دبا 57

 نوهت ةدثىنعنا نمد دءالفن او را ا فاس

 20 . د ل مرو او مورق نى 2 ةسيلا دس واعمدد )كلك كدا تلاد كش عب امة مم ادشلا ال

 ادا ىاةسملاواهريغ تا اركسلا هءاعنوهتربدَعَتل اومدقمءانثتسا هنالاهريغب صن او ةنيهاهيلا

 لديملا ىلع مدقق لدبلاذاتاطبدقةماديلاَنالءانثةسالا ىلع بصنااالا +_فزح مل مد

 فوضوملا مو ةمتتال يفصل ان الك !ذطو ضيا ىلع اء نب لوةتالكناىزالا

 ؤ ميدق لاطاثسومةزعل «هلوقكلالا ىلع ىصن لاخلا ىلع زج نكمأو مدق اذاذ
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 ىضتشام هلند لو رهدلا هب لا همرتجا ةعرج ىال يئاصملابهاناهّباصأ ناو همر نعهرهد

 هيلاةءاسالا
 32 3 1 ل را ءسم 2تو”رعو »و

 ا دهباَصمو 5 ىلا لَعَبوذلا قرولكتوكتو)*

 قر ولا تقلا رئانة يبل اورصشلا رون بويذلا لثمن :ونذلا تاز افك ئاصملا نأ ىأ
 2 ل 00ج 8-9

 *(اصلو رت تاسح تاور د »* ههنا!«

 ىلول اعد هةحماذا هتصسأو هللا هتدعس 1 اوة نموه 1 الهئالكاذ ىمنو ما رملا تصحلا
 اهعاتمو ةناف ىهفاندلا ام ادن القاب مهنا نمل حسم ىلع ىلاعتدقا زان بتم

 هبسانل اًرغتاع او ةلءاةبال هناق تدمو هراهماطمعا مسح نال اهب ةازاجاءاعدلا ىضتشبال

 » (ارك مانألا اوتنأك عبط 5 عدد البلا لاك ىذاَل ص

 ثادحاب د < لو كلَذك ليل طلاب دق لاعلان انولو نيذلانيب رهدلا ىلعدراد- 0

 قلل ليدمع لالضو حارضر فك اذهو اهشهتوملانو دوعيو نوتبن تاينلاكائلاوشدحم
 هناهربو ىلاعت هللا ىوساملكملاعلاددارملاوهنردّقب قاد اولا هثدح أ قولت ثدحم ماعلا نأ
 انلوق تذاحوهف ثداوملا نعولالامو ثداودلا نءولذتال هرهاوتوملاعلا ماسجأَنأ
 || ةتحرالا نءولذتال ماسحال نال ةبيديلاب كر دماذ* ث داود نءولختال ماعلا ماسجأ

 مسج ضر نأر وصتسالوانءاسوأ اكرم نوكينااما مسخ اذا ناثداح امسهو نوكسلاو
 دعب اهنمضعبلادودو وام_مقاعت نوكسااودكرللا ثودح ل_ءادو نكاسالو كَرتمال
 راو ضاه لة_ءلاوالا نك اسنماخدهاشد امو ماسالا عبجف دهاشمكِلّدو ضعنلا

 ثداحقناسأ او هنأب رطل ثداحامغمىراطلاف هنوكسزو< لعل اوالا ل رم نمامو هكرح

 هما هناهرب ثداحوهذثداوملا ن ءرءولئالاما: و اوقوهلاوزو هم دءلاحسال همدق تول هنال

 ةيوذلا ىهتأن : الاعلام كإ,ضقنت لامواهل لقال ثداو - ثداح لكل بق ناكملايدق ن اكو

 ار يتلا ادور اظرضا.خ ا تداخ ا دوعوملا

 موو ميرعلال 2

 «(ترو ماعلا“ الب ادع ند 3-3 0 هموت مولا :ماماو) +

 انماما ىأ ثعبل ! يرانا قبل ترإ هورسسكلا تغرك اوهو دجاه عج دوما ١

 انافر تراصو مهماطضع تملب نا دعب ادودهمبتوم لعح ىوملاهمق مود مولوهو ةماسقلا مون

 أعط اوق هساعتاددقو وا يم داس ال ارسشحوةمامقااننامغال او

 القعم بف ةلامعسا ال نكح هسفن فوهوت رك ىمحال كاهن هق1ناك ىف هنلعةلادلا تاءالاذا
 0 1 امسشالا» اداك ىلاعت هترودقم كل ذوءانفالا دس. ةداعال للا مل

 ةّرملو أ اهأشن أذل اههحلق ميمر نو ماظعلا ىحعنن ملاق < ةاخ ىو ال_ئمانا برضو

 4 مكشعبالو ىكقاشاملاعت هنالاو ةذاعالا ىلعةردقلا ىلعءادتبالا ىلع ةردقلابةنف

 وهفنان ادا داعالاّت الون از اخ ناكميام_هو ةداعالاوءادّال اننبىكوسةدحاو سؤنك

 نزنكجح#
 همم
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 ردغلاىلانةوخالاو
 97ه.

 *(اهنقمن ءديرهظ الى 5 * ترهطظأت صير ااهقماو هات

 ىضواهلع صد راو اهةشاعب ةقوغ تمامنال ايندلا فتتلامنالوقي هيايدلاردغل لدلعت اذه

 ىد_هزلاهماطح ىنءاشدلا توزامناىأامفا تفل ا الواهضغبأ ىنالوضغب رهظتو نمعَم

 اهنعىضارعاواهيف
 «( سمع ىلا مأذ راع الوماذنم ا

 تهتجادقو زيزع عن لاك اذ بيع ع نولذتالاهن قئافلاءانسملا ىأ ب علا ماذلا

 صقل امدلا طوط». نءمرحا أ لىأاهادحالاهنأ الا سعب "ةلوخدمرغ ةمكذلا لالا ىسفنل

 دحلاءوس تمرحا.انامر للا ىذتش

 انتاسل ل

 «(اتبسو مومهلاىداوف تا . ارطاَتس لاس ف ككرسدماو)»

 هفصن كأن زا ارطشاذخ آاهساةمىأ ارطاشم كنز ىف كلاكيت ةرمشتنك ىأ تملا ىلو بطاخي
 سس نزحلاودن اكلا ىف 'ااكراشم تنك ةداعلا لعاب رحةيزعتلا سر مقأ ناو ىفاىأ
 ىداولامومهللراعتساف ناس لك ةنهن تفل دار دورت يسهل هت در ةيزرلا هذه

 را نعام اودوتممللاو

 موم قرد مم ءر ا م 3

 «(اهتسريغت ىلعءازعلا قرط « مشع ثالثا دعب نم مك 20

 تمسلاوةدو عملا هقرطربغت ىلع مدقأو لال تالئءاضقن دعب ةيزعتلا فاكت نات تهركىأ

 اضيادصقلاوقيرطلا

 جم ”ةمد<

 «(اهتقو فاهنآ ملاذا ثناف 5 امَدَعِيَ الص ىضقأ نأ ىلعو) »

 نك ةءئرملاو نيأتلا ق<ماستلاءءاضقلا لع نسوا عتو قةيزمتلا ىك ماقلا قئاغاذ اق

 توفللاءفالن اهتقو حرا هكر ادتو هتافامءاضق همزل اهتقوىف ةالصلا هّمنأف
 هموم ى”/سل »و

 «(ن خف ةرابعل داع 3 ٌتماَوَصَتاعامقورصلاّنا)*

 تدجو اظاعئالاور اينعالا نيعبابمل|ترطتاذاواسح اهل قطنال ثك اسنام لا ثداو-ّناىأ

 امةلاح ىلا نوكرلا ن 3 ةرحاز لاملاناسان ةظعاو اما_عباهتركسفةرامعو قطن

 لثالدلا لام ةقطاخلا همم هتماصلارومالا ام ماظنلا لئساك َعطان ةمماص ىهاذافاه.رارتغاالو

 ةظعاولاربعلا ةريخا

 ه 6ه#* كس مو

 ع الهمر نعئ رمان 3 هتفتسُأنارهدلا همر

 مهفلا هّقفلا لصأو هقفلا ىلا ذا اوهواهقةصرهدلار اهدنا ءاتفال او ءامقتسال اركذامل

 ناصملاناسنالا لأ سولو هفورمد: ناسنالا سصد رهدلا لازءال لود ةعيرتشلا معدي صخ مث



 أ ١

 ةوقالو لو-الرب دهب هدنع نمم دمع أ هه .ركنام لكف هن اضل سو ىل اعن هنن ىلا مالا لكىأ
 هللابالا

 غددءوم

 «(مدغ ىف ضال الواعد 3 ماعلا مدع »

 نءوحتيالف هفالغىفهاقلي ف.سلاو هتدنم فتحا قلي خرلان ا ىتح*ا ف ىلا ئث لكىأ
 حيان كالهلا

 «(مداك هج رلا هوت 95 هرادف حولا ىذلاّن )+

 نوكينأز وجي هربق ىف هتجرب هللا هسنآهدقفب هرادت شحوب ىذلا نا ىأءاعدلا ليبس ىلءاذه
 ىلاعت هنا ةجربهدل ىف سس وأم هناف هنومنسا هر ادةتينحوت اووهىأر ملا لسس ىلع

 ه(ندسأ نما لَحألَو » اه نمر ادتشسؤاال) ه
 ةلزع هلزنمل_ءحو دسالاكس املا فو سعشلاكءاهملا ىفدإ_ءجوءاّميلا ماودي ئرملا حالاعد

 دسالانيرع

 «(كرادنملا نم ةمفاقلاو لوالا لماكل فاضي أ لاهو)»

 هنت نعاه مر ها ىنهُت « ُهلاعفأىذلادولا عار ان)«

 روتر لا اىالاعن؟ هّتاودولاو ةقادصلا وقح هئفحم هتسيوةلاةيدصتر

 اهفصو نعامترمش ىغمست

 «م 2٠

 «(أمألا تلا ىع 3 رذنعافددعطامانحَتنك ول)

 ءايحالا ف تنكوللو اره كلل در د وهند ةيزعتلا مسر مةيرلو ثرملاءازعرم طل مظانلا لعل
 اهبابسأ ىوقأب ىأاهتمأب كتلخنمك سأل كنع عاطقنالاو كن 0

 كلذنع ىئتاعردع ىلع ةبرزعتلا كرت لجو ىع كن ىلارد_ةعاف صولللا ن ءاهبرقأو

 اهةحةعاضاو لنا بج اوعلالخ ا ىلعال
 م اينما ياي ل 4 ع«مودوم )و «< 2

 « (اهتحتن م ىناكو اهقوف نم #* فرص عت صرألاو) +

 سلا و وسر |ةءاعا تاق تناسق نوللا دإ دعقلا كذا ىريسقتىف فرذعاىأ

 نعرصاق تمملاو اهتحن تممىن"اك اهياءدّدرتأ ضرالا قوفافرصم تنكن او ىناواهران“ ١

 وحلا ءاضق

 « لامعا 03 بعامل َفْنَدَع)»

 0 1 ارنا تر ىنالتاومالا ف ىسفنتددعلوش

 بحاصلاردغوا اش انا“ :دلاتودغىأ نيسملابلامشلاردغهتمحاصن ملك ر دغو يناندلا

 اهّتءاصواهتا ىهو ىرخالا,نيد.لا ىدحاردخكسص ةعانشلاو ميت !ىوهو مي.قء.حاصب

 ةوح الو



5 

 هدلج ىلاالوصو هعردىلا خرلا لو صو نظي ىأ حامرلا نيعضوملا ف قرزلاددا ارملاو نظيىأ ىرب

 هدا فنأاياك كلذ نماها فني هءردىلا لصتنأ حامرلا حني ةيسورفلابلاع هنأ نعي

 «(هدرمسنم ممكنا كالو ي هف رطل حرلا لال«
 همم < 2

 هلاك اسدن ال <ءردوهس لسن ١ عنعهبتسو 5 0 د لقال ناس انه
 عأإ 7 0 هضم - 5 ر 1 كري 0 و

 «(مدقعف ع رسما ل رعي يحلا كالا أنا هلعَقي)*

 ةعرسه شم ةه- نعةهحيلغشتالو هسفننعهذ 3 نطل ادصقب ىأ

 ىئعي باسملا دّمعن رهاملا سال ىلع بالا دادعا ءاّقلان ةمحان لكن م ناعطلادهدصق

 دراولاناعطلا قاب ودكادكءالولا لعدادعالا نم هملع قلبام "قش فا ما. قذاملان أك
 درلاو ةعفادملا تاهملا نم هملع

 ه6 2 ءوؤمم و56 داع

 «( ماسك َءسلا بعدي 5 امنوداف هنمةظمل)

 سدح ةيلازاس اذا ىنعيدد- لفي و هدصقّدرن ىئاملا ُس دا ها اهي افك ىنهنمد ةرظن لقا ىأ

 هدصق» نعهترو هياعك لا هم تامنتلا ىندايمسعأ نكي

 رورو هو »نو / عموهسه 9 مدع

 * (هدو سك ى دخت هضرسم 23 هيدواف هر هدل اهلهم أ »

 لوةيانههىلا هدعنأمو « هثوُديمةراغلا لس سه 0 اوقفروك ذااىلا:دئاعر وم[ ىفةيانكلا
 ىلاءكلاو ماءالاّرك هكلهأ غهبردقم طسو امان رهدلاهل وأ هنكعو همعادهم ىف ل-رلا اذه لثم

 ىأمانالادرطن ىلامالا ل_هجرلاظ مهل ءاوهوهدوسعىدي رهدلارامنودو هضم ام_هقاعتو
 هضسمهلوق نأىزيربتلا اركز وأ رك ذو ىدوأ لفي هشيم عقتراو مانالا مصو اهتلظ مز
 داوسو د يأ ١ هيض .ًاهدوساايداحر هرإا هبكدو ًاريدقت ىلع لالا عضوم ىف "هل هدو ع ىدحت

 هيو. دعب ههوركم أي ىأهضابر هدلا

 هموم م ت6”

 «(هدقفن ع كلام شلاك »* سخن فدوقشلاحأاق)«

 رهزلا م ىلا نبل رانا نحل 1 عا تيما نعهملس دو كرما خأ ىزعي
 ىذلااموهلالسام هلوقودوتذملا كمن د ور ع ًادالوأ آى ىنعي

 « (هد الفريصاا كلر 03 [دعتسم نزلا اذه لاح

 هكرت ف ىأريصل! كرب اهمطعت نا كنمالئاسىأ رج أ.د سم ةيز رلا هذه نزح كءاجىأ
 ةيبصاارجأ طبحتال نعبر نزلا ى اقر زف ادد تالف ةبيصملا ف عرملا ى طامعتو

 اذ ب ”الا بهاذ اهي عزك اوربضلا كرتور الإ باج ةبدصملا ضضم ىلعري_صلا نأ كلذو عزاب

 عر طارق 2 :الوريهلابرجالا بانج الود

- 

 نع ىذأ لكما كار 1
707700 «” 



 ها كح بيك

 يض

 ف ميمو وةيراشملاففيسلارسكنبإ اعرو هدحءاضملعارقلا فلمءّةسب

 : بيطلا اونأل اق

 . لئاسقلا لدتلاو بلاط نغ * هفرطةنملا بلتجا ىذلاانأو :
 3 ١ لءعدلاقو

 5 رتشا ىدف فرطو لآ « ادحأ يمالظءاوذخأتال

 - .«وو

تَحلَعْصَر الا تاس 3 هد نءناصو )#
 : «(م

 ا عرصبد ونومملاهذخ لذ. ةنامصو ءااوتخ ليست نع رم ”ىلأ فرتم صخ نم مىأ

 ا هيلسو هريغَتف ضرالاهءلع طاستو بارتلا ىف ل

 مانع لاب ا #* هدمجورللا لدثلماحو )# 7
 7 نى / »م

:1 00 

 و/وء9<54و عد 1

 »(هدروفلعيواتوملاو « درومك ان اًمظ برو«

 || ىلا عاسٌلاذفوهو بعاصملا همفهسفن موسي و هيلطفد مكوه ىلا امشي نمبدوىأ ||
 هدرومقفاتااىلارت ”اصدك اله ٍ

 همو م 5 2 دة 2 و

 ها و 5 ند 31-0 يوم ةراَغْلا لس مو )« ا

 رعاشلا لاه ةريغملا لمحلا ةراغلا :

 ْ اسداوالا حامرلاو ٌرمْنب يع 5 ةراغناو صل ! اعد نو

 ش نشب ءادعالا ىلا ل- هلئادوقبرا اوغم عادل جر برو ىأ ةرم_غمالخم هانم ىأ 0

 | ىلاو دوشالا اودو مهدالا ىلا لبخلا عونو نعنيمت مهراددفف ةقر ارا هما آ

 « (هديلف حبسا لمح 2 قامت ارك اصوصا)»

 : ار<برخلال_ءحاملءاملاَن ءلد.هرابغا ار<ىأبرا عيار < ةراغلا لسره ضوذ ىأ

 ا سرف ىلءو»و برخلا ل_خدي ىتعي عقلا ةرانثان مولذعالبر طاذا ردا ءامةلزنع عقمل ا لعج 5

 انارغاواماهيا عباسلاوءاملاوركلا نيب 00 حاس
 ئسد تصوم و

 *( هدم علا لب وطلع 15 ةبطَح بام عد هثأ)»

 | ناعطال عارسالاب ةيطخاخامرف ةرمص ىأ ةمطش باق نعد ارااودو ناعصشلا عصا و هىأ

 فرمُسم ا د وط سر ىلع

 ١ (لجف قرا ع وو ليم * هعردف ذر زل عوقد ىرب 1
 ا



وعلا لوطن هلاعدتب اناث لب وهل رقما فر ا الحا اذاىأ
 ْ يك اوالهناهنمانط ةر
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 درولاوريهازالا نم همفاملع رلا ىلا ام شتامنتاسوفنلاَنأ كىأق سام ههرضّل م

 ا هبروصو هناذإال

 «(هذو ىفبقلا هان 00 54 اوُدرمعْلا لوطي وغدت) «

 رمعلا لوطائث
 ءمءا ”ويع لو » 2

 * (هدمىفع 52 0 1 ءاقيدمنارع ا د #

 ١ ١ ءاقيلالوطف هراكملان م هاقايام عمجو هناقيفدِعنأيورمعلا لوط: ناسنالاحرش»ىأ

 : |١ هراكلان م همكم ا ل نءملس لو تا ”الاورض امال او بئاصملل ةضرعّىلكنال

 ١ ةشعملاف ىبااوةامللا مزاول
 هو 5 م

 د مهام #3 اهلا سلا فاملّسنأ (*

 الأ ده ةدرمشلاهتاضع !نمذا هك الهلا نوكيدق ةذ هرششل اءاضعألا ن مناسنالاىفامل_ضفأىا

 ناسنالا ىمساشمفهن ميس وهسيلق هي قلعت مس هلسعل نكس اعرو ناسلل اوىاقا اونيعلا

 أو أل اعلا ىفام هكاله هءذاعناسنالا ملكي كلذكو هلانمنو د بطعلا قليو هتسغيفدئادشلا

 ا داعمسامث هكليىناسنالا ندَملا فىأ سنلا فام لضفأ ىنعيءاضعالار“ اسكلذكو لالا ىف

 ا ةرؤسملا حاورالاو امفةنوكرملااهاوقو سفنلاءاضعأ هتلادنعدارأاهناوهتلاد_:حن « هللا

 "| ىلاذ_فةنت غامدلا نماهّوشنمو هكرلاو سملا ابي ىتلا دا سفنلا حورلا ىهو اهما اوتاهب لا
 |١ ىناوء1احورلاو ةكرطاو سلا نديلاد_.ةي عاضتلاو باصعالا فوات فن ددلا ءازحأ
 |١ ةطساو ندبلا ءازجأ ىلا ذا. بلقلا نمر مسالا نطيلا نمْوشنمو ةامحلا هيىذا اوهو
 || ىدغا اوهو بطلا حورلاو ةابحلاروو ندبل ا لع ض.ي براوذلا قورعلا ىو نيدارمشلا
 ا قفاصلا مدااودو سوعكلا ىرسسي ب راسا ةفورعملا قورعلا نمديكلا نمو نمو ندمال

 ٍ اهنمنديلادمفة_بيةروصتملاة نك اسلا قورعلا ىشو ةدروالاةط_تاو:ندبلا عسج ىلا اهنم

 غ الا نديلاءاضعأ نموضعنمامو للا لصح هيو نيش 'الا نمدو تنمو داوملاحورلاوءادغلا

 | هتلادو:سنماهاكهذصهو ةقفادلاو ةمذاهلاو دكساملاو ةيذاخلاك وت عدرأ هيفز رغنو
 | هللا ىلارثاسلا ح ورلا بكم هوهىذا !نديلاةرام_هب ةلكوملان روضرالا ةكئالملا ىهو ىلاعت

 ١ نمذاع:سااعاو بايلالاولوأالاركذيامو وهالاكيردونجل_هيامو هضرأ ىف هتف ءاخو ىلاعت

 هرج .الافوأ اندلا ىف نيش 1لتر ءاعللا ضعنْنا اركذ دام ىلاعت هللا دن-

 *( هدحن ممراصلاةكآو #* هفر 18 نمَقِشاَعلاََكاَف (

 دل تلا ىذا وهو هاير لاف طبل سلا فاملضناهلوقناس اذهو
 ' امنا ءانال ةنذ افمسا ادد لل رحجحو هو ماذاق ىقشعلا دادس مهناعدأم
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 هنم خور فرم أو هل, كاذب الار :ًاتىلاداعامفءدجو همذ,لاهثة-االاذافهرعىفديزبال

 «(مدشح هريكملا دئاخلاك »* هقتحفدر هَ 1 دحاَولاَو)*
 مم

 همف ىو سبتوملاناىأ* ادعالا لاتق ىلع هنعمل :.لا عمم ىذا دشاسملاو عبجادش ا

 مهدلاددعلاو ةريثكلا شوملا بحاصو هلرم هانالو هلعسالىذلادرفلاد-اولا صخمشلا

 راصنالا ةرثكب عفدش, الو لكلا عيتوملاّْن ا عي

 «(مدأو َلَع ى اناا 5 هلام“ الوابل هلو (*

 ثاس 1اءان , الا مارتخالاب صةعالتوملاَنأىأ يس ملا

 ءانبالا ىلععان“ الاءاكيوءان الل همارتخ اكد الوالل همارتخ ا لبث ا د> الا دالوالا نو دنيمدقالا

 هان , الا ىلعنيكابلا لا اوحأ ىواستو نيذ لا فتوملا عوم_ثلءان "الا ىلعءانبالا ءاكمك
 ريبكلاوريغصلا ميت وملاَنأى عي دالوالاو

 ه(دلعتوملا باع « هناي ىلا ةيشرام )»

 زرت فدك أ هن رغ:سوتوملاناسنالا ارك فدك عب هضدهز ىأهنعبغر و ماهفةساام

 فيكم انفالابهداد_أ ىلع نجى ذلاودتوملاو هفالسأو هداد_بأ كله توملاءادبو هسنع

 ساوبىألوقهنمبرقيو هنعىفاحي

 قبنل اودانامهتتاوامأ 5 اودابواونةنيذلا نياانالأ ٠

 بيطلاوبأ لاو

 بأ مدان يب وهنا سدل مدآ نب | نيكسم 00 ةرصنملا نسما مالكف و

 : :رخ الا لهأ ع نم سان ان اق د_بامأ هْسان هبزعيدسعنبو هرعىلازب زعلا دبع رغبتك

 تممنعهيز تور زك تكمل 0 انبأو تاومأ اناا اومأاندلا فاكس أ |

 همم م )و

 *( هدعبالو كاك هلق ما # ىذلاالامكمَدَحَو (*

 نوك»,نأىئشرىأ هدالوأ وهنانآ لاعفانال ”رلدجلا لاعفلا نمدلعش اعناسنالا فرش ىأ

 هنان انالهسفنيدو سا ماظعالمماصعن . كو هريغفال ناد فدع تاذص هراكفا

 «(هدخبو فو دعاك اكد * هقالخأو هاناصمالول) «

 امحادود 0 0 ةيضرلا قالخالاو ةيكررلا يشلاءناسنالا ىلتالول ىأ

 ىلا ةسو ا هيروصاال هنعرتؤت 1 امو ةمنسلا هناعأ ادو>ومناسنالاريصدامغ ا ىنعي

 ١ مئاهملا اهيفدكراشت
 هم 2 2 ءءء 12-0 2 0

 «( هدروىلاقوشلاامناو * ىَروْلا سوم: رانأ قامت )*

 اذ_هو ةئابرمسلا ةغالاب ىهو رابأو نانو ر اذ [ىشو مورلاباش-ى عس رلارو شرخ آرانأ



 ١ ”ارواهقدعبلا تتباهلاوشأ فال تح اوان: .ق11 برعم ىمراذوهو ملا ذبلا | :

 ْ مصلارفاكلا ةدايعامدلا كاسعل , وهناهترهزواندلا ىلا لئامسفالا ىوهَن أربع اهيلانوكرلا

 رئاكلا دمعك ه دعت وهذ ىوهأل ادياعراطايندلا ىلاهل مو هلع وول ءالمتسا, بلل نأ اعد أ

 ءئيدضأ|

 8 م 5ع ىلا 7”

 « (مدقف حم أ ىفريص # لماَررفاَمْرَذا ! <
2 272 

 1 ىءاصأام :ركل ءايسالا ىو ودم رغدلم قت هس طاشنلا طا ارذاحرملا ا

 دئاد_كلاءنامزلا فدسقاذا ىت> اهيلع سن تن صو اءازرلا فا اءازرلاو بئاصملاءنامزلا ل

 ْ احه راطا2تددزا ا

 » ( هد ن مراسم - #3 2 هنك فا 1

 2م

 ) 5 ”اكتامزلا نأ عدم هلل نمهنك ف امابخ فن وهونامزلا فك ق لام ساشا تكي أ ا

 ات كرس فاد دال لقا لقال الم نوما ْ

 هند ص ادصو م6

 (م1بع لع لولو ل #23 هادم نانالاَف ركل«

 ١ |ءان :ذلا ىلاوهصمأو بارتلا نم قولت نأ لدعو هتقا هملاريصتامو سفن ف ناسنالار اطثواىأ ا

 ١ نك ءملل_بو 4_لعدتنا ىل_ص ىذنا ىنمدقو دكول# ىلع لههلرب لذ هم_فو هلا راخخقالا كرا

 ىلا ةراشا بارتلا نمقلخ مدآو مدآ :اونب مهاكسانلا ةيلهاما ةسعو كانا لاف ثم>راختقالا ا

 : ل مارس هكتاانا وأ أ
 مدد

 « (هدرْنء ضر الا لأ 3 * هب ل مكذلا ٍسْمَأ)*

 || هزعويفملرذ م رنالاسنج ماش ناصقتلا اذهو فعضااوزمعلارسأق ناسنال ان اعأ |
 ١ هنداعا او هدر ىل_عضرالا ل_دآ حتجاول ناسنالا مونن م هيرق عم ىذاملا سمأ نو هوالثم

 ١ راختفإلا ل ل قداللاف رم ا اوهملءاور دقي
4-0 

 « (هدهم فل جوعىذلا لدم »* هتسفلج أ ىلا ىرتخت )<
20 4 52 

 ا مرتخاو هني> لجو عىذلا لاحو هرعف دمو هلأ رخ أ ىذل | لاف لكلا مييءانملا ناك اذاىأ ١
 ا «اثفلا ىلاريصملاو توم لاوهمهالارشآن اك اذا ىنءيتد>او دهملافن و كح, ثم هابصف ٌ
 ءاوسوريصقو رمعلالي ,وطفأ||

 «( هدجمأ عشمتدب #3 ريكا تملا ىلا الو«
 رص 2 2ع

 تشل لالتع هفصووهةهذموةرخآ الا باون قاس ىف عقال لالخج تيل ىلع انتل :

 ىلاتيلابةزاشالااو ةصرستلا زا الا لع راهم اح هوةرخ الام ىلا داعامفءاناراض ا

 1 دهلا,هعسشتو هإ+ أ نمصتت.ال مذلاهعمشآربقلار ازو هل + احن مىأهلجاعل ا ةامل لجأ ,



 ىدع و مزدخم هوىداعبا اخت < هتدغووأ هند عوأ ناو ىناو :

ي ايدعوملا زا اورشلارداعيالا فال#_خا م اركلا ةمشا دكه 'إ
 رهدلا نم دووءملاو هيءافولاو ر

 ريسخلان نملوماماهدعو فاذعو روذحملانةدعو وردا :هناقكلذ فدل ا

 روؤد+ 252

 «(هدر ل نأر ةأآىأو # هس كدبدَجىَأ)»

 ىلع أبو كفبال سلا دئاىأ قرا بم نرقلك دكال هاو ديدج لك هنالباقرهدلا بتاعي | ا

 هدشفب و هريغمف د ل

 لاا ام َ

 «(هدنفن نممدع ألالرْنَو 03 اوف ناشر مست

 هان الخذتب ا قروبأللا جداورهقير هدانا ىأ ل بخلا نءةعطقلادمفااو لءولا مدعالا | 1

 000 ءنلالهلابايسأب لعولا لزنةسو اهراطموهىذل ااهّو-ىف

 داوحلا ةلاحا نم ممهتداعىلءاذهو مصاعت ماصتعاوأ وب لدين مرهذلاةوطسن هوحننال ىأ

 ا توكلملاو كل! ىفثد_<الف ىلا عت هتاود ثداودلا ع رمل لءافل اورهدلا ىلع
 مدانبا ني ذود ىلا عت هللا ن ءةباكح ملدو هيلعدللا ىلد هللا لوسر لاق دقو ةعارتخاو هيردقب

 ةدزوأ هتك لعوفتمتب دحاذه رابهلاوليللا ب اق صالا ىدس رهدلاانأو رددلا ب

 هيلاا مويس مفر هدلاوه ثدا اوطساردصمّنأن و دقتعي ممنأ كلذو ا.مصحخح ىف ىرا اهيلاولسم

 0 ار ب توعاتلل احابجبالا ىثاماولاهو رهدلا عراوقم مياص أ نولوةءو

 ردهدلا اوء_بتالق قلاملتاانأو لعاشلاانأ ىأ رهدلا ان لافو كلذ مهيلعهللاّدرف
 ”. م55 ممدز)) ىو+<

 « (هدمف كليس مهعمج ٌّئ مهدادضأ ًاولشتل اكو كرأ)«

 رهدأاْك الهاو نامس ءاضقلا موت ىف ةصيقتلاو هلضفلاَّناىأرخ ارم هدمودازاذارغلاّدم

 ىلع ع صريغءامس ف ىدرلا امهعمت< لب هل ذل لضاففلا ىلع قال صقانلا هك الهاك لشافلا

 لف
 هز د 10 هل مومو

 «(هدشر نم 0 »* اعفان ىلا در نكست )+

 هتلمضفن مدل عفن 10 الهلا عفد ف ىفلاعفان ل :اضفلا باستك ١ نكي لناىأ 1

 لفىنغيالل خذلان اك اذاعي 1 اذفلاباستك اه سفن دكيالو ىنعتبالو صقنلابىشربف ٍق

 هع عفديالذاهذكن ,ءهسفنحريلف هباستك اءناسنالا نعت

 وو مم ه5 24ج هدم ود 5م هك

 « (مدهز قع دهزلااحأثذح 00 اهلاعأوايدلا رق)*

 دهازلا ثعب ىذلاوها ين ابلا موديالو دحأ ىلع قسمالا ني ءلاواهلاعف اند ناعما ىأ 5

 مهلعو اهانا متن رخل ايندلا ف نو دهازلا دهزامن ا ىأ اهيفةبغرلا هلقو دعزلاراشب ا ىلع ا .دلا ىف

 اهئاضقناةعرسواهلاوز كون
 و د2>/٠و از)اورع هوم ةةهدو

 00 دمعتام 5 ”دياعدن او ما نمباقلاو)
 ب 41 د 07

 ديلا



 دوال هنافكماعالا »* اهلك نطاوملافدم<ٍربدااو

 *( دس رم رسيقاذاالا 8 هحادم راك: الشلاو)»
 مد 0 282 24

 ةناناو كيرلا ل_طفب م كحامناىعي هبلعسقوهثشيرهتعا اذا؛ دا! لاح فرم رهظيامغاىأ :
 داع نءارصةمهاوسن هدحوو هريغملا سنام هرطخ 1

 و4” سم

 * دير ىلع بيطاا نأ 3 5 همالكو د ىسْالول)*

 هن صوصخد نزلا ةيدابلا ىفثوكتراصتأ ىهو دنرلاو مالّلاو ىذغلا نمالثمبرض مث ١

 راصمالارئاس سقاملهلعءائئااندنرلا صاغ لوةي كلذبهياعءانثلاو ةحارلا ببطن ||
 رمل هلمضذ كإذكلف امهرمغو مالّعلاو ىذغلا اهمتعارعة فد: دنرلازيعو اهنس ةئ املا ترهظوأ|

 هسنح نههريغىلا هشلساب تن درهطاعا ا

 م22 هولا يياومم وم م مرور 2 51 ْ

 «* (هدص ىلع يك ىذل | لثم #* هلدو ىلع ىكسيىذلا سدل)

 نمذا لاو>الانبا.:ىلاةراشااضدأ اذ_هو هتقرافمهركت نكه-لءاومد م نم سدل ىأ ٍ

 هقا اردو هدعن ىلعع زب نم مهنمو هنطلاختو هيرقوهتاصاو ههركت نمساناا ا

 وم 765

 «(مدسلا رسل 00 ههنا اتي فرطلاو) *

 عمفاممدصلاو لدؤلاو دعبلاو برقا ةهاركل ىضتقملاىأ 0 مولا م ْ

 نععلاناف فرطلابلثملا برمضو هلدوهركب راضلاو هكا ارذو هدعنهر 1 يك. مذائلاف ةعقوصَراضمو ْ

 قدام انرملاَّن ا ى-عدىذالا نمدف امل داهسلاهركتو ةحارلا ببسوهىذلا موزل ا بحت ا

 هدئاوذنمهقارشب توف.املهقارذ ىلعءاكملا |
 همورس 7 )و سي سر رق سرهءد سود عوف 2 ا

 «(هدشإ ةهودقاانل لاه * ىدرلا ناولاضرف ىد الاناك )« ٍ

 ماذاو اضر ةهبلع عزملاو نزلا ناكهدةلفءاداايهنععنشقاوكرملا يد: ى زءانردقولىأ' ا

 اعفنئدعالهنلعنز طاف ءادغلا ىلعهلر دقن
 ١ ه5 م م 80

 « (هدعسىلا برعل ا نمراس »ع ىدهلل علاطالا وه لك) +

 لكشلا بارتلا نم لهن ادشارملا ىفورثأ ىنتقيو هبىدتجاعلاطاكو كحالائراانكلىأ||
 هد 1 ماد 1

 و هَ مم

 ه(هدعؤ بر كا اك »+ اسد دين مىفدأتابذ) «

 ءامنلاف كرك هتك انغدعيلا ف هنكلو: عانس رقأانوفدم هب داش ةفاسملاناكأ |
 روابعلاويرازبل اجيت كح |

 «(مدعو نم لوع مافات ل هداَعيإْر مم انرهدَي) أ

 رعاشلا لامر منا قدعولاورمشلا ف لمعت.يداعبالا



01 1 

0 1 0 

 تأ منغ
 نك نه نك 2 يك نهر نحل

 رلازرلاا 1
 0 ا ل ل رم راح نه نحال 4 4 0 ٠١

 يع "يفت هيفي

 ه2 نا ك9 0 هم و ,د )5 - هع

 * (هدن رق رانا ا دمعي ريص #* هدحو نم دج اولاب نسح |) *
 12 و9 سمس مم

 رجأ طبح عزالاّنالهتتسصمرب ىذلا هنافرب_هلا هن فني زحلا هملا عزش تن سحأ ىأ
 بس لصاحلاّتوْملا لعجو باص ادحاولادئزلاراع_سأق باوثلا ضّوعب ريصلاو ةيددملا
 توغاربا اريسصلا لعجو هانا ومو دنزال صقنمءاربالاَناف دل نمرانلا جارضتس- | ةيمصملا
 هلذب وتو دئرلا ىف راثالةداعا ةيدصملا

 هو ميىهوو روم هودالوم فش . هو هد

 * (هدهج ىو هأكسب نك *« ىب الاريغ ءزرلا فى أن مو)

 عزج نم ىيعبءاكملا «-ت.اعناك كل ذريغ أو نزملاو عزم ارهظأو هتدصمىفربصنل نمو ىأ

 ىينأ هتقاطذباهناكحو ًايشءاكبلاريغدا)ءازعلاو ربصلا ىلا ع زذيلو هتسصهف
 داهتجالا خفلا,دهطلاو ةقاطلا مضلايدهلساو كلذ نمرثك أ عمطت_بال

 ءعوبدك ودم ءمرس ”#مهر مر رورو 000

 «(هذن ىلع ا تاك ذإ »* رفع لع ْنْدْللا فرد (

 هلثمدهاشتلاممال «لعنو.علا ست نأ يجيب ىأ ىعسملا اذه ىلءهعومد نذملا عفسلىأ
 ءاكبلا ىل اعدم عزجلا كرت ةسصملا فري سلا لامعتسا ىلا تاسالا نمق.سامف بد هنأ ىنعملا

 لاهامءاكبلا هيلع ىدعفريظنل ادو ةفموهذا كيرملا ىلع

 ريصلاو



 ءالعلاىال دنزلا طقس ىلع

 هللادجبر ىّرعملا

 ىلاعت



 ؟١1 48

 .مانقا يسوع بيا و 2 2 دوو 2و يت و يب ع
 ءانفو لاوز اهتسقاعراد ىف هنوكو ة: اغلا ةامحلادارتغ مرعسدال نملماكتلا لفاعلاو ىأ

 اهلوأ ىلا ةدمصقلاهلوأو ىناثلاءزخ اهملد ولوالاهزيلسا عمطمت

 هدنز قرانلا دس ريص 0 هدسسو نمدحاولابنسح |



 ا امغر هرعىفووخ أدولف لس سا كرما ىمن الوقبءاقبلالوطب هلوعدب تم لاوخ أن سهلا

 8 *صىلءىقابلا لأ ىف هنلادمىأ بارتلا ىأ ماعرلاب م-هفونالاهاطلاىاهداس-فث ال

 داسللان م

 «(دامالا حارب هخأ» *ب انواع همخأ نعبطملو)#

 | مهداك أت رد نيذلا همخأءاناو ىفوتملا همخأ نءءزرلا اذ_هىفس فلا ةميط قزريلو ىأ
 ةسصملاهذهرأب

 «(داّقلار اداب" ةكرالقو ٠ 1 ركلااًذاو)«
300 

 1 ىأ زمنا ىلا :تتها راقلا جار دلك نار حس ظهر ”هللقلا ءاملادامأا

 هانملا نمر بءاشالفءانا ةبحاصملاو هآىه نم مىتلغىشأ اي ردن اق. عتم أل وركلا ضاغاذا

 رعلا ضاعن ادعب تلملقلا
 ءه وءٌشر

 قأنام ارثكس :

 كك لاصفنالا ٍْ
 زودعالو لاصتالا ْ «(دامعلا عب :بقرلا دماء 5 رولا اممْدهلتن لك )»

 ةرورضلاىفالاكإذ ا 3 ءايتلاالءار اوس ةقسعشلااةماخلا ىغو انتر ولا هني ”ىذلا ءاد_منالا ىلاراص تن لكقأ

 ةرورضالو صرالانبدسعلاق

 هماجلا |مضمس تدع 5 ا.كص همأباونع

 ْ هما نم رخآو مشل * نمنزيد وعام تلعيس

 ١ ىهاولاهء_:مئثقيباللاوزىلا“ اني لك ىن-عي همك وهءانب عفرب ىذلا دم_تااهمشدب ىذلاو

 كحلاو
 «(داتوألاو بانل برصد ل همغكبو َنءاَظَىَمْلاَو)

 ْ كلدهدغب و رشلا لظ همفكبرفاسملا لا رلاوا_ مهلة ماق الات دلا نعلدحار تناسنالا ناىأ

 ةمئبال ادسشنت نءالخف مامن | ٍِب رمد نع

 «(داولالَصَلا عادت الا فلكل ولالا أنا

 ا|وعدننم ميت نوت دال تا د تا هه ككوهربدةتفرهاظدتلا عأ ىأ

 ْ هيهريغىد:ةفاهماطح عجب ىلع صرعيواثدلا ىلا نكري ن اوهو لالضل | ىلا ةدسافلا هيريسب

 ا ددلا ف دهزب نم مهنمو لضءف
 مله ريع س62 6و ىك <

 »«(دابْن م تدم ناو 5 همقن هيلا ترا ىدلاَد)»

 اوهو داجلا نسوان اوس سا ءاوتس ا .ةسانلاريت ىذلاو ىأ

 00 دقو داج وهو بارا نم ىقاخ ثمح مال _بلا هلع مدآ هبىسعي همقةامحال

 هترطق ىف

 ل سس 124



 اننا دل

 تس سخخ تنتسب سس ست سس حس سمس سس أ

 ابها لتر ال تاكراف لايزلا ىف «#تقذاو ثدح اصلا ىن-هدلوقالا بحاصال تمفوو ىأ
 ماركلا ق الخان .ءافولاتنأرو

 «(دادنألا ممسك هل اَمفاضَعباَمشلا َتعلَسو)«

 نارقالا عمهم سف شاعهتيافارط بام شلادرب علف: بامشلاةءارطفوهر نواملا همرتخ ا ىأ
 ردو مد © م

 ( داوغو ع اوراق سب نقي نورها رمح اهدا ه

 ريخام ئابصال لدبالو هيزاوب كرمال يظثالذنيبهاذا ارخام_هاعجو قرملاوامصلا بطاخ

 ودة ىلا ىداوغلاو ْىدع ثعلانح ورت ىلا مناورلاب ملا انقسىلو أو قحأ اولوو لكعرا نم

 قسااره مدي نمقحأ امهىأةادغلا

 «(داَسنالا فر وطسلاَن ول * ع ومد مو ول ثامو)*

 عوفدلاك ف امر ثارعاشرب نأناةكسامهىأ ثاموداوُعو متاورابق بنيتمةوبدْهَدلا

 درولاءامدم_ فس مدام هلالفاأل نمفرأ عمالاوةقرلا فءانايهيسثير ه_كثااوةقرلا ف

 سو عومدلا لس ءتلاسول ثا هاه هاى دعىأ تالثاسلا. نءنوكءام قرأ دءصملاو

 تدثكت ذى ماهتراكروط-تحن اهتقر

 «0نر را 3 6 اوكلا فرش أل -ر)»

 00 موق د هوقو ترثحا د ا

 ههسوالا ك لاه وملك ذا

 ه(داقتاقَتَعْنأ,فاممرهالاا نان دحمان«
 2 ةقما 2

 لو. سما كلفلا ىف ل راسا ادحاوهو داتا هناكر جأ بكوك خعبرم ا
 دقودلاق ةياهنلا تهتناو هران تاعناو هنم ناحاذاخعررملار 1 ئةطر_هدإا نادينا

 فو لالهلان ءاهلنامأ الذ م مةطب ىدرلا نم ىعطمنمعبرملارانل_متالىعيلاعتشالاو

 همها 69ه اق م 2 مهل 2

 » (دارفالا قدعت ىح لم ثلا قارون و٠

 وهوءارثلا نماهفاقتشاو ةعقحح بك اوك عبسوهو لجلارخ اوهو َرِمَعلا لزائم نم لزئماررثلا

 اررثلا نا لوةءانرئاهريغصتو ىو رأى ماو لاملاريثك ىأ ناورث ل_>رلا.ةيريثكلا لاملا

 ةدر:م قس ىتان هلت فارتفاد ىلا نأدب الو اهلعئاعت ىصخال ارودهدو اباقحا تربغن او

 اهيودنم
 همر لركلا

 ء(داسخلا فت الا عردو د ف1 لجألا ن.سعجلل نكم اقل«

 ا 1و رورارسسسال

 نسحملا
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 هتغقنا ال ١
.. 

 كلا 6 2 هد قدم هم

 *(د دا اوعااددرتىذقنو 3 زبن ءبيبطلا ارقأدق)*

 نمدّدرتك_نععطقناو هلءاودالتوملاءادناف 0 بدطلا فرتعادقىأ

 مدو 7

 0 املا داعم ندع جولار ! عمل -اَوكمسأ انا مز*

 سل اكدر الإا ةلدتخ نر قمرا كك كف بويل هتياهب كذمسأيلا غلب ىأ

 ةمايقلا

 قره #7 ه درع 5

 «(داسسلانيعال عبو ضير أكو نورها ادد أ

 كودةفو كنماوسأ الف كضممىفكنو هدد ىأ كنوضّرَع كلاو> كموقرهساملاط ىأ
 نضرعرهسلان ٠ هاودياك املوطا نيٌئانلا نيعال م>رتغك ضب رعقروسا!ةاساقمدعن او مان

 عد ومد رو 0 كع مادو لل نامت
 « (دامت تادبةْشيعن هن »+ ور همر اودع نميشناز»

 2 0-42 و

 لجرلا نوكي ناو ىرخأ لا ذ نو ةّرم اذه ماس نال !ان هت نادا هضااورئذلا
 « تن وذ ول لاق بايسأءاسنندإ وهب

 دغفك<ونافيسلا عم لهو « ادلاخو يدمضتاهك نيديرت
 اباوسن دل ءاك ذأ ريشعم نمْكرملا ناكأ سوفنلاةهازئاهانأت ةمومذم ء[صخدامذلاو
 صاختالو اهيا نمد_>او لك لصاو دامذتاذىهواندلا ةثدعباورتغ لو اسعوةءاندد عب

 دولا بجوعدحال ىتالواهدادو مهّرغنامماف نادخا اهل ىتلاةأرلاكه عملاصولا

 «(دأالا ففوسلا لم هيف اونو ديعصلاٌمربال)«

 نوكينأ ىنترو ضرالا فم_منةدةرهاطلا م-مضأرعاربغيو بارتلا ما رثؤي نأ مها فسأتي
 اهداغأ ىف وسلا ماقمبارتلا فمهماقم

 ه(ىداو 4 عرب مكمادقا مر 08 ىلايلا طاخ" ىلعتب زعف)»

 طاع ىحييمغتلاو٠ البالانم و ءةىلاتلل او مانال ارم 1 -لعدندش اذ عج ةملام ءااماظعلا مرلا

 اًضعباهمأ 4-0 راسب الا دا ال ١١ مي أ فانعالا مالي هيلا ءادحالا كج

 «(دأر ارا دن تدفاوَنِد ادار لقابصلا لْخَسك)*

 يعش ياام سيمو ظلما وةناذ هع ةلاغو ةقادصرملاو ىارلا نيب ناك
 هدهعىلياذناو اصلا لازفلاوزلاهتدارا فى رملا هقذاو لوز, نأ ايصا ادار أ فوامصلا

 0 .اوللايركلا ةمشن رملوالا باص ادوات رو
 مر, -



 اكل

 د ل ا

 «(دادتلا و ئالوغفلان 5 زال ىَوَجْنيمس جرحا اماط)#
 ”. يم 2

 باوصلابو وءكبالاملاعفالاو لاوقالا نه 1 لاقت الع هسا قيد زلسا لد دق ارثك نأ

 «(داسحلا باكر َلَعَىغاَفَ *ئ نيلسةالَصلا تناَداَمَلْثم) «
- 

 2 2 2 ادع

 هلع ضرعاملمال_لاهماءناملس نأ 5باوصلا ئطخعام هنزحىف نيزما لعفياعرىأ
 قفط ”ىلءاهو در لا ةذىلا عت هنت بضغو كا ذا نزف رمدعل  ةال_طهةتاففاهب لغة#شا لمخلا

 هنال_صتوفبستناك امال اهقانعاو لمملاقوسب رضي ل_عفقانعالاو قو سانام
 لعامل مالسلا هيلع نا لس عفاسا اوةياذجالو عفنريغ نمبرذعت هنالزئاسرغلعفل ا اذهلثمو

 ىلءناملسادسىذااوهةال_سلا تاوف ىلع فسالا ىأ ه_.فهل صا هل كاذ حادا ىلاعتهلناَّنا

 هيلعهض رعاذا نيكسلاب هقاح ىلعحن ألاقي لعفام

 «(داصت داهم عصام ورا

 هلوب ىلا هتهللا ريخأ اك ناو سنالا هلىلا .هتهتتارتعم ىذا اوه مالا هيلعناملسّن ا ىأ

 3 / الاءسهأي ىرجت حررلا هلانر سف ص ةروسهف

 «اه اذ الياس عمتك ,رلا عد دو سامان هلا ردْعْفَح) 5

 هعدوداو سانا اه_ءلع 0 ب لذنياهلدإ إو ثءح مال_.لاهملع ناملس ةصق ضعنىلا ةراشا

 ىلاراطمالاىهو داهعلاهوذغتو تاف الاهل قرط نأن مدعبأ نوكمف هنضتتل عبرلا
 اًضعياهضعل عش

 رو ومد ةت6<

 «(داَصر ماجا نأَنَع هد : ادكوداكن اهل حور ) *

 هظنعتا عر هعدو أ ثيح هبال اهنا مالسا |هملءناماس باطىأقيرطاا دصرملاوداصرملا

 هثوفمال "سلك قد رط هلع ىأداصرالا,توملاّن ا انيقيلعدق هنأ عم لذ اد مدو

 دحأ لك دصربو» لب دحأ

 مس 5 و2 و6 عا

 «(د انلاتخامسهللا أ ىد « ركل كنا لعد ري

 530 رلا عفدت لمعي رلا عندو هم اًةاهغ ناملس بلطىأ ةصادلاد انااو مهللاو ميهللاَأ

 موف ذرمال هنا لعق نامل ىسرك قاعد عزا تقف تامه انا كل ذو مالا مودم

 انمود_ةلو ىلاعت هل أوقف مهضع راصريسفتلا اذ هىلاوردّقلا نءىغيالب ذ1ل-١ناوءاضقاا

 بان ماد ب هسركىلعانستاأو ناولس

 سمعا نإ ت26

 «(داّقنْفا نسي قماريدَس 5 ىدعب كلف تصف رك (
 مسمع 2 2 - -

 علطملا فداصفيكو ماقملا ىذا ل_ههأ اولد ل - ىف عبصأ ف يك هنأو هلاحن نع رملالأ سد :

 كطداقتفالاو .سمأب ةءانعلاو هنءلاؤسلا ىضتقيدادولا دمك أن ءامهعم_عام نا لاق مث



 قو

 ةدامولا نع لعل هلغ_ثالد معمم ك سان هلعتو هياط ف وهو لعلا باطىلاهرع مانأف ةرمدىأ
 دةّنسرهاوظا ا لء جرم ريغق ناقل نءعثهدلاو مولعلا لأ نءٍددكحااىنادهمم

 اهنءل زو>دملا ىف تانا اورلاو دئاسالا

 لا و و د ار

 «(دادمام عال بورغب * حاجز سلق نمفكلا قدص)#

 ءالدىأابورغمالقالا لعجابباق ةربلا لعامل هنأ زو نيهجولا ليت ببلاو ولدلا برغااو
 دوتسي مولعلا اتاك لهلا باطفرمعلا نا ىأ مالقالا دس ه.دارملانوكن أوو اهب قدس

 بداقااوءاقم الاهل رب ءالدلا ىعم مه و افاهدو دح ىثو همالةأ ب ورغد ريلا

 «(دات-ملا دصسعلاىفادهزر مك الا بعذلا مان التاب اَذ»

 هدهز فص بهذ !باستك |يفهتبغر مدعل ىأ ادعز رجالا هذلا سال لمان أب حاص ىأ

 ايلاف
 «(دازرسأ عادولاناصختلا لادن اف !اهيأاعدو)* يو يم ءله جت 26 9 7 ء قود هد

 ءاعدلاب هعسملو هصضش عبدو امه أبو ئرملا هأ, ةيانعلا ىف نيفغلابمنيمحاص نط اخع

 عادول!نملقأالذا ةءاركلاو
 «(داّرملاو ىلا نب هانفداو « ارهطناكن ا عمدلابهالسغاو)و موه ري ررو مىوبوي7 © مهو 2 مروا 68 9 000

 كلذ لاشاالو ارهاط عمدلا ناكن ا هيهال_سفتنأن كامرا دسقم هيلع ءاكبع ومدلا اعنساو
 5 بارتلا نمهماعءاشب اا -الاىف وانفدا اوباصملا مظعا٠امدلاب ةجوزع هيلعدح .وةسملا 2 ومدلاناف

 ل روم ود هةر .ى٠ .يدو د هم ءرعو دلو - ١
 ه(داربالا سف: نعاربك فرب هلا فرو نمنامك الاهاومحاو) *

 ريك ذا فجاصملا قاروأب هانفكسف هل ءر د شبام رش أ, نيفكتلا قس سفأ ةهازنل هنا ىأإ
 هردق فرشاة ناد! صملا قرود هارث | غنا داربالاب نكي نأ نعهردق|

 ه(دادعتلا وبر ابالميببك بنا ةءارقلان سهلا اولت او )ع ى ه6 < © 2 07 2 4 501 95ج

 ل_ةئامنا هنالذ- انل اوءاكملادال ءاعدل او ىلا« هن عيسنللاو نآرقلا ةءارقي هتزانجا مستو ىأ
 نساحمتدعاذاةأ ارا تدّدعن هلاعف:دادعتلا و ءاكمل اهلاح بسام الف ىلا عت هللا هما ركىلا
 ١ هملعاهتي دنىف تحملا

 م26 مم 1 357 4# 14 7-1 معآ

 5 (داتسا«انغىلاىدودال .٠ داهتساو عفانريغفسا]#

 ىفنال لدحلا ةلاعمو داهتسالا كل دكحص ,وهلكت نعلكا اعلا عفر الث يملا ىلءن رزطاىأ
 ٍ أشتوفلاىف



 ن-ءزني نأ تالا عأ اداوست لوا يا.5 تعزناذا ةلكحانتا او حمانا | تماست لاشي

 ثرملا ىلءنخ:ئادا ارسال لبللا سابل هيشنادوسابامثنرهةسو هز دعنا لال نوقاوطأ
 5” وسع )

 «(دارخلا فاوقلا عموصْشن عبدو ا امافدد 2م

 صاب نزملا وصششلاو تودلا ع .برثديرغنلاو ةلفيابتطانبلا عمت وفر أع مجم املا

 هياعوحامللاف ناسحلا١اسفلل: دعاسم كرما ىلعح وةلاوةيدالا ىف تاودالا ع.جرتنماحلا

 اعسقتو ان
 « 5 مم

 ه(داَسقاندْحَوْ .حىلوم باول رح أ نمرعدلا دصق)»

 دق ىأ لاجرلا نم نوملاصلا هي فصوب هلا ود الك قلاعتتنانلا عجرب ىذلا باؤالا

 فوقولاوهو دامتقالا او لّهءلا ىأ ىلا يحاص الحر كرما اذه نم هثاد اب رهدلا
 فارسالا ةناحتو دنصقلا ىلع

 سا وه وه دوعاد <28 م <« ء 6مم هل

 «(دان زرعشم دش امنام ثسهنالَن د ثهراكم اهيمو) *

 ىذيةن نين مسانامعنلاوهردق عفراذا رك ذيداشأو ه_هفراذا ءانبلا داش لاقي
 ئرملااذهناكو ىنايذلا ةغانا اوهودانزلا- و دمث نأك ب رعل | كإ د .رذاملا نينامءئااو هئعهللا

 بزها مقنالحر رمل اذه نءرهدلاد بق ىعملاو هنع هللا ذر ةفينح ىلأ ب هذه ىلع امدق

 بءاص ةقينحانأ ثرو ًاوهراكف أي ىناعملا قئاق دحردخشاو هنعهللاى ذر هفيم> ىلأب هذم

 نمرذنملا نب نام»نالةغباشلا عادم ثرو لام هذملا ةَوقو تملاو رك ذإ ال هل

 0 كلوي املا
 م © و« 26و 2 © و2 ةدور ماء

 «(دانقلا له-فالخلا لبق ىزابنل دعب قارعاافز

 لوي هنءىلاعتهللا يضر "فاشل ىزاخل ارو ىفوك هنال هنع هللا ىذرة ف ن>انأ قارءاادارا

 فالتخالا همس "ل_ةفذخ 'املاوةلدالا جره هاو دعاوتاادهموهقفلا عخو أدق كرما نا
 ضع نماهضعناس 10 واهالا تراصو عورفلا ىف

 و تجر ع جد م

 «(داّقنل ارب تايرال لع #2 يوحي اهولاسطتو)#

 عامسم ١! امعوول ظءولاو ةباطللا فار 2700 آب رهدلا د_عوىأ مغلار اغص اقل

 هلنعو ريثأتل سارتفالا, انها ضرع الف نغلا نمر اغصلا يبائذلاودوسالا ل-هةيراضلا

 شودولا عامسف

 «(دامالاَلا هقدصُي فور شهلا حو مثيلا«

 دانساركذ هد يق ىل- ىلا ثيداح أ ىوري ان'دم الجرو ىأ

 ثداحالا ندهبورام

 «(داقاو وهلم أن فدك ..هادلا لكسر قر



 نال

0 1 

 «داّعروأةوةشاَدَلال « « ام اراَدْنم نوار

 ةداع_سلارادىلا فملاكستلاو لاعالامءالتب .الارادن لقةنلاورادلا لي دموهتوملاّناىأ

 راسثلا ىهوةواقشلاراديلاوأةنملا ىهو

 هاا اء

 «(داهسلالثم شسعلا واعف مسباح يسب دقرت توملا هعجش) +

 تفنقادسب رشا واانلا قالك لن صاف عزرا و عر اقترن دك طفلا.

 موغلان 9 هدامش الا لمم

 ن(داعسالاب اعلا للقَن 5 دعو أن دعسا ليدهلا تاَنبَأ )+

 داس الل !ةنلع ودم لل نعال نمدحاو م٠ ءاليدهلاو مالا نمرك ذا! ليدهلا

 رعاشلا لاف هملعح وال ىهوالا فن ةفاع نم مسلفاولاهريطلا حراوجن محراح

 : ليدق نم كاةباجع رممأب * رصخأ هينيخن مت نمامو

 ةدعالاءابادعولاو ارملا ىلعحونلاوءاكتلا ىف هانا ةدعاسملاا هلأ سو مالا بطاخم

 دعولا اذباوأ أ هسفنىئ_عي ىلسلاو ريسصلا ىأءاز هلالاقااصمحوئلا ف ثندعسا لوس

 ءااداعسالاب

 «(دادولا فن كاوا نكد دهقديا)«

 ناكنوس .لاذاواماش دس تاه أ هياوخ زكر نكت ذا الو نو درو تاه اهنا

 ندز نه لوة.ءاكبلاو حولا ف ةةفاوملا ف مانا بطاثردحلاتاهىأ هب اورد
 اناوّدولا وح ظةذدن 2 تافورعملا نكن اف نكريخ هللارثك |ىاناددعامءاكملاوحونلا ىف

 هيدهعلا مدق عمل دهلا لءّنهحونلذولا ف 0

 ه(دانا كل لبق رمكدو الاسكا ناوألا اكلات نايسنأم)*

 ا

 4 نمىخماهفاكلاهنيسنت مداد ا قحىلع تك تظفاف ىأدادولا ماجا تدك ًاناذه

 احدت ل. دهلا لعمال“ 0 لاله ل ءقكلهنامزلا

 بصنلاف نام لاعدقفف

 عيتالك اموودوأ توالي دع »* ترف ةوطشا وكنا 1تاّعؤ

 هب 0 ورضوءارفااد:عةغلوهوىلاخلا نمءاسلا فذحو

 «(داسبألا نكت وطار و نعام ىضارأالَك أدب +

 ّنكحناوطأو ّنكلع:ىضنرأالىفأري_غدهعلا ظفحو ح ونا فن رصقت) نئنك نا اوىأ
 نءقوطتاانال فانعالا نع قاوطالا نسعزنت نأ نكلكت ق-ن هناك <ىأ ٌنكدامجأىف

 نيزتلا اهب قءايالىلكشلاو ةئيزلا
 م دوؤيو مدد

 «(دادحَب اش بالا صين 3 اهجبنرعتساَوَناسنف)»

 افشل
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 داعو تاَّرمىوهال اريقراصدق لل_ل- اولاناكملا ناد هدمألواطتو رهدلا د_هعمدق فص»

 هيد حلاصورفاكو نءؤم نم هلع مهدر اًوبو دادضالا م ازث نملح اضوهواملصاضرأ

 نم حاض ب ده: ناكملاو لاوح الا كلَ صا | همفنفدام ةنكمالا نم رك يه: ملاطو

 دم"الاليوطدوءلامىيدق :رهدلا نا ىآ مهتم-فالتخاو مهفاصو 1نياس

 «(دامالاو نام ال ليوط ف.« ندعي دوز
 1 3 ل هاو 0 9 21 2 .

 لوالا تءملاران“ [نم قلدقو# هربق ىف لبق تمد #هد تمم نفد كو ىأ ارهدإ اودودبأ عجدابا

 د_هعمدق فصو ىف يقىذلاتلادمك أناذهو ةلاحللا روهدلاو:ءليوطلانامزالا فانا

 هل لواطت و رهدأ ١

 «(دالب نما او لسقنم « اسح أن عنب دقرفلا لأساف)

 انعنعألا اريضل نيكو تحا !نيذ_هلأساف هدمألواطتو ررهدإ اد_هعمدق تاه ن ١ىأ

 تاع اهلا نمالو اهنموسملو تررخ دقدالب نمارصدأ ىأا ف او ةعاجب نماكأ ل سق نم ادسوو

 ه(داوسف ليدل ارانأو * دال اوَز لءاماهأك )*
 2 ” قد س 4

 نالوزيالنامبنام_هورابنلالاز مك ى-هبهباهذوراهنلا لاوز عماتبثو نادقرغلا ماقأ ك ىأ
 امناو ىربكلا شعت تاس نمن ايلا ناكوكل!!ممناللوفأو عولط نيد ةرغال سول هنا كلذو
 نيد*يءمالظلا نب راساللسللاداوسىفااضأ كولا زيالىلا هللا بطقلا لوحام-مارود

 | امهترانإ
 كج مال ل و هود /9و*4ددو ”ٌدؤر ءءد

 «(دادزا ىف بغارنمالا بك ءأا ةامحل ا اهك بعنإ)»

 ةامملاةدابز ىف بغر نمنالا يعأت سلف اهمزاولىف 'انعو بعئاهاك ةنافلاةاملاناىأ

 ىعتلاو بعتلاةدا زف تءاروهذا

 «(دالملاةعاسفرورسف »امض توما ةعاس انستا و

 ضرع ةامملا تناك اذا هي هنوم دن« لصاملا نزملاب ىندالدولو ما ةدالو د_:ءرورمسلا ىأ

 دةعبالو ةامحلا فبغ :ريال نأ ىجمنمف توما تز<اصغنم ا هرورسسو لا وزلاوءاضقنالاو عاطقنالا

 اهرورمسد
 4 هدو -2 هلك * 3 م4 ده ع 11

 «(داقئالمم ومس ةمأ * تاضفءامءال سانا | قلخ) »

 ةقطانلا سفنلا ىهو ة:سنالا ةصاخوهامامأف توملابمهداس اى ةنامنا ساسنلا نأ ىأ
 انفي لةيلوقحلا بهذ اوهاذ_هةيذعمو أ ةمع:ماما دل ةقراقمدعب قتامناف ةئئمطملا

 نءوءاقيلاوةامحلارادةرخ الارادلا فءاقيللاوةاخسانلان الوق.ثنونر_هدلاالاحاورالا
 : لضدةفدافنلاوءانفالاوةاخممنأ نط

: 
 0 ا(



 ىئأ ماعر لاعو ف لعاف ىهع لعق عانى ىفع وهو هنوعربخعي ىأ ت مما ىنن .ىذلاديدش تلا ىمذلا

 تمملانىنلاكلذد:ءىوتسساوءانأب قوثوال هنأواهلاوز ةع :رسوا-ذدلا لاس ىلارظتاذا

 نانودلافامعن بل ةنتنأىلاةراشدل اربصمو توملاو”انفاا ىلا دولول اريصمذا دولوملاةراشمل او

 ناهباشتماذا

 ماو «< ل و

 «(دابل اهسْعَع رد لعتنء ماهل ككتتكي ثكب أ)»

 مدنع له ةءاصاللوب ةراضغو اننا ليام ادا لا نصغل اوتليانتوتكرئاذا ةرصشلاثدام

 اهتمدقةعت ىذلا لعلفاهلاح كب ر ديمو ىا* اكبمأءانغاهنم كلذ ناو ةماجلا حد صورلغل |ةقصح

 ىلكاواهاندمانأءاضةنا ةعرم واهتانف نم ترعة سام ىلع هند“ م

 حو بتنرغلاوهشلاو دو تعفو ةانماج حوت "ىرلابى ةقراو

 فهمهم ىخ قىارفا نود نهو + أمهارث ,7ثدحي اهاخ 000

 .ه و هو #7 <ب مو

 «(داعد عن دوبل نياَب كرا ول اروب ىذه حاَض)»

 نم عم هنافهدحو اذ هيفالا فاما شرت زوصالو حام انااا

 دليل لاش عسا عملاء بحرلاو اممتعسضرالا بح روةعدلا مقل, بنعرلا وا سه برعلا

 ةه_دّن المدق ىو اند_ععىلعت امن مر وق ىرأ ىلاةذ_هايعنمه_بساصا لوقي بح ر

 سردثت * كا ذكسران آاهتمقس لو تنردنا دقىأةعدقلا ةئمزالا فتامن هرؤ.ق نبأ: ضرالا

 "اةغناو ساردا ىلا ذاع ديلا حال

 «(داسجألا ذه الا ضر المدن أ /مأطولا فذح)»

 تلئابود ايلف زاقاو مزال لعاوال نر ول ادد كنالهيجاصال وة اههجو ضرالا ىدأ
 بارتلا مهميرتطاةخاو مملادبأ تملي وونفدنيذلا ق واهلنادا بج ا نمالا شرالا هجو بسحأ

 ضراللا ذأ مهداسج أت راصف

 «(دادج الاوان الا ناوَهدع ممل مدن اوان جبشو)»

 دادجالاوءان الا ةناه |اني نالت ضرالا ميدأ تطاق فالسالا مرن فارهظاذاىأ

 روهدلاردان 0 هداف دلو ضيا ايي الحلا

 *( ارم ه(دامعلا تاكل ءالاسخ ال 5 ادي اولا ىف تعطسانار *
 اعروءاطلا م اهلالاة ندا تان وذدوع علمطم_ سب ما ىنعع ع 1 د عاطسا لاقد

 اذ مهب هن ل ل ا را

 ُسَمالو لعفأف ةدؤتو قةرب اديورامسشمء| اوهلاف ىشتنا تعطتسان الوةءفالسالا قوق

 ضرالا ميدأب طل داو دامغا | ماظع نم ىلب ام ىلءالاستاواس سه

 ه(داّدْضالا مح َنِمْلَحاَض «٠ اًراَرهأدلراَصَدَق د بر)

 ل س 2



24 
 0 ا يع ب و مب سمح عمو ب

 ههجوّرهفك نانحلاناكلذولاؤسلاد_ذعو برها ف شملو ئذب)كهسو ناكر ىأ
 دوملاو ءاقللا دنع شي هناو دوطاوةءارحل انهض لاو تاادنعههجو ملكي ل ملاوءامللا ىف

 ََ "اكو هبح دهام اشيأ اذ_هو ناغسضلا ىرقل رانلا دقوبادبأ ناكمنا كل دور 0 1 ؛كرانن'اكوأ|

 رطلابباصسلا ىمهباجءاطعلابمهتللغكن "كو نامطلا دنع بر طش ل وزت جيل ىأرتعي كمر
 دماحل اذه تدةذتدقنامل ىأةعاصشلاو |.مءكابدمصي

 م ماسر هد يود م همر

 «(الاولد ميدي شمالا 0 اًدعاَصل سور لربح برع)»

 ةءطاقدمأ او سو هيلع هنا ىلص د كتم دس ىلا اهاي اي دهم شرعل | ىلا قرملا جورب لبرج د هد ىأ

 امهدنعةيرقلا كلذباضاءاهنعهقا ىضد ||

 » (ٌملئ ظفصنكهنمَب رد .٠ اناث موصوف ْ

 ةتئلاىفاظوفاموتمحم نكىذا!ىفاساا بارسشا اوهو قدح رلازفن ةئحلا ىلاتاسوىأ |

 مل دوم عد ١

 *(مج لاري شا اع » وح ضلال نت)»

 ءوضولا رانا !نمئياعخ ار غةماةاامونىمارسش ع مالسااوةالصلا هءاعهلوق ىلع ىقممازه ا

 0 اوصل فيفا ارطاو مههوو*ىضت أ |!
 كوة موبلا لحنا: مالاراسرو لست وررغاهلىتلا لمحلاب هتمأ هش 4ة شال ىذلا سرفلا

 مهتم مالا هن طم ثيحريوكلا| ضوحدنغاعسةعامشلا مركالو ةماشلا ىف سن نوما (

 مالارث اس وهو مهنمهنمولسو هيلع لصد ة أ ,هوْرَع
 ءسهعدق و

 *( ىعاَن مقتصرا .٠ ىرك 'اًةماَقلا موي ف كامل)»

 ىعوفمغب غنا ىذا: بصرتأ فيلا قتمابقلاع وفرك ذئناكي اجر ىأ ْ

 «( رتاوتملانمةيفاقلاو لوالا فسفنللا اشي لاو ) ه ظ

 اهتنحاهيقف فرب
 «(دراوالتو * كدا وقدر ا عدد 2 2م 20 0

 ناذكحو هنءنغيولو كل دهعفا لهملع تأ اذا تملاناىأ غي ىنغأ عع ىدح ىدجا ||

 عمال ءيتوصلا عفرودشلاو ه.ءاعىكبملا كالهبهتافام هاعدربالو هؤاكبى ابلا عفنال ||
 ىابلاةحايلالو هّبدنف توسل اههمجرتوهو هغرتو تملا ىلع هدي دن بدانلاّتوص عفر

 بدانغلا نعر حلاو بودنملا نءنيملا كد فرمصدالو
 ءاه ءم

 ء(دآنلك قريت توسع + فاذا تلات كيلا



 ا

 ل

 ناىأمدهلا ىلا :هلئاما,نكلواهركذةرثكب ىلارملاءاسن مكس رعشل تاس أنا ىأهنس ات ىفالا

 انامل ير نحنا نر. كمال دع مدبرعشل دع

 م. 3 حا وم هدم و

 1 مد ا 35 ىلا 0

 ْ اداب ميلا 0 رض

 7 مون ..ادفر نأ رغصلاوابتم ةوظعلاةيولعلا مارحالا تنم نك اوكا ارذصأوهو

 هباص أىذاار دعا ١

 ل وه نيو ثرو9 هد

 «(مدالار اههجو فابنكلو 35 ةعدقرماردبلا هاك امف) ©

 ١ دملااههجو 1 ارم برعش مدللاو ةقاكلا م ءالاوهحولاولعيةر لاودا ساانيبنول فاكلا

 ا مطاوهلب 1 ارا يتهغلبامل هنكلو ةعدق ةفص سرد لا فىرىذلادا ااَنالوقن

 "ا ارهشلا ىواعد لمسقن هاذ هو مطالكلذرث اههجو فروظىذل ذا باق هسلعاةسأ ههجو

 لص اها نوكي نأريغنمةعنصا!ىفانارغا اهنوعدي

 0 عدلات للا فنا *« انئان "عنا عيدوُتلا عمّرماف)*

 ا ةانايضل جدن اوديو لأ الاةرايتم ل رع ندا نقلا قع مراعلا عمزملا

 || لابحللا فاح ف ترقي ةرهاظأ | ان_باوسنع كءروص تباغن ا ىألانلن او مهولا ف بي رق
 |١١ هدروأامتثتس ىذااوه وىلا.هلناحورلا ىمست ةنطانةوقناو.كارثك "الو ناسنالل نأ كلذو

 ٌ هنلا ةحاحلا دن :ءدقوف ىذل زيمملاو ا ىلقعلا حورلا ىلعهسن رعاة دة عاوزة هظفصو ساوملا

 : مالكمم وأ سشرصبأ اذان اسنالا نأ لاي اوه ىذا! نطانبلا نما اذهدوسو ىلعلديو
 1 ةّدمهسحأ اذا د سفنلا فة سوس !ةروصل ١ كلت قت هناف نعول نطقت ءن

 |١ حورلا اذهدح والو تاوصالاو صانع "النار ءروصتال ىلامذلن !حورلا الولو هفرعىرخأ
 | بانه هنالهيلطي لوم_ه:ءامل هنعبيغاذاف هذ حا ملئشلاب علو هناف هون هدب دملولل ىلاسحلا
 أر يصمف الملة ريك, نأ ىلا تاسو_ملل تركَت_لاىلامل ا حورلا دعب هلوشي لذا همس هرمصن نع
 ّْ هنقءارمال مولاهم هأ اذ_هوهلامخىف ةظوفم هتروصءاقدل بلطو ىكهنعسغاذا

 *(مك - لا 5 ”- وقرر لاك

 ةاّدفلا ةراساواهردتنا ترا ميئابكروسراغل يبتلع ةاذاتقلا ترا لاش

 1 ىلعلدمل» هارك الابريمالا صخو هديربال لعق ىلع ههارك اريمالارابس او اهتعميضلا عقدو !ممياج

 هدقفب تد_ةفتامذاو هنامحلاحكرملانمرومالاهذهتدحواملاط لوقيهركملا ناسؤلع
 نكتاودج ولامن اك تراصف

 رو سيو 3 72م

 *(مب كر 5 را لراند ربل كهدد) *



 كنك

 اومزع نأ نع لملك تارو ا ىلعم -متابثو مهتدسورف مهينغت هناو مهلمخ فارعأالا هن وكس

 نال م د عإ جز)رعب سوو 2و

 *(مجآلو قوز غاسعن 0 0 ايدام كار نولطب)

 للان ورق حامزلالوةتبرعلاو حامرلادامجلاق | اانا فاورأهعجونرةلاقورلا

 ىشعالا لاق هعمرالم بأ سرافو اهسراف عم رال ىأءاهبسرفلاقي

 د وت ان امصلاع ءاقال مهعدتى تم

 لاوط مهل نورقو بورا ىلا نودي ممن أ ىأ بضع عجلاو نرقلاروسكملا بضعالاو

 ىهو مهام عجرتق بورهلا ىف حامرلا نومط ىأ اهانورقالايضءلمخنانوؤرصصت من حامرلا

 مالو ةورال

 «يجلاةللشلل ن رو اظعَو 00 ايري اَنعْلاَنح لماذا

 عقوشت فن و ظ.غايفرهظ لسنا تنعطاذا ىا بضغلا ة-ظمفملاو مظعتل و ريكلا هب ريخلا

 ملل كالعت اهنا ىف_عياهرمس كتف معلل ا ىلع ضعتاهبانتلا عقو رح نم اهنأ ىأو للا ىلع يضغلا
 امباوبتغ عفوا "اك اهلعمزأتو

 7, , هه د

 * (عالا تلا نمو اذى اترمشأ 5 كيك 5 ود نةرو) *

 ىلاتد-عامن' اكابترسكى أه للا اتراهش ع تءقو | تدغاذ الط انأىأ

 لودهناوواذ تنام اك ماسلا ديد ح تقرت اهتوةلامما ىعيضعلاىأمزالان سباملا تنثلا

 لافلامكحلا
 دق و هر سود و هع 2 اوله هل راهو ا !هن ول

 «(مشلا مهو أ فاعف ضل رلاهن » اًجزاَمكَملا مدي ب رح سراوق)#

 لامعتسانوام ال بورما مواغتسا عم م ا قءعملاو مظعتلاو ه ةقن ”الا اشي هداربوةقلخ

 ْكلانوهف ولأ ىف لمحل ضكررراثملارامغلاح زتهف بيطلا
 ال ل ا

 «(ملقنلاورثتلا سرا فاملارمأ * مهوبأ في رمشلاَناك دقوا ده »

 ىناغلا لداقنتىأ امام ناك * رمشلا مهانأ نا عم م*الأ أوه در فص أم هن 71 دىذلا!اذهىأ

 ١ ارثابوامظان هش 1
 ه7.36 ء5 ءررع ور ع

 «(مهةلاوخأ للخلاف مهف لمقثاو .٠ 9 نيل كن َليقاذا)«

 ةالملا هيلع هاربا لدلخلا| ارمطن كلذ ىف روك ذملا في رشلاف تادابعااو كَسنلارك ذاذاىا

 0 ل طوول ركذاذاومالسلاو
 هس 9 ءوو

 : «(مدهلا َكاروص هو ترم 03 ةدعن مكسر عدلا توبي تاع«

 ١ رود تع يدع دس مدا نو حس ص 02 جي ع ب هو عي ص مول ووصل ص مع وعم يسم ١

 روص



 ؟6

 د ير اور يزور اد اوت ورع ع ل و و و ا يي

 مسام تنك ناو هب لمان ادضوهو هب ةنأنو هين “و هةرهتشاو فرش ىأ ةهاسن جرا هب هيل

 موماسانمهشب رعت نعى غي مهر اهتشافم امان كدالوأ

 30 لاَلاَتغَسُ ماه 0 ىلا املا سلا ارم ماض
70-7 

 نرمادالو اناعأ ىرخ أد هلا ىلو ةراتنهلا ىلا بنتى مو فوسلا ةئاملا ضينامدارأ

 اماعط مهلأ ف ماىلا فومسلا تبغ سناق نارقالانوسرامبو بورما نود وشي نان

 اهغس وشن

 «(عسلا دما كاَذْنمكَاَنل درو منمدمأو لكش)»

 برحو رومالا بر دةريبكو ريغص م منمدلو لك ىا مان ىأ عصف ألاقي ماستلا لماكتلا ملا

 هتسمّداسى أ قرما نما: فلخوهف

 «(مدا ىلا ىءث عرفو مهلئاسس . ومها مما مهرفاقم)

 هرهظ عج اذا لجرلا ىتحاو ةو لقا تهت سلب صأرلار دق ىلع عو ردلا نم بش درزرففملا

 الدي هنوا_هدع مهتدا.ساكلذنوكااو ةويحلا مع-الا و ف.ستلا_جواريسوأ ةءامعنهنقاسو

 هلق اا الانترا تءغو هنلا هتدئسا ىأ هنوغو نالف ىلا ثيدحلا تمغتودانتسالا نع

 بورح باع أ ممنأ رموش لالا مدخلاوأ هي هيلا بيش .ىأوغي ونا ا عوهوهنلا

 كلذكو مئافوو بورح باصصءالؤهو لل ىفاناص”نوكتاغنا ئامعلا ّنالم ماك رفاغملاو

 تافسلا هذ بنيفوصوم لومأ عورف منال مهتئيهاذه نوكي نأورغالو مهفومس لدا مهامح

 هلاثم لع ىذتحيوءاصأ بساشع رفا و

 و57 ” «و 4-6

 «(منحلا لاهم صاناَربِد عَ 7 ةَصاَقمْلك نوساسادمجامم)

 من اعبي ةعسا اولا عردلا ةضافملا و ةعاحشلا ى ِه ندا سلافي ءوهودا خم مه دمحم

 اربدغ همس ىلع بص ىأ ضان اد قاعرد ياللا ناك انار دغهيشناعوردن واب نافصم

 اهمتضغت و عردلاانفصا

 م 0 با لح هداك َلعْنكَل 30 ةيفحدوسأأ دا

 ىلاةمملا ىهر مقرأ عجب مق ةرلاو نيفتكلا عمم وذو هداك يسد الاو ةفورجمة دسأمةشا

 نا مقارالالااو ل ممن >ًاالاامادقاو ةءارسدوسأءالؤهن ا ىعيضا ب وداوساف

 رعاشلا لاق ةملا دا ه مشت ع وردلاو تاسحلاخ ولسه مشن

 مقر'الا عاصشلا اهيا سكدرب « اهريتقن "اك ةغباس ىلعو
 ه 7 »5 ت65 ” و« رل ”نن

 «(مزخلا نءتابتلا نسج مين 5 ةنعاتناكف ار ءالااذا 2

 مهنا كأ ةيبورفلا: مهقسيحالااناهاراواذا نعي مج
 مهلنانعالفا.هومزح وا مول اولا نأ نءناسرغلالممبو ىهالا د ثيث.-نامصت

 صصص صج صم هج مص صلال "حج يمص مجمل ص ص ص ص ص سم سستم“



 نءل دب وهىلا هلوق
 َت وعتلا هند

 ةعوطم ا

 مقا م مه. .ةم ام هه + اي ا اا ا لل

 «(مسأ| نم بالا ىءامبرمشلا ىلا * ةمدمح ىهو ساكملا بادحن كل

 ضغبير هلا ىرملا ةيهارك دش نمىأ ةبملا بالا املاو باريشل اولعت ل تاخافنلا بابحلا
 كلذوب املا هشفني مدن عبامحلان كف ةنيبراشلا ىلا هن ومحت ىض ىتلا ساكلا باح
 ةهوركمو دحر جلا كل ذك دوركم

 5و مث هل 709

 «(مركلا هاف علاج 34 5 باهت محارلا هنلاروست)#

 رجلا مركبا 58 ارلا فاهب وثووهورد:اةزوسابجلاو ثوىأ اروروسي هسلاراس لاي
 لم عر تماوقتو تاع بابا مب رمشدل هما احات تو كرحلا ىلا قاسشنتر نانا ىأ

 ةقاّمشم ىرملاب ةمئاهرجتا تناك ىنعي ةبحلا ةقرح ىهو اهيف ةعوارجلا امج ن اكو اهرطو هنم ضقت
 ايزم ريما تناك اوةتواهمر مشين أ ىلا

 م06 ©

 «(زأ او مداكملا قب وقس . ٌحَرْصَمْنِي غلاتك:

 لمقعو كلاماربق اهمال اع ف رك | ىهو ةربحب ناف :رمشم نآ اب امهو نالادر طنانرغلا
 ةرب ون نب مه لاق ةدسنيعب رأدامدانةريخلا كلم شربالا ةعدس ىجدتانأك نيتلبْنب حراف بأ

 اعد -.نلل.ةىت-رفدلانم « ةيقسةعذج يفامدنك مو

 اعمتيللتينإل عاتجا لوطا ٠ اكلاموىن"اك انقرغتالف
 امهركذ,ىذهلا شارخوبأ لافو

 ليفعو كلامها مالماخ - انامقو ورةةدقنا ىلعتلا

 هس مولا ح رخاذ اولد ع نم دراهم ري ناك كمل ارذنملاننامعنلا دالي رغاسشم امنا و

 ملئق مولا كل ذ فمافاو نم لكفنييرغل ا دنع فقي وهحالسو هدوئس ىف هم بكري مويهلناكو

 ىذم بااط ىلأ نب ىلءريق نا لاقي وسردموب موملا كلذ ىب ممن ناك ن نيد رغلا ىلع همدسمو
 نبىلعربق ناكمنيذللا نيو رغلارطخ باطراص باي كرمان ةدامللوةينيرغلا ف لفعدقلا
 لءرمو»و قد وق فمسا ى كرا ا نفد يسند رفلا ل ثم ىلحراصىأ هنع هللا ذر بلاط يأ

 مراكمللعرصمو» عرصماءددكأ قيوقلةراعت_-افرخلا لا سلص ف مسسلاو احباب

 نيب « رغلا تأ ادلج مْزلاو

 «(مدقل اوبرعلا فرادقال ندم 5 (ماَليقيلا بشل ةعبشلا أ«

 ةعيس كرمال ناكر ممااودراطعو ةرهزلاو سلا 2 راو ىرتشلاو لن يهةعم_!ابهشلا

 ةرامسلاةعيسملا بك اوكلاكس مالا ذا ةنو نأ اولعيف مسه دالو أ ةعيسن ولآ هنا ىأدالوأ
 تاس.ملا بئر ىف هنداعىلاعتهتئاءا رعاة ملزالا ارادقالاذضنتف طياسولاو باس“ الاىهىتلا

 ناملاعلاب درمهنا كذا سمالاو قلن اهل بايسالا بسم هوشو بانسأالا ىلع
 هىءوو وم 7 قون معد قيام 00

 امنا رانا نت « ةهابنت من ىسامت تنك نافز
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 اذاسرافاانأ اودو لاطاهزدؤدحأن ارا همشدال هنأوه وهنلعمق ةواع ىف لخاداضي أ اذه و

 ثرملا اذهلاق ةدكرعملا نعىفرصناىأ ىديحاها لاقو برها ىفمّدقتلان ءدس رفرح دوج

 ليفلا, حاصلا دنع ئرملا ل ثمدح أسيل ىعيدصق اذا موي مأ نم ودعلا ىدصقاى ا ىتأهسرما
 برحلا ق.م ىدقا

 هدم دو 6« < © 26ه ه8 سم6 ماه م

0 0 0 

 ناع فس
 «.6© 7 2.ى < # ”ى«9)ه مو ءىوور مم ام موو جراب عكيم ل

 «(مزملاةِشتاطناسرفلاوءارسك * ةراغلان نعى ةرمسب تكس الو *

 دح أ سيل ىأءارمسْلا ماك دع ىلعةراغلا نمل سرفن انء ل دحأ ىرسي نأ ف احو
 ناسرفلامتازعتشاطو لاطنالا سوه: تاج. ةأطولا توثو شاملا نوكسىفءلثم
 لالا ةدْشا

 نبه رسرو7ج ل مور هو جه هال »نر عم

 م دولا نيب هلك قسباءاوس 5 دع لك قلنا بقاَ)#

 سائلا نس وت اًنرملا اره ىلع 75 دحأ ًاىبعباقا ان رزه نأ ىتشالىأ

 2 هاظددتف افق 0 -”نيسف
 2 2 أ. 6

 نافبايسالار "أسد هر ةئراطلا ثدا ركل سارا 0 0

 ىأ ءاحو هري_غةلبق مسر ىلع سر طخ اذا امم دقتملا نزا ارث أ وعامر ئئراطلاديدللا نزملا
 لاوحالا راستلوشعب لينال عراق“ الا قان هنأف هريغ نرحل اءالهدقة نزح

 وه مارك

 م( ف سانا ىرامىعَأوهاَذا 5 ىّريأل سنلاو نكمل ميا ميك

 مالحالا تافضأ نمري0ماناذاو هم هنلا ارظنلا لالا ع نما ضغو سفنلا ةةءو مركلاب هفصب

 ةظّقلاىفاهمومهتناك املج مونلاىف برغلالاعنم ساكت اعا سفنلاّنال هريسعءاربام

 امبالا مونلا فل < الذ ىوهلاةيدو أ ىف هب بعشت *:القظقملا قرهلا فشع هنأ أهلا ةقورصم

 ناظقي هنفع بداشإ

 «(ْعاالو فرب هما 5 ةَبَش لبابا معمم

 بارمدلا صءفشرلاو اهي روهلنارثكشفامب رثكست بائعالاو ليابىلا بو سنمار دلاةملباسلا
 لببقةلاوهىذلا ملا ثداقبا امتنعت اوهو كشر نم لقا الاوالملقالملق هذشرتو

 اهبرسش رود ناواهبرهلا ما أرع ىذه ن نكمل باسو ةدح_زءاتفلا نمثل انام تناكيأ

 هةماحت هتمامرشّقئاوهانار هنا ق شع ف شيل



 2 (ميل منصات نبل "0 ضمتكالا هْمئاَمَو)»

 ةعسلا بكا اوكلآ نعود عتلااتاندبلا نش ئلاءامالا نش معلب هناكلا فرش هشعن هش

 وهىذلا سعنلا ةروص ىلعا مالا شعت ىعست اهنمةعير أ[ ىلامشلا بطلا ىلاو < ةريادلا ةئضملا ١

 تائيوب أوه ىذلا شعنلا لم ةمترلا ف كراس عن نأ ىعيهناش ىعسست امته ةالدو تمملارب رس

 نهابأن ةراغبال ن هنا ىأ ميلانيا ىشعال

 . *(معل الع َنهطاوانْتلاَن 0 ياك لناس جوز

 ثحامانملا نم بهتتن هنا ىعملاو ناسنالا ىلعءاعدلاد_:ءكلذ لاقي لد و و ىععانهه ماو

 ناسنالا مصعبال كأم وتلا ىلا تقرتو لاما تد همن ناكم لك تغلبو ةباتلك ىلا تاصو
 ام مصاعاياذملا نم

 «(مما نادين م اديحاوت 5 هيمان مُسْد لذ

 حامرلا تناك ن ا ىنعي عامسلا نعممدلا ىعماهسمهوأف اهيفةيالصلل دارا موصلاب فصواانقلا

 نماحي رمق هععن سعت ععسإ لذا اهممص ىلعةد دوس ىيثتنملا اذه ىثعمست لف تعددق

 انارتعاامدن اكلا

 م(مهالا سرا دن ورب صراف ل 35 هيد عمدلا لصح أ حفلا ىكي)

 0 نءمهدورو را يبرم ندب سرا لع عمدلانهدمع "لبى دفعا اىككىا

 ثرملاهبو ريناك امهعمديءدغ ىو راو هيلع كيف ُُك را تح في #تلا ىضقى ا ميظعل ميظعلا شدا

 : برحلا مانأ ن ارقالا "امد نم
 © 126 2 ه2 هب ةخ.اج#ها ضع م ىلع. قل ع هل د

 * (ملطح نمو وفن راءاقا «. هناي اًلظلاو ىلاوعل اَان)»

 رمسكتو فو. لغتف رم ادي تابدصملااهبصت نا فوبسلاو حامرلا بمطت_سنىأ
 هناءطدحامرلا تريسكن او كرما ب ارمض»فو.سلاتافنااذا هداهم هبرمتو هنعط»حامرلا

 هد كلدلوص+ل ه.,تذةلاواف :رش كاد تدعاهب

 : *(سًالو برس موو ف هبشم #* اًمراَصدَْامقرهللبو)

 قوغللا ل_سقنمفلحلا اذهل بثمو لصالو برى دلثمدح أف يسلا لمحبي هللا فلس

 ناكلذو مكج:اماىفوغللاهتلا ك د اويالىلا عتهتنا لاه ةذخاؤملا فه مكحالو نيعلا
 دقتعينارع-غنمهللاو ىل و هتتاوالهمالكءانثاىف لوي اماريثكهناداعىراحجمىفناسنالا
 هرك ذيامو اهمكح ةيسضةةءانس عرمشلا فد علب الكا ذو هت:ءاماجح او ا يم ىلءامادقا
 نيماافوغللاوهو لبقلا اذه ىف لخادنامالا نمءارعشأا

 «(قااهكتض لا ىدْسقاَنا ةءاع ف ىدفا را حا مالو«
 كاملا 2

 ازهو



 : كده رورسسا اهل سلو هذ ميلر ورمل !لدصوو ناخنافرورمسلا ىلا لال ل دهبىاقراصىأ

 (رتاوملانمةمفاةلاو ل والا ليوطلا لاهو )

 هلاقيدص ب طا و ىولعلا هارب ايأ كرب
 هوس وءءعه 0 هدو ا م6 000 7

 (ىمدخ م دلاو ثرأملناىفناسا ه م1افرشلاو حاضولا بسلا ىب)#

 ْ ىلا كف هدماحمرك ذأ 37 دلاو ثرأ لنا رهغلاريثكلاف هرمشلاو هع اللا ةيوهشملا رخاشملا

 5 مكحدامم لاضاق مكسف ىعدح

 ه(مهلادو رس نمالاقبو فاول .٠ رداعلي د مأنأْلانمَتوكسَت)#

 : ندالدب هقأتو رداغلا قداكأ ىق؛نعردغي نمل دس اماو مانالا فورمد نم توكشىأ

 ا لاح نه لهن و لاوحال ١ ارمغتاهناو ردغلا هتصس نعفأت وءاف ولا ههسش نم كلمت قعيفاولا

 ا نزالاومهلاىلاحرفلا

 :ّ «(مس قءاشإب صام ملاح 5 هيا مامرمسنلا سب ركاالاسو)

 0 رثاطلا-انسةَرمنوكمهناف ا ف راب فال تا تغال اشبأ ءاالا نمت روكشو ىأ
 || اذهرشير لاس فالتخا ةفاتخ مايالا لاو ا ىأ موسيبءاشي رريصيمهديدح ىأ د اؤغلا موش

 لا

 «7 م 0ص ٠ 82 4 . ساو 01

 ه(مرجىدهبانحوابطخهيزر 5 دمي رشلا ناَدقف لما )#

 مخ هثداحوكشاال ةسحدافان وطخ ماالا ن موك أ تنكسصناو لوقب هباصم مظع ف صد

 وود

 «(/ء لسمو ذاق لارعَم 2000-0
 ا نينراعءوئفدمل نوذفاد كل د ىد جمتبلفارثلا غدوتس مدل و انرثلا لقمةلزملاةعفرف ثرملا نا أ

 ا هتلزتموةلاع

 م راسو اوةتافرس وام“ « اَهقوُقْناهداوعا لماخانو) »

 مجرلا بكوكءاو ذقن ا هشثولماح ق :ءلف ذي واعسلارارسالا نمارمسلوهنا هشه ف وذناىأ

 قركسا ٠ نمالا ىلا هت هشاريشأ م عمسلا قارتسان ىو امسأ هللا اوضّرعتاذانيطامشلا ف ذقت اك

 مجرلا ارطد ىلع ىواعرسءاهقوفو ه4 لذا اوعا ىلماعن ا لود ندم باهش هتاف عمملا

 اهوقتبلف سك اوكلاب



09 

 * (قيض نمو اسس نعال لس« ةهاَرْىَراوم َنطفْد)
 هنضف و هاش ىف نفدين ١5 :رهاطلاةفشنان_ضو 0 انوفدمن وك تاق

 ىضر أف يكف ىناش- ف نف دن نأاءاصسلا كا: هزنأ لود ةرصاسالا ىلا فّكلا تءتاموهو

 بارتلا فىراون نأ اهل
 «(نثدلان هيلع قب كله 5 ايسر ةردف اورفحولو)»

 قم انزع ندب ء ادهم سطل عابر لالي زازا ةردفهريقاورة-ولو ىأ

 هتجزو هلعتنءراىأ هنا تءقبأ
 ء 7 مع « موو < 2 2 هون و 1م

 ه(نضلا نمنيئضلادادزاو هامشمو 5 هةصمانفخو للا لوعدواولو)

 لضاا نمل مضل ادادزاو٠اثلادرب و ف.صاارح هبل ءانفهنهربق لعجو ىوهلاعدواولو ىأ

 همق هل وك وكيس ولا ىلع

 الو

 *(ن لاكن هَ 5 انمأكلبا ابار نم»اوربةش)»

 ةنشللا راج نمو ءبعأ املا لاتياهاو باوصلاوهربق بارت نمل هبي هن'اكس باو_ملاو هلوت

 «(نزملا سقما ملوك 5 هتاف ةراحلا قا اَتْعيطاَل) اد_هىلء ولمس خلا

 3 0 10 2 زوكوهر حاودزالا
 ىلءةفدصلا قبطتاكةسيلعربتلاقبطاىأ ةفدصلا ىف ةردلا.هربق ىف تملا هيشةفدطل | ةراملا لق دق هنا ىلع نملل

 نزوة نآب هب رحامنافهمف ةعدوملاةواؤالا ظفص ناربقلا ىسنفةردلا ىروغلادشنأءاو
 09 هد 73ه © و 6

 *(ْن ةاكدمعْل عومي" ادن 0 ماسر تيدانن تنال هف)» عادنم كلذإ هاو

 ١ ف
 ةيدوبدلا صلات ءدمع بتوع عفس كلانا اد اليت يت نا هنأ مهقم سد 3 مكحن 95

 *(ىعأ ىذا دض هينا 5 ةجئاكوباىَءاَذا بأس)*

 اهتانعو ىناكبواهمهو ىمهنيبناتشوا- .ريوان رح هماع تدكياج .رثماملا ع قمع

 ةور هم بك ٠

 «(ندللان كربلا نملاندرفت * نقلك يحس هيدانو)#
 يا

 .سرطتلا ديرغتلاو بارعالا ىف املا ىاشلا نمللاو ءاسنغلا,توصلا عسجرت لوالانءللا
 ءانغا اف قذاح نغملك توص لوقي هن_ىاحمدعو تدملا ىلعءاكللا ةءد_كاوءانغلاو توصلاب

 ءىش كنعولسا الىفا ىأ ةيدانلا تو صدام ع ىذا ىف
 «(ن زا قاق هرطتاأ كلو * ْثسَأناَاَم خلا كيلا هدسد ولو

 ث:اةلدعنم مرا الى أ ىف: ” بهذ كسقلو تماذافامح تشب ام كاماع ىنزح م ودبكأ
 هضمي مموم <

 « (يوالدورسسلا لسو ف ناخد 5 00

 0011011111 يااا



 ىصنو عت نب سزاف همءا ىف بصخا ادرك انا !فورح نمفرحوه ىذا !ناءاضةقاك ىب_صن

 ١ ىصالاوناو
 هو 28 تا خا وده مه «ه م وك

 *(ندولارخ [ ىف حاملا ىف 5 هاذ لءالاو حامصالا نءَتوعض)#

 ' ىأ حا. الا ىلا هتامحدتَمِلو لمللا ف ىفور دق قرم ا نأ ديرب ناكت قو ”ىأ نم تقول نول ا

 كال اتاكرح ناله ءاودالءاضةنالاو رورملا ف لالا ناك ن او هلل حامص غاي نا نع عض

 | ءاميالفير وردا رحتكر للا ةعاد ىف لباهان روكسالاهم راهلاولبللاو ةنمزالا امتمشدت ىلا

 || فطن حاملا نهد فاك حاي_صالا ىلا مدت لو لملل ىف هتامحراان تّدفط ىعملاواذا ةضزالل

 لمللا تاهو نمتقو ىف

 *«(قأبن نم هيي ناك اماج نأوأ 5 ةَنادَكملَع ىلا أامو)*

 ١ هرثكل كذعدراد_- نعت وملاّةرت نسما ءانثل ناك ولو ةنايدلاك لع نين مرتك أامكأ
 كماعىنبام

 هدو ر8دميءه د سو يعس» - ماش #7 © دوو تم اه سوأ

 ه(نمالانةتامالاكااتواربستد *« اضراب دصلااالعلا بر نم كف اون

 ْ ىلاءتهللا اضرب طونمهءاعتيوطنأىدلاكقدص عي ىلاعت هللا نماضرلاب كقدم كأي ىأ

 هور كوم ا نم منمالا كَمْ كذءهاضرب ىلاهتهللأ ن نمىرشلاك فاو و كنمهتناهمضر ىأ

 كاما, تنمأ ىأ اهبتشمتا ىلا كتم

 *(ى كمال كدنمملسيْناومَ وه هيه لوغ رم دس هش كب و)# :و)*

 | نوكيذا هج ا ءنكترت رخالا ف ناسثالا ىلعدبشي ىذا ادمهشلاناىأ
 ا ىلعد,ش ولرض < ن هوحرمهب نا عبشلا ىلع ءاقب ا هنع ىنكمذ هب عب سمتلا ل_محالاصبق

 ٍْ اهب عب رمصتلا نع لج ا ناك ! مالا هنع ىنكمال كل عفا
 صسرو- عوو ”)”ول7 م اه ه2

 *(ن الب نانا هاوماك ل عذو 0 حيت ناملا هنو دلو, رص«

 | ءامهن اك لع_غب واجر أك ملا نمىك ذا بهطلوةح رص ل عادت لأنا

 امن | رهلاعفاءاكز فصي ريغتمىأ ناو نساء امو ريغت ىا نسأالب ةراهطو ءافص نانا

 اهسمطاك ارمثن اهنمحافاهمحرصوهلاعفا ترك ذىم
 سم9 همم < »7و هدوم

 « (نسلاذكَر تالداع ارق »* اهيرسافنأو ىسملا تديدي)»

 لسجلاىل |وهدننا ىو "نرملا دما2#فص المح تلا عنصاذا ىدياو ىديه_ءلاىدبلاي

 اريخ ضءمش اعالا و اك الف لوقلا نم ءرابنممو سشعفلا همالك ىف قداعأ قنهسافناو

 ةةرطلاف هيف عقوو هناسلب هنأ اذا هنسا لاقي ةعمقولابهناسادلر هعالو ةعاطو

 رةفنوهر ؟ءتساىنا 03-0 2 ماذاو



144 

 نيقءلاريللا ةئيهجدنعو ه تكرلك نيصح نعل ئاسن

 سدق نمنانط:رامغأو حا صو نص اة أ سها ردك
 وم وب ددو 6

 «(يغتساف معلا ع ميلاف »* دئاسمل انعدمت

 نمريخن ءامدكتمو الئاسمادبأ ق فشلت تنكنا لوقي ةئمهجهتيطانخم ىلع مالكا جرخأ

 لاؤِسلا نءىغتساو ىتكاف مم يصل اريهلا ىلءرثع ا ىنالودامنا "هل اسما ىلع ىرارصاق هند قف

 كاد نءقينغياملعلا ن مىلل مدع ل ىأ

 «(نعلاَنمليوطلاليولاق صقنلا ىلع « نم م لصف نكي )تاو )»

 ةرخ الاف لضفلل نكي لناف هلم لا ىفءامنحالا عمهماعرثعت لف بمغلا لءانع ىوط اذا لوي

 1 ا 0

 .(نأ رلادرغ انمار الان رمزمأ * ا 0 ل

 يا ور ورجال هناك اوةبعكلا نكر ىاظعاكهمف تنكىذلا كلزنم مظعأ ىأ

 لامثلا يناجتيلابر ادي يطم ا لو>اموهو هر جو تنبلا نكر مرك أ كميت ر سها ذا كلزنم

 ةمدو ممدو# لقوم دوه2 5 53 سموو مه م مومو م8

 « (نّدحلا لامع اف ىدو أفسس اذا 5 رصقمد اتا انغ ءلالجاو) *

 بعام غول فرصتي نمداهتجا نم كلذو كلدحال «مظءذودإ_ت تنك ىذلا كلت لمضان اىأ

 بارعااوكالهلاءافملاو ءدع ماركا دمي ةدئاف ”ىاف فمسلا دةفاذا هنالك مح ىف

 *(نكو ل عرقتسنالثا ممسكا « ارئاطكناقو ىلق تصسءدقا)«

 نكسيال ىلقراص نعي سعلاوهو نكو ىلعّرةتسرالاريئاط ىلق تروصو ملقا كنافو ىأ
 كقارفهراسأ نا دعبدحاىلا

- 

 *(نعظااو ةماعألا ف ىاودلا تح 5 هادو هشعأباقي طي«

 مرت نانو وود دوال مقبامو تس هبلق نمو مارب اطلا قعد

 لادترالاو ةماقالاو ناريطلا ىف ىاودلا

 و 0 04

 «(فذا فدشي مسلاوىد ب -تر :١ ةركس كم اتولا "اعدت 1

 ىعامحن كف هعطق ىأ ىءعجىرفو ىنغدل هن اك اعسو ل اعداملتوم ان اىأ ةغدالا ةركشلا

 ىنذا ىف ئفن مسلا باث كنو مريخ
 ماما. 03 م, م رعع ظرف ها ىلا 08

 «(نا قع اقارغعا بصالا َبْحيراَك « باو كن اف ىساون)*
 ىضتقي كس أ ناكف ىلة كلذ أبو كلاض ىف تشن تنكح ىأ هضم لاس فصإ
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 رمدلاو
 هب ءىذ و م مه

 «(ن «مىع هنمنردشبال ءاناا .٠ ايديال رض

 ىلا ض رالارهلاتد ارم ىاّنهلا لقا ثلا نعملاو كاملا نم ةسبلادلا ضرالا عسل ٠
 اهناوءاملان عاهدع ف.صدءاملا ن نمأ دع لفءاملا ىلا ةهج وتماهكي انس لام ءاعيرأاهيفءامال

 هيلعر دقت القلامأ ءاعدر أءامملا بلطت

 تمدؤومو ص م69 6

 *(نُسلاَلمد ادانو اكو #2 هله ف وكلك اىراىدرلافوُسو)»

 كامبالى ةئسقسلا لع ماو لجو هنلا فهكلا باص |ئذااوه توما فوخو ىأ

 نيكلاهل | عم

 - .ةثهدءوب ”ه.” دوو ) نكرة م4 6”د» يس

 ا ءادعودتو * م

 داصتخالل اءلطامّسقدروأ لوروهثملا ثيدحل !قفدرو
 ٠ م د26 م ءهروه م مدوو هم م8 ساق ع 0 لا

 ه(نكدلا مدهلاكبرعل ا ءاععلا كإ 1 اهداسقناكلارأ مف وقلاكومأ)#

 لاط ىيعياهاعرداةلا ىأ ىف اود ا ىهأ ىل 0 نماكأ ن نكل عب اوفا ناك اذنكلأ لبد

 ردع. الىذلان 5 الا ىرعتلاك ل دنع "”يبرعلا عصفلاراص ىهبلع كتر دقو كلرع «شلادامقنا

 *(نملا لاوةداعسلاب هيف كت ه ادت مومديدملا تيبلاكأنح)

 كلذدو هد الاكسل تلمس ىأ | ا و اريقلا ىأديدحل ١تسلا هثنهينأب تءمالوعدي

 هلمع ؟ ىلع : هريق ىف تق فيلا

 ه(ن ؟تاورابتلا سوح ند » دهب رايد نكسرواحم)#
 را 2و هع 2 ع

 يعير دف نينك اس موقا 00 دسارر ادلا نهأ نكسلا

 اقنهَشااهاةءىأا.ةااناهلهأو رب اةمالاعد عةفاسملاباهب رق ىلع ىلا نمةدمعن ىهورباقملا
 ودرد7 < ه هذ ةمم ز)وردمءم م) ه هو” م

 «(ن فلا ىو -نيهجاب ني رينو 2 م[ لني نسا تحال

 نط ىلع ىلدزرب مل لب نيد لتمر معلا ةنظموه نم تام ن هريخ ىلع فوقولا تءلطىأ

 تاهلصأو قة ئخلا ةفرعمف ب رمضي نيتءااربجلاا ةنمهج دزعرباا با لذملادار او نامسحبو
 الكل اور عنب نيصالا قلفهموق نمايراه جرخ بعكنبسنخ"ال هل لاقي ةنمهج نمالسجر
 دنت نيصاساة ايها ىأرذ نيصرلا هلي رم مهيلسذخأو نيصحلا,ك تف ىبهلسا نا ئاغفارتذ

 ةرضعا هلا لا ةةنيصحلا
 نونا اه-هلعو راماو « جاها لئاشت تناك اذا

 باوح لا اذاةلوق ؟
 تيبلاى هل اوقاذا

 هنعالئ اسي ندع

 هسصاصمأ# ىدنعف

 نسل نابللا
 ننات هلوق اماو

 حاسس
 لئاست نس لدبف
 نم رعب 6 لوالا

 ةسهتلا سماعه

 ةعوبطملا
5 
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 ةلاهو ىمعالادب زئال هربخ ىلع !

 «يفاد 5 2. »عه هدوير ل وود هى. « ,ءردو ب د

 *(نئالانمىوقلاىأرلا لب لو « هدير تايزربهلا لوشعلا لضت)

 ةتانلا تنذأءهلوق نمذو>أ 4لةعالنوفأملرو ىأرلا عض نذالاو ىوةلاىزرمهلا ||
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 عالطال تسمط ىتمباو.مااةاك امى دن وقلا:هل ماكل الوقعلا نا ىأ اهلح تنصقتسا اذا

 فرمشتسا ىتمهي رغم ةلول_ءذو فعضنم ل_الاضبأ بتاشا ا ىأرلاو توما باس ءاروام
 بدغلا فوفشءارو نمرارسءال افاهشتسال

 ”هماه » ٌسم دم وده

 » (نْا ةعنصن مودع انسحاوأ ار «* الك ةحاَسْلا باراك«

 سم

 برغلا ىهأ و مهتعنص نم هنأب نيا ىلا ٠ وع :هبعتأشا اوأ راذا كلذ لبق سانلا ناكىأ :

 رومالان 7-0 "الديس انمد تاطب وس اقي تأ ن مبعأ

 ةمم ب مر

 * (رق نم لدفا ىهوالاره هدلان نم » ةعاس قلل نماصصَتراَماَمَو) +

 هلىلآقا ىههرع نم ى ضو اناا تراقت رهدلا نمةءاس لك ىأل امد! اىفكنراقب ذل نرقلا

 هرع مد متامنال برا ىف نرق نم
 ه(ىضىذلاءاَمْدلافاَنْساللاَيَج ه 1س نيذلاجدلا ىذا«

 لسعلا ىألصلا قس نمل امتعيانالا سا اصف لسنلا نمنا الا قمح ام لك ىأ

 ىذأاند اىدأدعبال ارهعل اه ىلو ىتم هنأ عي ٍ

 ه(نجأ نمي سخدرولاىلا ٠ اعرب دكت وما ف تيعراَف)»
 د ءاملا درتال تلا اطّهلا نا ىتسءاةشلاو ةعدلاو ىغلاو رققلا عملا لك ىلع ةببحمةامحلا ناىأ

 هدوق مءاملا ىلاريسملا مشصتءاملا نيبو اهنب ةفاملا دعبل :دححاو ةّرم مايأ ةبهلك ىفاسجملالا
 . اهيفةواقشلا تي روما ف بغربال اذهقلا اذه لئماريغتس ىأ انج

 ه(ْنْخا بلع اًريشنملبو 30 ةلماو موب لكار ةصرفاسإ#

 نم رشا !قلتو اهكال هى هيلع نطق ارقص هل#لو موب لكق لتاهنأب اطقلااةوة ثفص»
 3 توملا هركتاهلث او غنم هراكملا ةاناعمن مهب تدنمام عم ىهىأ ةفطعنملا ىهو نخل همااخم

 هروتالد |
 هد مدس ومو اهو م ةم6 - ءءيد ردم هه و ردع

 «(ندلل ا ا:ةلا ضعب حال دالاو نيالا نم * ام اكتتانلمللا تاقاقالو) «

 ءاملادو رول ل _ءالاىفَو ة:س-ولارج يعي لءالا تالقالو ردك توملايف تمضرافرب دما

 ى رسل ادباكت اه ىأتدروو تنمأ لالا نا ذافهاملادرتالفار ادن اصلا فانكاسمما ىهو

 ىرم.سل |بعت نمر ارهل !نمةنمل ىأن دا حامر اهن'اك ليلا اريسو'٠امعال !نم تدق ءامل ادورولا|

 اا ا شط شك ات ل

 روسلاو
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 بامكلا ص هخامناو امهلعُدت فاصوأبام_مند ةنزاواارك ذب« شتاا ف براق ئافو هلة
 ءاو ولا هلق :وةناملنا ةمظم ىهفنساا ثا دس رءاممالهمسشتلا

 وو 2 همر مسا دهر هر 29و« 6 ب ذه س درع

 «(نزولاو نك امسااوأرئلااهل « لما تلا ونيطلا لد ساهار)

 زيجارلا لافاسعدق كل ذب ف صو دقو مالا هيل# مذ نيطل ليل 7

 مكيحا ام بطر نبط نبا مدآر * مرهلانمدعلجاه ولأ تام
 امنأالاةنامحلاو ردغلا ةيص+ىف باعك امنأ ا ددلا تةصوناو لوش دمي هنةلخ دكا ىأ

 ًّي سلا نوولا» انرئاانامسأر بامثدقو مال_ اا هيلع مدآ اهآردقندمالا ةةواطمةعدق

 نينا دهعف ان دالالماش بشل ناكى ان دالا.ش ءامسلا قة_هماللا مولا لهح

 اهتدملواطتلءادكلذو مالا

 +) (نرق نمءاوَحرافتداوَوَو 0 نبه اوحدأو ونام «

 هلل | لاف ةمجو همن ًاءامحاننونفديىأم ماش نود ةيلهاملا فاوناك ةيحتنبلان ةددأولا

 [كانر اياه واثدلامد اىأردتلوه تالقسنذك ئأب تلك ةدؤوملا اداوىلاعت 0

 ممم © 04 لا 20 »2

 ٠ (نيا,تسمس ناراعل انتل 30 هلام وتودإ وب مشب تاك *

 ثلا رتنافانك ىهناهاحوزالةأىماامن' اكو مهئمادخحاو قت الو اهني لقئاندل نأ ىأ

 هملعقمتالو نباب 0 اراعاهقطمف انزلا لاب نتن ا 4: ة7لواهلانبا

 .( نما ىذهقلءلاواَنيد ار ارب * ىذامرص هر ىلع لهنا 1٠

 هنلاعل او كلذَهف هرهم ىبعاصارح كنا شدار ىذا سوا مأربسيا مولا مان كأ

 اهاكرومالا نأو دابعلا نع“ىوطءةواةشلاو ةداعسلا ىمأ نأ ىنعم ىلعاذهو لو زعهقناود
 نان مو ءانأ لياقة -نمؤمان أل ئاقلا لوقينأ ف اسلا هركاذهلو ةروّسم ىضو ىلا عت هللا ةئيشع
 ءاذو ةمقاعلا هون مفوخنا عم ىلع ليداةمعالاو ناعالا ىف ك ثلا ىنهمىلعالىلاعتهتنا ا

 ىردأأمو لسرلا نماعدبت نك ام لق ىلا عتهلوقامأو تالا يهأءاوطناو كلذ ىف ىلانعتهللا 1

 مأتوعأ ىردأ الاهري_سفت ىف لاف ىرمصبلا ن ل انافايدلا عأ ىفاذوو مكبالو ىللءفيأم

 ا مكي لعفي ئذكأمأ 0 فس مأءامسلا نم راس اءنومرتأ ن 20 ىردأ الو لقأ
 ةئلاىفهقدصنمنأ لعد رح الا ىامافامندلا فوهامنا ادهونيبذك لا مالا لءفامم

 راثااىفهيذك نمنأو

 ؤ اريثكء ا او- دعب, تاقددقو سد_ةاارت اطظد نيب اهددرتدعب بارئلا ىف اهتنفدو ءاو> استني ا ىلع

 ”7 همصو )نم6 سل <

 «٠ (ىفياع نراك الريع 0 هدي دحرستسا را بيعاذا)

 ىيوقوملا فراكمالا لاياو سما ةصخناو ىلع هش قو لو هردخ حرف واسلالا بغا ذاعأ

 أ 222 2 2 و ص و 6 و يوممم همم ص م ماس و تس سل ص يم سس
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 تءمكلالاهةسنؤمل.ةلكاذكتاك ولذا سنؤن اهنأ الا هعم داما
 لاقئمالو ةتدافب تأ » ةيسح-ثددحلاة سنا نجف ,

 «(نعللا لَءتاَرداَكاَملا حامد « ٌلكرتَإو ىلاعللا هدف تدك فأ)»

 نعطلا ىلءةرداق ادبأ توملاريدقتحامر و لال !ءاضةناورهعلا*انةان أ ىفرهدلا مكح ىأ
 ةلاحمال بلاغتوملا ارب دم: ىأا-امر ة.:هللر اهدا

 طا ع 66 7 0760 تدحو "9 يمه زم ا عك ك2“ 22 "هيل

 «(ندرلاو ليدلاو بحاول ده « ىركسلاو سةنلاو نام ارهاط ىشم)»

 هبقةعتالامالا مان لاو اربامهنمونلا فىربال ىأموذااو سغنلا يرسم هاطىذمىأ

 بءالاةراهطو «_.ةةمذ ءالاعفالا نوك:الةظقملا ىفهناماىأ ىف ىلادهم.و ناظةدوو هلعفول

 سلا ”ىراغيفءناكهنأى أس فنلا» ءاكزودفعلا نءةباكم كلا لصأو»ىذا اندرلاو ليذلاو

 اهاك لاو-الاىف

 ه ه دعا حل وو ع م د هم « ى <64 دب

 * (نهعلاكةهابقلا فدا اَصاَذا و *هراهو فحل ه رش تدم »

 تةخاذا هلح فن لهل_ءا ىتتءلفرامولنيزر محلا تبان'ديىدهع ىأانالاو لح انمفسي

 يأ ش وهما نهعلاك لايانوكتو ىلاهت لوقىلاراشأ ةمامقلا مون تام_تارلا لابحلا
 ريسل | ىف ةف م تريصت ىعي ف دال ان رش ةنافدا[فوصاا

 مدومد ل مس 2عل#جحا ع مل سه ادق «©# ع م66 هم همر

  *(فاتسف ماسْزلا نأ ما سانلاَعَم « ارداممىو للا ضوحلاد ريل

 سفن مهست له ةيعامطلاو عشالا نعهزرث سفنا | قاط ةمهلا ىلاعوهو اًضرأ هبىدهءو لود

 ماحزلا هركبمأس اننلا عمهيلا اردابم ةماسقلا موندوروملا لو هيلع هنا ىل م ”ىبنلا ضوددوروب

 نأ فيولا فلاب دما ركرع متمرد
 و« )د

 «(نيا لصاى ا عاداجلا 0 0 ةحاعت ا ار نمهداَز انح)

 ْ ال 1 لابلا ةعاسلا قاع دع اركلا ىلعةءارع واما دق هديزر لع تاك

 لال لاجل اينما نيج اسوء ديل رشملا شيتا او

 هأاءعنع ءهقدي م م6

 » ( نع تاون ونا أ را ل 5 [مناداكب تك

 هللابضغا ماع قعنأب اندلا لعوعدينكله أ ىأر هدلا هءلعىخ ًاواندلا نع ةناكرفدأ

 كلمتناونوذت نأباهالواو ثانالاّمأ,ىهلب ءاولا هلةو ةناممما ىف ثانالا ةمص م٠ اممصمّ اف
 ادري عوامحاصم

 56 6 )7# جهرا اص مع زقسو مو ,ءلم وهم مس و 02

 «(نسملاب وسلا تما الام ٠ اهراَتو اهراس د باعك )»
 محافلا امسأرر عش ل_ءللا ل_عجسو باعكاناذدل ١ هيشأمي دثت.هك ىتلاةيراحلا ب اهكل ١

 |(متامخ ىف باعكلاناب دلا هيشالاههجو نسحراهتلا سمو ءىضملا اههسوراابتل ا ل_هجو
 تم ل ب د مج تتقي ص سل 2 ل ص وصمم م

 "هلو



 الدلو

 ه٠ 77 ةمدد هم ب مم وس )ود ىومءوموم

 اه وا تمدد 95 سرا -للهنءاهعضب . ولف)»
 يي

 قب“ ادعالا هَل[ دمدنءهعردهنع عردأ ١ سال عضم ول ىأرم كتل ٠ نماهفأم عردلا َنوْدْع

 ه.اععردلا تمادامادلاخ

 زور ءورلةردمدعو 6 وهم دمه ذو. ل

 *( امونم منكما ميفهاقالو 00 هفذح موب فلا سقت اعولو)

 هنومؤاو موملاكلذفف هعردب نص © مث هنوم موللهق بغل ارارم. أب ناسنالا ف ثوكولىأ

 3 وذملاهملع ردي[ هعرد ىف

 24 هءووموم 2 هم ه4 مش هو

 «(اهنسأ كدا رَتْقآلَو 3 اهررحََعنَتعدوأاًذاَنومأ)

 اهتسلىأ ًااهزرحم تر ىتمنومأىه لود: هراكملا نمأ امسل نم ى ًانو٠ عر دلاءذ_هىأ
 اهمسال سف: تظف» ىأ ةنامالا ىفاهنم أ نذعبلو كداصو ك_:ةوابرحتدقالو اهبتنهتو
 اهفةعدوملا

 ه(رتاوتملانمةمفاةلاو لوألا لي وطل|ىفاضي  لافو) «
 نا ولسنب هلنا دءعهابا كرب '

 «(ن دل نم سوبعألا لدا 5 نزاأ كحاَّض لع ماضل تم

 كح لسا ىف ند نركت 1 ىأدمتاتعر كر كن أ اذا ةنآ لج رلا ىلع تمق:لاق

 قوربلا نامل لهو قوربل ا هسق علت ىذلاوهو نزملا كححاض ىلع ىحىربغ ىلعو هيزرلا هذ - 5

 ىأ عمال قرب هف مس.نالمل مساع ب نادتالارطملاب هلعدوءالنأباعدم مك نزملاىف

 كءضلاهم_ثي هنالباصسلا ىف ردلا كاما نر؟ لة ضعوغارعالو كرضلاب ىسفن نم ضرام

 هريغل عض وف قوس مادته زر رلاهذ- منزحذخ أ ىأ

 *(ن سالب ىدتم اللا ةئعطلا م 0005 ىمست يمان ىف

 ليف سلا ادم ماقال سماش صراع: ىسماشو ةعساولاءاللا ةنعطأ ا

 نوز1تأكلذو ل_ىلاب رمظيو ف._بلارمشياكةرهظأ ىأ دس مستلا لسنا لاه هناك

 اديلساذاو نذملاب هرم سم هنأق دمغملا ف.تلاكه سادي مسن اذاو هنسرهظرالف متي الهةق.طم

 ضعفي حارسا ةعماولا ىأ العقل |ةةعطلاكرب_هتأب مسن ىتمهقىلعوعدي هنأ ىءملاوروظو
 نوزحلا حن ءو أت وءنرحدق هنالك ذلافاغاو ةنعطل ا اهدودت لب نسمي قالو مالا اهن

 مديت تأ
 و ميال 26

 «(نصل واصلا 1 :نسحاهل سس سناو أ هااَنث كا

 ركذلااهل بلطي ءاسنلا نم دفا وهات ثاكبف 3 مستلاب رهظتنأن ء هفاانثنوسيهناىأ

 0 يلا ىو هس يعي ئازالاو نرد اهمازا نوسعلا أراظذ نع هت اميصن ن_سألا

 ؟
 ل 9 ملل

 ىلهأهتا

 هر م اهدردمت هلوق

 سوما! ىفالادعتم

 ىئالو حاصتأ | ىفالو

 وكم ةهأ حجايصملا
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 ىرج املا نا تيسح هاما ىلا ةجا ا يفءامالةز امم ضر ىف عوردللا هذ_هتءرطاذاىأ

 ا ءامابن اكل اضف ضرالاا ىلع تشنالاهنملل ىهوءاملا همشنت 3 اوزدلا و1 كلذَو ناحل وده

 ضرالا هحو ىلءىرد
 لوو ءاعدعو عو و

 *«((ل تست أن ماههنع 5 انك ىوسلا عاملا لع »

 ضرالا ىلع ىرتو قلزتف تثتنأ بنما اهعنمف ضرالا ىلع تشن نأ 3 وردلاهذ_هدب رتكأ |

 رس
 مو و!مزؤءد يام م9وو2

 -( امتوزحا تن ىتحاهجوماهب ىقريل سلا ةحاَسف تحبو«

 عنج ىحاهؤاماهب ىر<ىأاهجوماوب ىتربشي وسم“ "لمس ضر ىف عوردلا هذه لازتالىأ ْ

 نآعذا» الة عوردلا تناكا مل ضرالا فارطأن م عقتر ما ظملغلا ىأ نزلا مارح 1

 اهنوزح ىلا ى منت نأ ىلا ضر *الا ىلع ىركف اهب ىيريف حوعاهءام :

 مو )و )د ءدهد هو ممدع ءىءمدعومؤو س )و دم

 * (امتوكس مايحس مَ » عنا همسك هود

 هنأ هيىثولا ةعنصفررلا قذح نموا ثوقن هبعررلا تثدحأ املا مربدغعوردا هذه ىأ

 حجبيرلات متل ا ذاريدغلا تأ ءملاو 2 ية را

 ناواويشو زيغتيالا دبأ ةءشوم عوردلا هذهوهنام فر مسكس اونوذغل نيش" لوهؤام برطضي)

 ريدغلا فالخي عررلا تنكس

 ه(اندسْير رظانايفد اذا 5 نيعأ اا َقرعِلاَنأَك)»

 رعاش ١١ لاق دار لا 0 ىهذ ةئئان عردلاريماسم سور

 دا را قدحاهرتق ناك #* صالدةغباس لكل جسأو

 لوسيل عاورالا ةيشابنعأألا دار اهم تقرغ ءامريدغ عوردلا هذ_هّناكل وقد

 عوردلا فتقرغاممأ اكدا ارلساناةعنصلا ىفانا رغاعدامدا ارا نومءبايفةئئانلارع ماشا

 اهكردأ اهيفرظنلا دّدر اذ اةيداناهناف اهنمعأ الا صاخت لو

 «(اهنيفسو هسه , ٍلاَيايِفْلا ناومحامو)*

 1 0 ءل- لولا ناومح نمئاهكلس اذا لافريدغلااههيشامل

 الهلا نمصاخيفاهتفاحىأ اهفمسيلا غل وأاميوكرب وكيف اهبكرب
 20 ومقدم هد 5!“ هل

 «/نو بعلي يداَفْسَو : «. اهعاَنلَحْلك فرو ئسنو)#

 مديكأ و ربنأ ىلو هع« اهيعربتأ الاس نع 00 نملك عوردلاءذهلمتىأ

 واذعال ءاملاّنال ميس لهاهكجسنأو ى 0علبة عماتي ا ياوضاب ءاارظنلا

 + ”كلدنع|)

 واق
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 اهرتزواهناصمأ عضوم ىف اخ ملا ضرأ ة_ءلاطاهلا تر طظذو مح لاتايضه اهلتدباملىأ

 اهنطظءاساهرتلا ل فاهيلا لوص لا ءبرناك اهغاهربسةمادنا نأ الا نونط تءاس
 ةم مص س2

 ههنا محل اف امش هر * ما رك نيمللا صحتها دل«

 ٌةْضفلا ىهو اند دعأم س نأ اهلانلذب هاندصتامىلا انقلب ذاانبلعق وتلا تتم اركصاىأ

 نيل تراتخا ىأر متل نع تاحتىذلا قرولا وهونلل االارثؤت لواهلا تفلت لذ ةصلاخلا
 اهلع ضرالاهذهةمار كلنيعللا نع ضرالا هذه

 «(!نويعرادحن متراعمامالو ١ اناا دا ًامالو)»

 ىأابجءزرف امن .ورعترامانشباهفءاملا ارك اذ2قونلا انتا روانرف-ىءاملاانزوعأا لو ىأ
 ةراكل لب الا ك ازهطارفاوءاملا مف ةدسمهصرءاملا نم و.ءىام عرج انمافوخ تلخد

 اهسورفف اهنمعأر روءواهريس
 هه ةءوي مد هه« < م0 -

 «(اننسجاب هراظان هلأ م مضق * [هنيعد اندرو تق وامن ك١

 مضق اندنعماملا ةزعلدب رسشنر اهننعأق للملا هاملا اودواهتمءدمثدرنن أت فاخ قولا نأكىأ
 ءارعشلا ىواعدليدس ىلعاذ_هو نورعلاءامدرت ال. ءكاهدراوم اقدضت هلا نييعلانيسمجلا

 زج ارلا لافا هنو .ءتنامنريسلا تنمدأ اذا لبالاو ةعئصل !فاار 2ءا

 روراف الجو ح ماذا »# دروةنمافص باص نايلق 3 روغا| نم همنمعناك

 دو هوهر و37 و ”يول
 9 » جرجا ارم

 اهنح 0 وذلا ةقض نم 7 رخ دقوراهت شالا ف سعشلا لم
 قولا ةقصيلاةدحاولاةفصنم مدع

 ه((نيعط ماقبل وحرب ريآل نعطلا ن ما همك ليلا ىصاو و قلم)*

 شاّسرلاكم دل اهنمروغب ةءش سه ةنعط لكل اهيل لما كيوابرطا ىلا مدت جراما

 اهب نوعطملا 0 وج النعل نان لاع نفسا
 ,وه وروبكد

 « موي ودك ار رعد * ةرللك ولا ناسر ارث لكشمو)*

 دك اره: لكىأ علت لك ع. اهرظنم ع نسحي عود لكببرحا ناسر ذ عسش هنأ ىأعردلا ةرثنلا

 لكش ىأاههف تا انوضغلاو اهقب ربا"انملابه مشت عردلا نأكل ذو عردلاهذ- هل_ةمنوكم نأ

 مهن ايقاف ناعطلابم-هع ورد م_مياعق رعت أبا منو دقفي مهلع ىأ امسهع ورد ناس هرفلا

 اهدإو ةلك اثاادّةفَن :م اهواكشمخ

 . ((معمىرص ضْرلاتاخءملاَىلا » ةُزاَقم حو سلاف تق اَذا)»
5-4 
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 نيسلا هنعلاز اذااهعساان هنمو لاصولاب مي.سنال هلل د2 ىب مىتلاىدعس بن مائل .١لوي

 اهاوهنمان ل سىااد َقينيءلاونيسلا هنعفذ>اذا يدل ءادلا ىنءينيعلاو

 هلءربالىذلاءادلا
 ةومصمو مه

 «(انبجو اهانة * رح قوق ةرحاتح اماذا)»

 نمّديالىأ 11011 1 ]| 3 اوريسملا ل وطد_.ءدانارئاذا

 ىهو ءانح ولا ةقاثال ةجراونم مسَعَدملا ظدلغلاودو صرالانيحو ىبدوسةراخحا ف ضرالا

 سنت ىف ندحأ دقوريسلاةاناعم نمهتساهاب اها ضرالا تكيقوذلا تأ ىتمىأ ةمطعلا

 ىرتامظافلالا

 «(هننر تابعا هلع ١ نم توام نماَهِبْتدَأ)»

 ب مو نمافوخ تنين اانلرضرإلاباتلانختب رافع الدعإلا تويضار :رلا

 اهنم لك أ اننأ ديرتبوأ

 هاي حوش هملع تعدم سنه سب 5 ا بم

 اهيتأتفةقانلا هذهتومت نأ انماع 5355 ارلا لئابق نهب لسصت ماظءاهنوشو بارغل اياد نبا
 كلذ نعاشتفماهسأر ماظع هءاعلةّشا امو اهغامدو !منمعلك أتةنادرغلا

 وو. عع ميو

 «(اهنضوو اهروك الاب « « نكشه تاهت«

 هذهلرم لا سقلن ىأر كن نيبلاطققانلا ذيبان ”رمس ىأ للا ما: ”حنيضولاو لحرلار وكلا

 4 "اكفةقانلا تازهىأ اهمازحو اهلسرالا ةقانلا هذ- -ه نمد نلف امسفن ”الهسّلن اك ةقانل

 ازا وكتادألا عجر

 « 1من اها تح فاما نحو ل اهمار ارم ىديف ىطوسْنحدعُ)»

 حير تاداموهىذلا ط وسل! نف ىديفىذلاط زال تلاها رجم ةقاذلا قوش ىدعتىأ

 اهننب نخل اهجر ىفىذلا منج ملا اضيأاهق ةوشىدعتواهدصت:ىتلا ضرالاىلا ةقانلا قوش

 ا ا را .لاهدهو

 تا د م
 ممم 8ف هم امضب ىف هَ . ا هم هءوكودم ءداهع

 *(اهتودانتءاس ضر الا كلت مو 00 هاب د اهراصدأ تمرالو»



 ّك : ! ١4

 محهجران امن 3 ارعق لع هنح اهادو لعدح

 *(لالغ ألح ةماقلا مو #2 ةنوسأابردعبْس شحو)*

 نم مهجر انف بينغ[ لااهاةراوبنلاة:. زنا نشوة روس أجا اودل أ نآذعب تكي تأ

 ةماسقلا مولاه. دوعولا كد رش ا

 « (ىامآناوضر نعتمد 1-0 اًممَط كلا فٌتاعسو) ه 1

 نااعأ ة ينيب نزاع ناوضر نع فاجر عطق, وممهج نراخ كلام" ىف عمطب ثدي ترصو ىأ

0 00 2 6 

 ىلا ىدؤوباهاصو تاوف ىلع ىرسس< نال ىنسذ:لمةّدسلاىفىا ادغترمسخ ىودتلثاىأ

 لاملاءفاخالا قعرصاف ريغ ىسفن فات ىلا ىدؤي اذا اهدودهفتوملا ىلا مثف:دلاز ضرملا
/ 

 لهالابر ارم اممذال او

 همم 7 722:06

 *(لاتعب او ناسحا دعت ماج تعفو مرش ةءاسالانا)*

 ضنلانفاعقو دش كاك لانجالا هثند هنو ةاشمتالا هنمرد_صنغةءاسالا تردصعاداىأ

 باقالعجو و

 ووو هوو م2 هد

 «(لاحتأ ذهن أ * ىمزاي وون بناعأىاق)#

 نمس# ماهث محك دىمزلا ىدلا هنافةديدشلال اوعخالاةئنه قدلكت يق مول اتاك

 - «” مزود ءرمكو دو

 «٠ (ىلاصوأ عجمان 00 ايراد او)*

 اهانسةبانءاضعالار' اسدخاؤي نأ نملدءأ هاف بلقلان ساس

 : باقاا

 « ( كرادملا نمةيفاقا او ىناُعلا لد دوطلافاضيأ لاق ول

 سو و ن7 ه 2 عم هر 2-5 مل اج يمس

 هاهو ةنتوكاو عىل<#ناو 5 موطن عيرتتأ اءاونلعل)»

 ٍلعلل وي دعبل نوطشااو عجر ىأعدرب عار ن٠ عوج-زاو دوعلاعدرلاو دعنلاىوتلا

 سومثلانأو بر هلا يوم ان وم لاق ارو 9 نم هن اذينمأم

 نكح ءىاللاةونلا عب ودمو مو.غلااهتع فدك ثار لم توا ولا

 لودول اون رذلا نيع أَن يانتو نهنع ىونلا بح ىلكت لءل نسما ف سوعلا

 .ءو 7

 «(ايتننإو دعت ع هللبازاذآ اهم ل كاد ىو نما«
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 بلا يعالن مائة ءرمدةلاك هدبلا لوصول ةز و ناس مك قفوهن هدرو در نأ تدرأ ىأ

 عفنيالاك هلصو عفتن ال ىأل هل شبا بارم هىلادرب نك ناشط ع هذع تردصفه.د>ولاراوأو

 / لالا دربنم

 «(ىلالدان اء دامت عاردق 0 ٌلعوةحاَر لدن ْتدطو)»
 كايد نا

 ىلع واط ىلا كفاعسابىتقثو ىداقعا ناك ن كلو قارغلا ىذا ن مةحاز نإ صول تيلطىأ

 كد_:علدولا تئاطلوقي لص هولا, نيعبجست ال كي أكف ىدقّعمو كف ىدابقّدعا بس
 نتي .ناتجالا لا وعاان كاذب قن اوريغان ًاوارهاظ

 «(ل[قءومسلاَن ا الوئام ىوأبلا ىف تنظو)»

 ىلق فروديتوملار طخ نكي لذ فلان هو ركمو ىولب ىلءكلذم ىتبثم غلبأ نأ تننظ ىأ
 نأ ١ فت : ثدحآ لوءالبلا عاونأب ىلع و كادوبزوفأ نأ ىلع وسفن تنطو دق تنك ىتعملاو

 3م ام لزد 0 ًادقانأ هول: مىانمل وصح نو دتومأ

 * (لاعبكو كبت مم ع »* ميه معلب تارام)*

 دضق أن ألا قابلطب ىحن ىلا دف هيترغظو هتخابالا هتبلطالو ْئدب تممهام ىفأ ب ىدهءىأ

 ا ارم ا ا لاس الو كردبال اع بكوك غولب
 لاعبكوكنمالامم دعنأ وهو ة ةدمحلا

 ' ملابسنا كف ءابلل نواس َتاَقْا)»

 هلق بمطيو همومه ند ىلا نامو.ههالرسستيالناكناىأ مهلا ن عدي ىل سمان امزاول_لأا

 هتامحىف همومغل سفنتو واس مومهملازوعأن ا ى ىعت توملاد_عدهلرظ مول تا اق هنامح ىف

 :ةلاحمال توما عب ريسوو أ سب هنأى توا ادعو

 .لالش تلا ٠ لقشر

 من 1 ا و هدد 001 ةرج " الاف ةدوءوم ةنلا

 اهرابثشاوابج قادس نملدم لانألواندلا

 «(لاَسلَسدلْلا فدرابنم »* ةََهْماباَسْ ىشإ)»

 ماقمموقتاهلصاوعزهو نمو قاتلا قتلا نه وير يأ غأسملا بي ءط بذعلا بلس

 هسسطل ةذلا فناومملاءام

 م(لاسمهَجراَبَل 05 ىدْشف مص ودنا

 اا ّمهرا « للا ضاهر مه نمت مةنحلا معئاءاضموه ىذلااهلصو ىف مدي/ ناىأ

 ا رب777777 ملا
0 



 تااشاذاةبومحلا

 *«(لودُباَمْعلدمَلا الع 031 ايباد اَياَسْمدْ تبان
 2 امل اس ا 7

 ل-.قحودمملاىلا اهثعن لدعو اهيشرت_ءاواهباضخ مهماف امسح ل اوطلةدمصقلا تباشىأ

 اهيشو دو اهباض لو زبنأ ل_,قهسلا ث هاى آهغمص لاو وهو بانا لوصن

 اهتوارط قلتو
 «(ليكالا سنو سمأ لاح "الأ كدْعو نماهل تعصي

 اع "كف ةدمصقلاةئييز 9 ءل دعو دددخ ناكحو دمملا ىلا: كما ناس تدعو الع

 هلت اهل ل دع :وناك ىأ نارتو ه.لاكمىذلا جانتلااهل بتر وثلذع و ليخالمنا اها تغمص

 دعولا تققحاذااهلاسنوكبفيكذ

 ه(ٌلوُعصملا مواصلا َتنَأو حت 5 ىذلاقيق دما ارملا كم كوز«

 ةءقاولا اهيفةعيطاملاروصل اةباكسح فق دصت ىتل اةآرماك فاخك ال قداص مالكا ل دعو ىأ
 دوءوملاب ؤتناودبالقداص دعو كاذكروصل اةباكح ىف ةقداص ذارملاّن أ كىأ اسهتاذاحمفف
 ف.لاكم زعلا فكئاضمو مالا ىف كذافنىفتنأو فدكخ ودمملا ىلا ةدمصق ا اذان اوهو

 لوعدملا مراصلا
 مودم وم و 5 درد م3995 © صورو م ارم

 «(ُلوافَدب رضع نير ظاذلل « ادبألو عصا َكسفْصناّمأل)

 راكماو لولف ب دحي رهظنال او مدلا هس ديتص نم ثرال ناب هلاعد م راصلاكمذاق: ىف هنأ كذا

 ندعو ارو نمةتفاعلاو لسانا لاك فلاب

 ىلاغشأ لكن - قش ىو # :(قافعب كن ىدعم لغش

 يو ص اض 9 هود وو < ره

 «(ىلاعةَسعلوطأب سَ ؛سْهأ . نمرصق ”ًاوهو كلصو مونام)#

 الان كيل ليوطر عدل صحت ىفلذب وأد_او سن نم ةّدمرصق أوه ىذلا كلصو مويا يهب
 خلابل ارورمسلا نمهمفامل

 «(ىلالك ف عسل قاعد 5 00 سمبل لاَبحْتقاَع)»
 رو ا أ

 | قلعت لشمو لاين ءزعأكلصو نال هفعضأو بامسسالا ىهوأب دن ا

 اهن'اكس مهلا نيعنمةمل دتملاكىرتىتلا ةعش "الا ىهو سءشلا لاس قلعت نك كدهع لم
 اوسءاهولاو فعضل ىفاهتمىلابلاواهديدج لباب قاعتي نا نكعاماسج أ ىه تسدلو لابح
 هل ةقشحالا م كلذو سمشلا لابحي قاع نم لصاقك كيدو بامسأي قلت ن مىلوصحت ىا

 هدد هي سد

 ش نم الادرا اوك 5 ردك نمل صولا درو تدنأ)»



 ام

 ء,وعق6 مو هدم

 * (ُلوكت سد يقموهو ىرخلاب 5 ةبابصحارملا هقل «فرطاك] *

 سرغلااوهو فرطلاكماياداشنالاو اب. حودمملا ىلا لوصولان ءةعونمملا ةدمصقلا هذ - هىأ

 هعيطهاضا_ اع لاكسشل او دّقلا,سحدةو ىركلاىلااهوش طاشنلاوهو حرم ا هقاقيمركلا|

 قاسسلاو ىركلا نم

 ه(لددلاضاَعواهلتارُقلاَسََ ادرومَتدارَأ ذاب دك أ

 ىمدانحلالااذكهأ لاو مهفةسامث 3 امبحودهملا ماعنادورو تءرح دق ةعباسا اهذ#هىأ

 ىعيهؤامصقنىريزغلا لدنلا ضاغو سدب ىأ ىراملا تارغا!بضثددومدو رو تدارأ

 دورولابتمهاذادامملا ىف ةيراللاةئسلا اذكهأ
 ىممدوم 7 و

 * (َلوِكدالبلا قاما تدعو 5 ثدي ىذلااهر مكت)»

 حدمىذلا ىأ هلتد- .قونلاةسقب الارز فحودمللا ىلا لوول م ةدم_صقلات ل

 ثراسو ةاورلا اهل: :لببتت/ةدمصقلات ناو ىأض رالا فاف 1 ةدمصتلاب

 داللاف

 0 ” هم هموم

 «(لومأل يعاود 5 لمآ سين آبئاككلا نمو)*

 وع رماه حوددمملاو دالملا ىف ري_ستاحدم فورعملا جار يصدأ ادح 0

 هغاسالو اهب رهشيال

 و9و هد وم ةدود 2ءمود

 *(لو وهو هلع ضيقا ضرع * 'هنأولاهرعع بكر تاك ام *

 ةدنصقلا تضرعول عب ةقباسلادهريغبكربلحودمملا ىلع تضرعو الخ ءرعشلاناكول ىأ

 اهريغرات ع ناك امهملع
 و وه ته ست دش موس مر من م8 مس سار #2

 ه(ٌلوموريم الاىلا ناهرلامون « اهلا نانعْل ارق ا هد ديو«

 ناكل عن ملول ىأ ل محلا ةقباسم مونحودمحلا ىلا لوصول نعام انءرمصقد امسحاهعنعىأ

 اهتدو+ل اهل فامسلا
 . و وهر - ىلا له ل م © دلو "مو دوج »و ه2

 *(لو#ئاهروهظقوفءاملاو » ىدصلااهانوكيام لتقأسعااو)»

 هرهظ ىلعوهو*املا نمريعبلا نوكبآمدعدأ نولوةن ساناا هرريضي لثمادهو سطعلا ىدصلا

 هدو>و هلو هتزعل ل :الارهظ لعءاملا لماع ارفاسملاّنال

 وهدد ءءو مك و هل تا روزإلل تؤم ة دس ب اصنع 2

 ىلءتفريشأ ةديصقلاّنأ ىن_هبءاشملا اه لدتاصلا بون تعزنوةدومحلا تباشاذاىأ
 ىلعاكل الا لدتا يلع فخ اب جود هلا ىلا اهتمي ل قنت ماذا لد_ةءامسح لاطو بدشملا



 آم

 لد اًةةدودولاسن هءالدنحودمملا اذهناك لو هلعمللا لصدةدع ىإ ال هناالول ىأ ا

 همقمهفاصو | ًاوءاسب الا

 *(ليربج لاسر هنأ 0 هنأالا سلا قالو«

 لذ مسن أريغلضفلا ىف لميو هلع هللا ىلص" ىنلا ثم حودمملاَناولةوارورغو ارو ز مذا
 مكح ىفلخادوهو لولا ىف طارف | لئاتا |نرءا هو عطقن ادقءد_ب ىسولانالةلا رب هنأي)
 يعم ال كالذو فةرثعلا هللا لمقتساف ل -عجالنيملان مان ناكاموةطخلاىفهلوق
 اىقهلوقو هبلاريصماز زودعالح !يدكا لسو هلع هللا ىلص ”ىننلا لثملضفا!ىف جودمملا
 قلعت وا نم ىلدجو امو طنا ىف هلوقوم ها ,«لوفأو علطمكنودّنهلوه مدقت
 هنو دام اوةيوامسلا م ارح ”الايرثأت نا 01 رد كا أ ,رهاظااىق

 ىد > الا لاجج قرلي الولغا ذهالو ذأ اعولط

 « (لدادلياذلا لعاب الذ 3 هني تةرعكذألل)*

 هللا لص ”ىم ذأ فقد تف :رعاعاو حو دما اذ_هالول فرعت تناك ام ةودلا هقءة-نا معز

 ةّودنلا لاح قمح تفرعاملهلاحالولو موه هلع هللا ىلص ”ىنل !لاح هلاح ةبسانمل هيلو هلع

 ندافةوممل ارومالا ف كتنالا اذ ةمسغلارومالا ناش - ىلءءاسبنالا علطي ل _ءادةومش :ااذا

 هاىلحأ ىلا ةقمشح تفر ع لوي ةوناا لعل ماد حودمملالاحو قئاقلسا ىلءليلدةمنلا

 ىألءلدلا لما دوهر اص أ لملدلا ىه ىتلاةوينلا ىلع )لدنك )تح ح ودمملا لو هماع
 ةَقِمة- نال ”هلطانىوعدو ولغاضي أ اذهو فرعت وذو للا لعل دة لجو دفا االولو ةونلا

 روط لبن ءالااهفرعيال ةزاسنال اروطو لةءلاروط“اروروطا م :ال"ىنلاالا اهفرعبالةونلا :

- 

 نأنكءالندعب ىلا هغل_ لروطلّمءلاّنالتالوةعملاىئاقح كر دبال ”ىصلاَن أايو ةؤوينا ١

 نيص هوصخلا ىلاعتهّلاءاملو أ ةيالو قمح كر ديال ل قاعلا كاز كو لوقمملا ىضتةمكردب
 ىلاةونلا كلذكفىلولا ال اهكرديال لمعلا روطءار و روطتةنالولاّنال هدب ءنم ةماركلاد
 نمص وصلا "ىنلاوهو هغلب نمالا هنَعِمَم- ملعيالروط فرش ةياهنو هنا _تالا لاك هنا ىه
 نءرصاقٍد اوطالا نم هنو داموري.خ ميلع ميكح ندا ن مجول قلملاةماركلا, قا د_>اولا

 تفرءاكهنقمةح ةؤرعم
 و وو م

 «(ُلوُأع هما تر * 0610 لس ةَقباَسلانامر »
 7 لادا + اص

 سانلاضءدىف ةد.-_صقأ نأ ءالعل وأ ناك الاصول داص هنوص تعمءاذا ماعللا لص

 هنتاعيوهقميلااهغملتال قف لف ناسنألا كلذاهغلمبل حو دمملا ىولعلا اذهتديسقلا ىطعأو

 انرأاهل ىّداف لمللا ن م ةقباس الع ةدمصقاىأ ةقباساام لود ةددصقلا أى هريصقتىف

 تلف تامهأدق واهي حودمملا ىلا اهطاشن دش ىأ ةقباسلا هذ م تنر أدق ىأ جلت لاهناو

 قامس |اهبلح ىف ىرجلا تنرأ دقو سلا ىبأت اهلاس أت : كالو مل"

- 

 ل 00 3
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 هناسا؛تارقاالزتو هلو:

 «(ليْخالا ةاروتلا همودعي 5 ترسو باكا قطن لصف نع ءز#

 ناباكدلارمشرو سو «_لعهتنا ىل_ص ”ىنلا ل ضف ىأهلضف نءافشاكَن اقر رفلاهلقا باك قطنىأ
 ىنااءاجاملىأ هياورفك اوذر ءاممهءاجالف ىلاعتهتا لاق همودةبلمغالاو ةاروتلانالزنملا

 هاروتلاةراثد ىلع لدباذهو هاو رغك ةاروتاا ىفهتف_صوهةعئاود_-وو دومااهفرعىذا

 0 2 رونا فون لرخالا ةراغإ قلو

 *(ٌلوسَر -ر ضسمولا ٌعُموةَعوفسم * مح رلا عملا ىم)#

 اهع.كبلا تيدهأ عب 00 دىارتولا ةضوهو عمشلا نمةمحت عمة مت ىأةع :وفشمةمحت

 ك.لاىارغو قوثفصاالوسرقربلا ا ع ما

 ه(لودش وباسل اَنود 5 أتاك زال 1 رو دباَقلا ف)«

 ناكتاو ىلقفأدبأ كركذ ىأ 2:ةماظم ضر خو نسخ منج لولو ىراوبلا بدام_س |١

 ةقاسما. نماثن- - امدعبكئاقل نيبو ند لوع

 « ليدل بط 53 نه 7-3 ىئاكم كمن َندعقناوعلاَذا)*

 اهتنمح ةقلاؤلا كلوز نتا تعتم ذاوملا نأ ىأ ل ياللريعتسساو ماجلا تتوصلردهلا

 ماجلا برطكبرط كلا

 وو < و. 20000 8

 *(ليمدو صقو نماربط * اَنناَوماَج اقول نشأ«

 فوشك.ااا منح ىف ١ ىناكر تكحىأ ع. رسرع-بلا نمبرضلءسدلاو ىدا!فوف صقوتلا

 نينا! ىفّنههشتىأرعسلان «نيعونلانيذهريستلبالاو هقامشرامىلاريطب ماها نأريغ ماسجلا

 ريسنلب الاورطيماجلانألا
 وةرىمد و

 ه(لوق,لالعف ٌكاَدَدْض * لماوءتارعنأاتالاقن م

 الع ف هسعزفةسوعخأاو ةداعساءاطعاب سابئلاقالعو ارثأعل ك اوكللنأم ءز نمىأ

 هيلا لسا هريت 111 را تر را يرو دعنا تالق دانك ىداط

 بءطااوبألاقو

 بكاوكلاىهريثأ:هلااخ ٠ ىرولاف بكاوكلاريثأ:نولوقي
 0 موضلاقوذ حودمملا لع نال مفراالعل الأ لوقو

 وورد ويهدد هدهو سو هد رزدوور رهو مومو

 *(لوثأو عطر دنا » هميزبن ميوداسعثن امعد) «

 نهوق ةوذتنأو امن ودامت 2 اهنالرأ 5 ك.فاهلاخكنودم وأ ١ عاطمىأ

 *(ليديهس نمد كال دكت دهب سول عامنا لول«
 ل را هي 4

 ىأ



 ام“
 ٠ 1310151019 ا < ا 1177 ت71 ا 711:10 ت7 رتب فو ك7

 و رو 52 ويدوم بوم 8 0000 5 ةموه هر

 *( مدن ةةتنيع و نم #3 ىضنر + الدمع ىصعت )<

 ءالولاوديدورعلا ةمالعننوموسوملاهدسءو ةاونتما ال ادنسوه ىذإ!جودمملا ىصهنىأ ا

 0 كم تم :

 ٠(مدهلا1ِلْسَاَ 0 هنكن محلا برى«

 كاذب رشق حزلاف نانسا | نم رلا لماحىلا ب 8 ةدطعأل حلا ن اىنعملاو تانسلا مدهللا |

 هدننمهيرقا حزال لضفل ابر ةي نانسلاو

 م8 1 2

 «(مرل نما ذم م "الأ هنفيطاكرق ضعن نم حأ)*

 مره اةمر 92 ني ارتقاو ضان ىأ ملا هيسباجزييئذلا لبالا 5

 هفاضضأ فم ضروهف مرا ف نومر 4 |فاخاذان هل ١

 نم نم'الاو ماعطالاب ا

 وءوه م مصدو ى/ .يو م ل

 «(مطيالو املا بش 03 ةفايضأ تلك نموا

 ءاملا درمدد تان هق.طاسع ”اكذءاملا هيقسياغا هفيض ماسال لخم لك هيدغبأ حودمالاعد :

 دو”وو وه

 « ( مسعد 16 غانا 3 اوقف مسا بذكبال)» (ٍ

 سد ىغلا سي ىذلاوههنأو هدبن هداعم مسانلا ىغنأ مسبةم مسقأوأ هفور عمة رك -1ىأ :

 هعمذ انذاك ٠ نكي0سانلا

 «(مدْقْوأرهذلاتاَدلَىحَ 5 املا لاري بقانم)#«

 جو دهال ثنب لوي دالرملا تقوىفاتفتا اذا هتدلوهلاقي :دل ع مج تادالاو مراكلابقانملا

 لزث هند ىفةعدق مراكملا تناكناو باش اةءا اراطو اصلا لاجس اوني مراكم همس ن أ دح ىلع
 هن«مدقأو ار هدلا نارأ نم مىهفهقالساىف

 ه(ميهارباىفرتاوتالا نمةمفاقلاو ىناثلا لماكللا فلاقو)*
 و م وم مم اه د”وسع و مل ديد هم ءللر» | ءوم

 را ءريساإو ها كارد. نعلمصلا تدل«

 هءلعالوزته لذ ن نمهاغيرا نوكيشأ ىن لوزنلا لول او لاترالا لم<تلاو ةيحاذلا ىرذلا

 ماودت وهةةرافم ىلع 0 .هءلاذ_صقو لاراحودمملا داب ناس ن 2 هريسمنأو

 هاناهشترالل

لا لزلومانآلا ىدح * هناسو هلالي ىذا نار«
 «(ليزن

 ةبادهلا سانلا در ىذلا لهو هيلع هللا اص" ىلا نب اهنا ى نييولعلا نم جودململا اذه ناك

 2س 7 #**#*##]1 223330 8
 ل



 ا م5
 ك9 15522 ييا يببر777بسس ا

 هداهتساىذا | هياء ىذقألب الو لءالا مر ءالو

 ةلرريزر وزو م” هر < ه ممدءو<

 «(م,حلاو دحملا اهفوسب »* هلع رضرآلاف ترسم اوز*

 ىذلادعتملاو لبملاولمسلا ل*أسانلاع.هبهجر مث سرعلا اذهح رأضرالا فحافىأ
 لا مااوادخ أب

 و هم خ1 1

 تا مدس ثا ىدااربغ * 2 ا نأ رطع)

 اهرطعىفم_ميديأ اوسع برحطا اود_مقاذا اوناكفرطعلا غدت تناك ةراطع أما مشنم
 اه .رطءراصف لّدَقل ارثكب ناكنذ اولدَعَب ىأ اوأوبالو برها كلت اوسع -!نأب هسماع اوذلاحو

 تناكم كمن ا لاقبو مشن مرطع مب اوق ددقو مدنم ثةمرطع نم مأشا لف هب ؤاشنلا الم

 رطعسرعلا اذه فلم*: دالوةن هب معاش رع كلدو نوما ببطودو طولا عسا ةألعا

 مشن هو مش نم نحب س.نككأ ىف نسحأف مش 0 ىزذلا ارطعاا ال مش نأبءط

 «(مْدفلاوئاتلا كرار 000 اخ اربط لفرع تق اوز#

 ىأَناواسمتمخرفلا هرازذحودمملا ة-تار بط ضرالا نمءا رعلاب دو يطل تمهشتىأ
 هفؤر عم ىف ةدغر هن دصقف همر ان ”؟اهغلد

 و هدوي لو 5 © < عول 2. 3 ةمم تم

 «(مهفتيوناثلااملاس « اضعف حولا ضعي حامو)

 اهنأثنع مل«ت-بتو روما لأ تضعيف امذعل حوعو برطضت شوحولا تراصىأ

 ح ودمملاةراز ف

 «(م رفا اهم 5 يود لاش ف مط 1

 لبالاول كنا اههركتا_يفريسلا ةبو ءصلة يربك فور هع ىلظحت ى لاقل شودولا عطقت ىأ
 اهيف تعش امم ال

 *(( هولك ح بَل * ةلعلا بلاعب َناَلََت)*«

 ةودلاب هداك والغلا نيرقوهىذلا ىداعي ن1 لق ىأ هن اذان الذب نالف لاشي

 هناداهمنمكلربختوملاو ةسللا

 هس ئت عقاب ه قيم امم 5 ومو5و # هَ م هم
 مركب نمي كلاس فعض نم تن لس كلدنءن وغأو لق اكنال كمل اودءدمن نع تسلعأ

 وزودد ماده نا لمه
 « (مهفتالو ل قام عمست * اودوعْا معن "الك موقلاو) هلع

 سلف بام علاو ملل لوتع تعاونا فنالا# حاملا اداهءتوءد.نيذلاموقلا نا كأ

 نوهوفيالو تودلان روم مل م مش "كف مويفكلذ عفن



 4١ا

 || لمع:ساامرث أس رعل ا اذهدعب قفشلا ةرجّتأ ىدب نأ ىدمال غو سثم<هيفاف الاووملا
 ٠ : هصلاو بدطلا نمه.ف

 922 12 2 ىء وماء و مه 0 : ١

 . 200 الأف دع « ةضور اهنسح 3 3

 يو م نمدهضور ومر اي ماس 5

 تابنلاو
 ورورو , درعس هميم ءءهم

رام ملال م)*
هرح لوداع تأرالام * ىَ

 36 

 || ةعدقلا ةنمز "الا لهأءربلامتافلكتلا بنا نسير ردا اذه نما ع طع للا داس

 « (مّزهَراهَل تحاتداو“ 24 5 اهلثمىلاَثْعةَعاَسف)*

 |١ تق ولا كلذ ناط.::امهفرش عم مصر ررهكحم سارعءالاّت قو ىعد ةعاسف لمللا ماهأىأ

 لامحلاك لتامواث أ ناممبو

 ؟-وهو 95ه

 * ( مهن هب هيردمأ ارخام »* لوبا دنح ف بطال) «
32 

 2 ا ا ا

 ْ لوشاهت *لمىأ ا ار تمعفو هجرأ عوطسو هنأ ارعافترا بءطلاةروس

 ' رخانماهبتأ دلما "كن ءاعسلا لل هنو ادعام؟ ىلا ارعالا للاى تاروْضلاو مالا رك

 رحانمردتللراعتما بيطلاركذالرديلا

 و65 7”ه 5 ودوءمه ملى م

 «(مدللا همريع مراصك ةرج هير اديىس)#

 ةره او فمان هعولط لو ؟قريقلا هش فيس هناكرجفلاعلطن ا ىلا تالاما هذه ءادكأ

 مدلاهعمىبلا

 106 مرح ناألا تيا * دل نب ىَدمم)*

 لش هنأالا دس الا مأدقالاو سانلا قدس راجت ةرثك لحل لعق لسللا نب ١

 مزحلادسأالا

 و ههع< هم 22 8. هدو” < عمو 5

 +( مصالا هنولاك من 157 م ةيطع قرط [مضم)
 ترصا 22

 بدطأ | نمسرعلا اذ_هىف ا ةرثكلل ى-ءيسرعلا بءطد ادمضم للا ىضمىأ

 هتولاع' نواب  هقاطع قرا وهو بيطلاب :.يذ هن اكراسصف للا هيرثأت غابصالاو
 كسا نم يراسل كل بسدوس الا أو حالا

 ورور م مومو و”هج هوو مر بص سم

 ه(مرعع الوماندمرمت ا الش مهنمأ راس لان)

 اهتدمىضذفنتوادلا مرهتلاحةدسو ان احسمارابش هئمرالل لان سرعلا اذه تقو بءطاىأ
 مسلس لببلل



 اى

 راقثلاب عفترا هناك ىدراشنلابلاعا اراطقاىأق اف الات 'الّدءاىأراثنل | ىلا ةعج ارهيىفءاهلا

 ملاك اوهلافرائنلاراصىأءا وهلا ىلا ضرالا نمل م
 وو مم وع اناا و 0 ةوءوررس هعمسا <

 *( ظلال لمشلا تءتشوهف 31 اهمدانا مشب ردل *

 ءاعسلابىديالاهترثثدةرر د م وهلا ن'اكىأ ردلاباههيشو ببشلا ف صو بوشلابر اثنلا هبشامل

 اهريغمظن امهظنتال ةددمةم ىهف
 وءهزو عر مول و هد 4 3 و ءدهغ د2 وج

 *(مهلنو !لعفتامرادعع 3 همضخح ىف بثت تاربوأ )| *

 راشخالا تمهلأو أ همام نعج ؟ترانتاوراثتلا تظقتلاوةضت كلن ءامسلا لعاو أ ىنعي

 سارعالا اذهفراثنلا تطقتلاءامسلا ن'اكوأ ءامسلا ىلع ةئوممررد بهشلا ناك لود

 راثنلا كلذ نم اهيةيدابلا موا اف
1 

 ةءوم همعمم هنو 2 7282 2

 »( ّمخباَم ضعي ارا نم 5 عم عمطباَلَفدكو)«

 ىعمطيال فكو لاف كلذدعبتسي نم داعمتسا قئراشنااباهتنال تازن ءاىسلا نا معزا

 راثنلا كلذ ضعبابرثلارامتةمنغىفءامسلا عمطتال ضيكىأ هتيم ضعداب رثلا تناك مةعْمَع

 لةعو سفناها ىلا عت هلل ع_طمناوم> امان لقعب نع ءامسلا نال مت ءاممسلا ىلع نم قالطاو

 ضيفلاو نو دعو امو مكةزرءامسلا ىنو ىلاعتهتنا لاه انلاعىلا ضف لني اهتخاهتاذناس رب

 امناو لوّةعو سوفت اهلذي ولعلا مارس" الا عج كلذكو لقعلاو سفالا ةطساونالا نوكبآل

قعاابارتلاوءاملاوءاوهلاور فلاح تاصقتس' الا ىه ىتااةعبرالارصاعلا تمرح
 لو

 ةغمصلاهذهلثماوذداص اذ اءالعلارثك نأ ض رغلا اواهعابطرفانتو اهداض:ةباغل سوفنلاو

 تقلط ف يكا اولاقو كلذ مهيلع لكش أن يدجاس ل متي ًادرهقلاو سءشل او ىلا عتهلوق لسثمو

 كلتنولوؤياوذخأفلوقعلا تمرحةيولعلا ما رجالا ن أنيمهو دم لةءبالام ىلع لةعب نم بص

 نال كلذو هيلع ىهامءامشالا اورص. نأ ق.فوتلا مهل معالداهوجو اهل نو فلكي و غسصلا

 ىزرو نوخمارلاءالعلا الا كي ذ لةعبالو لال ناو مهولات الضب ارومغمراص مهلوةعروت /

 ءانلاب هياكل داعاوراثنلا هلو نمىاناس فرحايرألا نم لعنجو مسغتو عمطتى ءانلا ا ركزونأ

 ءاجسل ا ىلا
 و2ةءودو مومو رو ه 7 ومىرعس< < هود

 «(منرملاو ازوحلاو خبزم ثلا هيل َنْبَضَم)
 همنغباهتنا ىف ءافتخالا ءامسلل أب فمكو لاه اثنلا ببنت ة#.فخ ىف تازرامسلا نارك ذا

 ةمذغلا كِل, ضعب ةثورءملا مهغالا هذه

 «(مدخضو أب اطبالمألا « هده نمي رعت اَوَكاَم)

برغملا قفأى ىرت تلا ةرجلا قفشلاورج أ غبص مدنعلاو قوامناك ب مطا انم برض ب الملا
 

الاو يءطلا نمسرعلا اذهىف لمعتساامةرثكن مى أ اهبورغدعب سمشلارثأ نم
 "الما غامص



  9/ا١

 ”لذمرهاف ىأ مغ صواذاتومهلشعلافتاومالادادعف كن

 120000 0 النداء فرع 0 رطب«

 ىأم ناك مرر < ناف وقع لاس م_هقر خو كئادعأ ىلعكم ار نم ةرطق ضفأ ىأ ا

 لوةعودرب نم ىلع هن ةر طقةضاف اهدا الوامملا 5

 «(مدقسسمّد كالو 5 رخام لرش عرش 5

 نع رتأتال بع ران ادا مجبل ارتعر كلا رش اك ناقل دع عددا ا

 ل سع'الا دانقنم كلاعب ان اص ىنعي تب رح ىلا مد ةنسالو كترمصت ||

 *(مديمالم لانا 3 را 3 هلي ىذلادن أما«

 دام دمع هثنبيهالعأ ئث : لك ارسوا رثل ا ىنعي مصنلا ةارس ىلع هلا ىىداو اني دمالراعت_باأأ
 ل : تالوارالا لع هلال تعد ا

 ا

 «(مخأ متن ءاهلوو 5 ىَصملا سم اَدَلا تدر«

 ةقانكملامغالاب اهلوح ملا عرملا كو ىقعلا رمش لاذ را ةقوفلا "لمعلا هيت ا

 ةعنملا فانارغا سعال
 ء(مكد "الأ سرفلا نومي 3 بلا صنقف تاي لثم)«

5 
 ا حا

 هذهفافز هل لى لدحلا عرمشلا ل 8 رزق نول تاك نو لكزشو ةيش عج تامل :

 ملظاا للا قلعاشملاو عوعلاءوض لعج مهد“ الا سرفلا ف ضاسلا ىهو ةم_كلان'ةلمشعلا ||

 ليعمل اوةرغلا هك مهدأالا 7 .رفلا نب زاك ملل امنيز لمللا صق فتامشأأ

 (٠ مانع ال تامر 0 اًذاآلارهظتالو دع«

 ملظعأ وه ىذملا كلزتمملا اهفامزد تالا اهرد_ه نعزربتلنمعالا نع ةرصتحم ةردخما_مناىأ
 اردقلزانملا |

 همسي سالو 5 ىنأاةالار را

 هاا تعدودسا هيلع علط» ,الئذلا ى لس هللا ع "اى أرتتنلاوةناصلا«اهةمو ىةغلابم اذه ١

 ةنافكت كلرمأوسانااتود ١
 ملل 2 , مودم 0 ً

 «(ماو د اوُدَملا هةمءارضتسسلا لعر اتي وشلا اف اك )«

 ىأ ءارمضلا ىلع بهشل ان "اكس سارعالا اذه ىفريناندل ارثثرثك أدق لوي ناشنلاةرثكف صد ||
 جود زمىأ مو اهنمودرفىاذفا تمارا تاعسءامسلا أ

 ,«, 2 ا ل ١

 ه(لسهب ول اىلا اهتم « اهنىص قاف الاد,تعإ#

 1. يي 1 لجل 2 صل عم دا 2سم دس ص و صوص نيج حمص صحت دفع جس دج جد تحت صو مص وسوم ص سس عي ومسجل



 ١ ١ا/ م
 الا ل يللا يل دك ا17 7 : ٌ م©ُ[22ظ22522ئظش2000 ا

 رنا برم :لوعلا لاوز هثروبا م رثك أ سهدلاو
 7 <« 2 هم مدعم هه ماو و هوذا اه مى

 «(تاسغ كذعارتأك « ىدرلاَفَو رص سفن تدمأ) ه

 اهنوك :هلهاجالو اهنعهلفامت ت سيلا ملال الها !بابسأ قراوط سفنلا نمأت تأ كش الىأ

 («٠ حم َيْعَو « ىدعلا تما ب
 ىعب مهيفنعطلاوءادعالا دركىف حامرلا لاعف ا بصل نم هى هى مالقأ الالم_هتاعرىأ

 صالاد.؟ى ةحلسالا ماسةمموقيدقرلفا نأ

 *(تِرَعولب وا ف 5 اهم حتا ترعس)

 اة مرعلا قلم ل لاه ثلث بث اسلا ترس ىأ بادسلا صد رك ودل اغلا عيب الزل

 باممسلاو ىمظعلا باصسلا عبتتىت لاه ةر غد ا عطقلا ىنعياهدالوأ قوت ىهو قوربلا ن ماس

 صربالا نيد سعلاهتاك قلملا لد ناري ثيقرالا
 حامر لمدن يس قلب أب ارقأ *» ا.طمالعام هءارقأ ناك

 ليج بطوةرصاخلاو هد برق عمم بارقالا 4 اوةءالملا ونأذخأ هذمو

 « (َتاَبهَدَبْسُ صولا * امام رلاةوسنوأ)«

 بهذلا 5 نم بدق ةاهيديأ فو صقرت جزل ن هدو سو ار ع ا

 ةونىدنأب ب عذلان هب قب اهيفقربلا ناعملهيستيو ث لا ن هدو سالب يبس اداوس هم

 علئو كرت ىهدتاصقار غْرلا نم

 و 6 28و ه رم مو ي6 موا د ه دددهو

 « (تايبخهنم ترهظوأ # ةةىعز نمت دسف نا)«

 عييطاكءوسااةدارا نمهرهضتإأم هنمر «طوا ًاهوركعنامزلا فدصقن اىأ ن طال اادصقلا ةمذلا

 ل هلل

 و © مود. م27 © ورد 5

 ه(تادسحرالا نهم دقت 0 ةدعانا تاو عالاف] «

 رامات قولا تام.حرالاو فورعم مدقلخ وهو جوعاىلاةيوستملا لاخلا تا.حوعالا

 اتدع تناتح هنورصي نامزلا انددقن ا لوقي ناداه نمهلسقىهو بحر أ ىلا ةءوسنم

 ةيرالا قرانا كل قايم مرتع .ءالا قادس كر نامل فورس لع ةناعسالاق
 » (فافزيب يي كرادملاز ف + هزه درعا كا

 و هر)وزءدوع :-» نم

 * (مغرم مهل ت ومضاد 3-0 لم هَلئاَدعَأام)»

 هنا لعي هنال الهلا ىلع هسفننطو ملدا ل: صوهف للا هزواحو كثادعأ نم مل .نمىأ

 فوللتالا اوهأ نم همساب اا هنأف ءامحالا ف ناكن اووهفهرمغ تذتقاكمل" ةةكناو ك ءوصنال

 لدم



 ل

 اهلهأ عامطةقرو ق ارعلاءاوهةقرلا ف سانت

 و هوشدوب و 0 ه و مهم ا

 1 « (اهدشنم ىمل الااهلثام 5 نم لمد أو ضاق اهلئاك) *

 إ امنوكل بق هيلقا علت ةيءفملارومالا ن"اكق ريل ناعم نمذ_تأ ىذلاّنظلاقداصاا ىمل“الا

 لافواهكردنف
 اهعحد_تو ىأر دقن اكن ظلاكب ّنظيىذلا ىبملالاو

 || ىأهملءاهداشنا لوما حو ملل بتاك ة دمه ةل هذه سل ان وكسسا-«ثدحي هناك باطلا

 امد . ىذلا اوهاهمشنم نملضف ًاولضاف اهأثنا

 مهموم 7 867 1

 «(اهداج و قة * قلع ىهدز راك

 مم 0

 1 هقطنم نس#برطي قطذملا دمر هشلا نسح كمتاك ىأ لم+ مس ءاةوهصو فها ىهدزأ

 ْ هفطنع ىهدزا ىوربو هروذرثتتتفادقرواد رطهناكم نع لوزبداكي ىتح هفذسسي و ليوا اذه

 هل عاق مسيرلام ىلع
 ووو 2 وو دم م” همه

 *( اه دمعت سوهنل ل انسخ 5 1 ةلولع هفصوف بوسأ)#

 | كءاذ سوفتلا دبهتنأ انيشخ تح كل ارث امرك دوك ااعمهفمصو ف بتاكلا اذ_هغلانئأ ||
 لاكلاتافصااهفاصتالا

 و دو مص 59 هو و « وي © < ١

 «(اعذعي وقرانهدصت 1 مك الح اسورَعْفَن)#

 || اهتاذك اهيا-و سورعلاك اهتسح ىف ى مىاةويلا ده راب ,رعدلملا بتاكلا فز ىأأ
 1 نيميةرانو حودوملا“ الو ىف هدولخ رك ذ ىلع" هلوشما ملال ىتاكلا اةدمصقا |نيعتةرامق هقدارلا ١

 1 هني هدااو ودمملااهغيلبت ةدمصقلاب تاكا |
 هى” ”هو4ام 557 #-

 «(اهددوسدملاالا ا 5 امو كيدأ هقح ةبضاق)

 ١ ك.لاعمفصو ىف هن غلانام ىلءرمعمف لد _:ءهق- ىهىذَمَتا كءلا سورعلا بتاكلا فز ىأ ا

 كن ةموسومامال كك ءل|بوس:موهذ فرش نم ةدمصةانوكرامو ١

 * (رتاوتملانمةفاسقلاو عب رمسلا نمتلاشلا ف لاهو ) «

 ىو يي ه

 ثا هال َكماَنْسوُمُ * انسأْعْنصاَل تأَذ)»

 ا ل |عوقس »د مضل | لبق" 0  أتناكتاو ما الاثداو-ن ءاهباصأ ملا: سوفنتعضخىأ 1

 اهقورص ند ماالاهقأتا.عفاهؤابا 0
 <٠ 7و١ 004

 «(ُتاَنعلاروما نبع * نكن ِءهلا دوج نع

 ةريدسا نم مومهل اهل ء مدام ى ًارهنارك..لعدب زب س هذاا ىلء ىو: ست ىتاامومهلاركس ىأ

 ل سس 0



 آا 1

 راصهنافو دياولانيدلاخترضج امل لاقيوز انف ارايتخ انعحرراخةامملاوتوملا عأناىأ

 توم ىئارف ىلع تومأ 00 درر ةنيطر ا هوك توالت م قديم دوق ا

 0 ا ا

 * (ًاهدعالو هدعباهموبال 3-0 ا

 اهك اله يس ناج اذا ىأ دغالو عقاولا بسلا كلذ دعب ال مزال هب كالت بدس سف" لكلىا

 دغالو موباها عقوال
 2و همم )وة هب

 «(اهدده سفن فدح نمور» َك ا ضرع مالاود للك«

 كالهو يثاهملانهمبصي رهدلل ف دهريم الا اذ_هود- ءناىأبعلاادّدلاو ف دهلا ضرغلا

 هك الهاي ىلامتالى اعل دك الها مانالادعت ىأمانالا هب وهلتوهل هسغن
 وهم

 «(اه دس دكا علا ل 5 هبل فكن َت .وماوهاذع) «

 هودعءانةيلغت فدكف دج ألك كلهيىذلا توملا لثمح .ودمملا لثمل اوي حودمملاودع يطاذحم
 هركشت نار دق”ف.كف س.شلاكر هاظ هل ضفو

 * (اهدءومااقللا حرص »* ف باكرا شعت هفوس)#

 هاةلدنعالا امدح ل صاوعاهدعوزحنبالو باقرلا هل ءاوجالا ىلستنال ىهو قع ةهفومسسىأ

 بولا
 مو تولع. 002 و هلى 6 و <

 «(اهدمغمنيعز رادلاق سعب 5 اهدرع نأ لبق داكن (

 درع لاهداغأ ىف دعب هو عودا ولع بلا ايلا عناكب اقرا «فويس وُدعطرغاىأ

 «(اهدوأَت تول ف لصمم 3 لمان حامزلاو املْلا ىو«

 لوالا برسل! الا برمشت ل دعب هل دان جامرلا واهب ةراضمف وم-سلاىوربح ود_هلاّناىأ

 ءامدلااهيورب قت فويساهب راضي ناىأ هيناعطلةيثثم يهود فسامظاهخال فو

 هنحدع انعاذه و ةدو أملا حام رلا ةمعاطملا لبق
 و ه») )هومم .9 ؟

 ه(اهدع فولاف ن جتا 5 عمدة ا

 ٠ ْن "اك ىأ ةمحلاو ةفنالا نمبر ادهشاذان ا دفالا قلت دهر عمزلاو عاصم عج ةعصشلا

 نمدءرينابجو أاهبناعطال ةعرممدعرت هذ عمزاهباصأ لاجرلان مناعصنةدو أتم احامرلا

 برا ىف حامرلا بار طضافصد فوم

 ه(اهدلومقارعلاناعأاك ه هما

 ىاقارعلابت دلو من "اكو ماشلا ضر قل الانتأشلا ةمادل ىهو ةدنلقلا واه ننءاجىأ

 سانت
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 ْ مهيلا كعنانص ىلعاب اون مهدمع

 ه(اًهدرومءاَقَصلا ضو ناكَو « اهب ضانرلا لت تعتذا نم) *

 لاعولدك الفتفاسل اماضولب درمش)و ضرالا تائب 2 تق م حودمسلا ل وقد

 ا
 ةواو 5 دوو م اد

 0 (اهدرون موسما ءامو تنأ 3 هيتس كن

 سور عطةتنأب سؤرلاتاسنف اهاعرتل با مثامو ضرالا تاينب كل .لن تنأ ىضرتالىأ
 مهموس>ءامء ال .تدروو مهءامد قد رتو اهنيبامف كل. حرسسنو ضرالا ىبءاويةلتوءادعالا

 «(ادصَعف هياعاذلامأ 5 ا املا لوط كَح)»

 اهغلب اذافاهدصمد ةياعىيساصلام أ ادب أ لوق مةينءادعال اة ةراطمل اوطد كليخ تمّربن ا ىأ

 حيرت سا بركس نع ىهتنا|

 «(اهدرطتدعلاءاروكد 0 امد نامطااَركتم )#

 س.- لوطن مدع كك ىلءممذعلا "لوح ى اناسرفل اكنركيدمسلب 0 |عضومر 1

 مهم ارغادعءادعالا» ارواهلاسراواهدرط ةراكو ب ,راسأ عضاوم قهلمخ

 5ه”ءو سلو 2

 «(اهدعارابعلاَو السكن 00 اهرذ ١ اول لاهنمعأ)»

 اهلكىأاهتمعالا دٌتارايغلا رجلا لعكتورابغلاربكتاهرفاوح لازتال

 » (ًاهدغا تاملاقلا َكْض- ف * تعور اذاءوس اهلنا« '

 ةوسااهلذ ناكمىفّرنالوءادعالا ةدراطمو بورحلا اهمشامةرثك نم كالخ بعز نا ىأ

 اهنمةملااديأ ىدو اهدانغا فرقت 0
 ىو. ومحوو ه 7”.

 ا سم ىلا 5 الو ناحل "لدم تدقر ال)»

 ةرهاستلازالىأاه روس | يذلا مونلااهدتمإلو داوزلا هتف 32 لوتي نامكل اق كر

 ه(اهد دوما نيعفو ٠ ةدهاسةاسحا ئس سدلاق) «

 ةضيقى تامل اواهث اقيىفدهتحتو ةامللا ىوهت ه_سف:نالثوملا نمناحلاع زعامتاىأ
 وفلل قا ىف تلاع هنا رد

 ه(اه دلع نانا قولو 5 اكديم حاصلا مكس دكت

 هتامسدل النا ازارتسا كا ذكو هس: لالها ىلا ىدؤيالك لاهل ىف عاملا لوخدلوقب

 ا ل ري م يي يم يملا



 الل

 «(راسااهقثو أ عب 0 ا راوتزجولال.خو) ه

 اهنععرزلا ترصاةتاقلط ىأ اًأشاهعم خب رلاو ىهترجولال_.خديبلا عطقفلكت مالا ىأ
 ليخلا هذه ةارا ىلءر دقتال عب يرلا نا ىأريسالا هيون و ىذااَدَقلا اوهوراسالا»#تذئاغ اك

 امتعرمسا

 ٠ (راَسُن قلع ىهف تحارو 5 نو نملوخاهأو تَدَع)*

 1 ع ارو ين نعام 00 رحل ىلا ل_.لتاّت د غمد

 تضتخاءامدلا ف تضاّنال ىأ ابهذ سعي اراضت نيعملا نماهاوج تل د.ّساد_و برحلا

 تّرجا وءام دلاراهمت اوق

 «(راَهماهلتاعماَاَنَك 5 انيس اصف وحلا تعسشأو) +

 نأرظانت لمحل عسن عايض !ترادفلاج رلا نما ماحصل تقام ش ثودولا لمحل .تعيشاىأ
 ١ 0 اذهل ثءراهدالوأ ان اك لدخلا مزلتىوفاهلكأ مف ىل_:ةلا لهن

 رعثلا فرنك ليقلاعابسلو
 «(ناجزنمدلع لب « اعدقادعا درو و

 همشغدق ةدرا ولايه د هعمدق دقءام ليحل هذه تد روأ امكىأ 1 عطقأي الفددامهلىذلا٠املاّدولا

 رد. لو اهدورو قثددراومكاامخ تدرو ا ىأ هنرمضغ:زخ نمر هنأ اكه لعراصت باسطلا
 باعطلا,ةرومم تمقبف اهدربنا ىلع لربع

 و /و)م وذاءوم سر

 «(راقعمهمدنم امان * م نان اك نءاطت)#

 نواكمنولراصو ءاملاّر سا ىت-هيلعءامدلاةقاراو ناسرفلا ةنعاطم'املا اذ_هلوحلزتلىأ
 رجلا

 «(ناَعسادبأاهدعب س لَو 5 اًهاووكشالرأخَألا اَدَك )

 ا نماسنوكمنالو هتعرتظتالوعلا فل ارئالؤ تهل اهنا هىأ روتفلاو به:1!ىنولا

 فوك. ةالورفسفادبأ_منافتارامسلا بك اوكلاوراقالابر فلا نامدا فاههب_كورغسلا

 ٍ اروةفالواست اهراس

 ء(اضيأ بك ارتملا نمة..فاقلاو لوألا ح رسنملا ف لافو) +
1 
 هنمد_هاشام4ف صب ه.حاص ىلا ةدصصق لمعي نى هلأس تاكل ءامسلانءهتنادمعوب أن اكو

 «(اهدفرواهذفرْنمُدْحَأَت ه .الكنادالما كَل كد

 منتو اهيطعن تنأ لب اهئاطعنمذسخ ال حام الو دالبلا دفرت_نالكنالك لع ىنئ'داللا ناىأ
 000000 2222 و

 اهبلع



 1ا/

 رمشلاامأ قسما ن مدام اراغلا ناك" هلمجلالاعشلاو دوك ا,ءانثلا ىلا ل_صورامنا ىأ

 هلرتالفسياملا

 مت مه هدو يس

 "0 206 نكلو 0 دهر هنرضح كظلنأو)*

 ُم هلاح الة حلف هتم دخن تركن كلب دي تك "لقا مودا اذ_هةرضح قرات ىأ

 راح ولا ههسالدسال اوباعثلاو بضل ارح وهوراح ولابهصو د ةرضفلبو دسال اء الثم هل ب مد

 ةجالاهعستاا

 ”» -هر)ه2> همه ,

 ه(راهتلاع ىبجامسفنلا الواو .ه * هيلع تا دحنا لاجب)«

 هيف س عملا قارشاالا نسحالراهنلاّت ام انئلازارطبد_لا لس لمعت امناىأ

 ه(راوآلادَشا اذا[مسألو 3 نحل هلشعا ءاملت)»

 | تنأىأ سطعل اَدَمْس كمسأ ناضل ا و را ءامال ةّمان لم ضفلا نا ىأ

 ا كنع نغسل املاك

 «(رارغلاو كدنرفمدعي لف .* املس مدهتتافسسلاَت أو«

 || ةنرز كفك, كثي زئةءلس كملع نكت ل ناف فسسلا تن أ ىأهؤامو فمسلا رهوج دنرفلا
 ا كدءار وكل ذةكنزبامهم ولما ةءدخ. نعكاطعت كثب ال ىعب كد ةدحو ا ارهودح

 ”” و 2-2 وم لو ”ت ”وديم ُ

 «(رابم بهذ هقوف باكر 30 ى اذملاىرج ف ديزي سلو

 | ةدوطلاو قةءاانفامسلا ةيل- فك :رلل اماه ذم باكر لماع ىأ كك اذملاىرح ىفديزبالىأ
 ةلج قف قرانا ثنو لمعلا نع كلطءزو كلاح قالا كّرضيال ىأ باكر لاو حرمسلا ةملحال

 قطنملا ةءاعىلا ىراخلاو لكلا

 5 < 5 وه” هس مكعب 5 <

 *( راكسعا مثرالو هسراغب 5 ووك ربتلاق قوط» ترو )#

 ١ وهوراكءارايغا وك ثدح يدل فراغ ا اك ةطم .سرفب رىأ

 هسرف هيرفعاذا سرافلا عمن ال ىأ ضعب ىلا هذعن عوجر
 ١ عني الى هيربت نم ”وطهملعنأ

 ا ىلاعملان ءتاذلاالخاذا ارهاظلا هن وع

 (٠ ه(غرا اولا هيفىذلاهمر 5 و * جدع ىو لطاعدرو)*

 1 لئم كام ىأ هلة سجبالرا اوس ف ديز بر ودع تف رهز هلا يكنه برأ

 ١ راوسلا نءهئسح همنغب ىذلادنزلا

 ه(دار رام ٠ نق ادمان مآلا)»
 ىلا عملا بالظ ىف هداف سا هرثك 0 ارقال نضام مز هيد بلا عطق لالا فاك ىتم ىلاىأ
 20 تت ألا



 ؟/ا١

 «(اداصتقاهثبح أ ةلوقت 5 ضد دك وام بَد)»

 يعاب شرع [0 مانا فت اتوز اى ماحس اق داع الا ورشالات- طلاعمديكلا

 ةفلانملا كريو همفداصتقالا

 ه(اداكو ودا مدعي رصقم * أ هنكرصس لم ىذد)

 هغولب نعرمصق هل اومأم نمب ءرفاذاف كل ذةاهن 0000 غلب نأ وح رب لهآ <برىأ

 ٌكاردا ىلع هسقن نطوب و دهتح نملك امىاناندلا٠ نمقئاعمدا هلا لوسولا ن ءهقاعو

 هليئفربدقتلاك فاو: لان نأ تردقام لكنأبْك هنت 3تالرفاسملا اذهل لوب هكردي' وش
 ردنا 1كيوش امل

 5 37هء) ء هر -"وءل 5 ص 2 و 04

 ه(ادادلاهلعننملربعو « ىفاوقلا ف مدل كل سارن) +

 ىأ الا نء دادس اوهأمىلا دشرتو مصخت نأ دا ىئشإالو رعشلا ف ةصصنلا كلا ثعشىأ

 باوصلا
 «(اداهتجا ُلاَئْددمْناَو 6 سان ىو لاذ لقت اق) :

 ةحنلا لذ, فرمصق:لندذلمش:لوددرتناو موقد اوهتىذلا كاَذؤةصصنلا لءقتناىأ

 *«(ءارعشلا ضه؛بم<رتاوملا نم ةمفاقلاو لوالار فاول! ىفاضي لاهو )

 .٠ (رابْتءَك ديو كف 2 * موكل لأ تار عدي 0

 ةيورووغنمرعشلا كماتومو كنهيدب نذاهعوقو عفديو لسرلا ت ازمعم موةركت ناك اىأ
 اهلثعاو ابنأ لسرلارمغر روم اراك لم ماظن نع كغ عي زعم الر ءثناف مهلة ربعركف و

 هرم مَدلا لءاهاراصا 5 الا + تدل كرو

 اهابا كح دمسس فرو راغتفا شءدلا ىلعا رثلل ناك ل كرعشاب رثلا ت-دموأاىأ

 297 6 هي

 «(رادمكقتديسَلكو 0 ىراوسلا بهاي ك٠

 هملعر اديىذلا كاملا ةدمصقلاو عبسلا تاراملا بكا وكلا رعشلا تا همش
 تأا هه # لش مءج2 مروا 7 ه ضد فروه

 «(رارسلار تارت راق * لاول قرط نعد )»

 هقحسقرصقمعثباو هيل انس هون ناكوماا مدخد كال مةرع هرعاشلابطاخنا اذهناك

 ىئآراخ موحدام مارك اى لئاوالا هنانآ قرط نعل د ءدقاريخ أردن ىذلا نالا اذهلوةب

 ىح *ىضبلاربالر د- لان اى رارسرملارخآنافورغالو ادت دوهعملانعلاملا عبر 5

 رهشلارخآ ىف هءوض قممني
 «(راقلا م لا نملك 0 دوجيرغباننلا كوك ْناو)»



 اا

 * هددها -رمديأ |ةديدح مموءعو ةقرزللا

 و وم ومو درو م 2و م مف سلو مدعم ده
 ه(ىداغي راةشيملا حارب * لكك نيرقألا فوقأ)

 اود_غءاما هقرز هتأب نأو دبال تح لكحو نإ: :أي قزرلاف كبراقأ نيب مقا وةرفاس ملاعدئأ

 احاوروأ

 و )و 2 -

 «(اداري كف صاوعلا بكروأو 5 صير زر ف داري سلو )#

 فحارا فصاوع صيرلاب ”كزولو هلا دقمق دب /رال د هطباؤ: صرح اور ةقم ةلازلاةا4

 ئش هقزرىفدزر ةدانزرلا باط

 5-5 2 < 222 ه2 د 3 ا 1 2

 ج(ادالدلا كلمات آت يهودقو « اف رطاسغتصربست فدو ) *

 بهرد_ةو لاملاباستك ١ ىفهمعسةملعرك ثوروملادال_ةلاو ب_:ك11لاملا فيرطلا
 هيرزام

 2م ردو 222 هد 7 0

 «(اداةعهلع ونقلا لعس ىف # دسم لاما ذو زمم اخ

 عمت نمىأ هتدع ةعانقلا لعجاذارمضاح لام بحاصن ا.نالا لاازيال ىأ ةسعامقلا ىلع4ث<
 هفافكهزوءدال

 «(ادانقلا للا مكر 2 لقعي ىمهباصتلا َّناوُلو) ه

 ىمه غرفأ اذا هنالن امهم ءاردلاوباندلا هبق لعجص ىذا لة هنمورطلابداجاذا باصسلا ى ىّه

 باصتلا ناكول لود هئمئاج ىداولا نامم»و ,رطملا باصسلا ىم مياكريناندلاو مله هاردلا

 نمردةمدزرلا نا ىَأةعفنملاوريخاريثكلا لذفلا عمربخلا يلق لو ثوهو داتقلا قساملل-ةع

 د و دكملل هتلقو أ دو دسم هَ مك ىضتقت ةقباسرع

 «(اداهولا بت ارتاَمصَلااس 2 ىاعماردق ىلءىطعأولو) *

 نءبرق أ ىهىتلاةعفترملا نك امالا ليلا سملاءقاتمتسالا ود قعر طا باصسل ادا ول ىأ

 ةبزملصيصةعربغ نماهاكن ؟ امالا ارامل ميهنكاو ءابقس ضف نكامالا عنلو ب كاضملا ١

 «(اداثرلاهر داناكاشفا »* اتا ىلا تازامو)«

 نمديعت5 دعبل اراقسالا مشد نم هياخاامو م0 يعامل دشربلةءاذلزتلىأ

 داشرلا ريك ذتكب قيلب ال ىأ دشرلا اهميتها أذل كلضف جنينا ًاود.ثرلا

 «٠ (ادابق مم لمن ارش و 8# يقسم قداَص ا

 لمان ارش ؛نالواذسالا .د_هّل ارى مهاضر و مزةنأو كئاهد طالدانتح نأ ىطتقي كلضن ىأ

 6 و اطدالود اهنا 5 هوعمام هد ن روك ع



١ / 

 تاف نظاا كلذ ىف ةئامخم ىهنوكنو عدلا ءوض هنأ مه وةنفأوضاهارسس قلبالارسصتاعرىأ دل
 رفلاءوضامناّنظتفرعفلاةءاضا*ىضت كممْر ءةوكىأ ا ءداقتا وكبك ىذلاءوشلا

 «(ادابخباوئاعَسلا كاع 2 قوات

 تءطقت ىحاش ريو اهرب ضرالا تمطق ندي هتيقيىأ تلال عتذدخ أ ىأ ئثلا ت الاعت

 نامدأب نة_تااواناطملا تدهجىأ هْنمَدمَع ؛ىأري_تتلالءاميف قمل داسحلا تاكو ناافدلا

 ةرداسملا

 « (اداديةيداعل ا ٠ اعارمش ة يراك كتلك

 وهواهجرسدادبةيداعزسرغلالواعارمش :ةنمفسسل كرتت لفاهتاو دأ تدنفأو اناطملا تدهس ىأ
 هساح نمثوكي ىذلا

 ميمو و هر

 «٠ (اداقتلا يي دل رتل اهفتيفلا بوبا ضرأب)»

 5 !نميرضوهوذاقنلابيف ثويودبلا ىرتالورطماهقرطعالب طرأ نوكن ةران ىأ

 ١ رافص

 ء(اداوجايفاوبكريْإ ناو ه الع برءاهمزر ىرأو)»
 رجلا ىلع مورا اليو رضا قيبَرلا اليتساا يلع ةماوّسم مورلا ىرخأ ضرأ, ةرانو ىأ

 را ناكناوربل قبر عار بلا ف مدل ىأ رافق وا دنها بلا لعبا ناناسكا

 ليخلا ةلزتعمهل نغسلا ليرصلا ف لدا نويكرال
 «(ادادوساوالكشرعشلا توبي ١ انفلات نيسان ىوس)»

 ىأاهدا اوسواهلك كربلا فرعشلا توسكر هلا قرت ان غسلاو بزعلاربك ورلار عن اىأ
 ىرخالابه مش نضرال اىدهانأ

 «(ادارطوأ اَراَغْماَواَتاَذا 0 كرجمو ىرسش ميش ايد)

 اودارأ ةمرصلا مورا كرهت نة_سلاثاىأ مورلارايدكرصلا ىف نكدلا لوح
 ىلعةراغا

 مصخ ةدزاطمو أر دع

 01 وهدم دع ه4. هم ود ”از ة# م

 « ( اداصين ادم كلصت نمهناعو 5 هجو لك اشر درس امصلا)

 ىلا دس نةساانو رك ىوعب درحلا نمي هوص لك 0 ورفالارفساا

 هكلبيونوذملابيرهدمصب ىأداصي نأ دئاصلك ةبانو ةمحان لك
 ه ب6 سو 24 هم مم. ةزدعو < < 6

 «(ادادمل انس اعرظاَو 5 لعفو نول ف نوك داكن ه

 ةلمكلر

 ىمهحامر ةئسأ هبشن كرر ولا نوبعىًاهلاقسل ةقرزلا نمو ةتسبالاو قدز مورلانوبع



 6" ١
 - دوك اك بج دوو رسب ب جا 77177 ا إ رتوياا فس جدجب ج ووو جبد جو رتبت

 5 117 دو ”» م و6 << >2 1 6 دوج 2 همم 5

 «(ادافت لا عدقلا تعضو 5 امةواخ [دمفتس 1 تنعظاه

 لص دة ناك ىذلا يدقلا "الا تعمضو : وج الاوح ىياخأدب رغلا ىف ٌدهسنل تاحر ىأ

 كضرأ ىف كل
 مث م وسل ” ةه- موو

 م (ادارولاد لاو ٌسْحولا تر ءذ 03 كنس ارد ترسسو)«

 تدءحاملاطو ه. .؟رينآدحأ لكر دتءالاقر غمارحي تءكر رثيح هنابجكم اهفرحل ا تبكر ىأ

 تدر لود: ره اىلاب ٌرمضدىذلاودو درو عج ىثودارولادوسالاو شحولا تفخأفربلا

 كئما.عنا.ماكسك اه ى-ردل اوربلا ف كلاهملا
 هيد و7 م ه5 2< 5 «© وم ام 2 همم

 «(اداعتامزتمراسملو * املس انلال |وق فاخلءاو)«

 قبو داهفماز مالا سانلا هريعب نفاخ ىو نأدارأ نيح هن اكلم بر ىألمللا لوط فصي
 ىلءنيزيسعلل ىورب و داعفامز منمراس سس انلا لوق فا ىل واللاب رو هرب د_ةتودلا ا لظم

 لمللا لوط ىفامهنءهللا ىذر

 باررلاو ةنيكسترازاذا 5 ليابلوصوملمالان 11

 هبلعلمللا لوطمف اهعمةنيكستذخأ ًااهلهأ تر اراذا بايرلا تناكواهمأ بايرلاو هنت ةايكيس

 مالسلا هملع

 «(ادآمرلا سمشل اورج سدلاو « هننع رم بهل فاس د)»

 معي رملا بهلن عمليللا اذهو بهلتتران'هنئاكممفعبرملا حالو هتلظ تّدمشا عي ليللااجدىأ
 ءاه تان ىلملل ارتست سعشلا باصتحا هيث هباهرون فنا دامر سعشلا ةرم ىلع غ رفأ هن“ اكهش

 دام هرلان ر 5

 ه (اد ارق اوآلازتعاَعْْطاذِإ 2 ليلا راوكَن مل 1ك

 كءهوقنع كلازتعاوارتاسم كلا فدل بس بش أ مولا كلم هنأب فصول لمه

212 
 انامدا لاناطمترهسو ترهسف رف ىل_ء.عارسلاى أ تامجانلا قونلا,تنعتسماىأ

 ىرسال
 8 ةومو4ثومم م «” ةى”و مو ب دم

 «(ادانزانظب يقترف © نادت طّنامهون)

 مهواهنظىف بصئالف برر ةعبصلا»و ضنئاالب ؛رطاكرمسلا تدباكمدعب تابجانلا هوتتكأ

 الئاعفا ىدانز كيترونولو ةءدارملا كاردا نءاهنمرانلا ورخو ديزلا حاد قا نوريعي

 : ١ ىدوسةمْلْدم

 «(ا دقت ءران نمتأر * نكلواهلحابصلا حالاَمَو)ء

 5 سس 10 1 :
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 هك سس سسسسُْسسْجسْهسسوس بسسس سس بسسس

 سعلا ىرمسمامنالا داعجام1 ىسدللر اعتسأف ل ملل اداوسف ىرسست ى را دم اكىهىتلا ةماضلا
 ايا وللا مونع راجل يفد ميلا تك ىرادلاةيشملا

 ةم دمع مس

 «(ادابع ارم َبرْلاَتنَ 0 ىحضرألا قرش ترعب مالع)

 نم ناي رول تأ آاوضرالانم قرم ا يئاخت كس ئن"ىأ ىلعو اذام ىلعىأ

 مهل اوحأ ف يكدابعلا
 هز؟ع-<وه مويا. 2و توم هس 0 يوه ه2 2

 «(اداوسلاوةلجدكقسنانت » ارصعلينلاتادرصم تناكو)

 رصمتناكى أ قارءلا داوسو هل بدك ناكبريهمىراس ترص ىلارفاست اذهىل_قتذكو

 قارعلا لعذر
 م هو هد

 «(ادارتمقيوقَكا تار 2 - عار: ةارصلانمّنأَو)«

 دارتسملاوا هم ارجو اهدا دما لوط تارغااَر ا رح مىودوقودادغسر همة ارم هلا

 باهذ عضو ماهرك دىبااجاونلاهذز_هىفكلن اكىأءاسوبهذاذا دوريدار نم لعمتسملا

 ىلا ةرفا ملا ع نعابيفددرتلا كضغب وعاقص“ الا ءذهىف رذاسن نأ كف حصر ناكىأ» ىبنو

 برغملا بناح
0 

 «(اداقتنا ترك اهتم 5 ايلات طول ءامم) «
5 
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 تءرطول تح اهنامناولأىروامناو ءاغصلاب هايم ا هذه فصي ةضفال مسا هنالتنؤمنيعللا

 اهئافصااههبشياعءاملا فةضفا تزيل ضانبلا ىف هبمشتءامشأو ةضفل ايف

 « (اداَرأأك قيدسا اق «رغ هلا دارأ 1 راسا دعنا«

 دج ناىأهاضرتاكقددصلا سالف ماقمللا مترتخاو اهتضرفَكل هدف اومرادلا تدجو ناىأ

 اهيربفتىفءايركز وب لاقو قيدص لك ة قادس ةقئالذا ءاهد صال دمك لرامدلا بيرغلا
 انع ٌكدعس ىضرنا:كفدارأ 5 قيدصلا

 ه(ادادولا مآ اًنلدَدُع * ُتراَنساَئاَمْلا ىرعدلااذا)+

 ىرعشل | ىهةسمآ اثلاىرعشلاوءازودافلخىت ٍةارو.علاىرعشلا نامل ىرعثلايدارأ

 دّد_ت نأ تش لب ىه م علطت ثمدح سن بح 0 ءاصيصغلا

 مي. درعا مروع هدد و

 م(اداقةعاردغاقطتمىفاو * نسا

 لب 1 نماهري_غو دادولا بجو عل ىننىتلا ىهام اف ماشلا ىلادوعت نأ جس ىأ
 ديدي 3 هيقدل ا ةءسال تدر يالا 0 اا اشل اريغتل باطن أ ىف ءبر غب
 2 اشعنييو كد الب فاك
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 3س 2 2لى[ىل د ؟”؟+_؟_اي>”_[آوييبيإإإ>”+*29و>بتتططب7ط 07سم

 دادملابىلط ||

 «(اداهل او كف فْترَو « قدا وهلا َكِياَحتْنَم 2م
 ارمشا !تفشروانملا كّدْغلب ثدحان دنءاهاةما 14 كاناطم قانع ل يقئانملا تاص واذاىأ
 م كفسدع فشرنو ىأ لسنا !قوفوهوهذ أت مفصتسا اذاقدرلاو

 بديطاوف مةفشرب

 «(اداوُلاانْشْسُنا هلع َتمدَف يآ ليد اوبدوسن ىشتتو)#

 كسرفةماركنمىأ ب خلا نيام وطير نابت وهو داوِسرْؤوس نمءافثلالطنىأ |
 شطعلا ىاداوإلا نمانامم ىشتسنوهروسب رشنةبك ارانطعمدة:ىذلا :

 «(اداممهئاوق تعج دقو 5 زها قود هن ك)*

 داع سرفمناوق ن اكو زعنمءامس وذ سرفل اذه بك ار كن "اك ىأ هلاعأ سرفلاءاعس
 زول اءاوسل

 و م مدوعيم هرمم و و 72ج ع« م62 ” < م

 «(ىداهيامفطلأ ناك ك بارت ٠ هاعأان»حأىداهاذا)«

 هدنعة مع مرك أودي دهفطل ب ارنا كا ذ ناك طو ىذلاكب انواح اسد !ىدعأ اذا
 ةم دي اى ربو مم ممم

 «(اداتل اور اَوعلاَنون وك « ريطقوذ ةكمس باك (

 ضرالا نمالعاموهو دق معيداصلاو نضرإلا ساشا اعناكم عم رئاوقلا

 لمسا|نوعطقي اروطاو كرم حنأ اكىأةدمصقااب ىعملاهلاح "هل بق ةكدس قييدارأ و ظاعو

 مهرامسأ ةراك فد ليحلاو

 «٠ (اداسودلب ف َتوعشناَغ « مي دكا كلملاردتكسال الا

 اهب رغمو سعشلا علطم غابو ضرالا كإمدقوهو اهتفوتزم_هلارسسكبىورب ىتورلاردنكسا
 ١ ريسلانامدا ف ىورلار دنكسالاب سندَنقا مك ف '”اك لوةيدمجلا باكلا هب وطناكنينرقل اودو»و

 دالبلا ن نمدلي ؛ىفنوعقت 0

 «(ادالا مس 2 ءاملوأل #2 ,ن ِبقلاَددجْاكمل) »

 دالبلا فحاسدق ضرالاىف مئاسىأ عم ءام لقال نان'رفاسننام ةراكلللذااىوقانٌكلعل ىأ
 هلعق لعفت هلئنانت هه 1 ًاردنكسالا نعي

 م (اداعجاّأ ىلا َنمَنْسح * ىرادللافا ارك لم سعت

 |هلازهو اهرهضي ت هش ةهاض لباب ىأسدعن دالبلا بوت ترصور دكسالا نا كن'اك ىأ
 لبالا هذ_هىأ نهرو عش اسنلا اهب قرفن لزغمهسش ىهوةار دم عج ىهو ىرادملا فارطأ
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 سسوس سس سس سس يس وس سس بوس اوبس مسج ب سس سسوس

 ىرسلاف كدمأآد_ه.تأروُْا لم ىرعنا ما تانظو ىريسلا ف موحتلا كتراياذاىأ

 ادايهاه دعب أك نال كل تعدىأ ادصتم اكد عبالةنو عملا تعدكناراممنعتزحع و
 ه«م4م م دم اءكمهع هم روس )وم مو اه

 «(ادز لت أوابئاكر لك ١ 3 تناك رلا جوه كنراجن او )«

 ىهتناكوب وبهلا قءايعارتك ع رلااناطم تناكى رملا فةديدشلا حان رلاكتراناوكأ

 ادافناهدازلوالالك اهئكرلعداوت :رفسالادازو بئاكر عب الر اعتسار فلل ةدعىأاداز لقأ

 اذاكناراجم ىلعرد_ةنالعبرلافرتفتالو ريسن ادبأ تنأو ب متالفانانمح ادكرتهعب رلا نأ ىنعب

 «(ادادحاهقس اَتْدَخ كمل 5 .روشلا ىلاسل ىلح اذا)«

 ارعشا اةيورمضلء اما !نكسو ىلح لوهءقمرمل ا ىلا ءلوءالد سورءل ا تولج نم ل_هذ ىل>

 'هل-_هللاىف كارم ىلع ةلظملا يل للا ىف ىرسملا ترخخ ارمشلا ىلا ها ىرمسل ا ىف تريخا اذا عد

 اهبك فلا ةدشاةرمغملا

 ةولمم ءممورو م

 |*(اداو لا أقم نوم 01 لح أ لوفتواه دورك«

 لكاس اذاوستمات وقل تاكو و نويعىلابلل ناك ارسل ىلامللا دو ريت ىأ

 داوسلا رام كلذلن نسحأو

 *(ىدار منير »# ىأوملا فعماوذاكيَسَت)

 عج ئاولاو علطتىأ اهتتشمىف ا ةعماشاهد_تاو عابضلا عماومللا

 راب بواد نومعطتى اول !ىفافامضأ عامضا | كننأ انىعبةرفقم لا ضرالا ىفوةاموم

 تاعاجو ىدارف

 «(اداز 1 ا نما 3 دالك تلفقد ىو )+

 نءهللاّشي قرمشملا نم 00 رهقلالزاممنملزنم طوقسوثلا

 اذك ءوئانرطملوةتفءاونالا هذه ىلاراطمالا بهذ:برعلاو امون ريشع هنالثلك ىف ه-ةعاس
 ”لك كلف رب راغقلا نم باتو رافسالا نم مسحتامةراكل ل اوي باههسلاءوءلار اعد 1م

 2 ا

 ه(اداسج هلل رطخ عَ 5 ىناَدلاأ أدب اَحاَصاَذا)

 ا يا رقتيفريسغبلاةيأد عون دب هنالل كل ذي ىم“ بارغلا هب دنيا

 لبنوالاداو بهل ضرنلىأ نارفعزلاوهو دا هاساننسم كب ركازج وبا ارغلا حاص

 ةراشلا بءطانا ارةعزلا نولي هاسادب

 كل 9

 «٠ (ادادمل يطأ أ »* انابيلا "تو

 .داول هاك وذلا دوسالا ىأ حالا هحانجربر علا, طلو هنيسحتو طل ىف داهتدت ىأ
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 كلذ سياف عضوملا اد_هىلا نعتال نأ ىلءلبالا مالت نأ جين. الىأ ىداولا فطءئم عزملا
 هور ظنا ارركيو هلا تفتلي نال لهأب

 و مم 0 #و © سم تمهو روم 00- ه6 5 همم

 * (قاقشقمفشلاو دءاوملاىولا #2 ىرالاف قدام ملا ىولب ىلزنتال) «

 نالريطتلا بهذم ىلعتيسلا اذ_هونيلمو نيب ةبلص ضرأ ةسةقشلاو لمرلا عطة:مىوللا
 فالاناوهو قاقثلا سناج قمقشلاو ههف.ملاذا دعولابىول س مكرتلا ف سنا ىوللا

 امي بمكرتل اثمح نم اه_عممدداو لكر اعشالنمعضو ا ا!نيده. لوزن اقدهزبةواد_هلاو
 نا

 ه(رتاوتملانمةيناقااول والارفاولا فاضي لافو)«
 برغملا ىلارفاسدقناكو دع نب ”ىلعهلاخ بط اذ

 جووم هر» 2< ها اممءامل وهو هو

 «(اداعبلالطاوأب رقلاثدأت * ىدامتالو سوئالاَكيَدَعن)»

 كلذ ضعءلاهضعبلوقبالىأ سوفنلاىدافتنالو كدفكللوةدو كبس متت غن لكىأ

 اهاكو كَددن ضءءلاهضع:لوقي و ىداةتناربكن ةرزع لاراكلا سوفننلانأ ىن_ءيلوقلا
 ادعي وأا رقتنكء اوس لاس دف كلون

 «(اداهتسلاوءءايسلاكرطاشن « امكان او لعن ارأ)» ممم م6 و و ل ءق5 22

 امىذرمسلاو ةبامصلا ىف كمهاسن الك ىأف صنلا ىلع ىأر طشل ا ىلعك مهنى كرطاشن
 انطولا ف نيمقماك ناواضي أن كف كاذارهسنو كله أ ىلا قو ثلا ىأ ةيام_ما اوك كنأ

 قاقلاو قوشاا نمشلبام
 ممله مم .”مو ”١ 2 تو جئومودل

 «(ادارتسا نملة ىفاندز) هب َولْعاس نظ ناو )»

 كياممرثك اداهشلاو ةبامصا| نما نأ انمعدال دبل: ةزوا حمو هوولغلا ىلا بن نأالولىأ

 ْ » (اداؤف ارداف لها . الامرامس لادا

 اداؤفهراذ- ىف دافسا ل هذتاقفالام هراغسأ ىف دافّتسا هنا لمة ىأ داغة#سا ىنمعانههدافأ
 هياهذ دهب هد افْئسالهناق وشهد اوف هددت ىأ

 و م اهل هور هدا ءو97ءمص ةمص م اهم ص 1

 «(ادادشاهكتارعتناكدف « تنال عار تاه لهو)»
 اذهلدكيرعمانساللمقو نيلءاوهبالص أ لم از مغيب ىأ ددلاب كرعي اموهو دك رع عج كيارعلا
 ىدهعل وة. هنو تبهذو ساسىأ هنكب رع تنالدةوداسقلا بهدىأ كب رعلاديدشنالفو |
 لاوحالا يلقتورامتسالا ةرثكيهمتازع ترتفو هدامق لهس ل هفدامقنالا بعص سفثلا"ى أو هو هنأ

 هيلع
 و يمص و سرز مل < 2 .٠ ١ك و هر هت جم

 م(ادا يماندعبأهَلاناعأ » تلاه لمللا بهشكراسادا) +
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 «(قاوطا الامر ءابظو : لدعمها 5 نمفواعااو)* مم ع
 همشت ةسمطلا هذهنا ىعملاو 53 قاوطالافءابظلاامأمامعلادو هعم قولا نا ىأ

 ىلا نمقاوطالاودئالةلا مميش تصشو فيكفاهاقوطالةسظا او اهلئاسم ىف ةسالا
 م 8٠ هو مهم و ”*مسدم م1 يه ع رم ىلا

 ه(قاشارب رملا قرش نه كلعو 031 لق كملنا بئاسككلا نمو)»

 رب را بام تىساو كلّمشي ىلع تملت كنا بحتلا نمى_هملاو نيب ون نم قفل ب ون قاسفأللا
 ةقشلا ىهو ةقرمس عجب قريسلاو دعبا عقد رك ذاك ساملل او ىلا ١ نمتان راع مشت ىقلاءاماظلاو

 يرن
 3” 5 وو 7 ءءوم 0 1 ه مو

 ه(قاورالااهلحواهرابرا 0 ٠9

 اهيلسواهرابو اهب ا.ثةالغلا فك محاصتو كبمشت ىتااءاظااو ىللساو باشل ا تسد فمككأ

 ىلحالو باس" اما اواهنو رتئىأاهق اورأ
 ء مه 7 24 1 ايبلرإ و

 «(قابطلاو تسلا هواذغو 5 مم ببطأ تيدغى هنن ل)»

 امهوقابطلاو ثسلاناك اامناءابذقلاو معاطملا بما أنك أ تكن فاصنالا نم سدلكأ

 9 ه6 »2

 «(ٌفاَررَأ اه را 5 امنا نيضعبالات أل 1

 هريثو سعلارب_شانغاو نقزربلام سعلا ببط نمتقزر دقو ءايظاا نمةدحاو تناىأ
 نا نا بح نسا ازرآ

 ود مو

 «(ُناَح ونال هيت 5 لل نحن اهيل نجر

 قايسرتشإ امعر وتاسالان مدققأ اونملام فذسق هنداع 76 ةدمصقلات اب ب أ ضعب فذح

 كلذعطق مءابطظااههيشنو ةبمللا فصويف مالكلا قاس هناف ةديصقلا هذهىفاكمالكلا

 لاقفاهركذ ىذنقت :ىوعملا هب رقتناكفرك ذاها ىرح ناري غنم لب ؛الا نعىكو قايسلا

 شسعلا . برطو همفتاذللا تيد غلزخمىلاقو لاو نينار هلت ن أهلي اقدح نم قمناهلط ولع

 عطب لولار طن بالا تيلي .ىأراغص ىهو
 «* مرقم

 «(قانعالااهلَبأو حاصلا - قناعتنيعاللا ل كوتمل)#

 نزلا نءتلغشامتاو نطولا ىلا اهتمنح ءارتف يالا ده تما لوب ى دل اقوقمسفامألا

 ةقئاعم مهاملو سعلا نم ةعدو ضفخ اهل نوعاللاو هاك ىرس اهل اوريو بعتففامال

 نيلاحلانيبءاوسالو نانحالا
 هه ودوم ممول* ,و هئرلكوم ر هو

 *(قاَنع *الا هوت فظعتو ةنف 5 ”ةرطاددرتنأ لها عرخلاام) ه
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 تندالل ف:ثلاةمزالم

 ..* (عامطاو فارع 1 َنسْلَّنك نا * اًهدِخ ” الّثاما ءازانادهلاتا)

 ما رمال: اىاوباتاو ردات مالسا اوةالصااهيلع 7 [وةلاهبلا ب ودنمتاماركانادهلا ىئعي
 ىرحم ىرهت ثيحدصقلاةزوا حو هو فارساوأ ب اون عمطبةب وشم نكن: لاذا هملا ىدهملا
 عطوأ ضرغلال لةماركح دملاهسلاىده امنا ىأ لطاب اق او قح لاطباف ةوشرلا

 «ممممؤوؤعم

 *(عاَمعم ورأس سمان ِء #3 تحمر ى دعي دهالو)«

 اهيفركذوةدمصتتب نممتلا درع نب عاقشملا جدسنق تاكو لس نجوم

 عاقعتتا اىلا هلغاغم ىئم »* ةدمصقح ابرلا ع منيدهالؤ

 ىواواهلصا نال حبر لعو حاهنأ ىلع عمبتجراورعشلا و غةيدهدلسسياأ

 لارسال 4

 ه(عافو لاسر اف قدزرمل الدم * هلا يح كوسرو نب أ الوز

 قلاسر نوكتالىأ لسمك تساىتلارومالاو تانانلا فهي سارب قدزر غال ناكمالغعافو
 ليج ونسح وهاثالا

 قلة ازم اطل ليايسن وم «نمأيال ناكس ف ىه ىأ ال اهذخأ ىلا ةنسقسلا ةشلابد و

 معنلا ىلع يئذلاءالدت.ا ةلطلا هيلع لو سا ىأ بئذا!لئملاطظ ل جر هسا لاو نكمل
 ةمعارلا

 «(ىأى ضيم ىبسددماَو 5 دن سناط فاق كيا »

 اعىمدق تلاز دقذهن وعملا ىدن عفرالوق ود الطاهيذخت اىدنأ نم ةيغسلا ذاقدتسا ىف هنمعدسد

 قتقاطو ىدوج قاض دقف ىنعأ او ىنوةى ًاىدضعيددماو مظاان مديل تدرك

 20م

 «(عاد دراسات : هيل دج كلن كيمو )»

 ىلافر زر ف ىداالا مديت عبضأ ناو كلذ ىعدوكثمدوهتتنأ افصالا ناك امهكىأ

 كلريخللا عاد كي داءالكاش

 * (ةدمصق نم رت اوما ن هومفاقلاو ىلاشا|لماكتلا ف لاقو)* و)* |

 هموم م65 مهشمم“ .- ب

 (٠ مولا نه 35 اور ملل ر)»

 عب اطسولا ىلع شبام قاطنلاو اقفل رم ةيياو سل نوح 43 ارااوهمادقامتسبل اف اور

 اهطسو ىلع ىذل ا اهقاطنو اماعدو دف اور مالظا ارتسن اكل مللا مالظنت تتسم ةسبطلا تراز

 دئالقاهيلعناكو مالظلا ىف ةرئئازا اعجاز هاودا نم ةموظنمدئالف اهيلعو رهاوملاب ىلحم
 موهلا نماهفاطنو اهدئالقن "اكف موحتلااهياح هش :الحتو اطذو
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 اهترارمقاذوابنرامورهدلا ثدا اود دباكى أع ودا ىلءرثكي لكلا نال لك وع

 لاف ام اهلك هن"
 اهباذعوامبذعانملاقمسو + اموعطافاتدلا قذءنمو

 تراشم ىشو» ارعلا ضرالا نه ءعضاومف عقنتسملاءاملاودو عمن عجب عاسقنابارشةوقو

 ىراربل ا عقانمنءبرمشير اهسالاريثكلا لاوحلا لجرالالثم ب رضي وبطلا

 «(عاجا درع سد 0 اهيل نأ ىقنأ)«

 قغمهيفرهظ هءلعاملخداذاورخ رخ الافوق ةومبرو فضلا برو بر تاغل ثالث همضبر

 | تير أ اهروةتوملا قوة - ةياعرب ىسفن نمفداو ىحاسصن ءةدوملاريس ىضرأ لود ”نلَقلا

 ةمألا عاجلا فااشأو ةعبرششلا د نع حرخأ ناريغنمانرلا "هل ماعمتذ دوملافتلماعىأ
 ىلوقنمهرمسف أ ل عامجمالا قرت الابرلا ىطاعت ىف ىن ريغ عامجالاو صنلابمارحايرلا نا كلذو

 + (عاضلاندولا ىلععم دول نم 3 اس ولا ىلع الاَدو)»

 نيمسءاطعاب4_ءلعاز اج دوملا ع نماعاصهاطعأ نمّنأِب ايرلان هل ماعمرمسفاعاص نو سقسولا

 لنضفل اير قيال ذيوبزلا تاسناسعلا فقس عاصلا ”لباقموقسولاوهواعاسص

 راشأاءاواب رلاىرانجتن مس هنالدادولا ةعي رم“ قرب ”اسهاطا_هنامو صوعل | نع ىلا |

 نعضن ع رشا ا ماك أباملاعاهيقف ناكح ودمملاّن الدمع مولا ماكحالا هذه ىلا ةدمصقل !هذهىف

 هيلعهتعاضبل ادرهفاأام سنج نمد ١

 «(عام داو مدع تودع * بدلوا لأالو)

 بحاصتنكناو قحفلاملاوءاملا لذبهلعحرتقا نأ, قيد ص ىلع مال ا لأ الكأ

 هبقياشارف دحال ثرحي رفا! ن هريبص»نأ هلصأو رفا اذا لجرلا عن ةدالاةب رعفو ةجاح

 يارا ىأءامقرلا هبؤصتلتت ضررالا ىلع مامن بارا

 , بيوك نم مى ىو7

 ه(ىاما تقلب دق كلسأنبالوق 03 'هتاك ساشا مال داَصَلاَْم)»

 هوقىنعيسيوبأوه تاسالانبا | اك تغلبأ هلو

 ىامسأت غلب دةلالهم «. انلثا لمقتل دصقت لو تلاه افءلاسساكي
 تفتلألو هلوقهبلعتددر سانا مال ن ء ةقاذ_صللالهاس د من مقداصىل لاف ن م ىئقن ساعت

 اذهعدو ىنك ىأ الهم هقفاولالوق ةأرملا كلنهل تلااملح تاسالا نبا لوق لذ هتبج اوهبلا ىندابلعيام طاغودو
 اراش أن مىلعتر أ كلذك لود ىلع ىد.هتالف تاقامتهم+ىأ ىام-اتغلب دم ثيدلا ||| دهاشلا نم لمأت
 ْ مائللا ةقداصع ىلع || لئافهصقوهقاسىذل ا

 1 0 ل ىو م ٠ 3 لع يف د ءم ا هوره4 5 ||
 ه(ىاولا عماش نذأب طاب فسم « هزي ادت باوَجْلك تاك 0 2
 أ 22 2 7 - َ 1 قدر للم ةريهس

 هععملإم يذلا عمات دادسن مؤاملا نم وع نع لئاسلا هيبست باوجو ىوتن لك ىأ رحييف ضوردعلا

 هنذال مز الم هن اكريصب وكنمهه ام عماسلا طة ىأ هنذا ىف قلعي ىدلا طرقلاكه طفح ىأ اذهناو عب ويننلا

 غطا مجصصصطص*ط ص هاهمالك
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 مديشسلسلل

 هو < هوه هدر وةهّشإ .صوع ءودءوّج ه6 همام ”ول

 «(عاقلا كااهيقلا عصا فرالمل « اهم رلاراَمكر شمل

 || نوه._سبوهو كسانملاف تارا ىلا :ربامىرلارامحدارملاو راج اههجس و ةاصحلا ةردملا

 مون زرت ةاص-نورمءوىد_-او ركلام ول ةكم ىلإ ىو ةمَقعلا ةرج ىلا رت ة همسة اصح

 ىلوالا ةرهجبانأ ديب ةعيس ةرج لك ىلا ثالثا اتارجلا ىلا قد رشتلاماانمموبلو وهو ردا

 || قيرمشتل !مانأ نمث ااا اوىفاثلا موملا فل عشب كاذكو ةمقعلا ةرموع محو ةهنادزملا بناج نم
 3 ريسملا اذ_هىفانا لوش.رابنلابىرتو تافرع نمفرصنملادنع ةقلدزملا لك راجل !عمجامغاو

 تأ رجا ىلا اه. ىيرراهنلاءاساذ اف ةغادزم اهلل .رلا ىمح عمت اكلبللا مهعأرمز همني اعف

 عقضى!٠ادعالا نمافوخانرتتساو عاقل ىفانقرفانصصأ اذاف ىرسلل لسلل ىف مهعج-أ ىا
 ريستالو ىةفوراهاابق در وئزمسنو لدللاب

 ءومم هجءوءرك هدد وي دو 86 روم )وده مهم

 «(عازحاو عارح انييلزتمو ٠ سرت بضلاث.دودرلا اًذيحان]»

 ع نزح مج عازحالاو لمرلا نم. بدثكل وهو عرج عج عارحالاو هداصاذاب ضل شرت_>-|

 بر.طأامو لكؤب ودادي ىضاا ثيحةيدابا اف سعلا بءطاام لوقي ىداولا فطء:موهو

 هم ةهءو كل هها,. ممم . سوم همو وه م 1

 « (عارشلقلا عام لك دسسا ىف * قرش اعم نما عبس ىروط لس غو )*

 || تنكف بالكلا ةطلاخ نوقوّدالمهو ةيدابلا لها رشاعأت نكن يس ىشبع اذ_محو ىأ

 | نيباهتلاخد عارشمي رجباغلا عاصم بلك لك ىتطلاخم نمت ارم عبس ف ون لسغا
 مس اهتساجن نع هرامث لسْعو بالكلا ةطااخم نعرهطتلاب همبدتىلاراشأ مهانا هفلال موقلا

 ْ عورشااوهاك تاره
 52 ه ”و -و 0 يهل 2٠709 هز - مودم - ٠

 «*(ىايشاو ىطهر محق ترحاه 5 فرش مم رقلاجر قارعلاو)*

 مييلا ارجاهم ىلطهرو ىلهأ تقراف مهم رب فرسشني قارعلا لاجسر ةبعص ىف ىترغر لجالىأ

 ه(خاشلا ومالا طلب ثلسأ ٠١ مهياتد لسنة ل

 مهريغ عم شس علا نم دي تما | تفشأ مهترشا هم

 *(عاّتسمدولا لس ران نم « !ميَسدص: اتقدم عمسا)

 | نمذتتأ ى :وتفعمسالوقب مالا! ةئدءسردملاو قارعلا همتف ئيارغسالا دماحانأ عب

 كب ا 265 هوم هم مم عرج :ء .-و

 ه(عاقنانبارشئاونلا ماس »* بغسىلء لاك أسفنلا بدوم)#

 أ| دا رأهنمع وج ىلع بئاونلا مالك أ قءزومالا سرامدقاهبدأ وسفن بذه ل جر نمكأ |

 لل سس 11



 ل

 0 2 2-5-22252525-ا-9-9-9-052-5---5959552

 و هو ءءء ” “جو 2 مرو

 * (عارماو باصخال س مالو *« امل آنا لعب ىلا سالو *

 ىهذا بصخناب حانرئالو بدول اىىلا_.الف بصل اهعمل الو بده اهرضبال ةمام1ا هذه ىأ

 ىي ىلا ىلا اهل ةجاحالداج
 59 . وموو

 «(عافدوحومف عئدتو جبر 5 ةملاَسراَسَالابتراَرَتْتراَس)«

 حوملا عافدف عفدتو قاست ىهوداب ىهورابن الا ىلا انتلصوأ تساي ةنسغسلا هذهتراسىأ

 اضعبهضعن عفداموه و

 * (عاهجاءوْحاياوُهاَط 8 رمادا سداقلاَو)

 ةنفسلا افدتك ناطلسلا باحصأ نمرغن مهل ضرعتاهيلا اولصو املعضومةم_سداسقلا

 0 عامل اةخانال ا اهاراعتسا ةاحفلا,ةنيغسلا هبشذاواهورذتو

 اهلهأ لعاوقمضو ةئيفسلا او ا

 قمر م مه

 « (عاكد رولا دس فاعرصعب * لع عاهل هورهظ برو) +

 داو :: قريت اقرمممل اةزلسنيانمج ياني رطل قم دعو ري_لا ىف هتعرمس صد
 علي عام درويفءاملا اميةدج ولالق“ ءاملا ”هل_لقىأدرولا ةد_معب ضرأ ف ننو اهيفانصخرت

 تارمسلا همق

 «3 همم «م

 *(عارسات اذ ىو يءارذلاو * ةدحاو هحبولا رهط نيب رضإ )+

 كا فلا ا ارق كركي رتاج رمرغو ماتا الصلا نيبانعجىأ

 م
 «٠ (عادمش فكل الكم ةمهماف * فاعمل رص ول*

 تاعكرعددأن ءنتعكر ىلعراصتقالا 0 ؛ك ةدضورفمةالصانرصق كىأ

 هز قاعك سوا قطاقوكلا ةالانلعو فوسكلا اةال-هك ليوط همهم

 ةتاثلا فو ةرميلاةروسةتافلاد_ه:ىلوالا ةموقلا فرقتنا لك الاو نامامفو ناعوكر
 نماعرادقموأ ةذئاملاو ةكافلا ةعبارلا ف وءاسنلاو ةحتاننلا ةثلاشلا قوتار عل اوة<افلا

 ردقبثااثلا قو نينار ا دةمىناشلىفوةيا ةئامرادةملوالا عوك رلا ف جبس من آرقلا

 لوقف اهعوكرردق ىلعتادحلاونيسخردقب عسارلا فو نيعمس
 مو © ءةدو# د بورد مرر

 «(عاذش خلال وُطلُك فوم * انو حسي انرهجامف)*

 لح رلكف ةوخ نم ناذالابهن وص عفربالانذ "وه ناكر ةالصلاىفةءا رقلاب ريفالاك ىأ

 نان وفا نيذلا صوصللاو*ادعالا ئ_هبداسقلا عدن اود سةمعادخ لارلالن وط

 مهلاوضّرعمي

3 
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 اًضد رع عض سوهو عيت عج عابنالاوريعتلارهظ ىلع حرس انكوفو واج عجب سالحالا

 ىريصربلا ىف اطباىفادق لوقياهروتف نموكثيورعسلا ىف ده ا.هتقان ضأي ريد متل

 ىرةسفقادااضي أك ى_لورعالوربصى قلت ريساىانالاو ءاطبالا اذه كىلاف ىرعو

 عاسنالاو سال>الا نم

 سم هه مامم دةومو 2 و 0 هع تا سم هيض
 ه ( ىاصناف مبصلا صا تب ار ناو 31 ىلع اق لمالا داوستءاراذا) *

 ميبصلاءاضااذاو ريدسلا ف ىرسأف للا! كماعنجاذا ىأو د_هلا ىف عرسأ ىأتاصنا

 ريسلا ىيدو ةمحان ىف ىذخ ىأ اصناف

 ةمورثدم 22

 «(عاطتمَحىداوهل هَ 5 ادي حابسا فس كنا الو) «

 ىسحمال ه_ةةانال وهب قذالا ىهتااطت ساو هتءاضال سلا هعواطءاد“ ١ىف حامصلا همشد

 ههشي ناكت ا و هقيش> قس سلىأق انعالا 0 ع ,|تفاقس محبصلا ضان

 «(عاشىدهلابعام بطلا سدس 0 هتماطِراَس ىذا سئرلاىلا)+

 سمى م 2 2 لاا ا

 سئرلا اذهىلا١ رئابرعسلا ف تتمكماىأ ارم ا ىأ سعالا عاش لاقي عن امش نم بولقم عاش

 م-نعاف اكو ىاغللاهداههيرغرو ناكر هدلا ثد او ىف سا .ءااريستو بطلنا مظأاذاىذلا

 مظملا بطخلا ةغ
 و ء لص 5 , م6

 «(ىاَسلاى ىسأروهنلا يس 5 ملقى أىدوبو هنمدع)#

 لاذ ىانمىأاذك ىولاشب وتين ىأةدادوو اًدوّدوأ اركه لءفك ًاوتددولاةد

 هق>دا 2 ى.أروهسلا ىسأ لقى "اك سأرلا ىلعامشم همن ١ آنا عأ تاكو هندصق ىءملاو

 مدقلانودسأرلا هون يسب نأ

 م همر ”ىوع ه)مو يم 0000

 « (عالْضآولاصو أي مودَقْلاَبَر * اهدي داص رذلا نماجخ ىلع«

 امال داصر ةلار و نم ةزذمةتفسانههدارأو اهحاصيوفتةعيرسلاةقانلا غلا

 0 !ى-عيمودقلا بحاص هيفا اىوقك مودا ابراهدب نأءاملا ىلعريصأ

 الاصو ار اعالضا اهاراعتسا َةقاد !انةنسفسلا هيشالوضعلا ردو لسد عجب ىجوالاصو اداءالشا

 مة م 2

 «(عابشم سيلا ىراقَذنملئاَس 4» ْتدطَن نرد وراعي لطن)*

 لوي نارطةلان ىلطلابىو ادن تب رح 1 الاو ءاملاف اه-اولأ ىلبتالثاراقلا ىلطتةنيفسلا

 مُثتتيرجاذانار طّقلان ىلطتامغا لدالاو برجر غن هراقلابةاجخ ةامسلا ةنسضسااهذ هىلطت

 اهناذاربخا ام ىهو سدعل اىر اف ذ نم لاس قرن تءلط ام ”اكل امد اهيشاهداو ا

 قرعي تءاط ام 00 0 ا ال ةردب عشت عا



 همعيع لفع مد

 *(اق مهلاوربامثلم قنا 5 عر ىذا اربط نا)»

 ١ ماملاب| اوضربال نأ ف نيعةسمملاموقن لل ب مرد

 |١ دق هناقةران الا هدعو أف داصْلامخ ناكنا ةبدمعللابط اش ل اوقيلثاقلاو بحلا, ةيدمالا فمط

 || ىفاوربب ل ةرانزلا نمةيدبحلا فيطا اوءنعنأب اومسقأ يذلا كموق 0ك ربودع ولابفو

 هلوق عملا اًذهىلءلدبو بلال امخللا ماملال مهنمعفف اوثنح لنامق اوقدصي ل ىأمسقلا

 » (اًلعامو ىرمسأ دفاعه اذا 5 انكلترا ل مم آ (

 انملا كل ابخىرمسبالن أ ك ساو مسقأ لوب حوزوأ خأوأ بأن م اه أ ىلب ىذلا ةًارملاربمأ

 هب كريمأ لعد لوانملا ىرسدق كلا _خّنال هعسقىف كريم ثنحدقو امن اذاانرو زيال ىأ
 معمول لة سولو مس5 ) و ٠ ي - «ة”دو دع

 »اقسم وار ولف ءورص نأ #* ضم كاف لاجر تنم موز

 3 مهلرهظيف انترابز نءهوعنمل كلاماورمس نأاونتو يوك طلاب ليسو دش ف أ

 لوانذلا نم هصخت ىنذنهحىف ىضهن ”اك مق سلا. لابخلا فصوامتاو مقسلا نم لاسفل

 هلايخلا ةبحت ىدارصبلا كرد

 «(تْحاَولْسْن نم 11 اجرام راندنه لا نمفوشأ)#

 ||| هقخ عفر ىأ كم نءضفام "اك ة حن ارلا بمطأقإ 5 أرملاهذه موقوغ نم ميشنىأ فوشن

 لمعت هريغحرالا بطب هةصوق ميلا ةلزم قربا الز هلعلو هتيعار ت>اففّسملار يظو

 0 1 طف ةمييحلا ضر وف نمىراسلا قربلا هش

 «(امرلا هنسقسسي'ئالولامأَق 5 ةيداتت ا - أعط اذا)*

 ىأدئالولا تنظةيداسملاببا رءالا توب نم هناعل فاد اذا نسعي قربلا فرشأ ىأ لطأ اذا

 : سدقتل يطحلا قاد تماًعف قريلا ناهل ةءاضا نم ني ربان هوس ن هتنددقرانلا نأءامالا

 قربلانمرانلا

 رتاوتملا نمةمفاقلاو ىناشثلا طمسلا فاضي لاقو
 دادغ لو ددنعىفا 0 ا

 ه(ىامزاو فاضماتدهاشَفك « َعاَضبادعبالا لحرال عضوأل)«

 م نامل عجاللوتبمح ءاعمزع اذا ئشل ا ىلع عمز ا لاقيو عسي رمسلاري_ىلا عاضبالا

 هتقان بطاح مث بئاكرلا ثحوري.سلا عارسا دعبالا بر رتسي و لزننفهدصقمغا .الورعبلارهظ

 ذا ىسهأ ىفاذفان ”رصق أ ل ىأ ريسملا ىف مْزعلا ىلا هعّمساو ىأ .أرلا ناضما تدر ف. لاف

 دحلادعبال' لوصوال

 مساق م مم هم و .*

 *(ىااو ىسالحاو ىرك و كربص 5 يدفع ىَدبت)»
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 ناحا اوءلاو فمع اشناَو دعوا“ ارخاو فوءاشنا هسفنريمأو عمن لاخلا ىف هملعةنؤمالذا

 ريثك ٠ لاق اك دوع ومات لاطملا ىلع

 اهع رغىعمل أوطغةزعو * هع رغش وذ نيد ىذ لك ىضق

 رب زعلان رعت خ أن او ضب كاملا د. .ءنبدماولا جوز نينبلا مأ ىلع تاخد ةزعنالاتبإ|

 تااقفهندعو ىذا ادعولا ادهامتلا هع رغافوف نبدىذلكىضقلوقب اريثكت اة ءلتااقف'

 تقاعانينملا مأّن القمم اهما”ىلءواهي زخأ تلانةف اهنمتحرعتف هلق هندعو تنك ةزع

 اهاق ل قتلا, تااقو ةيقر نيعد رآ ا ةهاكل اذهل حال

 « لول ىو ادمن عر * ىَصْْلاَل اما نيف تَسف)»

 داتا ارسل اعضومدانأو ر مهشلا ع ندب رضذ ىذغل او عضو م قيعلا

 نيبمكتاأسف ىضغلا ىداوىهتلحو قيقعلاتا اننا رادزيبامدعاست لو .اءاهدعو
 د_هنماهكنالدعمل ادمأل واطن٠ نمت ءزج امس ةفاسملا دعست ري ألف نيعضوملا نيه

 لالا د«: ىلا هفاسملا دعو

 هم لمس ع)7 <

 "ل يود حيدسف ىرمسل 5 هلال انا قكفْيط تدعو

 انااءافلاو اضراب زن ءفاختلا فرذع اذ كافدط تاه> 4ث ا نءانش امد_ه:تف :رعامل ىأ

 قد رطلادعيلىأانرودن 7 لزانم ىلعدعبوهو عصلاكزدب ذا امال لل الوط ىرسي هنا

 انترارز نعهبفاوت ىف هن ردعفاننابت انءكلذهق وهذ هنلمل ىف هك واسهنكع ال

 «(لخالور واسيا 5 امال روت كلن .«لهج)#
0242 

 لثمو لاسم لثمر ويامن لوةيكلاسلاةب ىوعصل هنكرلاندالةرا زدارأ اول لاخلا نأ ىنعي
 ءاسنلا لدم ىتعد د ىأر فعضو لهحن مءاسنا| بأ دوهاك لخالخلاو ةروسالاهانضرأ ةيدسملا

 اهتءوعصلاةضر ًاوراب از ىلعي دب ال

 هم امم

 *(لطاع لماع واسجم نس »* هش قلب لسألاتيراموأ)«

 لطاع ”هلاهكل فهيهش ةملح عضيار ك:ةماندالبب ْرِءل#لل انا لوقي بديا لامخ بط اخ

 لخاللناوةروسالاكءاعو ىلا ىف ةلاتمان رز فكف هيلع لحالعذلا اودو

 هيدا 3 0

 ا كرو احب طساف نب لث او نم مهو باحمنادج

 نءمامذْا نوكسص,نأالا مهدقعنالف ماع يب ةقثال ىنعيناودلا اذ_هىفحدملاتنثي ل
 لئاو ىنمدحاو

 ه(بك ارتملا نمةمفاقلاو لوالا طمسلا فاضي لاقو) *

 00 ا ا ا 5 اا اذ ل تأ 9
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 رعشلا نمهنعاضيىلا عزفف

 «(كرادألانم ةيفاقلا اولوالا لماكلا فاضي لاق )*

 «(لقاك فانت العند .٠ لحل موي نس رد احلاَتَل)»
 و نرد“ هبيخم ىثو ةفونتع مب فنانو عضوموغو مياساو ءاسحلاب لحالح كورت

 اوناكم من, عيلقاعىراربىفاوناكن يحالةءتةزراهناو ل>ال<ني زاتحماوناكم وب سرا
 ثاىىَعف ءادعالا مهيلع لد.الثل ىل_ءلنا ل» مصنوهركناواكو ٠ اذعالا د فوجو زلم

 لءوصلا اهل جيش ارا للان نماهل ناك اهنأو لهصت لو موملا كلذ ىف تسرخدامملا
 ممل 20

 *(لهاصداوج - نم نعى للاى *« ٌتاَصْفاوجذنادْءْمُْكَش)

 ىذلا نم ةمقرثك لحل ا ال اسلم ةادغلا كإ:ىف فولناةذكىأ
 لبهصتالمك فول اد:ءلدللاهاوفانود ثداوناكو لمص

 *(لح اورو باج سبسَح شه علب ودْخلا تَْعاَذا رن«

 بو.هتودىف قف لعب رلاب ويهدنء ىرم ذاك ىأاهب 0 وذل اتفه

 انس رتل رالي انما رلا

 ول“ و ع اه« مه سمو نمو

 «(لئانقم فال نيرمأنام * ةنانكرتكلا ىلا ةَرْغا)#
227 

 ةهمحىف اس مع تو أ اولمجتاك ص رغلا نول ءلظهمفلابخي ىذا نولل ا ةمشلا

 نم ىلد :اقملاوهمرك أ أو هلو أى ارح :رةومهدسمى أه موق ةّرغنالفو مفردا قوفسرفلا

 ىلع وش ىذا انهه لت :اقلاددارماوهعضوم نعلاز لثموامنأف بدن االودهل-ةمدادضالا

 اهموق ةغب رش ىهىأ تاءشل اريثكوهىذلا ”ىلس اةرغاسمناباهفدي وهتييح,رطاخ كالهلا

 هنرعاولعجو تامشل اريشثكس رغباهبح هشراسخ مارك اهموق عجب نأ عمم متريخو مهعرو

 ئااهموق ىلاروصقو صقنةدام_سلاو فرمشلا نءءىبنت ىلا ةرغلاب اهفضو نمفرط: المك

 نيرئاذاف كالهاا ىلع فرعشاو كح نم كلب فتددقاهل لوقي ءاركى نم 0 ١

 سصه'الاو ىأرلا نمد هأ ىف

 *(لإ امو كأب ه * /ةقوىذلا ماعلا فاقال)«

 لة بدعولا لذي سناالا" تالا تفر دمنا املا الا حالا

 ه ةءم همم م م10 هسءووؤءولو 2 هام“ ©

 «(لئاسلا دعو هملعناهدوللاف « ىدملاهدعاذال كلا نا)

 حرتشي لاذ ا لمضلا او لذا !اهنأ 5 نمّنال ماعلا نملدقي امىلا افاضن دعولان اهتمت عئقاما ىأ

 ٌنالْذ هباع لهسو هماعناهدعو دّرعي هدم ع:تقاو دمالا هللمطاو لال اق لئانزااهءلغ



 ه(هبارقوم داق دوش » هراَنْن 1 أم ما نتا بضعلاو)*

 هتااجى أهداف قراغيوهدغنعد نوم جسؤدعلا نمماقتنالا فب ىنتشبالفسلا كاذكو ىأ
 ماسلا ماوم دويوم

 *(هبايرألا هوب * لست لك حرس رب هللاو)*

 هل مق لكح رمد هس ىارلا لاملاحرمسلاو هئطر ذو عاقل رعاشل ا اذهلاعد
 ه«ظفعمتلاو ىأحرسلا بانمل هباب رأ ىلا عب ورغلا هل اعّمسا مث ىناعملاو ل" اضفلا عمت هنال

 هموقىلاهدرىح

 ري للا

 ٠ (هباَملد اوسلو ىلا | ملعفق ملكهم

 ىااهانا هنروصةيساد 1 ةمملاب هلق هش هنك رك منال ىلا ل وس * ىضغلاو ةدحلا مالا

 سمسم سيروا اقف مانع ندع ملطف ىو هلقنأ
 ,و موو <«- 5و

 «(مباسنان ءَناَفاطَملا طع * اًكاطو ٌتطْنذ 2

 ه_سف ىلءاطقلات و ملدا كةلاص ىلع ةط'لد ماك كدادجا تفرعتقطنالىأ

 ةلالدلاطقل | نمقدص أ لثملا ف ل_.قاذ جاو اطقاطق هنوص ةباكسحاطق اطل! ىهم-امغا هنا كلذو
 ةغباتلا لاه هلعهيوص

 بستنتق هوعدت ني اهقدصأب 5 تيس ااذا ىدت هبواطقلا اوعدت

 : 1 تودلا طالتخا طغلاو
 م( لاب اىلان كا ء "لول فاطم ات رزه )+

 صم حم

 تير اعمل ويا ساطال ةا وك ىأ حد ايهقاطعأز هو حابترالاو طامشنلاةزهلا

 هحرؤو ىلا طا ذ ىل اريبكلاا عش ثلاّدر هتفاطلو هذسل قط: عارخافتواحاسترا مهفاطعا
 00 لا هو: هدا ةور

 «(هيأوثأ ىف تقرا نم * هَبشَوَو ضيرقلا لح ىئدلأ)»
 كنمال_طفتةغناس'انملا لل- توسكىأ ليذلا لي وطناك اذا ه.ون فنا نالا لفريامغا

 «(هبذق أ كرولا مهاوسالبر 03 هارت ومحد 1 ارث تلو )«

 يضرب ض سل ل ء«ثشنحدع نا كقحن مناكىأ

 |: _.- ضار رلا ىدص ىذلا 'لرعش ىدحتمو هن ىتةم«وذا

 هع عج)زو 2 39)و*د م بت وه م سس 0 م
0 

 ا( دياو رش ٠ نءرصشي ناك ذا » هدأت ءارصقم هنعباجأ)ه

 قباب غولبن ءرصقموغو ْلِر تعيس يعد ل
 هيلعك تبان هن ع) هنال ى ءملاو ظفالا ىف رعشن ءرسصقدر عسل ارش نع باج اى عيبا وحلا
 م11١0 11 ] <« +718:

 222 2855 25ر22 ت52 سلا 22سلل22ئل12222222 222222 2س-للالالى[لْل [١ ا ل 2ئتظلُْ ظظ



 اأو

 ىأ هءادأ ىلا ترظنواهملا تةاّسْشاو هذاشنا تامغناثماهفأ تراطسارعشلا+»_ثاااملىأ
 هدملقعو ةعزصأ |نسح نمر بل ل

 «(اَطناَن نمهتلعالالا هدوم هلت عام للاَو)#

 نأ اكباد الا نحو ةعنصلا عيد نم«فاملرعشلا اذ_هىلا انماهفا تقّوشناغ ا ىأ
 هنوال_ نمهتقاذامو تط ,رلا نم هءلعريصتا م هئاعاسمل همزالتو لخنلا ىلع مقئامنا ريطلا

 بطراااهيلءراصى ا لذتأ | تيط رار دسم باطرالاو
 ه 8# دهولفل عمو 6

 «( باطما ناو تالا ف 5 هنهدةددو هتفاطاتدر)#«

 هنأ ىأ لامعتسالا نءةدنعيلاةيرغلا ظافلالاتافللا سوبداراو سثالا فالخ شحولا
 لمعتسيهقد1ط ىعن هل معتسم ةيسنا هلمهملاةمشحولا ظافلالاةرهثاك ذذد-و هميط ةفاطال
 عايش لهنا. عيليقلاو نماهب رقم ةميرغلا ةغللا

 «(دياَضر قب رطفا دريس * ران را يك لكلاو) او)*
1-2 2 

 قيم لعتلا نأ يانهلاسنآ ِ عابطالافولأم هلامع<تانريصت امثحوو تاغللا س رغناىأ

 ريصن لحفل ةيحاصعرلا نا ىأاهةير ىراح فت وا ريصةقاهاك ًانفعاك الا نم ةرملاراهزالا
 هلامعتساباسنآ اريصي ةغال نمىذحولا اذكف ادهش

0 

 2( ةلارشا لع رص هيو 5 دحام ةمه لوط مآل بح
 ما اا 2

 سانلا بهعتف هةماقت ثترصقو دحاملا اذه ةمهتااطلوش اد> ةماقل اريصق ناكر عاشلا اذه

 نأ ردا قت ةلانفرش لب ورصق هير زي لى أ هتمه تعادل ءرصت, ارق 0 "الا قاف ف.كهنم

 هتمهتلاطذا مهلاطو
 هوم وة موج مو )وم

 * (هبارمضو هناعط مون رلاو * هفيسنمىدم ىصْأ ىلا مهس)#

 ةريعاللوةذ هذوفندمأدعاستو همرج رغص ىذلا مهسلاب همه دعب عمهرمصق ىفال_ةمه ب رض

 راو فيا ىدم نم ةياغدعب أ هنكلو خرلاو فمسلا نمرمصقأ مهسلا نا رسهلاو لوطلاب

 تيدا وبمسلادا ارمذو خرلا ناعط دنع

 * (هيارغبألعلا اطعم وشمل 00 ارك رطْتَقاَر ءلارد +

 ال ا 55

 ارت قارعلابهنطورعاشل كلا اذهقرافى أبي رغ مقار اوال م ىذلا طيخلا طعسلا
 اعسوردلا ةطياروهىذل اطمسلا العلإراعّتساف ىلاعملا بت ارغلاناةيرغلاراتخاو

 < 2000 م 5 7612 ميو خ 1 ممه6ك

 *( هياعنعا م درفاسيىح »* اهردَق فرمدد سا ,اةيرهمسلاو ) ©

 فرش هن دعم ن ملقناذأف ةردقاله انس قع ران اف ىامملابزوغلا طولار حي نأ ًاورغالئأ

 هردو
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 *(سء ضار أنار ار قدمنا 5 ىدمؤ تمد اردنلاع)«
 01 جب عا

 1 0 680 ىأ ًاريعخلا فاكهيلصتا كلذاف فرهم مربع لعق ىبسع

 ىأ اذا سءنالفلاقد ضد رااةرحاهع ردح ىلا- لثمو ىللاءقفاوت سلرعشلاّناف

 * (كرادتملا نمةيفاقل اولوالا لماكتلا فلاقو) +

 ردقاا طرفمباطخلا فايفرعتار ءاشىطادع

 ه(هياصونامزلا ىرأ نمتالمو 5 هياَعوءاقَبلا"ُبعْنم تعم )+

 تشي صرع ةراصعباصلاو لسءل ا ىر“الاودحاو ةسعملاو برعلاو باعلاو لّةثلا*بعلا
 روسةلارريصقتلاو زدتلا بمعن نءءاقيلا ىروبامو هنؤموءاقبلا مز اول لقت م تءزفلودبو
 فالئخ اونامزلا فيراصت تيري ىأءىمو نامزلاول-قاذمن متعاون اللا 2

 م89 «<

 «(هبادآن ءةيئاتىدنلا خب 5 تساوى َتاَدْحدَجَوَو)*
 ماني

 هنامأ نع هفرمصتد 0 ركل |باعتانةسعل وم انالملا و رهداا ثد اوح تأروىأ

 هناا
 6 5 «” 96 هم دم 9 2 ع2 ج2

 «(هباطخ نعرهدلاهاوزاظَح « ىلا ملا ناطتشاانأ ىدأت) *

 نمهللص-ىأهيلاط نعهعنمورهدلا هضيق لّعا |نمارفاوامصن لانرعاسشلا اذ_هىدأ ىأ
 دح الل ص<ملاملةعلا

 تو مع ”وذُو و مم هع 2*2

 »دبا نعش 5 هش هلك ل نيلطبال)«

 ٌردلاك مظنلا نسسحىف همالكا نافدمبستتل (كلكت والام همالك ىل اه نأ عينا الئأ

 بلاط لك لر دل! لوس رتشتيالا

0 

 »(هياك ظل دق ع ل هنانثلاكرا نم فاسو ىَأ)*

 لبداشنالا عرس دعبل ىأ هالة سلايدنا عت اغذالا نم هباهذ فاو هرعشل ىحدم ىأ

 هيلعءاقياهيتك
 تالا ا ا سس 29و ” و 5 2

 «( باب تحمل سح انعم 5-5 هن ندع منكم ماك

 اهناعمنسحنا اودّةعلا فّردلا مظنك اهقاسى هلك ناىأ ردا ادقعبهمشي !نسالا مالكلا

 هلوقواضيأ لمل الا, رهو ءاملاولعت تلا تاشافنلا ى هو بام ات ختءانملا ندع ظيفلالاْت

 هتعظفالا عمن بح ىأ طظفالا ىلإ ةدئاع٠ اهلادتحت

 ٠ (هباَدآَلاتَرواضاَهْدَ * هامل لاوس تنوتاق)«
 مص

 سس 5 ل



 ه6

 ىأن اعطلا,قذاإ ا انهههيدارملاو مهلا سدنل اورطعلا ايف عن ىتلاراطعلا هوس يسقلا

 بطال ىلا ةوسق مه>رجبنأ نظب مهحراجْأ تحك لا جرأ اهتمحوفيءامد مهمواك تلاس

 مءامدةحمار ١

 ا 0 3 0 2

 مهل عفانمحار 1 1

 ه(سمُلارعصلا فاس لحال صن ع مهمالت وملا ضن يحراطلا)«

 نامعطلا ىفاو هذيل ثوم لا ييسوه ىذا برها ىأت وملا ممضوخ دنع عوردلا نولي مما ىأ ْ

 سوم عجن سهذلاو اهتلجأ ةيهاضلا ل- ..كلا بحسن كمهءار و عوردلانوّرعو بارضلاوأ'

 هرهظ عنج نأوهو سام هقىذلا سرفلاوقو :

 ه(سلخلا مراسل َنئاومناكااََأ « اَردَتعسَسا كادر«

 ؛لاعدذسأيلاو مركل اور ادتقالا نماهتا مسع كصصخ ىنعي اهب هلأ كاعداممىئاسالا هدهىأ ْ

 حاورالا سلم < ىذاا سلم اواممأ
 2 ا 0 2 دهس ع” ه9 7

 «(سألاءادفاوقلا أو ه8 قلخىرعشلانَكنمهونال)*

 ماده اورعشلالوق ىداعو ىنأشن ءّنأ ناظتالىأ ةثحولا ف الخ سن'الاو سن'الا ||
 ىفاوقلاب سانئتسالا ||

 *( سلعلا "نا ار ماما هدلاف * اما ىلا نكات«
 م

 لوطاغاا ىنابتاواهبكوزنىأ اوبل اج كانا ورعشلالوة ىف ةسغرلا مداعخأ ىأ |[
 ةدحاو ةرسشق ىف ناتب>ن وكي ةطذللا ن«برمذ سلعلاو هلكأما ءأ سلع ءاملاريطنابتاك رهدلا ||
 نأ ىعملاو اهريسغو كمكاكماملا تاناومحراغص لك أ ًارامتاو بولا لك أب ًارالءاملا ريطو أ

 بودحلا ىفءام اربط ةبْغَر رعشلا لوقف ى ىبعر ١

 ه(سدولا قط:مارعغب نورمظيال « مهلاَعمْنمتارعف سانلاو) +

 لولا ىلعالا نوإ_صدعالو لولا نمنورثكتس انلاّنأىأءاملاو سانلا نم ةجنلا رمخلا |

 بسعملالوخدملا ا

 * ( سزملا ةمقلى عم كدت لهو » مهمالكف امكن الوز« م

 مهللئاطالذا مهمالكب او ديال نأ ورغالو عفن مهمالك ن مىلددع سلو لوقلا نو رثكبىأ 1

 عم هبوصب سرا دش الايك :

 ٌكاسع)
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للس٠نن٠ئ2ئ07ب07ايا731_17_1روا9ا9ا 999ل _ا لبس ل
 

١ 
 تدافة_ساو هترصبأف كطمح سلا ىر ؟ىناهت هنا نا ىأ ا

 سعشلاتراناف كنج نمرونلا

 ايلاني+ نع رسكفادونبأ| 0
 ا 75 . 200 هدد مو 1 :0

 (سضلا اهيان ىاش كوارتما لاط « اطيَتعمءاَهلا نكات الا) « 0

 ْ لبالانمةنس ملا باذلاو ع رضلان مندل حار ضتساءا م رادو انعتءوالاقب 0

 لوةيريسولا سرمُلا سضلاو نارخ الاو نامداسقلاةقاسلا عرضة ا>ناللناو بينلا عملاو أ

 ٍ كوالطصاواهانا كترمشا.ملاط دلال نس ارورمسم ىأ اطمتةم برخلا كرتاحودمولل

 هلوقف لقال اهراعت :سااك سدضلاءاهةةصوو َهقانلا نهو ايان برعت ءللراعتسا ماهرا ا

 00 ْ ,ديعول ا يمماح ىلع نوه *« اهبانسضةحانانل ْ
 : ليلذتو فرخ ا قرداتل ا ءارع ردا ارماوا_ملحو هو بالا ءارتما برا ةسراماراعت_ماوأأ

 || طقسا ءوضىف ىزيربتلااب ركز وبا ركذو سارا سرشلا | مبان باتو ان ىهأ نمبهصام ||
 || سوه اًدهو هيد باع مدلا نال فمسال نانئادل اريعت_باو لاق نس ا

 هب 272ه ايل 5

 «(سرما ميلا تخلل : سا

 || ىألاسغلاةيراجب ترغط ىلا ننورعلا هذ جه تدلل واقي سا رعالاب جودمملا ةنهت ىلاداصأ|

 ا نس فءامظلان نوشيءاسنلا نال ىظال ةردش ىأ ى ,افا'تخأ ال ىلةهملا غل ادعاسلا ةيحاص 1

 ةبيي-ثئيضلا تح أ ةجحالا ةبحاص أ لمغلا ةبر ىهل ؛نودعلاو داءدالا ا
 ٍ ةسارمشلا ف دسالا

 ا اجام هي 0 او ةعواطملاد عبو ْ

 ”,و 8و س6 11 50 ءرولعل مهمه ا

 *(سن مدرب املا فورصاو د ثعا# 0 اًفاعالرمدعمْنَم ها

 1 سانا اونمأ ناو متيداعفانعال هراخ مهرواب.ن مراوج ثونسح موق مرا ءذهىأ ا

 : اوورمدامل عد هراكن ب رح ىأ سنده سايلرهالا تفورص اوسلأو نامزلا ثداو- نم ا

 كلذ نزح ساثلا نع :رهدإ !فورمص ا

 مك م وم ةودو ياو مص 7 :

 «(سدلان نموتديالردبلا 00 5 | رهو ضار ,ءااهوبحاصو)

 || ةءاريلاوقنملا فرد باارها 5 اهرهاوبودعلا نمةمقنةرهاط سو ةئيىلايللاويحاصىأ ٠ْ
 صقنا او بيعلا حمو نم

 ثم مءاود م

 «(سنكلا فروا ير بسد أ 0 مدوأكن ,«ىرفي برضلاا ك1

 مهنا اييلاو نيزك هسييو هس نيو رصتلانيامن هيلا راينا سلا عر ا

 ةعارك ةييطةحار ه-مئامداترهظبر1اىفاو-رحاذا م-هقارعا ب دطو مهضارعاءاندأ :

 ةيطلاراهزالاور 200000 مثداحلا كلا
 م 5 م7 همر «#/# »2# <

 «(سْدُدلا سرا حرك ايست 3 محرج طىقحعوذت تلاس)*



 هلقفاوملا ءاوهلالقلا بدنهأو ةنالثلا ءاضعالا واح ةطداوب )سنا | ى[ هبا امها

 ةاملاف ضارقنالاباقال ىذا "ىناخدااراذل اورانملا» ١ اوهلاو>- ديو طاسن الااهفي داعى

 هنمذوخأمل ارادقعماناهئاطعاوءا اوهلا نمءزج اذ ايمن اغا اذا

 ممول د5 ةهممله وج هذ و

(سرتفمقنع هيدي متدقتتسام #2 ادسأىَدعلا ودل دكا سام«
» 

 هسأبةذشل حودسملان وعىدعلان ا ىأاهقنعقداذاامدرتفاو هت همس رذدسالا س ”رذلاقد

 اا سو هنادعأ ىلع اطساذا هنا ىعيه_لاكن ءاهصملخت ىلعر دقنالة سرر 5:سرتفااذا | دس:

 هنع صرخ م يأن كوم

 *(ن سقلا ف ماكو أهلدألان ما هناك ةاَمسرمباولان) +

 ةثئم ىال رهشلا نم هل. لو 1 لالهلاكم راع لوطتالق مهلصأ :سيوهن ادع ًابوط ب هناكأ

 هرعلوطبالىل_لاارخآ هاظ ىنعي سلغلا ف علطبىذلا معلا كلذكو الي وط ثكمالو لذأب نأ

 هرعلوط:الهودعادكف سعلا عاعشدرتتسي

 هم تور 9 هور

 «(سعنلا نيع لادا ىف الك * معو مءفداوسلك لوب«

 صن لكم هل كرنب تح نوشه دبا دعأ ىلع عزذلاو فول اءال.دسالىأ هكر لوما

 لطءانالا نوت 2 رت شد“ 1 0 2

 م5 هءهدمم هضم © سر

2210011 3 526 1 

 هلوشاه رشاامرثك ااقبو 1 ءراصتقالاميمأ,ءاملا فهفاداذا ا دلاثام لاك
 لم«لوشاهرشأب رن

 ل ارا مدلا س د ديد جلل هللا كدلع

 حراست بر | نع سف: هفرىأ ؟نسرعلا

 ه2 هدب هو

 «(سرلاةدج ل عرفا َكلَدَك * امي سول عشنا

 عزب محاورالا عزنت نونمالءاثرام اكفحاورال ااهم عزمت ير كنانة تدطةغدقىأ

 ه-هجو للا سرملاو هوة بهذيو ءاشرلا قاع ءالدلا عزنلوطو باقل نمءالذلاءاشرلا

 سا سعأ
 014 ”هّعم هذ مارك 22ج <

 *(سرقانسف ل -1حاور أبوه 5 هيتوكحادد 1 انستفْطأ)»«
 2 1 د

 حارس نانا َّن "اكفدهش رب بظذو هن لال كر ناقد رالا تفو دلام ةرثك نمىأ

 ”لعشوهو سقلااهبومممحاررلا ئنطتاكتانسباا جارستافطا حا و رالان اكو هنلاقص د ربل

 واواهاص اال حاورأو حابر ىلع عمت حبر لاوران نم
 هو

 ه(سكفنم نعد ترن دعو 35 اَهقلَحْسْمْشلا ىَذهكَبمَج نأ
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 ىلاهضر حودمملا غلبال ف اهرداةمىلا اسي دتهافةسيامان ضعبىلا!مذءبرومالاانيسن ىأ :

 لزانملا لا هتلزم سة:لو رانا خيا دال زل لعأ بر بسانتلا ١

 م( ستكون تأسن 1 # فرش ذل دل تعَضاَودَعل)

 نعهزنتف هردقهةهتسبام غامشو فرمشلا/صخ ىذا حودهمارد_ةلاّدلاَت رغاصتدقىأ| |
 فرم ىذ ل حرلتءضاوب ىأ سابنلالا 'ةلصنماناندلا تاس لع ءاملاوابب ثول لو اهراضوأ ْ

 ضرملا سند ىتاا ةسسخلارومال رشا. لو طلال ىعب طلت لى أ ةسلملا اناندلابسدتل ل١
 موللاوىزحللا سابلهسلنو |

 ه(سحلالساَع 20000 نااار 0 نمفكلا لسا
 ١ هللالافاضيأ سو سحخو هفاسغ سن ْئشلا سه لا-ةي و ضا ارعأ هعجبو عاملا ضرعلا ْ
 ١ ناربخو ادّديملا لعل خديوهو دمك أتمالفكلا لساغل ف ماللاو سف نوكرمشملاابغ ا ىلاعت |

ْ 
 ىأاهبس ند نا اهزن :ةرمهناماهماطحوا.ندلا عاّممن موقفك ل سغ عل فكل لساشل هنا ىأ ا

 ١ عبس غلا فزو اجيالاريهطت سل ائشلا لغيىذلا ناكناو ةّرمدئامابنعمفك لسغب ||
 !| نابعالا نان باص اذا هنا الا باعا اوهو عرشلا فةظلفملا ةساحلا ىنعي تام ||
  0ةسابهتلا هذه ىمالاظيلغتنيروهطلا نيباعجب بارتلارريفعتلا ماتارس عرشسال و ١

 | ةسامنلاةلازاىف دازيال عي اهفلأت برعلا تناك امل تالكلا ةطلاختن ءمااظعللا دمك أن ْ
 ْ اهنعزختلا فةغلاممةّرمةثاما.دلا ضارعا نمهديل سغي وهو َتاّرم عسبس ىلعةظاغملا

 ] ه (سّدخت ط دو قو بح 5 دْحأ قعَوتنَأَو لاَوتلارع)* ظ
 ٍ سعىذا!ل_ضلاىأ سنحلال_عفدضوهدو< قو (وىتح اذدلاَو قب :نلوءاطعل اريثكوه ىأ ١

 ا اهريصمناو قمالامدلاَتأن ةب ادق هنالءاطعلارثكم هنأ ئعملاو قاسفنالا ن نءدكسعىألاملا ا
 | ل_.جارخدمو باوثلا لي زحاضاتعمابم دوو اهقس نأ ابدا بحا_صقخ لاوزلا ىلا |
 ْ اهيدوحلاب مث اناةناموو ديس رذلا||

 د هج < 4

 *«( سنن م هناعع امرا دفعهم * اولا ءاط اناس نس ماو

 1 نأوهواهتاحو سفنااالثماها برمذا_ميدو+لابانشدل !ءاقيتأ همدقت ة: ىذلاتدبلا فركدامل ا

 ردت ءاوهلان م ل سامان كلو هم دادئوسالاو ءاوهلا قاشنتساب ىدتامغا سفنلا

 1 نكسالا أكن كم قاخيلا او.لاحورلان,سموش ىذلا ب باةلانالكاذو اديك ههيطعتام ||

 0 وىناوملاح ورلاوهو ةيزيرغلاةراركا ليدد_عتا ضايتثالاو طاستالاب دكر
 ءاوهل!بذتع طاسنالا باقلاف سالاو كرا هنمل احلا غامدلا فىذلا ىناةالاحورلا ١

 هنرلا تقاخو باها انّرمض ذا "ىباخدلاراخلا هسفن نع ءعفدي ص امة:الابو بلقلل حوراادراملا ||

 تاقااىلا ىَدو دوار 26 ةريثك فيواجتو ةمعوأاهف ىففساوخر مل نم بأ َدلاقوذ |

 مفلا ىركت ىرر ىشىتلاةرد مولانا ةلوصومةفوعةررثك في راشغن مةنرلاةمصق تاو



١14 

 زويد دق م وع

 ه(سرلا ىلا ثورشم عملا هدو 5 ةقطاعراد لول ملح

 عمستالو قطنل الرادىلوق عمت لوفر ادا اهذ- هتدمحنأ لوةية.هلا كرتفهرذعد-هع

 مدعو عامسلا مدعي ته-نمناصقناااهر وتعا ىأس ران ىلا عجله دف نرق ةدقو لاشبام

 0 هلا
 9-8 وي.2 |ءر ا ءم

 ه(ىسقمدهعىداقساحمو 0 0 املا َلاَطَ انذيسنال»

 بابحالا'لاحاذكع ود هعلاكيلاطو نامزرلا ل او اطتاذا لاس أن أّدبال لوقيرادلا يطاخع

 ناك ردىلادهع لكل امناك اذا عب ىسبييحلادهملا ل اواطت ىأ ىدانت تمن

 ا تا ا ىأت

 هم + ه)ر) <

 *( ه(سّلم“اذلا مليم نو 5 ايلحايلاط ضْلاب ل اَءان)»
2 "<” 

 املح دصقي نأ, نامزلا ثد ار افرك نب ناموا يأثم عطق
 كلا ازال ةظطواع ا هتقأى ذإا 0-1 ورعدلا بن اون ههريجيف 4 ودمملا نوكأ

 فوهلملا ثتغيورهدلا بث اول هّمعرمص نم سعر هدو< هنأ عي هعطق ىأهن اد مسحو هستلع

 اهندكل بوثلاهمأ اك اش هدصقأف

 درا "يل لا ل ره 236 ةهيرييهي مه ممم هم .

 «(سدقلاق هللا ماكىموملعفك 00 اعرواهتيذاحن ا كءاد عا او) +

 اهحاصسدقتتسّدعت امن افاه مالا ىظعن اهتاباه تمل ءن علخاو طخ اهذهةمرح عارىأ
 كنا كيلعت علان ىلاهت هلوقىلاةر اش ا سدقملا ىداولا فاو نيح مالا هلع ى سوم ل فاك

 ىوطس دم !ىداولا

 دوورع ه١ هوو

 *(سع موحزدع ك )تاما أ 5 هتيعر نم لاوريخ ىلا لج او)#«

 | ار تاس تلى دو كيم الو هفاداذاءاودلا سام لاعبو ست فمع سم

 ارائناهللا تاممتأا ب.طأ اهسعر نم هلاوري_تودو اب ىدلا ىلاولا ىلا لج الوةبهلج

 ءالولا ف ةصاا1نا بو لَدلان يع ًااهردكتاماهسع

 «”ي ىع» >7

 *(سعللا نم عوج وهام 5 7 0 هبال مح حلا لد صم

 نمعو#هحرام "كف نعطالهبح نم خرلا لبي حودمملا اذهتالوةد ةفشلا ىفةرهس سعلل

 «(نمرقلا عنصرا .ه ىرسمالاابَكس الا تاو
 هسرفنذاالا «_قرتهل ةعبلطالو مالظلا ف ىرساذا اًشاجسانلا طنرأ هنا ىأ ةعملطلاًةم رلا

 هل ساس
 عءعورما وهم مام 6 ” ع عه

 ب وانس ةداعسلا نم 3 هيدا لنومالااندق)»



 برعلا اهل تباط ةعشن دعا مكلئانلخفودرأ كدت 1

 نم ىم ا ا لا 1

 ىلءدّمعاو ىرهاط تانهنم كد ام ىنع كرفس نأ ىجْشالو هركصالف طرد رولا ضءد ٠

 قا هلع عبط ىذلا ةدمصتلاو نائما نمهماعىوطنأام |
 ا اال و '.- ٍ 6« عك 2 م54 2874

 « (قرمشلا ضراع هنم ثدحي قب راك 5 ادبأعفان ل ثرضاعرف)

 سداع رعفانا اب رلانأ امر مخ ةردان لا اوحالا مظعمىف عفانوهىذلا لحنا نمردلي اعرىأ :

 ردا اوناا نمر دم اع ةربعالف هن |

 «(كقلاو خصل يللا ةعَْسَك * اموال قيدَدْن رمةقطو)*

 0 مشرك ناس كلاش عملا ادا قلفلا 5

 عيري .ملظي م حبصلا قاف“ ىذي ن أو هو ممصلا» اهضنيبو قلفأ نيب ل بلل ًةلظ ضراعب ةبيدش ا

 صا ارعاو فطع نم موديالا#بةقثال ْ

 ويب 22

 « قدس املا لجن 3* نمْداوُ 5 عمق قو ناَ)*

 نوفي مهف عملا كلذ عمها ف دجويو ىلاعملا نم ىعم ىلءنامزلا لهأ وداطَن .ناكن اىأ ْ

 امناىأاهمظعم نعنولطاع مهو ىفاعملا ن مىدعنام الااذد ل ىلار امثال ىأ ىناعملا مظعم ىف ا

 اهتامضدقم ىلعر ارصالاو ىناعملا عم مهفاصت ادم 1

 *(قرزلا ف“ "ان ريت هامسلا نا * يبان يل ادعسدق)«

 ناو ةردوطةةرزلا ف“ ءاملا هبشنءامسلا ناك ةقب هنا امو ةرود ناك ثاادياشت دقىأ د

 ىناعملا فاضعب مهضعي فاني ن و ةروصوالا مة اضعب مهضعب هبشي سانل ا نأ نعي امهننام ا

 قلاع اف ةقادصاا فق ساما ارب ” »لا ىلا- سقت نأ ىف الأ ضعس مومضعن سايالف 5

 مهلا نيام
 «( بك ارثملا نم ةمفاقلاو لوالا طمس |ىفاضي لاق )* 1

 كلذ ىف هاذةتن ادعي سر عيءا ىهالا ضءن يي

 *(س دخلا ثداح فاس ادَحباهأم » سرا عرألا ضبا«

 بامحألا الزام: مرا كال ناسالا ىلءلوةلارذ- عت ىو ةسدح عج سرا

 هزمااءةداعل هذه ةفااغىارلئاقل اذ - هو اهاناةيحالاةقراق هوا مورد علم هدهاعتو

 ةيلاهخلارودلا ضء:ةست ف ىدهزالوأ لوقب باوالادربالو ععسالام ةيطاتعىفةدئافال هنأب

 قالو قرطنم عصف ىفاىأو وطلال ساس راع قاع !فاخاملاهلهأب اهدهعدعيىتاا

 ىأهمفةدئافالابع ىسفْنُأب نا ًاالفعقالم اارايدلا ياكت ىف دهز أ ىنأريسغو طثلا نع

 مالكلا ع نذل لاسم رحل لق ىذهزال



 عر

 ةرج قؤشلا هن اكبهذم

 * (قرمسلا مءانن مو ىدولارخات نم * اهلج اوصسم لمللا كمامأ)*

 فرمثأب الا ضرتال ىأ شقر ردا نم عون ىثولاو بّر_عم ىب«رافدل_صأوربرملا قريشا

 اه ىهورب راو ىثولا نملالج ا مياعكمامًاريست ل كناو بكو هفريست ث-لاوحالا

 صرالا ىلع

 20 06 ليك م” مو مه 2 كاعبو هما سو 2

 *(قسغلاف نجرسأ نامراهنلا طسو * امك اعف ىرل الام ك٠

 ريسغو ماعللاو حج 1 سرا لعوكت ل1 لكبك ار اراايدارملاو بارسلال الا
 للا مالط ىف ا ماع ح ولد ب نغذاا,ةالكإ.خ بك ا هن 0 3 ًاوالااضيأ ضرتالو ى ًاكلذ

 لمالا ف بك ارملا ع رب هش راهنلا طمو بك اراافىرح بارسلافرقرتاغ اك

 «(قرغلا عتق ندعي تدفشساو ىلإ ْتَمَسِيئ امن فا 5

 ىلع تؤرش اف اذسهذف تداعامل '”اكبهذا تكا سه نم لكلا هذ #ه ىلعامةرثكل ىأ

 - هذإا نءاملعام ةرثك ىصي تصاخ ىت>قرغلا

 ممدود م هم سومو هم سدا< همه مسو 35 565 5 5

 م (قنعلاوئئثمل اريعبنإلة ساق # ادت ضيقا لعز»

 ىأ ف عارسالاو ىشملا ىلعالاردق:ال تراصف بهذلادامدلحت ةرثك# هلقثم لمحل هذ هئكأ

 ةيللاءاهلاق ام ١ اريغقمطنال
 دا 1 و ه روم اسو و

 0000 مك #* امنع مهي داقاع 3017

 2 هلال فج سلار طل. اهل اوطن مامن 0م اهانعأ
 لاحلا ىلع ةهناشم بست او ةفاشم ىهو ةثعألا نءتدلقىتلااهقانعأب لملتاهذهوم-تربددَلاو

 قانعالا نم

 «(نكط اود رمسلااَذ برا 3 ل اقيالب رضا لْحَو )©

 وهىذلا فسسلاو عي فمسا ادع لاختاو برضلا قيدص هن يس ف.ءابرضلا هلذارأ

 :ةل-نوكتىتلا لاخلا ف ثكءالودمغلا نم حر ىأ هللخ قال هب برضب هنال برضا !لءلخ
 فيسلا قبالاكىأهدعغىففمسسلاب هناكمب هقدر ءاشلا اذه هش هن ”كعوردلاا,ميفب رمل

 'ىرأأمتلاموكنككيبقتالدأ بن كلَذك ب رحلاةلاح هدغفف

 ه(قلشعساو قل لرضِبالو. « ىلآّر لس اوان سنتا

 رءاشاا لاق فوردملا نمتاعبن: ن الفا لازيالو هاطعأ ىأ”ئشب عمن لاقي
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 |١ ه«-:ةرترب اركهللرعشا!اذ_هلئمامهفءاملاكة سال او هقرلا قرهشلا ازدّناىأردكرغ

 ْ انفاصان د ءعءامى رح رصصلا ىف

 «(قرخالو سطالب للا صن« لع ىلا بيرتملطلا بترك

 || سورعلا ىلع ةئيرزلا بترتك انسه كره لعجا ىأل وعم عجل .عفةواجلا سورعلا لدا
 ا لا 33 علا 0 هسرتف اًتشنم

 ووو س2 وه 2 بى

 «(قنعلاردلا دةعو حان اوف 3 الفين ُنتاءلَج الخ از

 ْ ةلزملال زان 0 هساناعناسالك حدعنأبحدملا ف مفلذاتفيمانلا ليز لا هدشر

 || نمو جالا نم لاخذ ةبسن هتيسن نوكي امر عشلا نمهل غاص سلا نم لج رلا ىرجت ابراج
جان هرعش نمل د معد سلس ا نم سأرلا ةلزمم الزان ةمسرملا ىلاعناك

 : ليلك اللا مها ضم د#حلا نما

 0 ورشا
 مسموع و هل 2017

 « (قدغلا لب ؛اولا ناَكَمْنيِعللا ب وذ * مهوب ُبوَص مو ضال ض او

 م < 1 0077

 ْ ميار هيلا كناع ا ةوتلا هور اوقالاد_صاق لاحترالابهسهأب

 ءاملاربزغلاريثكلا
 هن ب يوم وومو 25 56 1

 *(فرولا نم سعوا مابعق 00 هيلو معان وَلا كاودعي)«

 0 لدا ااا روب ا عيماهل تضماذا كلذو امابلأ تعفترا ىتاا لبالا نملوشلا

 مماىاةضفنءريغصلا حدا اودو مهممسعو بهذلا نم بعق مبمعار هسق بلك ىذلا مهمات

 .تداوخةوسامم
 «(قنحلا بمقال #3 لحجر لءاودجأ داس 1عدو)»

و تفصو موق ضرأ لا ضبناكأ
جر اوطعأ مان موقشيماقلا د

 ١ اودة-ودوضغبأ اشال

 5 ىلع نويضغشءملا اولي ناالاءاطعلا نوم سال ممأ ىأ ادقد-و بضعر ظل هيلااورظوملل

 اصثواموا هوطعأن م

 مدى م 40 ه5 7 الاي 0 ةءردودود» 3

 * (قرولا نم . .ارامجس ا هيشاك بفمصلاام 4 بدو ا اك

 : ثيح مهنمءامشاان :ناهو للمال نانثب التسسا:ىلغ ارقى هده ىأر دغلانم يفصل

 هيساكف .صا|اماراحنأ بامر ةاافردمَدلاو قاروالا ن م فيصل اسك امراحمثالا باي
 قرولان ماهانا

 «(قةشلاكب اهدا نم باكر 2 ىلع #3 تطاول اًرْسِد ري تح ضنا«

 ىئعلا هل رب حرمسل اولمننو ناك ازا افىرننسلا لبد لدفع اا نوك بتم بك ارلاةداع

 لل سس لع



 ضرالان م ظ.لغلانزطاو حراول!نمافوخو اثهدضرالابوصلاذا لازغلا قرخ لاسق»
 امدالو هفعض عملاز غلا جوه أر مضان ضوربرو ىأ اهتسحأو ضاررلار ضنا هضورو

 مرعاشلا ذاك ولملا هن ىلظح سل دوج وهب عمر علا اذ هنأ ئعبهسأب عمهمش دسالا

 اءاعرلا هه حدماغ او هيه لع

 همه < 5 مم هوا م موجع همه قع

 * قال رسلان عاتب كاطعأ ل 2 نءقررلا بانيت امْبتاطاَم)

 همن ١ الاو لولملاحدامكرتىف ىعملا ارءاشلا ىلع ةراكتانر عشدةم2-ههملا تاس الا قاس

 هللا عي كل ءنمقزرلا ع افميلطال وش ىلا.هتو هنادجس ولما كل ىلا ىفامالا هدو ىلع

 ىأ ريغ ىلع قاغملاددوسأ! !با,ك اع عفو كتل فرو ؟ ص دخلا ىلا_عم له ىذل ىلا عت

 اد طعبملام ىلاعملا ن ماطعا

 اناسشلا] م

 مقهي طلعلي ظفدت نذ 0 1 ةركسلا ىاعمنماعأ)

 نفركسملا بارمشلاكباعالاو بارطالا سوقنا ىفوريث انةدو ةقرلاو ةسالسل ا ىف هظفا ىأ
 نمدان هنأ اك هب رطركس نم ق.فب ال داك ىتد كلذ ههفذس او هسلءب رطهرعش نماش طف»

 . هركس نم قد داك الركسملاةرقاعم

 » (قبتخمو لق ن عة تح 00 اهيتنَغْتاَساَك هنم ىندعص)#

 بالتجاىدادةسالا نعا. ميت يفتك اوتدنغتسا رعت نءاحادةأحومصاسشسىئنمقسىأ

 تنغتسا ىأ ىثعلا برشوهو قادت غالاوراهنلا فص: برعشوهو لءةااامقسركسلاو برطلا
 مالكلار "اس نع مالك

 همدوم «"؟ه م ما رم د ا سمو روم

 ه(قلقلاو نما" ءاودلاووَذ » ندا فاو نم بل 0-8

 هيناءاودلا وهو ةغرلبلا فاعمل هزيضتل هعماس عش كدكرب س 7 ىوق هنا نعي لزح اا ىأ
 نارطضالاو قلقلا هع ومادقالاو ةءاردلا همسكيو هنمج نم نامحلا تبى ن يملا ءاد
 عامسالاو مهند الاّنال ارهظأو ىنعملا فن سح أ ناك انذأهلف او نمىورولو لا! فوخ نه

 هنا ىأهعامتساكع مسا ام ىأ نأ ارقاان ىغتي ىنل هنذأ حصى ثاىلا عت هتان ذأام ثيدلا فو

 عامسالا نود ىغبالذر داطلاةساحلا عامسلادرخذا هناعمرب دتودلمأتو هملا عّمسا ن مع

 ندالادأ ارااوهو فأقل مع

 * (قرمألو فوحلب اانا قال 5 هن عاملا دارت اذا

 ىلعمدقأ اوف ةودتاو نيملاهليازو هعامسهعصثنامملا لح رلل ارعشلا اذ_مَنغمىنغناذاىأ

 هفعضل بصقلا ع نيس نامل وصول ااا

 «(قارىذوغ بدعي هلع تاج « هبر بودل »
 ب دع 2

 بدعءاعهتداحر روطصلا د دءرعشلا اذه ءاسش هرمنا ائداصلاّْ انهن تانشطمأ اىدادلا

 رع
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 ا ا ل

 لا رعشلا ظنىف ّناملاءارعشلا قيس هنسّدثادح عمرعاشلا اذهن أ عب ىاذملا قتعلا أ
 نيعنا "ل ننال فوم ثلاو ع بلا ىعو ىرخالا ىلع نيدملا ىدحا ب رض ةقؤصلا

 ةقفما اراكتساو ترسخ أ هسضفص تزاشو هتةقط كلاش ةصاضدا لع ةدينرشب

 قدعلا ةقفص تبا ةفرهملا اهقيسالذ ةقباسملا ىف ىرحاءناهرللاهقفاصتر هملاو امن "اكق تعال
 قايسلا ةءلح ىفاهريصتم ميعتاىأ

 ته 5هم «6

 ء(قفألان ءادوكدم م ةاَتْد »* تك نمل نسكن |)#

 سل اذ ثسردق لوق» ركل لقت كرار ما رعاشلااذ_8بطاخغ

 برقيأم عيب رق نمىأ بك نمضي رشا ىف ك عبط ند ومظنل اوي رطباطتىأ لوقا
 دهن ملاك ذاق مالكب تةجورعشل | ةعمص ف تب رغافنيداشلا عابطبساملا و ماهذالا نم
 هن دءقو هةفأ نم ملا تلوا شت كن "اك ل اوانتلا

 «(َقَدلا ف سراة سَو لك نم » 0 ا

 ادَةدمءاكذلاو مها اكن هَ ارفل ا نيهدت بأ ا ف1 ارفاا مسالاورظنل اوتينَءلا سرفتلا

 ه.ف نو دق وهام نهب نمرشاعلا مو. اوهو فد ا. فورعملا ,هديعىف ىهعلاران داةءاكح

 قدا ىف مهرانداةياهئاك ذداقباهيشنارينلا

 «(يقدمْلاقرماملا طبع تِرصباَل 5 ىنكردت سدا لابحّناتنعبأ)«

 قرمشملا طمع دارأو سمثلا صرق نم ةمأ دهم لام هن '"اكىربىذلا اهءاعش سعشلا لاسح

 ضاسسا اديدشىأ قي ضر أ لاقي ضيبالا ققنلاو قرمشملا قف ىف ضرتعملا ارجففلا ضار
 ىلارظن ةنمنأ اك ل#ضغلا ىف ةمنسةتر غل كن كمف ترف هد اريغص كنده شامل ىنعملاو هعصان

 هلثمواهقارشا مث سعْشلا قورمث خيم اضا عما هنا اذنق « لعادي دقو مبصلا ضان ُ اش ىعشلاق وريث معلا ضان عما 1

 الءاك ار دي ريصمسن ا تنقنأ #2 هوَ ًاياذالالهلا نا

 «(قوسلا عراك ندا * بحال نَعصي رَئاَده)

 مهانا هناحدامدبحأ مواعهضر هد لو وأمل بحد لع كولملان ءيدحادق رعشلا اذهىأ

 هر عا كوسا حد_ةنأبهنمتالف 'اولملا الا هيج دعت أىغسنا ال هندول وهال

 ةقوس عج

 ةمد عم س2 هم سمور ل ه5 6 -

 «(قرطلا َلعُلودبَمْوخفاَدعْن ا « عار مكدني ضو هل اك)»

 لاو هؤلاء اوواراهز ا عارل ا( نيزطلال |ن فن نطور هال ةقو ل هللا اذه ناك ىأ

 هلذ_هلا ذو لولا نعءاوزدقهئشنمثال اداسك رطلا ىلعحورطم هن اكرعشلا اذ_هناك

 هلهاربغل

 ه(قرللانداّشلا مى مو ىرشلا ثدأ 35 ايدو النِزحي ضار ّلو)»
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 ءاعسلا لها نامأ موعتلا لسو هملعهتتا ىلص ىلا لاق تي دما ىفءاجاك !هنامأوءامسلا الم
 و ومم 285 252 _م 9م تملك 1 هودو ممومم

 « (مودتو ىدرلا فرصا لور « دارو كالذألا كلَ«

 قراوطس اناا ىفي كالفالاءاقبا دلخم ىسل تاريذلا ةلزتعك الفالح ود_ملا٠< دوك نأ ىنع

 اماسوهق.ولالهلا |
 ١ علو وو هةر

 » (ميمأو مهوب هيرصنأ م * هلاحيربخألار هي اوما

 لاح ىلع ف ةالالفالا رون نأ سعي ةيدسقلا ىأةب املا برعلا لئاسبق نمنانلسب مأ اومهرحأ | -

 نأ ى تامل هدلاعدقف نم هدهاشىذلا هلا<رهدلارخ 1 قفنمهد هاش اهنعربسغتي الودداو

 ىرتاعرونلا فصوءاقيلا ىف كالفالاروةبامعنوكي

 *(بك ١ رثخلا نمةيفاسقلاو لوالااطيسبلا فاضي, لاقو) * :

 اهلوأةدمصق نعءارعشلا ضعب بد ا

 قشفاملاسىربغو ىةدتالو 5 قرالا تادف امنهدقرأ

 » (قثآلار 200 5 هادم ىو ككل صْمملَ)«
 2 يا

 ماللال_خداو من ءادملالل- نمل ضف ا ءاسك امد ءلهاعدناسناايهرب دةتور عضم ىدانملا||
 هللا ة-وةةمهمالتناكلّوعدم اود ناكولوهإ-الوعدملا هنال ل ضفملا لعةروسكحملا |

 تالوعدملامالتتفامناو هبلاوعدملاووعدملانيبقرفلل ةئئاشلارسكبو ىلوالا شب نيلسملل |
 هناىعملاوهلو كلور ملا عم شت ”ردسا مالو ىعأ كاما ةلزع هناف تا ارضملا ىر#راج ىدانملا :

 ساسبل عاش ني رخافملاو فرسشلا سال نمللضفملا حاد مدوسكت اماودهاشدلهب وذىداشنإ

 سايل نمهحن ادمهاسكى أ هن_سطهار نم بعد سيتم قنوماكأ ق نأ ه هرظنمىذلابايشلا ا

 ين نول ةييبشلا سانبل ىهاضام رخافملا
 <« ”و7 دو

 ه(قلحابصنم بوب ىلا 5 ددجابصلا باوْثاَو ته دزاامو)#

 ارنا ل كر مشو هر كام ا.مكلاذورخافملا بوث ادعئسلاناووهكأ 5

 دقو موملار قفا فكشف ديدج" ىلعابصلا سابا ذا بابشل ا ناعي رف تنك ن يح ئشيرتقتا لو ٍ؛

 ا 5:

 04 ومءوممب عم مم 2 هو ءومض <

 «(قللا عفتك دما قدع * ت 0 وى رح رهم نمل رد هلل *

 نبللا فب ردلاريخ عسبج ىنيالاردلا لصأ و لريشرثك هانعم كر دهتنناسنالال* اعدلافلاش||
 قبالاوهو قدشع سر عا جقدعلاو هنسو هنوق غابامليخلا نموهو كذملا عجبى اذملاو :

 روعه اه شمر عاش اا هلو عد. هل قعملاو تّدبسو تم َدةنىأ نيعهنم تةتعمهاوق نمذخأ :

 نيذلا هفدعم نومدقتملاءارعشلا ترجو مظنلا نا دممىفىرح نسل ثد لح ناك هن" 13 ا

 ىلعرهملا اذهل قيسلابب ,ريربتلا ناكف رهما ىلا كك اذملاة سنك ّنِسلا ىف رعابشلا !ذحيلا مهتلسن :!|

 قىعلا
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 هملا ىلا اهم ”ىأف ”لارذيءارذتسالا نم كلدتع نم ذا يعي

 ا و 3-0 ىّتنبك ثمن ىددأث نك امو)#

 نأ ىئش ناكى أك ريغتلرغت الهلاك فان عبرا ميسنوةاكشو ملأ ك ببصي نأ نظأت نك امىأ

 هنعهللا ىذررعف لئاقلا لوقك اذهو حابرلا مسن ىف ىتحئ لك ىفكناك روت
 قوسأب هاضعلا زم ضرالاهل « تاطأةئب دما, ليتةدعبأ

20 

 * (مسذويدو كلذ 237 ىَرولا لعين قيْلم»

 ا فرطلا ى هو اهحاف ضرالاتاةنالو ضرما نمهباصأ ام ةددس ماو دللا اجلك األ"

 : مم دمك نم مهعمج كل مف مهيلعةقبطم حاصبقلار اريصتو مهيلعاهطغطغت ال ا | ىلعة عد اولا

 هنءاندأ مدي نمو هدم

 ”موم »9ع

 مي وهو الا لالهَتبأَ 5 كاف معلا كْمسَلآَناَم)«

 ا هيلعن ومي ممسةلوهو قام ه_بصياضأ ءامسلا قفأ ف لالهلاف هؤركم ةسلاكءاصأ ناىأ

 ( نم صقر ال ضرما ّنا ىأ هضح ىهأ

 .(شملَةيَاوُسوُحَم « متاع يياكَلاَذ»
 ا مكحااكراناك ى ىملاو مهلءاعدلا لس_بىلعاذ_ه منع كاعسأ انييلالر دا اذاهلو

 || ىتحاشدلا نعاولوزتناىأ بك اوكلا ترث اوءامسلا ءلامسلا قرافاذااندلا ركام

 | ظفايوارهد تشءوحخرب تا ظفابت روك دقءاعدأا او اهك النأ. نع ولا نيت وذءاسلاموق 16

 أ اص ئةغدصلان مدخاو لك نال منعظىفءاعدلا ةهجب ىلعاونعظأر دةفار هد سءو الا

 ا اومدكقاو انانملا بايسأ ىهىّتاا بور اورشابىأ اناس: :لااوضوخوهلوق هملع فطع مثءاعدال

 || ةدمءاقملاب مهلاعدةعاس !!مايقىلا ىا ءامسلا ىاوتملامسل ! مادام ىلاملايدر هنلاىفكلاهملا

 ' ىلا عل! ردىلالئاسولا ىهىتلا بعاصملا مشد م هيم أم كامسلا لوز, نأ ىلاابندلاءاقب

 ا مهف هلال نعظاذاالا اونعظيملادام_ممالد_ةماقاد لامسلاءاقبةةموهو نئقاداو مادام

 قبامنوقا

 «(موسجدابعلاب تمسناو 5 6 :ادقار ,ةااوارتلا ل ام

 | ةلدملا :زمهلا ماو أ غال راسن ةزمعناهلان ءو دة اله أ لصالا ىف ناكل هأ نملك
 ١ ل رخأأو مدأ أامهلصأرخآ ومد اك كاذوالا اراصفافلاءاهلا نم

 م لا مولان نم من ىنعملاو

 «(موفء املا رَجفواَماَنَس « ِبئاَعب نسبا شرالا معن«
 أ قايرضرالاقرهءايض نا ىاءاعمل م ويانا فرش اد مهدات وذ الا مودم مهاعج

 بكاوكلاَّنأأ5 ضرالا الم مماف مهتم ضرالاو لت نزوعالىأءامسلا مو مادام



 * (مياعولعاج منمتاكن أد * كرب رمصملا لالا ينع) ء
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 ىلعب م ًانهو ؛ 'ئىمه-_دغش .الىذلا عاسملا بيطلا*ىي-هلاو هنأنمتىأ ماعطلا تئنهلاسقي

 ةمعنلا هذه عق وم لهي لهاج مهنمناك ناو أ.: زهد هع رب مهم ادوأل_صردقتلاو لاحلا

 اه درك ق>-ىَدو اود دو ةمعندأرب دةدعب لاعمهنمو اهقتسف ةرعبال و

 م ودوم ءيدزؤدم»7 < ةماده ءءء

 » (ميسْخ نيدوَع بارد 5 ا .-ىددلا)#

 ةملغل انوكنال تقوف هز نا: تسوق هم اسل س ارااوةموص1+ ل اديددشى أ ًاادة ىعيدااودىأ

 ىنعملاو بغل اورملا ىفنيذو عفرلا فنا ذ ه.ي:ةتو اذه اذو نانلاو فيسللالا هسيق

 ءانثتسا هنال ريغ بصتناو نانس !اوَفْمَكلا ىلا ةراتشا اداب مالا يصخسلغيلاذاودباغب

 ىلعمدقتبال لدسبل اذا تءطقن ادق ةءلدبلا نال بنل الا هيفزجع : ل ىتسملا مدقاذاو مدقم
 دحأ ت1 اونا تجيز الا جات امرك دكا اريغ فال لدمملا

 ود ه2هعم سءو

 » (مولت تاو ارذعماّلعأ 35 يضيء *

 الل لع لنوع اعل يضرب كلذ لاش هتاسح اود اضف كل ادا كل
 مول عدفاروذعم هنوكع م همولت تنأو كندامع كرت فروذ_ءمدلعلف كيضغب هعزفتالو ىسفت
 هيلا بت كحو هلارذ_دعاف ه.تعرهظاو هندانعل رت هدتاعحو دمملاّنالّ لذ لاقامناو هانا
 0 هفطعتستاسالا

 ”ءوذ مءد

 « (ميح تالا مهمعوال 23 يور كلت عدما لح ار اَوم)*

 اهيعن ,ملع صخغندأ ةسنملا لهأ كيضغلانول هي هءلعددو ىأا.تعمو امتع هملء بتء لاق

 و 0 ,ء هو م ق*عم م او روع هوه مص م َىب

 «( مشا مامغلل ضيموىأف 6# رجات سافنا ضورلا,تةصعاذا)*

 مغلاو لبالا ترش لاقي شط عب ى أ همفركي نار ملا َنالر دا يهد ىف رمش لكلارحان مش لاب
 ذوةدنارب ز1لاقيو ءاملا نهكو داكن الفة هلا لك أنمشسطعلا ىأ رخل امباصأ اذا

 ةمرلاوذلاق امهيف مامغلا حتر ال هنالر ان ار هش

 رجانرهشفث اماتلاهقاذاذا * ههجوءرا اهل ىوزر نجا ىرمد
 ماهغلا قرب ناعملف عمطمالف حان ىرمشفف ظمشلا راج ىف ضان رلانم ومسلاتيهاذالوقي

 لا اوسوجر | نذ"ىلعترريغتا ذا ىهد

 «(موعستلارألا لظتعتماذا 01 لمعت ماعنلا لظف كل كو

 زجارلا لافوراهناايةراملا مارلا موهعسلاوا-مبلظد_سرحشل لاظتو بصان تام ماعلا

 4 هول أ الفموملازع نم 3 هموع«درانمونمويلا

 موعسأ دكا ارالا لظىفل.ةثلان كعراذا "نلظملا هذه لظ قراها اطدو موو ىنوممم لهلوش»



١" 

 قذو أل .ةف تهد فو اولا ىل رءةمضلاتاقئتسا مث 3 قونأ ىلع ”لدةلاىفو قون ىلء ةقانلا عمدت

 اهقوسب ىأه قد اثتعردللاَن ا ىعداو ردمالاة .اموكلار دقق نأ آل ةفءابواولا تءلق مم

 ىشو هسقنبإبىرقق عجب ريوامزبنم ضكربف هلع س مثلاةلوصف اخي هنأو برغملا ناو
 ليللالوطيد اهب ورغرخًانسذم وخلا

 ”نم#و /يمج و <

 «(اًضرتعا برغملار رطش ناك اسمسلا ذا #3 هر اذوحلا دز لمو) *

 الوم كلذتر كازو ان[ مولا ه-.ةىاارتب هانم نام رس
 تناك

 ءىثلاضرتعاو ناهفناكاعسااوءاملاب رع در اوءازوملا ل_هج لوما ن نيدموحلا

 نادككح ني-هف داع ازوملاولهتااثدر وىأ را اى ةضرتعملاّةم_ثاناك[ضراعراص

 ره هناك 0 ”اكبرغملا قف ا دنع ناك سلا
 هي م و0 -

 «(اًمعلا معنا اوك 5 داو لاللا مومو هندرو)»

 ترساهال ة.سعم ةفمعض ل للا موو هنامسض ع وطسو عبصلا عولط د علنا اذه تد روىأ

 ىعيول.الا لوط مونلا فذ ملاهاو اهروسو اهدعض رجفأ اىلاوكسشن ىهف تمعأ ولالا لوط
 رجفلاءوطت :راطتساباهدقوتءافخم وأ |فعشب

 « ( رتاوتملا نم ةمفاقلاو ثلاشلا لي وطل فاضي لاقو)
 ةاكشهل تضرعدقو نييولعلا ضعب بطاخي

 16 الا 8 مظلي كر م مظَع)+

 اهم لسدق 1 هنعدتا يضر ىلعدالو أبميظعبطخ وةلزان ل اوزن بعص مياظعهنأ هناي مسقأ

 مل و ةمأمب .ةوسلاثدب لهأ لس نأوهو سوفنلا فاهعقو مظعيام لاملاهذهى اقلئلار اس

 سا ارب ”اساهتم

 ه(موصتنامزلاتالل موق « العلاو ظئافللا له ممكلو) »

 نونأي و هيوامقي الف يضلل نويضغيىأ ب ضغلاو ةمث'الاو ة-.هلا ىهو ةظمفح عج ظئافملا

 م-مبلزنت ةلزانو "هل _عنعنوكفنس الف نامزلا ثداو1-موصخلا مهذ رهدل الز اونل نوْضَرعَتب
 موصختاتام ريما مل:نامزلا الم لازتالو

 و 1,

 *( مواكو مونم حارات د لعموم فاتن

 نم ميماص اع ذي بلان كامو اف كوعومل->رو سفن فاهرثأع ءادس .!"هلعلا كعو

 مواكم مم نامزلا تاامباص ا املاط) ضم ىداءمنامزلا تال“ ع نم م هاج لوقا هل_علا

 نم كت :أودشأ نامزلا ف مهتوطسريثأتثال موف“ هللا هذه كو ريثأنب سأرال ىنعملاو تاحارجو

 مول ”نلعأ ارث 5



 ام
 0.00 ببططططس7اااا7سو

 حرب نمباصأ ام سهلا باسمأول ىأءاضأو عم لاذا ضموأو قربلا ض هوو نزحلا هن اكمل
 هدياك اما دياك ول ىأ قربلاءاضأ الو اهباس ملا علطت كلذ قربل باص أو أك دس نزلا
 تامسلا اة عياطلاو مهدذءضاصا :ام.عامهدص نزلا نم

 *(ىطم بايام مدعاذال وعيا د هنسْش اسما اذا

 ال نا ا قم نظفت ك فنانا نشك لتس ئ ننال دص ماذا ىأ

 لا او>الالّوثوىوةاالذا 2 نامزوغو

 درإسهلو ه ع 270

 «(اًضوعاصلا مانالث ددواق 5 ههشعلك ن نمبضوعت دقو ) *

 ش موةبالىأالدب اهل دجاملامصلا مانأ تدقف اذاو هءانغىئغبالدب هيد ةةئث لك نمت دبتساىأ

 لاو>الا نملاح باء | ماقف
 هماو22:هءه5 ء 220006

 «(اًضر مدعي زفل اح طعم 3 م لهفاسلان م ردو
. 

 مى

 تعسو اهتهتردضو انالاتب ربد-ةلوقيدومالا برجي ىذا لاو ترض ىأتضرغ

 قع .اهلاو- ب لقت نمرصضالواندلا ب ريل نمامح ىطعينأب مز مم!لوفاهلا وأ

 مام ددلا لاو> نم ملعب نم ىلءهناسحراشيا

 *«(اضرءئرمادوف تراسصلا ل < تك رافد أوو ردات 5

 لوةقاد_دهىلرهظف نامزلا لهأ نمدحأ ةومف ةحاحىل كرد , له »أو رهدلا ىلا كما ىأ

 موتلزلارتآو يقم مهربخو سانلا بز نمنوهو دلت خأ لمواد هلع قل لص لا
 مهتاسل معا ايس هر دياز شياو

 م(اَسيقاَمدعب اح داَعتسح 5 5 8-3 :اواهيفترسا هلدو)»

 ةران !نهنمحرذع غلا ارت مناك اذا مس الا اذه هملع عقياماو لالهلا اهتن نم نان ىعي

 قا هلا # لا داعأ فلا تق نمد و رخو هلاتوم يغلانهراشتسال عج ىرت ا هيرتتسيو

 1 ا اهل تمهد "اكرم لاح تد رمع "هل كلبر

 ء(اًنشْخ دعت لع لام م هدو 5 3 اوكتحلذا ى ا ك1

 تدلقت*ادوسُهجخز :؟مابهموخ تدبالمللا شالا ل وي علا

 ض.الازرانا اذه نماحاشو
 * ([ضماأم هن و هةر« 1 #2 4 -

 «(اضملا هنمرسلاب ف عمال 00 هدحا اوةتضقدةرسنلا ا" ك١

 مدمطتسسي سلفر ”انلارسنلا يديعوت 0

 يو 304 مة اص 7 22 ومو وم ثديويرزرعيه

 «٠ (اًكَر ىمخلا سن نم فام #3 48- ا

 0 تت تت تت تت تو

2 



 ال 1١

 ؟لطعملا اهراخعأو ةمدهملا

 *(انانو اور ندر * ىمأر بم تراك تاك ىش)*

 تالاف ىلركتتلا اوىءضار ءالا ترعضأو ىبث ترا ىأ

 7 هرب ودم و ع

 «(اراألا در رطب حلاو كس ٠ ار فصلا اديدقو ردن )+

 كسأر بيث كاذك تارينلا ترتتسا حاسما ءوضرهظاذاو لملل اجد ىف ىناعلو رديانأ تلاك
 بيشملا عصودي عمراقالا قيالفراةالادرط حالو ادباذاو مص

 « (انامود سواحل فكر 5 سمت تنام اردت سأ)*

 عمردبلا عقجيالو هيفادبىذلا بشلل يصلك ك أرو ردبانأ تاقدق لوقب بحل باوجاذ_ه

 راهلاالا نروكحت الس ءّشلاو سعش تأ لب اردبتنأ تدل تعزاكمض الا 0

 ايطلصولاءادرنعتوط *+ ىبدعصسفنتنأللو هلوقدلثمو
 امثتانمقااىدا لصوىرت * ارارذ قع ىتدنمتلو

 اررغلا ججصلا عمى لدو *«تلاقفىلوساترءهتلَتف

 «(رتاولانمةيفاقلاو سداسلا طمسلا فاضي لافو)#
 20 ”* همه

 «(دوعن ىد ءاس نول #3 ىناوملا انما

 ىضمامدوعىلا ناكو لامن أ املوقب اهيف بيدحلا هإصاوا ةفلا بسلا همانأ ببط نمي دقتب

 لسس

 « (ديدح هنادي 0 ُنامّزِمكل ىدادو لب ؛ا*

 نامزثادحا مكل ىت دوم ىلب أن كلو مانالا مداقن اهقلذي نأ ىضنقنمكل حم: تش ىأ

 ديدحلا نمبلصأ امءوهأ

 «(ديدخلا هي لع 006 نك و دين

 اذا لامعتسابلا دس اري غن ءديدملا ىل. دق نكلو مرا لذيلانهلاذت !نمىدادو ل لىأ
 ةدااهلشعتلاط

 *(ب بك ارثملا نمةمفاسةااولوالا 5-0

 « (ىضقلاوه ىف اذ. ىلعادنا ما # اًطردوُدُصلاب مودل كس«

 ىذإ ااذنملافو ةضّولاهذه اركنممهفتسا مث كضارعان ىذر ا ًاوىنع نيضرعت تن ىأ

 ىنملاذياضرلاو كنم ضارءالا نوكي نأو هوءاضقلا اذهب ”ىلعمكح

 هاشم دامذ رار ب اكل نم > سه يعل سول ادع ولام نم ىلإ
4 #2 

 سس ١8



 ا
 لكلا راغصن م ميظع شدجاداسنملا اك لوي ليلاس. درا“ انهي ثيدنرفلا نم في سلا فام يي بح
 هلوذك اذهو خاورالا ىلا امد رطفم سلا فتذخا

 الاوت سامدعي نكسلو *« اان ارجهقوف تبدو
 َرمدقو

 (كرادملا نمةيفاقلاوثلاشلا ب راَمَملافاضدأ لاقو)
 هدام عي مو“ وم م 1 ا 20000
 «(رصيلا لربغاوكرد اف »* مهتفدقو ىناكم اوطاعت )+

 رمصبلاب| اوم نأالا وذا لف الضف مهتقيسو مهتفدقواه دوغلاس نأا اودصةدقو ىتازتءاولوانتىأ
 هغوأب نعاورمدقو فاك

 ء,م هذلكود

 *«( رمق اموَضباكلا اك * مشاه وكن دقو)»

 ”ىرثؤدلو كاذ فرضي لف ىفواانغاو "فلولا اواسأ اهغولب نءاو هرمدقو يلْرئماوطاعتاملىأ
 بلكلا حاب ةلزنع ىه ىلا مهتلاسةمب رثأتلا ن ءتءعفرتىأر هقلا عاعشف باكلا حار ثؤدالاك
 اوساتهاو نارواوصنامنا مها ص ردد ىأ مهتسهامو هلوقو باكلا حاس نءردقلا عفرت
 مهلاطاراصقتساو اد سح

 (رئاوتملا نم ةمفاقلاو براقتملا فاضي لافو )
 و 7 م67 سه ٠57 13 «ء اة” وم د“ هم

 *(بو رغا ٠١ ىطن امش ىاعي « نونعءاظلالكودقاى ةرمعلا] ©

 هباقااوض ودب اكل اوىوهلا فيا هورداغهوقرافو هنامحأ نماونهظنيذإ اَنأهئاقس مسقد

 راغت_سا معلطي ىذلا مكان مهتقر اهل نزولا نم هلضرعامهيثبرغب داكن الن زيلا نمامغ
 بورغلاىفمأاءاطبا هماق نزلا: اشم اودل

 ه ” ه 20 را سيع ةمم همم ىو” 7

 ىألمالا ذهبا س شيامأ ىلا تمّربتو مومهلا ىلءترثاكتو ىلب لاط اذ الوقأ ىأ
 هنامدي جدلا مالظ ل دمتم مجبل | علطرأم

 «(بِغمل ةَسْتمطسنإَك . ذامللا مورو: تصقأ)» و رو سدقع# ومهم 7 لم 00 41 4 ءٍ
 ( بيلا >7

 رسنلاوراطلارستلا عي ءانعسلار رون ةجأ تصقولءل لمللا لوط نم <-ثناضيأ تاقو ىأ
 ةصوصةماهنوك!بورؤلا نعاهءاطباّن اك ىأ ب ورغلل ضوونلا ىلعردة:تسلف عقاولا
 ١ بورغلا ع.طةستت سلف ةدجالا

 (رئاوأللانمةيفاقلا وف فلنا فاضي لافد)

 ه(اَراَخالاوىْونلاالاَدْهكباو « ارادلا َّنهلْهَأ لأن م ح)
 اهي ون ىلعالاهانا يبحلاةق راقم لعد نأو اهينكاس ل نجال متل بابحالارابد صخىأ

 ةمدهلا



 "مو

انالاو ح رق عججلاو ح راو عارم يمت عذ> 1
لا عسمتلاو بيلطلا نيللا ب رضلاوحراوق ت

 مد

ا٠امداها وق لاكتس او نائسآلا ةياهن اهغولب دعب هلبخقسحودمملانأ ىءملاو
 لديلاطدال

همتناك ني بدلحلا للا اهأناهمقس
 هلوق لثماذهؤارا

 ,الالجاهلرير لا لعجاب ه اعيناهشع باقلا كلذ

 هرك د هد ةو

 نعم-)#

موتاوطالاو ةيلللا ىهو تولالثمىولا
١لاه هيف تاومال اراك قولا ىمنهد

 ىلذ4ا

 لشق ىلءنمدناي مت اما هساح شوبللا غون" -

ا ىضو ةهشم عج ماشملاو فشدكت اىأى هسا
 ل انتل لدخ نا ىعيداولا ىلءحب رت ىتلاةدلمل

هق بريل !ةبلح تعفءاملأ اوبورحلاىف
ك لنحت انواهتاهمأ أ لمص عمست نأ ل_

 نيع د

ابغنيسك ىتحاهنعي نجرت الو ماسشملا
 نك ةسييورمل ا نول: نونأىأار

 244ل 2

 «(اداحيدوعولا لْهَأ كس شرفت * ميسو شتان ترف اَذا)ه

 كيل فل يل

 «(ارامعْيتتا اقَحاَهماَم 1 ترسو ل بسلا لبق ولان

فو لبا عرذلاقيث ردم ىأ تعرف ١
 قدتاذو ردت اذاه ثم عرفو مالعاذا ملا 

لخلاتر ده ااذا ىععملاو لم لأ ع نه ةءااع" هلو
 لات انا اب سوا 

 5.6 241024 هه ”تءو

 03 هنا ناعطم نم تضمن ناو ه
 «(اراو عي وأ الام سدح

 لس. نمتضملو ةدهو نمتءرفناو ىأ
”ض الا نم ملم كلذ تانظواعىلا

 سكت هي 

مةضهانلا لمدن نأ ىرت ىألاسملاب
عقترا اذا رصلا شاج نم عفترت لاح هن

 هحاومأت 

ودوسةزاخح اهيف ضر ألك, ىثو ةزح عجارا رح ع وأ
 اهذادهسفنمهجرخأ اذ اهريغوءاملا ج

دنا هنكمطمأ ان" اك ىأهابا
 ورود 

 «(اداسنو اع َنوُم طقس 3 ارادوا عاَسلوعي)»

 رو.طااحراؤس - لقد هتراكل ءاوهلا«نعقباضت .ىذلا للا هذه و هريشن ىدل ازانغلاّن الوش

فاهضغيقاهشافت اًذشأب د عطاسا امامقا اال ذو »و ىبومر دوسنلاو ناضعل ١ طقسف
 قى ةوماهطةس

 «(اراسسّيضاوُقلا شعت اَضَ ١ اماكفانعردملاهنف مكو) ه
 ا[

 ف ويسلا#:ىضتنأىلا هتلظةد_كادعتف قيرطلا هس: ذا ارمد ال رامغلا ةرثكل دي

 ريسفرصسسكقدرطلا

 *(ارامغ فوتملا بابان وكي 1 دْهملك انامل اده)«

 هقي ريب قيرطلاةلرقسي ىدنه فس لك د صامل نا غلا ةللظف يللا ىد يىأ

 كالها ابابسال ل مالا هنأب فيسلا فسو ع

 ه(اراسمهمفحاورألا َلاَنْدْحَع 7 مير عرذ سجال نك)»



 +؟1١

 0 اا
 ماهي حولي ىدرلاورامغلاو راحلاهبشت ك ؤومسف لولا !ءاملا فدريغو أك مسلا حولي اك اهيف
 ةلادعأف ا ا ولت

 وق

 0 م و رمل قلم ضكر رثك أ ىأ

 ءارح اوهبورح ةرثك فسر امسل ارواج نأ بلطي عفتراف ضرالا ىلع ةناكمهقفاورلو ضرالا

 رابغلاةراث'او ا مقلمخلا

 «(ارامسحاقللالسر ترسو * ىججلا اخ تعرامتك ل لكي

 تيكنع لملخلا تلأسهب مدس لاق ةرتق ا هاش دية رح ةّبكلا تكبر لك راسغلاريثب ىأ
 |«مئمهنأريغصتل اناودارأف امهتمدحاوهل صانع ل هن "اك ةرمحاودار بلاني هنالر هما لان

 اناكناو هردش وهف ني رج أ ناك ن اف ينذااو فرعلاب رقثالاو تمكححلا نيبقرغااو بيرق

 نيللارامسلاو طقذاصءلاوهو طخلانرعشلا طخاذا ارصشلا قر وطبللا او تيكو هذ نيدوسأ

 اهنأىأءاملاحجو هزمملانعللا 67 رصشلا قر وفايد .ركمل شامت, ىعيءاملابحبوزمملا
 اهنابدأدنعابتزعواهتساغنل ثا ذنعمركت

 «(ادار رولا نيبامأوَي 5 0 نت سرافاهالءاماّذا) ©

 الزنم مالا نينام لزتواهلانو ءاعسلا خاب دق هنأ نط سرا س ارفال اهذه نماسرف بكرا ذاىأ

 اهلالوصولاةزعو اهتسافنل كلذ

 *(| ازامُدي روصو ادلب 3 #* ف رع اهمال

 هتلامصو هظفح بام ظفس ىفو هّاهاوودعلا ةلاذايف ةس رمد للا هنع لتمر ألءأ

 «(اراغمدالبلا ىف اتم 56 , راج نم لعَدْسَأ)#

 لن حَنممح راح نم ىلع" البتساّدش  المخرأ ل ىأ اراغمو ةراغاؤدعلا ىلءراغأ لاق:

 ل اودع“ هلي ذم تراحم ىلعءالمتا 3 أ الشر !ملردقتلاودال- ءلاىفةريغما دم دعبأو ا

 حودمملا ل مخ ن ءادقاسيوارامزجت اي

 ومال «“]

 «(راعُم كيال اعد 30 ٌدحاَمةَدعَبلا صر الا اهفلكي)

 ءانتباف حودمملا عيدة دل بر فار ماا ةدمعبلا ضرال اى لاغبالا ليما ءذه رش : م ىأ

 نال ذوهرهظب ىأ اراعفشكمفراعب بصي ىأ بءءمريغ ةمايوقك تملك مالعاورمم

 ةلامال هيسعرهظب برعملا

 +, ءهيدله الرسم هزوزل 2 ,

 «(اراهمجي رضلانيذغي نا 3 اسراوق عسل رمت نهاَدَع)»

 مفرج مالا نيس فيتال زن نهدف هت ايناو هناذسأ تهتن ااذا سرفلا جرقلاقد



 لاقي

 أ

 «(اراثا اغلا فتكا 5 ” اك بوه نمنرانو)*
 مم

 رب ىلا ترظن متسع ن ادهن لب الاوزه اع كانا كاقررقا ساروا قالا

 كتبا ضابو عيسي للا اك -قارعلا

 و 8م ع «<ه مي ه2 05 35ه ومع

 «(اداوص عوزوأاب 0 5 ةأطو أعم ضر الا سمت تسيأو)

 فت لبالا هد هريسة عءرسل ىأ ىدحول ارقنلا 21011 او ءايظلا نمةعطق برسل
 ةفلتاعريس سد عمستالا مال_ش حولا اهتعرمةثالفاهتطوب ضرالا ستالذ ضرالا ىلعاهؤطو
 : ا

 «(ادار غبلع عطقلو ضنك 5 داعوراطَلا صيحانأسودت)*

 لدلقلامونلارارغلاو اهضسسلاطقلا هع صفت ىذلا عضوماوهو صوفأ عجيصيحافالا
 عطقت الواهب ت ماذا اطل اهل هبننب ال ضرالا ىلءاهتطو ة#فخو لدالا هذ هري_سةعرسل عي
 اهمو:لئلق اطل | ىلع

 *(ار اردو وانغ تدصت 5 هلت با مفشللام ًأصنقتت)»
 كتو مورفي يابن عرسك "1 16 [ج وتمام

 ع رسل ليال اهدهىئعيهبت رعشامىأت هأرامو تييدامو تهبداعو توبا هنت ميأام لاقي

 | تاس .أضءبانوهدد ارتا ملع عنو أ اهتم هر ددسق | مم رعشت الواهدمصتو ةسظلاو قللت هتفخو اهريس

 0 دنءةيغردئاصقلاءانتأ نمتاسالا ضعب فذحيامر هنداعاذ هواهنؤديإو ةديصقلا

 ىءملافتاسالازيب ايسانتد_جمالا عر كل ذهتداعز ملأ )نمو قامسلا مظن.الورتنا
 عض ضواااذهىفاك تاس الا 000 نوداافذ1طكلذاععا او هعبط مهتمف

 «(اراَدَدَطمسلاضْريإو ادع 35 هاو نانا ترمس ك1

 ترغص:ساو كلا دم.عهلهأو نامزلاترةتحا كن اىأ رداط صاختربغ نمانهه حدملا ىل اداع صال
 03 اهضرتلوكلارادضرالا هده

 ما 0400-1 ٠ 1000 2 © 5 م59 و 17 1 2م

 5 «(ارانكناَتسلا تدع نم مقتل اذا ه اًعرشكفوس فاران لظت)»
5 . 2 2 0 2 

 || ىمك لمحل كب ا:_سرابغلا عفترا ذا ةرهاط ى أ اعرش كفو مسف هير ات نماا.:هرمصت ىأ

 25 موكله ءادعالاكبراح
 2 ..- 5 + ةهرروده و ص 200 5 2 2 هرهل » ني

 - «(ارامتوىدرالاروكنددع « مراوص مالا حاضت دعناف) «

 ءاملاىفهاملاتانيكف ومسا !ىفاناتملاوءاملاءف.سالاهيبشنءاملا ىفاعرمش انامملا له مهو أ(
 ءاملافلوخدلا عورمشا اوءاملا فرهظي كسل |ى_عداعرش *معيسمويلاستةوقن ماد 1

 ضرالاه-و ىلءقيقرلاءاملا حاضتتلاو همفةالهاملا ذا هبف :رهطءاملافكمسلا ل_خداذاو

 ماسلا حولنتوملا حاضت: همش: فومسلا تناكنا ىنعملاوءاملامظعم ىهوةرغ عج اهغلاو
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 نم لالا ىلع يسناناعرهلوقو لمخسا ن نمّئنانلا عضوا اوهو ناعرهعهجو للا فنأن ءرلا

 امن ىأ هناعراناعر تراصفل ملا نأعر ىلع تلعو تفرش ىأ س دعلاتفوأ قع س دعل اريهض

 تراصف ءامسلا نمتب 20 :- وم عطيو بوسع 0مم ١ ول ماظعلب

 7 و 02 «عو م6808 < 86
 « (ارا نمءامسلا لهأ ىلادجأ 5 هنأ بك موقلا ىرعتايو)»

 اتصاله أرازو ءامسلا غلب هنأ بكر لا نم لغاملا موب لابلا سور ىلعأ ىلا او ةلباملىأ

 مهبماملالا
 6<, ه

 «٠ (اران بك وكلا ضءبنم سبق . هفكتضلا دمر ْنصاَذا)»

 نم يق لاوهو نعشلاب هك امس نابدنامهوىذلا ةكرغلا اذ هتماراندزلا دولا ذا كأ

 رعمستو علا ىلا بك اوكلا نمي رقلاهمهوتل يك اوكلا ضعب نمراثلا سل بطحلا
 ناننلاك

 ة(اراثمهيطو حانت سح » فوت لزم فتَدَقاَذا)»

 نعت عزنا ع رتسلتدنقو ضرأب لزنمىف مولا لزن اذافريسلا فةداحس علا هذهّن أ ىأ

 اندح حاملا نئمطتالا هنأ ىأ | هلةرانثا اهتخانا تدس- ىتح هملعامتوقوربسلا ىفاهتمغرلخانملا
 نطولاك اهل لعس ىأ هّدنطو أو اهدصةمىلا

 2 6 م52 سوؤدالعءوب ىو مب «©# © < 5 <

 » (اراجهَتيو ادعم * رحازة مم مولا ططغنطت)«

 | هقيظو ى اريعبلا بح نمشي ليحراعهلاو ريستلاهت رحز ىأ ل بالا تمن :رخدلا ةم_هنلا

 اهل ارز هتنظمئانلا طمطغ تعمسا ذاربلاءاهئالاممهلقواهم وفن ةدل سدعلا هذه أ ىعملاو

 همت <

 ه(اراجبو لوح اريد 0 عُمر 00 تاَطأ) 5

 اربربلوانتتىأ اريرب شونمهاملا نم نأ“ سرح ل فخم

 فورعمتدنوهرابلاو بطر! ارالارعىف

 « رادع شلال هير ش . 1 يمنع اذا تدع ش
0 2 

 ىأ هيب يشانغ "اكن اركسلا ل تاامربدغلا اذهنملإ :الا تيقس اذا نعي نلعىأ ندع
 ءاملاناهدهعدعبل كلذوت 0 ةارجءاملالدبتب رشا اك ىعيءاملا

 «(اراثةقارعلا فرب ذوو 5 ع رع اىزاخح اىربلا حا ذا)«

 نم عملاذ ا قربل اوناهرطنميدتو هسفادهز هنعلبالا تضرعأ ز اطاو 8 نءفربلا عملاذا أ

 اهدصّةم هنالفارعا او

 نراند)*



 لال

 قيدصلاهاوهياك اهباملاشاظعت عج رفىرفظتل ىفالغلا

 *(اراَمنٌلَمْاَمىسع هل 3 قادم سام ىمعلم هَل

 "لو زعهللاالا هعارتخاو هقلخ ىلءردّشال عم ىلعئشلا نمسهتلا دنعلا:ةنك اذك هل
 سشاطعلادورو هدرثثمحارانملاها اوذافهبرا يهدأ امىأ هنراىهة3ّْثاهمعط نم بهتتب
 ثءحاضيأ هبئاكر نم بعت و اههاوفان ىقاذمرا هال ئماهرط هر ضقت هتلغبعجرتف املا
 اااملا نمرف هرعت التر اصفر ادشااةدناكمتد دوعت

 «(اراجو لح نمسك ٠ ادلاو سلاف رتل دوس
 نمسدل ىأ ادا او هل سنثالا فرعيالذ لص أ هنن دوس الجر عازل دخلا ةرماالامابا

 تسادقىف كت ررمصق لظملا لالا ف 2 تررمم ند دوسأ اساسا هنول نم ىف اسك د قدا ونام شف

 ارامنو ”هلددهمم
 م م و «ه و هم

 «(ارامبئاكر "أمد مَع « اههايمتامجان هيفي تَرس)
 ةعجار'اهاا اههامم رسلا ىلءاهتردةاكلاهملاز ءاجكاربوتلبالمللاداوسفف ىبترسىأ

 تامجانلاهذهَن أى نعيصقن ىأيئاكر لا٠ امرائاذارثكتى مت اههاسىأ تامحانلاىلا

 اهب رمش ةرثكبل بئاك لاءام فاذا ىارثكست واههاس مف اريثكء اك برشتالو ىنطعلا لءربصت
 اريثك اجب تامجانلاءامقيءابا

 «٠ (اراَرسنئاجْفاَيَر 1 َى 0 جلا 0004

 هنم باهخا تح لمللا بون تقرخخا_م يتعرف لس نس ماكسس

 ليلا ىناح ف تمرض اهبلمالا تعطقو تامجانل !بئاكر لهذي تدرسا ل ىف "اكو مالطا
 مدقتلاءىلو أ ىارتتت ابو لوقو مالظلا نمت جرو لاللا سابا تقر ة'اهماران

 «(ارارسلكلاءَّقال فوم نم #* تاكو هوردبلا ىارتتتانو)«

 اهبوت ىلا! كلاهما فوخ نمرد لاو لبللا تت ةيراسر دل ىلارظنتتامجانلا تنابىأ

 حلالا هب وعص مصر همايعو هرون لاك دنع ةاحلاو ءررارللا فل الك كتامجانلا

 صالات شاق احا قالي داكيردملاَن 11

 ه١ 4ع

 «(اراسا مالأتلا سَ هقتوَأُ . ِهفعّسلحابصلا شح نع أت«

 ردبلا فءضىأ ممل ةءاضايرتتستو برغتىتلا موهنلا ىأ حابصلا سجن ءرد_لارخأتىأ

 حامصا ىلا قب ملردبلاّت أى ءماوهد.قو مالافلا شدج هريسأف هشدج راج و حابصلا غل نأ

 ليالا ىف باعلإ
 5 مو . : 6 5 2 ايل 7

 .(| ارازسرو معلا ىرعشلا مدا د« امعثاك ناعزالاناعر تفادو)*



 م

 امناىأ ةعءاصشلاو مركلا فرءيلاهاكدومالاردهموهىذل ا هريدقتو هتلاءاضةد ءدلالول ىأ
 يأرابغلا مانةلاو عفترا اذارابغلارانو كلئامثو كل ئاضفنمفرعو كنمسأيلاو دوا ارهظ
 قرش انيبام عفتراف رامغلا ترانا ى-ركاس.ءلازوداسملا داق هتءاصنو هسسأب نم هنا

 برغملاو
 4 ال 1 ىف لم 5 ليل

 *(ماسودملاوْرعف مالو « مراص مراككارصت ف ل-الو)#

 مراكملا لالذ تءات ىأ ل نل لالخو دود. مراكملا تر صنم كالول ىأ ل ءةامل د.ك أتاذهو

 مراكملا لالخ اهيلحت نعمراصلا لسراعم_ىاو سانلانيبامفاهز اوعالاهفعذدهناهترسصنف
 ءادعالاوزغلاوج ارسسادنعسرف ماحد اماضي أك الوأو رصنل | قداط»ا

 + (رتاوتملا نم ةمفاقلاو ثااشلا ليوطلا ىفاضب ألاف )+

 «(اراطُم تسول رعب ثرطو 8 اناث دحوو ى ده ُترَك)»

 ةقشاادهللاوةقاطا ادهطاورامتخالا نم نم مس ءالارا .كئاوءافطمطالاوهو راشخالا ىنععربختلا

 لآ لىأ ىلاراملنانإحسوأ ىتفاطو ىم_و دبا مالا نم ىينعيام ىسفماترتخا لوي
 ىأى زمن ترطو رد للا ىباس لب ىراس دخان هالا سنا نكلو هلءتردقامرامتخاىف

 قريد نم تو أ ل ىأ ب باطلا اعضومدجأ ل نكلو تدرأ املابلاطةعزعلا تمهكوثدهت>ا

 يبدقتلاةدعاسممدع نم نكل ىروسقوأ

 «(ارافونامْرلاتعسو افلح « امنغملولارأراَلَت تاهج)»
 تاهاجتو لولا ىلا تءزذ ممبلطبنيلهامللا ضعب فعسأ دقنامزلا تب رو ىدا صزعا ىأ
 عسوامراقولاو للا نمترهظاو للا ةمصسىلا تدع ىنغراله. ا رادف نغم لهما تار دعم
 ه”المىأنامزلا

 و هدف 9 مر“ لى ظل سس

 «(اراهسو ةمف> ىنعرتكتو « ىئاكرملا اكشن م ىلا
 اهلجىف تنام هرثكذو ىنمىلا شن” ىهو ىتيلطْ ل اردالرعسلا نام داناناطملا دهب أ مك ىلا أ
 ةنالعو ارم رسل ىلع

 «(اراثعماجلا 0 ىف ل د « اهن وفوانانملا تصاب 8 أل

 ىيلطنانانملاو تو قوفىفةطمحمابانملاو ريسأىت-كلاهملا ىلع سفن لأ لازأالىأ

 ىريضو ىديكع ..طتمالواهلط ىف ىف رثعتاعر امنا الا ىلءر دقنإلو

 «(ارارقيدصلا اشار عَسَد ه رتل ىنقالاَذاَنكو)#

 تاثطعلان ارااو درانمونىف ٌسطءاذاوهو ةرق ىلعةّرحشسامعلا 2 أل اق: سطعلاا :ّراا

 ىئذناىندرؤاذا تااكف ىلاستغاىلااشاطعالاثملا لْرَت ]لودي شاطعلاراركاو ىرح ىنالاو



 و 0 رم سدمم 7 2 وو ه2 6

 ه (مامربارعلا فان آت لالا هه اننعاولاف الا لتالذ)#

 ىلءاومذن م يغةبغمم-هلرهظو مصلااوأواوصءاملىأ ىلابلا مظعلا ىهو ةمر عج مامرلا

 تاومالان ماوناكم ملأ اونو اواعفام
 7 م6 لام هم 9202 وود هو. ل َِ 0

 *(ماصزعو لاحتيعصدقو * مهلا ومها تناك قلااومارو)#

 لسلاتناكىأ للا اوه لو اهودرف هءقم-لا تراسل رلا تناك ىذلا ملصلا اويلطىأ

 اهماصزعدقو عمطمالز-اهوبلط درا اوط>اممااولعو اهوأاذاف مهراسخاىلا ةضوفم

 2-2000 و مه «مءم ا, وم لوم روع هو جاد ءءء

 « (ماهج بورغل ا دنع تءلطادا 35 هراندربلاىفطي نءلوةظو)»

 ىمكنأ اونطىسعملاو هتمارصةروسو هءزءرانءاوهلادرب ٌىفطد نمدا دع نم كلوسَح أ

 باصسلا ماهل اوك دمهنطىف ١ اووطخادق و منع تقرمصأ ١ او مهااتق نة تفك اطل كيا

 .ءامقارهدق ىذا
 و م5 ءءو - و < 2 ٍِع 25 : 1

 نءعجرثكن أ اونط ىأق ثمدبرقب رموهو قاجو ف اهفرصن ىأ كام ىئثتكنأ اونظوىأ
 ءاتشكلا فن وكي كلذو عفترا اذا مامغلا لةّدسا و راطمالاترثكوءانشلا معه اذا مهوزغ

0 07 
 ه(مارحلوغةلاّن أ اواعامو 001 ةوزغنيضة دوه شاولاهو) *

 اروهش ىضةب فيك اولاقوادر كئالطصاو بورهلاةاناعم ىلع ةوكعو كربص نم اوعى أ
 عوجرلا هن ىلع مرحدق هنأ ولعن ) ثم مهنمالهج ناكمعزلا اذهو اهنع فرصم.الو ةوزْغف ْ

 اهنعءافكتالا هيأدسدل هنأووزغلا نع
 و 9 ”ع2م ووثعومو » 2 مد ممم

 ه(ماقملوطد ىحمهديور 31 هسفنالوهطلامكحاومكحدقل)#

 هسفن مكان دم هاهجىف غلابلا لجرلا مكح ةلاه1 اناومكحو معزلا اذ هىفاًوطخ ا دقىأ

 اذهاوعدلو اواهمل ىأنييئاغلل مأ هنا انههىهديوربدارملاو عدو لل ومأ نعم لعفلل سسادي ددو

 هنمدهعءامىلاةءسنلايةريصقةدملاهذهذا هعوحر ٌىطءتس و ىدعلا هنم ىضشب ىتح
 27 عموم 22 هم ٠) ءةلو مل )ةرو دادس م”

 « (مامولاذدع: ماعبهذبو »* هلممو مهنعل اولا ورب ع )+

 دعب سشذيو وزغلا ف همام ىلع .رخ !لو- ىأ ل مول او- ىضةن دس عتلا اذها اوءدملىا

 امأو وزغلا ىلع هتماها لعةركماوعأو لا او-أت ضماذااو عتب نأ عيش ىاناماعنياوملا
 ا نعش نأىنالف رش ءاضقن ادعب

 و مم ورم م ون مم م 26 ا ا ا

 « (مانقنيةئانل نيب راثثالو « ىدنلاف :رعامهنادعت الولف )

 1 م

 ل س 7 1١



 م8 ١

 ١ ىلااوغدم) مورلاَت أك لذو « مهفوصض فرم !اءاورقنامز 5 هلوقه,ترشامدكٌو باذ- هو

 ١ ناكحص ني مصللاو ا تاس هل سراودر لو#» حودمملا ةلاسر

 لاتقل الااورانك لو اواروسماخبم لصاا

 ' اك فج لأ ”ب 5 مول م 2

 «(ماسجو لب اذا لسيرالو 23 اند نعطلاو برضلا الا لوالد «

 ٍْ اننلعدو ميلا لسرلا لاسر اولاةملا نءاذففك لئاسرلا مف عمت لو دثرلا نع اومالىأ

 ا يي او فو.سااب برضلا

 ور ر5ةدد ء5وو) ةلدولو وورود سس 29و <

 5 اركن خو انس دعت ناو »* اب 1

 || ىلا تدعن الوقيسيبطلا ىم الاوه_:وادىأاوسا حرحلاتوسأ لاقي ىوادت ىأ ىمون

 || دعت ناو مالا حالصا نكع ىأ حورلا حار ىوا دن نأ نكع مهلاَتق نعته>رو ملصلا

 نةعاطت مت ا ا يل ا
 02 مال - 25

 » (مان هلع شأن لقا * - املا ناكت او انسه

 | اساذا ل ل ملال هكلهأى ًارهدلا ناس ا 5

 | ا:سباف كالهلةق اخ كّتعاط كرتنال رسةمللابومحناتملا ناكن او ىأ رهدل اهكلعأ نم لأب
 ْ ةوساانلاثمايانلو 0 اهأ نمل وأب

 و ء”ءريعس ه-

  (مارعو ةرك هبفأك ناو 3 نيالا لولا بحو)
 1 هنممتةامللال وطن اسنالا 2. نافءاةءاالوطىف بع :رئال ىَد رشلا مارعلاو ريك !١ةوذعلا

 ءاهانا ارقالا لاق بناجو برإللا قون ةايا لوطبحأ ن منالدءارحو عنرت هبيفناكناو

 لذلا ىلع امضغم شاعو ةامحلا ىلع

 ” وم 5 وير هدوء وورد و ةلود رم ةود5 و, و”و-

 * ماكو مو ثاذللا بد عمو »* هفدح نعلاو علا ديرب لك )+

 ٍإ ىلا طفل اوه كنعان اله يأ هقمس هئشسعو دو 0 ثاسالكىأ

 ىتلاىه ةمالسلا نأ ىأ ءادةمالسلان ىنكمالسلا هيلعةلوقك اذهو هفتح بس «ثعفدك اله
 ءادلا سفن ةمال_لا ل_هكل اهدادضأىلا لو لو اهااح ىلع مودتالاماف ءادلا ىلا ىَدؤَت

 :او تيما ىلاعتلوقكمةبةاعدسلا لؤناعز وش اا ةمهسأ لسق ن ءادهواعطقوءلا امتاضفال

 هس امهم اوم . البال ىىسدءرملا رعاش ١١لافنوّديِم

 لاهو كالهل ا ىلا ةمضفملا امال هلاك ةمالسلا لعج هِلمةَىأ

 ش1 لعفي ةمالسا!لوط ىرتف.كف « ىنغلاو ةمالسا!لوط ىتفلا بدع
 1 لعوهو .ذلب امنا الا بيطت سيك مس عجب ىشو « ماعم ىهو تاذللا بدع سو ه لاق مث

 ف2! اهو هلاحتباغب هماع صخنت هنال لتاف مسةقدقحلا

 ممن



 لاقي

 وز ام

 ٠ (ماعْون قدْ 5 ريع 1 نا 1

 ءامدلاباهشطلنو فومسا اباخخا أري نع مهفكي تلعبون مو لحنا قطناومهغيإ نا كأ

 امي سورلا» اتشليلدفو.بلا.ءامدلاهذهو اهتز "*"ح دق سورف ةومسلابتءقش هنأب ةربخت ىهف
 ءدءاوؤو )ةمدو ندم

 «(مانق“ ايا ىهاه 35 ةَيقح تداولا هنت دعنا

 ىهاهذالي وطارهد ىأة بق مايلا عر اوقنمل_دولغلا اذه ثداوإا تأطخ أن اىأ
 ثداوحلات راصمو.ءاافةّدمرهداا ثداو> نءلحملا لسنا ىأ لحنا هدركنأ اهف ةءاقثداوملا
 هه ركام هسصل

 ومداد. 2 هع همم موك مم م 1

 «(ماهكهنعر هدا فيسو هلع 5 ةقاورناب زعلاونِمَر ىضم)

 ]أ رشا ل تار لل رْرع ١ . مىضمامف ناكل ل اذهّنأ ىأ

 0 را لاذ ناكوروقو ةناهانهدمكب نم

 *(ماقَس وةححألا !شسعلامَو « ةاوصع ةودال ارهذلاامو)»

 سلو هئاودليزبو هيلعر هدلا لوصي انام ْنلل ةلودل الود نارهدلا نم دوهعملااغاىأ

 لوح لب ةدحاو لاح ىلع قب سرا مدلاَنأ ىعملاو مقسي انامز ندبلا مدينأالا شعلا

 ىرخ أ لوزتو ةرم ةلودا!لودنالاو-أ
 ةلدو اه / ويس )سس هةمدو هرم م2

 «(ماسص اجامل ا مهفوِضفِمدلا اورام »

 فيس لواكو مودل ال<# ىلع هقاورزعلا هام ا ه.قلماعلاو فراظا ! ىلع بوصنمنامز

 م-متالاسر ىاموقكلل ”اممهذوم_ضاومعطأ | ىآاورتنامز اوءنمماواوزع 1 :,هدلا

 كلذو اهيةالامءمدعو ةناهتسا مهفاضأ ىرق ولالا لئاسر نول نمح ىنعملاو كل اماهتد>او

 لاق امانا سد هدام ىمين فامضالا ل و رند_:ءاتسايمىلاسالةمءطالاّنال

 ىفانالا لت صنام كدحو *« اكتاهلاومالا نوهأاندجو
 كولملا ل ئاسرىلا نوغصيال ا وناكن امز ىئدملاو اهل ةناهتسالا نع فاءضالا ىرقكال املا لعبربع
 مييلعربكتلاو مالكلان 2لوكش * مايقى أ مادسصةإكلاو مهتعنسو مهزعب ةعثاه نولاسالو

 لولا نءلثاسرلا نو دوي نيذلا لسرلاة ةاكلايدارملاو أ

 ه(ماودّن هلام نكلوانعر #* مهريقك اوك تالؤذلا تمادؤلو)+ ْ

 ءاش ردق. لا الؤد دو هد اود تعد هتمعر كإسىفاط در دخمو حودممللاعنطءاعماسن اكن ماكأ :

 الل جودمملا ةيعراووك نأ اوضرؤأ ىعملاو هلذ_عر ممنكجباوطرلمو هوصعمهتاود :

 مهتلود تيهذ
 وام مادو وري مم # يم و 5)ؤودو 3 م ىو 34 م ود 3 ١

 «(مالسلاةةلارنغىلءاولاوو * نكم# مصلاو لسرلاك يلا اودرو )+ ا

5 



 يحل
 مدام يملهم هد هل ءعل سو

 «(ماطتو اهلل م قد 5 تءبض م تعمج ردت ارغ)#

 هذهت عج ىأ لاتفالاوضت ا ملرداابئارغ ةبميهش دالملاة ,كاوناك ب ئاكلاهذهىأ

 ماظتلاو كل لاوردلا عميضتك ةعزولاب مهقبر فت لعب تعض مردلا سئاذن عمجتاكئاَلا

 كإدردلا مضياك ةسامسوتلابا طباض اك !اهذه عم ناك ى أردلا هسف مظنر ىذلا طمحلا

 مازهنالانم «ءاطنركنف ماظنو

 هس م28

 «(مانل محلا عدلا نما 5 دير هبفسملاَناكمو)©

 اهيلعةسسح أهان اكسعشلا هبف ترتت_تاراسغل اةرثك نم ملظ موب رح مسنات ظاكأ
 ود.تةميلتلاكب رغيو ود ياهعاع_ثنال اماثل سمشلا ىلءل_هجامناو لامار امغلا ن مما ا

 ىرخأ ى تو ةرامماثللا ن نماهئساحم

 ا 15 * كا

 ا

 »(مانمو لطب هذم نايس 01 ىَضقنأ امو مالك اًنيدحاو حان

 ئشلاو لاق مثمونمالحأ م-هااو اع "اكمهعندمتب اني دحاوراصو مهمايأ تضقن ا ىأ

 الح ناك امو ةظةءلا فقم م-منمردصامىومسب ىأ اماثملاو ةظقملاهبفءاوس ىضقنملا

 نا حا ١ مانملا ىف

 ١ ء6 ءو د ©

 هالو مهنكلو *» هل ادري مَ كا ضرب«

 هله درطي لازيال لحنا اذهلوة» 35 ازننو هنوئكسي مور رلا لهأ ىديأ فتاك اعض هوم لل ايدي رب

 نماهمئكاسمو رلا لهأ ناكَىتلا لامار ”اسمهأهملال ١ .؟اممهركذيو لاما ناوي أ

 مهلا قلي ىاولهأ درطبلاو> الا ءذ#همهريك ذب لهما ن' كاهيلعتاراغلا نش .وءالمل او لتقلا

 مانمهكلو كلذم هرك ذبل نانا لوش هراكملا نم ممهلاممأب لحام مهب لال كه.اولزعن الثأ

 0 0 اب

 2 هوه هدو ءءوءو

 » (مالك نر يخما قطن لك امو * تماَوَصَي ىهو*اممألا وطأا دقو«

 نءربح لك سلو ةروصهنك اس ىه تناك او لاخلا ناسي ءامسش الا نمقطالادجودقكأ

 تناك او قطنلا غلب أب قطان ةظعاول | لئالدلاو ةصغاولا اربعلا لب هرهاظ مالو قطابربسم ئث

 ل داو هضاولاريغلا لاه ةقطانللا ةنماصا ارومالا|م عاطل ف ةروسة مام
 ةريخملا

 تدس لاودأو ىل“ نسلان ءتماكتو ةنح همم | لدعتو تء-ثادحأ كتظعو لافو

 قطتتدةفدر وصالح تال وهف هن روكسلا مهرذع وهلذأ ظءد لهملا اذهَّنأ ىعملاو

 ةنماص ىهوءا.ثالا



"© 

 ' اهاراعتسا هد از لع التل كال هلجل اذ تو نيل ذا ليقف وورمقلاو ملا

 ذيلاو ءلج ارك ذاملاداز

 « ( رب اوان ءةبئاقلاوتلاثلا ليوطلا ف اشي الاقوإ#

 « (مامز ألا بعصا كلَ » مالح وجل تأ تأ ادقل)#

 ىفالاتلانم حوجلاو هسأر ىلع ه هباهذن ه- نان لقي عقلا اقع 1 ا

 لوي بوك رلاو ل لاء ضري مل ىذلا لإ الا. نمبءعضلاو هدر نكمالفه هأوه ست دوو هسأر بكرب

 ىلا هةظعد هن :اولغىف لب وهسأ أرب جت «:ىذلا حدا اذه ماعلا طيض فرصينأ ن ناحو برقدق

 1 هضئار ىلع يوشع الو لازلنا بار لا ط..ضي نأ ناحود أ نمدصقلا

 مهني اوغ نعم+ةر تقو ناحدق ىأ مهيغىفاو داس موق ضر عب

 ارا رج و ه .,وهس ة: م6 3 4 بلا ب

 «(ماوسقاقرلا ضسااو تما امه * اهناوسلب مورلاب اندعو أ)*

 مهلثماغاف مورلانانانام هداعبا عش الو مورلاد_ن< انو هده مجنأ مويغفف مويداست نم مخلب أ

 تبنلا ىلع أت ىبتسالاكا ا را تاتا ٍ

 204 002 2م

 ها ب ضامن نكب لنك *

 نييهعقو ام هس ت سك اكوةبك اطنا نمس» رخل باع نال هال ءمنمبرةلابر م ضاتخا

 نيب مهانمقالد قو مو رلااند ته يف مكى نعل او نيملسملا ىدينمب مورلا مزماو مورلا نيبو نيإسملا

 انلافو ,هعج انق ةر دق مسه تراك م- جب تاواقلا رسخت نت كمه تعمحادقو نيعضوملانيده

 | ملدا مكحامهغلس .لودهاشبم مورلابان دعوىذلا اذهّناكىأ مهمجب مهنع ىنغأامو مهتكوش

 ا ءااهذهورونا |١ دهنيد رذاطلا نممهلغ

١ 

 ا

 هج جد دج

 6 راب ًاعدصت ه "يا

 0 0 ءلاحلا ةلالدب 0

 نمز ىف نولسملا اهكتفدق نات مورلا فارطأب ة يدم ةطاسواهرك ذر 2-5 لو سمشلا ن !نعىك
 ن مهل 0 اوبال عورلا ناكو أنا لن ةنسدعبا_يلع عهرلا بلغ مم نعمتلا ىضي ةباصأا

 اهقدتو ماك الاو لا 0 مو هن دم اهذهءارو ةنحان

 نا مم

 ب 5 م سو ع بج ججسم وج بجساجاج 77ج ع بج جب جس جبور جوج بجسم

 - 5 دة د

 د

1 : 
1 / 

 ا

 ىآ ماك ا ا ا و م

 » (ماول رهو توملا هان دار * تباأتب هرتو قرش نم باك ) *

 ا ناك ىنعملاونيحشي يس ئاك هلوقن طا لد ا 5100 آو اونزىأموقلاتاأت

 1 0 ا هيعلال تنكفا ىداوف ةصأن لك نمتوهجا

 ندم داو د ص اولةذ نيقرفةمبوأ لكن م اونأ ىأ نوعه

 . اك



 ١؟+

 ف بسسس ااااتتتبيطططبسسببسلبلبل7س بعاماب/

 ةنسالاى ل اناكحو مانا ةاربامو لان حلا ىرأ تنكحالس ىو حال ”ىلعو تبا أ
 قرأت نكى 1 تست ىلا امم ال كا دك 1 وةسملاةاخقلا ىهوةدعص عج داعصلاو

 ةداهشلا لاع نما ماذف يل اهالاثهتدهاش غلا لاعر .هنلا تعلاطو ناثالاماناذاق

 ةنسالا دهاشف م .ونلادذع هدهعئئبرق ًاحاللا ن اكس رتهقوذ ووو عر دنع و مان هنأر داو

 هيهدهعبرقاملال.ةةمونلا فداعصلاو

 «(اذاسقو سالصالفاون * ىتلايرسلا قام ساطارإ *

 هسيلعتّرمىأ نسم هنا لابرعسلا قات دارأو داوسىلا ةريسغةسلطلاو ساطأ بث برو ىأ
 دق لوزهم هنأ لابرسلا قاخيدارملانوكين أى والاوهندلج هلع تقاخأ هنءاكو نوةسا ١
 لصف بلطي ىأانلقاون سل اوةونامزلاة يو د ةَدّدو هلاح* و!هل سايللاكوهىذل اهب هذ
 ًامثدملاىرتنأوهو احالصاماماعط ىلطن مبان اف لاسإ- ل عوبجلاهدهج هناىأ انداز

 ةبعاوط هطنإلن انمأ بث سيفي نأب ادا فاما هذخأبف

 ”ىه مما له م ةذ)مو ةمملو سد

 «(اداَر راو ةدطلاهآتبعو 5 اماصع هلت دذا أ 13

 | لع امدوزملاودازملاو بئذلا هلك ا وهب رقلا وف د كثدام ماصعلا

 ىل اكمد_:ءراص ىثذلا ىلا ةن رقلامادعت -رطاملماغطاازاربعا او نامزلا ةد شل ىأدازلا ةمف

 دازلا ؟ نءىمامو ىتانعارهل تدهو

 « (اداَدملا املا بلد 5 ىنأمأ ارك ذلكم مسا كلابو) ه

 ةدضاضغعا ١ قراصو هل فة رافس الاَو ةراكصو د دع جل

 هيرمسك أ ىأل بأ ثيحي هسةمارصوهناضمفوهو نعلا ىلا بوسنملاو هوىلا علا مم سااك

 ةئاعلاف وبلا نمعاشمدشأ هنا ىأ ةناملا فويسلا
 هءددوءو و مس

 «(اداولاوةتحلاهكتحَرَ 57 أ تأذن نيضولا تح طا«

 «خآهللا نيضؤل !«عمجارا] لوب ور الانا ىعملاو لرلا مارح نيضولا

ضارفاف ةاكوهيلعريسلا ةلومسل شارف ىلعمونلاكءدنعكل ذتاكسف لحرلا شو لاهعرالا
 ه

 هماءمع رتسل شار نأ ا

 «(اداهولا لش نأ أنو كا را 0

 امءاسخواهف-انندل ىنرتالورومالا قا ىعست ةمه ىل ىأ

 دان مفلاذسك لمت 5 اك نير مقل ضع 1

"اك ى نا ارمنا ىلعأ ىلا ىبو مست ىسفن لازال ل وه هبلغىأاذيءذس هذيلا
 1 لانمااذك دعاس 



 الا 577676767677672 7757770

 هدم .اموهودضن عجب داضنلاو ةمتبسلا لاعنل اهتم ىد ٌُظ :'ركانةغوندم ار ةبلادولستدسلا

 مهسؤر عضيو مهدوأب نم لاسعم اند : ممل كحذمءا دعالابعقوم ا مهعامم نم موهقلا

 اداضنا عاهد * و ضعد ىلعا مضت

 7 مومو ١) لم «هوميص«, هر هدو ه <

 «(اداسيالو دوسي دودو + اردو ال مكموزغ غلا نبأ«

 نسسىلا ةنسنيئ اليو تسنبالهكلا او هيماقأ اذا هن“ نب ناكملاب”نب لاو همرلىأوزغلا“ نبأ

 هبايسشمتاذاردبمالغلاقيو لهك طش اذا نا فالل لمقفرهزأ اذا تينلا لهتك !نمذخأ ةنس

 نوكب نأدوهتواله" هنوك لاحو اناش هنوك لاح بره ارانب ىلصيلري/ووزغلا مزالهنا لوي

 د-أ هدوسالو هريغ دوست أ دم

 « (اَدامر ملعب تاناسعا 5 ىندير ل ك سانا لوهج)»

 "فلا ناننحاود_كا رملا ةسيالمىفم-هقالخأب قاطميفرضالا لهأ طلاذعال مق ىودب هنأ ىأ

 لءفام ىرديالو ةداسعلا فرعبالىأتدام لاك سنلاوةدابعلا عضوموهو كسنم عجبك سانملاو

 امغو ناك ا دشر

 »«(اداعلوةماتلا والو * اهلا ىَنْصأل فلاح ومطإ#

 ءاجرلاو ةمان ولا فاعل اعتدنا ىتضالو ل ماجا ل ديد وس كاسل ١

 ىلد-يل ل ةمظءهلنوفاخمالىأ اراقو هلل نوحرتال ىلاعت هلا لاق فردا خم نوكيا

 لسعل ار امُشسم فصت

 لماوعبول تدب قاهفااخو ع اهعسح رب للحتل اهتعسلاا ذا

 اهعسل ف لىأ

121201101000 

 «(اذاَولا هنسْمم توفي 5 ًااقصا نمل قيغبم)#

 هيسقن ىلع هسرفرتؤبو نالا هلهأ قس هنأ ىأ نيللاةريزغلا ىل موقونلان نمةيفص عج امصلا
 ىلا يلا ةوم موو 20

 « (اداتلا هيئارح نع نمو * هنعداودالا هواحمدوذي)« توقلا

 عجلاو هب سعب ىذلا هلام ل برلا من حو ةرمشعلا ىلا ثالثل ان موهو لبالا نمدوذ عجداوذالا

 دياذل رو عافدلاودر طاادانذلاو بيرحو بور<توهذهلامبلسا ذا لجرلا برح دقو ار لا

 هنعبذلا قدو هظفح بح اع عقدلان لما هوهو هاب |ةوطي دوج ىأ ةفشلا ىاسيكأ
 هر مو م وسم هماددو_ © )دوم

 «(اداهم قعر د لعبصو 0 ىجاجتلا هبعقي)#
 ل

 هسرت صن ىأ ه-سرت نمّنك ىف ىاع جه :ءتازئ اذا وبرسملاةلآو حالسااالارخديال ىأ
 اال َحفاخا ري لا

 «(اداعصا اوُدْسسألا قلب نك 5 ًالامْجول ع ارتب



 فالّخاةزاحالاوهلوق
 باوصلا تاكرملا

 ىورلا فال_ة>ا

 ةدعاتمفورح

 امأو حجراخلا

 تاكرح ىف ف التخالا
 كير ادا كوللا
 فارصالا او ءارقالا

 ها

 ؟؟١

 ةدمصقلا ىدتىذلا فرهلاو م ”ىورلاو ه5 ةرطاو دهمور هاا اولم أ نيذلا مهىأ ناب عجن

 اذا كلذو ىورلا فال: اءافكالاو ىو رااوه هنا ةدمصقلا هذهىف لا دلاكه مل | بسنت وهيلع

 ةلرقك رخل ادب راقتم فورا تناك

 ميعطلاو نبللا قطنملا »* نهى هريلا نا ىب

 سقلاىرسمالوةك تاكرللا فال اةزاحالا رامهراةلن رونلاو ميملا نيب عمش
 ٌرظشلا فاه« ثونعاظلام | ع ٌردىملانمماهأن مفأ

 هلوةكىرخأ دير تو ةمفاق فادراك ىورلا ليقثدعس.ءلكداسلاو

 ةضوافز اك لدزأم اع لدم ةحاسقيتتك اذ" ٠
 هصعتالواسبل رواشف 5 ىوتلاك لع مزح باىثاو

 ناله ف فدرالدب روع هصغتالوءأو و داصلاوهو ىورلا لبق واولاف ادرا هصواالو هلوةف

 الطاغر تجمد تكرتئرخأ هوجوداننلاو ءاملاوواولاو ىلالا ف رسأ هالثفدرلا
 تعيام باكا ىلارارطضااريغ رم ايلسمالكلا مظن ىلءةردقل ام-هلّنأ ىنعملاو راصتخالل

 رعشلا فاسع

 « (اداَلو أَم رْط معو 0 اوين نحال وع

 لالا نمث دمع_ملا اوميدقلااطءانوهدوجأ ًاواه> ير نس اريسملا تر

 رامعذا ىلع يوصئموهلاق هنأ“ العلا لآ نع ىحو زيمقلا ىلعادالّتواميرطواهجبو بستن

 هلوقك لعفهدعدر ضن نأألا لمهدال لءضفتلا هذان ال لءف

 سناوّدلا برمضد لاق هناك * الا اولا فو.كابانم برضأو 3

 «(اًداعاوْراَذٍمهعفأَ 5 ةاَنكاومكراذامهلوطأت) ٠

 لاقامز علا نعةباكة املا لوط
 روز كلذك اهلماسءاروز *« ةقدصة ل در نمنانقاناو

 رك ديةعبقرلا ةمشبإلا دامعل او اهيناءطلاب هقذ>واهلم ةّوق ىلعاضدأ هانقلا لوط: لدّد_سو

 رعاشلال اه ثاؤدو

 !ةمل ن نم علمت صاف" الا ىلع #2 ترخ ىملادامعاذان هو

 هينا اذا فايف يبي نلف نولوقي ةدامسلان نعةناك دامعلا ةعقرو ةداعاهتد- او

 2 اهعرولشتي يبا أحل هدام عفر هب 2 ”اذزلإ_اعم

 مزهر ه7 مومو مولا او م

 « (اداّمع هلديدخلا رخو » اًدوجضَحما يملا بيق

 لبلاملا اياخدا ف كضراال لأى اهنا هجرغأ ئامدادعو هيد ع نمولاذخ [لامشم ةدعلاداتءلا

 يمازتلوو نيعيشورإ رج قالا ربع درج هةصااخل اةضقاأ بوي

 ىلا ار 107 ا

 «(ااَلا مود نسعي * اسما دعدولج نم سلب و)»



 ا١؟١
 1000م

 وو”

 + (اداعرع 8 ءاَصناَن بر 35 0 نرش ”نينعاظلا ضعبو) +

 لكللا ٍسغل 3 سءشلاك دوعي م بهنرساظا ىو لوا 1س عسلا نرق

 رفلاةءاضادنعدوعتمم
 مم هلفدء ورءو عومرم كي مو له سر_<م

 «(ادادترا هلمورتنألهخ « ىلواداباشلا ىكلو)* .

 ناف هسمانأ تضةناوىلو اذا بامشلا لوم ىلئمنكلو سءشلاكن عظاذادوعب نم تسلك

 هملادوعأ الن اكم نمترمساذا ان أ كلذك ادبأ دودد
 مص ةرد اه مم م دم مر هدمدوع هيماي#7” 27

 « (اداّقتفا هلت دحو امدواعف 5 ىلناصعول ىاقّْنأ ب س>او)*

 ةقرامد َّت دوعندق لود هتمغىهيءاطاضب ا هدقتفاو دح او ىععأ داّةتنادةثفاو انا د ةفدةف

 داعةىلاداءولو هماعف سال ىلق ى-ةرافول هنآ تيس مح كاد تدلاو تاببال اوناطوالا

 هتغفف هبلطوهداقعةفا ىلنكو

 2 مع مد ثعهةرم م

 «(اداج مل 5 ساب نا فو دبلا تر ذعر«

 عملو دربلا نماضي اهيف* املاددح ىتااوراطملا ”هللقلاداجلا ةئسااوةيدابلاب ةمافالا ةواديلا

 ىذلا مهعيرب سما ركماوق أن يبامفةيداملا !ا ىباقمتركذت هنةرافامىلا ىنذحتو ىركذندلق
 ىرقفنوعسو م-هدومل طم كاذوريسملا ”هلملق ةيدحىآ ١ داج ةن_فرصللا نامزوه»

 لهو بدحلانامز مهء-ر لات ليق:باملأش نو رخدبالواو كامامنولذسو فانذالا

 الذ عم مهو ءام اهب عب رلا نامزز ب تريذلاو بصملا للسلة هي دان لهأ مهن : ١ هيدارملا نوكيتأ

0 00 

 «(اداقَتلادسال 0 3 2 اوفلا نو دصي)#

 كاع رلا دصدوملا ىلا ةءاصنشلا نوعمص ممن ىأراغصلا م ملأ نم عولوضو دقن عج داقنلا

 مغ اراغصدسالا دمدك م هدنع

 «(اداسج ةعداكم لع #2 لفطم سولو مولع تعلط)#

 ىلعن 'اكراملا لوقأ ممم تلصو ىأ نار فءزلادا_.طاو راسنلا لو ىف ىأ لفط مو.لاوهلوق
 ءامسلاد يك غلشلو عفترت قرشا ا قفأ ف دعي سعشلا ىأ انار عز مو.ل ثاذ قرمش مقفأ

 20 يي*دءو 2200 و ةهودع 7 8 < 22

 ه«(ادابااورقعمهءاوسمارك « اوحرب لوفوءشلا لزئاذا)*

 ئرّللمهدا جاور قع لب كلدباولاعتم ةرضاح مهلبا نكنلو فا.ضالا م-ملزناذاىأ

 »(ادانسلاَوََراَسالااوُرَعْألَو ٠ انوي اوقث اامرمَدلاءاَم)َ»

 ل س 1



 قام وأ 0 و را لءمسامدق

 تيةسالفاهؤطن ناكر تاعدبو نمل ا ىلا ترص ذأ ى عي لس دق علطم, ىهىَتلا نملا ضرأ

 اهب”مهأالو نينحاييلا عزام ارد اجانلا نشر اوادسالا

 م(اداَقلاانبَتدرَو اذان 3 ضلي امظنأك )»

 برش رفحا منعر هدم لمرلات 2 نوك: هلق ءاسوافلايدارملاولدلقلا»املاوهودم عجسداغلا

 ل ا ا ا ىثو ض*: نم 0

 تاش.ءاملادرومدرتلبالاّت "اك همفدوزولا ةيوعصواهدصقىفءام از اوءالن وكي نأل مك و

 ءاملادورو كلذ كةرذعت م اهدورو ىأ رعت

 «(اداهسابك اوك ايران ٠ لاب اهرمَْت نم يس
 الكا هلعف لثعهضراع اذاهارابو د_هقريغ ىلءريسملاو سأرلا بوكرودو فسعنلار مدعم

 قيرطري_غىلعزواسفملا اهكول و ىلب ارهسن م ىلاملل !بعتن لوةهل ضرعاذا( ئشااهلىرب نم

 ىاهنتراعت بك اوك اوىلامللا لاوطى 0

 موهتلا الا كلذ ىفاهيرامتالىأ اريسلا

 سه مم

 «(اذادح المال تربص »* اًيحْتدَقَف اها ناكل

 تكرئاذا اداد_--2 تدحو ةأراا تدحأو للا ف عساولا قيرطلاوهو يف عجب حاملا

 ليلا ةِلظدّدْشب اهداوسل ىلامللا فقرطا !ناك لوةباهحوز ةاثودنعداول!تسدلوةيزلا
 لدللا ةلَظَدةش فص هيلعادادح دولا باَنلا تسلف سدمحاهلت ام

 « (ادأ ع ةسبآل ضرألا كان 5 1 اواعسأ يبي رضا بكد قو)«

 اططخلا ءاسكلا دال او ضرالا هو ىلع ض أ عصرف طقسي ىدنلا اوهو عمتصلا بررسغ |

 هلوبقنعاهطاسوأ تينو بيرمضلات ابق ثم> اهيل اود تض- اف حافلا هذهتب ريض ىعملاو

 بي رضا, ضب ًاطخاططمءاسك ض رالا تسلو ضرالااروطس بتكذق بيرضلاْناكف

 لمالاداوسدوسأاطخو

 م79 هرمي مو ء ل سود 5 كيس 2 + و 22

 « (ىداغألو كفالي دع 5 ريس اهمنأك 7 زلاّناك )«

 عطق نعدمق هن اكىأ ارمسالا نعقلطمف٠ا ده لذسالو هراسا نم لال ىأك ةيالراصذ ضرالا

 ضءنو) وب



 » (اداقنعا واريد ئضغسو و. « ًلاَمميَد :ومكروظب د

 ىلاكوهصّقن نه رامى رسب والوةىل دوه ارهظيو ةوادعلا ىنرتاسي ىأ

 «(ادايدز ١ اوحراامكساوألو يق ىَدْحأامل-اوالف)«

 "ىلا ناصةلاو داب لا قرط نأ نع تءقرتو لالا دمأ تغلبدق ىنال كلذ دو

 «(ادابعلارهبىدلا لصقل عم 7 الدال يذلا فراك«

 اع :وفشم هياعالعتسمهمادقًابهئطو وابرتلا لو ىلع فان يذلا فربلا ل ]_صاخ و نئاكىأ

 رهان رهقلاو هروءاملغاذا مولر مقلارهب د مهلغىأسائلار ميىذلا لضفااب
 و 9و ديو 2 و هم 0000

 4 ا يم . نام

 0 تفابلع يحتل هقيش> 0 ةرعتلهنأر

 ءامم ل هم ارتالنأ « رذاعت“ ىغلا لءتيمخاذاو

 0 الا لافاكهنع ضرعأ آراذاناضغبم4نوكي نرخ الادحولاو

 رود 7 ىل.ةنمسءهلان 17 قءاندرع | ىدرضا] اذا

 هءسأبال والا ه-ولاو همالك اذه ىالعف نعطيو ليقاسث هلوةاهمبوأ هسولا اذ_هولاق
 كرد لو هرمصمت لو هيلا نبع ترظناذاف دا تااوداما نيعل اءازجان م لرد_لماَنالكلدو

 زو<الو لمْؤت لع فوطعم عوذ رد ةةةورصابلا اوهىذااداوسلا تدةفامن "كف هنة.قح

 ىنءملادسفهدارأولو ىناثلل دس لاقالا لعجصرل هنالهمصن

 مس م7 22-8 5000

 «(اَدازَو لَحُر دمى 1 قم هسنيعىهسلا ”داموأو) *

 هك اردا ىلع ىوةثفركذ 5 هدف هرومو هك ارذا لع دفنا وعل نكت * و خنكوكن عميبلا

 ا ناالذورثأتلا فلز ىلع فوأ هم و 0 *المو هرمدب أ ىهمسلا َنأولو ريشنل | ني-ءأ

 تارثؤملا ىلع وه ىذلا لح ىلعريث أت ىفداز هرصبأ اذاق تارثؤملا نم سدل ىهسلا

 *(ادا كتل اهئاكت عج اذا 5 ىدسو منال بئاَو لأ »

 تمد هريغاد.دورهدلا ثداؤح مزهأورمسك أ ىنهملاو عاتجالاداثتحالاورسكلا لفاا
 ادهدش-و ثداوا ابنك رهدلا عمج

 . 20100 مهم

 «(اذادبعامزلاَن متاعب #* تبا اكر و ىلحرتث أدةو)#

 مل ياا “ا

 ٍْ امهيلع عقب رتل ىتابنءاماذادنل او ءانتلاو عاملا ني ملط ماد قمل عاملا

 نع ودل

 سا
٠. 4# 

 عدو

 امو رودعلا نماريشكت أ ىف ف

 كلاجالوم
6 
2 

 ها لمأتن همالكن مرد كلاوهاذهودا ناب
 ما دقالا نمد داديباكرفف ىل-ر اًتيئمرومالا تامسجاءلاطت 243 اىنهل او سرافلا الحر

 ةمارصااو
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 هرخدادقواهةيقتاده:لا هنأو نامزلا٠ ءان .اللهعال ةضءاغاضار ءاودصاةمر هدللّنأىأ

 ىأ هدصاقمن عهبأب .رعمهب ظذلت اظفل هل ء-وأن | لرهدلاراعّتسأف هزم اهلوصا هدءاورهدلا

 هتمىءاهلاورهدلا ضار غانعري_ءملاو 3 هرهدلا ىف هنوكةريمضلا نع مرتملاوهظفالا ناك

 ظفالا ىلادئاع

 «(اداكتسم عمرو ا 01 لبر مشل فركب +

 ىقىهملاو نامزلا اش اهلاسفر هيو ههوفملءانارهبلاراركت ىدارعدلانا_!ىفاظفادلء-امل

 ظفالا بساننا هلرا اركستلاراعتساق هرك ديدي وذنلاو هنأ نم عفرلاو هراهظاديربرهدلاَنأ

 ه(ادار ةناداللا تحل 5 ادرقدلللا ثم“ ىأوأو)

 ٠ | ماو ديدارفنالا درألادر_فادنأءاقيلاتصصولىأءامءلا ماوددلهناو تطعأ ىأ تدبح

 ليلقارغدرفتلا تي واف نامزلا“ انبا اهتعرصا|ة7ىلاعملا ىف سرب تدرغن ا ىفا ىئعملاوءاقيلا

 امذتراآ أ لا در ةئم ةنلا فلاح ا هذه تمطع ًاولورهدإا لغأ اروصقاردةلا فورعءربغ دءاسملا

 اهدرألو

 ”ع 7 مت 77 «©د/درصصم

 «( البلا ماتت مباح ٠ ىضرأبالو لع تلد الذ)«

 هراثب امدعنممد_ةناادعك ًاماننهو هند كطلاذ ا الطهو آلطغ لطي باصسأ | ل_طق

 ىداصتخاهرك أ ىأ ىنرأ ق.ءالو ىناةءالفدالبل|ع.جرطملا ميرلاذا ىنءملاو دوام ارد ارمثنالاب
 سانلاراسنودةمركملاب

 ! « (اداَدشلا َعْسسلا فاكمْنيود : قاس ىدأ باطن ءمو)»

 ىناراجو اهلطن م ةسترىلاه ملا نهتغلب ف اريغتركذام مراكملاب يمعتلا ىراثيا ةعاركل ىأ
 قلي ن أن ودت اولا ىلاوملا ىف اغىأىدمأ بلاط قاىأامنود بسلا تاومسلا دواهلا
 ىناكم

 «(اداتزابهلتف حددي 0 سلا عاف جوي«

 اهلا ىروبنكو سعشلا عاعش اهب ىرابياراندقو ن 5 ىدمأىلا ائراحو ىئراسنمىأ

 ناوإلاكبسن قدس يزاول ما دورنا دقو ةضرامم نر جدضب

 سعثلا عاعثرائلا«و

 «(اداةَنوكينأف أملا . يس ناو ىالعف نعطي 5

 قلعف نةطيذشأ ص قنلا هفلج أ اذاىا راحت نعرصقي و ىد_مأ نءرصاَقَ ىذلا اذهىأ

 ةلزنم ىلعأ, وكت ناشنأب ىمةلزغ ىنذأ وهىذلا ىنعن عنا ىلاحوامغبو ا د_سح ىتازاسم

 ا هث.ستلا +ىاعم كمَء < |

 روظفو)#



 ىلا بخ ٌكّرسدنعنكف ه لاح رلا ىو بخادي”ىحأ |

 2< 8ا9وو م ءءء م <

 ٠ (ًاداكت نافاس »ع ىريخ زوما محول د

 نمازارتحا علطنم مهما .خ د ىلع تغةوو متري ا نامزلا ناو اءازودا تريت> اولىأ

 مهتدبخ نمهوركمالاعقو ولو مهدمك

 «(ىداعأقودعلا نَعتدزو * ادمان تَدعَر

 ْ مذا مهانا بنهتلاى راهطأل رد ١ اىبخا ونالت ررمصق مميت ا سانلاب ىريخ ل_هحاسا أ

 يءملاوو دع ىنداعد ملفودعلاةا داعم نعىلا- تريكو منه والضفمّمقةدقو مها اوح أ ئيسانت

 مهتاداعمو مهتاخا م نءعىلاح تقرت هنا

 : ه( دارك نامزلا عمت رب 1 رجح *» ىدايم م مه تأالو)»

 ا ىنايع أذ اهتدارا مك ىلعتي رو نامزلاتقذاو لص ملو داره فرك ىأ مها

 ىدا مه
 010000 مم يمص ووو و » سم

 ْ «(ًادادولا اهم ترص“ ص * ىح "ىلع بوطللاتاوهو)«

تدرأو ىسفن ىلءاد سهأ آتنودو ثداوملاب ترثك ألىأ
 ا داو اهل لن اراها رع اكىئم

 اهعذد ىلءر دقأ لذا ىتيحتو

 ئ «(اداّدقلاٌضرالارك :فدكو ىداَوُف ام سواَهر كس( أ)*

 ١ دامقلا سرال اركتالاىلق نمتننتا 0 قل لوط عمب وطخل !هيداع رك االىأ

 وهونوخمن!لشوللامامنته  . ٍ

 ٍ «(ادايشاهكلسأ ضرألا أو 2 اًنيدَصْلمْجأس الا َكَت)»

 أ اذادو ريدار نمهلد أو وقل بصقنا س لي ىذلا دئارلا هنمو همف لزنمل هربخت اذا عضوملادانرا

 ا م ا اةوخالا نول كب المأ د ىو ور همو مهب قرب_خو ساسنلا ىرابت ادعي ىأ ب بهذوءاح

 ا قندصلازوعاو داليلاو نامزلاد_فىعملاواهبنوكسلا هرختأ أ ضرالا ىأو اقب دص 98

 ا ضرالا فىواملاو س املا ىف

 0 «(اداقتااهرتك أىانَت تَعَت ٠ ٌلاَمْىَدموصلاَتََولَو)«
 ا نيرا كت اهتدقتنا اذاوالاما- مب ضارالرعنأن دم وهلا تناكولىأ

 | رمسحاو ممر> نع ىذرب فدك الام مولان ىضرب رالناك اذا هنا ن-هلاوادقن اهب ضرتإلو

 (آ مهتانوطداسف عماناوخاو:ادصا مهلاوحأ
 «(اداعاضار غانم نمل هه اقل ارهدلا ناساف ىأك)

<2 
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 ىنعي تءاندسان ا قولا دهاحو فااخى د ساحلا ابي ادناعف د أ اهد ._صب نأ نع تريك
 كن دناعم نءربك أ كلذكش دم هلا نعريكت ىهوءاتدعلادمصت ىت-ىفالخ ىلعر دنال

 مع سا ه9) ل5 م ه ديد ”ت ءهم )ل «دو”هد

 «(ادانق ىطعتالمايالا ىح نكلو بلط نعت نمنامو)#

 لاقي دحالداقنتال مادالا نكلودارملابلط ىفداهتجالا نع ىسفن فغك أل ىا تةفكىأ تبن
 دعاس لاذا ىنغباليلطلا فداتحالا لوب هنمداربا 1 داقنا اذاةداةم اوداسقلا نلف ىطعا

1 
 «(ًاد ضارغألا نم صرَغاذا ه اطاوَيباول ائالف)

 ىأ كلدوصةمداحو هكاردا كى انو ضرغلا نم مورتام لذتلو دارملا يلطف تدهتجا ىتمىأ
 نيباك رخ [اضرغاهببدصت كل ءاف ضرغلا اذه كردت0نالبالاو ل. التالف كذعلدع

 «(اًدارطاهمشو أ مصق « اراَغمابَّنمْتْنأَكلعَل)َ

 اهب _ثنكالءلف ءالمخ لئال_فضا ارغالا نم ض رغكنافنا ىأ!,مقرفا ذااهمأةراغلا تفتت

 جف” كالعل ىنعملاو ةيغبلا لانست ةدراطملاوذاكتو آمونم كائعرفظتف 0 ىلع ةراغلا

 ىرخأكافنا ةحاحىف
 م مق هم مدصملمتو ”م,» ”© م *- هو

 ه(ادافرلااهرظاونةينحت « ىلاوعلا محا ةعراقم)

 ادارط هه شت ىندملاو لالا ىلع ب صن ةمنجتو ةعراش مو بجاملا هظعوهو جاجلا عج ةحالا

 اهنالادبأةرهاسا ملا ىأمونل ا اهننعأ تنجح دقو لمملا هذهبجاوح حامرلا ةسعراةملاحفف
 دارطااو ةراغالا ف ضكرت

 م 0 1 ا 93 ست ا 'ع هع حو 5,

 «(اداهجاهتشدءمنمدناكت 3 ايولتاه داس ىلع مولن)

 ىأدناد ثلا ةاساقمةدياكملاو هر ةدلب ىلعهد- برضفريحت اذا لجرلا دات م-هلوق نمدلستلا
 هوسو ُسعلا كة ضن مدنا دشلا ىماق:ىهورومالا ىفاه ذوذ: مدعو اهتدالب ىلعابولق مولن نحن
 دلي نااها قو ةشيعملا ىفاهلاح

 «(ادامراهب رعت سواق 3 اماريض ملت مرانل ماذا ©

 نءهسساقتاماهنعف خلو ة_ثععملا ف هفرتلا هفرتلاذابول_ةلاّنا ىأ دوقولا مارضلا
 دماهدامر ىهوامب ترتد بطابع اذارانلانااك اهزاك ذدجيو تدل اهدئادش

 « (اًداَّوف رس لع نمانالو « !رسناوحالارئاسب نط«

 ادأ هعدوت_بنالف لرسم ظفحافّنظلاءوس مزمل اًناف نامزلا ناوخا.ك نظن ن-.تالىأ
 لافاتاوطااتدةدةفاداؤف هملع نمأتالو
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 هراك داره درتال ذ1ل١لاقا نم كلهللاءادرأ امو ردقأاباغيالمهدس> ناف نامْدْعلا

 «(لمآَْلا هدا غافكساعَو 3 انا اهلاطبأ فام 1 ل ءكصَت)*

 ناتكح أ ىلع حامرلا كدمَتاةداعسلا كل تت أو دا كلدعاساذا ىأ كمت اىععك عت
 اهلكماسشالا كتاو كدعاس ىتمّدعلل عبات ءثلكى اهدا افف ومسلا كَ اهوا ميلماح

 «(بهلاَنوفاوذ[ق عرشك ٠ اهنا كو دادس اَد)»
 ترد كم ىلعءادءالاردقت :0كلد-دعساذا ىأ هلّرءال ضد رعرل_صن وا مهو هليعم عج لياعملا

 ىرنهءتراص ًاراهقاوفأ ىلعاواو دن تعجر ىمسأب كلومرناو مملعم_هديكداعْ لوداكت او

 ديكلالادزاب

 مم تو و ءر 2 ا

 ء(ل١ وكلا ىرذلاَنهادرَقَبَو * ممول انزل ىناعز#

 ا وكلاو ىرذلا عممباو هالعا يذلا 3 ةوراورتل ارت عيا تلخت مسا

 لهاو اوةغمالا ل كر ةسصا اوف الا 000 رهلظلا ىلءأوهو

 مصو سا 8 0-4 427-0 اجا" أ سنا" إلا سنوي وم م

 «(لماولا يع اذلا ف ْثءاطح دقو #3 هةر

 المنان ذالاو سورا برمضراك لا عاردودقبانسسلا نوذاموهو لماع ع مج لماوعلا

 ل:كاَذكناسعطلا ىفاهرودصم اطدنو لهتحامرلا باقعأ نا كىأ ا هبات أو حامراروددد

 سؤرلا باصتو تائذالا

 7 و ممهن) ) )و 4 3 ها ه2 1 ٠

 *(لو طم ارصقنيى حاس ادد .٠ اطسو غياقز»لا تت تنكنأف (#

 رودةلائثلاف ىهانملا ىراصق اف هيفياغلا ولي باطو كاناوزعلا نمدصقلا ب باطاحأ

 هوو 2و ووو ة«.+

 «(لماَوكى نو ناضل اَهكَدْبَ 1” أ ىعو صقنا ارودبلا قو)»

 اذان لالا هن :لامداد دي لانرتال ءلهالا نا لالهلاوردبلاءل-فلا ى غانملاود متل رش
 اهلي اذاف لكلا هم متر غل نأ ىلاةداب 0 هرعذ طس بادن كش اها ايكردآحك

 خرب ازا هل لل ٠
 * (رتاونملا نمةفاقاور اولا فاضي ل اقو) *

 سة رم و

22 0 0 0 

 ص را لهأ ىنثاو صن نب لاقتح هملعا عدت .راسو أاءهصفطتخا لالا ن اق هنا لاش

 دقءاقنعلا نأ ىاد اما مالا“ ءانقذعل ا ديكي هتدئاكموءاقنعلا لاح هلاح همس مو. !اىلاناغف

 0 يبيب757_ب_ب_ب7ب7ب_7ببتتدتات_اتبا؟_تببا؟ب؟اتتتتتتت”؟ت؟تتحح(ب؟تختابببب”7-7777- 7_7 ا ””:|ا١
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 «(لطاَعٍس اوكا لحس او * هوك اوكلايلاناليلو)»
 نءلطاعرخ "ين لك ار ؟لايزوملا لمت امهدح انالمل ىرضأحواكا 1

 نعءهلطه:ل_ءالا نعل ضفوهدا تاالملاعن مهدا اسرق ىنعي هيلع ىلحالىابك او ك١ ىلح ا

 بك اوكلااأ]
 3 ه6 < وودهيو 2 2

 نام 0 وضو لصول 5 00

 00 1 د دا لستم :

 0 ءالليوط لءالا نأ
 )ب «و<

 ه (ٌلحأت 10 و 5 يشل ارك هي تعطق)

 ردلانلدللا هيشبك اوكا. ىلاحلا للا ىئءيارعم هدالا سرفلا ندي طاعلا للا, تعطقىأ
 لخاساا.ّن أكل #للا ىذق ,حطلايذا لدللار < لحاس مجصلا ةءاضاؤ مهو مو لاول

 هبارطضاو حج د ردهلا ىهتشي

 «(لئاَملا هنم مدلل رس قبلَ 0 وعلا بلك سنو 5

 نوتكح,ىرسااّن ال لل | عي ىرم ف٠ لع كالهلا انف اذعتذ ودب 0 ىىسنول ىأ
 لئامثلاه- .ذم مد ةوةو ىرسسلا قال ىريغ هنم شسحوتسا اذالدالاةبيلاىف ئسنؤيىأ هيف ٍ

 اري ىرخأو الظمنوكحب,ةرانرمغ لو ةدحاو لاح ىلع الملل نأ نعي ثالحلا ىا :

 1 «املا-هث نم نأ ىب ولامو * لاقولامُم لئامثلا د>اوو
 ىسوو #هةد جم <

 «(ُلقاََم هس قس َقنوُأَ 001 هسأر قرف هبادلهك جلا نم)»

 ليكتلا سأ ارسدشب هموغ هءشو هد اوسا جلاب لءلل | هم ىرمس فءلحهلوق نملدي ل ه؟هلوق 1

 سلف لمللا لاطىأ هضو مل ةئةديق دقو هسأز باشدق خزلا نملهكي وللا همسشو جيلا نأ
 ىضقن ||

 « (ُلماَعمعلاظوأ طوخ 0 اهعوربحايصا اوايرثل نك )* :

 قرثعت تر اصف معصلا نم عانت رارثلا ناك ىأ لوطلا,ل للا فصود قم قثوم هناك :
 تاطاسو لءللالاطىأ ىثملافلقاثتراصفةف ١ هلدرباصأ ح رعااهئاكوأ طقستوا هريس

 ريسلان ءاهعنعةف ا ناك:بورغلا نعاررلا :

 و مس < مه نع م مسلس

 ه (لئابقلاك ماا اررشدرظتناو * دا تي اذا)«

 اذالوةينيعلارخؤءنامضةاارظنوهو ارزمْس هءاارطذ وافهم فاالافدح لاس ىأ ل ١
 رظن كيلا م_هرطنو ثل سانا! ةمهاركب ثرتكتالو كلا عمئةداعسلابتيظحو ذلا كدعاس

 نادضغلا
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 هنديدق مالكلا ىلعر دة ملف ىلظلا تب رشا مكب هل اولا ذم وع م

 ةهاهفلانيبهقل-رو درمشف ىظأ | ن ا 0

 < ”ىر)ةودوؤ 21

 .نتسل كت د ةيفخ تنأ رمل شالكي

 ءافحلاب سودلا ىهسلا ىص:نأي مالا د ناصبالا ب نع 6 نش بكوك ىلا

 ريغتم ىآ نوال لئاح هنأد عملا اجدلافصرو اهثاهب عم

 وم < هوم 9-0 4 00 52 2 6 4 2 04 مم سس

 «(ُلداَنْشناَو ىلا َيمْشلاَتَرَحاَتَو ه ال رألا تواًطو)«

 ولما ف بكا اوكلاةراطاو ىدح ارخافتو اهاهج نمءاسلا ىهامت ضرالا تاكا اذاىأ

 «(َلذاَم نر هدا ىدح سفئابو 5 اة

 توملاناكو ةمومدم تراصوة املا ىف ةبغر قد[ فصواك ةسوكع همروءالا تناك اذا ىأ

 سهأببو لاسملا سهاللا نمىرباملا هحاصاهد مال ىبلا ةممذلاةام شا عطقمل مالا قر تع

 هناس مدعو هنول: قرهدلا ةعش ىلع ةجرعمريغاهينعبا عة دخل ايهسفن مزاح

 م همه .روك < هم 2 سلءعم ه2 )هع ام ءةودومم

 «(لئامبرغلا ف مدلاوهسفن ىلع * اكسنت ىلدلاو ىدتعادكو)#

 ىعملا فاذ_هدوهانا ىتةراغم ىلع اهفهلن كس ىضةذملا ىلسلو ودغأ ىلا ىتانأ ىذق:ىفىلاءلوق»

 لئامهنا مهلا لاو ىالاخ اواو مدتااو فواولاو* ارم ىسمأ ف ىولس فان * ةلوقك

 («٠ او مدجرتلااهأ 0 00000 هد ل

 ةيالصدسرب لا هن 1 ارذاح سرفل اهذه تري-ءأ دقو ةعرمم ب راكس وفيك خرروكدنغاكا

 لع ر مشا هنأ ى يهد ةضفلا ع نمل الخو بهذل أع نم سرفلا م حن 0 نول هرج

 هم هم 5و

 «(ُلماَ وة ىف كرم بح 7 !متانعأ ىلا تقلا مصل انك )»

 اصلا نانع تكلم ىناك | نانءتككم طماذا ىنأو اصلا عب راهتاكى رحل ا ةع رس سرفلاهذهىا
 لقانت ةرانوريسلا ع نم برمذوهو بنا فريستةران تراصف ا,مسفن نانعىدطعأدق ام امصلانأو

 0 هر ىلع عشنا رداد كيرا اوهو

 و ود موم وة ءو ”وّيم ”ه-

 *(لعانملا اهبل تقاس املا 2 رهام لسا تق تقاس اذا)»

 دوروىلا تقاد_كاوءاملا نع لع اوس !هنلمو وان ءاملا نعربصلا هسرف فصل

 برشا ىلفتلا يبل ل_هاذملا تقاّم#ثاو برمشنملفءاملا نع ىه تضرعأءامملا برم لهانملا



 الجلل

 اما لآ طم ميم داي عسب عصرا

 هل اوُعلالوغَ ماد تل 5 هفوصو نامل ف ارتعا لاَطو) *

 - لسن اود ىسفن تاتو هق ةرصو كال لانوهلاو>أو نامزلا تفرعام لاطىا

 هلئاغ عم لئاوغل اودكله أ ىأهلوغيهلامتورهدلا لز اون لزنت نع ىلانأالو بئاصملا ىلععزجأال

 «(لدآالانكب مى تاَمؤلَو ٠ ىكنمَنأنمَءدْع ناو
 ىأف أي ناب روهد_.ٌطء بدصأ اول ج ىتحدهفو ورمصل هؤرغم ل نامزلابوطش هه: لعذو عي

 ةوق ةطساولالا:شطمالففكلاَنأ عمهتيلعول ءانأ كمت هدنز تامولو هملع هب كنمعزم

 هندامودنزلا

 7 نا مم عوار اقلاع ووقفوا" هع اع هه.
 « (لقا,ةهاهفااناسقربعو * ردام للان قاطلا فصو اذا )©

 ||| نيرهاعزب لاله ىئنءل_>رردامودوملاىف لثملا هبراسدقو اطل اتاح ”ىناطل ان عب
 لف برعلا ضامح ضعي نمدلبا قس هنالردامهل ل_مقامناو لضلا ىف للا هب برضي ةعصعص
 يك و هريغب رشي الل هغطل ىأ هيرسو1اردمو ضوملاف مسءاملان ءتردصو هللا تب رمش

 لاقو ردامنملخي أ لءقو اردام

 ردامةحلارط سماع ب « سماعن لالهانزخ تالجدقل
 ريسغ نم ثعبلابرقأن م لوو دو هب عمم نم لّقعاو برعلا ءاكحس ن مناك ىدايالا ةدعاس نب سقو

 ةئامرعدقوركنأن هىلعنيعلاو دان م ىلع ةنيبلا لاق نم لوأو دعبأم لاق ن ملواو او لع

 لئاون ركب دؤو نا سابعل نب هننا دبع نع ىبعُسل المح ارش نب سماع :ريخأو ةنسنئاعو
 سقف رعيدحأ كفل شلاق مهحن "او-نمغرفالف لو هيلع هللا ىلصللال وسر ىلءاومدق

 ىلع هي ناك ملسو ليف نحيجتم رافضا ءنانلكاولاه ىدانالا ةدعاسنبا

 ادا 11 كام نتاع نملك اوعو اوعتساو اوعقجا سانناببي أ لوقياتاف ظاكمب رجأ لج
 فقسو عوضومداهم اريعلضرالا ىف ناو اري_::ام-لا فنا تاتاوداملكو تاف
 1 نا -سق مسقأ خاربا تاذءام-و جادلال روس ن !ةراختو حروغعراحجو عروذ ع

 يذل بدن م هبلا باو هاني دنيبهتردق تزعهقلا ناو ططسمدعب ننوكملاضز ضرالا ىف

 دشنأ ع اومانفاوكرتعأ ! اوماه ا فاوضر أن وعجر بالف نويهذيسانلا ىرأ ىلام هيلع مسنأ

 وهو هنع هظفدحارعش هنعهللا ىضرركبوبأ

 , رثاصاامانورقلا نمنيقا والا نيهاذلا ىف

 رداصماهل سبل تومنل هه ادراوم تأرامل
 رباك ًالاورغاصالا يسد ٠ اهوغىوقتأرو
 رباغ نيقانلا نمدحأ ٠ الو ىضاملا عجربال

 رئاسموتلاراسث محال احن ال ىلا تن

 هنا لاقي لقان نم ىبعأ ليقف ”ىلا فل ثملا هببرضدانان ملبقو ةعر نم لجروهذلقانامأو

 0 اتت7ذذذ ذ ] ز ز ز 2 ز 2 2 2ة2ة2ز0ز2ةزة2ةزةزة2ةز
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 ضاهتنالل دا دعّت_سا عملا-عالانءوزئتلاو لوهللاةمزالمهراثي اورومالا هلازتسعافصي

 لوطا َّن ىدص دة ىع فاسو هما ةمادت نع لطعداولادع هلاحاهثمروءالاىلا_عمىلا

 ىرزيال لصااءف._لا دهعلوطو هماخل ةءلحت نعداوخلا لطعت هن اا" ىأ 1لقصلا,ءدهع

 هناكمو هيصنعىرزرال لاعالا نع هزيل او ةلزعلا هراثي ا كلذكتف ف.#اارهوجو داوم قعي
 و مده _ي”)رود» مج ه ام مر 2 ممل امو ةه) م ”و م

 « (لئاجلاوهدغالا فمسلااق 0 صاف تاك ناو )+

 ةيقناكل كلذ كح ناكو لو سايللا نءرخاغلا سلو لامعالا ةسبالمف فرششلا سدا ىأ
 تاذبفرشكذكو هر هو ف بسلا ةمقامن كا دكس دلو هلثاجو هد.غ ةسأف: بس فلا

 دحملا ىلاعمو فرمشلا فاصو اب ىلكتلاب ىتفلا
 «مس د 65ج ”ةهدو برع هم م

 ' ه(ُلزانن كاملا ىلع 37-0 ىزئممنك ضر وطسم كو«

 لبئنيكاىسلا 0 يارا يحاعرا تدك ىلزغم ةباغب ١ لىذرال قطنسوا

 اهنمفرشأو ىلعأ ىضنقي
 هد 5و ومو م 0

 ه(لو دام انكار ذان نغرصتنو ٠» دسك هاش نطومك (

 لوصول عار ديرب نمرص اة و 4 اع كر قعر لحمد :ءىلزتمىأ

 » (ُلعاَ أَن ى-تاَجَ 2 اشف سانا فَلَا تاراَدَد)» هملا

 اهل ىلضن ترتسو لها تفلكتت ءر دق لهجو لضفلاو لعلاز و سانلا فلهم ارك ا ىأ

 مهلشم لها ىنأ نط ىتتىنامز لهأب
 ” م موه » هوةرسرمع ءء

 » (لضاف ص قتل ارهظد م اسأ اوو 5 صقان لضفلا ىدنه [.ءاوق)#

 اههسشنءإ_ذف عم صقئنااهراهظا نمفس أو اروز ل ضان ىللا صقانلاءاعدا نمسا

 هنامز قنياها1لاب
 مم مه

 ل نابل نيدورمَل تصادقو 0 اهتاكو فريطلا مانو د)*+

 ىئلادكم_كاىهوةلامح عجب لئامل اوريطلا ه_فمان ىذلا عضوملا اوهو ةنكو عجب تاك ولا
 قذاكي .ىئاهراكرأ آف ةرا هرا اواواءنيدقرلانالثمهسفنلب رمش د م_صأأ دي اصلا اهنصانر

 ديصل كامشل !نومد: واعد ىفمهلاحو ىناكم عافت راو ىف عمدبتملا» ةديكعدا حلا

 ما هىود نم لب فيكن يدقرفلا

 اال

 لأ :اَسآلا ل ءىراَصتأ دعو م ةرمشل ىف جيوس فان 93

 ه-_فنوك اىذلاتق ولا نأ أ ه,تةخطاذا سف: أئشلاب تسفنةهلوق ن لعاسفيسفاشر

 ىولد س2 ىضقثملا ىمماراهفهمف نو حص أ ىذا! تقول دم تاهوالار اسف ىف فرست

 اهدرب عماري فوك ؟ىلاراصسالااهتءاضاو اولا دّتعا عملئاصالا ب_بحت كاذكو ه.فىفوكلا



١١٠ 

 كل كرات نا ٌكاناقرحاسهم لومءاو ضارعالاة بات ضغملا لب ضغبالو دوددلانوكيدقلب

 كف ىضرأال لوقي همئالبال ن مبطاخم لم>رلانودةرحاهملا نوكست دقو كن ءلحارو
 ٌكنعلاةرالانود ردهلانالو كل ضاغبال ا نو ددو دصلاب

 )همس ومد

 « (لذاوعلا لونا 5 مكس ىبءاكسلاتيهاذا)#

 مكنيو نيدو كتعتقراو كتر يهاذا ىأنيعر يومن 0

 هيوم وو ه0 كو
 «(لسرششوَلال بد »* ةريثك موقدنع فون دعت)»

 ىنأ ولعو ىلد ءاضفالا ل بنذالو عمن ءروصفل كلذو قاعد نساتن الن مدنغ ريتك ولأ

 «(لئاوط مانأللىدنعو تعجر هه هلهَأو املا تلطا دا ناك )»

 ]| ترصو فوداعو فوضغب ا لئاضفلاب رصعلا لهأتَءف تم لو ةرتلا ىو هلئاط عج لئاوطلا
 ا 0 ترتوىناك

 ْ ا 000 ا ىداس-دهتحب ىأ

 ا هئالدح أكلة نعتبالو ىأ اهعافشر اه“ هوض لماكت دق سم: ءافخ اداسلا نعض) نمو نيوشلا

 نكميربغىرك ذءافخا كا ذكف نكميربغ

 ه(لماحانأ منو دىوضر لقي 5 رمشماأ امضي ىلا موي

 ل هلوقكر شا ةرورضل هنكسمالا مييلوعقم نالبصن عضومدلابلا

 أ( تاعي ىلاسللا مومهل ا نمدر عخأام ض#» مهيأ »* قرقلا عاقلابن هيدبأ 0 كككت 5

 ٌ بوامللا تالقُممن. اجلب ليو ترازمب اشم تاو دم انزيطتالمابلا

 ْ 10 اولا هعطت اجت + 0 هناميرخالا تلك تاو فاو )#

 ىئالث أ نءانامز نولوالا تزعامةسغلارومالان هلعخأ نامزرخأ ىلا تنكتاوفاكأ

 ُ  قامزوخأت ناو ىاسملا فلئاوالاتقبس

 «٠ فاما نول ىئ ركام 0 مداو اوصخامصلاَثأووودغاو) «

 [|اف ةويس حابصلا ناك واوناجاباهتلا لو واو دغ أ لبرومالا نمسهأ ىمه نع ىنفرصيالىأ
 || مهي املإظملا للا ف ىرسأ أو هملهو هضاسسأ فم- سلاب همسي مصل او ىدصق نعى م

 || مظعلا شمل اوهو لفح عج ىهولئاح مالظلا ناك وأو ىمهن عىل#للا هلظ ىئءنمتالو

 اي مالطا, ش لاو شياب هبشر مالظلاو
 مم مهءءو2 2هاءزع حد

 ه(نتبسلا تنادامرشن 30 هماط لع داو كاو)»

- 



١١4 

 ريسملا نمهعئمو حودمملا سح نم نكسمتال

 و يو ؛؟.

 ه (همانق ىف ةسسحوُذاَ موق 5 ةصصتاللأ كالمأل كا
. 

 مم دل م

 ةريضنلا كاتئادأقةموثماوءازخلا بست نما يدوي ةصصخدإلبلا كولا "ىلع تمحو ىأ

 ٠ (هماقط نرسم * هديت سلك ماهي صحأ)»
 مهلاهجنعاعفرتاهدرأو مهد موق لك نم مةدصنلا هذه صخأ

 «(همالكن مري اًذارقُم « يفلان 01 عن 3
 يي وجل سو لس 00
 تاربخ هنالعف رلا ل ىف هل + ريتف ىنغلاب ذاق نم لك هلوقوهمالكن ءامدعمناكث مح همم

 وم رومي

 « (هماَقُمح هارب اَن 0 هحادتما ضار لا بايرأل تنس )#

 ىلا هت هلوقىلاراثأ !ماقملا حم السلا هلع هه اربا 0 الهال ةنسهح دمتاعسى أ

 قيع ين لكن منيت ان ماض لك ىلءوالاحر كوأي يمان سانلا فنذأو

 سو رع م مم هو 217 همم هلام

 ه (هماح نداشدنلع شو * 0

 حودمملا اذهَنأىأىلظاات دوض ماسغمل اوةسظل اداونداشلاو هيوصهريثرو د#بالا متيْض ١

 ١ ناسا لكبهملع ند

 ةن(هماما 0 نعطي نه 5 ىهد وع عرش قلنا لهألادعو»

 دقنكلذ ف هعطب نمو قطنلالهالحودمملاحاد_ماع رمشو قطنلا ف ةمامالا هسفنا عدا

 مامالا هأ ىدع

 «(كرادتملانمةيفاقااو ىناثلا لد وطلا فاضي ألاف و)#

 م”ىدو وم موك هو

 3 انو مكس ماده فا 5 لعافانأ مدنا لمس فال ا)»

 اهلك ىلا ءذأىأ آد اوهقيرطلااذ_ه لول و دوملاو مزلاو ةعاحشلاو ةقءلا تمون دقىأ

 دحلا لالخ نماهاكت ناكواهدع رامز لسن دعا واعمل
 5ةم98ع م69 »هوي هدد

 0 انيس ضاَوقَدصي 5 همس لك ُتسامدَو ىدتعأ) ة

 ببخأ اوأداسفالا ناو نيب و قابلا قدم افرع و ن2 ىتاارومالا تبر نأدعن ىأ

 راكنالا ىدعماهفتسا كلذ لعفأ ال ىأ ىلئان بلطبو فورهءوجرب نم

 هم "و2 024 ,7 0

 لح ارلدع نأ ىرت هرسأو ١ ضخم ًاىدودصلت أ

 دودصلا مز اول نم ضاشالا ا سدلوثلابا ىشاغباك_ثعىضارعأ لقى أ ضارعال ادودصلا



 : وم ة)/وم ”6) سو 8 7

 هما نضال َُس 3 دمخموهو قب ا

 ةرعغنمسفنلا عانرتام رو دعبل بلوهدعىفوهوف سلا تاع ارحب ف
 جاشفالال .ةاسوم هنوك ا رض اهفلوخدل !ليقءامملا

 5 ل ل

 «(هماضتهاو هلظن ملام قب ٠ 0 دبل بابعكضاَذا)»

 ا

 ىسفلام ن نكلد حر فورت اهنكيةدلب لك حودمملا#بههنىأ ءلظاذاووذده او هوكه

 ءاطعال انهي رق رو هاا هلدبب هإظ نم

 و وو ”ه”<

 ل (هماَتْسَتع عاصم لاَمَمَو اى هليحر نم ةفيخ نم ظفدعإ)»

 ةنا 2 ةمقلدومسو ظفص ناكث مح لاملانأ أكلذو مهلا اوم اىفساثلا لا اود ًانامسلاذه

 ع ديلي لج ارك ذل ا همحاص ب سكمف مراكملا لمسسفقفنالوق ودل افلذ-ب الو هباهذ

 كلذ فالخ حو دما |لامو هبحاص مذي هب عفش. نأريغ نم جيلنا تدت لاملا ع.ضيف هءلع مو
 ليج ارك ذل اهب ب تكي وهعفش اف هقف و هلد ن هناث

 مومو ب ءالوصل م86 8م 2,

 «(هماذو أنعم * امئاو قارعلا“ افا همماذو)#

 لهأ باعلوقيٍبعلا ماذلاو هباعئ ااعذهعذيهماذو نوفر ءبالزيذلا مهطالخ أ قار ءلاءانفأ

 همف ةزيمغلل لاحمالذا دح اهم اذامل دادلغب نءل<رمولودادغب هتقرافم ىلع حود هلا قارعأا

 اناصسلا كز هنال بعل او

 «(همارصلاب هناعقلذ الام #2 بناَعيفدع 91 اصلا ناكَف)»

 ناكهبدس مدلل هضرءتودا خد نعدل-رتةفح 100 ايصااوه ناكىأ
 جودمملا كلَذكفهمانأ مرصنتو ىضقنت هنأ ىوس هف ببعال نسم ىصلاذا ىبصلا مان اك
 قارعلا نعول -رتب ب دعامناو همذ بيعال

 ماما لع * تش 2 الت ءاطساَداَدْعَتاولو)*

 ىاضعب هضءيفتلااذا بشر عشو تقبطأ ىا تش تشاو لمحل ف علطملا ىل مو ةمنث عجابانتلا
 ةبغرا معليحرلا هنكيال كب ةطيحاهلعجو حوده اذهاهلابجبت لدا دب تءاطتساو

 ابوه يقين أى ف اهنم

 «(هماكن ماعطاس حروب 37-35 اراقب رحدلا سقم

 قربلا نس ارتماقيطمناكتاو غلا ىاقرباو قيطملا مغاانالثم لبر
 وهو هماكر نم حر رخو هعطقب لب هعواطيإ هسح مار ىتمو عاسفترالا ىأ عوطسلا نمهعنمو

 دادغب كلذكف ناعمللا نعقربل ا شد نم نكم.ال نخدلاَن أ كىا اضعب هضهد تكرىذلا



 ا كدكو ةفمع_ضا اراندق وب ناك ص وصلا نم صل بام لا لمقو لحل ارفاو -نمحدشنت ىلا

 دانه ترهظ ىتمىئعي لزلباربسغدوقولا اوهو مرمد ع م مارضلاو ه هقيعض صومألا ناربت

 من ل اول ارضنو دعي لعجو يق عمط بحاسلا

 ءيووهو دو هوم يام ١ لرش يل ا

 * (هسارع نم ةقيخ اون بضا ١ىأت » ةقونلا , هبانطأ تي رضتاو)ه

 || ىو اي ه.كحف هنرش ةفا هيرو ام نمرفن ي ضلاّنأىأاهفدحلاةزواحمو ةرمشلا مارعلا

 ا هملا فامضالا

 «(هماظع ضعي تانالا َنمءاَدُك « هناول دوركملا مظءضهاذا)»

 || تانعالاو هضسييفئثرو ىلا بيصينأ تانعالاو ضمه لق ةناثريسك ريف مظعلاريسك اذا
 | ضع ىدفي نأ ىتع هماظع نم مظعرمسكو هللا ضعب ر غول ىن-عملاو هوركملا ىلع حا اضيأ
 ا هركد مظءرمسكشإلو همظ عرسك ناو هماظع

 1 «(همار "نر نمانوص نسحب * متذأعسفراتوالامئاَمو)»

 |١١ ردل كل ذود رطاات اومالا ورا 0 وذل هعمسىف ةمغا راهللاتاوصأ ىأ

 لاملل هتبحتطارفاو
 ةوروم رب ت2

 «(هماهس تالا نمل نم ٠ الكم رمال ار

 ا انال ات انمسلا نميز نضال انزع النابع اهديزاب ق ارد ىذا باطل يذلا

 اهيقسيالف ءاملا نم
 5 هم م < هم ملون م يود د .

 «(هماَوُ نماهفسأف توم ناكْناَو 0 هدالب نعمدعاف ثم ناكن او )©

 | ت 0 هدالت٠ :نع تان مذان ثمن مناك ام ىى-عب بعدم ىأماوز توم

 ْ هاناهرادوسافديدشلا

 «(همأقت ايس هلع »* هنأشب لعن مراقد ًالول)
 2 حالو سهم ”سم

 نكلو مذلاو*اعملانهئم و دال .ىلاسال ةنأر حرودمملا دنع نأشلا ارق روك ذملاَن االول ىأ

 هدنع هنأ ث الامال

 هس همو وذ موهروو مث د
 م(هماهتلالاهعاوذ ترْعفدَفَو 3-3 ةرارهبوطملل وطملا هده كلاوه)

 ىأ بوطملا هتحتنكلو دوشلك بول_ةلاىف لئاعشلا ىلوا_م بو. حودمللاّْتْأىأ ||

 وا_> هنالوةبهعالّسالا_ههاوذا تهةدةبوطللاتناكو ةراراانماههاوفأ نمهتحرخأ |||

 هديكتذأ ديت لف هوركملا هتدصقركو بوظحللاءاوفأ ف رملئاسلا |||
 مهم

 ء(عمار امض لربما سماك «» نك اًسوهوهسأي ىداعألا باهت«



 111 هوت لد تلقاعازاكل ٠٠ كاك اين يلد اجبو)ء "دا
 الو هتلظرمست ىأ هءامش مو دين ايف لا اًةءوعصو اهدعبل د الملا هذهىف لالا هاجر ناك ى عد

 اهلا او-أتادمتاهيلا حو دمملاءاجانلف لاا اةبوهماوأدالبلاهذهقرادغلا ةرثكلاما ىلع"

 قعيبشلاناوأ غل ا دعب ث دحوهو هخولب ل ,ةباش دق لولا ن'اكفاراهن *ل_ءالاراصو

 اه امن ىهتناا نأل بقا هذ نققلا كب

2” 

 «(همارتعا ره قالا تيل * ةناكروالح لءىَضَت)

 و دالبلاهد_هعطقىت-لوزاهماضن اند ول او ودْمملا اذهدجىأ

 همزءاكارالا اهتأبملو اهعطق

 موو مد مو »ورنتد»ل) وم +29 ذك

 ء(ةماسخن مهقذدك لكب 0 اممومءرزخ ىل هو المقعىشن] «

 دالي هناكر و هليخ عطقن أو ادعلاو بضغلارطوهوراظلا دنع هنافسأ ق يشن ىذلارزخالا

 ىأ هحالسىف ى 00 . عاصم ىأ ىك لك هعمو ءادعأ مه 0 هلك ىو ليقع

 «(همامن 7 الاداب لا نع 5 بقول

 لعمل اوُسعْفل ار دشرلامرحدق ل هاج لبر لك هدضقىذلاهدرومدملا هلوصو لق ىلءقلىأ

 هلع لديهم عمطالاقراط هيتأيالو فضل اى :رقيال هلا انلن اد استقايدارأو « غنى عقلا

 تاس الا نمددهنأم
 ”مو وزو هلله

 + (ةجلعطو فيضع 00 ديرما

 هلا نم بانل ارت ءد_دعةسصمم نعأىأ ىردقلاراتتربغ :وهو لبالا نم نسملاب انا
 هدتأب الف يئاصملا نءكلذدتعب ىألاومالا سان ند مهدنعبانلا نكي ناو فامضالل
 اذاهماعط- نم فيضاادعبأ اف

 82 آلم نمار كوم الإ لح أ هشياعسا را لال : مطوع خَأ)»

 لحرف ف.ض هيلز :الفاقا الار سيد اولزتاذا فاضل لامق عمطب هنا ىأ

 لحرمقءاوقو فامضالل ىوأم سل نمد مع لزنثم- هدنءهوزنىف مالي موالا نمالقئمالا
 قيل زئلامس بك رلا لوزن لعمل هنال لحريذ بسن زوج الو لزني ىلع فطع هنالربغال عوذ م
 ضمةميسل وزتلاذااريخ ب ستفل زئنالام-ها وقفا يبِدَعْملا اذه ىضتةءبصنلانال

 هفالذعانههسهالاورتملاةءاصال

 *( همارضباهرأت نماسراق ىكس + اجلا ف بحار ارانْسصْرعأذا)*

 42 و

 اا مل ةيةررع 0-2 ءللانرعاطدرم خصر اطب حامل ارابو تعفن ةراوتنكماىانّيضرعا |

 ىلا



 هرغدر م اوف املا اة دبات هر تلعخب كارلا هءلعدرت0اهيلعربعلا

 م(هماثل ىف شكت ف هيلع #3 ثنرعدمملا فال متلمو)#

 ل ا و مهم

 ءاملارارقىف ٌرفمست ىلا ةريضخلا- رامطلاو«املاولعت اا رضا اودو شمرعلا لم قةلغلا

 ةرضان هذه هتشغدقدوَومبَر لو ةيرغرسغوا ءاملااعزاساولبال اريد ءرمس ف صد

 ند هذال هلو اهريسةءرمسا قفلغلا نهي مئلتام فشكتلو هنم برست إو هيلع لبالا تازت

 ىلذهلاريبك ىألوق
 فشكو ل ناك هقفاغزت ع 2 هتكرتواداصهدعتردصف

 ملا ريم ورؤوس وو م2 هموم. هد 5 © دا 3 ءو#4 وم”

 « (همامسةجوزع هدراوم * الهمحركلاو ماشلا فير نيب موز *

 اههام.نكلوةريثك فارعلاو ماشلانيبدر اوملا لوي برءلا ضرأ نمءاملا براقام فيرلا

 قاشملا لمتولاودالا ةرثكن ما يفاملا هبا! لوصولا نكعال ىنعي مس عج هر ماعكانةجوزم

 1 ءادعالا نم فويلناو
 هم

 «(هماكا لالخ رءاملارودب 01 انساك قار اباد 3

 تدش هبقاذماك اودع انش عضولل اذه فاشل عير اكلوه َّك اوهالاةدشد عضوملا فصي

 عضوملااذهببهتنا فاذم عب رلانأ ىنعي عضوملا اذه ماك | لالخ نم اهديكملاصلا عرلا
 #7 مل-:لاهماجرأ تعد تاو هلوقك اذهواهلاتغيو اهثاوبا دعب اها م 1

 0 ء”سو و ع 1 وو

 «(همانب مينا 5 اكتم منا ا دأ رهن -ع)#
- 

 هرابغةرثكبدكل هي نأ ن نم لجو ىلع عضوا ذهابا وش ضطّرعىا أ هعافترا ىعضلادأر

 «(هماوس نمسح نواب داعق د هرب ى ءامردملاَت 1-7 9

 هرب جهر حدياكر ديلان اكفرابغلا ةرثكن مهمفام« ىضمريغعضوملا اذهىف ىربردبلا نا ىأ
 ةرامحلاعجررلا مامسلاو هنولربغتف

 «(دماَ ,ءاهفطاهاجد ديو « هليساهف . ملل لضيدالب) +

 ههئئاهتلظّنالةرانزلا ىلعاهيفلاسخن ار دةيالوزو انلاذهف موملا ىدبتال ةملظلا ةدْدلىا

 م املالا نع

 «(همارتخا ىدرلاد .هامعر 01 2 »* ايناس االول توملا ىشمت سدانح)

 وهو ىشعا توما لشد الملا هذه ةلطملا ىلا ىأةلظمل ملا ىهو سد. عج س دادس

 | ىلا المس توم ادع ناك امىلاسللا ةاظ فاس كنا الول ىأا بباب الولف ل بالابرم هنالىذلا

 مازتشالدضقن لو توم ارحم ىلع" لواسهل ايس داما تمادوأ نعي كل عيىأ همرتضف نيل

 ل 1 رجا: يو 7 10 011 ا جر د 2 2 ا ا 1 وو ا + تش تالت 0 تح دس

 لل , س ١4



 را

 7 __سسسسلسلسسلبباتببجبس دب

 ىلعىأ اهتالع ىلع ل بالا هذ مب ىحا.ب.هلزغت ى أ لبالا هذ_ههطببت ضرالا نم نممطم لك ىأ |[
 ىلعماعنلاريسز مع رساو فخالبالا هدهري سن | عبهماعت دير ءانعال اوبعتلا نم امام ا

 بصذلا 3 نءامءام

 هدهم مدد
 ه(هماهءادص أ هنعتباحاراوح 00 بعلو ىراَهملا هبختمررااذا)*

 ار اطريط: تمم او لسقلا حور نالوة:برعلا او لمالاب”ريصيريطلا نمب دريضىدصلاو ماهلا
 ىدصلاّنانولو ةيدقو ىدصلاو ةءاهلارل ,”اطلا كلذ كسل قوتنا قويتعا لوش ووكر ظ

 اءدصال سر هيلعدقلا لص ىبنلا لاف ثمح عرمشل ا هلاطب أ دقو تملا س ًارةما> نع حرذدق

 تكله ىتاااهدالوأ ىلا ليسملا فىأ مذ الا ذهت:-ىأت مزرأ اذا ىعملاو ةماهالو ||
 يي مناىأ اهءاهن نمحرخ ىذاارئاطل ىأىددلا اج اهدالو أ تلق ضرالا هده
 0 ا!ىأقوملاءادصأ اهم امنا اهتاهّمأ نين بمحالف

 «(همام نمد اهذامحَاب #3 ع ناهس ف تتطووأو )+

 طةشسو للا ب 01 اهريسف ةعرسلاو ةفللاب اهقص

 اهتطوةقلن همون نم

 دوم 5ه«5 5 و هاه عاض ل

 «(همازح قوق هيفطعن ند »* اد ىهبجو لكو)*«

 هسبلا بسن فورعم لنحو ةمجولا ىلاب ءوسنم سرق لكى أ ىهيحو لكو سدعنىرسىأ ||
 ل ءاسلا هباعلب هضاسسأ هقرع هيشم ازا قوق همفطع هىرح هياعل ناك لمخلا قام أ

 ع 3 0 ا

 0 نم هنكفأل :

 و5 ها هم و

 «(هماّقْلن ,ءادبامالا "ضال * ملعم لك نم جلا وصِبقاَرب) + ا

 جيصلا علطي جقذأ لكن محلا عولطرافتنب لعج لدالا هيلعلاطوريعبلا اذهب ىرسلا حلا ال ىأأ
 هضايلا ص هماغل لمسه ن مهفذقيىذااديزلاو مالا نمالاءوضىرب داك الو هنم 5

 «(هماجيقْرز نودملاو كاتو 2 يرش مصاول" امن من ذن)*

 تصوت هامل كاذكو اهةنورواهةيربلةةرزلابفصو ةنسالاوريثكلاهاملاودو ةج عجس اجلا ||
 قرز و هىذاءاملا اذهنيبو اهنبو مداوعلاءام نمةدرم لبالا تركذت لوب هن اصل ةقرزلا
 تا اقرز حامر فاد

 رر موم ولو بو 465 7

 + (همالس عجز نددرب 0نولع 5 اسرع هاملا نطو »

 "ملال سول ءالاىل ااهتاحو لالا نودسوت: عمررع هراشاق مش ىذا اريل اعاملا
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 مداح يدا لوخدملا َنأ ينهي قرمعلا يف رعلابه_ةملي المال اوحرمسلا رخال! ىلااب

 0 ..زلاو هب وةلاب خب ريقلا

 سمر 5. 5م 5 5. موس و ةموؤ يم

 ه(هماهكن مدضع ف رعيوربل؟ 5 قوس اهللا لب نم لس نمو)*

 ىذلاوهو ماهكلا نم عطاقلا ىأ بضعلا فرغاهب تار ةالا ء ءاقا ليف فو.سلاربتخان مآ

 مهتد_هاشمهلدءالؤدىأ ار نم ىأ اهلاعفأ يعل دتتاراغأ !فوءدلار ذأ اوجىف غي عطقنال

 ءاقللا ىف مهريتع لناو تدق م تانغ ىلع

 د( ولام حتا اانا 11
 ايزل اراب هتان عشرا دة ناكلاالؤلو دادي ترام لع عر دما ادع لوجتابقا م أد معس

 هيراشببكو كلا عدت لدللا تدنضبكو يلا طاقم هن راا واع نم غاب رومالا ةمزاهنلا

 ضرالا ىلا بكوكل ا بيصنوه ىذلا مادملا ف ص قدرب رو مادملا

 « (هماسقشا ضع أر ارو ورا َلادَر رز « ةيدضعةمهئاناقب تاكو)»

 ل ل

 ىعدا مهمامعادادغب ىلا ائاند :رتةلودلا دضع مئاءاقي تناكلدادغب هتةرامالول ىأ هلا

 0 اذهودا دغب ىلع ةلودلا دضعا مب معن أ همت تناكدا دغب هملو

 سلا قي يمال مالا هر رمش حاول
 90022 مهر ىو دوو 8# دوه ءاط

 « (همامر نع ىرغل دخولا: لئاسب 3 اع "اك تيم صلو هوك ىرمس) *

 ىرسلا ىءاقيراصو دم« سوت حودمملاىرس ىأ ةيلايلا ماظعلا مامرل و باركلاىرثلا

 مامر نع نارتلاٍل أس ىرمس وهو عبصلا تام هن اك ىّت-لمالا هملع لواطآ ىأ ل سللا لوط
 جد | تلطسي واكو يتم

 2 ميو ا تود 5ه و ونبي ”ي هع«

 (هماو 200 ن طد * هلاك قيوقن 0 تكف

 رهاااذهغنع ءالا٠ اقيم زع حواف الد ني ناطسدلا ماوالاو تهل 3 رم مها ىدوق

 امءار دادغ نءراصىأاثطعءدنزب رهنلا اذ هريغن ا دقّتعيو هب وراال* املا نمورتغن 11

 ب
 مسد ومو لاو 2و عة ء,ع جوم هدي 5 1 0

 + (همارك ن عود اك !4ُيدهد #3 500 مدلا بويغسعبإ#

 حولرال (لظمدوساى ًانوح هنوك لاح قرهدلا عطقت ضل ىأ سيهيحودمملا رمساكأ

 هارذبىكرذت ساو هدم رار ل تر هدلا مبا وض ىلاو عت مرك اها
 ءمءوؤو 5 ط9 -

 0 ءامتدب د تالعلا لنهب 1 امره لع لك ىهاي فافش)»

 اهئاولأ دادي الدير ماعتلا ل قاممناو دبر ؤ ديرأ عحدب رلاو ضرالا نه منكما لجهلا
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 - «(تامه قوبل: دع #3 [ههلسمقياقداب وز »

 لاا هبدهاش٠ ماو دى هانا كدقر اشم ىلإ لءفسأتمدايلا كلذدمساقوهنقر افدلب بر لو

 وهموم مودل وس مو مع

 «(هما ارو هدحجو نعانربتع 03 هضْرأوظْنَم م .رلاميسكداكت)« ٠

 | كيلا هقوشنم هدحاع دمسلا اذ ضر بوضنم ب(متىتلاحعبرلا مي..انربخ داكي ىأ

 كن ةمارغو

 «( هما لوطدمر ىراك فكن 00 ُكداَمدعَيَ م ملكت ثوةيد! 5

 ه١ دا 1

 كال رطل يت برك ل ع ملاذ امام رق عن 33 اريسالا مالا

 3 :رااىف فراب فيكف ىرالا5 رثك ند رخو امعأ نا دعب لذا قيسيداوك هنا ىأزب ريثلاو

 ةحارتسالا دعب

 0170 ا اء 2 هو د ءاوىوس 1
 * (همامأو هفاح نه هيف 1 هموقر غن مدسالا لاقرب زه)

 نمض-ال اودو رغأ عج وقر غن مدوسأ هل اوس فتح لازالو اسر ىأ

 هموت مارك
, 

 «(هماهل طسو نوال اودابارمس .* ىددلا نمنودعابلا تالا 2

 نوفورعم مالا ضِرأب اوناكموق تايل,اواهعاتد ىأ ضرالا ممتلي هنئاك اكسظعلا شدا ماهللا

 ممخاودوحلا مهفصو مثتابيللاوم مأيدسالا نيب دسالا !لظهلوق ع مالا لع فروت ١

 طايل يرن وصالو وجوب نال قأ طعأن اى ًااهانا ارساب اطعل | ن نا

 »(همالل به سما امض < ىف #* 0

 «ىضتهيكاوكن ا ىديال لنملا لمالات اىأ بك اوكا مالظلا ب مثو لام ىأ جوج دليل
 لاعفأيف مهيواسرال مهري غى بك اوكلاب سانلاراسو سءكلا,ءالؤه هش ا

 «(هماهس نم ةرْكت بوح ا اذ 35 هفيسل < نءنرقأ ذاتك نو

 الو ةحلسالارب اسماةمفسلاموةياسعر ىأف مسا! لج نءنرقلا ىغت ةتال ماهسلاةرثكش ا ىأ

 د_-اولا كل ذنعىئغنال ةءاهلاو ةعاجلاما_ةمد_>اولا موقي دق نعي ف.ءسلا ماّقم ىهموش"

 منع سانلل ىعالو سال راس نءةينغءالوها عملا و

 0 5 2 نسما ا
 -7 هيل 624 4 هءسم 7 -ٍ

 لبا
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 حي ذآ

 نيد انيباعم هرنكحا لها قلخ نمو ءاطعل نم دود نارطع ناض ا ناماعتهافكىاأ

 انيئغَسسا ىأضسلان ءءامرثك أ دوسلاناكن او هللااعاشنا ىتاادوسلا مامغلاىلا تاتلن م
 دوأا بالارز طم نءهناطعد

 همسات هكا الا 5 0

 ركل روس ع تتكرر 2ك م الا م الهمم

 6 ىثو ماحسأ | ْكاناطعت مه ورأف باطلاو ددقلا نوم مهتيشكو رحلا دورو مهممهن ءناك

 «املا ةريثكى موك نع لاقي مو“

 «(هماّؤ نمىرولامادعاقءاملا ىلع « انفاط حض ركل بدن اك«

 ىأدحاو نطب ف نيمو نيدلوب تءاجاذاةأرملا تمأنا نم مأو عج ماؤتورامخا ىأ ماّمعا
 اصف هماعرهظوءاملاه_والعدقرعل اًرداويلالودولاةلوهسو ةسافنلا فك اناطعن "اك

 ءاطعلا ىفرت نا كت رح 8 "يامون نورا شابلا

 «(ممالتسالدارو هزلاراسق * ا ىطعأت بلان 2#

 ة.عكل انا ىنعملاو هيالط ىلع م املا لوس رمسدلا تال هيه دارا
 هد_صقىلا وحال هناولام الاةءهكروك ذم اذهورازتو دصة:لب ادحأ دصةتالةدوصّتم

 ه«بفىذا|ةيعكلانكرهن' اكسذ هن ان مهلشإ وموتأيو هفورعمله اوددصي لبدرب لاثتل

 هلع ود.لا هصتسمدل ىأأ اس هتوانز رد ايرب نم ىلأريسن د وسالاارخخلا
 و ىمةوممو ل ير 6 هم - لولو” 02 ءب دومه مد »صم

 «(هماكحا لبقر هدأ لا 0 امل لاملالب 1

 لاملا كاس مايالا تلعجو كاكمتسين تذيع لع هدفا وريتكلا لاملاتستك اى
 رمى ض رعبا لاملا قد رف: ىف(ك احرهدلا لع>امناوقوتحلا ناطمىىقد رفتلابهفمكح

 مك لاما ماكتتح ا لبق ىأ هماكتت> |لءةهلوقو اهيلالاملا فرص ى ذم :قوت- نم مادالا

 قوقملان ءهعئمو هن طظافتحالاو للا نيزيو هك اسمانهسلع

 «(هماسوراَضالا بود مدل 231 قع نمتلنامْييرَعلاو لاول *

 كلام ثم لاملان هنن رم ناس نادك ف هلال كرت ناو بهذلا راضنلا

 بهذا ن نمهدسىنمل

 هس )مج هيمو مم

 «( همام ماعلا لولا! 1 همودلاتوف ماعرضلا رخذلهو) »

 مص

 ىلعر داق كنالثلريغرش ديك لام ارشد: لو مراكملا ليس هتقفت ةناوهندقاقلاملاتدفتسا دقعأ
 رش ديد رع :وهقعش الغلا نأ و» و لغلا او ماغرم طاانالثمهريغاوهلب برص تدر ىتملاملا ب نال

 هلءقيالىأ هماعط لمد ىلع هوقو هنردق عم هموءا توتا انش سدنساللا ةعارتالو هع نانا



 «(همامزءاًضقاشسل لولو #2 ممر ؟ةنسز ا عسلك)*
 ا

 ةازاجا ىلعرداةلاىا ةمعنو ذعنم لاف هرمسفو نيعل ار يسكب رع ةمئربريتلا ابرك زوناكو

 ةيفئاذواك نم ةباورلا هذه ىلع ىنهملا ص.ذهتو همالك اذه كر 2 ءادان عزمي 20

 حضي مامىود نهو ل 0 شاس طر كج مولر امءاشق انإلا عبج لذيوةريثك
 كلركشءاداو كم ءاضقىفايدلا لذي ولو هماع تمعن نم كر كقءاشق لعردقءالد هانعفنيعلا

 "ىلع تمعن ام و>ءا.نق ىلعر دقا ال ىندملاو

 وزة م 201 هيد اورو مد

 «(همازعلا غاب !نء ىركفرصفب #3 اقم كاعد لميا

 مالك ةباجا نعزتساعان ا ىا ليد بجامئزكذ 5 ءا.الدذع كتم اذا! صدم قمزلتالىا
 كب قءلباعكحدمو

 « (مماببْن مام ىداوتلاذَوَ : جذي مصءالعلا ن متاح«

 وهو مب: حججرابملاب كك او عفت م نال بجو هرهظو العز ىثلك وام

 لاسملا اوكا عاسّتأ معز رسول ا رعو ماسعتلا قو انلطاو خذا لمح ىلع هلول>

 ساسالاالثم مايلاو فارش "زال التم ىرا اوُضلا برر ذل ملا اذه لاحم ٠ نم توك: نأدو

 كاباعرو كعامشا نماونوكي نأ ولالا ىنت ةلزم تغلب ىأ
 5 ميو ذه سمر »و هرم ء82ةرد » و هىءءو م

 « (هماعر نمهناءاعذا لوشي « اغانى ذلك لار كفا اذا) و

 ماغعرلاو هنومد لحىذلاخذاملا !ذ_ف ماهر نم ريسم»نأب ةحارلا كذلا كاري ىا

 0 ا اياد امل دار اال وخاف كاادلرلا

 *(هماصتعالاهئاو هموم * هضلشح َقاَو مدير طاَماَذال+ هبا
 012 با لاما 1

 لاتسالاءةقناو هارذىفتماق !ليملا اذه لغسا,ت أمل اف تف ة.او لوءولا ت بد :رطاذاىا

 ةزعلاو ةعئملابهفصيهب
 م86 ءلمودو 2 دوم تس سلمها #»'

 ه(هماجنن ماهلمكت ن نم عي رام »* ةزعيماجا درو لزام)

 اهلحي نمتوملا نم عزشب مولزانااهذ مدر ناكملاةناص-و ةزعل او هعئملاتوملادر نكماول

 اه.لزنيو

 «(هماعربامضْرل ل الع 5 دوه ضراع لاك تقلطأ اَذا)«
 ىو ماس

 اناطعلا ن نم ىل_لقلاب بلادي ضي كلئان بلطي ل" ةامنعابهدر طعاباص# كاد تآةلطا ىمىا

 يتلا املا ىو حباب حمي اهراو

 «(هماع دوس لفل اال ه »امان ماش كاماهع)»

 000000 7 07 07 0 7 7 بي9”ًٌٌ” ”ٌ”” 55
 ىا



 ىإ

18 
 72 222727272277771 72ٌ5171727251171722751573 2 2 252529ه2ههه4ل سس جا

 لازو علقأ ىأ

 ننال نعت تا »* ارا جهلا هرج تملص)#
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 ىطملات اظ يأ ة.دابلا تاع نمتيننامادلاو امم ىل المسا عا: ١! ىل_صورانلاب نهاك

 ذا يثق ىأدب صخغتو تنل اذ_هاها ارمسف ىرتو ىرمسست للملا تتابو اريسرابلارح يمان

 ىرألا نمهاعرئاسع "”صختتراصفىرمسلاذ ةاساقم عم عرلا اهو مال

 م «”ءاسواو ف 2 ل ا

 ه(ناَمّز راب ىرسى أ بكرلا نظفافو 5 ىاةقان تمز دأ)*+

 عضوملاىلاريسلا انع رس اتقان ت:-ى أ نافور منام نامزرملاو قالا ثودمازدالا

 ريس: ةانلاراعتسا ىتقان ةعرمسا نامل ناذ_هىل ىرس هنأ ىناعصأ نظف همأا تح ىذلا

 0 5 قاتةشالا يمن ىلع اممزرأ ام نمزرملا

 د رة مكانس ف امك 5 ب اًرمَعْلاَكه-ول"ادفشع)#

 سشعىأءادفن ارملادلادفى أر دسملا لعب صالايو نارمتلاربلناوهادت.الا ىلع مرات دذ

 كئاضولروىلا ةمدلانارغصناوءانقلا نمرمشلاو سعثلا كدي هسطأو شعلا لوطأ

 «(اضي ألافو)*

 نمءةيفاقلاو ىلاثلالي وطلا ىفا مب هدم ةدمصق عتاب نب ن سيلا نب ىلع مساقلا نأ بدجع
 كرادتملا

 «(وماقدذعردبْلا بيعي دع 0 همام نو وا كمدرب

 هثلإ ّ ءًازوملا تزريدقلا [ىإهلطم نو ازرؤلاوئادانعإلاو ةذاضااءودعلا كءاطب ىأ

 ل-هالؤعملاو كيلااهتزواحشوءازوملا ىلا لو صولا د_هبالا كملا لضو:الفاهطانم تولعو

 اذهو لاقت مث كيلا هالوطدوال ا ذك فايهبلا الو دو الو ءازودلا ىلا ةلوصو دءبالاودعلا كلا
 0 3 لزا مف بءعالو كلانا ه سعى اهدا هلاك و هرون 00 لإ بسيودعلا

 كلذالدأالو هماةدنءرددلا | :

 0 هنايشعى 0 * هر ربل ةللقاد را نينا«

 داس 1 ردن يراك دال

 نمد 108جم ايس

 منان ءهلثأف قدرغق * ا رعشلان ٌنمانِداو ُكيْناَو)«

 ماقلا لئاعالرصشلاراك نر موهورلثالا نأ كى ا تالا عاولا فزع االثمرع-كثلل برم

 ىرهش نآو كرش ىلا ىرع ةمس كال اذكف امهنددام نوب ىذعالو تامذا اراغص نموهو

 كرعشلئاعال
 1 1 07 ا ا ا 0 اا 0 0 تت مت تل نك تا كحل حس م حت ملح حس م حصسسسم
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 قداسلا 4 ندم لكسفااةلزخم كْمم هَءارْعم

 )سو -

 .*(نازوألا لية ىومهت * ىقءنزولاد ىورلا عسفاق)#

 ىهسي هلبقفلالاو "”ىؤرل اوهةدمضقل اهذهىف نوال اهةدضقلا ةملع قد ىذلا فرملا ىوراا

 لولا نمنيتملا لزدا ىنمستالو يمص ”ىور ىلغبترملا ثوذوملا مالكلاب ىنم عنق اىأ فدرلا

 ىذ يم لوةاهءم1 فال هلمقُث ىومغتكلوق ىهاضدىدلا

 مس اع م55 وو< فم ل مدد اا م

 *(ناسللا دق داؤغلادمقىوذ * قطذو رك نك. مفورعص نم)*

 قطنلانعىفاباوركُمدا !نعىد اًوفتد.ةناهلكلكب تخانارهدلاثداوح نمىبومهاكأ

 5 10 0 المع 0 0

 . الوالازخا ة محا 7 اكو هاما

 «(نايدالارثاس ف صركوهت 3 اهيط كبح نوُلاعلا برش )» أو

 ىلارانغأ ضرفثاءذالا عب كد. نالةودنلا تبن مالطا اعبظ قافلا عمج كبح أ ىأ

 اكن اؤ سانلا ضعي هرمسنب ام ىلءكر قلى ةدوملاالا ارب سلم كلأسااللق ىلاغت هلوق

 هفالخ اندةعدي . كارم كت

 « (نأَسْلاو ىذه هنماورذط * داماس

 ةممصو ىلا لد سن ا هيمهل لصو كداقتعاناو ددعاف محد فدعا كل 0 نيإسمللر ها 6

 ةحطلاصلا ةد.ّةعلا
75 20600 

 ه(ناسعال !اولوأ 1 اهانه ع اش نامنال ادؤ دحو)#

 ذخأي ف احاتمواهيرلاعلاكن الك :ءنيذلا ماكح ؟رنامآلا ود ناجالاوو ذدضت انا

 *(ناَََعل ا كفرطءامشاو # هذاادمعب ىذلل كامو ) «

 لّمثمرهدلا ىأرابنلاو للان اسفل اورابغلاوهوءامهل ارانثأ ىأ ءايها ىبميسرفلا ىهأ

 رابنلاو ل هللا ةلرمعرهدلا دمعي نمد ءدو.الا كسرفرا غو ءىذملا كهجوو راهنلاو للا ىل_غ

 م دس ص ادعو م ””هم ه5 2 < وود م

 ه(ناريذلا ةدامعنع اومءر 5 لنا كد -سوحناهلاو) ©

 نارينلا لم ءكفيسنالنارينلا نود.عباومادامسر.ملل دوبعموهفراذاا كيس هنشأ ىأ

 *(نارح ىقلاتلاماممَتمَسحْن وو ىلمما تالح)

 واوان هيشنوكلاهدسقت كأي تنك اذاانلح جد ىطااف ملال _ذفلثم كدسقلشفكأ

 لا مهغأو ةسسردملا كالتىلا ىلطملا جراضتي يزل .ىرخأة سلي د ىهو ناّرسلاتاحي |

 ىا
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 6 ناحر مانع ىدلاانتأو #2 لومي يريشلا وهاس ادَق)+

 الب يطل همر ناو شلال ءباو - ةدسصقا اهذه

 هلر دقال ىذا | ىدخل الزم هسفنر واجر ةازنمدرعش لزق اجمل

 ه (ناحلالاب تامل قاَسعلا بَ 2 :رطأ)

 دنءقاشعلا ب رطنابرطلا ىلع هظافاً انتل دق ىأ اهعم- نا ةدرطمهرعش ظاسفا أ لعج

 اهيديرغتا او 0 و مهو ناملالا,تامنغملا ءانع عام“

 ه(ناور الاكل رج اًفعو ض هلا هسا عَن

 ىأانفعوءاملا نعي ضفلاكض سأ ابا *نماهو معهن انَع لعام رش هظافل انس رطأامللىأ

 هظافاا تذتقا اما ىأر هللا نعي رجأ غبصوهو ناوجر' الاكر جالا باريشلا برشانهرك
 لام ب رشا امامورهللا برش نءانّر ع برمشلا ىذةةبءانغلا عامسو اهعامم ىلع برطلا

 هظافلا عام ق1« [ظقءاملاك

 « (ناعَبوصأ لك ندع علام رشف أناواد)

 ىهنل االول ىأرجا بارشش لك انيرشش ىبنلارجازب هنن لو ىلا برش لا ىهنلا دحانيطتتولو ىأ
 ىتلارجللا ىعيناع هلوقوا ئمالد.ءاملا لع لو هظافلا ىلءاهاّرمشار جنا برش ف درو ىذلا

 سل سا يل 0

 س «يمص <« د وو توم

 ل »* 0 7

 اها رشواهل ار اّمّد-!حادقالاباهم رشاكر تو هظافاا عامسىلءرهلا اًيرمدل حرمتلا ال اولىأ
 رخ“ الا لوق ةغل املا ىف هل دمو اهيرورمسلا بالا ىفة غل ممن ان دلاب

 35 نيدو 5

 « (نآيرمللق ىف رطاا ىلع هم ْنمَبسفاع ردا (
 مم

 ىتاارردلاهذهورعلا نءّردلا يرعب هامئالوقي اههظن : نسر دااءاههمشبو هظافاأ بطاذع

 ردلاةضافا نءهقوءعبال ناب رعب ل هش رطىلح دقر وهو هعبطر 2ع نم تضافاسمنا ظاسفاالا ىف 0

 لعالورضح للا

 «(نامدرلا تكسير عشلا ف دار »حادا ىلصملاب سدقلاو ماام)# 255 همه /_وص ا ه 0 م2 س6 ه.-. مره م
 ناولصااو ىداسأاى ولص د :ءهسأرّنال ىلصملاهل قامو ةبلط | ىف قباسل اولي ىذلا ىلصملا
 مظنلا هم .ا- ىفقباسلا هنأ ىأ ملط ارخا ىف٠ «جميىذا!تيكس ااو بذذلا ىتدنج نع نانوعقاا

 ني قياحلان مه ىلصملا هازرمع هلام ئا'نوكينأ مصل ضيرتلا مظنف سشلاو سها هارابواو
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 سهمشلاو مع راو ىرتشملاو ل-زعبسلاتارامسلاىه علاوطااةعبءلاو رمشلانافرب زلا
 ةرامسلاب هشلاةءمسلا ل ثم ةتسلاهدالوأو حودمملا اذهىأرمقلاو دراطعو + ةرهزلاو

 برق كلف نال بكاوكل | لكس اوه ىذل ار ملا ةلزنمب ةمسرلاو لضغلا ىفانسسمهرغصأو
 : ضرالا نمسك اوكلا النا

 « (ناوسلا لعام ىسءاوح كسلا لصف مود ) ©

 ىلءءاوحدالوأ م«نيذلا سنالا سنج هللا لضف مدآ بن« ممنوكو نيدوكذملاءالؤه بيس ىأ

 ىلءاواذدي ل سنالا نم ني روك ذملاءالؤ*دنوك الول ىاةامحلا ه,ىذااودو اوما سنج
 ناو. ارثاس

 ءه «ءووم < م, و وهن م ْيض 1/0

 * (ناصرخا: نزيل اذان ا 0 ديعرمسلاو فاريشلاءاوؤرشإ#

 حامرلاب لكلا مهل برم مثم_منم فرسشلاا ىهل نيذلا ةعبسسلا'ءالؤه نوكي مدآون فرشكأ
 اهل عقوالانادبعحامرلا تناكل ةن_...الاالولو ةنسالاباتنبزو حامرلا ف :رشن مىأاهتنساو

 لاجبو فرمش مها نكي سنالا نمءالؤداونوكي ملول كا ذكف
 همس مصدوم © م6 ةمر اعز همم و2 04 2-1

 « (ناهدلاك ةدرو نعطا | مد نم 5 ٌتراص»اريغ حو ضر الاذاد)*

 تناك اذاىألا-حلاواوءاريغىهوهلوةفواولاو «رجسأ غسوسص وه لءقو رجالا يدالا ناهدلا

 ل.لنا ضكربةريغلا ةرانالرايغتاذاهنوك

 * (ناَرْدعلا َيُمْلَمم دام_#ْعأْلا ف لو الا ىلماح اوك أ) +

 فوءسلا هم شو فومسل |ىنعيمهدامن | ىفاراغصارا ملا اولجدقو ةزجاملا ىلءاولبقا ىأ
 ةءاللا سلىأ م التساوريد_غلاب هيشتعردلاو عوردل يعين اردغلا اوسدل دقو لوا دملاب

 هه مثو_ءه.و 5 ويدعم 5 56139 اة عا جوا 267 .

 *(نارق لكم كح فاس ف دعسل ادع رض نارقالا نون رمضد)*

 نءنيبكصوك ع ا+انارقلاو لاتقوأ شطبىف كمواقي ىذلاوهو نرق عم نارقالا
 ابرمض م مارق أن وبر ضي ىأةدحاو ةقمق دى ةدحاو ةجرد ىف دحاو حرب ف عبسلاتاراسلا

 هذعو ةداعلا ىْذَْدَعِب هضعيبك اوكلالاصت نال ذواسون مهةح فدوعسلا لع

 ناكل اس ىأ ىلع لاصت | لكمكح ىف ةسومعل ا مهل ىضقي ءادعال ا موب رمضّت أ ىداف ةسوعلا

 «(ناسحال ندعم ىف تس 5 هوجو ىول اًةرمئاولحو) «

 برالاةرغىفهوولا ةقالطنوهذصو ناسا ,هدوج ولاّتلا ماحلا ةد-ئاوفشك ىأ

 مهدالج قدصو ماس ولا ةرغاوفثك ىنعملاو لوهلاةدشل جبقنوهوج قولازهفكت تبغا

 لاو>الاموعفنسحلا الا اهي قملي الفنا دحالا ندعماهنالذلا ذا مسح ةقلط مههو>وو

 1200 ا م م ممم م و موسم صمم ميسس سم
 دق)#
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 0و وو رو يعي

 انرقامها لام «نائضملا ناكوكلااامهو ناطرمشل ا هسأر نع طّقسىأ ىدرت ةرامسلا بوهشلا

 تب ,لهأوادعل ل+ا حرب ضرعتول لوق# ني ردعلاو ةناعلا مقالنا دعا اودول جلا

 هلا نأ 'رذامحو ناط لآ ةتبار نع طقسممفلاحر مذأو سو هيلعمللا ىل_ههقنالوسر

 فالق او ةاداعملابم واهلا تف ل او هن دعو »الس

 «(ناعطلا ل ةءانقاريسكد * عاهل اعط لامس دارأوأ)«

 كامسلاو خا ارلا لاعسلا ناك امسامهورمةلالزانمدح او ءولاعسلا ةفو ردملا بكا وكلان مو

 عردلىذلا مهلا اد_ددار اناىأ خارلا املا انهههيدارملاوهلحال_ىالىذلاوهو لزعالا

 راادو كمداعو مهتذعاطم لق هءررمسكت ا ةسجلن !ءالؤه ةنعاطم
 ةم مءمصر»

 « (نأرجب ا ماَوامم ساعه عل اَلاَر بك اًوكلا سو امرأ +

 0 ع ا
 ىهىتاإسوقلام-متداعن أ ىأ نيبتاملانمسوةلاارهطظناروبالاو سوّلا ضءةهسعلا

 نأ ىعملاو اهنمنامناملا اهل فلو هعضومنءلازوامضمةءاوعواطب ل مهتمرو حوربل ادحأ

 مه ”اداعمو مهمه 5 حوريلاسوق

 ء هرشو ٠ه 00

 *(نانأ ذل اند ا 5 اقم مولا تو اهاصعوأ)*

 ثداو> نم تداس ل ض قالوه مآ توحلا ىصعول ىأرمشع الا ورا دلل دنا توا

 اهعسالة بولعلا مارحالا نى ءملاوداطصدامت توما َنالادئاصدلر اعتساو هكاله هقيذيرهذلا |[
 ا

 *(ناكملاواعف ناو 1 تل 5 اًسْناَوءامضلا ىف سلك تأ

 ىعقجال و عا لاما ىف نالاكلةعبسلات ' راسل رع ىلع وهو ل-زل مسا ناومك

 ةلزنمو ةناكم ل -زولءوانس>-وا ارمش:تارمذل ادوفأ ى مىلا سعثلاءاءضح ود هملا ىف

 «(ناّسرَعلا داو هللا اود ماد ًَنداَم»

 دودةمىفاةفاواملهل؟ ورد نعم ل فتامل م اقةاوذاد# حودمملا ممىأ

 هلاو 0 و هءلعهتلا ىلص ىنلابىدميا5ح ودمملا اذهب ىدتميهنأوهوداجالا

 «(ناهذآلاوراكسألا لأ ف سوك ]اى ثرعأ د اصبسو)*

 الط نااار نأمواوةءو نيةصاولاراكفات رع أ هقث الخ ىأ

 « (نادنألا ف حاورألا رك ع ا اهدالو أ مانألا ف ترجو ) «

 ماعز مبللاو د وصقل مهىأ داس الا ىلا حاو الا .ك سال اد اهدالوأ ةيسنىأ
 بالاىلا ةمسلانرو ثق مهرب بو ممامز

 » (نافربْرلاةسر ف مهمرغ# صألاو عااوطل ا ةعيسلا مهف)



 4ع

 عيني دمهشا مد نم ى "ا نءهرخ اولمالالوأو دمت ىتاة هل انالوةد
 اههءامدنا

 لاق [كءادءّتساللرهدلا ىدم ةحئال ىه لب سردنالو نكسنال

 000 مث + هنو 7 هلو و اس 5

نجرلا ىلا ابدعت صرعشحلا«ىب ماهصيقف ان (#
)* 

 فاضل ااملاط ىلا_ءتهتنا ىلا |لظسا.دعتسمةماقلا ارمشحت أمل ارهدلا صيقىففمدلا تدثىأ

ذاسقلاةلاحر مهو ىدعلاع ادعابلظ» ءانسسالا لاو موصخلا نم
 راضحال نود_هد ى

 مهمفاصّتاللموصخلا

 و ءءدوعو ” 2و ., و.- َِ ا ا صم ب

 *(نا و 5 دودج بقعناو الالاو)«

و ةفاضالا ماّةممالل اوفاال !ماقأفانئامز عنا اوألاجىأ
 هوق

 ت>اوطاوى لل |نييام انسقناو 57-3 مهلاعن ىفامادقأ ىرتاناو

ك عع وديا نيداوأ
1 0 

 همم و 5و 0 09

 20 8 دسم 3# 0

 كلهاىذلاو لو هيلعمتلا ىلص نلا اىعب ردبموي برعلا لاج رلا فوغص ضرع ىذلا ني اان ىأ
 0 ! اتاعاجلا

 » (ىانعملاو قطتم لك ف صار# خ١ الا مهنيا ةسيئلادحأز»

او رك ذلايدوصقملا هنيذأا ة_سجلا ع نها ملديد>أ
 اظذل لك قءايثلا 

شير نيسحلاو ندحلاو ةمطافواءلعو لو هيلعهلنا ىلص ىلا مم ىعب عمو
 كراشدتنانا و

 نيعمحأ منع ىلاعتو

 * (نارملاو خرز قَح لب 5 ضنا ىلا صوخلاو)

 قبسيلاراثأح وربلاو بكاو لا قلت ن أل يقاراونأ اوقاخ نذلا صولا د اووهىأ

 ثيدحلا اجا كداسجالا لبق دووم ةشاروملاةسدقلارهاو اوما ىهو دوجولا ف مه-اورأ

 ماعاذكيداسجالا لبق حاورالاهتلاقلخ

 عمم مهو مم ديلا 0

 *(ناروذلا نك الذم 0 ا اومسلا قلذع نأ مق)»

بق ةقواذمةدوو مة ناحو رلار 5 اوداهذهتناكى أ
 لسقو ةيولعلاتاوهسإ امارج أ ق اخ ل

 دنءرذلا اعف سوفتلاداجما ىفاراشأتب رودلا ةكرخلا اهكيركتو بكا اوكلا كالذأ ةرادا

 مكي ربت ساب اطخ

 وعخم و

 «(ناطرمشلا هسأر نع ىدرن بع مدلج أن ول)»

 تو.دحاوهىذلالهلاحربنب روك ذ دملا ةسهناءالود لن يعباهسطنا ص رهن ىأى اول

ى يئب795اس”سمل0ل7لب_:الدلصلصلدلصُ 22272-20527279"
 اا يري ر



 < ”هو

 «(نأر ء ةءرلاب بيش ى صر هلا نمو ىلا باع )*

 لدالان 112 ىدارجفلان ا واداوس لدا وصلا علط عيل بللا باش ىأ
 ا ا 21 ل ىلاو ماده ماك مما درر 2 0 ىلا واط باشالف ر هلا هلا 26
 بيدنا ةداعودامكحنار ةءزلاب هيسضخ ناهد ىر اوؤلاجرلان ميشلا نيهترج اهم

 رقلا عولط عمود خا رجلا لمالا باض دار أو ةرج ا, باذحلا ىف

 *(ن ناريطلاب مهام عتا اودغأاد در عدو اصاو)*
 ةرحلا فرط ىلع م خا هن الثو هو رئاطلارمس دل ام_هدحال لاق نا ارمسنا !ةفورعملا مغالا نم

 ىلع ضأن داثوعو مقاول دلارخ ” اللاش وريسطمل «_.حانج طسندقرب / اأطدن 0

 لوي همداشج مضو عقور ل م عدم ةيفثأامل ا را ع ع : الا فرطلاا

 عبصلا ام ءا.ضراطتدا ىعيراطت مئاملاىأ عق ةاولا لمالارمسن ىلع همس ل سىأهر كاضندقو
 هع دوطسد عمل ااطساارمدنا ١ 0 واف ترغتساف م .ودخأ ارمغفهعاعش عطس و

 « (ناحرسسلاو هل انين اح * رسلا بذا درودالبو د)*

 تالا بنذدن "بملح لام تقو ىأ بذاكلا عيصلا تقو اهتدرورْدق ضرأ برو ىأ
 هيلذي ل وشي ذااوهو ناح مسمأ | باد هن ”اك امص خمالمطتسم هود روحو نذاكلا عجبصل اود دو
 هلا مكسزرغي الل او هملع هللا ىلصى دل لاناسع .مدودبل هب لالا عيصلا هس ادعاذا
 قرمشملا قف | ف اضرع ىبئاسفل اريشتنملا ىأ ًريطتسملا حبصلا علطي ىتح ا وبر شأو اولكف لمطتسملا
 نيد ,ضرالا هذهترمضضس ىأ قداصااريغ لا تقو ىأ ف وطلا لع تارسلا ينس اف

 س>ولان مناعونل!ناذهالا ضرالاهذهب ربل ىأ ب ثذلاو س-رلارشب

 دو عسءم سومر ,5«< س وورو
 «(ناَفح البر 2 (هأوح 5 انيعقمرت باك رلا نو.عو)*

 ترراصدمعب نمام نيعا هلأ تح الا ذاف ىلكرب سطع اةدئت لا ىأامفضخرظنلاةماداقومرلا

 اهلوحانمءركذاملو عساولا ناكملاوهو رج نيءلاهذهلوحو ايار ارطلد- منماهقمر
 نيءلوانتماناغج ادلب هاوقي ماهيالا اذه عطةفرحاشلأب ةطاخانانال |نيعهيمهو رج 8-
 عساولا ناكملاوهىذاار د ما, ةطاخم هاملا

 «(ناَدهاَش لكني لعزتي در اءامدن مرد !ىلعو)*

 7 م7

 نيسحلا هبا بلاطيف أنب ىلءاد ظ نيلوذقم انيدمهشلا ءامدنم رغد انيس لغاابأ حولي ىأ

 لامنإفو منادهاثامهمعهللا ىذر
0000 

 «(ناَس نأ 1 » رك ليلارخاع امه )»

 لو ىرت نا !ةرجلا ديرب قداصا او بذاكللا عينا ارخ لمللارغ : اوأى امهئأي يدها ثلارسف
 سعشلا ب ورغدعب برغملا قفأ ف قيتىقلاةر غمدااور جل اامهو ناقفثلدللا لث اوأ ىو ميصلا



 « (ناةنتعمحاداوللاههف « ايرثلا كوم لالهل اناكو)*

 صخاماواتنتءاف عادوللا «ةجانابحام م اكف لما حرب فاي رثلاو لالهلا عّمجا دقىأ
 باسحالا فانع . نءاولئالام:العادولالاح

 *(ن نا قوقل ايد ادبلاو سدد احلا نم نيلي ىبت لاع)#
3 

0 

 ىأءالا ةرغ ةعللاو اذرأ هن ب هبشتةبربلا كا ذكورصتلاب بشير ملا مظل يللا سدنلا

 نام نأانامدعااامضو نادقرفلا حالم ةيربلاو لمللا ةاظ نير ع ىف انريخ نيح نا لاق )ا

 ٠ مدر هو هدد م <

 «(ناكر بدلا ةءوس ف نامع فذ 0

 نامعلا ناذهقرغل ا ىمانذ دقن ف كفدتبلا ار ىف قرغانأ 1 :ااح ىأ ىدك لوةلوةمادهو 1

 اهمظءمىفىا جدلا ةموسىفناقب رغلا :

0# 
 «(ناقلما فبما باقون « ولا فبحلا ةَمسوك لمسد) *

 لرد اق هتلر يل رج فر سيل اى سل ادم هيف تح دقو ل +ساذيجىأ

 ناقللا ٌتادوهو رجا ىلا برمضي هنافنيةدولا نيثهب فوصوملمسو باقل اناقفح
 م5, 2 هما 0 و ه6“ ةرفار دج تعم 2 :

 *(ناّسر ةلا ضراةمود | ع 211 سرا هن اك اًديسم)* ١

 هسفن لعأ دق مرافق هناكح هسف كي: ءادق ءاوسلا يل بم «ىعنأ دبتسم ٍآ

 ْن *اكءاهسلا مور اسوعيمم راح ناسر :ةضراعم. نعحرخ دقو اهبفرعي ةمالعب برحلا ف :

 هعولط قف ىف مراعي المهس :

 مم »7 5و

 *«(نابضغلا "لدم مهلا ف عرش كنور اى مالا عربسي)#

 هلة مار ةرمصبلا عجر ةعرس ىف هن كهف ةرج عمار ئاو مانع رم للا عج رب المها عن :

 1 هول *ال:و هناقفخ ة دف د:نامضغناسنأ ١

 نو سم و32 ى

 «(نار رعشة تك « ىداعأالا قوسامد هتجرَص)#

 ىعي4ةقرنابر تا م .عطلف مهفوسسي ىداعالا < رض هناك هرج ن مهنا ىأ

 ءاضمغلاف لءمسات> !نانرعشأأ لوقت ب رعلا تناكو ءاصيمغلا ىرعشلاو رو.علاىرعشلا |
 دقترو. .ءلاامأو ه-لار اظذلا ع هطقستالفامصغرأك ىأ ءاكملا نم ءاسهتنع تصمم دقةرحلا ىف

 ةريعاهئمعىفوهملار انا” ىهفةر حلا تربع

 «٠ (ناَمَدقل تسل عكر ش ع اقوهر«ءاَرو هاَمَدَقز#«

 نءزحاعوهذ هفاكفأمدقلامملا سوكممهنا ىأ لم مسام دق امهللاق. نام لَ مما ؛

 هلم دقال عاس 1 رلا ىفهنا اوىعسلا
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 ا 27ُ2اُسُشُشرس59595-525225252525755ؤوؤوؤويي7 ها

 م ا مومل

 «(ىناشي سل مالطلاو تون 03 ىنام“ الا سس َناَق فال«

 لواط هربسص لعدة ىرخ أ دهر مريض ا* اودهيقسب هيبحاص رأي قسدعي قل لعدلا

 ةفشاكلا ىأ ضسل ا ىنامالاباهتعداختو نطل فاعلا تر ىلا لواط: لوةدل للا

 5-- ريل ةاصيشا, لبا مداطظو ىاعالا نال حالما عل صوار كال

 < ةرهم«

 *(نا 1 ضعب ند فالعجاَف *# سند ادوات!

 ناركذتن مف ىلا 7 ذاوىنامسنت الفمهدوهعبام:لو بايحالا امتدت نانا ىأ

 منايا دوس أتاك ا 1 نكلملاف مَ اهنا لما ب ر)»

 ىلاسللا ال7 نم هلل لكو باح الا« اب اميطو قامالا لش ةينامنعاة للا نمريثك ىَأ

 نوال اةكلاح تناك ن اوراهنااك نسما ف تناك

 *(ناويخ اهو ملا فقو #3 اولا لا هيفانشكرَد)»

 ةققوايرثلا ىعنم تل !فقو نيحىنامأ الا ةنع اكلم سدعل ا يءطلا لمالك 3 ىفاشإ رس

 ل نا تت :رمسلا د2 لفرع دق م“ لان اك لمللا ل اوطل ىأ هليدسا ىدةميالربصم ناسنا

 فوقولاو ىر ل انمب ةقداطملا

 «(نامزلا ادهم 1 #3 جذع نامل دا در

 مم

 نام مذ نم هلا نعت دأم هس دم ن عا عد ق هس دما در أمم نامزلا كلذ ف سعلا ان دفئا

 نامزلا نمهمف

 تك الل ا يااسلا ١ ايلا هم بلل 1. 20762 اصر

 *(نأ اوة:ءقءالظلا ب ايشو *« لفطردءلاو تاقامىب اكف)+

 لقأل ىف"اك ترسم نامزلا لاذ اضمن ُسعلا بدط ىضتناو نامرلا ذه ىف سدعلا تع ذاملىأ
 لو أف وهى أل فط هنأ هلءللا كل: ىف ر دبل !لاحو مي زلا نم سور هذه ىتلمل نامزلا مال ذيءاضر
 لكلا دعي فةيماقأ أنا وفنعل | ىفلمللاةلظ باي شورد _.ملدعب لالهرمشلا

 . 57 20010 2 سة امو

 « (ناب نماء يش لا نم سورعهذع َىلَ)#+ ءال#

 تيل>دق ةمّْشثز سورع ىشتدلملل كل: فصو ىف لقال ىف هس ؟تاقأمو" كي وقم تينلا اذه

 هسُنلو ةحضلاءاهداو مل للا هسشتوه دو ةضف نم لوعد زر رح وهو نابج نمةم هواظنمدنالقي

 ناجل ادوقعع نمه,تءاحاعاهموف

 2 مو ه5و ه روم ممم

 «(نامكاداؤذ نع 0 :رماالا برع 5 اهي نوف نع مونلا برَ)»

 نعنم الاوتوكسلالو نبا د :لمللا كلت ىف مونلا فعلان ىأ

 نايل الجزل لق
- 



 ديمو 4

 زور“ يهذلا نمدوع هناك اهنمداو لكراصو تغقمتاتاسبحلا خول سىف عيرلا تذفن اذا ىأ

 شوقنلا نم ةيدللا لس ىفام نعي زرخلارامثآ همفن "اك

 « (زنل تاركثالدعولاو 5 1 دءو) ©

 ١ مش ىبل (ًةسانملا نيمنلا عواط اتوا ين دعودق لو :ةيرح اتم ةايلوطوكش

 راغالانود كس الدءولاذا كلدعوز خاف

 00 4 و وم مس

 «(جد فارم حاصلا #3 ىحاصل ىحاص لوي ىم)#

 لود ىلا صآر هامان 1 ملاريشا مودل ىملو#٠ليللا لوطدامربت مجصلا ع وأط ىن ضع

 ريدلا حرس ءافاعرسسمحامصلا ارهظدق مهضعيا موضعي

 9 26 هزل .٠ 9-26« وو.«

 ء(نرغإ ةلح مولان ما هلع و فر مقل عاطبو) *«

 نزتتعامم تسلا ةمللسا كات ن كلوا هب ىلت هن“ 0م ان حلا و رجقلا عاطي ىتمو ىأ

 فورم 1١ ىلا اك زرحفزري و

 رع هسالَقْتْرَكْنا 5 دفانالات اجامل »

 غولب نع ءزد#االوهف هاناطمزعدم_هن َ هقودبالهرمأ ف ضاملدرالاهبلاطم لاشي ال ىأ

 هيك يبس 1 زر عناوهدصق

 «(رفتلاءابظلا ل 00 04 35 ىَدلادعب ل ءسعلا ارضع

 هس.فدخاوري_ساا ةعرم ف ىل مل نايل رست ااه: در سعم ةئادعبم أ

 :نوكتام عرنأ ىشواهو دع يفز هنت ىتااءاهظلاك

 ء(زذقلام هد الالم ل الاَو 5 هرونداعدمدقر دبلاو) ٠

 ”ارديال لوقف ذفانلاخاو ذو لامحلاو اود ةواولاردبلاو هلوق هيةيكر لمسمتلا غل ايىذلازهثقملا
 قفأن هردبلا اوندبثي> لمالارخاو ىف سدعلا ثا كساب سه قف ضامىأذفانآلا تاحا ما
 هرخآ ض ا ضال لنا مهدالا سرفلا هنا كح ل. الاراصف هقذأ ىلع ءوضدمدقو برغملا
 هرثاسدادوساو

 «(ذزكذا رعبا ماو 5 هاَرْعَق درا 0

 ن.ةباك تاضيأ  ذهو هباقوثومدا.طصالا ىفا رخراصقةنم هلع تدق ىذلازركلا ىزان | 0-0
 هداوسلابار غاراعتسا لمللا با ارغل ضق لو.ةبهّللاب هرهدد#ثذي ه.مريتللراهظاو 1 ءالالوط مرسل ْ 5

 بارغقيذبف هضاب ميصلا بساشي وف ضايبلاب فوصومىزاسبلاو عبصلا ن ءايزابهتلظو 00 ِ
 نسح ادقوابزانوانار غامهلراعتساو هتلظ ةغ نع ءصلخت ال لءال حابصأ امم ىنعملاوانوملدللا قد“ ب ىتومثود
 قدما يم حلا نر ثا رزئاوةقاقتأاو فيفخل !قاضدا 3 أ 0 0 هوو 1 2 ًِ حراذلا قىامسو
 20 ا دمت رئاو لص أ لاقو ررحو د#هععانا

 (ناغو ةنيتسدعب «ىفاوغلا لاصو ن.تسمريغإ اها اةدمصق نع ها

 2 اللع)#*



 م

 نا نضر الو ماهمسأا ىلع اوه ىذل | ةيانعلا نم ىلعملا مهمسلا |مكدو اهمي دهتو حدامملا هدد جعشت 1

 اهيفقنأَتلا ف تغاان ىلاعملاهذ_مب ىج.ط ناضءؤ لاح ىأ اهل ىراضئافامصن ىفد“الا مهاب

 » (كلرادتملا نمةمفاتلاو لوال ازحرلا فاضي لافد)*
 8-2 ماو ماى عاصم هر هج 4 6. ً

 *(ىرتصتارفااوةارصلانب « زعم الاتاذيقرللا كَاعَأ)+

 هسذبطاذ ىرلاب“ افتكحا املا سولادربالث أ ءازتسجالاو ةظالغلا ضرالازعمالا |
 نب رولا نيذ_#ه نيب قربي هنأب هفصو مم عضوملااذ_مب عاي قرب كوش عمه لوةد هلا كاصوأ 1

 دورو نعءاملا نمرسغلا ىفاع ه:مءازتحا نب رهنلا نم اد او در. نأريغنمةارمصلاو تارفلا ا

 نيرونلا نمد اوءامأ
 ,هزو4ده 7 ىر - 0 38 ليفل -

 * (ْنز نإ حوربأال فدسأااو 5 صراعه هرهفومساالثم)#

 اهكرس ىأ اهزهدةفومسااهذهد ردم كفوا نابل نس ارانسا امال قر كا اه ىأ 1

 قريلا هي تزهاذاالارظانلا بدعتالوأ ب مهتالىأ عورتال فو.سلاّن الن زملا نم ضراعأ|
 ترزهاذافوءسلاهناعملىف|أ

 0 ردا ١ ملأ كانا دا تدي
7 

 ليفان فر دلل نور ىاتطلاو 3 هاواعدحو لآ اج هلراعّتسا فو. -لابقريلا ةيشانا 1

 ىلا ات دولد-ن م اسد ءالئاجلان أرك ذم ةلظل ا ى هوة .حد عجب جدلان ملئاصاهداغأ

 ةراعتسالا لع دس لعوهلباهزرخ ْ

 «(كزتعتراسهنلا ىلا بك اوك « ىوس لملاهر امنة دلي )< ا ا 0 ” ا 2 ل َ

 "ند ءاىل_ةمراهنا اراصو راهئلانلصو هناك ىت->اهلمل لاطىأ 35 ااهرا متزاةمىف ىعبتدلب ىف :

 راهناا ىلا س سالي ءام ضلاو لد الا ةللخ ف نت يك اوك الا هذراطخالاو لاوهالا :دشاةلظم ا

 تتار !١ال الما منامز ىأ
5 6 > . 9 00 

 «(ىَرع مالظلان «كشف 5 عقاو ماحس برس اك

 بنو برطضت ى-هذ مالظلا نم" ف تدير ءاج سة ض ب ةركلل ل ا

 اهبوق'واهؤا ال بكاوكلا نأ ىأ كلذ ىلع ةرداقري_غىهواهنمصالخلا بلطت ةكمشلا ف
 ةعيشلا ف عقاولاب مايك رطضتا مناك

 «(نوع.لك 5 رالتحَر طوع املا مف تام امطلاتد را

 اهلك نأ ةيطناناكلذزؤداا هذى انه دوا تان ل 00 قاللابوُثلا ازوعملا

 قطاع نامنالاع د 2000 20 ىنعي اد داح تال سة لس

 00 هز هو هد« 2 ه6

 هنا ب هدلاذوع ل ثم #١ هب .ار ابصلا هيف تدق: نأ«

2 

 ل1 6ئ6؟©؟6ئ6 67677677 7تت6ت7ت7000خححس7ل

 ل سس ل



 ريقفلاك ثعشأهلوق

 هلحفحراشلا رد
 ناتففص ام_ممأ ىلع

 رسيظ»الو ناسطل

 ريقفلاب هميشتدشنح

 تول كد ع

 نابسان لاو هف

 لعاف نمنيلاحان 1

 ىلا عجارلا لاسي
 بئذلا

484 

 مضو . ن9 رو 0060 ىلا 5 م همم © دةّسءد عومرم

 ه(سواشتارزخ الالثمسمشنلاو * ىباصو ىلطتلظ ادقاو) *

 ةلاح ص اوشل_.ثوهو دعب هرك ذام باصصأو ىئاط أ دق لود ةرجاهلا تقو ةلاطت#ساتفصد

 وهو سواشتملا فنال ا ىلد ,ىذلاهنمعبناحي رظن ىذا اوهورزخالا ل-رلا لدم س كانزك

 قواولاو ةرحاهلادنءىألاوزللس لاك اماذادارأ ردنا دولا كسول

 مماؤمءرو مدعو

 00 "5 ان 0 رش

 رعاشلا لاف ام اهتحماولخدو ب 00 وام اخو ض "1 و مهفومس
 "ىسقلا ىلعو انف ا .سأ ىلع »* قادرمهل تمنبناسنو

 اذاوامناكم نكسنال ىلا ىهو سماوشلا لمح اهمشف تبرطضاو تك رع عررلا تيهاذاف
 78 رح لوت هنمو مسام بهذ هن اكفاضيأ ىمتنكس ع رلاتدكر

 متاصعي رلا لمص سرف ىدل 5 اشكر وردا نتسعانالظ

 متاوقلان ىتحاامالا ىلا ىذا 5 هفشي لظد حامر قاملا نم

 ه(سثانلارةّقلاكُت عْشْتاَدط « هيودو كارشلاانكَأَسي دلو«

 سلي بئذلا ءاجانلزناذا لوي عولس اوهو ىوطلا نم عادلا نامطلاوتةكرا.ثملا كارمشلا
 لبق ىنعي كلارشلانودو ىأ هنودو هلوقو لا !ءوسو نامْزلاَة3ّثا ماعطلا نم انعام
 سنابلاريقفلاك لالا ئس ثعأ ناع وج بحاص مطلا ف دكراشملاب هفاعساىلا لوصولا
 ىذلاريةةلا اد هةحاح كول ذاع نئاضتماعر قا ةحاملاةدكوهو سؤملاىذىأ

 هريغ هن ىم ادام هنعلذمءال

 مب هرممه مع 6 ملم مم دمر و م المل مص ج7

 0 5 م

 0 راستو 0 0 11 ردعلا

 اهءارو نافةعاسة>ارتسالا»هلب |! سهآ مالا طاب كلذ ركذ لءالا لو أو امشعربسلا نماهلديالذا

 اريسوامعت
 هم وكم وروعك اود مهرب س

 ه(سرألز 1 031 ضن لدلل 0-0

 0 ا ا يا

 «(سفانلااَهل منقار ىَرك #2 انامل نقلا اهدا

 ىتغلالوةبءامصنأ سهل ىذلا سفاذل اوءامصن أ ةع.سهل ىذل ارمسملا ماهسنم ىلعملا حدا |

06 



 ا

 اذهنمرتستركنيعالا نع اهترتس تلا ردن انا ن-1لالعدق لوقيرتسلا ناسل ىلعازه ْ

 قمقر ضم أب اص»همشءنيحرمقاانرتسلاءارو هر دخلا هش ض.الا مامغلابرخ_ساا

 5 رءمدءءاهم ةدورمو 5 2 هاطأ هضألإا <

 0 وحرمت لف وهدم + ترصد اوعرومطلا ىدَع

 نامش غنم تريحتت :"هلذاعىدور هومطلا ىشغدقرتسلا ن 0 :وةتمرطلار روصرتسلا ف ناك |

 ةامحالر وصامل كرت ىأ ضفنتلو املاك نعل زتلىأ حرب لفاهابارتسلا |

 « (كرادتا ا نمةيفاقلاولوالا لماكلا فاضي لافو)»

 - ه 7و .4دو دو

 « ( سم ارعلاسر فر آواّنم # صاوض حورس قران )*

 باصؤوت لاسر قد عاض نير خفة ضاضلا لامن حورس ىلءانمقيرف ناقيرذنكشو اننب ىأ |
 اناكروان اسرفنيتفئاطاك ىأ ةباصلا ةقانلا ىهو سمرع عج سمارعلاو |[:

 هو هد ص << ج املا ] ىلإ ل لاي اي لا 2

 «(سعانلابا ضع راطوانم « ىركلا قاد نم بابل ىركسل!بلس)

 سعال با ضعبب ب هذو ا:م ماسلا باب هذ مونلا ان شْغدقو ل_للالوط ىرسناننب ىأ ||
 هساعتر د5 ىلع ا

 - 2000 هاء ءو )مع وم د2 ه5

 * (سةامدمغاتانحو هنظرو 35 هبارقو هفمس مئايءرملاف )+

 هن"اكري_هءفهيارقو هفس هخ ساعفهسأر ىلدتيو موذلا نملمجءرملاّن ا ىتحمونلا باغدقىأ ||

 عضو دل ٍبارقل او هت.شمىفلئاملاوهو سثام هنملل ىئثملاودو دسغأت انو هنااناظ هُم 1

 هم )»مو

 ه(سراَقلانيِعْن رم د طوسأ او ه ةقيعس نانعلا نءلاهتلا ثيح)#

 نيعلا نمت ار اطو ال را سر نال لادا نع لانجتلا تعم حن ىوشلا موتا سع ْ

 مونلانءاضءالاءاشرتسال :

 ٠ (سبا وهما 0 الاطلس ىلإ ؛اىَسحنال)»

 «ةمم

 اليسع نتئذلا»وشلا ىلبااب ىظتال لو قي هبل تن> المهستأر اذا ةيناهتناكملباثءاك ا
 راناءلعكهش تذل! نكملو اهي علطب الى مسو مأشلاءكنال ن نملا ياا ونرج اتف علطدت ْ

 نت اح م

 ممم )مة

 *(سكانودفدز نمت" اماكرّذَو * اهيا اا 7 هاوعلا ذعر«

 ىذلا كبر أن م اننعدواهبامىلأساف مأ ثلا ع ننهي ايطاخملوقب مأشلا نوصح مماوعلا ||
 ملابس اءطوم زيكا ادو دوززو ءانا اتي هلك الا ليس تلا لل راد كا يجو ١



 «(ناَرت خول ةلاَمْرعْناَ * للخبر فاو

 نمل لوأ ىف تاج-ناوامومذمناك اه در جط ن نم'ل_ءارخ آىف دلولا تاج اذا ًارملا نالاقد

 لاذ روس ةوردق نادل ةورث ىف دساحلا ا مغر ىلع ىف !لوقي دو ن|[ححااهرهط
 لاملاٍ طن ءفكأ !ثدحةورثلا ماقمموةدرةفلافاضر أ !ىلام ةعانقلاف

 *(*ارتلاورعشلا تامل هطاووذ « عملنا لاه مو) <

 رعشلا لوقا اذه نمةنأ تامءارعشل ري ل !لهملاووذلاهتذمىأ

 0 مافاكةسارعشااءارعشلارعت ىاءارعشلاو
 لاك لذ

 30 مشات ماس 5 هباقتملوأ ارعشلا لك رواسن)#

 لهطان نمتنورعشلا نيرعءفدس أ ورعشاال خوه نم تن ئاوىأ ةب ءاوملاةرواسملا

 لخان أو يرام فكىأ ارهش اةرمشعاهلح-نمابلع نأ تل !ىهوءارشعل اًدقانلاةلزنع همسلاو
0 
 ةوقلاةفيعض لولا, ”لقثم اريشعةقانتنأو أ <

 1 امأاهلار اوةلعْنشو *« ان ”اولريغس 2 فاوقلا ىنمَأ)« 5

 لضم لو لكى لءانل حام :رامالاواذلالا ىفاوقلاداقنتالفانم ديأ,رعشلا يول ىأ || كت

 « (ماردق درست لعن 5 انه َب امص ع

 هنمئار لاشي رداه هريسغئواذع هب داعف اا دوو اان ميظع بطخ لك 1 6

 ايلا قشر كرام تن ارىا را
 0 ” 5: ) مومم# مج

 ارمسأ مياس تانالو 5 0 ا ءاسامو]

 "لل تابفاولبقرسأ ف د_أانم عقيملو قدس اللة :ىلادأ انزع ىلءهل_بقاةماغت ل ىا

 اريسأ مهيذ
 سلول م اهنعو

 306 ارق انموق نم هلم دلو 5 قرأت ةواعسلا ضر عر اسالو)

 اذهوانمئتازغخ ةوالا قرتور ناك هكاهملاءذهف رس ل ىا ةفورعمتةزاشم باك واسع
 موتعنمو مهزعىف ةغلابم

 و مرو ع 9و” م

 36 ارقفانفورعم كام و 0 مكمل ماقطا كد انسأو)

 ةجاحوكيو مكتعءانغت ساانبى نومهخال نيذلا مهو هظذا نمدلد_>اوال عج ماغطلا

 اننورهمىلارقفو
 . *(رومط هنفرتس ىلع بدك اسم كرادملا نمةيفاقلاو لوالا لماكلا فاضيأ لاقو) «

 0 مو عام ىو ”يمرودلو# ) 5

 ه(ض. - أمان قرا ّ »و هيدا منا لعين سملا)«
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 ٍ ىدعءادنلاةزمه ضراعأ ىف ةزمهلاو لالا ن مةعطقدوذلاو ولا ىف ضرعي ناصم ضراعلا

1 

 تو ورالف “املا قئسافر هملادرو باص-ضراعت أر لهو تثد> له ىحامانلاق هناك ا

 امذرأ سو اهب رطمل د ىلاراستاقساامءاملا | سلق الدود

 «(دوأاوةدامالا نود هك 5 هدد حالا ٌكَمموَتامم)َ»
 أ 1412 هر سا

 حاب رلاىأ هسيلا هد ارباسا ميلكوم لاو اهرمأ كلام ىأ حابرلا كلم ضرا علا دصةوالعىأ

 ضراعلا غاب .ل-فةبحان لكى هقرف ذو هكر را ضراعلا ىلءحابرلا طلسحابرلا كلمن اكلودي

 هتداراغولب ناراعلا جيرانك تدار طعناوهوداوهو هندارا

 75و ممم 2.٠ ورورو 2722ه ودو هو -

 *(ىدجو هدحو ألو قود قود امو #3 هديرامهناقذإ 4 تبكي) »

 هنارك ذا مو هرطعد_ل ضرا قس نمهدا ىه غا بلا ل هل جال تدكبو ن نه ضرامل تس

 هدجوالو د ىلا هقوش غل_ال ضراعلا قو نالعأ هلا اةوشد_ و ضراعل ا راساما

 ادت هنقرافم ب هنرحو لثاةلا دو ىزاو

 3( مم 3 باطعَندال ىلا كاَذك )+

 لياهاعد_هعىتاالاحلا ىلع مث قالو هتبلطادح ل دنت الا متداعو ىلامللا بأٍداذكه ىأ

 هريغتو هل.

 *(رتاوتملا نم ةمفاقلاو ثااثااليوطلا فاضي لاهو) *
 هلو هوه هدد مسمقدءم ا وى 2ع >2

 «(ءاربكلا فريكت مان اذا *« ءارو مامالاو مام |ىءارو)#*

 ناسهالا ىو ساو ىلا- مظتنت لو ىرمأ سكعنا نومظءبلو ىردقءاربكلا فرع: ىملوق»

 نءمدةلا مالكلا هلع لدام همق لماعلاو لاخلا عقومعقو فراظاذاو مرك ملاذا لوي ىدذع

 ىوتساوخ لعن ىنعم
 ومما, ه س 01

 *«(ءانثف عمي رناو هدو "ىلع 3-0 لحاكم ما ة ناسا ىأي) +

 ا[ ا

 ىذلا ردقلاب ىذرعب ناكن ا او ىدسف:نهلهشاى 2 ع لهاحم ىلضف دساح دمعي فيكى أ

 برعلا يذلاو ماذلاو هياعاذا هعذيهماذ لاقيو اهةفخم ىلع ىنتعررلا نا ىلاحو ىلشف نم كرد
 2000 2 هع ةدع م م« مو هد ممم

 «(ءارهنيدساخلا مالك لكو « َدساَسلَصلالوةلانماك)#

 مالكو ولالذوه ىذا١ل اوَدااىال الخلا ىلا بوساملا ىالاضملال ل

 و ه5ٌّ مرماوو 5 م لو م

 «(ار رمان شع وما « ىكنءوطنلا لم ىحوهنمو)»

 كمدخل نايم لالا اردصملاو , لصلا ف موقلا نيب ىدهىذلا أودوريقس عجب“ ارا

 امهنب نيطسو لاو ءارسااددرت ىذتةدام ةازاوملان مدل سداو همالكه ملا لة 3

 ١ انس دف قل 0 د17 تقل ع لاقت 1 ل دن ل1 حق 20203017: 195 7 كا 7 ن 1521 تو حعععسس وجهت دودج سطل. 1 118 2
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 حدامملا ئنءيرهدلا اق قي ودا ىذلاركبلاءانئلا اهتءلح تناك ةلاجسفومسلا ت

 «(دّصلا جيش ناصر نكي »* لاب املا نود نم ضرع 2

 ( هل

 3 برشا او هولاعلااهنوةسبامنولعير و رم كملادصقلاو حام لال اوصأ جيش ةولاو ةدسالا ناصرخلا

 نموهو بك أفهّسبكو ف رهظ ىأ ض رءأفهنرهظأ ى أذل تضرع 0 هو ل-نلاد_عد
 رافكلااهلار ظن ىداهانزربأ ىأاضر ءنب رفاكلل دئموب هج انضر ءوىلاعتدهقن لامر داونلا

 ءامدلا نوكم ةسلئامق حو دمملا ال ل_قانل ترهظ لوب ترهظو تناءتسا ىأ ىب متضرر ءأو

 نا حاملا ةنسة نوتسنو

 » 5 47و 2/82 <

 ٠ (دَصْرم لك ف نامه اوُماَعَأ 1 * 0 -ثتعح اكسل اذإ# او

 نيعر ىهمنب بتحب لكءاكذلاو هب طاحأ ىأ فتدحاوئدلابت>و ىو عج ةاوغ

 اناسرفاهل اوذقو مسمتوم عب ر تطاح !مهم هنا مهيسغو لئابقلا هذه لسهجنم غابلوقي
 اهوداطصمل

 هءهددا) )م. رو د5 ون مو. و 5

 *(ىدتعيو روج ناطلسر هدلا ىلع #* 5 ةككوعن اضن و: مر

 وهفرشالا ىلع بلغدقةياوغو ال_-ع>هروط را كح وع تيل ار نوعمطي ىأ

 مظيوروجي
 ءووم صوم ذموم ل < 5

 «(دنهملا فرشلي وش ىس »* ١ اوسث غدر نم تر ذإ)

 دعرلا نمترفنفدعرلا توصةءاسلاهلبا تعمساذا هناو ”ىئلابمهةصوىف ةغلاملادكؤ اذ هو

 هديكل قيس بالا او ىس

 ةمامم < 5 هم «و

 ء(ددرو َكاَذيَف رسل 5 ا .سلاىذه تاَعدقو)»

 كلذباهل نكملف لبق نم يدنا اواهلهأ تدذ ةدام_ساهتثروكنآ 5 ضرالاهذ_هتلعدتىأ

 هيلع ةدان انزلاو ف ورشا

 «(مهشب وإنك « اهون 0 اتت

 انادصمىلاعتدقا نمتلأسو كا دسبع سانلا نم ضرالا وف نمن اعدت نت درا ناو ىأ

 كلهرهظالىوعدلاهذهل

 جملك * رطذ لك ف َدوْتلاى ديل د)

 باصرخ لك اقىف قا وشلابلق 0700 ىفحاهتركذامهمىأ

 * (رتاوتملا نمةيفاقلاو لوالا ليوطاا فاضيأ لاهو )»
 وسوبوءم ر < هكر مه --

 هد قوش اَسْوَراَل * هدوذردح مهلا درو أن زم سراعأ)*

 ضراعلا
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 || ةركت وهو بو: ىناشلاو انولقأ ىلا ةمسنلالضرال !قوفوهو ىلا هام هدح أ نامطٌلا

 1 ةركلا لكشد ادي كلا فنان الت هتلاوقوفاافالاو انملقا ىلا ةفاضال اوهي_بنلاب ضرالا

 ا هدعلقرملا اذهىأانبلا ةفاضالاوة.سنلاب ةهطاهذهر هظتامغناو ةيْملاوةمقولاةهج فاش

 ا امهتمنئاكرمستلا كلذوا ههلاحوه ام ةدحاو هه ىلع نات الف همق نأ« طقااريص هناك أ ةعسو

 ةناكم نءح ريبالف ءديربامعوربغو ناسنال ازد ناوهو دلت ل١ نع

 *(دَر وما ماعتلاك تقدر دب #2 تو دقو فيدرلا ىَءاَذ تَرَ ف«

 1 ىااعربم واللا يراتسا ين يشما ذاتها علا فدو كارلا رت سا

 ا اهفعذو لبالاع انعاةلاحءادخلا ص هرعم ف هج دمد_كنأو حودمملارك ذب فد درا 2-2 2

 تءدرو تدر طاذا ماعم !١عرمسب مريس ف تعرسأ

 هه جيم - 07 7-2 م6 م ه ءوممو , و

 سم تاهت را نس انا يف ام اك تحدسسلا و تر ذاك ]#

 ١ ةعرمسل ىأ اهفافخاب ضرالاأطتنأر د ان 'اكريسلا ةعرس ىفاهتمغر ةدشالد الاهذه لوك

 ا ه.ةنعو هسأر بريكة مدل م سارأطناممأن ظتاهلعا صر "الا ىلعاهفافش أعضتالاهأ اك اهريس

 ةوكضو ليماك أ دمص
 ةطاءاو 1 عر ف 2 27 + وا نو دكاط ب ميه“ 55

 « (در ماسح نعنامح رافت لود لك نعءاناطلا ف نرش *

 نعنابحلار فم امماناههمشاامفم_سهيس ةريغصرهن لكن علمللا ةلظىفلبالا هذسه 0

 لواسملا زل

 «(ىدّصلا مرا كلاكرا صح لطعو 5 هناع نيدراولادهع لواطت)*

 همشغىدا اًىدصلا فم_س اكراصض لا عءطأ اهءامالعو ثو دراولا هدر للود ا اذهّناىأ

 رعشلل ةزمها!فففنادصلا
 مو و.م.م

 » (دربم اول همف تعدو 3 يي اك لظتىح ىدربكا)«

 نرغذ ىالو دج لكن عءالظلا فنرذم.و هلوق ضاق فو د لععف:هلص نم ىل اور مسا كدرب
 همف تع : كو دور وملااذهتدرو اذاامأ او اهتمبرم هل ىدرب ىلا ةريئاس هفع ةمٌغر لود لك نع

 دربل ابرهتلا ىفدم ايلا ءاملاهبشا دريم ل.ةنا من اكتر اصا دماج هتفداصو همف اههاوفأ تس +غكأ

 «(دلقي فيلا داكار 95 هداجن ضير واقدم ىرأ)»

 مركلاراناعمشتال لذك لج الا كراسلا اق[ ةلاحلاك د مملل حدملاىأ
 جدامملابالا دحلافثاعصداةئالو

 مم يوم

 «(ذالااننلار ابكت 5 0
4 #2 7 

 مخ نأ ركذدحما فيسل لا ؟رعشلا ل_عجو ةلاسهلا نفيا تل انا ع سدلا لعحامل
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 امكموعنلا نمهبفىرال ءامسل !لثهدرومىلا برمثللاهقانعأ تدمو املا لبالا تدرو ىأ

 ىلءعرم سن ح ىلءدززوملا ن نم عضوه ن هىأنييكوكلا نيد ه نيبال ءلق* آما رسشف» ءاوسلا ف ىرب

 0 ل رطلا ىلع دةرذو هير ل

 ٠ (درصم بشرع هنم نأ 00 اذرا اومفيرَسلا ليَ نر دو )*

 اذ_م ةدصام ان ما ترك ذل هان املا ل الا تدرو امل لوب لاقحلا درصملاو بيصغلا برشلا

 هناطعو لذ در اومن هاير بي هةلءاملا برش تالة فلن مالهم درت ىل موحودمملا

 ”و م2 5 مسو ىو 7 مم 5 7” م

 «٠ (دفدفو دوغ لك ف فاضل 5 ادعو ب تيران اهل تحلو )*
204 

 حودمملا فامضالدقولاران لب الا تأرئأ عفتر ١١ ضرالا ن هظع ءاغلادفدفلاو بطل ادوقولا

 ةعقت صو هر ”اهنضرألك ىف

 ورو وو و روةوؤ وه * هدم

 «(ديمملا بهار ئز ضر الو * هدو همف حاجا ليطيافر 2
 -- و

 ضرأب ؛ةنوسشملاراثلا لد الل تجال ويلي علب او عيرلا يفرغ ةعساولا ةالفلا قرخلا

 اهزوعالاّمه_سوضرالال اوطلاما !ميؤلمالا ثبا ل اوطد أ هد ود اهيق لمللا لم طرةع_ساو

 | ىلعدليا لوطي ف مونلا اهب يملا ىشغيالاهفلاوهالا ةد_ثاو ا هيفهثبا لوطدفاعب رسلمللا
 ا لبللا مالظةدشل ضرالا تدزسأ ى أ عيسسملا ىن «ببشا رلا سايل ةسبال ضرالاو اهتاساقم

 لاملاواوضراللوقواولاو
 د ة2وؤودودودؤق مس ومو مم مو#<

 «(دشنم توصل عملو تنام 0 : كانه امنت د كولو) *

-_ 

 سعنل ١ اهالاةداهئمةعر ًاةئضمراكمخ ًاةعيسهمقىلامُشلا يطقل!ىلاوحءاعسلا نهزيح

 || تاي تبلطىأ تدشنول ثمحي هلاوهأو هتلظ نملدلل ااذهّن ا لوقي سعت تانيا الاقي هنالثو
 أ ىلع«: نذةءالو اثعلديلاط تائنلا ءالؤه توت ىاشسءننلكماهلعن نمدكتمل اعلن هنق شن

 لبا ةللظ:3شل هاكر فزع ىأ دشنمربخ
 ”ءدءوم ه5 20

 ٠ مر 7 تننلاثةصعوأ »* امش تافصاعلا هدف مكاف)»

 : اهيومهرت رواندا تاع هلي سوف عامر مكتاحتمي وقرا ذخ قايم اةعسا أ

 |١ فعذل تلا فطه:> لت دالابتءهول بوءهااةديدشلاىا ةقصاعلاحابرلانا ىت_ -همف

 1 حمي رلا بويه
 2 5م

 .(مد 0 5 0-0

 ا 0106 0 ا ا لسان هر

 ا ءازرجال ازيمت نأو ديالذا هملعرو دما ن نءرم ا دلازيتةرورمضناّمنك سام مماف نيمطقنلا نيتاهالا

 |: ناذ_هوام ماع ها !نارود ناتللا نا زاونملا ناثطقنااامهنيذللا نيءزحلا ن عقر ارلا

 ناطقلا



 ما

 ا ا 0 وب كل .رلاو امي "اك ةعاسا 1 اول رز

 معملع مولا ةبملغو بعنلا
 « (ديماَعلا للام َنْلع « رظاوُنالَملا ماع اظحالث) «

 قه«رتىأقب راااىلع اليت اهرخوأ ةراخلا نما يفد ىتلا تامالعلاالفاا مالعا

 ه,تاطدقدمأ هناك لال اداو-ل_هذل لدللاداوسالا اهرشا بال ةدوتفماهنمعأو ماساتالو

 لوالال اها

 مجاوريغاةرسشمارامىعضيو »« ادعالمللا لع ارم يثك

 ك0 * ىسول اوضرالا اه امْح أت مهذ ادقو)#

 تديزادقو بهذلا نول ىلع تراصذ تءمدو ىرمسلا ةرثكن م قونلا فان تئجو ىأ
 ءاذ_>اهل ناكف ةْضفاا نمءادر ىد رب دق ٌةدي ع ةقانلك ن'اكف ةضفلاكض أ اماما تذذتو

 ةضقن ءءادرو بهذ نم

 5و وم مم هرم <.

 «(هدومتد اع لعنه * تدباذاءاعسلا قاما ه-ناك)+

 نءعوذلا اذهةعرسلاف قردان ذه لا كارد نرستر اسر سس

 دورو ىفاعمطري_باا تءرسأ ادرومتأر ىتملوةيدرو ءىلعا اها ترهظ ته اهتعرسلريطلا

 ل اهشطع ةدشلءاملا

 25و < م09 وج 5و

  (دصسع نود هقوفت رجا نم ل #7 تربنافْنِلا وذ هنط)*

 اذهىأهضاميلا_ميهيسشيءاملاّنال ةيئاذلا ةضفلا ىأ نيجلل بوذ عضوملا اذهتنأن ظاىأ

 دم سل ا نول ىلا ضايبلا ن هنوللاح هيلعاهعاعش عقوو سمشلا تءلطاذاف ضرب أ ىربءاملا

 وو5 وورود

 00-8 00 5 ا رج فول نجي

 ا ىتحماملاّلع « م نمط«

 ءاملا ىلءاهطوة سلاح اهما رح فاهار نمت ءمطأ ماك ىت>ءاملاف مولا ترهظىأ

 حادعلا لوق ىلع بما ذهوديلايذ وت تداكىت مق ةرهاط ىأ

 اراهصو أ ءاملافتولْول « ارا.سلا بكوكلا نظنتنإب
 مود” ةمدوي495و <.

 «(دقرتورمس نيب الدلق تبعد 5 اهباكر* الكا هناَثَدَك)»
 2 مضت

 | ال تكس ا 2 0 و ممل مي ص موب بسس مس سي سصم جو
 ل سس ١١



 م

 اهلثمنمدكلاهلا عرمممتأأر دقو اتش ىهىتلا تكل هاك

 ه ( ديرو باصسلا جن نم عدل ُهئاَضهالةعماَهتم تدق
 اذه ىتلاراغصلا لارا ىأ هتاضها اك اندح ىنعزالث ومى الدعم خءمافا نم تصاخىأ
 ' ءادراهزممت و باغسلاب رم اهولعل اهلعنسدملا

 4 م6 ٠ هما 9 وهب 2 و 3 2
 « (دردأ د حاول نم قب كيفن # هناك نيمبسملا رغم |دمحو) <

 || اذهقيىأنانسالا ىمدق ا ذجاوتلا و هنادسا تن[ ىذاادردالاو الدعم تعئادد_هحو
 ا درغلا ندا اذهن ءاكر فكل او مالسالار ا دنيبىذلا ب ردلاوهورخ لاب ادرفأ دمحو نصخلا
 ْ رْغْملا نصاحلادحا اوهيشدرد' الا مفىفقيدحا وذحان اعسو اخ هلراعتسا ارغشلا قبىأ همثب
 هنانسا تتاح نم مةىف نس

 (درمسم ديد نم نكل املا نم #* هراريضخا سدارحلا لدمرضخان) + مو سواها رج مه ورام <« روي هس“ ه مي <
2 

 || نمت سلرصصلا اذنه ةرمضخ نأرك ذم ةرمضح اب هفصو هد دع راكل حلا ملارجلاك شما لعج ١ لن
 ٍ ةرضلاو داو لاه ضّون هر عوردلا نعي حيو #نملا ىادرسمل اديدسملا نمابنكسحاو املا

 ان هملع جالسا ةرثك نمرمضخأ ىرب شح الةعمةصافأ نم تدع أ ىنعي رضخأ ٌس ع ىأ

 أ *«(دوساقراقم ف بش عااوط 5 هرايعقوفصرخلا قونالان اك ءه- م .٠ ه9 << م ا هورو 0 01

 ١ رئاستوصت 6 قوصىأ قطناف هتلاريط نكن للا ف لاقي د ت دوصاا"هةبف صو مخرلا

 هسارقرغم ناسدق
 «(دّرعملا نا دولا فك فبدلا نم * تراك الادنهل!بضق سلو ) * 71 .٠ هت. ةمع د هه # م مولر

 مم
 وو 28

 |١ فيسلا امنا لوقت دعباذا مكلادّرعلاقي هسقالقتل ارارنّرْتي ىذا ادّرعملاو نامل انادهلا
 أ ريويالىذلا فيعضلا تقلا نم تدنكالا ن ايلا لجرلا ديف ىدذهلا فيسسلا سلو هبراضو
 | مدن نكيلاذا جالسلا لح مهنعغيالىأ حو دمملا وصخ ضرب ب ورعضملا فاوثأت

 ا 4 1
 00 -. 5 ساء” 7 2 »7 8

 « (دسو أبن رشلا صدت نمدحو 03 الرئمنومؤي بكر فان ا ىد 03

 || نودصةيمهلحاودا اوبكردق م وق نياسمثانأن روك أ ّيملوةيحودممحلادصقهلريسُ امقو نت
 : دخو ىأ صانلادح وا همدح اص ناك امللزانادح واراصولزا م اراس نعزي دقالزنم

 هيحاصدحوب اك لزنملا
 هوو «و و ود

 ا مم م9 «* 5 ير مم
 «(دق م بارشناكرلا سرعاذا 5 اهتادس ناك تاسقدش ىلع *

 ىأ



54 
 1 وج و دج ا وو رج 777ج 1771777 بيجو

 ةداملا ىلا موقلل ىداهلا ناوهو قداسلا لاثمقحاللاءاذ_تحا فرخ [لئمَب رضاذهو
 مهتلانوريغلديىأ ىدهيوباوسلا بوصىلاىدةميوهامناو لل دااو هاما ملاغملا مالا ف
 ْ ةرامالاوهىدلا

 مموم دودو مو

 *(دكوس نبدا او>الادوحاابو 5 ذيع متاَداَس ار اق

 هل اوةك ةاذلا نع ءئش لا ضعبىأ

 ناعذا ةلذلل ل هما دنع للا ضعب و

 كدوجودعوهمد_ةّيدوللا ضعي وةردقا او ناكمالااةبامْبو فرمشلا ضم نء كح نكلو

 لطمالو دعوةبت :اًثهنشيالةبيديوهو مركلا جان نم

 0 ا ا 3 000

 » (دقمل لام سكناهم 3 0 0 4 1 ”ةأطورهذلا قوص تْطَ)*

 اهتكت امون نءاهلانام امام | امتتطوذكسدقتت اهتلعح كن "”اكرهدلا فورص تلاذأ ىا

 درك ءاسأ ىوهدقأو كلها دش مركربرلا يايا

 *(ي هاا ضمد . قالا لدمهَمعو)»

 مج( نوذجو حوش رهدلاناىأةوقلاو 8و ل "الان + لعق: كوقتلاوتبتادبأتا

 َّك 5 رتشنقىف الا هتلع وهنم عصامتالذاف باضصا نعت ا ريغ ثدا اوال وتاسصملا

 هلل و رونو عم

 *«(دسقملا» « ىلعبأ ارسم 0 قراوعو من أن مهلقنأ )+

 رهدلار اسف مذلابهلهأ ىلع تضفأأام فراوعلا.هتلقث "ا ةفلناو شدطلا دعي هدلا تيشتامنا ىأ
 لامه الاو ميهتلا نع تيشنوهناولغنع فك ىأدمق هملء ىذلاءىط.لاريعبل ريس منلانال_ةثم

 «(دسقنت تنساها لا « ات دوشلاو معلا مانا تنادو)*

 نعام :وصتل ك ةنكىلا تأسغلاو تو أت وضناو ةرومحم ةهراكى أ مغ غران مايالا كةعاطا ىأ

 قتكما 1 نر همرات كءلع بن ءتدرأ ند اوغلا

 اها تهاقذصر هلأ

 40 2< هم < ى. ل مم

 «(ديعةعبملاَمعَت ف ولان 35 تدق ةواَعَر نمءاما عسس)»

 ن-< ل 0 هل_سق ىهوةواعز نمءام اعبس تش نممراىأ

 كله تتش معو

 *(ىدرلاخ حرصم هلم نمترصن داو #3 ىلا هسا ل0 كالو«

 دسأو تمدهىرخ ؟ةعاقي ى أ اهلكع تقعتاالءالولو كالها !نمحودمملا تنصح ةمماقا



 ءميهمو 7 <27 9١و55

 «(دغلاو موبلاو مال اريغَن ةأقؤ * هكر هدا مالها

 ٌكداعل ع ن0 وكل كتل هلكذحجلا كل ذك ,داغلا مانالا هذه هلكرهدلا نا كىا

 «(دد ءايشلاءفأيو بغي 0 أو دحا ولاد«

 ا ا كايدو فراشك لاسماف كلو اديس رع ناك

 هلوقك اذهواسغمواعولط ددعت ناكن او هناذ ىف د<مردءلارون ناك ةئاَتخلا

 «ردصسلا قرديلا ل ثمندولا فر دلاو وب
 مءؤلسع» ىزءهأ < م مدوع

 «(ددرتمرب نما ةلمدس »* ةيثك اناحراكالا بس الق) «
2 

 يعش الفد_سقندحاو ةفاتكر وصى حول: ىتا اراقاللرولا نأ نم هلق دمك ًاتاذهو

 لعيفرتو قش وصار ود.دد ريم ةئ؟للو دا درت نءاهلك لب ةريمك ءاشأ اراقالا نأ ناظينأ

 ءان واولا تيلق نوكسلا:اه-هادحا تةبسو ءاسملاوو اولا تعج الفرو وصرنا نم
 اءشهتوشوامطهتيوطوّسممو ديسو ف اههامشا در طم ساق اذهوءاملىفءاملا تمتدأو

 «(نمعمملا ابرسلدو كاد »* ريغ داج نأ تسل 1 نسحلاو)ه

 دمقالفافتاه:مكلدؤ ناس>اورع-غ غءنمءاحن أح لان ل لانا

 ناسحالل

 «(دمعدعبادتكمملا بوحك * 0 موي ىراسلارهوجلال)<
 ومص هم هم ع

 اذهوردو1ا كاذنموهنوكي تح لص ا دعيالصأ ه ملا بوو هدصةي ىأ همي هرهودج ىأ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىف بلطملا دمع نب سامع !لوق نم

 قرولا فص ثدح عدو:سم *« ىفولالظلا ف تيطاهلبق نم
 قلعالو هت هدم الو نأ »* رشال دالبلا تطبه مث

 قسط 1 دب , ملاع ىذم اذا ه»* م>رىلا بلاص نم لهل

 مدعم هوك موه مرر »7 ءوز م دهم )هد

 000 »* م دلاي#رلر»

 لدا فرمشو

 5 (ىَنمص سانا مريام هل نم * انناو ماعلا لف ىَدمدكو)»

 رعبا نمدديف:سيامنامامغلاو بصلنا هيلاشبل مامغلا نمرطملاودو ىدمحلاباطيدقئأ

 هئارو م. انا دم فرش نمدو داننتساامناريمللا لالخو مركلا نم 5 ءالؤهفدهاشدامّنا ىن 2 ءملاو

 رعلا نمىدتح مامغلا ناك فل سااران“ آلة ف لدناو لالا عبت عرفلاف
 ه2 65, © <

 »(ىدنهي وىد وصلا هنكأو 03 ملام معلا ليلذلا ىدهيور



 و4/6

 ىدافاهمداقمح رد لاطنالا ىلع مدقتو ب را امناىأنب وخالامد

 0 تلا دعدامقناًالوأ * عطاسامَنقاسرْفاوَح تو

 لاتقفؤوملاىف اعف: صار امعلل- ىللامزه :رذاود تراث اىأ عفتر 1| عطاسلارابغلا ماّدَقلا
 لعحاملو وللا ىفءائبلا لئمهلاحاراثمرادغلا قب لوعاطاوكل اوداتن ا ممن االولو ىداعالا

 مهلاتق# رعت لكل اودع لول ىأامده هباهذ لءج ءانيرابغلا

 «(مذتلاحرفهبفعر عر ىح 5 اًدعضُممَحَو يدوسلا ص«

 نأرو لا تناغم ىفاعثت مادو لس ارفاو> هنراث اىذلارامغلا فثك لوق»
 نسبملا عشقلاو تب وتو تريك ىأهخارف ةتع :رعرتو تخرفو هنت ضانق ليج دعم ارابغلا

 رولا نم
 «تخال رابعا لنجردك -. هزاسكماَمَعْلا ضو لاهو

 هئمءاملامامغلا فرتغياضو> مامغلل نأ مه وا ملمع! صرخ اناغم ىحرابغلا عفتراىا

 داوسلا ةقةلاودوسالا 0 ةالاو كسا الىذلا لاهنملاو هبرابغلا طال خان رض ولاءامردكت
 و هموم -

 هموم فويس لك نمو 23 ةَصيفمحادقلا لاسم تاج)#

 نورك رادع ضل ليعلم ىاريسدملا ىفتاءحا اذاحا دقل لاما لاجربل للا تءاسكأ

 1 مسوماو رعش ن 00 ىاسرملا هيمو ىذا مسوملاو هل>- راند مد ىذلا ثءْسالاو اهتفلن ببملا ادّك
1 

 هدمه وم

 «(ليدلا بارح نمد 35 ذا مابهسن م ىضمندجوف)*

 عجول ىو باردا نمتاباغلا غولب ,قادفناواهمىراذا ماهسلا ن نمع رس الدلتا تدون
 ةيرج

 م يمس لس لاو ٠ رهاطب دلل 1 نأ رح 4و" يا م <١ مم ىه ” هر

 امدلا نمترحاام :رثكلو قام خت نؤااكلا ترالكر اغلا ن ههنران امد كلا مناىا
 4 عتاداو باقل تيرا شلال

 متن هدا * كر اك

 ابادد وي ناو اقبل ماودبلاعد كيلا لكلا ى وادق كلالادس الر اورذمفلا قس ميا
 اًضرد:ممانالاوىلاملل!تملبناوايقأن

 مسمر #7 سومسوو هز ,همهةر دعم
 «(دكشم فرشأ هم قبب كح 1 هموم دما ناك كذل)»

 هزم اس ارفو ا كنا لانسو تنا هئزوس مالددب هقدتسا كري غ حت سالم كةحدخاىا



"١ 
 ص م و وس ب م وسو 1

 تراصف حودمملا ةعاطليخن اءذهت روض ىأ ةدلاهمف بيست ىذلا عض دما نا اسب
 دابقلاو اهقياضتلة ملا الا يف باسنتال تا اقرطا ىف ضكرتو ةسقيضلا نك امالا ف كإ#ت
 دوي داق نمر دصملا

 دو هما مل مب 4+ و م*دن6 جا سدا ءو ىو

 #* (لي هللا سر اوف كر 3# 0

 ناالا بكر ئال ةفرعثم ىهراجك ايام انعى طعتو دامت ا نماىأ ناسملل نم ا

 ربح دعبامو أ دتيماهح سيفا 0 ا

 «(يذلا نايا لا »* اهماتأ اك ةسهل سا غب

 اك زب اولانوا هما انا كما د ل د دل ارتلا لا را سلا يول

 ١ ارذنوافرشدملاءالوانتو ءامسلا غول ا ا آ

 « (مهاعسو مهطمني ل لانا قحالو هبج "ولاني امم ]< ْ

 اهلا بسن اومن الفن جتسؤللاو ةسيولاوع ل !لبق نههدح ىذل ا لداقملا ||

 ةئعالا ةمطعم لكن هاوق ىلع فطءلب اًةدوهلوق' د :لكهنمن سك ىذا !مهطملاو لكنا مارك ا

 دقامويلا عزتي قرعو اوهتمدبش همفذنيلعفلا ني دم سرفاا اذه لبوقىأ لئاقملك ن موىأ ٍ

 نيمهطم نيس ءرذ ىلا همش 0 هنال نس>هنمئثلكولاتا

 ماه يق ع وو5 ع يب
 0 هدألا بونءالطلاهلت هلق « امن ءاكفال اور اجلا عاص)

 مالظأ انما لال رجا ملول ءاسراهلاو كلك خدأ سرت تاع ْ
 هدب>رتاسل ا

 هوو م ما ممم مل<؟

 «(مرملا نيج ىكءرابغلا ضن « (يرومشك ل اعلا قلق

 امغلا نمرشياعر هضكرب , وهوارعذسرفلا اذه ضكر ةددنممغوهولاهدلا بر ا ١

 را مخوهو مزرملا ىلا لصيام ٍ

 * مايك باتسلاةبعألا ٠ » ةراعْنمتشااَم سارع ليم« :

 نكب سئارعلا نااكءامدلا» اوما هن وشتم لازال ب رملا ىف سئارعلاك هلمةناكأأا
 تاضتخم |

 »« (ْمستلا لعقد مباخر 5 سدا لم ءاذلا عَمسدفو ترهم)»

 ىغو اهيق لملدلا مان لاح ل. هذهت روسى أ عردلا همشب وهو اهذلساه ربوة ا بامحلا
 امادقاوةلاسدسالا لاعفا لعد ايلا 1 0 ىتلاعردلا س داللح 2

 «٠ (مدنعلا لاما تعبص 5 انااا اوت
 مو

 وهو مدخعلاب تغيض دقا هد انيق م داو فو.للا:ل.كناهذهءاوفأ آتدرضاكأ

 مَ



*6 

 مومو م9و م2 مار

 «(مصعالا تيدا باَمعلا 1 01 رةّقيْسلا تاذدةاهزاجاو) +

 ىاةفشملا لاما سور ىهو تافرغو فرغو ةفرغو ةفذق عجب ىه دو فدقعج تاؤذق

 مصعب لعولا مدعال او لايللاس ور ىلعا ىفالا كلذ نوكمالو هثعبا عل اركوودلاعلا

 ثيحومتداناو ءادع اللاءاط لاع لج لك سو رول. حودمملازاجادق عي لاما س ورب

 لقوتلاىلع رداقلال ءولات 3 واهَع واير وهطلاراسقمطتالذا باةعلاركوال لانه دج وبال

 م“ مودونوهوم” بس هيرو مس دمعه

 *( مسهل فضر ولا تايفارنم 7 ْتَءورَو وال اراك (نطوُد) +

 لصبال ث مح لايخلا ىلاءاىفالا ض ست الا ملال قونالا ض ن مدعلا اودلثملا فوم رلاقونالا

 تفامْو مخرلاراكو ات ءانو لابملا ىلاعال.نازاجا 1 ىا باتعلاداو مشسهلاوسانلا هسا

 داولزئرهملان" اكفاهراكوأ ىف باقعل !خارفي ل كن اراهم تطاتخ او لما! ةءانف نموخزلا

 هلاقمض ب اَمعلا

 *«(0كنلام اكن اهفْعَض نم + رطتلترادلااهمعْضاَو تاع

 اهناكن :رطق لف ناريطا نع تفءضابنكلو اهتمتعقر د ايلا لموتا لوصون مخ ءرلا تلعىأ

 مانا وان قويدر » دايو خرفان ةدعبو)»
 تقلاو تمزمافاهيلا لمخلا دوب حودمملااهعارا اهت :راك] فارطالا دم ءبةسمكب رو ىأ

 اهران قايل هيدمىانيدر دملالبخ تماس ادا ارا

 ليل

 رافتلاو ىفامفاا ىف 0 وما ىلع 00 1 نم
 اطقلاب رثعمف لالا ىرمستو عوملا نماهي- اون ىفةطقاسلا ماسعنل اشر ىرتفىرلادتالف

 ضرالا نمءارعفنوكت ىهواهراكو اف ةمئانلا

 007 2و 50001 ل 505 2 «”ةموم

 «(مضحألا لثمن هرفك ىوبب 5 َ نغلسك 2 انعم )*

 ةابتااهسقن لمحل ا هذه عمت سل نينا ميظعلا سرفلار نول

 ىوهيام ا كل فشلت نهالا لثمريصرءاصهلا ىف اهتمنيبنلسا مظعلاو حو دمملا ىوهيأم

 سصهالا نمدي رب وح و دمملا
 م9: ضم جن حب م7

 * (مقرأْلا بام ف ضب فرطااو 5 ْتصصْ داق اهب رو ترهح)*

 ساشو بزاش سرذوامالصا.اموطيقحلتو اهات ىارعست نيل ةلبامب جذتلا
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 1 سس سسج سسسساسسسس تسسسسسسسسا

 مدنتال اود .رثت نهطلاةرد> و ناش موال اوءاسنلا ىهأ نجت ىأ

 011100 روع يدو مه 2 م* ا م هاا شلال ل622

 «(مدقألا ماسلا ليضمن 8 ىتيصت صان ناللنا مدا +
 ىلا هبمساق ف.سلاب,كيلعو نوتفلا.خوءاسنلا ىهأ قود ىيصن ل قاف كلملخ لزأ لنا ىأ

 هلل مضغل | ناف ىلاعملا

 ومو ندع 00 رز .ه 27

 *م ملمع لأب متل 5 هلنكفريمالا عاتي قللاو]#

 ساننلا نم ىهظععل ا ةلزم اب ريصتو كردق ظع.اربمالا اذهلاعت نكو ىدعصن لبقاو أ

 ١ «(مدهلوأ م راص ةمهغَك #* نكيالو ناسا ض..لابدزع اق

 نائسو هيترصق اذا ه,تدر زو هلعف هملع تدعاذا هل ءف هملع تب درمهلوقن ملءةتسارزتسا

 نهرةمحاو ءاس ةلاءلاسالىأ ت تاناغلا مق وبو هلوقدمك انتيسلا اذ - هو ضامىأ مذهل

 حامرلاو فو.سلااريغىف كمهنكيالو

 موهورمرع 695

 *(م صرع لك نوب حسسملاو * يطعم للاب قمل )»

 نيبو هني اهلعجودلءخقتاريبكب طخ 4 ضرءاذا ىأعيتسملا كاذكو و ريمالا قص نم قمل

 همهداذا هل. هعزفمىأهءارورتتتيوقدعللهيصاناو هو هسرتبنا فال قي اكبطملا كلذ

 : ريثك ىام يهرع سلا هدم لماتساف تسب عجم

 +( لامئاجرا ىلع عر * تاو ىذل رولا اهرب نمو«

 0 علا ةقا 2 ا و اا 1 ا

 ءوهم لوقا تاي مدع زءر ندع 2م

 ا 5 01 باطي هولا 5-0

 باطوأ ىاروغلا ل اد دئاع هضرأ ب اطيفف ةباثكلاو تابئلابضرالا مسىذلا ارطملا ىمسولا

 ىضقر عسرلا نمز نا تحاهدعي ل اهكرديإتايئااناهمس و اهرطيلروغلا ضرأ ع.زلارطم

 3-0 م ووو قوم م مس ه3 ) سم

 * (مصردلا لمردتلا هيف وانو * ا ا

 رهظنال ضرال افدروغو هدعبلروءلا نا ىأ دعنلاب عضوملا فصو نم مد ةناملد» ؟اادهت

 ادمعبارث 0 1 ل

 همسه مصب

 ىلا ل.ل اهنارحا رك را ريالا

 ليلا هذهول د ااصعلبجبرولاقو أد نا ترطملاو خيرلا اهلا ليال ىلا ةقاشل اعضاوللا

 رئادلاودو متاح ع.جموملاو ئشلا ىلعريطلا ىو ياك لبخلا ىلعتلزنىاتوهو هتيلطو

 لو-



 + (داصاالاب 0 اوكلا نكن 5 لاير تاه ساماْذا)»

 ْ اهءاكراع رك ذ لعح سنالا فأنا حلا ديول هازل رنات ورش ادار هتاعمر ناد

 || قحاولاتو سانلا بهي: بك اوكلاكو لعل ىف ىهو ىناعم اكلة تءظن ىتمىأ اهلادمص

 ىهىه ياللا م تي اب اوكلا
 مه ورا ”

 «(ذات اوكف نوبدعو 03 عبط ندم اللان »ب

 0 ىوق عبط ىناعملاهذ- هىوقى نءملاورخآ اًشدح هملاتفض أ نادددعهّتي وقاذا شحلا تددمأ

 1 هريع ع نم غوبطملازدعداقت ان داس كتان و اهدنا

 مم وكع

 «(مالتلاالَو فير لا حدا 3 ناهز امي هرئالوأو )»<

 / || ثوروملاميدقلادماتلاو دالتلاو بسنكملا ثذحتسملا لاما فيرطلاو ىنتتساىأ قاهدزا

 0 || عمطلا تر دن عهتهازنىلاري ثيلاملا ف ةبغرلاال كابا 00 0

 «(ذاَقنع ار "مَع 1 د ىلا نسل دع كرو)»

 ْ دارا اذ مذا هلغ ناك كي دا قوالب ر وهو درر 1 هرتساذا ىفالا نع ىّرز لاق

 ١ 2 را كالو علو د كك تاك ركنا هر داع هظيو هديربامرتس ىأدريغن كرو ارقد

 : هريعدو كرغرهظءدومقلخلان ه كري غراهظا وهو تنأءدا صو نامزلادوصةمامناىأ

 7 ل 0 اذهنبب مل ةدعمو كملءوطنم

 «دأر ريما كدا #0 قميري نكي ناف)#*

 ْ دارا تاق كشتة دوس ونامل ”رلمخ ىلاهملا نم نعم قاذنا داتا نمددر ادقناكناىا

 داحالاوقلخلا نماذا
 9و جعدووع 2959 دع

 «(داعمأ نوكيا كد #2 امانا الن ب © داكم)*

 هلق ”نمداكي ىأل اوَدلاىف طارفالاوّولغلا نماذهو هكسس الهى هنمح نادق ىذلانيحلا

 بطلا نأ ل وق نماذهو ثعبلا مولر شن الهلال. 1 كفمس

 ىسع انعال دكرعم مول ىف 33 هقسرزاعسأر فداص ناكول

 *(كرادأملا نمةمفاقلاو لوالا لماكل فاضي لافو) *
 هدو 2” او هةموو

 3 رك مداكملاكراَعُمْل جا 5 مهاب مسا اولا لدا

 ١ اراغهوةراغاري يرام أر د_دمراغملاو زمهلانأتدادل_ص أو موال ايلاف را ْ

 لعحا ومهلاده تنأ عدف هنمغيللا1برحهلاهمشعتو هراغان وكت نمسراوفلام الا لوةد

 ءاذيمركتارخافا بلطف كعس
 مد ”[ نا ذاع . هاَتاَئاَعلا مقود )+

 زوم اوم

 ل سس ١
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 اعسوهيلزني نآرذ< مونلان اك ل عف مان.,الافئاخ وكي ضرالا هذ-مبلزن

 «(داهعلا بعدك »اوباما
 حامزلا كلغة ىنبام ديرتامناو البس أ اومعةءالولاو لاما نم ابا ىضرتالكن اىأ
 مافراطم ا دامهعلاو اههذْل_ءاعترطم أى أك نداحوأو ارهق ءادعالا نم هبل تو فومسلاو
 لاتف تسلا اذهرسفمثراطمأ

 و. يب 6 ءلءوم مس

 «(ذالجو أن اعطي كاَبَح * لاَ الاَمََسعَتاَ)#«

 فو.ابةبراضاا ىأةدلاجناو حامرلا:ةنعاطا ادكاطءأ امالاالام ٌدتعنام ىأ

 م( نانلعل ه ايس رولا د

 لاملانمدخأ امس متىأا ارو اذخالا ماع راس ىأ هنو تاووتك ل املك نكت

 تا و ا
 و ءءىءؤروس

 « (داسقإكتم حولصلامأ ١ موكل ىحبرحلاَتفاأ)»«

 اهقوافتالف برحلانيبو كني م لص احس ىترو:ةرغنم اهترشابو بولا تدؤعن ”ىأ

 ىأقافولاو حالصلا ع نء برا نيبو :ءامد_سقياماولاو سانلا بعت ىى--كقرافنالو

 اوعرت سف برحلا بغت ىحاكش .امداسفاو نت

 «(ذاكلا كقناَعَقوفلَدَو 3 أف كود عرذلا تو »

 ش بوما هغلالا دب حالسلا هقراغيال هنأ ى أل قريسغن م هشارف ىلع تاماذا هغنا ففتح نالفتام

 بكنلاو دما نيام تاعلاداظقبتو ام .رسهيلع هحالسلاريالف
 ا

 * (داسناَنكاَعْلاثدسو * ىَراَمماَكتاَفصاَمْلاَتيكَدإ»

 د أك يرا.الةباغلا مراكسحلل ةزامحف تدرع كناىأ ةديد_ثلا حابرلاتافصاعلا

 ضراعتالىأ ىراجتالت رصف بورهلةديد- ثلاحابرلا تيكر كن "كنف اهلا ةمياسملا ف
 دخأ لدو_ب الس انلاةفاك ت ةفو ةّدباسملل للا ءارح ا ىف

 .- هم. -* ج6 وهم هاء هدا 0

 «(دادسىمهتسف كاوهن 7 همظن اكل ىهسلا مرأ ىم)*

 وا ا راسالا اهك ارداب نع شم ىهسلا

 انني كإ * ناد امد

 ىلع ىدعم سو درمشبأم ىلاعملا نمتىلا عمجىأدوذي كلام ن متىولعلاو لردتولءناىأ

 هرعشن ا ىاىاسذلا ةغبانلاوضودابزو ىلسى أن ريهز نفاحدم كف تمظناذاف ءارعشلا
 ءالؤهكن ةلفملا"ارعشلاراعشأ قوي همف

 ل داز#



 فر
 اهلل ل لل لا ااا امماججببحجح حج ”- <,

 : املا هلل قل ارثملا ىهو
 92 سو 2 هوقو هم مد همو هم م هز 1

 «*(داهو دمها ةطنر اسو هي ديعيدلب نم ن رواج مكش)#
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 ىراخحل اى اان امقرتااسا اانعطنو فارطال اةدمعل زو اةماناطمل اهذ_هتءطقامرثك١ اهئ

 رعزالا مالك ل اذذاانل نكي /ىألبالا امهبىدحو رحر ناتوصامهوداعو دهانسسلا ىلع

 اهءادو لالا

 95 22و هدسدوو عد هع و فدل هدو يا م22

 *(دامةاااهق زرعت أ ةقاع 5 هع رلادم ع للغنمدو) +

 مىأراهلالال اوصأ ف ىر<ىذلاءاملا لاغلاوللْغ نم ودلب نملبالاهذ_هتزواح كو ىأ

 ىتلا كوشلاراصنأ اهقّرِعن اةفاخاهلع ب متنأ عبرلا اهنتت ةيشا ضاسغىفاهاس تزوج

 هك ولسرمسعو قد رطلاةب وعص فص هاملاهذهىلاونس ىه

 ومما 2مماءماو ه2 ه6 م ءهمءقدر

 « (دانزلا تروذإن رص ملف « همقدنزلاران نيرب نكو)

 ثدح اهرمصبةد1-لبالاهذهتناكل ودي هذ ةغلىربىرووهران حرخاذا ىريدنزلا رولا

 ادهودانزلا نماهجورخدءيرانلا نرمصببال ل مالا ةلظد د ثا نرصفدنزلا ىف ةنماكلار ال ارمصمت

 لدللا ةلظةدْش فواهرصبةدح ىف ةغلامم
 و ص 5 2022 -و ىود 1 هم يب مدد

 «(داوسلا هيءاضأ امثل انه 1 حجصءرا. انيعضاناول)

 رود بصل ادلع ناكول نيعلا ضاس نا ىديمالظلا :3ثب لمللا فصو فاضي ةعلامم اذهو

 هنءاضاونءعلاداوسريوثت ىف
 هاا ال 0 2 > 21 عار 5 7 08

 «(داز نمل بوئملاب « ىدازس>ولا ىرقأ تب ضرأو)*
 ىداز لذبأ ترص ةشدعمللاهيف لاّتحا تنك ضرأ بر ىأ هةمعطا ىرق هيرقأ ف مضأ !تدرق
 زاوءالووق اهلعحأو اهدمص نم نكمالىأ دازّن مم ىلدوعماكلذن هفلتأ ىاشسدوال

 : كلانه ماعطلا

 نانو كش للا رو 1 كاكاو نان ع
 ىدار اهلعحائاهبلا لصولال ىداز ٌس-ولا معطأ تنكاماىأ هليقىذلا تدملل ناس اذهو
 اها ىدادورانهظار اصفاا اىددو لئاوغلا اول نأ تنكىأداد ولااهياج ةعبطق نم كو

 امتعيطقلابلاجابيس
 و هش 2 «هوودو , د م »عد ةور2مرو م و ورو

 «(دافرلا امل تارذاع + اضرأترزوداقرلا مب ثك رث)#

 اضزأ تنتأواهتعطق ىتحراهنلاريسأو هلك ل ملل | ىرمسأ تاكىأ ضضرالا هذ مبمونلا تكرتكأ

 د22 مما



 «(ذاركلا اهتنعاباعطاَقم م امتكرم مقارألا باونأك )*

 هلوقك قال اهبشرئاودلا نماهفامل ةمحل ادا مشن عوردا اوةبحلا لسكع وردلاّن أى أ

 مقرأالا عاصشلاة باك لس ع اهنئاكل |وذلا ةغباس ىلعو

مماسم سور نأ كل ذو هنق نماماهنمعأب دارك-ا تطافن اهدواد باع تق نه تامه نءاكىأ
 

 رعاشاالاف امترادتساواهوتنادارللان روعهبشت عوردلا

 بدائملا نومعاهيريتقناك »* اهعبر لءانالا ىذغي ةفعاضم

 تا ده 5 9 04 يلم 2 مب ىو مدل ”هس

 * (داعبلاوُبرعتلا باسم « بولي ٌرواَقملا ىَوطكَلإ)

 ىعسام كالهلا دضزوفلاذا الؤافت ةزاماااهلل_ءقامناو ةكلهملا ىهو ةزامم عجز وافملا

 نطولااوقراف بكر لكىأتاماذازوفو لجرلازافنمهقاقتشا نوك,نازو<و اريصن ىبحألا

 ةيغبلااولانبل كيلا اددق ل_>ارملااووطو لودصقامنا ناطوالا نعدعبلاو برغتلا اورثآو

 (دامرلامادلا نع لأم * هنعلمللا سلف حاَيصإو) » كنه
» 

 ابلملل !انماؤوهاثيلط حامصا بر ىأ
سفرمعللاملطدامر اورعشل | ىلغب كهنعن شح

 لاطاملىأه

ا ثنو هعولطل فرمشت سن لزن لفحابصلاىلاانفَوْشنىرمسلا نامدا انيضأو لمللا
 مهنعرلبلل

 ربا نعدامرلا ثدي

 2 ”- 99و هم ع ه) هوه م م2

وُ هرب اذا لمتساو لبأو هد سه نمل لاقي
أمةسلك نع هبل _بللا صلت مهلا ادباملل 

 ى

 لبالا لوطا ضيم بكوكلا اهناكو هضم نعحايصالا:صلختق هاوطا ضي ص لءللا ناك

 ضدرملاداعياكذاعي سل ضي ىههنكلو
: 

 2 ََءء م دةم2 ه9 2 مو مردوم

 « (داَفصو ألعءانلا نم * هنعمل حاصلا ملطَوُو)«

ل|عاطولو دة هملعا اكول أوطل لالا خج فريسأ بكوكلا ناكل ومب
 داففصلااهنعل-حابص

 قلطنارساكناكودستلا ىأ

 : «(دازملاءاملاّن متم دي تارددكسم مقلب +
2 

 و أذذآذآذآذآ]آ# 1 و اا تت ذ ذ ه8

 ةيب و

 .٠

 احلم اطقلا ثر اصفز رافال اهذهقءاملازوعأل اودي هيذاعو هيلا ىأاذاو اذ :ولذولم هيذال

نماندا نهىفامماهيةنل املا تامطعتسم تايدعتسم سطعل اٌةدشنماننلا
 هابملا 

9 
. 

 ١0

 ١0 3 ا

 اى 5 0

> 344 

 "211731073303717: 77152277-2227777777 37212777-277 11171111 م

 ا مما 22222022 2 م ا م م مر

اديأاه قامدز اوم #3 اناطملا قدح مندي«
 «(داع

 هاملا نوع ليالانوءءلاختدر اوملبالان روع نمدرت تداكءاملاتدقناملاطتلا نأ ىأ

 لثماذهو ليلقىأدامتاديث معلا ىأدراوملا دهام هو لاق اهتم برشتلا هاتفا اههمشل

|وكم عج لكم ةعدقىأةيداع « لكمة يداعبقاهناك » لبالانومعةفصق ىاطتلا ل و
 ل 

 ةسسسش سس ىشر
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 ترة في ذل لاع هنأالا دكرتىءامدان مالسالا ىلعامنسأم هفداصف ء)+ج ىلع ل خد مالسالا
 | هللا فهذ_ثأتالن أب ًارعنالاك ةقوسلا نمل رة مطلب نم صدق, ن أدار ث مح رع
 || ىاح ان ”ىلعيلغءاقشلاو جاجللا نكلو ةمئيذحابتقدص لاتف قاس اذا دارأ امغناو عالة مول
 لوقباثنأ غنوكتةلاحإوسأ ىلع وةراددىف ىلا تددولو اذهلبق تءىنا تددولو لحنا اذه

 ررضاوا تريده ولاهي كيلو * ةمطلل اراعوطادعبت درصلل

 روعلاب ةمعلا نسعلاامتعبو « ةوغو جامل اهف ىكرداف

 رع ىللاق "ىذا !لوقلاىلاتءجر قلو ىدلتإىأ تلاسف
 سمو أ هع رىفاري_دأ تنكو * ةدلس ضاخلا ىرأى ئةملابو
 رصبلاو عمسلا هاذ ىوةرواجأ 5 معا ماشلاء ف تنلابو

 ردلا ىلع رولا دوعلاريصدقو * ة-عيرشنم هءاواداع نيدأ

 «(دابق مهل لا : الاواكحو * سيرت مه دقت نأ دارأ)*

 سدرق نموهو :رعدارأ اىأ هريغو لق ن ملهذىذلا ل_ثمه.تلعفاذانالقبانالف ت تدق الاعب

 مهمه نأد-أ ارد الث محي هموقو "ل -ناكو ل دع الةاعر ىراز لل 'هلمسنمى تشي نأ

 مهكلمو مه رع

 ! مم فهمه هميم كل 2 3 هم” عدو

 .٠ (داسح قاع نمضرال !قوفو 5 اعقنولا صغت اهداف ا

 تراَو ت2 ىلاعتهلوةكاهيلعلا+لاةث.رقةلالدلرك ذا هارت لو اهروضا لمحل دئاق اء ىااهدناهأ

 || نارفعزلا دا اومدلاقلعا او راسغلا عقل او رك ذاهل قيس لو سما نعىكف بالا
 وللا صغتا مناك هنءءاوهلا قيضيامرايغلا نمريثتق٠ادعالا ىلا للا دوي نمابلوقي

 قي دأام ةرثكلان ارنعز ضرالا ه_-و ىلع ن "اكو ءاملابراشلا صغيام هيهقباضتل راسغلا
 ءامدلا نم

 ه(ةارطلاَولواطُتلا اَهضْنَأو « لاول ييداوع تدور
 بهذأو اهلزهدقو ىدتفاهيداوهن عطف ناعطلاىلاهل.خ مدقب هنأ ىأ قانءالا ىداوهلا
 اهيةدراطملاو اهتلاحالوطاهءأم

 «(دارللا تدر دانك * ىداعألا تأمادْلَعم)
 0 سم 2 >”ّ 1 2

 ا ارا ءادعالاب هلك: :كاراهظا م-هلاتقنعف ةرصت ااذاءادعالا سؤرب هلبخدلقي هنأىأ
 ةيسطا | را ياو اير بيف هوَندلاندار لنا

 ءا ء' لوامتلا خخ لواطتلاهلوق

 *(ذاساسال ص عادورب » عه لكل ثوساللاايلع)«
 هذه ىلع ىأ عوردلادوريلادار ًاورد-ااببرللاث يمت اف برها تحاهردصم جيهلا

 نومانسالىأداوسمهساعن لوي مونلا"هلقو ظقبنلابمهفصو م عوردلا اوسلدقناسرفلمملا
 يا ا تا ا يييب7٠77اال تل 222 يبا
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 لاقرغصالاثرملاو حرعالاثرالاو ريك الاثرملا اهكر وامم_مثموناسغنم موق ةنغج

 مهدالوأ ضعبىأردقو ةغبانلا

 ماقلا عبر مش ريتا لمش سم * ههحو نس مالغاذ_ه

 مانالاريخحرعالا ورغم“ الا ثرسحلاو ركحصالا ترعلأ

 انو مورلا كلم لقر» لبق نم ىثمدىلءماشلاءناك ىناسغلا مهيالا نب هل مج مهدالوأ نمو
 رع نينمْؤملاريمأ ىل لع ”هلم> مدق |ميلعنومللا ىلوشساو ماشلا د

 اذاىّتحمالسالا ديرب ةرمصْسملا هموقن مالجر نيه تو ةثامى 00و در تاططلا لا

 اودةعو ةضفلا دئالقاهو داقو قانعلا لكنا او مكر ةنقحلان مهنع تن سهأ ةلدملا براق

 هسأر ىلعهسحاتو همر ليو رخال 0011و دوبس اهصاوف

 ولو هذخ ل مقةةسافناا ىفةبرام طرقي لئلا راسدقو ه_.امأ هندجةيرامو ةيرام طرق ه جان فو
 مودق هس دملا لهأ غلبو ا..مهقام ىرديال ةماج ىتضربك نانرداهطر ةىفناكو ةبرام طرشب

 بالو ركبة نيردملا فق 0 بقتسا فرع اونذأتساو كاذلا اورمش_باف مهيلع هل مج
 0 رع ىلع ل خد هلثه رب بكو ومى , دما ىلع فرش و ”هلمح ىز ىلارظنا تح رخالا

 هيد هس 0 ا هسلج ىدأ اورع هي رقف قالاةدا شدو

 ةخاسدهلة.قبرعأو جفلر رم عمح رف يل | تقورض تح هلل دملاب< انتي ماقأو هتعارو

 اهل انيق ةل اللا نيعبالا ه_اار الكر ومش مهب ز ناكو مركلا حرا هل تب رمضف ءارغص
 "يرشد ل بح هي رضفرازالا لان ةراذا ىلعترازف نم ل فرط

 ىلا ةنع هللا ىذر رع ثعمف هّددَشب هريخم هفنا نم ل.همدورعىلاىراز هلا ل_قافهفنأ

 ىراز الحدةعا هنا نيمو اربمأ اءلاقفلجرلا اذهب ا

 تاعنامتررقادتةتنأامأرع4لاقفى.بهترضاتيبلا اذ هةمرحالولو قأو سىدسا :

 دّملو كم نماو كلمات ًاوةقوسلان ملحر هنا ”هلم>ح لاق كم هتدقأالاو هق.ع لحزلا ضرأف

 هلدعو مالسالا نا هنعىل اعت هللا ىضررع لاق ةملهالسا ىف ىئم هزعامالسالا ف نوك أ ىنا تننط

 مشي ناهن سه اهضرت ل ناولاه هضرتاناو رآح لاق كسفن نمدضرأف ةيلهالا فال

 ىأرالفى :ومَدلا ىوسئشنهإ_ذغتاف هاءاو كعمي مال سال اناف اصاصقه منا تعشه اكن

 مغنينمؤملاريمأ ان عن لاق كلذهتةوىفءازخكتسالا ٠ نمادبدعمو صاصقلاالا نأ رعنا لمح

 هلفا ىذدرعملاراصنالات لبق او"للمج فرضنا ف كلا كاذلاق هذ_هىتلماىرهأ فران ىنا

 هذه ىدتف: نو ناسُع ٌلولم نمل حر هناف ”هل-.حنءىر افلا اذه ىضرننخ اولاَمف هدد

 تماناذا ىح ساما فرصناف هلبجنمالا ىرازذلا صتق.ال هتتارمعلاللاقذ ةمطللا

 ماشلاب نيمقملا هموقىلا ماشلاوغ ىذمو هموقىف هلح حرخ تاكرملا 0 نوبعلا

 ىلاراص ىّت>' هج منا مرتك ىلع مهو هسعماؤأ-رف هعمل حلا مه ىهأ أمه سه ايمهربفل

 اهظعاصتف ف هناىأرو كلب لقر 0 مالسالادعب رصتسقلقر »ىلع لخدف ةينطنطق

 هل جة شره تماظعو مورلا ضرأ نم اًواث ثحه عى عطقاوه ره ب حاصوهربز وهلء-و

 ىلاهوعدبل لةرهىلاناعلا نة فيذح :رعشعنالو مال الا رت ىلع مدن هناالا مورلا ضر! ىف
 افك تكف ا ل ل ا ل ا

 د



 ا 1/

 5” و

 *(دزتالوربم الاي لس 5 5 كاةرَشاوأسا لولو«

 ىلنامالال ا رك ةرمشلا هيلا "لاس فارغ .ولىأ

 مدار اوهام 001 ُتَداَمْواْددلاَت ا 2

 ٍ ترثأت ضرلا,رثأتاذاف هبايدلا ماوقن ا رمال تضر ض ص ىأربمالا انداك.ث ىأ

 ا ضرالا ترا ىأ مهتراامو ضرالا نم م ضفخام اهاهأب ت تب نطضاو كامكأ تدان

 ] هتاكشل
 ما اممم م28

 «(دادخلا دنهل اوكا *ءق وسامر تدعو او

 ا فوءلاوانقلا تدعراى أف وانا نم سهداذااعمز عمزب لراس مها

 1 هيلع افو> هضرا
 ةمم م هو .ىوع م م ههدع

 «(دالبلا هتلعل تفَحْردَمو * عولض ىف بلقرت 5 كو)#*

 ْ اداضرالا تفحرو | ابد_ك انارطابرطضا اذاانافحرو 0 ىلا فر لاق

 عالضالاف نكسةو بواقل اردن فدك. ةهتلعا تنرطضاو تاراز دق ضرالا نا ل لودي تلزإز

 «(داعت اريشلاَن أك ب ان [ءايلعلا ارك نم

 ا ادن اوهئاشن صالاممشفنو|_ىظعت موننلا نم كاع لون فل اردوج نم هش لعامل
 هلم نبال

 م ا مم57 2 همم ء

 «(دادحاجل ترك * هناشر طن ىعصلا ساد

 ا ةيسنلاناهاءامبال“ اوساملا تفرتعا س مثلاهملات را ذا ثم انشا اهلاىفتبلاناىأ

 ْ ةياصملا هسلتد دس نت دادشلا او تبلااذهىلا
 وم سو

 «(دادشلا ع ا 0 تدتأسانلا لَهَا +
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 ١ا١اذ د_متراص سانلالاقىلاعتهتنا فو الولو“ العود _هفرءامسلل كاحمتربلا اذهناىأ

 ْ تاووسلا عم محادقو ركذمت بلا نال ةيناقىفءاهللخدوةئامث سلا تازمسلا تلا

 ا 026 تيت لوك ذتلا بف

 و ممول ه - ماهم ه 7)همدو دو

 «(داعو مرإمه علني »* ٌرعَناَسُعْنم همم :رءأ)*

 ا ءاعا اولزئدزالا نم "هلق ىع نافل ف ترد ف واقرب رغأحودمملااذهىأ

 ْ ىكرعلاو فرمشلاب لأ امقلااواضف مهنا ىأ ل ذتنيدتوناس عاووسق هنماورشفناسغهللاسق»

 ترغاصتو مهزعل تلذ حوف نب ماس نب مرا ننداعمهاماس

 هررزوم7 موم

 «(داَتعلاوهَباَْللورلاَذ غىإ منبر همس كاءاوُم)*



 لعافزملا ىن"اكهلوق

 00د
 وه ىذلا ندا

 دعيت اذكم
 ها ن'اكريخل+ا و

 ا

 هدرتساوءانغلا داعتساءانغلا عاقسال قو برطنمنا كلذو هب ىل سلا هن د داعا بلطي ىأ

 نمبرطلا بسام امانا باشاا ىلء نزال !ىععبرطا ارذالو هقلق فذعو هب ىلتمل

 ءانغلا٠ نمانوص اهلحال برطىّلا ةضقاملا باشا |ىنسنوك ىو 200

 برطلان مهند اعمسأب ىشتس 2

 ملل ل م مم و صوص مومد

 «(انيةعث خا هدو #23 ٍبيءارو دامياسص سلو)#

 زوعأب ل11 بيا داق الاب ءللكر سبا اكتمل و هتدغتسا ىث'يشلا تدف أ لاَغ
 هندافساو ىضمنادعيابصل ارنا ىن_عب هنقادصو هناخاب قثون و يدصو أ ةدافتسا نم
 ةو>الا دهعداسفل نكعالةو>الا ىف هب لوم خ | ةدافمسأ كل دكن نكفرغ ىشمادعب

 سانلاىفءافولازاوعاو

 ه(ذاجأالو 2 ىقنِجدل ام ”ثيحفأ ك1

 ىلعرتفم قزرلان الود ى-غا | نم هظح سدو هنامرح ف صد رعشلا فففتزمهلا اشنيلصأ

 ريزغلارطملاودو دو>الو فسعضلارطملاوهوّلط يمص رسلف مامغل !قوذ ىف كف
 و ىمو ممم رم - م ع -

 «(ذاَسمبا قطن كم فرع 3 ارو كوع يأ كديود)«

 لاشإو ةفرلكت,نمايلوةيددصلا ىلع بضنودو 3 ًاىأداورالاريغصت ٌكديور

 رمل كءاوعفكودئت ادد اود دور أ ةح ايتو بلكلا ءاوعك "قرثؤيالو نرضيال دل

 كديورب قاعتمة ذريخل ىفماللاو مالكلا نعفكفدالا ةلزخعكن ا ىأ داجلا نمقطنلا مصب

 ريتا دئتاودورأ ىأ

 5و يؤ ءمموم

 «(ذارعشسفَكو 5 مح ساّنلاَكمعَداَدامس)*

 1 لا يوم :لتمىأ

 ه(داّنَع عال اورثكأَو * ظل ةَهاَسلاْلْخَأَأ)»

 اذهو ةهانلا نيب هسو هنأت ل برو هيل اراشملا فورهملاوهو هسا اهدضو فرعيالىذل | لماحلاا

 ىلوقمادامىأ ىل فا ىف هاش تمادامالماخ نوكأ الىأراححنالاو لا نعم :ماهفدسا

 لاملا لدقىأ ارئتمنوك أ الةعانفلاىلامو دع تمادامو الماخنوك الركش. الافورعم

 ٠ (داتملا فص َناجاَح * اطلعت َقلَأَو)»

 ىقلمعتس فخ ولاو ماعذلا او لبالا ف دخولا لمع سامرثك أو ريسلا ةعربسفيجولاو دخولا

 راكدالا ىعع اضيأاذهو باكرالو لءخ نمهملع مفجو ا فىلاعتدتنا لاق باكر لاو لدا

 دعنالا دن ًايالتوملا نادال ف. جوواناطملادخوب ىحاح كردألو توملاّقلأ الو عب

 اهلجال ركاز ما ءارحاب هراطو أ كارد نعزعب فعدم هاا 3 اهاكى بن اوتءاضق

 اهنبو ىتب تور ا لوجف

 رلو)*



 ِع د و05 ورم ورم مماس هجم 00 00 ءقعمق و د
 ْ *«(احو تددر ترس ىمتن او د مولر ضعي جويدر عشو و )<

 | |رصعلا ةالصن نءلغ مالسلا ام ماع ىمومىتفنوننب عشوبنأدارملاو سلا ءامسا نم ىسوب
 1 هتوفيالك همس ةماركرسصعلا تقواه نكسه ىلا سل ا ىلاعت هلل ادرؤ برغت سعشلا ثداك ىّت-

 أ وهو هيناميالا بيمايلوالل ةماركوءاسبنالاة زعمت داعلا قرش اهيفامواندلا ع نءريخ ىهةالص

 ا رهدلا نم موب ضعب سمشل در دق عون ناك نا لوب رب ندقا ةف لك زعتاو ىاعت هللا لعف نم

 كئاهبو كن حي سونا انيلعتددرانسح عئارلا كلهبو نعتفش ىمتنأف

 «(اًيرذاَتوُملاكودَعَفاَدَو * اًروُفنيرادلاكي لان
 ٌ راواوددل اراننممه<ربتومءءادعأبدصد و نيرادلارب_2 هؤاملو از وذينأبهلءاعد

 ةوادعلا

 « (امهمتسم كنافه 5 ديت اَدتأيْلَمو)»

 ا كنأي لن ذ « هب هد“ نموهلامن كرا 5 قاطلالاق اك لاملاو معلا هنمداهنن#سي نم تن ىأ

 ءاطعلا كم هبلطد ىأ كك متسسي كان الع كئمدستس
 س_و هرش 5.هورص ءءرو ةاييم وعم هله 5" ”جب 0

 *(احورمعلافنكواناعلس ه اناربا اريخاكللا ىف نكف)#

 ه«(رتاوملا نمةمفاسةل او لوالارذاول ا ىفاضيأ لاقو ) ©
 2 - و29 ورو 3 و و35 هده يهب

 «(داسو ىديت ع ءازوملامأ * داهمىل عضو ر دل قوفأ)«

 رديلاقوفعوطومىئثارقك ًاىداهمنا اوهو اذكه ىهالا نا ىأ اريرةنلا ىدعماهفتسا اذه

 عفترا لحم او هش ص ةعفرو هر دةولع ىلار يس اهيلععوت اىديت 2 ىداسو» اروكاناو

 ظ ريا انوا
 و ٠2و م25 5 2 # الفلل نيا 3ص ١

 لاذ.الا نعىردق تنص وقر درلا نمىكرو دع رككللا وشب لقا 00 هرلا ةعاقلا

 فشنلو لاذ الا نعةنوصم ىسةنتمقب ثدح متنا | ل قوفىل*ّنا تنس: ةةدان رلا باطغ

 نشحلا ماعطلا ىلعرتتسلاب تال يقتل اذا ديد ةتاف لان ءذبه كلو عامطاالا ةيلال
 لوح او لكنا فنانو ص نامسسداهملاو ع انَمل اراهط اوهو عنقمل !نذاقن ثلا امللاو

 سقتنلا ىلءديدش امهنم
 داعي ت وصلت 23 قي ءادغ نإ كلا كرف

 قر أ نر ىةخأ ب رطا ىن_عمو نزحوارورم نما. الا قلت ةف> برطلا

 ىغملانمداعتبيءانغلا نمتوص بابشلا مانأ تلف هعمل سات ألان بابشلا مانأءاضقنا
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 ليغ ذعطتسا لف ىرعش ل طذو قاف ىأ ل اط ل اره-ثَنالوقياذذ هنوك هدو ناس ان.

 كرعشا وا كلذ غاب أ اىأ كرهت ع ونمالو

 «(اسوشسلا لراس * ٌىوضر مالعأ عطس نمو)*

 مهنسي ثرح لبمحلا لسأ أوهو متسع حوشسلاو ل_ءاهدحاو هيلاعأ همالعاو ليس ىوضر

 نمد ا ءشةضراعم عطتس أل ناوىأرذعل دهتاذ- هو لمسلا بلع

 نماك لا ضعت لزب نأ عراد نم .وهمالعا غلشت أن هىلعأ كمالكّن ال كلذ :ولوقلا

 هة-ىفنكمملاوهذاك ل ذفرذءوهضض لزن ليما
 سه <#ه دودهسه م ادهم

 * (اسومطلار ا اركف قرع #2 مهةدبدأن در هلا َتَةَقَح)#«

 نمو ودعلا فدسأر بكوو هني بص شا ذاحا موا سومط سرفا يعط مهلوقن وفلل

 هغاسالةراكفال ا ىلع ىهع بد ىلا ممطن ىذل غلام اركفاادل 0
 اا كفلعحار ل د هعبط لءداللو

 ه(اوصْنل اان وهما 3 رض عشا رهن تيعأ) ©
20000 2 

 عماسملا ىف لعقد ىسلا وت ارلامالكلاورعشلا هبشيو قل اًروص ف لطابلاراهظار حلا

 كنكاو رص هريغن ءهءاااهقرمصو نولاقلاةلاةساىف ىرع_لوةيهل بولَدلا لورق ةعرسو

 كمالكد :ءال ةق.ة-ال بعل هناكراصف كرش ةضراعمىف عقواملهتلطبأ كناكىره:تبعل
 مظناا تل سىأ ادبأ | مضقن  الاح .وهنةبون رعشلا انا نمتدتق قلل اني_ءوهىذلا قةهلا

 انآ همكرتو كل
 و 9 26 0 هسم د

 1س هاوس هريسغ تاس 0

 سفنلا لو.ةلت دءم_بااهحا نه لادتءانةفطن ل حصّرال لطانمم زاذ_هو رخآ مسج

 لاه ىلاعت هللا نمد:_بر اونالا بهاو نما يلع اهر قنقارشاو سفنل|ناضمف تقصساف

 دادعتساكس هالارو: لوقا ةفطالا دا دع ساق ىسور نمهبفتنشو ه-- وساذاف لثاهنمز

 سلا لمق ابان" دادعت_ءالااذ هناك اذاو باغ عاف:راد- :ءسومكلارون 0

 اذا لاحم م اننلا لاحتوهو نيسفن عاقجا ىلا ىذأ ىرخأس فناهلالوولذاهدا دعتسا

 وافءامن الا لاصخْ د فو كف عتجا لوقي قص هسأ أمساو ىمومناك حودمملا ا تش ا

 عيبذلا م هاربا نيو صعا كانأ ناو نار_عنب ىسومكنا اناقلاةسمءانتلاب لوقا ناحح

 مالا هءلعوصتا اوه ميذلا نأ يهعلاو

 شوو
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 ةنعكلا لام-ةعبارلااعسلا ىف تءحارضلاو هنرهظأ اوريدنا تون ن مريللااروصةماثنلا

 ْ رفح ىذلا حجيرضلاو هيفاوطاابةكنالملاهرههت ىذلارومعملا تيملاوهو ةكئالا ا ه.هفوطت
 مهروبق فتاومالا غل او ةعبارلاءاعسلا لهأ غلب ح هكر نع لدا ىارقلا طلو

 ا

 2 دوم 8مل مسو 7 00-0

 «(اهسى وه سفر هظرو #3 قوش املاروَعَكِإض مشي«

 هلوةكوهوك5 امال ابوه سغترهظيو ضرال |نم عيش ضرالا رن اغلاءاملا نا ىأ

 هرك ديهدةو* افوشو ىوهداهؤلا تاواطت
 هومر, هول ”7وهمم

 « (اهصفأب_ذاهعل نيو #* ليَ مك تموأو)*
 2 و

 كا نكسر دف ناسنال كير ل كلد--د ”وءصو كشدمت نعل ىأ
 1 1 ندع اهنمتي رق ا تل

 ِ اه. ىف ةحارصلاو مركل |تداغدساو اميتدعس بدلا ةلو> دم ىهو لسخلا

 5 ٠ (ًوُضواه نع مل - مالى لح ورس تعفرؤلو)+

 ء4ل
 2 1 ىأ ناك نول ىأ هية.الىذاااضرأ مهلاو ضاسلا حوضولاودوسالاو هو مم عجب مهلا

 - ا اهو اهياع هور تشو درسا كناىقدا سلات وأ ل دش ْكد_>ةداعس |

 لى 9
 ١ ثا دج صيام ص و 7م. 15

 3 ١ «(ياهلزامربدهداعل #3 لولب الكت 0

 3 هلاهم ثةهفعضا كلذ لمقو لالا مركملاريدا- 1 - اواهل ناس اال ىقلالد الالوذلا

 1 همالكدعلز ا كمالكعمساذا للا غ - دنا نأ تتوصل كات لا ه1 56

 3 كمالكى اة بسنلاناككر
4 

 هللا للا

 «(احيبرلا م ا 3 ىبم"إتعفرو تفرش دقو)#

 رمص هن

 1 كلذ رفوالاظللأ تغلب قدام الكب تفرش ئأةدسقب العلا[ دسم حودمملا اذ_ه

 حجرا ا ىععجنرلاو

 «(اهشلأ نكد أك لقا #3 ىدنعِب ماعد 10 0

 ها اح

 مشا

 ا ةاملل!ةاملوط ىف تعمط ىتحْئش لك نمظحلا مالك, تل ىأ أعساولا سغلاو منىألجأ
 هبتمكح هيلع علطنالا بع 2

 ع

 4 يال الع

 *(توفص قوم لرنأ كلو 37 ٌبدنْروْلا فا او ثوكد)*

 ا ىبالك نال ىمسنذكت دمصقنزو ىلع ةدهصقلا اذه فانا اهزءافعاذا هذ نع فص

 1 ذا دلتا نع ع ةصل٠٠ نكلو ةعاصلا نس-و ةعالبل !فكمالكضرامبال

 ا بونذلا نع ىقعلا كنأش
 ا ل ا 6 و » < 0 يت ا الل 6

 «(اًعدماالو يبل تناَخ « ىرعشلاط ل رعش نأكلدو)«
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 اتلتل صانمثالا اين
 م !)١ءيودوسب .ر)هوسدد9و سو جمل

 اوبن عمستلو مهرا دب # ا نأ قرطت ماعلار 5#

 هيسنأّمست دح ابقار اد قرطتل ضرالار اق فريست ل

 ا »ا اهيفدها ش5 5 رفقا ةزافملا فةئس تراسكأ نا ارمعلا ف نوك امنا هنال باك وبن عمو

 هيدر سد

 « (اهشنإم ءلظ ىلع تدروألو * عيمف بتعب بعالف)+

 نوكبال كل ذال ب تعم الكف عرترلو ماعاهيلع نأ ىأ حاضنا عد اورهغصلا شضوالا 5

 0 امعل اًةدِس ٠ 00 1 راغقلاف

 0 ريم دا ا ىهو هسددد حورأ بحور

 ىلا ادسلاىف ماعنلاوءاوهاا ىف ثامقعلا نا ىأ نابقعلا مصارورطلابدارأودوسالا

 ريسلا ةعرس لب ,ال هذه

 «([صفت آو او َقرطلات وع « اًعُنٌتاَْسِهأ!كئاَقَنودو)*

 كئامقل ىلا لصونالى ا ةعساولا ىهو 'اسدفو مفأ عج حذو ةملاععلا ىضوءاعثو مشا عجب مش

 فردطلا 1 ىلا ةيلاعلا لابحلاةزواحتو 0 2

 2 وم سدس 01012

 «(حورو ا دس هبانرسدقو 3 ادرك حو رباك ا

 اهلا: رهةتشلاه- اورأالا قي هناكى - اهل ب هداف لب الا هىربدقريسل ا نامدا نا ىأ

 تراصىأحاور أو داسجأ اهلو كسل ارم ااتأدتادقوداس> أ الب ادا ارفأ اهحاورأ كنء اخ

 0 دعبل ماهم |
 س زد وديؤرم <

 انارة تيا تود دا 1

 ته :ركتواهلهأن مكن 'وكل الماك ار فو امفاو امدصن كلذ ىهلانسل كائاضذ رهظت اندلاَنأ

 مركلا هّتعي رش ىفو ىل اع هلت ادنع كاضن سستحت كنال كلذ

 0 2 ى ”٠ * ع٠ ها شر مم

 *(احوفينأ فانطحنكلو 5 طح حاف نأ فك مللامو)*

 هنأاك اهب لدئالو د ءتالتنأو كالئاضفرمشنب ىل رمئاندلا نأ ىأ لق ىذلا تيبلل نست اذهو

 هعست نم هحرأ نم ظاللالاناغ او هحرأ عوطمقالملا بصنال

 5 « م2 عدو م« ءم 6-1 5 نه م عار م هم

 «(اعرضلانكسنمرازو لات * هينكاسو حارضلا غلبدقو)«

 0000 ا اا بلا لا اا



١ 
 ا 20 لي 274707712 70:2222150056- 216103 ا هلت تاتا طم 0927901 0107ج اا 7 اانا ا 1 ا سجاد ست دوج تدل نق

 كلذاه-وةةترتاوو هعسا كريب ١ هموصخ ىلع

 )ءمدو” مو

 ء(امنأ كرمال د درع »* فزد ََِودََببا امن«

 ردت لط د لساعات ةراكلاوءانفلا هنو ناز ر ناك كانو ددولاودحماناىأ ْ

 مظعلوت» كلذ فردقلا ةدعامربغ نم مَدَعَتْلاَو ةدامسسال مصدق فلا تاقدلا كءامدهداو

 ملا رّدقملا ىضقملا ىأحاملاردقل ان ءالردقب تم ةداوةدامسسلا تءدوةسأف ٌكلردق

 روءالاردّةمرندة:ن عءىغمسال ثدال ان اف كلذك مالا ناك

 - ةلومل مدر سوو د ممم ممجو» 2

 «(اضصصتملل ارىده» ىلو * ايلعالو نيس اد قفامو)*

 ةءادهلا ىف موقت أى أنيسحلاوا.ءاع هنالاومف مد_ عيل نيدإ ىف ههانو هءاو تكن ماكأ

 امهالاوامت "اك كالاو ناامهماقم

 --ه ”©

 «(اكيرم ل نمنيدكو 3 اوك لورباك ر

 ىذا لكتراسف مجالا نعتنع اودملا ادطةو اهو تدهج او باكر اهذ_هتث> ىأ

 تئرب ناكر لا هذه تحج اولىأ لبالا لاعتودو ع رساهلعنماهال هد لو ىجولاو

 دقق ماعجالا نءتاعأالو اهالاعتلاءاز_ا تلزم الذ لزنَما ند | اهنء به ذو اهنافخا

 اذالاعنلاءاددا تمرح

 وو < هدس”٠» 24 هم وفل مور

 506 اهلج 2 1 واف #23 اًهْجْيِشَح وةلدي ل

 رخنمراساذالادلا ديدي لبّداو ةلسلاو ميلا سالاو لدا لقأن ها ءاذا حيد لاقي

 ميسصتل لملل الو أ فرم يدلاد ونلا هذهتدصقىأ لولا طسو خاحاو ةحلدلااضيأ مسالاو لدللا

 ىءتيو لزتملا غا 1 الف لمللا طسيوريسسلا فذخ أت نأ تشو راسهتلار < ىذأت الننى

 نملث 0 رد را لما ىل_ءانةيفساعملا انه غف سعُشلا رسةاساقع
 ليللا لوط لاحرلا فل. ممونلا

 26 مومو ما 5

 «(اكشنيعرب سداح تال « زافو ىلعن 0 دقو نه )

 تقسو نيالا ده ترد ىاانج نا كلر كرد عر ذا ندع لمءمسةحاشالا

 لاما ثالث ىأس دانح ثالدري_لا فهل ع ىلع ىأز اف و ىل_هتةكع ىأت ماه أفرع_لا ىف

 ال اىلامال | هذه ىف راها سدا نتاع ةد_. نمو ىلامللا ةدار ثالث نمءانل !فذ اذ هلو

 صولا ىفانذخ أ دقرقس ىله ىأزفو ع وأ لل ءنضلامبو ميسشلا
 سس م تت م موه. و م 7

 ء(اص سل ى حاس لوف 5 هذا "الامرات حد

 سدانملا ف هدافال ا ىلع لطمو ىنسعملا لءتلظم داش لالا لطب ةئلات ما ىلا

 كردنالى أ هنوسنالا صخُتو صخ نيزيعالفا_ يف ماسحالا لك اثنتا همإظة 3ث نم ىهىأ

 ه١ 2[ هفتأل جمان حلال ب اطع يعش س حدد
 ثت5هبببب”7#

 ةرت

 االاهلوق دج خافوش
 7 ىام



 نأ 9

 هقرع قعداصل احا مهر دص ٌضفْف همضد

 «”ي هك | مم مه 5 و م دوم و مو

 «(اضغسااَوَلاَوُدلا اهو ريم * ”ىلعوبدانحلا بابزأو)«

 باصص أ ,_هنيذا!ءالؤهْن ا ىأ ضد رعل!ف.سااوهو ةوفص عج مغصلاو حامرلا لباوذلا

 2 ومو لامس جس سمع 7 همسك مم هدول 004

 «(اسوهمباو ةماعتل اوانار عا نط اودكرام لم رخو ) ه

 برح ىف ثر_لالئاقلاوهو دامعن: ثرعلل تناك ىت"أ ةماعنلاو ىنغاوهو ركذ سرف بارغ

 سوسلا
 لامعسشلابميركلا عسب نا 5 ىم ةماعلا ةطاصانرق

 لاس ن نءلئاو برح تعمل 5 ىمةماعتلا طبصانر 0

 ءالؤم اهيكر ل خل مما لضفألوقي برع ءلاد:ءةفورعم لمح هذهو ىتأأ !ىرخاسرفحودلاو

 ةها رذلاو ةدوملا ىف لاثمالا اهي برضت ىتاةفورءملا لحنا هذ- مركذ نورركنلا

 مهلمخ ىو اسنالاملاف

 «(اضيب دهن نحنا »+ دكرامذَنلاعلا حو »
 راجوأمي رحنمكلهتتاودل ض رعت اذا هلجال ب ضغيىأدل مذ ىذلا قا ارامذلاو ظفحأى 6
 قوَدعا طفح مانقلا ل رتدنعاهنعبذلاو ناس ع دافعا سانا طود أمهىأهريغو

 ءالؤه طش حاش سنو كهتذنا ى>لاسلاةدشلت امدأ و قوقل طوس كرتىمىأ لزم باول

 هوعمضل ملقم 50

 م سم

 «٠ (ايللاالوبعحلا ىف 5 قتنمأد أ نباةفرعمم)»

 اللوش هب ماشي امهالكو كماد 00 نم” ىبعذلا عيطنلاو ل ارو نم“ حيي ىذلا بمقحلا

 نع اهوركم ىمحأ آت اف فاذيو هركمام تدمأ تنده شم تةلعتوروك دل اذه تفرع

 هنئرعم

 0 ا
 اذا أهي نمي وهئماممكماونام اسلاو هيمءاشنوهرسامم كيلوبام مصل اوربطلا نم حرابلا

 انوومول_هخ ىرج ناكو لودحلنارئاس نودهل لن قمسسلا ناكد حم ازارحال لومدللا تقبتسا
 قابسلا ةءاحىف اهفاضلامو ثهلو.اراسىرحو قءسلا اهزارحال

 5 922 0100 51 0 مدوؤعاعا م ضصءاوثرو

 « (ادودغل ا ىلاو هنأنار ىلع 3 ميزه كلمدهعا بك ولو)

 نءهنال ىءوهوهو هب كريتاممدمساناىأعود_مملاروكملاىأ موزهملا هع ميزهلا

 رمنلا ق زر ةءالعا ىلعه-ه- ا!بتكول موزهملا بولغملا كالا اف مالسسلا مهيلع ءاسالاءامسأ

 يبصصلئطشصصلضطلسششجج  نبدلدلك ل+سكللسلاط
 511011#*12 ]10 ز]ز]|]|]|]|]ز]|]|] ]| ] ؤ ج8
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 تارلوش نب رشح وتل ىهذتدق ىلاةقانلاح ؤةالاو ىالا هع ركلا سرفلار# لا :

 حوال نبا ته مو لإ :الا ىلع ل ملا ترث م انبرحلاىفةدعلا اوهىذلا سرفلا ماركا ىأ !رلا نم

 هرب ىلع س هرفالاراةبار عا ره همسقس واهامصق نع

 م وموءس 2-5

 «(اومص حابصل تددعأ و #* ىداعأ الادبك ف َلدللا تيكر 28

 ءادعالا دياكم رف مهدأ اسرف تيكر ىأ 1آض نال نزلا حاجتسلابو تهدأ اير لا كل ا

 سناعتللح وبصلاو حامصلاو ليلا اركذءاملالدينيللا كسرفتمةسو |!
 م سم )9و

 «(اًمكت الحر دكبل نوي 3 مكس رف ثداحإ مظءأو)«

 لمصفلاة ب رثىلا هفرصيو نيالا هملع لكن اع 0 هرف كال لجر ثد اولا مظعأ نمىأ ا

 لاملاةدانزلابلط ||
 < وم ”دوو هد مق 22و <

 «(اسولنددعيا وق ورد 5 ضر وفءام-4كيرت <

 ناو جرة دنقل نانا تاو ناس جردعلاو نر ادا الوءاعسسرغل ا ىلاعال لاق

 اوقنيبامعسناى أك يرتلعاف هنالجورفعفتراوءاوهلاحوللاو جور عماد رفنيلجزلا ||

 ءامسلاو ضرالاذا ضرأ هنا أو ءامسهملاعأ تأ كلذ مهو أفءاوهلا هء_ثٌىتحسرغلا اذه ||
 ءاوهلانافنتكتامنا

 سس ”وه و مروا هك 00 و رم صوضس سس ىو :

 ه (ايرتسمرّركملا ني الا ىلع * هارتهقباستحلا لص«

 دلال صو ههريدق:و هدش: لنا قيسي قباسو»و قسع ىأ لمصأ سرفلاا اًذهّدِس لوم ||

 ناوا.ءبال مركو قدعو د سرغللا اذهىأ“ا.ءالا نيالاو ازاهماةءاكلاب وتكحاف دال اقباسأ|
 ىلاو ناو ءا رحالاب راي هنا أ 2-2 رتس مهن“ اك ىرخلا ةرثك ىلعهدحت لد اريثك ىلع ا

 صقتالو ءامعالا هكرديال هنا ىأه بكر أن يحدلثم هذعلزنأو »بطلا فأل وقدلثمورّركتو ا ْ

 زتمملانيالافو ئشمريسن م[

 رو>ذمق.اءاروودعهيشو » هلوأت_كاف هرخالامت
 ا 2 7

 «((يسَساَد قف هج * كر طرف نمو بعت اك )«

 نا لرش تالا هس رشي نازل فر سر درا 1 ”ىشعلا نرش قوبغلا ١

 اه رع همهسحج نم ىرذي هناوراط رثن م هعسج هْضفنامشعنبلل| نم سرفلا اذه قسأم :

 » (اً صال هنالك * نم ضل ىدبَأَض كلَ »*

 نارك رخ ا ايرسرك5ضحن ا كاذكوءامهطلانعال ىذلانيللا نمي رمدلاو بمللا عضوم نامل

 ىذلانيللا حرختسا دقو ده. هثاثكتساو لح رلابدك ره ىأ سرفلا ضكرّناكى أ هقرع



 تل
 اي سستم مسمي

 قربلا من 1لاَعد : اًمضم ىأا الاقرب تأ ار ىم هيوصو ل- ةوض كن ءعر طتاضي أ كنملهحو ىأ

 كاذامقوش جات هاو هبا انا وسم علل قرلاوج رطب جامط هلعر 5 ءاضااذا

 هتدنمأهن هكر ديالو هعمل هنال

 اهيا مقسا*ءاَروذأ 5 ىنتلعأ ًدعاولا ضاره

 دعولاز امنا مدعبإلعلا م 7 ايول اقول الن رعود اقول لع دل دول امص

 دعو بامحالا سرأو ل نم ممررلا بويهو قربلا ناع1 ناردق دوءوملايءافولا نمسأملاو

 ماهي العج هي قرتولا مدبالم_هو دل. .2امّاو ةَقْشلاد- هيو لام اًةقمقح قركسفتانلف هانا

 اهككامعسءاقللا ن نءدهعمط عطقو هسأب ل_هجو هءاروءافوالذ اضن سها دعو ناعمالاب قريلا

 دعولاز انا مدعبادعىأ

 هارت

 «(احو رس عْشل لون د ممم 001 ىداعأ آلا شدو خصام م

 عواطتق و ىلا لزتملانا» أو لمللاى رتل ل ايجاد اوءادعالا ضر انزواح ىتءىأ

 صأ ؟عواطلادنعمهلاحتراَنأك لعح نيرهاظراهلاءوضىاناكراتءلطاذاف سعشلا

 لاوزنمتقوللمساحاورلاو ا دغةضوهواحاور حور حارلاقبي و. ريساانمهانا سمشلل
 هلوقك تقولارامعاري_غنمح وردا ىنءعحاورلا لمعت اتيبلا فو ل-هءالاىلاسعثلا
 حوركلال عج ةنديررقامت اكف ىلوالا ةعاساا ىف حار نه ةعجلا ىلا اركملا ف مالا اهءلع

 احاورلاوْرلا ل.
 رد مد هضم 2 221019

 «(احون ]سان ناوامب #* عن أ ةمامدلل ضرأب)*

 ىذلانوزولا بئكللو ابرط ىنغيىذل ارورمملا برطال اص ةماقالا ةأ هم ْضرأ ميقنىأ

 كا
 هدميده مو مو مهمل >0 ء,هم2 ىو

 «(ايلاَو واخ نمدسعن نو * ىف اكجملادابعأ)»

 هنالث ثلاث نول اوقيو ارت اد ديمالتلا نع قع ني دينو دي ىراصنمهو مورلا بطاح | ملا بطاخ هلوق

 نو مكفاذخ فدك ىدع كمعل نمالوةب اهفاوثمعبل نيل ىلا دالي ىلا مورلا ح رح ني-كلذو ةزمهلانأمهف

 اديأ مكفاخالىأ كدويعموهىذلا ىسعقلاد.عن ىلءف اخي وءادذال

 000 ةزوه كف
 «(مِعلاَقأرا أنَ كم 2 رع َتحَرأ اد حاول )»

 هلوعقمو ماهفتسالا

 حود_هملاب طاح ملاوذوهو اننا ع منلاو بهتلاوهو حرب لابتئبىأ تحربأ هلوق فاكتوهو فوذحت

 هل مم سا. !١امعأامز رعت مزعءدقو هما امص لر_غكيواسبالا محو كسار كشك نانا أ دامءّنأ برتالاو

 كاثمالانوكيأل ىنلا ىأرلا اذهلثمو فال ءٌَدَقملو عمم
 مملوء

 «سوقارح َلمْرْو 0 لصفر هم كولر هأ



 هال

 اذه غاب ىتح هلأ لوط عل لعج ىأ الءا قرملا ى رس وي سامسالا هزي دال لح ام قمت لو وسن
 ةفاسم عطقذا امعأدق حاطءارسلوطهاضن او هقدأ دقو ذو هو ىبحاهللاسقيىذلا عضوملا

 ةدمعيلاةَمْشلا عطق تحلم لوط أ هنالعلط هون هنأب قريلا فصو ىحلاولا لصو قع عشا

 اسعمالوزهم او فت دافي لا كو ولا ةقانااءهلا مشن
 32 ” سس ./”5ه هم دس 2

 « (احجيرقانغج هن جفداصف #3 اسود ىلا شع«

 هنافسأل حر هناك ءالو هناعملةعرمس ىف قربلا اذهلوش ًاديال قد قربل ناسا عباتت فصب

 دل ةحيرقلا هنا املأتتف مائل نيعلا ضم. ساعنلا هيرتعي و موذلاهم ءاغبر اصوةعر و

 م هتايىأ همنمع حم ملالا هعنمف مانا صمغمف سال | هن رت ماهي رس ممبف ءاّمدلالا

 ع :عباتت قربلا عباس ا وساه:ال ضوغبىذلا اذ_هاكاس هناعل عرس ف قربلا

 حرقلاام ملأت اهضامعتاونيعلا

 «(اع اي هرم تنس ل اربطة سم رج أ حاته ام اذه

 اذهىف فصو انما فصوالرمشتلا اريطت_سااو ناصهلا نملعمفا جاها

 ةراطة_سالءح 2 ىلع همدلاسو حرج ىنؤب للءالاداوسىف قربلا ةرس همس هتئمه تيبلا

 ىضخْرلا نديداو سفرجالا مدلا َهَقد رطةلاطتساك لءللا داوس ىف هراشنن ىأقربلا

 مس وزووو, وو دهر

 *«(احو ور همسي سل قريب * اًدجو ماعد ىاَسالوةأ)*

 ني- ىحاصاىلوق ناكىأ هريسغو قشعلان 6 مبهذى ًاانامدوامذ سي ههدو ىلع ماهلاقي

 داكبال<نعهدسعبل ىأق ربل حوزما قال ىأ هتشالاهرب ىأرذا قوشلان نمسهدو ىلق

 اك ارداهةةت

 - )وم سب

 *(احور فرطار اداوم وماقأ خلد راب ودل همسه هو

 نمحرطت:د.عبىأاحورطاراداو د_صقموقبوصن مبروو“ ع رلابو.ه هقوش مد هىأ

 موتى اوس حما ثم هملع كر كب ”اك هناك بحاصلا اذ - هماقأ ادقو هراندري_غىلا اهإزن

 مهءؤدال هناكعرميةموهو هذ اودعد

 4 013 م ٠ 0100 0-0000 ايل 0

 «(اضيرمأكا لاب نم مت « اكىدلا ةعولاَعم)»
 قري !ناعملل هقوش حاتها ال ىحاصلت اةى اىحاصالوق ًاهلوقلوةمهدعبامو تيبلا اذه

 نماح رمت ديوك ومب :ًاونزحلاودسولان ل ىأك يلق ةعول بونللا بوبهو

 لعل اقةقرو فك ىاذاهد لم لال هد هددسعب مث كبامحأ اننبو كو مأشلا لبق

 لااا هذه نعهرحزب هناكىأرلاو
 سموم هدا هرم

 «(ًاسولاهرب تن ااماَذإ : درت لامع م ىو) «
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 ها ثاءحان ا

 1 حب

 «(موُشلا ملك رءاوماقأ هللا راد الو مهحادرأدد)*

 ثعسالناهنناةن_سنأالولورورمساا نممهيلا صو اا مهح اور تاومال ىلا داعأ هناكىأ
 راذح الواو هلوةو هتنا تاملكل لب د.تالن كآو توملا ةعرمص نماوماةأرعشل سا مونلبق تاومالا
 رودقملا ف فاذتال هنا هتئاربدقت ةضراعم نمر ذا ىأهللا

 « (ريرخلا فيطلب 200 اور نيالا دع نعل نال)«
 مهدارسا اف لءيىذلاهقاباوقلدقفهبفو دامو مهعدفةرخ الامر ةةسءاسلاداع: نمىأ

 ةءارق ىهو ىدابلا ع امخ تالا ءلأ..:الو ىلاعتهلوةك اذهو اهريخو اهريخهدنعىذأا

 ىلابهذفامملعهلدفهّمأو ك4 . ًاريق نعلد ريح لأس لسور هلكمتلا لل ىنلا نا كلذو عفان

 ميا باعصأن ءلانتالو ةوتلا هةمهألَر افامولا- فرع أ نع امهلاعدو ني رقلا

 01 54 سا” رم.« <

 «( بعشر ان نيدداغلل 8 5 ندع هن وال بلح) ه
 ا

 ةنحلاك هل تراص ىّت- كةمدخرث اوْلالار نا ةشيدملا هذ_هتباطىأت 2 زالاة_ديدم باح

 ميا !مناكهل تراص تح ةدلبلاهذ_-هديتدنكءاع قا شا اوردغلا ارعض نمو ةماقالا ةحلاصلا

 * ريغصا اريغّصل ١ ردفان مهب ع فريك ميظعلا ظمأ او)*

 مغص ارد ةذدال_اارئاسل هأ نول ةءاهلهاو كناكعالضفندملارئاسفو فت ةئبرلملاهذهىأ
 ندالان ءاعربغن هةمظعلاف غلابلا ميظعلا نيعىف مظعية لإ دملاهذهنمارغصلزاناا

 ا ا
. 
 الا م

 سوفنلا فهر دق ظعبا> ىلارهنلا اذ_هباست الىأ ل بحرشو باحبا.ىلءعرمىيوق

 ليلا اذها مم اكسانلا دنءردقلا مظع ىف نباح ض هر نمةاصحو رجلا هنااكف

 ور. عدو 1م لك وما مرر م -

 دورك دوما #* ىَّلعل رممأدوعي يح تشع)#

 دأتلا غبصنماذهو ! انو رم دف دوه الويل تدك سرا تال اد ل عاكأ

 *(ددذك قام ومدى 5 ارادوا

 م-منودا م تصصخو تقزراماملال ىلاعملا ردا هنأ دينأ دال حال سدلىأ
 ةصاخا مب تزفو

 اهلوأةدمصق نءقصسا نب ىمو «ميهارب اان فب رمشلا بكعاضيأ لافو
 اًوزنالا تال كرادو * ايرقلا نفح ارهسأ ك داعب

 رتاوأملا نمةيفاقا او لوالار فاول اف

 لزهىت> هاربىأر هسا ءاضنأ ىذا اوضذلاو علال أو قربلا حالو قفش أ ىأ ل جرلا حالأ لاسق»

 لوي
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 تاينلا.ضرال اان. نم لان أ دق عبرلا نا ىتح كا ةنمزالا تداقتن لك ىف لم اد غنان ىأ
 لرهال ل متهما كد عدل ءاك كسرعن احا تباراعزالاو

 و ” وو 595 همه م م” و 20000

 * رر امش لولملا نو دءال »* وءايكا ةمدخ ضر الآ ىميكو )»

 رئاسنود كاةمدخ رمضخالارب رولا هناك سلمهرضخو هراهزان ضرالا عج رلا سلا ىأ

 عيرلا ىلوم اب كولا
 ةوءي 87 مولم هميهدم 5.9 هج مهم

 ه (روثمؤاواب ىدغتءارش ه دخت زفات ىهف)»

 طةسدقو رضخ أدع رز نم سالف لات عامم* 7 ىمحيذ تالا ضرالا َّت ترمضخ ادقىأ

 رعاشاا لاف اك واول اهناكفىدنلا

 موتلااهتافا-ىفدقواذا « ةعلاطسءدلاو ىدنلاَناكف حو
 هور موم قوره مدع

 «(ريسكتاْنلاَن بودي ص ع ةرلا ىَعْدَت ور تدغو)»
2 

 صقرتنأ ىسهتشت ةورر لكتراصر هرلاو تايملاضرال ا تذبزتاملىأ ضرالا ن نه ىلءامةوبرلا

 ديرب دعب لطي ملاريصق تاسمنلا ناكنيح ع. .رلال وأ فىأتاسنلان ماري_دقابول تسنلأذا

 احابت ,اصقرت ةوبر لكت داك ةهتابننسحو عسب رلاراهز أب يطب ت عسب ادق ضرالاناكسص

 ةريصق هبأمث ن نوك:نأ ص قارلا حو ع... رلا

 و م قمم ص ين

 «(رورمسلا د هود ع 3 اعمل دش موي سانلللظ)

 رورسسلاد_.عووعتن . تكحكاو ساللا دمع لالمالا اذه هسمقتدّةعىذلا مودل اراصلود»

 مولس افلا د_ءءلظرب دقت ىلع عفرلادمعو بصذخلاب موي مستلا عجب فدي اورلا اذكهح رغااو

 مال ااذهتدقع

 ه(ريمأ الا هو ريدم لَها »* لام نكيتا)*

 هحوذ فراعتملادوهعم اوهاكمهنمل الهل الهتساريغنمدنعلا اذهمهللصح دقن اكن اىأ
 لالهلا بائمم 4|تاندقادهرتمالا

 مو وو مر سيعمل خو س

 «(روُدملا منول لموت 31 اًقوَحدوناسوار ظطنممهقار)#*

 ةيسهوهعار وهرظ:م ن_س>وهلامح سال بع ًاروك ذا١نالوقبهمعأىأ ئشلاهقار

 رظذا ١ اهعسالف هيل ارظذل | نود.عأ |اقرغمس ا!ىأ هرب غل "هل صفا مف س دنو.علا لموهفالالجو

 : 00 0 ا

 الاانا تا 06 1 ةتءاس الزواج تح رد لا ا اذهيهناىأ

 تاومالاوءابحالاو ورمسااب عيا كلذ
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 | تاغفص ىلع منال فرغلاةراضغو ىنغلاقنورناالا تاكحرلا ةطاارام متافماللا

 تازئأا1ىابرمالسا هلع ىءومن ةباكح ىلاسهت هلوق ىلاةراشارمقفإكمذ سلواكلاوحأ

 ريقةريخ نص ىلا

 ىلغاىور نمواردق نهالعأو تار دخلا فرم: ألوزنالا ىدّ_النأ ىلاعلا لرمصق قس ىأ

 رهملاالغنموهف

 ة(يصر فوض نمافو> ناَمد#لغلأ بهمن 0 نمتاحرز#*

 م[

 رادىلارادلا ناماغن ءاهف ناك نم هراد٠ نهءحرخأ سور ءل اع ءادعاتقو رعشلا اذه ًاثهملا

 نيستنن رجلا عوطسستيوونلا ريل ةفوفزملا ذ- هو موهتلابىأ !بهشلام هنالغ هب اكرخأ

 ووو 7955 0 ه٠ عمم هو هرر2 ء .

 *(رب «(ريسملابهم 1 ع ثلا هبت مهنيح قف“ الاك ناك ) *

 هذعبهشااكم هني ذإ!نالغلا لارا ودب سءوشلاكىه ىلا ىدهل !لوزندنع ل لرمصق ناك ىأ

 لاف كهمو تاغ س وكلا تعلط ىتمءاوسلا قفاك
 بكوك َن نمد. تءاطاذا #* بك اوك كلولملاو سم كناف

 وق. ”١ دو هدررمصراخ  مرع

 «(رددبماَذر سوءتلازو 2 نأ * علب سلو ةمعناهلا)

 ناسن ا ابرب د3: ىلع فوذ < ىدان او ةناغمسالا مالك ةحودشم ىل مو بعتلا مالاهل ف ماللا

 ةمعنبص> !اذهلو ريسفتلا ةطب ريش ىلع راه | ى هو ةمعنل اىل اةدئاعاهو ةمعنا | هذهل بعت

 لوة.نأشلا ب مع هنا ريل ىدانتف كمحتنءام ىرت كن * اك ءامللا,كلوق اذه ل ؛موريسفتلا ىلع

 ىأرو دبل  ىلعائامضو اهئ اهب سوعشنلا بلغت نأ ب حعن سيلو اهناشمظع نمد ةمعأ هده

 رودمل!لاثمارادلا | اوةرافنيذلا نامل اولا هاف سءثلان ملامم هفوذزملا لمعمل اهذهنا

 ترسل 0 ”. الامروديلا لعسعملا ناطلسو
 2١م 1

 «(روصلا فن نك اولادك 2 رم خ نسل ارذ نمةردإ) *

 هلا ةعسارصلا, هب شارح فنك ند تنكس دقوردق مظعوء اص ةردلاك ”هلدقعل اهذ_ه ثاىأ

 هدم هذهنوكتن أ دعم انا كوكل _ءازفاذ|نمب مخ اطول واكو

 دوم ءهَ

 *( روثو اضن هيام ميل ادد لا سعت” تنآ)*
 32 مم

 تدافت_سالبافرعشو ءابكءاهلاصتان ا -قثةيهبتناكن اوةردلا ءذهلوقب

 حملا“ وضنال سءشلا نمرونلاو ءامضلا دمه ساما عطاسلا حبصلا نأ اك كنماهز ءواهفرش
 سمشلا عاعم نمثوكد

 «(رومأملا لدي عفم يم »انامل عش عس رلاكات أدك)# *2و د وميمه و يلو هلو © م 26ج دم

 تتم وو دع حسو 2 يس و22 ص سو 2 2 2 ب يس بج يس
 ىا



 تكدر

 امناساواهدب مراكملاةدوص
 اهنممهلمذف هناملغ نمةعا. جهرادفناكو هيلاةعطقلا ىذلا حج وزردقو اًضيألافو

 اولا و هةمقاقأ اؤ فمفكنا نم يواكب مر الو دد:ع

 ء(روم الا عج فعل الاذهان 0 روغدلاءاقبة معن نبا )<

 رعاشللاهروهدلا عبو نامزلارهدلا

 ناسحالاب مينامزل ان له ىلهث فان ارهدنا

 *( ريثالا لانكم ااومصت بكاوكلا كا تاعضاخ)

 ؛اءايلوأ صم قول رمالداقنتو كل عضنت بك اوس نا تح ءلك ف لس ادعت .ىأ

 ىناصلخ ىأىريثن الف لاقي ر املا لكلاب

 2 مس #7 © هدا يمس "مو موسم و <

 ة(رينالا تو حدم »* اهساالو ولا فنرثيال) «

 ١ تاه سان نع كئادعاءاق*او كاي داعسا ف مودل رونالىأ لبتاسسكؤ باذس م

 » (ريالا لاهو لح 3-0 ساونا ىمعتلاَّنتو)*

 ره لكون امرا ًانيتو ماعطلا تنزه اب معلا ةدقرلا ةمنسااو ةعقرلاءاذسل

 ١ جلا لاعنلا و رمسكللاب لاق عج و مال |لعفااور دصملا لعفلا ءىه 0

 ”ردهلاقو مركلا
 ْ اعية:لاعفلااوثهموقلا اذا « هروزمظع لعدشفلا» رمد

 ١ ءاعدلا بهذم ىللءمهالا ةغصركذ رطخناوذريطملاو اناهذسهد وحر د دءاظي أ لاعفلاو

 ْ هرك ذا ةدمصقلا قاس ىذلا حيوزتل ا سه أ ىلا هب ريشي ةيظعلا ةمعنلااهذهدقلا كأن هىأ

 ه(ريُْلا نام ملا قلو رف كن“ » اَعْذا م

 ا جوزتلا اذهب< لكى نس ىأةرمذن ارم ه دعو هه-ورمذت دقو قذورلاو نسا ةريضنلا

 | ةرمضننمهفامل ةنمزالا نموريغلضفي نسكسمريضتوهو علا نام زى كل فأي ىذلا

 ؛ راهزالا نسحو تاسدنلا
 و5 هم همم 01 34410

 «(دوو اح ناوأ ف تنبع يدنا ىدبأ محا«

 ا تاقوالا ل ضف ف كد :ًادقو ىدآىلانامزلا اهادسأ أمل م'هلمقعلاءذهىأ ةمعئلادملا

 ١ عِسرلاتقو ىتعيدومشلاو

 «”ه مالا لء/ م و, هم ساص م وو

 *(ريقق نماكم "ع سدلناريع *# بعت باو ىدوم تنك )*

 427 و2

 ١ ه لعلنا يس مالسلا هيلع ىموم لاك هل قعل هذ هيءانبلا فكلاح ىأ



 نكت

 مهلعأل ار و كاسي س دقن

 « (ناَحيرملامالكْلاَحَرَسأك »التل ل هقيسرعب)*
 ظفا نع مرتد هيبرضاذا هفمسناك ا اانملا اظذاربعي برضا اد نعهنفيس عقو توص لوب

 مضلاناجرتلا لاقي +الاعرا توملا بن ارعلوقن « مدةءامفهلوةكءادعالا ف 0 ا

 1 مضلاو فل

 ه(تاَو 3 6 قيما كام * غا لك ف هر كا بو)*

 ثاووفالا باسن يتسع قرت هيداعأ !نعاطاذاىأ ىافالارك ذناوعفالا

 هكلسي و مضاف

 هند ا 5 دل نء ها وكيد)#

 همنا ناك همءان عداذانح ودمملا اهب فصت ادقىلاسملا عمج و فرشلا اودجملا عاونأن اىأ :

 لبق مهئمدحاو نعىتك اذا ساد ناارثاسو ا يداهم فاصتال ىلا هملاودجملا لك نءةباك :

 هيشق عتبي لام كاملا ءهمفعقجاىأنالفأ

 ه٠ 7 هو.

 «(ارلا قع عمم 0 3 لطم دوما ىف هَددعمَعي و«

 هنا لاقي نارا م ءالاو انور نرحدةو قو ىرحأ اذاوداس قب ال ناكل ادانوربخ سرف لا: 1

 ناد قتلا سونا نهرملادج ويلا. دوج ف طلبو لاس نملسداوج

 لولا نم نهلا فدجوب ْ

 *(ناوخة اردت 0 ٍبْدَب ضر هند

 ةدئامدم اوك لع كضدايفو ماع تاريخ انن اوذيبستره ضرأ فهما توعد ذاك :

 هه (ناَعرلا ترص 5 اًنودَو ىوهداعولا تلواطت)» ا

 ١ اوهيْئث لك ىأ لبخسا فن أو دو نعر عجناع :رلاو ضرالا نمنئمطماوهوةدهو عجداه ولا 1

 ىتح هلاعشضمو اهضاون ناعرلارصاةلنو هساارطنت نا ةوشداعوللواطتتفهملاقامسثيوأأ

 « (ناَنسما كيد أبنماَمَو 7 تاَيضاَر راكم كيد« '

 ةنملل* :لباسقااىهلب كاذب لعن قالو كي فرشتتا مالكي دفنت أي ىضرت مراكملاناكأ 4

 «(ناَنلاَهل تاتا ١ نال َتنكتاَصاَذا)»

 ىأ كناعمالالدئالف رخافلاثرمما ذا انوع تنأ ىأ مراكملاىلا ةدئاعتااصىف هب "نامل ا

 تااصنافثيالااهيلعل ديالو كناعمو كجم فركااو رظنلاب مراكملارانآ اريام 1

 تن لودي ناعم تةطناهقئامك مدفتل تقطن ناو كنماهتد_عتناكم والاران' ا!ات”غتلا#

 امه هآ م ل-ب- 4040000 للطب ا غن7ط02سحطح٠شوش7٠/-/ضفع77د0داادلأ ++

 ةرود



 متسع
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 الرجلان ١ااذهىل اريسشدو ناجلا دم | هناك اضع طقملم بسدعو ةدسدقل اره اوان م

 2 2 ع9 م2 و و م ا

 *(نازتخاوراخدا اهل وسو 5 ءاصح نم بعاوكلارخ دو«

 ىصحو لاف مث سن افنلارخدتاكاهرخ دة ةرهاودلا سفنأ نه هع ىدح دعت _ءاوكلانأىأ

 || هبرخداوئثا|اترخد لابو ه.ةهلوزني ناكملاف ةرمشنل نزل | ىف لدور خ دين أبرد هم

يلقذ تاعئتفانزو ىلعهن رد ذ اه صأو لاو ىندع
 ةيلصالالاذلا سناعلال اذ تلعتفاءانأ ت

 أ اميجر<#برقالادلا ف لاذلا تمتد أ تدحاو سنس نم ثاف رح قليالئاالادلاذلا تءلق

 ترخداتر اصو

 01 ” م« و م2همدو و و_- همام ع 3 2 2

 *(نام الاواهتمفوللان روك «» ب رحولسف كفك الك (

 نمؤويف فنك ىلاامليو هتوطس ف اضعف برا فجاهيءاجرلاو فواناردصمهبد.ناىأ
 كلل

 7 ” ”همءر و م6 ه 32

 "مه د «(نانعىرسلا لغاشب ساو « ماسح َّىَمْلا لْغاَت

 د سدلو ]) ©

 اهلامعتساو ةفاسالارئاسذخ ؟ نءكلذكو ءاطعلا نءهنذخا اذا هانعماسحلالغتيالىأ

 هريغ نعنانعلابلغةثنالءارسس كاذكو
 و 2 6 م *-ءم 9 35 0 ا

 * (نادهلا ٌيطَح نا ىأرلا ف بصت * امي رح ةيئانلك فنكف)«

احل فمعضا اوهلدقو هحناوحىف اركس ال ىذإ اوهلاقيمومذمتدننادهلا
 ىدنبالىذاا ن

سلاوهو نودهلا نمدل_صأو هرومال
و اوملاتاذاموقلا نداهتو نوك

 ةيدهلاة نمو ترا ااوكرت

طخ [ىتمىأرلا ف قّوودُ رلاهجو بصتامضاماذفان ٌكروما ف نكلوقي
 فيعضلاأ

 هصأ ف ذونلا نع لكشو نامحلا
 ) مس ع ع 6 ع همظ ا ى مق مهول 2 000

ولا ف سطنت نملئاسو)
اسللا تام ةلعتي ل * ق

 «*(ت

 سطن ف ذادا سمطلللقهنمو هلع ءاصقتسالاو سهالافرظنلا قمقدتو ةغلامملا سطاناا

تورومالا ىلءمادقالاو ةأركلا لع شه ”ىساطنو
 هسيقون عم نابخلا نا لوكنلاو قولا ر

االو توما همر هس ارتساةدشو
ثاسا !لثملاىفءاحدقو قوتلا هءف

 نم هق-سن ال انادر

ي هرب هعفديال ىاهندققا نمايضةمواردقم فتح هلع لزني ىأو هقوذ
 خلان أ لق لو

نم هردحو هبقو نابحلا عفن لضه-ور ىلع *اةباسارتحالا ورز اىف
 نا ولو توملا

 هللاولاهت هنافو دملولا نيدلاخ ترضى لاستءوقوتلا ىف ارصقي لو نابل ا كاهل ذا عفان كلذ

 رامات وم ىنأ ف ت>-تومأان اهو ةيرمذو أةسرو ؟ةئعط هءثوالا عيصاعضومىدجىفام

 ءانسلا نبعأت ءانالف
 5 و - م مد رك لا ا

 « (ناعب قلاع كلم ىلع * لوجلالم "الا نواعت ناف) +

 كولملا عامجا فركفتالو له ف ذهن اىأ ا رجةيئانلكف نكف#«هلوق ىلعتدنلا اذهىنأ|

 ىلاهت كقااخ ناك اذا لرضيالو مهعفارال مه رهاظإو ممنواعتناف كملعةدحاو ادب مهنوكو
 املا اشم اد ب جدال 0717 1110 ا



 ©6 ه

 ءاست ناك اماهاءار هللا ىوعدىداراوالبقو ةدالقلا ةناللا لمق ىلط | نمعوتناحلا

 اراوسه.فنيسنو نبرهفهنوذا ن ند في نأ نفخو حام مصلا معهفالءاريدغل !!ًذه ىف تعا ّنحلا

 هب » 0

 فددلو د هدا وك ا 6 اوسا 0

 ءامسلا هناي

 و ء- 22 د م ا ع م يل رطل

 *(نانسلا فطعن ام ةملاله 5 هبففاهم راحل مالا ناك *

 نمتغاب حو دمملا لمخ نالوةيناعطلابفطعنا رنا :سهقب ربو هفاطعت ال لالها اهيسش

 فطعن المال عرلنانسل الهلا اكو هبرا<ع ولدللا ضراعي ث<«ردةااولءو ناكمال ادد

 برحلا ىف ةئءاطملاب

 «(ناعطلا .تارذا 5 ٌعردهْيكَع مولا نم هق)»

 نك2اقه سفن ىلعفاخ لرش براحا للان لود ءَأوهذ أيشعجاو 59 ةّرا مودأ امأ

 عردا اولساناةئءاطمىأ ناعطااهقز ءن اهعرد ىلع تئاخر ذا كلذ عموهو ْمَر "5 -!نماعرد

 ىةثلالاهاهموكضو ءامسأا ب همشنت

 ١ اهءواهتنزءامسلانواك * قرض بارت نم هعور دمهملع

 «(ناعرلا هلع ًابْيَقاْغَاَ #* امل برغلا لإ تطبْدكَو)»
2 

 92 1 ل نام كلو بمضانا ف كلا ناك اهلابرثلا نابرعلا لو:

 هّدعطق ىأ“ شا ا!تءذ>ح لا ةعوطقملا“ اكل ةضويقمام 11 ءامذ_لاو ةطوسم

 ىلاعت هللا نماعضو برغملا: هج ىفءامذحلا اهفكواهم ورغد نعابرثلا لاحرك ذي هنا تدملا عمو
 هيلعتضي ةفاهفكب انهرتذخ أ اهمئاك ة ضو ,ةماهذكو برغملاو افك انرثلاتدمدق لوق»

 الغ ذ-واقاثمتسا
 و مو #ث56 بمس ع ١ ةمد در سمر

 * (ناثبلا قرمسلا ىلعخ وطقمو *# 1 2كتكرس اهنبعتاك )*

 ىشوءامد_>ان 1 ميد د عدم و6 ساو هدام < رش ف

 ىلع هتردق لاك فصد و هرم | ىلع اهل ةيوقعاهدب عطقف حو دممالالام تةرسا مم اك ةةع ءوطقملا

 هتاكش ترثأتدقورشلا ةّوقاهنءرصاقتتىتل اةيولعلا مارجالا ىف ىتسءادعالا فةياكتتلا
 و ذو 7/ء ٠

 *(تاجلا البت محَكلَذَه »+ ناكم ف كلمات رضاذا)*

 ردع ةهيشألال ذامل هنأ ل تكد ودلا هسشةضف نم لمعت نرخ ىهر ةناج عد نامل

 00 اخ < اوغلا“ ىل- قع 000



 بيف ب يي اياب جب يبس

 غ1

 و مده همهم ع
 : َِ 2 لك سد اع سوح هم مع

 «(نارفعزلا يرد دأ د ةاطقاهزع اهاطقْت اك )و
- 

 نماطقلاةدحاو لان اذاطقل اوزمعلا نملعف اهزعأو في درلا عضومىلوالاةاطقلامدارملا

 ةرةص:ف صوب ةاطَقلاو فهدا نمرمش ًورثك !فرد وهريغبطاخاذا في داو للا فيدو ريطلا

ارغعزلا»تنمضاماحسصرحاحلا
لاو ن

درلا عضومنأىنعم
لاهذ هز هنأ نمي 

 : اياب اودام

 ةكرحهبثفامتاطقىفةكرطلاترهظ ترحاذا لذا نا كلذو ريطلا نمةاطقلاك ةعرسلا ف

 رئاطلا اذه ةعرسسب ىرخلا ىف اهتاطق

اَنكار كعك كلو 8 ىدآعملا بق اها ه
 ه (ُن

ح دع ىرالا ةعرس دامملا اطبأ ةاطقهشاسل
 حان ةعرس فصورمطلا نمةاطقلاب داما ىر

ملو ىداسعي ىذلا باتناةنذاههمشو ةاطقلا
ةم_سرالىافودنانم هماعىلوتس اام ةدشاك

 ر

خ نم دءربادءاوهفءرارق
ئديوقعا اوماقّدالا فو

قبل للاب فوذلا صصخ 
 ءاملاتلبق مثهلوق( 3 ١ ركتعاانلك هلو

 نامل اولدلل ا|افطعت | ىأنانملا
فاو :-وان انجل مالا ندر دصم

 ءاملا نأ همفزملا املأ رسلان كلاو رد صا ايدام 

 هتلظن ئث لكرتسد هنالان اذج لدالا عمو

 9 0 نإ 4 همر

 *(ناوءلا اهتني و هركملا تلعف « امم الاقىديمدعم)

 ةرامعو ةنكاس لت
 و مو مودوءيور» ه لانا لاف نامصاا

و أوه أدب ىذلا ئديملاو لعفلا دعي ىذلا دمعملاو ءاطعلا ف ىنعيئديمدمعمتنأىا
 3 00 لعفل

 50 ةزمهلا 3 ل نافل دش نولي حو لل | لعقوا اوعن ركيفانلا لعفلاو اركب ن وكب لعافلا

 اهعوقول اهتكرح ||“ اويلبةدسحاو 0 لصق دنا هم ر نمفرءذاةذان'ةبوالمأا من "اكو ركب ىوفةيهلا
 كك اهم ىهو تايه ناشلاو ركب ىعو مأىلوالا هعمهف والا تنبلاكىه دهب نماهد هب لاو اناطعلا

 اهعوقول ٌةزمهلا ناوع

 ةئكاسلاءانلا مقوم
 و م اه سس سو9و# 22 7 تاك فسم ١ كح

 * (تاهتراىراا,تاحهدالو 35 اردغاممتدرو دق اكو ) »
. 
 ىلا | اهلا ل

 هامبواةءئاكو كل ىععني اك
ت راصفةزمولا ىلعءاسل|اومدق م اك

 افلا ءاملا تيلقم نْرو ىلع ك

 0 0 ١
 حاتفن اواهكرتا :

 نان عقجافا هليقامإ]| تماقمث(؟ )هاف ةزمهلاو لعفلا نيعءاملاّنال عك نزو ىلءناكراطدن«ايلا اوف تاعك

 ةزمهلاو فاالا

 ذا وداد ودمملااذهدروأ ل ةءفاك ن زو ءناكرادئاهامق ةاادك | ءاماأءاملا
 ةرمملا تركت ل و مهل حب مكلوقيف ىل 0 5

 نينكاسلا ءاقتلال

 ةريخالاءاما| تءّيو

دةرال مظعره أ ىرلاواهدو رو عمد
 سوفنلا نهربال اهءاعر

 و رمموو ء5 هع ., .مص همم دهر 04

 8 « (نايتسإ و رمت سا سارو 3 فاط نييقم وعلا ىف رع هن ] *

 ها : 3 0 0 0 1 ٠

لا لعف هنامءافصا موصل هب ىرب اري دغهلخدرو أى أريدغلا ىلا دئاعميىفءاهلا
 ا 5 14 7 مل اك مومت

 لاوزدءدني وذم ادكحو»هموملاىأو رعت بدرى أ ىءرامضعن وءاملا ىلعافط دقامضعي لن ىف تقرغ

 صوقماملاك اهتكرح : ١

 رهظيهبو ها قم
 انهامةماَعّسامدع

1 

 ةءفاطو ةمسار همف ىءارتز
 وم ل029 هه م ءدوعم ءةر د 2 اد 08 ١

 *«(ناجهيفو حامصلا اهلعأف 5 امعاْنط !يىلاو هيدحأ)*

 ل تئتتتتئظتتلللب ب سس

 ٍس 37



8 

7 9 
 00 اكو وكي ىتاالاخلاو عبطلاناكلا وى مسا ىرتشملا مسا سج ربلا 2 اس : : - 5 5 -ه ا
 كتفاا ع رملاو ىرتثملادار اول ثم مالا ذاةنو ةردقلا نمتن !لوقي هعيطوهلاحى أهناك :

 تام ىلعناردةبال تارثؤملا نماناكَن اواهه ىأ امهلاحامهدعاست/كمدارا ىف ا ا

/ 
 و ءعهورعا ع 4برد هم مون م مدعو دودو و

 « (نافدو فاناالعفاق « اردع كامغ نإنادرعل ا امه) *

 كءادعأ  ثيؤع رملاو كءاملوأ دعسي ىرتشملاف لمن الثني لاد_,عنامدفلاناذهىأ |
 نمنافدااو قاءالاك امهنمكادفك د و.عتءأق وأ ااكرتيوك» اردغي نأ ادا ارأآ اواءلط ىأ امغل تم 2
 دايلا قدهدس نعد.علاىرأ نأ نافدلاو برها قانالاف د علا ا

 و وو 2 2 د 2 و 1: :
 «(نا ارق هذسك ساب رمضد * اناا تاءشانسدت راقنل#*

 00 ةرذتم نك امأ نمي ,و ألك نمكياعءادعالا عقمجينأب ةقرفتملا بانا نيف اوت ىأ ْ
 د نك اماقاناذملا منال موش :رةىلءاوام دعا شللا مهابانم نبت رمد دمه ص ا
 كف._فبرضا متافر ذةمىآ انانملاتام_ثانيب عجب د لاو ناك مهامنا كا قف أ

 *(ُناَمتْا كما املَنأكَل + ىرّقالا كلو ةالولد)« 52 8 ا دمر و ردو و ق7ى/< هد |

 ءارعشلا بدك لوةااىفولغلا نم اذ هورشلل تاةصق هود يعي تافص مايف ارارا ا عو

 9 00000 22ر0
 *(ناوجر الا نهتامل ىلع »* انوع اكدامللا كب بع <

 هدارماودوسالاو رجالاداد_ضالا نم نوآلاو لدكاو دع نميرذوهو بدلا نمي

 نعطلا عقمف برها ىف مدقت ماد_ةمهنا عير جأ غبص ناوءرال او مدلا نعي رجالا |امنهه

 اهتامل ىلع ءامدإ اىرتو هدامجرو ف ىف

 ه(ُناَصحاَعْرُفتاماَدِإ « تمرح ان اك ةرعضم)* 21 مدعو ”ى كرم مو د ”ب* اع 2 2
 سرف ىلعالا ىزننالفهئاع ضي ميركلا لءتلاهإ_صوركذلا ناسااو ىننالا سرغلار عا
 ةرعشملا ةروضملاوركذلل لمق ىتح هلام« ارثك لذة ىأ ءازناالا نم نصح هناك هةعرك
 ىأمرحلاو سلا ةد<هدامج فص؛تدحوو تاعىأت سن او بلدو اهل ف ىت>جالعلاب

 ىثالا نمسْ.تلل اءلطة دش اريل !نال ع زب تسحأ اذاروك ذلاك هلبخ ثانا
 و ع - واع هع ء ئى +222 ةرم ومو # مم
 *«(ناقالاو سلاو ةةراصو #2 كولد اهفرعت لمخلا تاب*

 يملا ة عرس صيب.طااوب أ لاقر مم سلو مورلا دال ف ضاومناتالاو ةةراصو كولد

 عرج سان ماهرح انح ىو 31 اهرخانمىفارامغناقلل !ىرذب

 قفاه تناك امةرثكل عضاوملاهدهاهفرعت ةعرك لس مان نم حودماادامجنا عمل او

 هل خ تفرعف عضاوملا هذهوزغب ناك ادبأ امحاصنا ىأ مورلا تاوْرْع |

 اا اجا ُيا ابنا ا ا ا ا 7 ب 979 7 هدا

 ناحأ)



 سا سمسا 1

 ل نأ ارعااونب ردم ا نيبامةريتولاو د هيلع عش ىذلاعضوملاو هو غسرلا قوفامف.ظولا ا

 ١ ىأهبتواط«اسعتمالاودرقلا لاح لع بر 0 0 :

 ر تلاىلادئاع لاا وابل زا عرفا 0 0 ١

 ْ العلا فأل ثمتالهبلاءالعلا أ 0 ايةسفاقو زق اطغادتو كل 0 :

 ا بتر متوطس.لاق هئالوطلاىلا هبةراثالا عقنن زوجالو ةراشاللا ذم ةراثاللال باطخلا 1

 : وطسا اىلا كادي ةغرصنةراشالا دهر نأهانغاافةازاملا لس لءرسسالاو دل !*اءاان هلع ا
 ١ ءابانههءابل اوكا ذتلاَعفءابلا هبلعل تا مثةدوصلا سر ءلاقامسانأنام كلذ نالا نان ا

 : اذافالالجهلربر لسا لعجا ع« مدقتامةهلوك هلءازحجو هلدي ىأ كا دباذهو كل دل و ةازاحلا ْ
 ا نةهتاقتامبرهأانتاعفى ءملاو دّرعااو ءاصعت_سالا نم برعلا عسينص ىلا ةراسشا لا ذيهلوق :

 برعل | لعفىلاةراشالا تهقوف هناء ةازاجوهلدبو مهنانسدءبسىأ كادي لالذالاورهقلا ْ

 تلد

 *(ثار ءهنرتو و ولاَ 0 هلك هلا فيطظَوو كتوم »
 22- يا

 : | ناكل !نالوطسا الا دئاع اذ فاكلانأه بلا بسق نأنوحالةب .رعلا لعن م هتناكم عم

ٌ 

 ه »ع ووم 2و 2 هنومم

 ه(ناَلاٍبسقلاىوتن متو #* ريغص نءوببك ىعيدقو *

 عافترال اوةدانزلا ءاءلاو ىعلاو «لدلا ىغو ةئمأ عج نأ ءالاؤ زك لو سءاذاب طرلا  سقلا ْ

 ريغصلا ىهال ا نع ا ءسااى ووو ىتف ىب لاعب :

 يو ةءظعلا رلذهلا اهتم تين اهرغص مبسَقلا ىو نا اكريكت متاراغصو دءشرومالاناىأ !

 ريبكلا اهل مام #2 ا لءق |

 ويم مسرإل زك د: هد هه«

 * (نانعاجب .ةيام مووت 0 ىدعىءامف تنعو)«

 راعت_سا هل سقل اهذهءام-ىفترهظ لوب ةياصسأ ا ىهو ةنانغ عج نانعلاو ترهطظ ىأت نع ,
 ءاهسأا"للسقالراغتسا(.لاغءاريكو اهتداس مولان ىعو اهل تباثلاز ارهلاو ةعفرلان ةهفاوعلا ا

 ناكناو باه كاواناض«ادعالا ةغلا مخل راعتشا ٠ ءامسلا فة آللا موكلاك ا هءاريك لمحو |

 ةفاالا ةءاص١|مفرثوتالواه» 00

 موه م ام ممر مم

 ء(ناَدم او رسادوهللاذإ 5 53 0 ىو و ثد.ءاق)«

 تد.عفنرءلاا_مبتدةهام وملاك هلال ىاب ردنا ىلا عج ارح دعوتنا ْ
 هيل قل اهدهم وقت دهىأناميكامهونادملاو ارمسننو دعب ساملا ناك ني لاغتهللا|]

 مائضالاةدابعاوك ربو لوز غ هللا اود دهم قرلعا نيدلا ىلا برعلا ا

 3 هرف ضو م ل7 0 الا

 *(ناكلا امنا تمرامىوس * امارع راو سحيبلا اذإ)»
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 و عدو م” مم م مومع سا م اعز #2 عهده رن

 ٠ (ناذأ الا بحو هن الصلبقو 03 دعس تذاع لضو)# ع

 ٍ كار افخا# لصنكراسو هعف ل ثحهنلع أف هنالعا ىلا حاّحاف مح ه.حرتذاىأ َْ

 ا عرمشاغ!ناذالا ذا هّتقو فناذالا رت ثم هترثعةلاهالابلاطىأ القد سمنذ أ ةالسصلا 6

 : هقحنم ناكر ةالصااد_هدن اذالابهدعبهنالعاو ةالمااءىو هل !هراعذا هش ةالصلاىل_ءق ّح

 هدارم ل ىف هعمل هدقتعي ع هءاسس أر هظدوالو  ىوهلا ىدينأ ١ ص
 » 0 . «ه © يب ال 5 3

 و سم 28ه” ذو و 1 5 ١ه 7< 0

 * (نامذ ةمركم لكل هيلع 35 اكمام ايندل | ىذ ك نم نمذن) <

 لاالو اصف مراكملا عجب لفكتو نمذ اكلمك بما هنهض ىفانندل ا هذ_هتاعس ىأ نمضت

 هنمالاتامركملا
 مه” همم ”رو ا < بو 12

 0 هواض داس كب ر 9 5 نينا 0 00 3

 رت

 نائم ةئللاا 0 ااا ماا 0

 ! اهنحودمملا

 مم صم و - وزدءو' هء + ان الار

 » (نامَجاَهل سل ثحرذعتو 0 ارورم٠ نم نيحلدعتو )«

 : هنالاممونج مدعفرذ_عتاهنكلو اه: كنوكل كب ارقي شتا فك انا مزه مالح 1

 هناهدرو كردتاهل باقال 1

 » (ُناَندلا براطلا حالا بورش * قو ناكل داما َبرطولَو)«
 نماردق برش ن ءناوهوالث .كلذا برش دورسلاو حرقلاب سحتالداجب ايدل نالوقي |

 ندلا ناكل سحداهعلل رو هاوأو دام هنال براع.الوهو حارال مزالمندلاو برطحارا

 برطلا.«امشالا ىلوأحارلل مزالملا :
 م م م هوو .ه 6- مه مه-

 *(اهدامعاط ل تحأو » اناَصتغا برعلا تلا داند) «

 0 اع ا ا مع
07 

 هنهادلاّةي هفالرامذاولوقلا فة. الملا ة_:هادملاو ناهدلاو ةثوداهل تراص ىأ تااد

 كلملا١ اوعداىأ هبلءبصغلاو ىمالا ىلع بوتولاب ةلود ب رعلل تراصا ل لوةباناهدو دنع ادم

 : هقلاتثو لوقلابةعاطىأ ةنهادم ,متعاط يظءمراصو كلوامال او دو ةيعراواكن ا دعبأا

 تاريخ امال بهذلا ل #ىف ءل+- ناد عملط ل دعو ضيقا: ل عف تحخأذ لعبت, :
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 ءو م

 *(ناَد الْوْندنالٌت راس * اني املهاَجْت داعم

 ١ امىأتادت ني دناك لاقي حنا اهني دو وتدل أى امج داق ءازطاز نيدلاو ةعاطلانيدلا :

 1 ام« نامدعلا ىلعاهتازاح ىلعر دةنال لولملا ىأامانصع ىلعىز اهمال ىأ ىشنادنالو 1

 ثرطس)#



 ٌ ا ناسلا هم مباطي 1

 - 5و هم 5م مهم لس .:

 «(ناَنما توا ن عىذر لضظو #* كرو كا نكو)*

 :. كسأرر ادة م ىلع علطبو هدهبأ سها هبريخل بردا ىف ل» اقارب_:عىأ ندعو دءبرو ىأ

 , ||| لعمل توملاري كن ملاك هلاحريصيو كرايتْسا نم باطامىلا لصدالو ءاّقللا ل وأى لتقف

 تا معلالود-روم.الفل_لا طر ىلاهنا تكمل كارو رم انا ١

 5 . ل دوددرابت>او هرب خا هنالهلعالو هلعملا توملار يش هن السا ةادهللا طوريشموه ىذلا ١

 | لعيل كلها نعم ىذلكلذكنلاصتسا: ل ةملا ىضقي ىذلا ىلةعلارو دااودا هو هلغالطإ ا
 0 كءاما دالك ,ملهل ١ هلل هال كةءام ا

 ور رم م هم م ه2

 «(ناعطْضا س كا لءىدعبالو 5 ىدجي س داو كملع ن نوطسوز»

 ١ ىلاعملا نم تغلي ثيحا.غيو ا د_سح كيلع دقاح ل جر بر ىأنغضلا نملاعتفا نائطضالا :

 ْ امماهب لاك سعثلا ىلع دس او دقحا عفا, الاكمد_بو هدة عفا سلو تاءاغأا ىصقأ ||

 وهىدعيالو هلوقو عم الامم كلذو سعشلا ىلع دة لاك كءلع دس اَنأ ىنعملاو امناكمولعو أ

 ١ ةلاسر مهب دارملاو نود _ينيذلاةلاسرلا مهو ”ىد_ءلا نمدلصأو ناطا سلا هلع ىدعأ نم ْ

 ا ىد_ء:ناىذاقلا نمسلطاذا ىدع:ساو ىذاقلا هلع ىدعءأ لاه ىذاةااوناطالا أ

 ا سعشلا لعد_ةحىذل انا ىعملاو همصخ ه«فتمفاصتنالا :راض-او هعد> باطقهتلاحر ا

 د-ةحلاكاذكفءادعالافاصتنالا نعريعف سلا نمفاصتالا هنكعالو هدوسص عمم ال

 مم
 000 ه2 ا ”وو ءء م مم ”,)ق3) 5

 *(نا اوه ىو لكو هر رس # ْثرع لا وج -تروز#

 ا هفثدكتس نمردق هنءاكر هب راسا العد ةلمعيىأ كاوهرتاسيو كالور مذ "ىلو برو ىأ ْ

 لمقاكاناوه يوه لك ناك نأو تم ولا اوهيهراعذ تزءفهرئاسو هضراعثهاوه ا

 اناوه تيقادقفتيوها ذاف 0 ةقورسم ىوهلا نهناوهلا نون ٍ

 كاوهينمزعي هناف هفالخ ”داوطو هيحاس نيس ايوه تاو ا

 «(نالعلا تاو العمل 1 ىدانودرئامك ف كبح«

 أ| نمرعضي ناك امه:مرهظ كاوهب هرئارسسترعامل تملا اذهح رشف ىزيربتلا ركن وبأركذ ||
 || اذ ميرعشي ةغممااو قاما اذهداكيالو اذهىلءدزيم هراهظالد.هةي نري غن مكن دوم ||
 | ههنالعالاناو ىووهل | ناقك ىفهسننرصقتس هن اكل ئاقلا اذهناه.دارملا لعاوريسمتلا ||

 :حودمملا نمدعقوّ ناكدا صىلا موتكملا» اوبل سؤ هلا ثيحن دلل وأو مزح ناك ||
 || تاوذا نالعالا عفن لف هيدارملا لذ :ءانرىوهل | باس ناعأف ىوهلا ناقك ىلع هيلا لهي
 هعقس لذا“ طعم بحلابىدانف هنالعادل ملصالا نأ ىأ ادم هرب "مذ ىف كرحرسأ لوب وهذ هنقو ا

 م سل سس رك انستا ”الد ١
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 وهو ند عججناخشا ادمهتمقسأ هنماواعو ءامحامهدلا نماوةرتغين ا اهبادحأ هع زرع تقدصو ١

 قالا ءاةسلا ا
 و م/ى/»0 45 ت37 ”ر 6 < هءمدعق تموم 1

 *«(نارزيحلا نومباترشا 39 #3 ىدنيداو 5تقددقو)#

 تيت اين كل لرالا هن هلوشي قيقد تان ت ارز لاو ذي داح اهد_داو قانعالا ىداوهلا ا

 الازهةقدلا نمنارزيللا تابنا منك تراصىت>اهقانعأ تقدو تازهراغ ءالا ف ا

 * (نآركل اهني سل قرد * اهيناملاَتي ارتي ساَذِإ)»

 املا ثم اهدولج ةقروامب اقر ةقدف ترادلبالا هذ_هنا ىأريهبلا قذعنطان نارا 1

 فاصىآ فرزأريغص:قريزاو قنعلا . نطابهرتسالرمصنأ حاسه ةواسفروطءاملا تدرشاذا :

 2-ج هد موس 7 وم

 *(نارتم اهبرضأ لب !اذِإ »* لب از عأ ىهو كذع عجرتس)# 1

 اهأنا كماركال تاز زع دنع نم لب الاهذ_هعجرتىأ لاحلاو او لب 1 ازعأ ىهوهلوقف دواولا ا

 ل الا ارباس نوتعو لدم نيَح كدنع نه مرءتفاهلاماكةءةعو ١

 م مم 8م ١ يسوصإ سامع سم

 «(ناناهأنلا تن 2 5 صر ضر ىروُداَسوْتاََل)»

 ٠ نودللاو نال ةحرمسل ةكطي تنك اذان وحل ةقانمهاوق نمناعإلاو ةدعرلا ص رالا أ

 *ىطب هريس نكسإو ح رفا نم دعرت ىهف طاشنو ةزه اهل حودمملا مارك اداهرفنم ليال هذهل ْ
 ايركزوبأرك ذورابملاتاقتثأ ادقاملالا هريس طيواطاش واحر : ف تراصفةضفاان" هلم ا منال

 لعفلا بسه لوعنملانال طاغا د هوهللو عقم هنالاحر ةبص اهنا طّقسلا# وج ناكف ىروتلا :

 هملا بنو ماركالا لصدمل ءاسامتا لاس ءفماركالل د« ىلا: كلاماركا كتئسو حن هتلعوأأ
 ةدعرلاع نمءل_هد مج رفااذاهل لصالو حرفال امس سدلةدعرااوهىزإ ١ ضرالا تءباا فو ا

 لداطاشن تزتهاامل امنا ثيح نمحرفل ليادةدعرلا مئاهاناحودمملا مارك نمل صحامنا أ
 صرأ أ اهلربدقت ىلعزيمقلا ىلعاحر مننا لاقي نأ ب اوصل ا تزيهأف ماركالا,تحرفامن [|١

 | كا تاق مج كسك تسلا ناو اقام بادر حظ نست دعر وأ أ

 لولد مىهىتاا ةفدلاو ناعللاو نيعلااو تحتر قوة نيبو ةدعرلا ىنهعىتاا ضرالاوةذوردملا !

 ىشثملا ل هنو حرفلا

 و ده ياا م ومالومر سود 7 سهء”و ممم م

 *(ناقللا ب هذلانمتئامولو * ارزتفاضالاتلانامى 29

 الياقة ىأ ار زن دعو ىرقلاوربلا ند كفامضا ىلاراصام تمت كناىاحودمملاىنعيتنأىرتأأ

 ديرقلاو معلا لدبابه ناش مولت'المول
 5 ”ءد .ه 2 همم هم م مووم م هو وو <

 مركلا نم كيرطفهءلع تامجامو كءعبط ىض:ةم ىلءناسحالا اهةاكتو رمفنل اذ أت كن اىأ

 صفلا ناسللا اذ نسال نا لاسةفالث ءبرض مئربلا نملوخدملاب ك سفن ىذرتالو ةمحرالاو

 ناطد



 « (ُاَمهلا ىئاَوذاَلَو كاَص * اهنمسلو بابا ىشعو)#

 ١ روطلا اذ هقفلمكتامناىوتلاذا بايشلا مانأ سعود أو هب هدنعا ىذلا ىشدعلوة»

 ا فعءعضروطو»و بنشملا مانأو ب ه-ُتااَت اذ نع "نلفغلاو ةرارغلاروطودو اصلا مايأاماف

 ا هلوقو رمعلا نمامهمدتعمالو سعلا ن هنيدو دع مرجع امهفزإحح رالا ع زءرتوىوقاا

 : كلم ه مه نوكمق عمعلاو باكلاكد ١> اوال لمعم_سو ضيسلا ناد هلاناعهلا ىث اودالو

 رعاشلا لاق ركرغأىأن احتل -ر لاعب فار طوف»رظون

 ناعهلا تنأو ىتفلاتنأ تنك « شسرقن اش نملمقاذاو

 912 221 77 سمس جي مرض

 *(ناخداهادأو اهرخاوأ 5 دامر نفاخ اراثلاكو )©

 ١ ناىلا ىرّونيحرانلا لون الاهافر طالاهطسو راشلا ن هدم اغا هنأ ق ينام اان ةامللا هم مث

 ا سذحف 0 :الاعاو هب عفش الدامروهذ دوا هرخآو هب عفتتا الو ىذّو ناخد لمتشت

 ا كس ا او اصلا ةرار ءاسماقأ ةامللا َكلْذك اسهنم طسودملا لاحلاوهامنمدا رااودودملا

 ْ بايشلاوهو طسو لا لالا اذا شعلان هقرخو بدشملا
 910 و2ه 22992 ء و 2 هووءءام ءءء

 *(ناوأ انا نوكي نأل مانو »* باكراذل هنت فو مالإ) <

 5 تقرا ن وكم نأ وجرتواءاطملا هذه ريستاذاعفو قم ىلا هرافسأ ةرثكن م |. لوقي

 لاقاك اياها ا ىلعهمفآ يزف
 مو صارو نم اه ©ث- وهي مورد 22

 «(ناَسحلا َكعئالَح تطال « لأ ىلا لعاب يزكف)»

 || كقتالخو كيل ااناقشا اماسحا ىلءاب تفك ملا لصت نأ ةمجارانلةنت باكر ا هذهناىأ
 ْ كيفاهئاسر قمقهتب ةقلخ

 ه مو 57

 ه (ناحالار ل نم هبشمو 5 ُّي لف ليضفلاك تاكو «

ية اغنام بط مادام ماكل هاا
 ا اماظع تناك ىلا الاهذهلوقد نوح ل

 اذه تهش أ ىت-ريسلاةرثكن م ارهف ل ضلاك اماسح
 / اهلازه نمدوعلا

 و ” ه ماس ا سمر ا” تم

 « (نامعلابذك الو تةدصاق 31-3 ءامزي م حبصلا تابت )+

 ْ هدر افرع نا حايل ترانا كفانا لاهنرعأ 'ورامتلا ىف املا تدق: باكرلا هذهىأ

 ١ هيل هض أش . مدل نالةْئ املا بذكت لو ةقمقءام ع نكي هنال تنظامف قدصنإ اهناو

 ا نيعل !ىأسهىف ٠ “املا
 20 "هي ه و معدد» ووري هدوريظكاس

 * (نائش همس هنم التو * اناطملاهيرشتر دل داكسف)*

 رثلا برمشت نا ىلعاباطملا تمزءءامملاب همة دشاءامهناحام_صلا ىفاهنطظوا واخت دك امن ىأ
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 عديو»و ناءقو لمت لوم هلو هب نولزتيانتبحأ لزتموه تاع مهل لاقي ىذلاعضوملا ذم ْ

 ليمان ابحأ لزنموهىذلا عضوملا اذهل عمي ى أ نينغيو نفزعي ةينغملاةيراقسا ى خو هذمق :

 برا ادأ مهدذع لولم ممن مم اىعااو ىلع للا سم تادنغملاّ ناتو تامل غملاءانْعو لم لنا ٍإ

 و ىو < مم 5و 75 7

 * (ناصثأم ن نجع ومدتاذأ 31 نجلا درس شور

 اتقاراءنيعلا عومد تذدأ و أ هلهأ ةدوم قطا ظذ-و ةءاعر عضوملا اذهبتذقو ىأ

 ا ا ل :

 ةقارالان عن اصت تسأل نفج عومدتلذأ ىنملانوكمف ىف أ لا نرد نأ _ةك<ناصتام ٌْ

 نألة<“و 35و أق-ةءاعربو-و عماهتنا.ص عومدلا قد سنالىأ دولا وهل المهد ا

 انهة-نفذملا ع ومدن اىأ ناصت نفس ع ومد تاذأ ىت->- ىنعم ىلعةدئاز ة.-ةمامنوكت :

 دادولا وصوب ا.>الادوهعظف-ىفالا نتمالو ناصتثا ||

 «(نآنتك|اهحرماهسود * اًدعيددبْلاح نم تحالو)»

 هيشد و ةاهماه داو شس سدو ار ةباهملاو ماا ماب اعاهراهظاودأ 0 1

 و ا ا رب فول لطول احمر مادبا اهيا فطور 3 ١

 ةعانمردبلاجوربك اهلا لوصول د_هبىفءاسنلاءالؤه لزانمناىأ اريسهملا ىلع همصنو ادعي 1

 ىنملا نس ىفاهملا سن> نم م نونكلو ام -سحرو دن ره ىأ اه رو دب ن مان* اس لا فصو مث ١

 ّّت ارد نما ىندبرانتسا ن هروهظو ندزوربىأ ن انتكا اهبربت لاقو كر دما ٌمنو.عل او

 راتةساةوسنلاهذهحربتو ةجربتماهملانالاهملا نقراغياذ و ردخلا نمنزربدال 1

 « (ناَمْزل نذاتحمسولو تصميما ميواف)* ظ

 ةدعاسمتردقولةربدا#ملا ن هداه قفاوبالذا نهب رقلا:.الو نويل لصون الرو ديل اهذهىأ ١

 رداقملا دعاستل برقا :هتفعسأولو للا نم ه#ءاء ناسا اهلاصون ىع تدضمادالا آ

 نهادو اذا عنساف ا

  (نكم هن ْنهرغل سلو 3-3 بق لكم ند «

 بول ةلاءناكمالف ن مح ىوسأسش عستالفان ماع ىلوتساو بولقتلا عم سب ذ-خ أن مح نا ينعي ||
 : نءدريغئشا ١

 و)ةؤ4- وهرر 1

 ه(ناَحأاَلَو نوح الان هد # ىلء فلست رجدقو تيفو)

 بالادهءفنوخأال ترموف ةدحلا -رغءانولااضدأ بييحلا ىلا» اخو دوأ ادهعد تيفو ىأ

 بلا تاذننمىتوذعالو

 ىشعي)



١ 

 ا مهل برش مالح م :كساوشاطو سا ا|!فخ ثءل 0 هلا سانشلا» نء مترعلوشب '

 رولاك < لرد ل راب رسلان كسا وتشب ركل نالورمثل وره نالثم سانذللو ا

 سناطا اررملاكسانلا لجو تبراثلا 1

 هَ 9 لا ا ل 955.5 8 <

 00 00 0 ا 0 هنا ننال ا

 راو ا
 57 ووم / وب او« أ

 ل لامر ع انوص يلد دمك #ن هيف مالو ورم د

 ١ لك أيوه فيسلا نو سيدمغلاكمداطنا,ررضلا ىلا هتمدخ ىدؤتق مدع نم سان ذل نمىأ

 ا هملتب و ةعطقد ودمغلا ْ

 «(ررضااو عمنا لعأ كمودقىلإ * هر لق مو دقالول) * ا لا ا ا ومع جه 200 '

 ا رزخالر هلا دد_.ع لبق تمدقكناالوأ لوةيدبعلا لبق هرفس نم مدقق أر ذاسمح ودمملا ا ذهناك ْ

 كيانمت لل دد_عساذلا ا

 د مى” ” قم ” ١»

 «(رغَس -نمدمعلا بوق ار د مهاكس انلا لاف انع تراس«

 رفساانمددعلادوع مهلا 0 اولع- ترفاسالف سانلا دمع نووملا كواّقلىأ ا

 2 0 ئف ةمو ممص»# 11 س»# 5<

 ء(رفص ىلإ مالا لل تنأ * هعباّالوصوم ارم تيغول) *

 ا ىفتباو مّرحاوهو ههبان كتي غىف هبتل دوو خل او ذوهو ه ف تنأ ىذلا مش تغول ىأ ا
 هيمو دع ارقص ف ديعلا عقورفص !

 م ععاموسل) < < دو 42ه ودم هم ه9 كي
 , (رخأل انسان عدي اف 3 ََ تاسذإ م ويو دج ع دعس أ «

 ص

 أ ىل عت هنا انعتعىتا انمي تاس ىلع دمعلا دي نهالف اند. مو.لا كلذف انل هيف تاس موب لككأأ
 ىَباا مانالارب' اس ىلع ديرب الان دمع هناقدمعلا مول سنا قم وبول د هدعس اة كمال باهيذ
 ايل

 «رمشلا ومايا ولاول ٠ عدم تامر أكل لت الو) +

 || كتءفرو استمد لع لعمال تلازال ىأمإا هال ماد بلا هتدقتاهعتس لا |
 ٌكرعلوطوأ|

 «(رتاوتملا نم ةيفاقلاو لو الارفاولا فلاقو)*
70 

 «(ناَشلأ هي تالداّضلا بيك 001 ناعما تما ن٠ ثاع ثاعمز «

 . ّنا ىئعملاو لزغءىأ ائمناعمةنوكل !برعا لوقت لزنملا ىفاثل اناعملاو هئبعن عطوم ناعم

 1 1907 909701 107 ا 117 ت7 05 ا ل 1 1 2 1 ا ا حدر حسم جوجو

 سس 5



4 

 يسبب

 ١ متاوقلا ضامب ل كئاهملا باش .م.دق لا وهو ح وعاح اس نم ىه ىلا لكنا ىأح وع تا

 ا لبجلا همز لدبا عنز ماا اهعاقا لعد ح ودملاءاقاد : ىلاعتهللا اهني زب نأ هلال ءاعدما حلاو

 ليدل اوررغلاب||
 00 070 ١و 2ددو ع ١

 «(رملا| فرقا لولط هني ر معلا 0 هتمدتريلا ليل عاووَىدأ)»

 ا ماهةءعضأو اهاوق ىف أ دقلبالاهذ_هريسنامداىأريغصلاحد_ةلارمغلاوريثكلا!ءامملارمغلا م

 ريزغلارمغلاءاملاك ريثكلا ىوقلىئغي ريسسلاريسلا نامداَثأورغاللاقف الثما برضأ
 ! ريغصلاعدةلا فرغلا نامداهمنغب |

 ود ءءدو ء و2 < سوم م

 . «(رطسلا فنوُدلا لثمكَنسْوْلكَو 35 ضرع نادل مبا طس ىيح)

 ١ نعىأ ضرع نع سائلا نون رضداو+رخ لاب 00007 مةمدحأت ع نعاكأ ضرءنع هلوق ا

 ا تءحهضرت_ءاىأ طئاطلا ضرع هب برضاواون ريضن منولاسي الق فنا اهنيك ةسمحانو قش ١

 ا لثم ضعبرث اف 0 2 ١ 0 0 تعدو | ا

 ا 00 ا 3 جوملا ىذا بش | ا
 ةمرلاوذ لاق "هله أ مناك تراصو تذحتاو ترمذ ىأاناطملا |

 اهاوطو ىامقلا ضرعامهاناو 35 انحالنءلالهلا لثمىلا اًممعف

 م يييو7ه» م ع

 ٠ (ررغماومَأَعْصاَواَل 5 قلع 2ع اوف ءولع)»

 | تابثوقئاو عنأوك دعت هضاونقصيقنل هلم ىشعالا فرش ةيلاع ع هلبعأ |

 فلوشاللا عضاو اوءلانمر درء ىلع ساشا ارث ادواصاقتا مكترونالعض اودل 1
 أ مدهق ب0

 ١ كعضاوبن ان ينمو ايم اندم :رلل لاه يرضلا ىنحيانأ نا كو اوبل ناحل نوح 0

 "15 دقن صورا 5901 كذرمش نمل مظع كفرشف

 2 *(ريك او وسلا اَنكقاَمَتالْم 5 امهفاَمتاناَدْض دم اوربكلأو)«
 راحل أ لا 2-7

 ا ناداشتمامسمنال ريكلاو دمدلا عانت الث هلععر ادمدال توة*مومذمربكلا نا ىأ

 |١ نأ 5 ىأةخوضلاوركلا عم هنثاد_-ىأن سلاءانذ عاق جاك يتلصالنا نيتاه عاقجاو

 ُ د4 اوريكللا كال دكن اة المرهلاو بامشلا

 مى دءووم2 دوو

 «(ربَصقْلا مولا لاعلاطت!لدللاو 5 اَدصْقنتَن ماده دارت ىدع)#

 < يي

 راههلارصق لاطاذا لبللاَنأ/# ىضنتقتاذكعةداشملا تالدجلا صقتت اريكلا دادزا مى هب
 كلها لاغىعمو

 و 2:39825 - , 360

 *( رمد ف دقي * ا ا 5 فاو ىرولا ف ح)+
2 

 لود



 يت 6 م 1 ل ل لل لل م ب بي م تت يب بيب يب يلا

 || نجهل لين !لوقكممتملوقلااذهو ءاشي نم هء ص ل+وزعهنلا نمةزروه امنا بسكلانأإ

 | ببسوهىذلا ثيغلاك هقال-خ ا مراكم ريصتوةايحلاك هكرتد_عد قطذلا ارمصمفاه م قطذنق |[

"9 

 فزروداغاو ىرخلاةذش:قم_لا سل نةيساذا َهَقسءربغ همأىذلاودو نع عج وهو

 رودقاان . ءارازةءاردةم

 5 ريكا قداصر 1 كدر ل نال مهتوغسا نعل كأر)»

 مهمعوم -أق ةمس اوساهمف س انلاو رودل اوماسحالا كا ىلا ةرهاظلاراصنالاب كو ًاراغاكأ

 || ىح مهول مهله تس ا ىأ ةموتلا ىهو ةنظ عجب نئظا او لهجو ”ىغاذ مهتلعج ىأ مهتلودكتسا ىأ
 روصلاحاو رأ ىهىنلا ىناعملا كردتىّتلا ةئطايلا ةريصيلاب كورمو هنوربنءضعء.ك ل ومهو ْ

 كري قداص ىلعم هعلطم5ْكفركفا ١ اول. لو ا

 و < 5و ه5 0

 ٌْ « (رغسلاىفوالال فرطال بلا 5 هدوم اع "الا ارغدمست مهلاو)#

 ْ لك نأ ىلع تاددق ةمسدنهلا نيهاربلاو اريغد هرضيلا ىءارتن لانة ذلعملل سلا نرش ْ
 || ضرالا مرج لم ىرتملا نا اولا ىت> ةفءاضمفاعضأب ضرالا ةركنمريك ؟موحنلا نم مغ ||

 |١ نيتسوةئام ضرالا مرج لثمس ملا صرةورام درا دم ىلعهارتنيعلا وة نيعبسو اس
 أار وسق ىلع ممفلارمصمااراغصتساى بنذلالوقي ّنح رادةم ىلعرصملا ىءارتب وة

 ا ريغصهمرح ىف مدل اّنأال هءلعوداك هكاردا نعاهزعو نيعلا |[
3 008 

 «(رَدَدلاَن راش ل اين تَردَسْنإ ماهم الأ ىذه تْعا)» كار

 ١ تدق اج يتلا ررط اوكا نال ماهفالا ىو ذ وهذ ثدغ حودمملا لعد :

 | هدام املع ىل: هقالت أ نسا ناكف همق ىناعملاو مركلا فاصوأ عام ال همراكم فصوو :

 ماما ل 00 لا لا ال ا

 أ م ارا ل دا هج

 ا ىرم.سأ اوريساا

 ههممه هز)ام

 *(رسيل رطل سهلا ىح ميغ * ”دماق اشتد نؤامر راو

 دئءةماهالاىفا اعذ'ىرتالا ممالاهيحاص لاس لاس ا هذ هيدارملاو ميقتالو لبالا هذهربسنامناىأ ْ

 عنب ضرالا ملا هفراعم ءالىذلا ميغلاك ةعفانلارم غةماقالا نأوهو الثمكلذا برن مث كرغأ|

 رطملاب عفاالو سهشلا
 -و ةءم 2و2 فاش مه حاد م2 مم نت مود مروي ل ا مم سم

 *(ررغلاو لا الا وعات اني * هس دكان أهلا امماَرْث)«

 ىلاعتهللاةلب ىىأهتنز كلا اهاوسوو كئاَتا سس ىأ ك تقال نأ لبالا هذ_ه هللا ناز ىأ



 قي

 ةرذتعاف بتكينكيا
 «(نالغ عت نم داد- تا 0 تيك اذِإق اللا كمل نه

500 

 ءادعالا اهبرهقناس# ىهر حامرلا همالقأ لعجامل ل ع -:حامرلا كمالق أ امناىأ

 ءامدنمورديياماهدادمل_هجو ةراعتسا فرشااو دهم اهتب اك لعج كل ااهبدافت و

 نذاردهو وذهرأث كرديالءامدلا نءهّمبربامّدال ءادعالا
 5 5 وه سل هع "رم

 «(ر دهم راج فرسكسلا لم ل 0 ده ألو«
20 2 

 لاوطاابو هلوق ىلع فطع ص ألكو وقف قارب لمقصاكأ ص آف.سلكباضدأر متفاوىأ

 ىذاارمسكة لا, فمسلا و ونار 5 هم قل ٌءارط ف م_سلان ىأ بطش ه.هلوقو رخفاف تاش درلا

 نوضغلا همسش همقرهظد لةسىلا ولعن هىرحاذاءاملاذا ضرالا. نمردحتع راح“ امفىرب

 هيفىرتىقلاهقئار طو هقيربل ف.سل اهيهمشنق

 هرم مع

 «(رزملا ونار لاو مغارضلان ما #8 .هيّدوُم اور همف تاع

 ىهوروزج عج رز-1لاو سراوفلاو دوس“ الا ناوم مل ن نماسانج ف .سسلاب تاتقكناىأ
 دل لاب زادي كارا سلا اذه توغو جااحاور الا تاعف رت ىلاة قات |

 لا لوس اا ورح ا كاب عادوا

 «(رهزلان َنملادنَأَ .ةلاضشإو « هامان عَ ضْور)
-- 

 را شتا رك ىلا ةملد ل اناولالاو ه:_.<ف.سلا اذ -هنأىا

 ةلزنع نافمضلل اهرقعي ىبا | لب الاو ثاس رفا ودوسالا ن م هب ةفلتخل اءامدلا نكاراانلا

 ضاررلا ىفراهزالا

 مم لا ءهرعادس واد و2 مود

 ء(رغ لوران ىلع 2 هللا # هنكم لق انف بسح أتنك ام)«

 نعوم اكسو ادمغمناك اذاواع.جرانلاو "ال اهبشدمف فلان اى هدمت فما |نوح

 اذهنوكسل.ةءاموران ىلع ىوطيانغببس>تذكام ندعتلا و ءاملارهنو رانلا نع ىرط

 ّنظلا اذهتق ةدص كلذ تد ارامل نفاق فيسلا

 08 وو مة: جس

 لعدم د ابنك لا ءاراَغصتْدعالو)
 «(رخشلا لسا

 مدو ًارانلاوءاملا عيجدق هناك دلعي 2 لاووتلا ل رانا اهيسشي هلا دنرفناكامل

 ةحلن عجب ىهو يلا ىلع ىشة نأ بهنكع للا نأ نظأ تنك ام فيسلا اذه هتدهاشملةلاقو

 ةرعمملارانلا ىفو ريعب عج رعسلا ىلع ي:نأ اهنكعو ار كل ىف ءاملا مظعموهو

 «(رمضم اب قيسلا سبأ نجلها »* استكمل َسلَكئاَدْعْتاَر»

 لام امدح قبلا ”كئادعأ اهغولب نعرضق فرمثلاو دسحملانم َة ةسر تان

 بدكحلاب



 ؟/
 يت أ أتأتآىت

 اي ا مهدت ذاعتسا للع 1

 : 2 0 0 00 َ 0 لا هقل للا نم ةلزيم م ا كدة نا لود عدو هون الو هنع مدعف هن بهتتالو

 ليقدقو هدمعلتن م وصلاة ءرمصق اذافاهراص:أ ااهبلا حلا

 نودعاارش نم كءاعفاخأ 35 ىلا ني: ثةثقااب كذعأ

 «(رفاتلاو با لا هوا * امي ترغظٍم اعرض سبر مكف)*

 دةنتساف كئاسإوأ نم ءادعالاهذخ ألام "برأ ١

 دوس الا تانغ ىف

 ا عقونأ دعب هبابرأ ىلع هتددزو مهيدنان 0

 م هدو ودؤوو ” م

 أ هللاوه لةنام_ثقشملا «(رملاَن الاف كفل #3 ديلاذ كم َتَجاَهْمَتجاَم)

 ةودس
 04-01 م

 ٍ نيبىذلا اراك رعود ذا نان ل ترش كفالخ فرغ "هلق تك :ةىأ ا

 ا :دشادسالا لا ةفريمغ ند هرغلا اهةثمهن ادعالو هلالثمرعأ او دسالا برضه يقتل الق

 هنوزاونالمءادعأن أ ىأر علا ِ

3 
 9 َن

 اكلاا
 همهم ©-6

 نردد وديوان رعلا عقول * ايمو اتراك اومااو مك«

 ا اوةقتوهسحأ ةماج ىلعاوعلطا واوفراشالضوودصقوهلاا اوهفحم م هدفا ريس تمهىأ ْ

 شحولاراجيوهوربعلا ةفقوت متفقو هبش منير يكتم ريموت اهنا دق لا لعام دعو :

 ا أفريل ناو رذ- ءاصضنم ارو دئاص عبر دو ناف سحب ف قو ءاملادرو اذا هنأ كلذو :

3 

 ثورذ
 ها

 برشف س
 وووةدس» ههو ع

 *«(ب ,ءالا زول نودي رهعساا #3 اا اما
20 

 ربالازرغرت 0 آنا ىّت>هن ادع 1 اندسس رد اع
 سرع 2 ل ناجل 7227 9م هدد نسر ع 2 .,7 :

 ه(رو>نمدرمسلالاجرلا قلتو اهنع * عرج نمردلا طضح ىاوقلا قلجز#

 ا نمىأعزملاة نس نم ةنامصو ةسافن هيك سم و ظفص ىذل اس قالا ردلا ان ىلا اوغلاّنأىأ ا

 ا لابرلا كلذ انه دوا يفت هن طف نزولا ف فلنا ردأ |ن نيل لوم ا

 اسوندس مس

 ه(وتش اصلا عمنا * كنب لعل مكف)<

| 

 || لوقي راغدلا ىصخلاءامصخلاو ردلا هبشي شق نم لم عيذرخن اهل اوةقارب ىأ ص الد عرد 0
 |١ اذه ىرتو ضرال ا ىلعةطقاساعوردقدرطلا لوط ىرتحال_سلاو ىلا نمهوحرطامةرثكل|

 (رْضفَف تا درلا لاوط طابو #* ديور موقعا عد

 حبودمملا زها امام رفا وو رتش نارقلا عد ارقل يغازل تمصَلا عاولا



 ع

 ىأ هللاد,عهوق

 ها هللا دعا

1 

 ١ أ هيمعيالةمهلا عمفر لآ :اىشلا ىلع 0 0 تا و

 رشالات اذ نانيسالاالو دودهنا لست:
1 

 ”مةو2 هو 0000 سث و) )درو 7

 سرق ىماسوُ لعب نكل)«
اَو سهلا يقام لباعم 001

 * (رمْل

دن آورشالاتاوذ لتي الف لزغتلا ندع هلاح عفرتب ىا
 أ ءادعالا ىلا لمهن دوقو ةسورفلا مرغم

ل_بقهبعأ اهراؤادا اوجاسرف ىأراذاف اهتم هلع مرك اء هال نداف
 ا هلوقف هنأ ىأ هيعماس

 || هينا اههتمايبسثدخفرمقلاو سعثلانيبهقاش لي وقىأرمقلاو سعءشلا نيب قلحلا لباقم

 ١ لج هش أو هف نوار انةرقشب علا هبشأو هنزغو ومص ضايبب رمقلا

 »مز ءةومو ةدههمو
 ع

 ه(ريغلا نم قل رانعءامسلا نع نع * ارح هاك تطعأ هيد اك +

 | عملا رابخاامهتعربخن زاجل ذلف عجب مهدنعنيثثالا نالنينذالا ءاباكتطعألاهاما

 : قدزر فلا لافو نامدخ فغالاولاهزيزعلا باْكَلا ىفو

 ١ رامبل اردقلا ىلعا عا ناك #* تنضو اممىاد,تاخولف

 | ثداوحلا نم بمغلا ف ىضقام ىلعهتعلطأو ءامسل ا نعهباق تريخأ سرغل | اذه ىنذ ا تاكىأ

 هملي ىذلا تدمل 1 ا
1 

 مهم مد” 52020

 ستر بني د زان ىهواناررلاطَو سأ)+
 »(ر ركل ثداحلا

لا لعجف اهاوزند_:عشدا اوكا رشي ل اقدام تااذع نا وأ
 : ىأهيرحلابخثدا او

 دق عاليا دوركم نع صايل
 1 لئاوغلاه| و هير كعىذلاو م 0

 ممل ن لمد صْسسفأو #2 اعدوعناك اولا دام 6

 نعطال صدع اوبورحلا ىف مادقالاءالؤهاهدّوعىت جلا لهل ن نموه ىأ
 ناعطلا قمت ىت

 1 هنعدم عال ارحنأ ١ وهمالان

 »* (ردفلابض سلا اَتْمالاهماَمَأ 5 مه وص وسندان 5

 : دوروب تكتف ءاملا تاردغاعيسحاهءاذ مهفوسامناسر ة تلسا ذاق شظعت دام اهذه ىأ

 اهتلاقصارب دع عم وهو .ردغلاهيشتمهفوم_دنالهنعىغتستو ءاملادورو نعف قومسسلا

 ْ اهشرةدشو

 «(رتيلٌحأن ألبا ما قال دع دحام

ونت نيعأ قمل نم فكي هعفعيىأ كاعد اءذسعين أهدي امر
 |نمد دم ن ال م

ىبلا ودا هنن اومستالث مح ةعذرلاو
يرا اا ااا كارز 

 هلاثم. ن

 هوم م )وج ملول وم م2 مه ويهمالقدو ع

 «(دوصا نموت امقحلتو هنع » تقدر راماهتملينيعلاَت)»
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 1.1 و د بسس 6 جي تا ها 1 0 رج 7 و 35 ادع م سوس

 || فلوق: نيذلا ى_هعىلو“الاو نيناملا ىلا نيّدسسلا نملبالا نم ةعطق هو ةركع عجم ركعلا |
 ا|هدهو ىذهو ىذو اناهر اثنا قواذ_ه لوةءقءاهلالخدئواذرك ذملا ىلا ةراشالا||

 || ىلوأو ءالوأ ثنؤااوركذملا عجلافوناتاهو ناتثنولاقو تاذهو ناذركذملاة مت د
 || بوكرالااعدقا وداتعاام لولممملا ىنءملاو الٌودرءالؤهوةءاهاااهلخ ديو رمدقلاو دلانأ

 عر در جارها تعلن اا ار كلا امن ارت ا
 م.م«

 ا ء(ردلاوم ةدلأا قولار اهنالأ 3 اعيش فاضألاعماهدْئاَْلاَو (

 ! اهنودوةيفاهر اهم عمفامض *الا نم لمخلا نومه م_منأ ىأ لمحل ىلا ةعجارا (يدئاف ىفءاهلا :

 ْ م'اللا نم فول'الاددعنو.,يكلذكو تاهمالا عماهفاالاهعيتتاهراهم ىأ اهنالأو مهعم ْ

 |١ ةماالعجاضيأ م'اللاو دعا اول. نوبه ىأد علا عي صعتللا مءاللاو رديلاوأ|
 تلا مراوح دعددلاىفوأ)

 ء(رتار بكل لاحت اَملأ دس 5 موتا اىفا اواكضرألا ىذّلاجي)»

 بتكلاةئيز مهريدو مهراب> تناك اونامالو اهلاجرو ضرالا ةئمز مهتامح ىفاوناكى أ '

 عب داوتلاو |
 0-3 20 هيمو رهو ل ول)ر مم ٠ 0 ا

 «(رصسا | قردمأا لئمنعولا فردملاو « مكنامز نمفالتخا ىف مهمشتاو)#

 : مركلا فنيمدقالا كئانآ ل_:مكنا ىندملاو لمالا نم ندو ىذمل اهب ىل_لل |نمةعطق نغولا /

 || لو أقر د_لاو مانالا رودي مكنالانامزت رخو اومدة ف مكنمْزأ تفاّدخا ناو ف ةريشلاوأ|
 رونلاوءابلا ىف هر ف دريت لدللا ١

 *( مضلل فزعلا دقو نورد *# يدا ادب نودقوملا)*
 همم ا

 ا نوكمل ضرالا نمزم مذ ىلءىلاسلل ىف مهتسنف أي رانلا اودقوت تأ مهتداسي برعلا كلوامت داعم

 || ممالوقي اهتودسقمفا ودوني دسبلا ىفاوريحت اذا نوراسلا اهبىدتييلو دانا عفرأ كلذ
 || نومدةيالو ةيدابلا,نوقيىأ نورمضتحال عفت م ناكعىأ دحتب ةفامضا اراننيدقوملا نم
 فاضالاىرق نمةيداملاب مهل لص ىذلازعلا اهب ْنودَمْنِ ثد-راصمالا

 30 رطقا نيرا | املا تح * مُهدسءَترطَْلا ى فا د«

 ٍْ نوك رتبالا دب راثلا نودقو مهما ىأد ردن ىذلادوعلار اما اورانلا نعةاكك اهتيشىفءاهلا
 ا لديدوعاا نو دقوب :رطاملا متامغلا تدم راغلاداقءا ددبعل انو رمأي لب راطمالا بسب اهش

 ||دوعلانمةلز ارا عطقا ا ن نولعشي مماوراذ | ار ىذسب اكتم دفعا راطملا

 نسج ىفءاشام نحو متر دقدحأ ر ديال لوامم-ملاىأاهمامفطا ىلعرطقا اىوةيال

 ةقامسلا ن نس عمدوعلاوهىدلار اطمااورطملاوهىذلا رطقل اركذ سلا
 ورع هيدر سو _و

 ء(رشأىذلتالودَحملا #4 هرئاَمشرسأن ره هرألك نم)»
 2 ول رار



 ؟غ

 لباوهب رهمةقان لاقي املا بست رادملا ليالاو ةرهمءلسقب ترخاف ىاءانحولا ىن_هيتهانأا

 اذدو ةءاضقنمةرهمو اهنرمشية لدم اهترخاذو ناندع" هلسق# ةرهعةقانا اهذه تراب ىأ ىراهم

 فرمشا!تاقف اذي أ اممم حودمملاو ةعاضق نم هخواتو خوات ند ىدم_دعفااوهو حودمللا ||

 اذاو حودمملا اذهالولرمضمىف ةفالخلاو ةونااّنال نان دعني 3هم نيرازن نيرمضمىفد لاو ْ

 مهم هناكمل مهل فرمشل اور 'تدن ةعاضق نموه ناك

 «(رَدَقْلاٍنعتضوُعس لعن نم 5 قفرعمنأ كرك سدقَو)»

 ىقفرعمن اوهو لادا هذ_هوهو ىل ىضقامرا دةمو ىلر دقام ىأ ىردقرهظأ ىأ نبب ىئهعنيدت ١

 بحأأامالا هم ىلا الفرد_ةلا نع ئبضرت هناج- ىف ىطارتغاو هلا ىدصتوروك ذم ااد» ا

 هراوح نم الوافتو هانعت |[
 ومو مه 10

 «(زأ ف بدملا عت نما اي 5 51 ءاعسلاو دن سد! لحما لئاق 000

 قيللوء ادعم وب ضيف سانلا ف را را وا 1

 0 الا لوق هل مو ءارجةش اولا كلذاو سدحلا (
 هدرايلاهلمللا ولتاقلاو م 3 املا في دس نومعطملا مه :

 «(رصشلاو مكن نيب ث يعل ةملضأا « ضو لاعفدوخلا ماهد)*
 ريقفلا نيبهلئان مسقي هنا ىأ هيل موشن فاح هلأمر - ااو 0 نايرلام تاينلا نمومتلا ١

 نمد_> ألك هقورعم لا. .كأتابنلا عاونأ عيجيرطللام 0 0 ا ١

 2 84 2 لا ا

 «(روكاوى الأ تا“ رغم هنوف 0 00

 ءاسبنالا ةثعبو ىسول لوزن تق ان تسيرمعألا سضىضمامثهدوسو مدق:وأىأ '

 دعبءاج هنأ كلو رولا هملع لزن ًاوءاسنالا ن نءاسؤوهناكوأرولاوتان الات اضن قتلو

 همالسو هلع هللا ت اولصاشساب ةونلا م مخو ىجولا عاطقنا

 6 الارث الا لَ لد في ساك عنْ م مناَسْحِإنَعِرْشل]ني)«
 2-ء

 لديهدنرؤو فسار هو نأ اك سانلا عئطصي هنا حار هلأو مركل | ةعيمط ىلع هرمشي لدي ىأ

 ةيرضلاىف ممكن هريثأتةدوج ىلع
 مم 53 وو ءمهمادر مم

 *( ء(رمالبرو كفر وأو #2 0 اوسْنمرْسَ رغيالف) «

 رغهءارو يردك لا لا كرذل يكا طرح لكس وا ىأ هرونرهظاذارهلارانأ

 رفبالور شل ار هزي دف
 سمس” وم « مهدد ”و)و و, لفل يق 0 ِ هء”و <

 ه(ركعلاو“اثلارجز برعلا فرعتذإ 5 اوفرعام ل 1 ارحزربغىلو الانياان) *

 1ر00 16151112 ريو تحب و إب ا دوج رج ج رووسح بوجي 3717275 توم يوروعج د هح

 رددعولا



 ضر

 مد < هّجو .٠ هم ودو 5 روع وو

 هر 022 هوني نميز اقام 5 0 لا
 تا 7

 ّْ ا 20 اًضملا فامهو ”ىبحادل ل اوقأ ىأ فيفا عسب رسم رساا "لعمشملا ||

 ا امهريسلوطىأ ءامعالاو بعتلا ىأ نيالاولا ازهلا ن 000 اممدتو نيديد_- ا

 |لازهلاوهورعضلا نمنيتانتلاك امهيتقان لعس نيفمسلا ةلزْئم هسحاصل زنا ملامهلزهوامهاربأا
 ْ ' لزهاذااروهذرهض لاي معللاةفشو |

 «(رَّذَح نم ىلغلا قو قوى 3 ايتيقلا "0 لْثمتدلِبَف)« ْ

 ا رهظ هم_ثي نئمطمو:_سم ضرالا نم ءارعىف ”ىبحا.هاىل اوةناكىأ ءار ءلاضرالا:دايلا |
 ا لوبيا. لع عار الاو ونا 0 "ةلوساب وعسم ضرالا تناك اذاو ءاودسالا فىاظلا ١

 ِ نءردحلاو قلقااو عزفااًةدش نم ”ىنكداوأ مةماقالا ةحلاص ةفصلا هذ هب ضرالاتناكن او 1

 0 نوكسااو رارقلا ال<نوكج الى كاوا وهز قاتلا تروا ادد ا

 سدقلاو مالاق ىظلا نرقب هيشيل زان اىىاذلا لزتملاو |
 ارفعأن رق له باصصأو ىناك « هتلظناراذةىفل: وطمونو| ا

 ىسعةفلارارخالاقو ١

 ءاسم ظلا تورش ة-ةاعم 00 اهئالدأ نولق ّناكح

 ء,مسوؤثوم وم 2

 «(رفغموعبذكل نا 5 ةيئأن مول نع ملا نوطنألا)«

مف حررت زتنسولاو لوقو تلت تيل 01
 ١ ةبئانمكتاننارمسلا نءاتكت هلى مقتان

 : قعيالورفغ الامد كل ذدعبو دادولاةءب رشف لمحتريغ كال ذ ناف ا

 بدر وع 2 26 20 وو رو م شه ًّ

 «(ردكلا عمايفكو ءاقصلا عم #*ئ هرم ىلىد امك لثلاو)

 |١ ىخردك اذاو ه.فامىرب نأ ن كم اممصاذا هناف“ ءالاك ا هترو دكو لذا ءاقصف ليلللاناىأ

 || توطنافمر) اذاودليلخ نع هرارسا مكي ل هستلخ تفصاذا لل كلذكرمع لو كلذ
 همعرارم 1 ل ١

 «(رذمارث اطل َلثمءانحو او »* هبع وزو ىلطوسهللا عودأي)*

 بطاخم ىلعةعقاوابو اهنم ظلغلاوهو ضدرالا ٠ نم نيجولابّت توهش ةظيلغلاةقانلاءانجولا | ا

 ا ىقان كرش كلوش ان دا هن عزفد هنالعبز ,ةتلانهطوس ىلءوعدي فاض راما

 ا ادهو ئثلك ردع هسفن ىلع فئالنا ىأرذ طار الملاك راف عنا اف ههعدرأو ى طوسد

 1 اهبامريةمراذسالا# 1 وكشي هناكىقان عوربام ع قر ىأ ةازاحلا لمس ىلع طوسلا ىلوءاعدأا

 ىتشعال الاقط وبلا نماهعزيفصول ةقايل او

 ملا ترانأ هلوت |
 انمنمع تعبنا ىأ|

 طوسلاىأعيطقلا |
  6ها مز ١ ندر 101000101010009

 ادعابساهمهمىفود عطقتل « ترعثو عسطقلا امنع ترانأ
 و ىلومولم م موو هوم 000 م

 *( منع مىف د !ناكى ص مصق االول « اهلتلقفانان دع ةرهعتدان)«
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 1 2 6 ا ا تشتت تحسي
 ١ قليلا ناسمو هي ميا |نس-نماوهدم ف ورعموفذاعام-هل ى هسا ل ىأ ةداخ عج قلخ

 ىتلارالا سثافنامهل تاذب نكله_.فراثبالاو باستكالل لخ د مالىلاعت هللا قلخ ن * ءكاذنال
 ا اهتبهر اهل ناك او كلد_نءكل :ةرثكلاهبامهادهءالواممار 5

 مد مم

 «(رقبلان رمراعالوءابظلا ن ماع قطاع لاشلا تاَدب تك« هول«
 ل اق“

 ىل |ثم*و كنا د اهلع لالوتلا ةلطاعلا و عض وو لاملاتاذو رح“ لاخلا

 هلوقوةيداع وتلف كتو كر خاف نم شحؤلا ربت وسكواسعاطعلاز ىدح |ميلحو اظل
 هريغل اوقكر ءشااةبورمضل يصالا ارتنكلوايراعالو دار راع

 امل ىدتها تومرمضح ىلعأب ىدادو 5 هراد ةماعلاب شاونأولو

 |١ لام هرقملا ن نمراع ساو لاقوأ رو ءامظأ أ ع نمااوقد_:ءمالكحلا لاق. نأنو<و
 هوست الا

5000 

 «(رمعلاذ مان "الأ ركلات 5 ةّئاَعدةعةاهملك ت تدلف)*

 ةينغت ىلا رم ةيناغلاو ةبسشحولا قبلا ةاهملا
 ةريغاهول يللا رقعلاو نزلا نعا هلام

 أ

 5١ ىأتزوىناوغاان قمل ادقع ةيشو لك تدلةو س>ولل ىلا أ تدهو ىسعملاو داوسلاهمسش

 أ اميل فورعملا-١دسا ىلع لركش:رغعلاو ضسا | ءابظلا تراصف نهركش :ترفظ
 هدو . 995 مم م 500

 * (ربولا نم بون ف لفرناكو * اهرذا 5 نء يبو بحاسبدو)*

 / ليقا# يلعن كلو ريراسارخاف ن ريع لالا دم ”تولاةر ةتراصىأ

 1 هربو هءلعو اهدلح ن ميونالا كلذ

 *(ر ملا ةارومعسلب الزامو #2 هيف صو مالكمظت تندح)*

 ا 2

 | ا لا 2 ةعاولا اسما ىلا نأ 1١ ترخوءامجلا ةدش كيرمتلابر معا

 رفلن ارك ذاو كيالهار ا كو هن ع تلزنىدلال زنا نسحو باطاذكو هبت فصو ىذا م الكلا

 اديأاروءءملزتملان ناك حرم لذ تنبلا تعز ةيصسمن ناك اذااهنال

 5م وزدوي هدوم , )هدو 395م

 «(رمْشلاَن تار رسلان نمسا 3 هقاور نودي فرهظإن نسحلاف)*

 نمتبلوأ هب ةفوصومكنالر ا ندم تدم نا تبانث قئارلا هلا عاهل ةىذلاتسلارسف

 ؛ هدنك اسكن الرعشلا

 ودرس » ”8 دمو ” د

 ه(راأ فك ءبتنرطااو 03 اهتم ءايويمر حولا ولوقأ)*

 شحولا ن وك لاحف ىءّرسلا وطال لرقودو عيارلاتيبلا فقأت لا تلق« لوقأ ىأ

 نمبحلا ىذةةريسطلاو اهب سن ال رقم ضرأ ىف ىذدحوو ىدار_فهلان مايخعت ىلار طا

 ضرالا نمرافلا بويار ةاسملا' نزال هنا لو.ريطأ ال فر حسسم ىرهأ ىف ىذا ىنعامز

 هلاع نم سنت وسلا اطظات ىهوريطلاو رولا الا اهي سد ”الادحو

 وول و 525
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 مهقر طب تح هلكراهنلاراساذا هلأ لجرلا بقأت لاقي هلكراهنلاريس بيوأتلاو ل ءالاريسىرمسلا

 ىول:ناك ارا م ترساذاو ىتام و هفالع ءأ تد ءاذاادبأ ىنقرافيالكلاسخ نا ىأل- مالا عم

 س ماك همم وم 47

 *(ىراظتسم كمال مح مَتدَحَو 3 هعفام ملا قوت ط>ول)*

 كرا ىذلا ىل-د عضوول ىأ ل جوزعهلا اوهو محلا عفار ىأ مهلا ىلا عجار «سفارفءامملا
 كلام ت | ًارهتغاباذا تح كلاس ه ملا ىنق.سالوضووال ن نك امالاد_هبوهو معلا ىلع "

 ىنرظ كلانه :

 هموم هرو 0 210 زوم س وه م 22 عم

 1 ريمتلاو كلا داوس هش زو هلءادلدللا مالت أ دون)*#

 داوسل _ءالاداوسف داري ناو لو زي الو ىلهالا مالظ مودينأىنث ىانالامخلاةب# طرفاكأأأ
 : ىقراغيالو ىمدلاصو مودمقل يللا لوطما اهزعأو ءامشالا س هنن اكن او رصبلاو باقلا :

 ده 5 اه رو مسد

 *( ه(رمكلا فطا ركالر جسم بدلا * مكرر ناسحالان ءحرمدتاوأ)«

 |١ ناس>الاو مكح:رابز لاف مكنم ىحسأ ىنال مكترابز نعىفدص5 ىلا م ناسا ةرشكعلا

 أأ دربأ ناك ى ل لرتهلا حابس لا معتال ث دعم ةحزواجاذان 000 ْش

 ةدوريلارمدختاو ةرتوردعل ادتغالاةح تّروانو هندورب تطر ةااذاك براشال يطأ ناك :

 || اهسؤر عفرتل بالا نالحامإ ارهشنوناك ىرهشل لاّقيو هفار اطأىفدريلا هملآ اذا لج رلارم هدحئأا

 ّْ ىلذهلا لاقهدرباءاملانعأ|
 حاقىرهش فدازلاب-و #* انوتشاذاّرغ"الانءاامىتذ ١

 هي ماو هرم عم

 هينا 50 ءراله #3 ل

 ىلعاك ذادعبل ا ايدام لو وشل اذهاهنمناك الهو ىنامالا بذاك آنمكلذو هةقراف ثيح ْ

 || ةيرق ىهو نطول اىلا نة نااهل جيش لدال هده ا ىنعملاو ةركش ىشورمشعلا نه لاما رمشعأأا
 ا عو-راادعبلاالذلو>نالو> دعو ةفاسملا دعب دءياماف

 «(روملاو لذا نكاد 5 ةيذاجو ميد نمكلوح تانك )*

 || ئزتت ىتلا ةمشحولاةرقبلاة ب زاملاو مار 0 1
 ١ ةنسهسملا ةّئمولاو هلدااواهدا اوسددشونيعلا ضا.ءاةنروملاو ءاأا نءبارلاب ىف 5 ١

 ْ نادم هو حولا رقيوءامظا !ىفناد_ -وباغا ةفيقحروماو ىبسطلالدلاّنا لوب ىثملا ف

 ١ نين هوي تمصخل ام اميبلع قدحت نأ كم نال اب ىأ كناددكسكنادصقي ادنأ ناعونلا :

 ْ دوما لانو ىلا ||
 موو مه هو ء همم و 81

 * (مددن مدرك 5 ل 5 قاب من ةرعيئذلا تيعواَك)«
 همام <<



! 
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 ىلع هدي تقو ىف مهلاسمع ةنامص تاقكو بن اونلا لاق: مهتبأن نيح مهتظدو نيللسلا تمس ىأ ا

 نيعلا دعت لاخلا ةدشأ نكلو نيسعلاد اوسنمزعأالو راسإال !هيىذلااهداوسةنامصنيسعلا

 اهياعالابووالامعاف د اوس

 «(ًالاتمْحادمسلاالو َةنواسم « هنفْدْدلا قيطبال تقوي «

 ١ ردغلاو هلئاخلا نءبتداازعتنو هم هم اوملا ن ا !ثءلاملا تَدَم_ثانيحىأ

 بذل ن ردع لثلا قو
 ١

 م معو 2 7 عمر ٠ ه2 هه

 ا لالحلا كأنه ىلاعت هنا نكلو ةساوسلاذف لكئاذا ديعلا انتو أ نمانأثوك أ تناأ

 ١ هيٌلعممو هيك

 «(الاثتما كن دازا ناد 5 ىلا امش ف ارغي مو«
 2 2 2 ا ا

 كاوهلاعام اوةعاطاهكرتب كرم لست دهعلا ءوسوردغل ا ىف اهتداع لري مانالا ص ىأ

 *(بك ارتملا نم ةمفاقلاو طمسلا نملرتالا برضلا فاضي لاقو) *

 «(رومسلا لعاناوعأ عزا لعل « رهسلادقار طب أف ريل ارهاساب)

 بطاةغام_مقماصرو ماسر هنالاصراهنو مكان ل مل هاوقكءار نمهملءرهسي ىأر هاسقرب لاق

 ا سدي دقريسلا نا ىأهسب هدوكرب ىنعو رص رعسلاو دارا ارمسلا رطب نأب )بل لوط علبارب

 5 هظةوبنأ هلأ ترضع و قرول ّت->هرطمأ ىعيههمت ىأ هطظقب 5 رطملا ”نإةو ضرالاةبودل

 ١ قربللان اوع ير ل اا نمار را ءلر ارمضخالاو قاربالا

 : ىلءنوالاةطءارو لالا فظشو بدحلانم م-ماملر طملانو.قرتي رهسلا ىلع هنوةفاون

 ١ راطءالانةناعالا جو همفةقفاوملاورهسلا

 ه(رطمنما.حرطاوملاوساف * مهلكءامحالا نع تلح نإ و)*

 َنالرطم بن مءامحدحأ كراطمأ ىساف لا دج مهتمرحواهاكءاسحالا امم سل! تعنمناو ىأ
 ىلءىنعبءام>الا نع ىف نعو ةيانعلا دبه ىاقهسا قورتسر رطلا لا قاد يك اعلا

 هسفن نعل يام اف لخد نموىلاعتهلوق فاك

 ع 7 دووم سا رو توم 2424 لل 2

 «(رظنلا نعامع أ نمل ىلا لج 5 اهفسىر اهيل ةريس ا ايو )

 قيطنالاهتموعنلا_مالاهيلاخخ ةريسأ اهله اهيل اخلخ ةريسأ ىهنمادىأ ةبنسلس | باطش ىل اداع
 هتفاطللاندب ىلا ا ل هتقرو للا ةسنمو هلةئاهرسأب هن اكفاواقُمد وهذلاخللا لج

 || اهامد مهولادد أ اهسمول *« رخ الا لافاكهمفرثو درظنلاذاهملارظنلا لمحل هةموعنو
 راسا | ل1

 «(ىَأ عاود حام كرس 5 بي نم فطوألإترسام)

 ميس

 : ىرسلا



 ندا

 !| داغالا ناالولذ هنمةسهاهداغأ ف بوذتف اضيف ومسلا هبا هيلاحرلا هداه كك سن أ ىأ
 هديد> بو ذين أف مسا ١ لءزو<عامدشأو ل ا فومسا ابو دس

 هموم ه-

 «(الالتخلا هدوم فداَسي #* فوغ لخادكينْمَو)»

 ا ةمذا ارفدعالو ليللتا لال هناف تيدندلايك جرو دخت دومفدجوب لماخ لكى أ

 ا هلوق ةللئا فنسأل فدو نمو

 تحاصملا هب وّديعال بطشوذو * لم ءامصلا ءاسوهىالملخ

 »(الاطتدل دال * مح يس امظىذو)#

 || ءاملاناشطعل ادورو ءامدل ادرت اهمال اماظاا»فصو حامرلاو سطع ىأ أ امظىذ عر برو ىأ
 ْ ةماعلا ميو ءاملنادهعالو «ةايحالو هطوجف اج ردا

 ْ لاقاكحامرلا لوطب
 اراصقالورودصلا ةشئاطب »* ريشق ىبحامرام كر كردعا

 «(الالاقاَدلا بمشي قبر »* ادع ةغباسلك مهو)#»

 ٠ ةيويصماعوردىأرون امظناك ال عرلا اذه الوقيبرمشدل"املا لو> ماح اذارث اطلا قذر

 1 سطقلانامو> عردلا لو> مودع لا ا اهةيريب عردلاوذامكلا ىلع

 هناه مشل ءاما ملا بس * ضعي ف اهضعن لخادتملا ىأ لاخدلا اهةا- برمشلل "املا لود
 اماما

 «(ًالاَغتْش ا اهنئاعضْنَءتقالَف سانا ن ءارودص تأ الم)#
 5 20 “أ

 رودسلا تاو ك1 دريغعست لف كمة سهو امعر ت التماف كئادعأرودص خراابت" د6

 ةنغضا | ن نعءبع :رااباهأ اغسشالنئ اغضل | نم

 ه مدامه 267

 *(الكلار شلال 5 ىلع ادمداكملا ف كنيمأ)

اهيرتعيال ةياغلا تغلي ىلا عملا لاك ىف كّيّرناىأ
 ْ ةشرنأب ىذقت ىو ةدايزلاو ناضقنلا

 5 لاك ةمشر تسل ارديريص) ثمحرهقلا مات

 ه(الابقاأنهطقا مدل هان رلا تقولك أو«

 اها | ذك «نأزو<ىذااد_لاتزواكناىأ ل سلاذانيءم_ضالانيب نوكي ىذلا لالا

 عطقتنأ لع ىوقنالاملا قدح فروت نارددقت مكب قاعتلا تماروأو هسمفبئاضصملا

 كلن نمارعس

 روممعص ه95

 يا »* ا اويدقو نلسملا تظفح)»

 هم لو و هوم ع رووم

 ه(الابع اهر اظانداو 7001 * نيعلك دامهلانع تضو)#
3 
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 2-2 وو /و مو وس ةدءدومم2د .ةةوصه وم و

 هذهنياننوكي 35 ضيقت قرط لصخلا ةم) «
 ١ هء(الاك مشا

 |١ ضءة:فرطف مالا اذهو رخالا لعفتضامهدح !لعفاذا ضيقن فرط فنالؤو نالف لاب

 ا بطشدب 1 راغلا هيشو ءاملا همشف.سا ااذ هى عقج اهنا ىعملاو «هدضو؛ئذثلا عم ناك اذا

 ١ رانلاوءاملاو ب جتلترانلا ناو هفقرةرتي املا ن'اكىرتف همف ىءارتىتلا هقئارطو فمسلا

 || هباشثو لك اشتىألاكششا فمسلا اذهىفنيابتلا نكلو عبط ةّداضملا نءماههْس ال ناني اتم

 امهفالّش'او امهعات>ال
 هد م١ هب هيو "2 اص م ه2 )هو هواه ع

 *(الاعتثاراثلل همؤرمصمو "37 ءامحاضدت هقوفنيسن)«

 |١ فيسلا قف نيد شلارسفءل قانريسف7تيبل ا اذهو ضرالا هحبو ىلعىرجي قءقرلا»املا حاضت |!

 ظ دهاشتورص أن يبتتىععنيسو زانلا باهتلاو املا نماحاضعت همفدهاشت كنأب |

 هم ء رف 0282 < ةطرعلو 1 ا 00 '

 «(الاتراتوملاٍبئارَعْلوقي * قرمْشماناَسلءاَراَرغ)»

 || نمل! ىلع فرسشت ىرقىهو نمل فراشمىلا بو_:فس ىفرشملاو هادح فيلا ادارغأ|

لوةبامه ب ماك نيناسل فيلا ىرارغلعجةيورربغنمةبيديهلاق اذا مالك !لكتراو ا
 | داو 

 || اعيطتوملا بئارغاهتمثدح الا ءذ ا عش ىأ هيفركفالو هلدادعتساريغنمتوملا ب ئارغأأ

 || لعج هن اكن اسلل ارك ذ قداطما لدا | لعف نمل اوقااراعتسسااناساهللعجامله عنصتري-غنمأ

 م ر ه4 59 -ءو 0006 هيوم 7 - 4

 *(آلآهملعنظوحلا ىلعأب « هاَضندةوريم الارصياذا) «

 هبشي بار سلا نالاءارسس ضرال اوءامسلا نيبن ا نظهملارظنو همم لساذا ىابارسسلا لآلا :

 مسهودفصودمشلا ع ربل الان الوملا ىلءايلافامناوءاملاك احن هسقنو هربف._تااوفاملا ||

 العد سملفتسملا

 م ماو م ءيعويدو مرثمم ءيدموزؤ»)7دوءو6و يع 9 ١

 ه(الاغْتصسامَدعننكلو 0 املاح هقوذ تبدو )»

 هسفاهلجر رات قبو هماعتبدلْغلا ناكل ملا ب دعفصوبدنرفلا نمهمىربام فيسلا ْ

 ىدنكلالافاك

 لغلاةيدكمنسمىف #3 هبراضمبضءدنهمو ا

 ىلع لاه ديد كار جالاو توملاذئادشىأرجلا انانملاف ملا ىلعءتيدامتاو مهواذ_هلوت»

 ىلاانب رق اكفلسوهلعدقلا ىلصهلالوسرب انهن سأبل ارا اذا كمنعىلاهتهتلا نر |

 انانملا تم نكلو فيسلا ا ىلعرج لا انانملا تيدىأ برملا د شا سأيلاّرحح ا نهمورتدعلا ١

 لالا سن دادي دمسق بح اهران كر دتالفرهوتنالىناسور نم اياثملاسدذاتروصوالاغأ)
 اسحاهك ارداءاهقم و مديل

 م موا هوز # ه مور هد «روو 07 هو

 «(الاَسلكسدمغلا الولف « يضع هنمبْعَلا ُبيدي)»
5 2 

 ىا



 ندي

 0 هم مسن مد تو 2 892 م2 26[ خظآ

 ْ هالات تسعالماهتاقو « ارغب حارراتأوو) +

 حاسعلا ىف لا تاقفهلوق ا سال لثتمت عواطمكن | ىءملاو ه بحب راو ىهو الهاهل تاقف ه لاقو ةقانل ىفياصأو رح زاله

 ه بحرأو الهو ىهاهلعنو || اهااريشت ةهلتيهوترحزئ اممم هي رلاّة--كةعءاطت دة لكو
 هم مم س3 همو 04

 + (لاكقرا هنلْنع عُمر "ل 35 ريب ىلع تبضغول مسقأ و)*
 ها ا

 ةرتنعلاق هيلع مزعاذا ىمالا عمزأو ليجربش

 ١ مظمليملب مكس تمر #23 اتافقارفلا تعز 1

 || لدتراو كرمأ 7 علقن اهعضوم نءةعالةنابهنسعأو ليما اذه ىلع تضغول كلذكىأ

 ْ هناكم نع

 «(ًالاصتاىوتنعتمدعألف « ىداوُولاٌكمراومْتَقْسعْناَت)*

 || كفومسال هقثهتنءلاصوىف ادبا ىو باقرلا كفو. ستة ثعنا ىأقانعالا ىداوهلا
 ا ه-_ةمبرشو ناقرلا اهدامم ااعاكو همك نع لاصتالادق_ةتالىهذ ءادعالا باهر بغتال

 ناس>لوق

 اهدا ًامحاجلا انلعس « فويسلا ان.صءاماذا نو

 ىساجلالوقو
 كولا ا باقر نهدام و 3 فك الانوطد ندربانم

 : «(ًلاصتاَدمَكلا ره انش *ل لون 1 كفيت اماَلْولَ)

 0 لداد هدكو فلا لو اعف ىوعدلا هذه ىلءالملد بلط باقرلا تشع هفوم «.نانعداامل

 ا || كنيس فهدوو و هر ةشةقرو فمسلا ةقدوهو لوكلارووطالول لءلدلل اقم لاف مث قّدعلا

 ا ريت عمنزااوهو دوك! اراهظ اىفبذاك لدهنم هنأو قثعلا ىوعدف قداصري-ع “انقل

 ١ لوما ادو-وذ ني زخلانولدكلا اريغياك هنولريغدقةف._سلا ىلع مدلارثأن أدبرب * هحولا

 ا فيسال و شهلا ىوعد قدص ىلءلاددمكلاو

 << ت 7( 7هع'مع4 < ع« د عمه 7 598 <

 ج(الالسلا هيرو أ ءانأ ناك ىحقرو قدرانلا ليلس) *

 ا نيحرانلا ىف شن هنالرامل ادإو فمسلا اذهن ا ىأ هذمن اسنالا فثدي«ادلالسا او داولا ليل |

 ْ لالسلاءادثرو هنا ىتد نترفشلاق يقر اةيقدءارتقعمطلا د_دعوندعملاز محرخأ

 فتدقهسأ نم

 )ممدود هود 5-9

 «(ًالذلهلا لتاو للا 8 0 ىدرت هيسحدربلا لخت) «

 1 يسع سل اذاىأ هدغدربلا.دارأ

 اهااله نمالعت ساوءاعسلا عون مءادر سدل ىأ مودتلا»ىدرتهتيس> ةشف نم لعن
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 +(الاعدعر انومشُكل « تالقثمكفرط تعشجدقا)

 رومالا تاه-جىلا كمبو ل ازئالك نا ىا فماكتللا ميشمتلاو ميركلا سرفلا فرطلا
 هانا كغلس وهب رب اهغلسارومالا تال ةثمن ل ىأ كفرط مدجتو
 ىأ ٌكدصاةمىلاذر < كغءاسف كلممهالالا ادتماهاناهتفاكأم ةعبرالاهءاوق فر ملا اك

 كلذيل انت ّةعب رسلا لاعتلا ةعدرالا هئاو 5ك ذم هرق موو سنق هال ن هكهبيامْكسرف 5موست

 لدار

 ” ”يو* ع دود ع شام عم م رعي مرو ودعوا مس دع

 *(الاذءناد>ربزلا قحامو » اادحربز ه:مىرحلالادآ] *

 هنرمض د>-رب زلااكا اه ىأ اد_>ربز ارذاح كدا سه ىلا اهنولب هب رع نمبي سرفلاَّتاىأ

 ةرضحلاب رفاحلا فصوبو ناهعيولذّسس نأال ناصيو مرك,نأس ناار هولا قحو هدالصو

 دشأو باصأ هنال
 تو مز ويشرب ىه) ومس

 » (لاّتقلا هيريم“ الا داذإ * كت ىايدقو)»

 ةرمضخلا نع ةرجلا لدبتسف برا ةرمغ 0 اذااةمّمع هرفاح دحر لود دقىأ

 هيهرقاح بضةخذ مدلا ض وذم هنأ ىأ

 0 0 ١

 ىلعيد) ا - دامها ن نم هريسغ نم ا هع ءرمسلاوءاسقلاب

 : كاذكو ه.-ولانم م عرممأ هنأهلاحو ومالا ا رط تعدح ديه هلوق نم ا

00 

01 

 |١ ىن-2كلذلفه_.-اصناكسم هنوكي سرفلا اال :رشدق ىأةسحلاءانسحلاةًارمادوللا

 |١ كشا١تاليئاوذلاركذامناو مركتو كلذ, فرمشتل هل الاكش لف: نأ ءا سلا اركي ئاوذ

 رعشلان ل ددناغا
: 

 4 دو دمع

 «(آلاعن يدا ىَذحاَذِإ ١ اًديِدَح سم ًاولربتلادوب)

 |١ ديدحلا فرشتنمىأرام ديد ا.سرفلا اذه لعن املاديدحزيصن تأ قع سهذلا كلذكأ
 الاعن هل لع- ناد

 2 ل 7

 0 «الكنا لد لَا 5 اال هلااماَذإ)
 نع كييساو:غ+ةباق دوال ارطملاموع كدوع دانعل اودال_هلا تهعش اىأ حدملا ىلا داع

 كالثانب كلذممسفكدقو كدب ضمفب قثاو هنالرطملاءاعسلا كسءامنافرطملا
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 "13315313 قس نخفف دوو تا كان "حسنت زل > تن خت 07قسم

 ءوس ع نمنلجرلا نيد هنم ى“ب ءاقامو ه سفن لاح نع ربخ أل اوحالا بلو نامزلاريةترك ذا

 اريخامهدنع قلن ىأ ب صعن ل-ر رم نءاجرلا نيد - 8 نم عضوملا اد مبانبحت ى ًاراوحلا

 مأشئانعضومةيدبلاو انورءمو

 عوقد ع ع 5 و

 «(االراَعشٍم اص اوم 2 2 اس ساّنلافوُمْصْسسَعساَذِإ»

 نودهسلال ملا ىأب سما مواو وح كلانامهمصي « درابلاءاملا مشلاو صلادتانبللا ضل ا

 رب رح لاق اك هلديءاملا | ونرش ناللاىلا | وردها اذاق نيللابمهف امضال

 حارقلاممشلا نمسامننأب 0 اهشب ةمغاس ىل مو لاعت

 رخ الالافو

 ىداولاب الن 'اكحارقلا ىو. 0 اًنسلب ىبلا تابوابو عانت

 <” يي و  مءموددروداكو ع 6-2 هميلو هو د ر< م

 «(الاول انفاكي الربا »* 0 نءرداوعلانن ككو)»

 كردتساام ءلاع ءاتئالاواهبسانلا ماصتغال داود يفعل ا نيبنوط>مداوعلا

 م ل لا اناهقصووربمالا اذهركذيىوكشلا ن مرك ذام

 لاؤسلا لبق ىطعي لب "لاو لالا

 «(الاسغا هش مْثقَو 03 رايك تَعفاَذِإ)

 اذه ارعُدلاىوعد ىذا ىلهأ هلاتغاو لال_هالالاغالاو برغاذاب ملا قنح

 مودنلا تسد لكداتوّو هباهي تما دعالا ىف هتان ةرثكو ةردقنلاو ةسسهلا نءوك ذملا

 هنا حي و« بورغلابتةناق هتنسأب اهل امين أ هنم تب اهو تقون اهن 1 رغاذااررثلانأو

 امرك | هننس اايزثل | تقو ب غملا يناحدصقاملا ةعقو ب رذخاورصمر كغ جود ناك

 هنادءأباما مب ل<نأارذح هو دعي ناجف

 < <65 م و 2 ووءمعم

 «(لاوزلا تأَراَذإة فرع 0 تداحل تردك ىَصنلا سولو ©

 نءشا ازامهمدانا اهتم 3 طرغل سوسلاّنا ىتدبوغص بالا قومبو. بسيهمهناذا

 ىت->اديأ ةقّريشمنوكسو قرمشل !قفأ ىلا عوجرلا ىلعتيردق امنا تنمي ٌرغمءاسعسلا ديك
 ىلاتلامو تااز اذا سمشلا ناوهو ىسحملا سه ا ىلع ىعملا لزند نأ ل هدو هل ة < هقرافننال

 ودءلا ناجى نوكتالءاقرمشل !تناح ىلا دوعلا ىلءر دقت نت دو برغلا بناج
 سد مر يررا# موم م 2 00 7” ل 0

 «(ًالاغ سرفدح ل اماذإ « ىداع الا فوذاهلم لف)#*

 ىلاعت هلو ةكوهف لءق لمدن ارك ذر لذ ارك ذل !ليقراعذ اوهو للا ىلاةدئاعاها مخ ىفءاهلا
 قرابىف هنأو ةمسورفلا ىف قذ_طلاهفدو «ركذاهار علو سلا نعىفكباجلا/ترانىتح
 هءادع لد نايءادعالا ىلعهسرفو» لاجأ ضرالا ىنالاجتو ا هذ م سرف دل ىتءبرذلا

 مهقوفىرتف هسرذممطومف مهكدد
 مس سس يي سس _ تلم ماهل
 7 2- 2 1 1395 1 1 3 ل6 فتشت: 505170710001300“



 ل

 0ك --

 ها

0-00 

 وي« دك وا م بصبح 2 كك

 2دوءرزرم سوو ه7 م ووو .٠

 « (اًلاسف مهرب وادم مهو * اراهمم هدامح - تاكاي)»

 نيح قانا داووهو لب سف عجب لاصفلاوةعساتلا ةنسلا فل خد ىزلاوهو لزان عم جلزيلا ٍ

 نمقربلا ناعل دنع مهجاينه ل يلعتو مهرذ دهتلا ذو در ءاانىأاهبدل اوقو هنأ نءلصت ا

 ا و نماكرمسدقو مهندنحو مهقوش جبيمو م_هرادبأ قربلا فطتع ناورغال لوقي#هَر ءااو 1

 امه 1 ذفالاصق .هاباوار اهم مهسا ارفأو اد سم هب لاج .رلاناكدقو أس ملاوداوملاناكمو نطولا ||

 ا ىورلا نيا لاف كلذل او: -بابشلامااوابصلادووع |[
 كلانهداؤفلااهاضقبز ام *« مهيلا لاجرلاناطوأ ببحو

 كلذلاونفاهفامصلاادوهع * مترك ذمخناطعأ اوركذاذا

 « الان القا فلالا عادخ 3-2 ملا ىلامللا بع نمو )*

 سانلا برحدر علاط. نمتأتيبلا اذهح رش ف العلا ىلأ ا عر راك وزوار 1

 ' تلاطنمن أت لادا ارملا لعلو مالكلا قام_ببساشنإ اة ينل و روبالابلكو عو

 ١ ةداتعاو هفئلاانع مانالا هع داو اهدهعي ل ةشعالا ل اود رْغ ارومأ ىأر مانالا عمهتبدك

 ىلا هترخأوةداّعملاةفولأملا لا تالا ال يو تاذاللا ارد:_سوررمالا راح ىف ا

 قربلاناعل تأواذا لبالاو ل_.كناكناومملان مللةعبالام حاسه ان كاذو لوقل ا نملاحلا

 ١ فولأم ريغ أ ةفاس سااددعب عمن طولاوحن نمحالامنا هنااهطفتو مالا سل ١

 لال اءلوق هناكه.لوةلاوفلالا ةعداةعدارملاو هاذوو دوهعءدالو ا ١

 هدد معذ)»و

 «(لاسلاَن امرا هيرث #23 قحهماعبولطللا ترْيعو)+

 ْ يار اد زودالا تكور تادنألا لاود>الافقتو نامزلالواطتن ا ىأ

 || بوطللا كلتءامعا لم نع هزعو ناسنالا فءعضنأ تفرعتساك ىتماهب لقد سال ||
 لاخلا له نعرذلا فعذك |[

 242 ف 02

 « (الابتك ناك م 7-2 5 اشتاك م وق باس َتلق)»

 هظبيو ناسنالا ىلع لا اومايالا ةبحاصم لوطن اىأ |
 لاوحالاريسغتو مادالارو ىم ىلعالا كل ذد امنة سيال اس رت الةعهدمشب نكل بئاونل !ءامعان ||

 ْ مولعلا ضعب كاردان ل ةّد_بتالةيرظنلا مولعا|ناسنالاا مب كر دي تلا لّمعااةزبرغنال كلذو |[

 : لا هدمالا لوط ىلءلاوالا ةسرامو براصتلا نء دافم_ستىتلا ةسإ رحلا مولعلا ى مهو

 لسهاج ىبغرمت هنا هيف صتال ناو لقاع هنا بوطعللا ه:سيرمضو برالاهتكنحن !ةداعلاىف ||

 لاح نماوجرد نأ موقا ىن# لئاسقلا اذهف ةزيرغلا كل :همالسرا نءابالقاع عسي ناكتاو |
 ارتي باتا هل سمي ةارهكلادرطلل ايصلااروطنموبدشلا لاح ىلا با.تلا |
 اهنعوو امم هرومال :

 همي رو ه و مم

 «(الّجرلا بكن مرش ن صحو تيد نيدحن 176 اان 00
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 اا



 كات

 ساوملا دوكر دنءسذنلا ف كش ىناحور ىمأو هو لابخلا ماسلا سحأ ث يح عمسلا س
 اهفارمصنال توكلللا لاعةعلاطم نع ةةطانلا سفنلا دصتةرهاظلا ساوحلا لْءاوُسَّنال مونلاد
 حاورالا لاعوه هواهملاع ةعلاطملس مدل | تزتها مونل ادع سا والات دكراذا ةداهشا !لاعىلا
 !ّمءلاطمن علزعتةيئاومللاةرهاانا ا ساوحلاو لاثملاةوسك ىف قناة لاه ف ثكنبف

 «(لمرالقا لِممتَدَظ . حبك رلا لهاا طق از«

 ىسع كلذ هللا دمع فرح فو لاقو لمقنعع ىهنثيدحلا ىو نيعمانالمعتسيلالاو لمقلا
 داولاّنأ ىنءماوه«سانلاةلاق ترثك لاي ةلاَقلا كلذكو نورت هيفىذلا قشلا لاف يرعب
 هلاف كلذ تنئظ تل مهصب بك ار عج وهو بك رااظع ١ ًاول_مص لاما فمطن س 1

 املاح نودع سانلا
 20-2 هوو 2000

 0 د » ىيرعأ نم - 0

 بدل م ياا ل ا

 نينمعلاو دحلان سح ىف تأ ًارملا هيهمشتو هم ةسظاادإو لازغلاو سلا از غلاو ليخلاه بلا

 ىلعراغأتلاملما لاصو نما ارد ارداف لاخلا ماملابس أن ي- سرغلا نأ ىنعملاو

 ءاهبلامملا نمدهاش: داو تامل لمجد العن لولو بكرلا ظاقراو ليهصلاب اما اصو بدط
 همضاموقحل لازغلا همشو سول

 سددهو 2 قم اه هه هوم مم 2 عه هاد

 * (ل1ن ادعت نم عنمت « انلإمدلاَسلااًدإ سك )
 بصي رطملادعيرطملاوهو دهعلان مدلك اودن دقت ياا القش دهعتو ئشلاب ظفمل ادهعتلا
 هل ا ل لي ولابخلاريسيامهمسرفلا اذ هةداعاذكعىأداهعهعجو ضرالا

 هتد_هعمسهلوق نمءاةالا دهعتلاديرينأز وو بيبحلا دةغتنءانعنعو مونلا نما: جنمف

 هّسقاىأ

 «(الولكلا فص ة مارت 5 نعود: ةرعم اقرب ىرس)#*
 م قه ا

 انللدالل ]وهب هلمعد عض طومةمار د ماخلا دل تاسست اورعتو لدللا نمةفئاط دعيىأ ن هودعد

 تايةمار غلب اذا د تامعنلات هرعم بوص ند اع لابناجنمكرسفر ىلاانرظنان رغم ةمارب

 ةعساس كهف اسمو ةددعن هه 0 ةالةفعد هوكشداكأ الالكل !فدداهب

 « الرومي داكن داو 5 الإ واسارف ا واكر احمر

 اهوشكلذانحاه نطولا ىهو ةرعملاوحن نم قربلا اذه عمال ىأ هن :”سأ اذادوصش هاصثلاقي
 ىحقيودلاووكشلا ىفقربلا دازو ابا دأو انلباو انسارفأ نإ زح تحت . اكلاون زل اءانعو
 منش سف صو ىف ةغلابماذ_هو ن ,:اطاوق ةوشلابر «ثدالداج ان 1 نأ عم لاحرلا ن نزع نأ داك

 ناطوالا ىلا



 نم ميمصتلا وق ةدافتساو اه رثأ:لدادلاقملاهبشيىذلا اهؤافصواهق.ربراصواهرهوح
 رخ الالوقك ذفانلاءاضقلا هد زعامناكذ ىضاملا همهوذنانل اهمزع

 فصو ف غلابامللوالا ذاذاهغلانمزعلا ف صوف ةغلاملا نماذهو « رادقااماكتامزع ه« ب

 لاق ثدحءاضملاف فمسلاب ههشذافنلابمزعلا |[
 ص , الا ىذىع رسلا ميمصت صو 5 همه هينمعنإب ىلا 5 5
 كب لها ل رخالا اةتهودفل ملاثداوا فيس يمت فوسوملا ذاته يشلتالان ٍِ
 اا نادت ةيرعلا ذاع وما ذاعيم 5

 « (لاَدنااهلماوعف مص 5 الدعمنملا اوذلاتر رم 5 2

 عارذردةب نان_٠نودام حرلا لماعو اي البذ عمت 2 حامرلا لءاوذلا 0
 ىضنقت هتيحتناوهلاو- ًاوهلاعفأ عج ف ةماقّءالاو لدعلا هنريسنمنأ ىنعم او« رثك أوأ 3
 الاشتما ةلدّ«ءاهلماوعتوتساف لدعلا ةيضق ىف لب اوذلا «_ةعاطأف لب اذا نمىتح لدعلا |[ '
 هن ريسءاضتقال 0

 مم م2 ومه2و مو محموم هو

 *«(السا اردصلا لع ن - »* اسيد 0

 لمللا فصددرف اههدداو س ًارلاابناجنادونن واس لا سدو لقا ةفئاط مثلا

 ةدش ضرال ادوس) نكحاو هيف رطللاةدش و هل اوطا سأرلاس شيل اهديدشلمل برىأ

 اضاس سأرلاثروب نيداضتم نيله لعةيىأءادوسلا ةماشلا ىهو لامك اهلعصف هتلظ
 اداوسؤملاو

 لمان ه«سقن ىر
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 « ابل اولئاسملا تعلم 5 اَهمِدْناندرأ)»

 ىهوةلابح عجب لئاب او نيعلا لجو ىنملا نس-ىفةأرم اا هيهمشتو ةمثشحولا ةرقيلا ةاهملا

 ىهىذااهتسمحلامخ هراز ةتيلسللا كلت مان هنأ ىعملاو «ةدوملالايسلابحلا,داراوةدسصملا

 ىتلاة لالا هلم م همون ل أ لابذنالاصوب عتقلا هلع دلو هسر ةلمهصي هشتاق ةاهملاهبشهمف

 عطاقلا همون لاوز لهو لئ اي1ايد اصتىتلا * ةاهملاك هب ,وبحملا لاش ل عبو شحولااهيداصب
 ةوهب لد اقل فصواذ_هىفوةلا.+ل !لامحو أدوا لامحو ةلابك | |هعطقتوةاهملاة ةرفنك لعل

 نئكمطم شاملا نك اس ن وكي ىلإ مالا هب وعسب ثرتكحرال هنا ودنا دشلا ىلءربصلاو باقلا
 ا

 -(الاصولاَوةرالااسْنْخ * ٌداوَجراَسلا اهنطمو)»

 ةلزئملزني ور دصم طل افاق اطمو اةيطف.طي لاما فاط لات مونلا ىف همست لايخلا مط

 هتلمف-مونلا فلامخلا ماملاس > اهداوجث اىأ ملا نمو لامعتسالا ىف لاسنا سن

 لاسلا نبل هميداولل نأ ىنعملاو ملل لازو مون نمملا ا هبتتاف لهصن | ىلعةربغلا
 قدصي سرنغلا فصو ىفةغلابم اذهو بورن !لامخ لاصو نءبحا عنموهعنم ىأ ةرانزلا نع
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 ء(الاكمممر اًوَصْنماَهاَعس 3 الخضرا املا تعاد«

 | هك مب ىذلا نأ ىأءاةّسالا ىف ةارايملا ةلجاسملاو لاص-اهعجوءامىلتمملاولدلا لحسلا ا
 : اهلعءامسلارطقام فاعضأ ضرالا ىلءءامدلا نءحؤدمملا

 ماء سا

 * (الرَلاهنا هم هرنكتو 01 لامع ؛يدللاو ىضاو)

 || نمةنالئئاثن وان رعو بالسيف دس كر انااا ايمن اند
 لعاف ةزمهىهىتلا ةملكلا نيعم_فمتفذح لن اش لصالاو حالا لاش اس لاحد دوو كاوكلا ١

 || ىنعملاو » حالسلا مات ىأ اههجو تةرعاك اشو كئامشو ىاش تاغل ثالث هيفاذاف كلا قبفأ|
 ٍ هدنغأ سوغنلا ىف هعقوو هب ا ةمّنال حال اان هسفنن ءعقادب اديال هن اثحالسللا باللاربال هنأ أ

 ْ نسحأو برها فمزحأ هسباّالح السلا س لباسا ند اخ واد_- أ هلناشي نأ نع ا

 ا اديأحال_ىلا هقراشيالنأ بحجفاهتال ان وفدا عال ت2 برد دلل هدي ط غل هنالوأ ا
 تايفضيحتا ف ا

1 

 « (الاقنع ا ىيدرلاو اما 8 قاملاَواَسلعَرد ردلا شمت
 ١ هفغشل هنا ىأة أ ات هو هدر ىلا بوسنملا حرا ىدرلاو نعلا ىلا بوس ملا ف.سلا ىناعلا

 : لوطل اهئ ناىلا ديسلاادلقتو رنا ل_ةمعب و عردلا س دلي لازال لاممالآ او نرسل آ

 أ[ :الردقت ال ادا تمرد دهن قع الام وا اعقل او اهاناهتنحاصمأأ
 التوابع الا

5 2 

 «(الاعب اقلام شلاش 1 وعدت لكلا | دهيم تعز #

 هلم ن هلملل |عزشي تح هيف : يللا دو ةي لبللا لوطر عسي هنأ ىأ ءاعدلا فدارتجالا لاهنبالا
 2 ءالا نأ ىأ عزذلا نم هسفوهاممىلللا صلختيل عيصلا علطين أى هيلا لمديوهللاوعدنفأ|

 || حامصلابهنعح رشا ىلاعتهللاوعديلءالاق قمسأك ع ملسلاّن اكمل نم عرف 26
 لاسحلاوانيملا ىلا مالكدلا حرذي تح فاصوالا فتوغلاب“ار ءثلاىواعدلمّبقن 5

 «(الامت دب ل "4! لوطا # نعد متعساَذ)«

 ||تورالا ح ودمملا ةسالم ةرثك ن ناك انادهو دنهىلاد دوستملا ف.بتلادتهملا
 هلم لع هلم هفماس لمحت كر .الهنالوق اودي سارملل ا.حاهاناهقلا اوةلسالا هياهصةساو
 هلجع كرت د مو هن هيافخ م هلامث ىلا هلة: فيسلا هننعتمساذا اوهلج لوطا

 «(الاقصاهر داو ءءاَص * من رءءايضت انه 2ك

 قيزب لاتضلاوهدنر ةفم_أا ةرفويو ناقرف شل ىدقزلا فل بيل اوه كلع رجم تان ١

 مما ىحهيفئرامتال هناو مهلاءاضمو مزعلا داَفْس هقصو لقصلان ٠, ثداحلا فما

 ل مشل ادب :رذز اصف همي رضلا ىفاهمعدلو اذوذتاهدافأو هاضءفو.سلا ثروأ همز ءاأإ



 "؟

 هنيطعأ ىأ هذلن أ أش َنهتمباط نكن مسن 3: نا دبال ا

 55 ا لا

 *(اادخاوأ لون * ماركح ناري ْ

 0 م زملارغساا ىهو "لج عجب لايطأو لافلحلا وهو ل عل وخلا ا
 نم هنالواول امل هأو ثارملاثارتلاو تيرتشا ىنععو ته:ىهعنوكيداد_ضالان متد رشو ١

 ىهتسدلو َنمانآةحلسأ نثر وءاسنل اً ىنءماو ه5 اكتو هاتر تو اولا نمءاتلا لدن ث دو أ

 ىلا !نيرتشيو ةحلسالا نع نزصفاهلامعتسا ىلعنردقالّن الن مأش نم 1

 « (اَلاَصْتلاَوْلماَملاَنَصْحَررَو *« ىرادملاو عرادملاَنلاعب)َ» ْ

 ىلا ةديدلا ىثو ىردم ع. جىرادملاواهدمقىأةأرملا ع ردى مهو 0 ا

 موسلا لسنوهو لن عجب لاصتلاو هنبعيف.لاوهو صنم عجب لصانملاو اهرعش رماه فرقت ْ

 صخرتف سال عم ن :واحراعس اولهتف ىلأاو ساسالاءا ا رلاوأأ

 «.(للم همسه لس يس ع هوم او بسام اميل

 قر ءامومنج تارا بول_تملا نموها مف 0 أ سالسإ رو فسح ضرألاَم» 0

 نءاهقاقشا لمق اهابقام حاتم اواهكر رخل افا ةريخالاو اولا تيلّدفةوموماهلصأو ةرافملا 5

 1 ا يع 5 0 ا

 اهيفليخلا ضكر نموكشنو لة ىداربلاف د والا ماظعملا حمطتلازتالابنالادبأل الة مه

 لعالوهو
 «(الالجاه ردا لعام 8 اب اَمْسْحيِ قل َكَذ 3

 ةازاجماو لدبلاءالعجا عففءايلاو كتاف سارا ينال و صلاخا مدلا

 اهاديأارب رحاهلال ل_عجنأب هلم مرك امل حودمملاناىأهلدبىأ كادياذه 0 ١

 ريزكلا هينا ءلالديبررحلا ىف مدلاناهب كل ءامدلاءاهضخ نان مدن هالالحنرحلاىف

 ىدتمالوةازاغلان مهدحولا اذهان طغت ثم باقلاءاكذبهفصو ه برم اري غقاهايا ا

 لمعلا هرب رغبالا كلذ

 ”هم + مومو 7 ” 2و ©و

 *( لاَهلامنملا نمد 5 طوسبدلب عمد ىم)#

 0 اوقف اكن امالا تيبل ا ةملامدارملاو دهعلا ةمذلا رة اع ا هراسأ ىاهمذأأ|

 مهدسع نمدبعىتحنململا ىندأنأ قعيممامأب ىأم داندأ مذيب عسي و لسو هيلع لنا ىلص 1

 0 ا وا ارا ةطنملاو نيإبسملا عج ىلع كلذذ فنا ارذاكَن َمْأ اذا ٍ

 امو بدل هالك امال لذب مهنا يملاو هدادخالا نسوهفاشبأءاورلاو شالا لاهتااو

 ' 2 اهلوطأو ةحلسالاىوقأ هو حامزلاةنداعاونم أ اهلقأو برحلات ال آينءضأوه
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 لعد اا ؤوفت امالويساا بصقزارحالر مذا ىف ارا لاو ةقباسملاف حورو دا مبث رش الو

 ىضاقتادبأ ةدوماو ننعلا نماهقاموامتباسمناومملا نيئشلات ا احا

 « (الاست تمرر حبال َ نيستا

 || ةرمداملل او قنعلاكس رفلا قلخو ناسنالا قاخ ىف فطعأب .عضوم لك ف طهااو قرعلا ميلا
 || ا.ةريطلاك ىرخلا ةعرسسف لمن اهذهن ا ىنعماو «رثاطا اش |!شير نمر املاسنلاو لم_بنلاو
 ا ىئاغتي ام همسي ضاسلا نمندللأ هن اكل ملا قرعو ضسأو هو قف ةرعلا نماهفاطع أ نع ضمن
 ْ ناريطلا ةلاحاصس هضاسلرئانتل ادنعةازملا شرب اهقرعهمش نارطلا دنعةازيلا ٌس رنم

 *(لاورلات حراق اهئاَكش » اهئمدشحلاراَيْتباَددَةَو)«
 || ىأسرفلا مف باعالاورلاو تاكا اهعجو س .رغلامفىفنوكتىتلا ماعلا ةديد- ةمكشلا
 ٍ معلل | ماك تب اذف ميلعاهدّقح ران ترعتساو حودمملاءادعأ ىلع دق -لمخل اهذهن 6

 اهماعلب اهئاكشبوذح زعماف اهفدّقل ارا رث ا .اههاوفأ ف

 «(لاخ اورد اها نكرعبو » نرصد ذاسعلا حَند)»
 ْ ىهو هلت عج لامس اورذ انا عهباودب رعمةمسرأف ةمشح ولاة :رغيل ادور دوك اورذؤحلا

 || سول ادمص همه نم سبل حودمملا اذهنا لوقيءابظلاادالوأ تيبلا ىف اهيدارملاو داوندلو لك
 ا قيذيى حا دحأ مهنمرذيالو قال ثيحبامتداءاو اهل ةقوءادعالا دمصهمهاسعاو لولملارب“ انك

 || ىأ الص ا الناكداولل قي الفبراقالا 7 التقيد اساخانمب ىأ اذ ةرص ميلا مهدالو أ

 لاطبالا كلدمصتتيكراذاو ٠ بلاعثو بنارأ ولملا ديسص

 «(ًالعزل او بنام َنميو * ها لا ل نيم اه

 عبطقلا لحالاو توملا انه هيدارملاو توم اوهواضب أ ءابتنمورمعلا ةدموهو لجأ علاج الا

 ْ عجب لاعرلاو ناسرفلا نمنيعب رأىلانيث الر ادةموهو بنش معجب بناةملاو شحولا رق نم

نمددعلا ىف برقي لمحل نمةعطقاضي أو دو لءعرو ”هلعر
 , نيمري فو هليقالريسفت اذدو بذقملا ن 

 ”ادعالا نورضيامناو سحولا نوبسيال مهناىأامناسرفامم دار ماو قدا اوسلاىلادئاعريمض

 * (الاسا نما دعا نم نأ « تا ارسساح ب ءاوكلاَنرداَعب) +

 ليلا ذهنا ىأب عكلا لئمراصىأ يد بعكدق لاذ راما ىهو بعاكع جب بعاوكلا

 هوجولاتايدانكأتا ءاحمملعةحامنلا نمشي ومني دامفءاسنلا مسرب عجفاو لاج را بدصت

 هجولاةرفاسوب د: بالا نعَتْز زرار قوأ اهحوز بص اذا ةردخن |ةأرملا نأشن منال

 راظنلانزربنمح مويلاف * ارتستهوجولا نأ. نكدق هلوّقك

 ثيحي ةعالامدعو فعضااو لذلا نمنرص نملاىأالانتسان م ةاد-علا نمناْم لوقو
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 ةلزئعهملاوس حامرلا لعحو امسرتقتتو هب داعأ صنسق:ت ىهذدوسالاكمادقالا فتراصف بورا
 هلل رعوشو دسالا باع ٍْ

 «(الاتنلا مهبل نكشه 5 ماَريَعْنمهسق داكن ) «

 ىرداكحت همسقناكى حظوظدملا دعاسم هنا ىأءادعالا ىلا ةدئاعمميولق ىف« اهلا

 رادقالا ةعواطمو هدج ةداعسل كل دوابيف عزتي مادريغنم مهبولقا هب بيصتو لايثلاب هءادعأ

 هوريسصو ماللا اومّدقم_منأ الا لوعف هنال اسووقىسةلصأ ناكو و سوق عج ىسقلاو هنق

 ىلعامسق تراصف ىدعنيعاورسسك كف اّملا اورمس جو اهواولا اوماق نعول ف ىلعاوسق ٍّ

 ا ا

 هم. وو مول مرم ١

 «(9الثا يارد * لسريغنم هقوبس داكن )*
 42 سى 7 2

 ةلاعمرغنماهز هنا دعأ باكر ىلا اهدامغأ 00 :و.سكاذكىأ ١
 اهيفثدحت ىأدت هفويسناىأ ادادجادحأو ادب رص مالا قدح لاق كاسم لق ا

 دحلاب لمحت هنالدل لوعفشم انا لءالال_سابصتناو ماهر ىل االالنا ثددل دوا لاح ا

 دادحالا "لءاذاوهف لل تدافع فوم ثداحلا ا

 ءرووم سم و“ م مو ع ١

 «(الاذ اهاتوصرادقألا ن عا# قيل ىراوساعمو

 الا ا جاطستاتو لمع قلاش قراو قررا دش وح ودم! فاعلا يأ
 ٍّ اهءانغغتو ثداوطارداصم ىهىلاريداقملا ةدعاسم ماسقم موقنو ى-غترادتقالا نم ١

 ثداحن وكلا فثدالذ ا ىلزالاربدةدلاو حام اردقلاءاضي أ دحلا ةداعسوربداقملا ةدعاسم

 ىلاعت هنا لاه هبودداةدعالا مديال جا وردةلاءنامالاو هقباسو هقث ”اسلصفلاءاضقلاوالا ١

 لاقي هقةلال ل عفل دير اا داكوداك ظننا معزلا اذهركذامنا هنا ىلع ر دتب هانتل> ئشلكانا ||
 باساهسف قزلاهلمئاذلاذك لعشر داك امو لعش لو لعفلا برات ىأاذك لعفيداك ||

 1 اود دسامسستلا حومدمملاقداوسنا ىءملاو#«ب.كرتلارداون نموهو ىقنباجالاو

 ان :وصداوةباهلاعفأ ةمهام نيب مث رداقملا نماهلاعفأ تب رقوأر ادقال ا اهلاعفأّن“ اكقحمدارمأأ

 هءمرح لا هتناوهمدةحاباىأ هو دعلاذَمب اوهظفسو هنامصديرب|مةنأ.: .صفىأالاذم اما

 ممل

 ء(ال راه متقدم * دكا مَن »

 ةذاعت أن قف نونا او ماعنلاداووهو ل أر عجيلائرئاواعراهماهجت اًسوقر مما ضرال اودلا

 امنا ماعنلا نال ماعنلا عما يف ن أشنو ىداوبلا فتم دامجةبرءلمخا هن ىأ قياوسلاىلا |
 نألم<و اهايااهتبحاصملوطل اعنلادالوأ نيبو اهراهمنيب ةفاالا تعقوف اهفنوك.:

 ماعنلا عماهؤ دن عقوفىفاسفلا بوت رعصمادبأوهف تاوزغو بورح بحه حردمملا

 مر مدس وم ممم يقوم لل8 و ورم مس

 «(الالظلا نةباسن اومم |نم #* ىننوتباسلالو )«

 تاناومحلا نم 1 ىلاةدش فاين اديالوأشلا ةدمعب رضحلاةديدثل بلا ءهذهنأىأ

 الو



 الدي

02 111 065222777076766 
 || اهبتممسامنا لقحيو اه رهظ ىأاهاطم بكر هنالةيطم تيع:وااطم عم و ةبطم عجب ”ىلملا

 . سدقلاو ىهالاق دماذاوطعاطملاّةباهرتسدا دتمال
 ْ ناسرأبن دةبامدا للا ىّتحو « مويطم لكنى ت> مهب توطم 3 ا

 ْ لقعلاناى ءملاو «ريعيلادبهند_كباملاةعلاو بطاخلا هباحص قد ماغعن مسق كدٍجو هلوق أ

 || تلبجولو راضستسالا ةيضقو راهتقالا مكهتاهعبطي ىأت ىهو ةيئاسنالا ةرطغلا ةصاخنمأ
 |ددو بوكرلاو لج ا زاعتتسالاو نأ ارقالا لع تعدت 2 لقعلاة نرخ ىلع لبالا 1

 ا ةئمهتمةسمبلا ةقاللا ىلع تعيطاملاهنكلو انوكرو ال_حراضستسالا نعدراكا اهب لاقعلا ١

 ْ لرقايريكتلاالوةعنل اهنممصنإل ةصاخنا ته لامعتسالا ْ
 ريبعبلامظعلا,نغتسس لف *« باري_ةيريعبلا مظعدقا ٍْ

 ريكن الو هيدا ريغ الف * ىوا ارهلانةدماولا هيرمضتو

 «(الاّل يديد نع 3 أك ىلا هلم اوم

 || لاحترالاوري-!لصاوتمارقاسملاز النا ىألاكترالا نم مسا ىهو ةل-ر عج ىلحر ا
 ؛ يباهريستامدال ى املا لا ةاايرقد_سال ا

 1 هلال مدر لحم ف ىهو ىل-رانل_صنمءاصاومىف ءانلاو ىطملا نملاملا ىلعةةلصاوم سد اوأإ
 ا اهلاحو ىطا اء لاقءلادشنىأ الاةعاهبدثن [هلوق |و5 لاملاقلماعلاو "ل صاوملعاف ما ْ

 ا اديأاه ب ىلر ةلصاوم ||

 هوم ”«5 2

 هلاك نه كرمال م 70 37-3 يعاد صم تل نااسز*

 صوربنت مك ىلا تاأسو رم ىطملاءىلاترا ماودرتك ال ىأأ|
 ا مسالا بمطي تل“ ءاقنوت ترم دا دمه_تفنأ ردع د ترن كس ْ

 ١ ةريطلاو نو:سملؤامئَدلاوةرخ ا ندا ىريخ ةطدار ىه ىلاةداعسلابر هشمهناوهم+س-وأأ

 ا ةريطال لو هيلع هنن ىلص لاو لأنا ىلا مث رو عدلا لمدللا / لوسر لاه اهتع ى بتم ا

 ا مد ااهعمس ةل اصلا ةماكلا لاق لأشلا امو هنا لو. ايل قلأذلا ناو ىوريو لانالوأ|

 | هللا ةنيدملا قد رطف ىلسال ا ةديرب مالنا ىلسو هسءلعلنا ىل »ىلا نا ىو 0 ١
 ا || انلسركي ىال لاق لسأ 1 نم لاق ن نم لاق مم حلصوان ىمأ دربر كب ىال لاقف ةدي ربان أ لاق تنأن ا

 ل لا بسلا ا

 ا ىعملاو# هلوطنءاجر ىلاعتهللاةدْئا عقد لأَلا فو هوركملاو“ ءاليلا عمقواهيفو برعلاةداعوه ا

 ْ هلوةكهباوريطتاهوركم ار ل مسالا ناك اذاو ةداعس .لا نم هنال دمعس ممءاب تلء امن ىطلاّنأ ||

 سو همسإ ىف 0 - ترذك امو اسو دمعك مك تع ْ

 ه(الاوطلالسألا هبال عاَجَو *« ىداعآلا صقل فلكم )»

 لسالاو ضوةنملا ف-هعضُمنلاك صولا ص:ةااوداصىكأ صب صئقرد_طمصنقلا
 ةسراعةرثكي ل .خ غعحنح ودها ّنأ ىعملاو «ريصلا تم مش قيقدتدنلمالاو حامرلا

 ص 3
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 . 1111و ور وا ا < جس 7+ ب وتاو ر . .دج <رجبب 2 تدرك دع هيوم تيوس توي روع

 لافاهيلعءاعدلا,ةقانلا باط ىلا سفنلا باطن ءتببلا ادهيف عجر»لوالاراغص ىهو

 طسقلا نمني:سدهتا كالا ىن ءملاو قوناانبب نمىأ نسل نهد نمو قون نمهللا كامر

 اذاكلذدنءهناف سارتفالاة لاح عبسلاباهلامشتالاوطانانساهاراعتسا قوربدملاو :

 لوقي«كلذد:ءعيسلانوكاملوهأو هنانسا قورا ديو هامه تصلق:هنانسا نعرسشك
 ةدقاف ىأ ىلكن كاع حت ىأ كلك: ةرواس اا دنع عيسلاك ة حلاك ة ديدثتاو:_.كنهتلاضدقأ

 ىلعالافالا بضنو ىلكنيريصتق را اد ةفو ضرالاةبودل-كلاصق هم توت ىعملاو دالوالا

 هل اوةكةئاضالا ولا دو ع هاج ىناثلا لوعفم ا املا

 فحاوملاو ىت 0 0 ا ب

 0 ا م !
 هلوقوهو هند

 ترثك أدقد)*

 ىه ىلا هلّقنلا ةرثكو رغسلا نامدا ىلع ةنيعملا منالثاذ تيجوتساامنا!مناوايلعءاعدلا للعأ|

 بارغىلءءاعدلا اورثك أ اذهاو ناوخالاةرجاهمو ناطوال اةقراموة ةشلاو نيالا بس
 لافاك كلذ ف لخد ب ئاكر او لعشلا تشن س سموها نيل ||

 اولهجانيبلاب * ارغتوحطيسانلاو لبالا الا هللا ده ءيبابحالا قوام
 ل وادع الا نيبلا بتارغامو لحرلا ىوطتنيبلاب * ارغرهظ ىلعامو

 قورغالىأالاقد ااهءرم 0 اوس ”لةنلاراثكا ىف ةقانلارذعط سر 1

 ى2 لءالاراغص ىهو صالقلانما_مناف لاقتتالا ع سنو ”هلةناارثكت ةقانا ا هذهّنأ

 اريس تارامسسلا عرسأ ىهورمتااو دراطعو ةر هزل ىشو بهشااراغص لا قالا ةءرسىف

 ىطملا راغص ىلعاذا مولالفة:سنيئالث كلف عطقب ل_هزو دحاو رمثيدكلف عطقيرمقلاذا ا

 ريسلا ةعرسإ ا

 م ساه سم و أ د و 75 ص «”ء مو

 «(الاقت ااهع رسم بهشلا اراغص تنام املك

 *(الًالَّضهءَتْدْراَمُلالَص 5 قَدْ هبونلا رك دم

 قارعلاىلا كقوشحاسشهاو كركذت ىأماشلاءعضوم ىدثو ةفوكحاارهظب عضومتب وثلا ||
 هد_هللاح فاه كلوصو ىلءنيردق: الك نال ىو ةلال ضةدمعبامهنن ةَقشلاو ماشلابتنأو

 هيو كردتسامث رمغتاو باعىأ نيللا ىف ءاملا ل ضاقت 3 ارلاو للعلا ةيمغلالضلا لصأو ا

 نالئنم مصيالل الضان أريسغاهيفى و دذلا مدعلالالمض تن اكناولاخاهذهنأ اواهتسجب ىلعأ/

 دشرلا#فصونن ا نملزهعلقعلادفافلاو لّدعلاةْرب رغوهابنا لالضلاو دشرلل صصعملا ||

 لهم ا'فصوبالةاسعلادقافل ادامملاو ةامنل اوهامغا لوباو لعلل محملا ناك لالخلابوأ 1

 هلوق هءلا اراثأو مدع لعلانالو ١

 ه(الامعاَيَدُسنْلَدَبَو » لوةعاهَلىلملاَتأولو)



 || نيثحتو لبللا لوط نيريست تيفردلا سئانتمالظلا ودمار هزلا موكل اتيسحكلعا ىأ||
 د هو !متزام> ىف اعمطق وما صالق ْ

 اوباريتلا عمالبر رارتعاو بذاكع مط ك نما
 أ مك اا

 || مالظلا ف رهظتوو د. ىأ مالظا| ىلعىتلا موعتأ | تامضق نظل اذ_هتاديأال_هفةناطدبالا|

 ١ تف ةرعتو تشل لا ةعباتما.هةءلكنو صال ةلادخو لاحنعءاطغلا تفشك أ ا|ىسعملاو |

 ا ايهذءادسلا ىلعةقراش سمشلا تا كلذكل مال ىرمسا اتفاكتفا ردموعتلا تاخاكلوق 6 ا

 تقانسوفنلا كاذكو نزلا حر تفاو للا كن تقوس نا ك1 تقخ ١

 ١ هلام كم فاصوالا ضءبف نيك نيبال | اشنىرتام مال ةيذاكت ناك ن او ماهوالا ةعمطم 0

 ١ رخلوو ةرذأ ١ م و هنءودصو ردن دقت و ع ناثلا بلتجا ىأ لان لمعلا ووهأ'
 ا ا

 ل ل عماجنمام_مناملابهذ سءثلا عامش تلخاكمأ |
 اهاشغزو "افلا ق لامر ااواعيبا نا صا ت تب اراذل عاد لامر ا ىبخيق هعرو !

 ١ هَصقلا هر ام ىف تءومطقف اناا فدو :هاباهثهيب ا ثمل ةيبئاذلا ةمفلاىأ نيجللا بود هنن )ا

١ © 

 |١ قياسا دو أ فز رلا فدي زيداهت>الا نا ةناظ لاملاو غلا اءلط ىطملا ثدي ل_>ارملا ىو
 ٍ نم دمع لك ىلا ىلاعتهنلا غ رف رفو نئاكوهاعلةلا فجدقو ىدال وقلا لد ا ربدقتلا

 ةوضاانأ تاهيلاراشأ دبع نهادعّالهقزرو هعمضمو هرثأو هلحأو هلع نم 03

 دو دو نوشق ظاحأ: نكاو #3 ىفلا هل نمر ةفلاو غلا سلو

 ١ ءاضَلا نيريغتال تن ًاوىغا !قوسالو قزرلا باحالريسلا نامدا نا تفرع تفر ءتولو اهمَةمَمح

 أ ةموادملابمالظلا دنع نملاملااهلطىف تدملا ع نءىناثلا فصنلا فا ملعراكنالا داعأ ملصفلا

 || اهيقصة دباكملا هذه نعي رضاف ىلا ةنظمالولاملا باطل اعضو م مالطلا سدا أ ىرمسلا ىلع
 . ا ١

 «.(الأنذ هنن علخ اله 5 هَدعدمْحَأت تاخاردو)«
 10-5 هدوم 2 -

 - 6 هام

 | ن ء ىكتفةردعجملا اللاراكي ىثو رداع كليضت لبب لاذ مجبةلعشمل لئاتفلا ىهوالاذ

 || ةعحار هيو هلع قذياكلاو اهاطف راغسالا م دن الو اهلر دقال لادذل نال عب ركون لطلا

 ارداهاا كتل م ل دءالاذدمف رولقت تلا ىأ مالا, لا مودخلا تاخالهىأ مالظ اىلا
 ا 094 ءمو ,و

 ء(لان لكن ءكاذمو 5 ري“ اديسلابسمشلا تاقو) «

 1 0 ٍ اهب رسب م1 زايحقابلطراهتلاعبب اا

 «(الأمرلا ىّتْعباهبا ارمست ل #3 انتمي بوف
 را ل

 اهيلانشلرب ملا تعجأو

 «(الانال لكنت تاَونلاَن ماع قورب قون مهلا اَمم)»

 ا !| ةة_سىف لصالا ىثوةونسعج تاو. بلاو نانسالا لد وطااوهوءاقو رو قورأ عجبقورلا

 لف عجلافالاو اودجأ اذا موقلاتن ألاقي بدلا برعلا دنءةمسلاو لصالا ىلع مج



 ال

 |١ ىلمالظ نئالعنظوتنف نتالعاف ىلام'الض ناعاشم ىنناف نئالعاف ىنالللع هعطقت ||
 | * دازبمللخملا دبا سمملاب « هلوقءنمرسماسللاتيبلاو نتالعف ىناغبسس نلعافم أ
 |١ هن رضووزحمهضورعاذهو ناووفىدازب نتالعنىنملل ناعافمل ذات نتالعاق يااا

 || هنونناوهورصق م ناءافمىلا لقئفئيسلا تطقسأف نا عفت_مهلص  ناكدوصقةم نوبتوزجم |
 || تال عاف نامعاةموا صأف (عراذشملاامأو) ناو ءفىلا لقنفلءافمقبف تاكسهمالو تطقسأ |
 ا هدو برضلاو ضورعل وز لهعتس اا او نث يه ناءعافم ١

 ١ دانس ئوط عاوذل ل اق 3 قاعد لا
 || اهأو) نئال عافاداعساو ليعافم هيعاود نتالعاف اداعسال ليعامء1ىفاعد هعيطتت أ
 || ضورعلاوزجتالا لمعت-س لو نيم ناعفت_هنلعفةسمتالوعذمداصأف (بضقتملا ||
 : دربلاكتاضراع * اهل حالف تضرعأ هيو برضلاو ١

 |١ نلهّدقم ىدربلا تح تالعثم ناضراع ناعتفماهلحال تالعذم فتضرعأ هعبطقت |[

 هنا داو ز < لمعتساامتاو نيت نتالعاخنت العاف نا ع فتم هلدأف (ثدحلاامأو) !1

 : لالهلا لثمهحولاو * ص.جاهمنطيلا

 |١ نتالعاف ىلالهلا 'نالعفةس :ثمه-ولو نئالعاف نص حام نس عطبلا هعيطقت ل

 هلوقهنملوالا تيبلاو تام ناناوهقيلصأف (براقتملاأد) |! ا

 ارامالاس مشلا علطت لهو « اراهحترازوا رس قون ٍ

 ناوعءف طئءاشو ناوعثنراهح ناوعن ترازو ناوءذ نر 1 ناوعف َتَققو هعبطقت ا

 هلوقهنمسداسلا ترلاو ناوعف نرام :ل ناوءفاللاس نا اوعف مشعل

 ريجاهك المأبهرثو .« اهماأ ةعاضقركذتل

 ا ناوهذالمأب لوعفهزتو لعفاهم ناوعفا- ئ لوعف عاضق ناوعنرحزلتا هعمطت :

 نايس لاف "هل صانو دو و دس ىلع بم هلكرعشلا نا (معاق) لعفورب ناوعفم -اهكأأ
 ناكرمتم نا رحلبقثلاو دق نع نملثمنك اسندعب لردتم فرح فمشكلاف لمت وشف أ

 ا ا د ايش نان عوج اف قورغمو عومش نا دتودتولاو م ملثم 1

 ىرغص نا لصاف ”هلصافلاو عاب راس لاك لثم نك اسامه قرف ناكر كمقورغااو ىر ازغأ|
 فرح أ ةعبر أ ىريكاآواحرخ امهذ للشم ع نك اساهدعيتاكرتم فرحأ هثالث ىرغصلاف ىربكو ا

 هللانانمهتسسمحرشلاءئدّب اني اذهو لعأهتلاو ترج أك شذ للم نك اساهدعي تاكر تم :

 | ناولس ني هللاد_.ءنيدجأءالعلاونأ (لاق) ئيظعلا ىلعلا هتئاالا ةوقالو لوحالو لحوزعأ أ
 رئاوتملانمةبذاقلاو لوالار الامر دنرلا نا منكم لَو عيدا بهذمىف ا

 : «(الام تيس ماللادنعْنسو 5 الا تدك اقل دخوْنَعأ)» :

 : ةقانلا صولقتلاو اناد_تووادو دخت ةقانلا تدخو لام ا نبني 8

 :١ 00 الا سيقس نم ب ار و ةينفلا 1

 ىطو



 |١ هفانليق نتالعفنن سدو نلعاذ نمهرج نئالعتهتيكر نئالعاف نةيرظو هعبطقت ||
 |١ نكسو هيسنك اس طةسامروصةلاو برا اروصتم ىعساذ#هو نالعفبوكرو نئالعاف ||

 || نالعافىلال_ةنفتالعاف قيفءاتلا تنكمو نونل اهنمتفذ ف نتالعاف هلصأ ناك هكمتم ||
 ا هنملوالا تبلاو نت ىم تالوعفم نلعفةسم نلعفتسمهلدأف (عيرسلاامأو) تالعفىلاغأأ

 0 لضلاس نكي تءارتمو *« اهدوانتراحتاذفام

 نلعتفمىنكستأ نلعتفمارتم» نلعاف اهددو نلعتفمانتراج نلعتفمتاذغأم هعطقت
 ٠ كل ا ا هو نالعاف ل.: عدت 1 ١

  !1ا تطتةسأو تالهئمم قيفواولا هممتةذك تالوعفم هلصأناكفق ورغملاهدّو َْد م

 هدتو لَرَكم نكسامفوقوملاو فوقومىوط مهب رمذو نلعاخ ىلا لّةنف العقم قف ءانتل ااهنمأ| |١

 || ىلا لاف تالعمم قيفءاتلا تاكسف تالعممقيو ىوطنتالوعفم هلصأ نات قورمللا |

 هلوق هنمىفناثلا تدبلاو نالعافأ ْ
 هدنزقرانلا دمعيريص #* هدجو نمدجاولاب نسحأ

 || نلعفةسم ىب نريص نلعاف ىهد#و ناعتفمنمدحاو نلعتفم لينسح ا هعيطقت
 || تيلاوامهفوسكمبرضلاو ضورعلاىوطماذهو نلعاف ىهدنز نلعفةسسمفراسد
 ْ تاالاكإ: نسون « انمانأعنصتاتلذ هلوقهنمثلاثلا
 ا ىالكلت ناعافمانس ل ناعافانمان ناعتفمىاعنصت ناعفتسسم انتللذ هعطق

 || طقس اموهو لصأ هب ضو ىضماك ةفو _كمةيوطم هضورعتسلا اذهو نلعفوان ناعفتسم
 || ىلا عبطقتلا ف لق: ةوعفم قبق تالهنمتةذخ- تالوعفمدإ_صأ ناكق ورغمدتو هرخآ نم

 ا اه ناعفتسمىكرتشد نم * ليدلاءاضق ىهوأميرتشي نم 0 هلوقدنمسما1نا تدملاو نلعف ْ

 | تيبلاو فوقومروطُس هوغو هن رضهضورعادهو نالوعفمليذذءاض نلعفتسم ضقو

 0 نلعافمايططوع نلعفةسمىيررءاح « ىرملا كاسطاو عد رلاءاح #*# هممسداسلا

 ا ال (حرسنلاامأو) 00 هنرمذ هضورءاد- هو ناوعقم حرمك

 همن ونيت سه ناعفمسمّتال اوعقم نلعفمسم

 هقرعهرمهم ف ىذفي ريغلل « المعتسملازالديز نءانا
 ناعفتسفيريغلل ناعفتسنامعتسم تالوعفملازالثد ناعفّتسم ىزنبننا هعبطقت
 هلوقدنمو نلعتفم هفرع_صتالوعفهرمصد قيش

 مدق ىلعتشم مأرمنف « ت رح ىدلا اوعردتاعفام

 عتشم مأ ناعتشمن رم نلعتةمترحأىد تالعفملاوعرد ن ناعم تلعفام هعبطق'

 عماج ف هلوقهنم عبارلاتدما او برضلاو ضورعلا ىوطماذهو ناعتفم ىدقال تدي

 راغلانياقراع «٠ راعكيدلاخ *« راناىدمختنا نازوالا

 امأو) لو مخموهو هب ريضهضورءاذ_هو ناوعفمورانا ناعفد_سئدم#نا هعيطقت

 هلوق هنملوالا تبل اونيتهنتالعاف نأ عفت سمنت العا هلصاف (فيفحلاا

 ىناقب سلمالظلاو تدق « ىنامالا ضناف فاللع



 ارسل رم رش اب ضورل راش ءداذدر نالعنوقاطأو ناعاشتم ا

 هلوقدنم سمانا تاو نئالعف ىلا لنقل ءاشتم ْ
 لاغةشيءلوطأي سكن « نمرصق ًاودو كاصو مونام |
 ناعم ةسسمطأب نسفت ناك نوربم ناعافتمقأوهوكمل ناعف<_سم صوموب ام هعمطتت ْ

 طقسامدحالاوه هر مم ن درمذا اذ ! ضو رعلاذ ا ىعناذه و ناعفىلاع ناءافتمنكشدعلو ا

 قبف ناعهنمتطقساف ناعافّدملصالا ىف ناكه نان كسرامرعذملاو عودتوهرخ نمأأ
 هلوقنماثلا تيملاو ناعفىلا لةمفاهةم ىرفهنانث نكس محام ْ

 اهلاج يقملاورف « الا ودع كاد ْ

 اورج ىعساذهو نلعءافتماهلامح نلعافتمقلورف ناعفةساساابود ناعفةسّك اند
 : (جزولاامأو)ةعبرأ لاف زب سناك ن از هن طق اموزهبلاوبرشلاو صورعلا |

 هّتبوت ارم تسنامءاشمهلصآف ||
 نادرغنيبلا مونكدقاشاك +« ناعظا حادحالا فكنقامدقا ا
 نلمعاهمتقاشاك ن نامعاقم .وناهظأج ن 1 طم نامعاقم تقاددَعَأ هىعمطقن أ

 وق نازوالاعماج نمو نعام نانعاقمىلمونك |
 هذ ىف همراح مقعلعلاام املاعا الأ

 ١ لاشب هقف هلوق همطلا كد ىوطب ب ذا لماخه قف

 ٍ 1 ناك اذا همتنلخ- هو ةسةامااو ن * 00
 ا اعاذهو نامعافم همنمف» نأ :ليعافم نمنرا# نابع ملء نابعافماعانالا هعمطقت ا تت ا رمضلاب اهداح

 هلوق هنملوالا تدبل او تاه تس نلفت سمول د أذ (رحج رج رلاامأو)اوزجيلمعتسا | الع نانضورعو
 ىزتحت تارفلاو ةارصلا نيب « زعمالا تاذيقربلا كاهأ ٍ ضورعلا ا

 ْ ناعفت  مارصصب ناعفمس ىزعم الت ناعتفمادبق ناءافم لك اهأ هعيطقت 5 و ضور_ىءلا و

 هلوقنازوالا عماجن مو نلعافمىرتخت ناعافمارفاو |( اممحاونو فئاطلاو
 بعاني هطق_سمىف ساو #*2 اطقاس لازبال بار غللام

 تااوطلان ءضرالارتسو * اطقامد ارأامارسشعماقأ ٍ

 | ىهطق سم نعام ىنسلو ناعافمنطقاسل ن نلعافماز نيالا ن ناعفم_سمار غللام هعمطتت ا

 | امعف ناعفتسم تملا 03 عدج اسمف ىت ملا 5 هنن لول ناعافم بعام ن 0 ا

 : هنو تارم تسنئالءاف هلصأف (لمرلا امو الث بهذام لوبنلاو ناعفتسم عذج ا

 راظّناو ىسحلاطدق هنا 5 اكلأمىعنامعنلا غلبأ ا

 ىسشحلاط .نئالءاندق وهننا ناعأف ن نكلأم نئالءاف ىنعنام نئالءاف عنذغلبأ هعمطقت ||

 نازوالا عماحن هو نتالعافىراطتنو نتالعافإ

 بوكر وهفانابق سدجو « مهرج هتبكر قي رطو
 بوكعلازانامولبالااذكو * اهرخآ نعل يملا هةكلس

 أ ىلاةبونمةيوحنو

 هعيطقت



١١ 

 نازوالا عماج ف ءالعاا بأ لوقدنمو نئالعاف ىرارذلف نلعاف ىأنا |
 ادسالا سرب أبان * اذا كشعاا رودس ناك ْ

 حلارو:سناكهلوق | اد_ستاوامولناهنم * ةئادرأفاا تستو
 0 ْ انكيور شت نءاافاوث 5 مهطقب رسهد م-ممان ْ

 نما كنعلاو | نلعاف لسرمي نئالع افنان نلعف اذاك ناعءافّتعار نئتالعءاذ وةسناك هعطقت||

 راف رافااو دزالا || امةءامفوذحماو هنوذ برضا !نوبحودورعلا نمسدادلاتيبلاوهاذهو ناعف ادسأأ|
 ط_قةلاو كل_ىملا || نو لاو ناعافىلا لةنفالءاف ى فنتهنمتطةسأف نئالعافهلدأ ناك ف ت> بدسدرخ ؟نمأ/
 تاره عبر أ ناءاف ناعف:سءهلدأف (طمسلا امو ناعف ناع افرعدنف نك اسأ اهئاث طةسامأ]

 هنملوالابرضلاىفهلوةون
 نويضلاو ب يصالا |

 ! رهسلا ىلءاناوعأ عزان لعل « رمسلادةارظقي !قريلارهاساب ا
 أ ليلاعل ناعف ىرم“ نلعذتسملدقار طق نلعاف ىأفرب ناعفتسم لرهاساب هعطقتأ
 || نو ىمساذهو ناعف ىرهس نلعفتسم سلع نئاو نلعاف عأعزج ناعافمأ

 أ| لووك هنمىفاثلاتيبااو ناعفداصو نلعاف نمىناثلا فردا طةسأذا برضلاو ضورعلا ||
 ْ .ركساك ركن الراناادقومو # انهو ءاروزلا نع ثيدحلا تاغ ١

 | نلعاقم ندقومو ناعف انه ناعندسم وأءازوز نلعف زنعت نلعفتسسم ىدفتاهأا
 | برضااو ضورعلا عوطقم ىمباذهو نلعف اير نلعفتسم كّيىركت ناعاف الرانأ|
 | تطقسأت ناعافدلص أن اكو كرا نوكسو نكاسلا طوةسهدتو عطقام عوطقملاو امو.
 هلوق هنمسدال'تدملاو ناعذىلا لة:ةلءاف قمفماللا تنكسو ثوذلا ||
 دوعيىضمأمشناؤأ * ىضاوملاانمانأهل ا
 اًسمنأ نلعند_سىشتأول ناوءذىذاوم ناعافلثماب ناعندسسم ىأهت هعبطقت||
 فورءلاودوام_هعوطقم برضلاو ضورءلاوز جم ىماذهو ناوعف ودوعب نلعاف |
 هلوقهنملوالا تملاو تاره ثسسنتلعاةمدلصًأف(رفا ولاامأو) عاضمابأ
 الامتءاط مالظلادنءنمو الاء تفدكص القا ادخو نعأ ا

 | ناعاشم ظدنعن مو ناوعئالا# نتلعافمفثكصالق نل.عافملدخو نءأهعبطقت|'
 ادام ىفوطتملاو برمضلاو ضورعلا فوط مىمساذهو ناوعفالامت نئلعافمباطمالظ |
 1 ,.ال ن :تح .:نتلعافملص الا ف ناكهسماخن وكسد بعيب فذ برس ره رش [نم ١

 هلدأت( لءاكلاامأو) ناوءف ىلا ل ةنف ىاغم قبف نا هنمف ذو نابع اهم ىلا لقنفننءافم |
 هلوقهنملوالاتدبااو تاره تس نلعافتم|

 1 رك .راكمال لراغمللععاق مغلربغي نمسراوذلا ىدأ ا

 نلعفت_سع اذملعأل نلعاقمم ىنغلر ناعافتم ىتينعتر ناعفتسم اوفلئدأ هعبطتتاا
 هنمىئاثلاتبلاو ضورعلا لا ىعساذهو نلعافتءىركشمر ناعافتماكلاكر |
 قاطنو دالة موحنلا نمو *« قاورمالظللاملعتراز . ا

 0 ناعامم ءوصتنمو نسالعف وقاورم ناعم سفالطظااف ناعمم_سهىلع تراز ا

 هلوق

 متيجرح دن 2000 اذهان 9 1
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 هلوقكن اك اسابهةىلاو ةفاق لك (فدارتملاو)
 ليذلا بثكيت ءارتث مول «, اهدوانتراس تانغام

 : ننك اسنعإ اكرم فرات ايفةفاق لكودو ىرغص "ل مداقهرخآىفام (بكاوتملاو)

 سدا ثداح ىناسل دح ناهأم 5 سردلا عيرالا ضعب ةمحتالول هلوقك
 ةرقكوت اج م نارها ين ان كوع ون دتو هرخآفىذلا ( كرادتملاو)

 هماعدتعردملا سءرودع هماصنودءازوااو كلهورب

 : ني:ك اسنمب تاكرم ٠ فرحأ عبر ريف :.فاكلكوهو ىريك هل مافهرخآ ام( سواكنملاو)
 1 (نازوالااما) ناوبدلااذهىف دوجومريخبرضلا اذهو * ريف هلالانيدلاربجدق هوم
 ًارفاولا ةرئادوهو طمسلا ديدملا ليوطلا رئاود رم اهعم جار رشعة تخبره شلاق
 || فيشللا حرمستملا عيرسلا ةرئاد ى-هو لمرلا زجرلا حزهلا ةرئادىهد لءاكلا
 ًاروصلا نم ذأ ةرثاد ةَدنَحو وهو نراقتملا ةرب اد ىهو رمل بضتقملا عراخملا
 ١ رولا ن نمدونالامو دئاصتلا لئاو أى ضرمتأو ناويدلا اذ هيلعل شامر هب لك تاس او
 ٍ لكذال اةمانا أن ازوالا عما فوردملا هناودن مدرواوهإ_صال ضرعتأ ناوبدلا اذ - هى

 ِ || ناوعفدل أن (ليوطلااما) ق.فوتلاىلو هلا ٍباَكَلا ا ذهىفرظن ناةدئافللمكشل ارم
 ١ هلوقهنملوالا تيما اف تام عل رأ نيلعاهم

 ' لالخ للا. نم م ىغممونلا فو 5 لالطأ موملا كصخن ءىوألا ىلاغم
 | رارعامنم لالط[-:7ناوغف ويلكد نايعافم خش :نمىول ناوعف لئاغم هعبطقت
 ||هنءىلاثلاتيبااو ن نا.عامم والدك لوف لام. نلعاقم نمزنغم ناوعف وننند
 ١ جرأة بق ىشرالثع * عسو زكاته بخ هلوق

 ٌْ عبر نلعافم ع لوعف 2 نا.ءافم د عرس لوعذ ى هعيطق)

 || ضوبقم ىبس اذهو نلعانمم اياب "لوف ىَت نايعاشفم اضرأ الك لوعف
 ؟ريسخالا ءز اوهبرضلاولوالا فصنلا نم ءزحرخ [ضورعلاندار ماو برمذلاو ضورعلا
 ْ قبف هنمهاسلا تطةساف نمل ءامهإصأ ناك ن 1 اهتم القناه ضوشللاو تنل نم
 1 هلوةوك ءنمثلاثلات هبلاو ىرتاكنلعاف»

 ا ءاريكا|ىنريك للان أ اذا هه ءارو مام *الاو مامأ فارو
 أ لوعف اا ذا ناوعن وءارو لوعف مامأ ن نامعاشم لون ءامأ ناوعف قارو هعيطقت
 ا برضلاو ضورعلا فو د2 ىعسد اذهو ناوهف وءارب لوعف كلذ نايعافم ريكي

 ا لقلف ىاشمق+ ةناه: متطقسأف نلمعا مولد أ ناكف فخ سسمرخا ن مطقسامفوذحلاو
 || عيرأ ناعافنتالعاف هل_سأو هرب ىلعرعم ناوبدلا اذهىفدونالف (ديدملااماو) نلوعفىلا
 ناك نازح هنم طةساموزحلاو برضلاو ضورعلا قزجمالا هلم« #سنإل برعلا ناالأ تام
 ضورعلا ف فورعملا لوالا هميوءازجأ ةّمسىلاتدرذ*ا نحأةنامع

 رارفل انين يأركبلاب « اساكىاورمشن ركب لاب
 نئالعاف نركيلاب نتالءاف نيملكى نلعاف اورمدنا نتالعاف نرححعيلاب هعبطق:

 ىابإا
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 تفرعال ءالولو هلا تؤرعةودنلا ةقمَة -ناو د :وينلا ىلعال_ءادحودمملا لاح ل_ةج

 || فرعي نأ لع رهتسي لو هماعهللا لص ىينلاريغذا مالسلا مهياعءاسنالا تافص بسام امنا اذهو
 || هعطوم قدن :ررقاكروطلكاذ غلب ن ءالااهفرعيالف لة عئاروطءاروروطا_ملالةوءنلا ةقق- ||
 || لاقتساو العلا عةحدك هلةهجالاعرصانذك ىأاضحم انممناك امع ىلاعت هتارفغتسامثأ|
 ا هلوقنمملا عب رص نمو همقانركعهّللا ٠

 ا ليريجةلا برب هتأيل + هنأالا لضفلا فهل هوه ْ
 ا ليريسجهنأي مل هنأريغ مالسلاوةالصلا هملع هدلا لئمل فلا فحودمملا نأبهلوق نال كلذو ْ

 || لطابلاًولغلا ف هنمبريو هملاري_كلازوال )طاب وقو ض<ب ذكى ولا مالسا !هءلع |
 ا داعم نوكبال ك همسي « انانملا الزي داك هلوقأ
 ا ةئاما نماريث ا تدشا هلق لعب ثعبلا م و رشد داكت ال هقيسسا ح ودمملا لمَ نمثاىدا هنال ا

 هلوقلسقلا اذه نمو هاةه>الىذلاولغلا نمادهو ىلاعتهللا ||

 ا الاهتبا «قلاخ صلاءوضب هب وعديليللاو اد همسم تيس ْ
 '| هيفوهامم صاخب عيصلا علطي ن أىفىلاعتهقئاوعد.ةحودمملا نم عدول ءالانا يدا ثءدح ْ

 هلوق بذكه دمج ظعم بدأ ن ءةيغرهلوقفل خدام »+ لاو هالا نم

 اراهبالا ضرالا ترشناق #3 ةرهص | مدح ن مضرالابو ْ

 ١ ةروصلالثم داؤلل ارعشأا] هلوقو راعشالا بدك ن نءدعبالريثكى وعدل هذه ىر< ىريحأمو |!

 لاح بسا" .الاعمصولافولغلان مها الاهءىكرحو عبطلا هياغطامعراذتعا اذه (د_لل ا ْ

  1اهنكعمل هقمقحب تيلوطولو هرودةو ىلاعملا نم م نعمل _ءعدق سفالاتأىأ فوصوملا ١

 ١ دقفينيطلاو ععشلان م ل هام لف عو أ ءامشأ طخقو اًموقن سةنتاعر دلاَنأ اك هقمقحت ١

 ْ شال هنأ ءملاوامتروصق يتحد سرع ع نماقاسذتا ةفولأملا ةدووملا ناسعالا ىفاهلثم 1

 0 0 ملام مهذعقئاللا لب لوقلا نم هءاوبرغأ ام ضءبق.ة فءارعشلا ش ىقاشتكا ْ
 اعلا توريزلا بامث ةاهز ءلا ىداو ضمنا نابحلا ىوعد ءلامكس قىلطم) هنا نمأ|

 ظ 0 :زءوةادزع لح رلاقبءاننلا 0 لح 0 0 0 ا
 ْ ريز ل_جرلا ةيهدضفف و نها ضرءّءالوءاسفلابلزة_الىذلاو هوءاهالب ىهزعو ةوهزغعز ا

 ا نعمان ف ننوماعو نماطدو ندررز ناكحاذاء اذ عبو «اسن باو ءاسن بلطو اذ ا

 | اوله لامىوعدفءارعشلا عراك! الىأمادتملا طمشنلا عيمزلاو داؤااديدحلا مهشلاو أ
 ا امتع ةذخاؤملا ف نو<اسيو عامزلاو ةءامشلار افلا اسلامي همن :اعع 5

 هللاو نودملا اذهريغىف عضاوملا ضعبىف ظافئاالا ةرمقلط اانعر انتعالا ضرع: ىذا اذهوأأ
 هناس> ا مدقود] تقَدع سن ةرف ةءلاووقعلاىلوىلاعتأ|

 « (دئاصقلا سؤر قاها ضرءت ىتاافاوةلاو نازوالا ف لوقلا)«

 راجت ةبادنما يكاارتلا فدارتلا راوخابرشأةسخ لا مشتت (فاوقلا]
 هاوتك ن دنا اهنا تما يف مقا لكوهو فيفخ بر سهرخآ ىفام 0 اوملاف)

 الامتياط مالا ادنءنمو * الا تةدكص القا ادخو نعأ
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 كة يب سس لااا >> ااااااااااب؟””ا+ ااا! !>”>د20طقخضص0ل

 اذاوداا ف تءغرلاةد ؛ (بدأن ءةمغر) لامفرعشاا لوق نع هضارعا هل نيب مم لثملا نم

 ةدارا و ةبغر مدعوةداهز هتكرتىأهنضتدهزوهدرترلاذا'ىثلان ءت.غروابغروة غر هثدرأ

 هضفر ب.سه.ف هنداهز تناكف هذ هتداهزل ناك امنا رع 1| هكرتنال هلل وعفم هنال ةبغر بصنو

 بذكو :رثك ادمملاو ايدرو أ ادمن وك, ن أأما ارعشلا نأ وطوال ةمسامل ققح ةوهتلعوذكرو
 ا ىلكتالىفاعم عرتخاو ةراعتسالا ىف برغأو ف صولا فرعاشلا غلاناذادوجيامنا ر ءدلانال

 اذاهددج لاقي ببعيىأ(بدو) هلئاق صني هنافءىدرلاامأ و هلاح سانتا الو حودمملااهب

 هبحاصملا امبءواصق:قرطي هئبرو بذكه دمجرثك أ أتدأى ادهزرعشلاةلرت هنا ءااو هباع

 نمذوخأمءانالا فام عسب ريشي نأ ف اشنلاو ف افةسئالا (فاشنلا نعىزلا نس لودلوق)

 رئاسلءاذهو كلذ نود ىرلا نوكي دف ىوربال فدشيال نم سل ىأ همّ سلا ىهو ةفافشلا
 ةغالسلا فرش سيل ىأ نودملاري_سيلاردقلا اذسهبةغالس هءلاو قطنلا فرش هنزامل هيرض

 ةرغلا عطةلالدب ىنعملا اذهدك أم لقناو دم, اوهوراثك الا نودامكر ديدق لب راثك الا

 اهابر نمةد- اولا ةءبثنلا ةظورلاراهز أت بط ىلعو ةرشلا كلترامث موعط ىلعةدحاولا

 رعشلا داشنا نع هعفرترك ذ مم هتوقو عبطلا نام ىلع ديد. رعشلا نمل دق انأ ىن-ءملاو
 حدملا ىلع باوثلاو :_-ةسال] فافسالاو عمطلا عبط ن هد لتهازنو نيحو دمملا ىديأن ب |

 هل اوةيراشأ ىئعملا اذهىلا و

 لطاعءا: لك ىمكنودك + مهدمشنب مهرعش ءساول- سانلا اذا

 لسارملاو ىربلادةف هيريذأ *« هياحلاجلا ىدتسناكنمو
 سفنلا هّصاير ىلعرع ثاااثناامناو داشنالاب ه رعت نر لو دافرتسالا ارعشلابد_صقي مل هنأرك ذ

 ماوقنمةفغبرت_سىذلا هتدجلاف هلوق) ماظنلاببردتو ضانرتل ةعساطلا ىأ سوسلانامماو

 رعاشلا لاق اهب غابت هنالرو: للا ةفغةرأفلا ىعتبرعلاو سدعلا نمةغليلا ةفغلا (شعلا
 لطبخ ةفغلاحلياعاك هه هلرمثحياراهن ريدي

 نمافرط هتزرو ةشعملان ءافافك هالوأ نأب هتجامرتسنأ عه ادج عبطلا نععهزتتركذامل ٍْ

 هدنعترامفافكلا نمقزرام ىهنريثكلا لاملا ىلعتيرأو ةعاذقلا كل:تداز دق ةعانقلا ٍْ

 بسائالاع : نيمد الا فصوىةغل ايملاوولغلا نمهنمردصا_عرذ عام ىغلاو ةورثلاك

 اتم اناناس ىد 7 رهاظلا ىف قلعَولعن هىلد_-وامو) لام مهااوحأ

 قلخ ثم هتردق لاك ىلع اهسنتثاذوك ذدقدناو (ىلاعت هللا ىلا فورصموهفهّننا تاغص)

 هتمردصامو عئاصلا ىلعءانث عنصلا ىلعءانئلاو لكلا تاصل عملا صاحشلا كلذ لسثم
 فدولاكلذف ىلاعت هللا لعىفهدعبن روكمسو [ءاسسنالاك هلق ناك ىد" ايوءلت فاصوأ نم

 هلوقلثم كلذو ءاناهتسانا هب قلم

 لوخأو عاطمكبودنهأو 3 هغرب نمو داعف نلمعب

 تارونأملارث هنأت رأت نأ مفرتهددقناو حودمل انوداهلوف و مومن جلطم ل تح يح

 هلوقو هملا فرصي الفهلاح بسام الو ىد الإ تافص ل .ةع الام اذهو

 للدليلدلا ىلع ماقيالذا «. هيهتقمق- تفرعىذال لق

 عج



 هللا «تهوقوذو عوذلا اذه ىم-وتاكرملا ىوقأ مذلاّنالمضلا ىلءامنبامناو نينكستم
 نمو كلد لءقنمردَمَتلاَو هؤو د ةفاضالا نال كلذو هن اغا | ىلع اعفر دعن نمو ليقنمصالا

 هيلا فاضملا ىلع المادةعضأا تن |تحالف هتاغو مالكلا رخ افودحن 'هءلا فاضملا او هدعب

 ةسعطق لاشي ةياغلا هانعف(ىدملاامأو )دب هناغلا ىلع اعف ةر ىعتمالكلا باغ وهو ر دعما فودحلا
 ةاراملاوةرعاشملافءارع هال كا ءملاو اضيأرصبلاٌدمر دقو ورمصبلا ىدمردق ضرأ

 ةياغىلا هجوم ضهرث !فاهضعن ةعباتتمقام#_سلا ةءلح ىف تاسرأ ل _.رعشلا ءاشناف
 وهو ىلدملاهولو قيسأ|بدقز/ اا قداس ااوهو ىلا اهنا ها سعت تفلمخا دقو اها تدصت

 بتامهرشءاعاوالصد_>اولاهلامثو بنذلا نين ءامامكو قداس ١١ ىولصدنء هس ةرىذلا

 ةَمباسملا ىفهل ظ-الو اريخ أى أي ىذا اودو لكم هل ىلا ىهتش ن أ ىلا اضءناهذءيوا_ فرعأك
 ل ل 5 : هلسرملا لمكل اهذهبلثملاءارعشلل برمض# قس تح فقوذ فءضو ار مذا فرمصق ىذا

 . : عج م. || <

 ِ 9 .٠
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 فقو ن هو هّسن هى هاوا. بو هريس ةعاربلاةباغ غول نع مهتمرمصق نش قاما ةيلح ىف
 هلا ادن ح رشم رخأتلا ةمك و همزاقو هر ع همسي و مو هلا هن اف ىهتنملا نودزمملا هيرمدقو

 لعنالاَش بامشلا لأ هنا دحلا ناد ر طاشنلا ندوهنادلا ناب رز تنكدتو) لاق

 رداع دكار اود هو ها دلقك] هنان رب رص الا كاذ

 رصخعم هنانفا ن نءتنأو هع هنأن برب ناكلاالاو

 ناكل اع (طاشنلار 93 بوءوقو) أ سئ هنم كرك لو هلك هلا قل اذا هنايربئثلاتذخأ لاو

 هرهزحرخو فتلاولاط ىأانونجتينلا نجلا تي هناكشو هبامشلو ف ءامصن >ىف كلذ

 ىعصو وغصب اغصلاقي لدم( وخغدلا 8 حرص ىأ طمشتوهف فلان اطاشن : طا ل+رلا طشنو

 ءاعصو كك ءدوغصو كم و عش لاك راخمو اغص دير سكلا, ص كاذكو لامىأ اوغص

 نود ضدر ك1 لاح هنمو هتلق ىأاض رقهضرفأرعشلا تضر ةلا هرعشاا(ضدر ةااو)دل_.مكأ

 كذتكارتؤت جاا4م هركملا ىو 2م لام عج( . اهلاو) عطقلا ضرقلا لصأو ضيرقلا

 روثأم ثددح هممو كا نعهنرك ذاذاهرث" [ثيدحلات رثآ نءاهثر ورد موقن ءموق اشرت يو

 ىغو ةءقر ادم :رملا جعصالا لاق ةلزملا ى دوس رخل عج (بئار ااو) فان ءفاخ هلق ىأ

 علج .ىذلا عصفلا غب 1 ءااو ةحاصفلا (ةغالبلاو)ءابقرلاو نودعلا هيف بترت ىتلا لمحل ىلعأ

 سصو5 صو ضءئرئ كاافاذةرو اذار هضفربو هظاريدقو ”لرتلا(ضفرلاو)دارأ مح مالكلاب

 منءهللا ىذر ىلعني نيسإلا نب ىلعني ديزممذفرل كا دياو عن ةعسسشلا نم هقرو صو هاو

 ةدلج(سرغلاو او)ل: داح نكلو ةمقس ىنالل لاقيالو ة-ةانلاداو ن مركذلا (بةسلاو) نع نيحجأ

 رحارلا لاق داو ةعاسداولا لع نوكح:ةقق

 سرغلا فرعشمنينج لك #* سبا خانم لكى نكرتي

 اهنهحرع ؟ ىتلا 4ذدسلا (ةكيرتلاو) نالئرو لائر عمجاوةلأرىتالاو ماعنلادإو (لأرااو)

 ردسلا :ىلا الثام هباسشتا اوذنءىف ناك هنأبهلاحح رش هنأ مالكل | اذه ىنءمواهكرتي وح رفلا

 بدالا لهأ نعرْبْود ىتاامراكملا نمرعشلا» ءاشناب ىلحتلاد_هبهسفابغار هئاضتقا ىلع اهيرح

 هيرمض امرت ضارعالا قد ءالوورعا |اةعاسص كرتّنسااىفنعطالف ءامصقلا ءالحأو

 ثيل جب حبيبا ببسي بباب ااا سلا



20 
 222267 ؟7ت©؟ب© 290201060601760 207 7#

 ذاو مذ ةينمااهار د ىلع فرفرالو ةمهاهيل اوءالراصو معلا لاعمترثدو لضفلا عابر تنع

 "هل.قعلا هذهباةنرد< بطاخ هءفك ٠ نملويذ تء#رال ماسترالاو تءودحام مش مهند د نمد.ال

 داناةدرو» اهنصغواهفش- نبك سئام ا-موصردخن مةيادعم هملعةدير خلنا هذه ىلتو هيدإ

 الطااونوونرت رظاوناا لكم نجاوشا ةخرتما قلك ةلودعم قال اةخاق َدقلاةقوشمم

 باخ ن ندو + اه 1 اهردقهرمبجركلاىت بطاخا اهبيهاذا ى "اللا ةمشملاتختو

 ارا امنع عطب لع و ةدير1 | هدنع ىلغ جراب نامزلا نضذاو «رهمل ذيل ءانسملا

 ريونتب فاد انيح (اذهو) قبأو ريخ هللا دنعاف لجوزع هللا دنع كبي هذول ةكب ستحا

 داولاطةسةف كلذكو تاغا ثالث .ذ وو حدقلادنعراتلان مط مام طّةسلالوقأف دنرلا طوس

 هرعشه مف هبامشىف هأشن اع هنالدنزلا طةسنودملا اذِه ىعمامعاو هدام لبق طةسىلاوه

 رعشلا اذ هودنرلا نم رخماملوأ هنالاطق_بهل ءجورانلا هبحدي ىذلا دئزلاب هعبطو رانلا

 ديزلا طقس ةبطخ (هذ هو: راعم_ساز ارو دترلا طقسهاههف هيام_ثقدر ىف هع.ط هد ممامل وأ

 ميدفقوامو قملاهتمرصقامىدم ىف نعدادتس ارفاكءارعشلا نافد_هدام اهرسف أفاهيكحأ
 رث امضءبهدتعاضيرقلاوغصفالئام طاشنلاّنٍوهنادلا نار ف تنكدقو قمسو

 نءةمغر هك رتلأراو هيد رد تغرلا صفر هن ميز عجللا بتاوم ير أ نمو ب بدالا

 ىيكاءيو فاشتلان 3 ”ىرلا سدلو بدديو صقل هش درو زك دج مظءم بدأ

 عماسم قرطأ لو ام ارند هةعفناا ضرالا ىبازخ ىلعكلدبو اهرقنمةد_>اولاةرحمشلا

 سوسلا ناحتماو ةضانرلا نعم ىلع الذ ناك امئاو باوكلامااط تحدمالو دم_ثناانءاسؤرلا

 فورصمهوهف هناطاسز عهنلا تام ددإ_ةحيام ناكو بد ان رهاظلا ىف قلعَولغ نمىلدجو امو
 نعملا نماض<# ناك امو هيوم هناف دعب قاخيرلو ارب غو أ لبق ن مفلس قوا_خن لص مو يلا

 هل هقمة الام عئاصا | لفعدمال ةروصلا لكم داغلارعشل اوهنفةرث-ءل اهللا ل-ةة-ساف هل ةه>ال

 ساو عه هنا نابللا ىوعدمظنلا مكح ف قلطمو هركنال هب باوطولامرطاخلا لوةبو

 باغي لةناو لجرلا ل ةنم ددحلاو عسمزلا ممشلا مملح زجاعلا ىلدعو رب زلا باش ةاهزعلا

 نللدبل «تاملكلا هذهىفو ةداعوان ىههركشإو ةعانصهلرعشلا نكي لامرثك ناو هيدر ىلع

 دهيفرحوهوريختللامأ(دعبامأ هلوق)قمفوتلا لأس أ هاناو رفغتساىلاعتهتتاو ضرغلا ىلع
 هيلعدو ادهيماكت نملو أو باطخللا لصن ىمباذهو دعبامأو لضاففديزامأو حن هيأددنب و
 هللاد_ح نم مدقتامدعبام أ هانعمو باطقلا لدقو هيكل اذا اوىلاعتهتنا لاك مالسلا

 اممنأالا بارعالا هوو. نان رب ناكسعم نمسا امهو نامزلا فورطءام-أ نمدعبو لمقو هريغو

 داربو ظفللافهملا فاضملا فذح مث هدعبو ديز ليقهتسقاو ف نيفاضم نالمعت بام مالا
 ملامناو يمقن ونتريغي فرصلا عنمبابسأ نم ىراعلا نكمالا مسالا ىف ريدقتل او عملا ف
 اذااك نيوننلا عنمربدقتلا فتي اذا بلا فاضل اونيوذنلا عنم ةذاضالان ال هب وان نكع

 سمأ ىا6فور ا ىناعمن مىعم ةفاضالاو امهيفةفاضالا نءمريدقتل امذبامتاف طظذنلا فتن

 ىل_مالا ىفاناك اهمال نكملا ل.ل دتةكرملا نال ةكرخلا ىلعاشبامناو . ماللاو فئالا نيعمهنمذنلا
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 ةدودعم عض اوم تاراثا ىلا عهرودقو حاضدالاو ةنانالا نم بعام غولب نعهرصاقتلا

 ١ ضهامري سةةوظافلالا حرمشبهمف راشلا ى ىعدق لءاذ ئشتالو هلكشمن ءءاطغلا فءكنال

 هلدأو هتشتس ا اهف با وصلاةلكاشب صلو هلةنامفناشالا فوم رح هنري ع تاغللا نم
 زوعأو ىوعفلا هنانإنمدوصقملاوهامىلءارعءالو ىنعملا:ءاضارالفاكهؤوضن كب لاو
 تاودأىلن ءّم>او ةباردوالعهمقك نأ ن ٠عالخو ه هباورناودأا اذه يا

 نم هتصطص|ل ه حا سه ىلا عب ولتلاو هدقاعمل-و هر ازسأ ران عك لدلَعَدس

 اعضت ص اهرردريصاقتادلقتم ر لاب اد : الا ةّدعم - نم همقيمعاو رهزلام 0

 || تنك ذا اهريد_ئامخورقنومز ءادئاذ اهريحو اهرب_تقالفار اهررد قروافأ

 ١ ىلا تةترامت ضعلانهحاف”ن نمو سعلانهخاز ناد ضخا١بدالاَن ةناقيا تأدّسا

 ْ اهطةان اعمىلعارباص ىدهج هملحي ىبتتلا فش ساو ىده>هساتقافبادأ عرشلا لع

 | ةعاملباّت 2 درولا سامح ادورو هتعد رش تدرو تح رحابدا!قرهم مسأا ةدياكمو رحاوهلا

 || موهنمنافتاهيهو ىممئاضافو ىتلغاعقاناهبابحف تءركف درولاةدمعبءاجرالا ةيئان
 |أوفص مانعا اهيلقعواهيبطةمكتحلا ءازأىلاتردنمم عقنبالاللغو عيشياللعلا
 0| تززةو امس اكتغش .رتىد اهقنرىلاوح قنممالو اهقرط ىلءافراطحيرعمرمغ اهلهانم
 ١ 5 د قريدد تدقفو قي رغت ؟سمنعدوهباً دصتلخلا اهامج- ىلاصو أ ىف ترسو اهلابرح

 | نمو اريزةراصبتسالاداوعتماغل دسقتلارباوعبتأرأرو دبلقتلاةواشغب تأصأص نا

 . أ ةحاضم مكه ا تاعدوم ب م ىتلا هناي أى ناعلتنطفف اريثك اريخقو دقن ةمكمحلا توب

 ا لقسخال هيلع ةلالدالوهماا ةراشانودملا فوالا ملعلان دونا نم نك نمأَمو ماكلا عماو+

 : ةمودتشلا كان يسافر فلا ةالغأيز او مولعلا مامسب رضنمالا هيدطاحالاب

 : ةفاصامراشمقتدروأو ها ةصاهال- ىةعر دواي وهلال لو ىملا كردالاع اهتافص

 ار هدلانيمجفف ىحضأ امّنف لكى تاسفاؤملا قئاورو تالا عّئاور نم نم ق,سدق ناكو
 | ىفدلثمثاو زم هنفىفاهتءالك نأ ىل_عرتاصيلاولوأ تقباطت ةردمانالا لداكا ىف و ةرغ

 || هرخدتامدئاوذل ادئارف نم مظتن ىذلا ارعشلا اذهل لضفلا ت اذى ةريغتضعتما زوعمهسلاسأ
 | اقتاهفصولا ”ىصاس قو اضوفرم كرتراوذ<ر دوعث مح دنالقاا طاسوال ىناوغلا

 | "المان هالكىلءىيطتذخاوو ساسرالاو مهتمىرملا,مهلّردينأاسآ ساسمال نييلاطلا
 "ا هئمز وكف دمفد_سملا امال ءىذي و هتتيلطدنملانسف بلاطلاربئب طقسالةرانا فاش حرش

 ١ ىعتام ىلا الثا بنعيو بالف هباعامتاعدب بيهأو 0 هيهذخاوأ هسغل

 ِْ ل-ندادك الا اذ_هءاروو لغبأذلا عمامأ هربت املا ققااعىل امأالو

 ىلا مهلا أل وق نسحأْامو

 ىرحزالو ىرم أ عسطنلو 5 انامل عملا بالا تاج

 ّق :ر ذا تاناغلا ىدمىوع #2 ىذا!تنأو ىرتالذلام

 05 الث ئرخا قدم ىس ىنذوتالو نعد ىللاقف

 ا دقق ةفرح هتالأو ىه ةقرسو ةعاضانبع ع ماش اننا تبروت سرق دا ناسا
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 ديعلا نب ةفرطل اوقب ل ثقل ارثكب لو هيلع متنا ىلصئينلا ناك دقو مل_هلداكن امالسلا
 دوزت/نمرامخ الاكس و 3 لها تنك ام مايالا كل ىدتس

 هللالودر ناكت لاق اهنعهللا ىذر ةشثاعن عهسأ نءعةور عنب ماش ن نعل دانسالاءانيدوو

 هللال وسو نع رخاشإامئاف هلع موقيدصمملا ىف اريتم تيان تاس ِ عضي ملسو هيلع هللا لص

 مهفاننإ أامسد- ةلاج ورب ناس زي لعيوزعمتلا ثا ةلعمق!تاواص لاق مس ميلعتتلا لص

 ةاوغىأ نواغلاموعس ءارع ثااوىلاعتهلوقامأو ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسرنعرخ ابو أ

 نوضوذ ىأنوءعيداو لك ف م أرثلأ مسهنءنورب و مهراعشأ ىلا نوعّمسسد نيكريشملا نم

 هلوقب نيلسملاءارعش ىقئاسامثلطابلامهمالكن ونا الثمةيدوالا لعج لطابووغا لك ىف

 نيذلا تيان نين اسحو كلام نب بهكو ةحاور نب هللا همع لثم تاحلاصلا اولعواو:مآنيذلاالا

 هملا ب ودنموهام اوما ءاهجنمءاجاودرو لبو هيلعهتنا ىلص تبا لوسر ! او-دم

 جنت ىه ىلا ىفاعملاراكحب,أو ءاو باد ' الا ساه: نم هنوكت امل هءلعالةءواعرشثوثحمو

 رئاخذاهقالعأت اسةنمنم دم رئاصبلا عورتقلامكحلاو بابلالا

 ادودقلات اناغلا اهل تزهق » و-كلااهاوراماذافاوق

 اد_يلبد_لاهيداو مضأو ديسعلا با ”ثادسعنوسك

 هجر تلا ف كو همحتشيو أش ضير قل ىف لكلو نوصثيدحلاو توترعتلاعن

 ضورلاك اظفالا نمقنوع ىعمريغ ىرثلا ن مهاملا هنقمق دنا ىف طمشم ىعملارانغ ىف لغلغتم نف

 ردااك_مظنلاريست ىفقنأتىلا كن تراس هدهج غلابمن مو اموقرىه ىثئولاواموس سه

 نيب عمججاذاو كإسلاىدقعلا ماظننا كسلا نح ىف هظافلأم طش مفملارب ريبخلاو مظنملا

 لوالا لافاماظفالاو ىنعملانسح سلا كلسو نيهذملا

 قاعملا تانك كانه ظاشلزو 5 هظافل يب اسهر

 طافاالا قار نم غاصف نيرخفلاب زافو نيمهسلا,ببرمش نمنيد رصعلا ءأ ارعشلا فرثكدقو

 بصقزاحدقو اءابخرصسلا نمادقع انافلت ا ىناعملا نمةنوضتم طظاحلالاروتذ امسح ىاحام
 ل ناد ها ءدمغت رم نابلسنبهقادبع دج ؛«العلاو ليلا زيشلا مهنمقمسلا

 ىركيلا هيناعم عئادبو ّرغلا هرتفىلارطن نم املجم اقباس ل ذفللا ةبلح فو امل ضيرَلا يهمل
 ىناعملاةراثتسا ىف هيارغاىلاو فاطللانوثفلا راسو فاصوالاو تابسسشتلاو حدامملا

 ةغالبلادمااقم ملال لاو ةعا اربلا برات ىطتملا هنأ لع ىفاوةلاتادراشهباَضَتقا فهعاداو

 لهفلا قطنملاو لزيلسا لاقملاهل
 هيابحتحتءاملا سك ناعم هه همت نسعدقعلامظاكمالك

 اندوم قافئلادعبهقوسادساك ةبكرلاءارواهر طم ةسرلاءانس ىلع ناسارخج هرعش تفداص مث

 كاذامو هملانيسلاطلا قانعأ ف اريشتساو هبلعتايغرلارفو عم قام ار ارمسن قرمشملا هر دب

 ىشب حرش ىو هبغابم كاردان نءراسالاةلكو هئاععةطاحالا نءماهفالارو هقلالا

 ىلءنيىحي ايركزونأ هلتنىذلا طقسلاءوضىوس يدلل بماي نو ىدادلا هلع

 0 والطملا ضرغلا ىلع لادالو دوصقملافاوريغودو هللا امسه>رءالعلا ىف أن عىز نيوبتلا



 يا

 راكسءا يضرلاراثمنءوطابو رارمشلا ةيك اذا ماوع ىلءْناك دارطعار هلا ةلاسعلاب سعاديو

 نان الاس راد رذكلااذر (راقعم-همدنمءاملاّاك يت ناسر نأ اهلود ع نعءعاطت)

 ىلسص را ارقلا سدي واه وأ_صي مه را لاراددوذ ل أو رائلاوىودلا سوهطم

 اصوصخ راد الاون رحاهلا]_ضافأ هيد ىلعو .رامخالا مراكالاهل آىلعو هلع هللا

 مالسالا ىلا نيةباسلا ق.سأ قيدصلارا ؟ ىلأ راربالا نيب دولا نيداهلا نيدشارلا اهاذلا ىلع

 هللا ىلدهنلال وسر ةدلاخ رافاوركت ىديسريغنيقداصلا قدصأو داروزاو مءلتربَغ ند

 سهثتعلطام مالسلاهماعهلو و راكذتساو ٠ ارتما الب هدعد ع نملضفأو هتفدلخو 5 و هماع

 ركاتودناعملا اهي أدانعلا دئاسعفر ا لأن م ل-_ذذ أ د- أ ىلع نيلسرملاو نيسنلا _هدتب رغالو

 رو راغلافام_هذا نينا ىف“ رافغلازبزعلا نءاليزتت هن حام طظحلاو راكاالا

 تارت ةريصبلارظاني . لتحاو راوالاةاكشءنعه.فشوكا أع لطابلاو قدا نيب قرافلا

 :درح نأ لكف دا راتسالاو فوئثلا قئافدءارو نمسمغلا لئالج فشتساو رارسالا

 رخادها اوكهانا مقحم رامخالا قداصلاىنل اريخ أ كب اطخا نب رعْلاذفةمالاهذهىفكيناف

 رارششالا ةراعدلا ىوذ ىلع هتأطو ةّدّشو هللا تادف ةدالصلا نم هن صخام عماد رابتخالاو
 مرك ىلع لوم !نيروالا ىذناممعو رارؤنمهلابرعل ظن م رمل ناطم_ثلا ناكنا ىتح

 انغئازةرمسعلا شيجز وج قابتخاو ىولب ىلعةفحلابرشملاددجشلا راقولاو مركلا ة-.ص“
 هناعسملسو هيلع هللا ىلدهلتا لودر دج ّت- راذتعالاو فلختاا ىلا نوكرلان مهتم قدر بولق

 رابملاب لح وزءهللا نمءاظتحالا هل ىلا ةراشام وءلاد- علل عام نافعا" لعامل

 لءابلا رامذلا تاو مالسالاةزوحعئام دار كلاهتادسأ ”فولا ىلا ىضترملا لَعو

 ققانالا هنيخنالو دؤنالا هبت ازبو هلخ قال سلتا اوسر هيلادهع راوغملالطبلا

 هعبأب ع نك كو ةوزغىلا لبو هيلع لنا ىلصهللا لوسر هحواملو ناقوالا تاش ومو واد

 نأىذرتامأدالافو راغدلاةسصااو ةفعضاا ىف ةابردملا ىلعهفلختسا راطقالا ةءوطم ند

 هبت دهشامم لئاضفلا فرش : نمل ذريغىلا ىدهي ىنال هنأالا ىسوم نم نورغ ةلزنع م نوكست
 رامخالا ةع' الاءالؤهراطخال ةئدمم ران“ الا تاقداص هبت ةطانتو رابخالا تايد

 ََت اواص يلع :و هملع هللا ىلص رامال | اهتت نمار تاجا اقعأ وهنعاوضرو مهنءهتلا ىذر
 هرك ذامازيثك اهل ست لو راقعلا ةفالسسنءو راهزالا ماوفلزاغ راخمالا ميسننم قرأ

 دياواد بةنهنو برعلا ناري درعشلا ناف (د- ام نولذاغلاهركذنعلفغو نوركاذلا

 ىف ىناعملادئارخ اربخ همفرظاذلا ىلد حي هدئالقهررد سافل ماظن و هدئارفدكسيف طردت بدالا

 هنأهمكح نمو اكلرع-كلانمنأب محهضارفقأتملا تبو ىئابملاو عطاقتملا ل

 عقاوعدوهنسحا اودفن اهنعهتلا ىذرة ثناع تااه همتك هعهبقو هما يول مالك

 سيف هكا يزل باكو اعر هوا ارا همل!قّرطنال اموظنم انو

 نءديرمشا!نيورع نعمك دقو هءلع قلو هقسح نس < ناكو هيديزيراعشالا نو دشاش

 الك تلصلا ىلأ نب ةمدأ لوق ع نمةيفاقةنامهت د شنأف مالسلا هملع ىنلا فدر تنتسص لا هسأ

 هملع اسقف تدندي امدتد نأ دز ىأ همهراسبو هم ه.لعهللا ىلص ىنل اىللاف ام هن دن
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 | تاريث نماه_مفامو ضرالاو تاوعسأا تماق ىذأ راهقلاىلولا رايجلازب زعلا (هللدجلا)

 ملاعمو هر دقت ان اناملكتم رادتقالالاكو ةسو رلاهدّرفت ىلع دهاوو تانآ ران' الاوريعلا

 نءاهس !امهنافرع دهاوشنمنيقات_ثاابولةقاذأمث راصنالاورئاصبلاىوذاهرعبدت
 ىمنذ راصبةسالادرب ونيق.لا لن ىلا نونظلا مجارعناسلانعاهدرو راكتفالا ةسسعلاو

 هلواعأ هيلا اههلوو هيا نافرععم راونالاح راد مىفا عىل  ماهوالا ىواهمنءابيقرتدعب

 راصقّنأو راكفالاو ماهنالا هةئتستوأ تافصل اهب طم نأ نع هسدتس ةدهاش رامتساو

 ءاصقانوهماهفرممب ان رصقٌأل بة دق ين راصق اوربت ىلع هيفارتعالا هنم ركفلا ظح

 ىلعىوت-ا رادّةمو ةنكو ةمفمكب ف صولا نع هتاذس دة :سودق نم هناصسذ راصبادعبو

 ةسامملا ىذاقلا ءاومسالان ع هن اذاهزمم رادق'الاوريدةتو تانئاكلا هرم دس شرعلا

 تان "اكلابهلع طاحأ يرارقلا تاذشرالا ىلع ولع شرعلانعانلاع رارقّد_بالاو نكستلاو
 فال_ة>او لاوحالا ياس ىلع ناوكألا نمثداح هع بز يلف راصاوءاص-اةطاحا

 ه4تّردنمدج (هدجأ) راهقلادحاولا هللموملا الملا نمل ىش مهنم هللا ىلع ىذعال راوطالا

 صوصخلا ئنطمملا ىلع ىل_صأو راءملا تاظها هظوب نم دمعت هددشأو رازغلارردلا قد وافأ

 رازننب رضمنب سانلا ةمورأن م عرذ فرعشأ راغودجم مرت ىلا ىتأملا راخففلاو فرششلاب

 هللا بص لزب مذ رابثلا تاطبانعلا مطال_تم كريشلا عاطو راضاارخا ذر ثكلاو هيعَسا
 ىذام ض الكب جفاني راصتالارئاو رفكحلا ى ىلبءارهاش رامغلا كلتاضناخ ملسو هيلع

 (رابغلا يهروأل الا قار « ىضاوملا هيراضمىلءثاك) رافشلا نومسرانلا ليلس رارغلا
 7 جا تعج صو يرو لس مني وو حبو يمل يسب جب م يبس صح ل و ب يي يي

 سعادبو





 مانأ ىف هبظفح دقوا درتي ,رمض عوايل نو د ىدل اق ىهامو تاقخ وسن باك الو حيدان ف
 هسفكشيامالا دعت الفةدد اوه منيمسأ اركلاوةسار كلا هيلعأ أرق ىفاق بن ك ةدعلت الق

 انندلا ىف باك لك هللا ناحسلاهن هوك, دقدإعاف تلق هلا وف نأك هن هن "اكمعمس دق ام“ ىلعوا غ

 هول ارد ةقلختا يمد ىصوهو هم هيلاراشثملا ارسل و «ذكلاذ ناك نئلودل اظوذ#نوكد

 ل_-ٍرهدوش اكد دقو وهوالملقهينيعىدحار طلب هن '”اكىردخلارثأ نم ضاس هينمع ىلع

 ردقااريبكل جردمسلا اذ هىداواننزاما4لاقف همن نمنع هيسحأ لاجرلا نملد وط

 نيا لاق ديربامراستضذ اعمملافكلهراتتيام مونلا ظفحت نأ بح وهوهد_:ع5ْ هصودقو

 هرطاخ فهرب رقتدىلا اشحن نرما ذاق دزتسيو جوج وهو ىلا لعةنأر ةو أش ترخخ ادعم

 اذه عنقي أهل تاق م ةساركى لعديزيامىلا تدهتن ا ىتدىرخأ رم هماعهدّدرأف اذ_هدعأ لود
 انرحاف رح ٍباّكَلان هضراعأ نأ او هملع هتيلمأ امالتفاذكت اق هللا ل سرح لح أ لاق ىسسفن لق نم

 نك ءملاعلا ف سلنأ تاتو هنم تب ًارامل بهذين أ ىلقعداكف تنقو ثيحرصىلاى هتنا يح

 تسد نم ”ىنونما ا ىرعملا ءالعل اونأ أ اذهىلل قف هنعتلسو هللا ءانين الا كلذ ىلعر دقي

 راجءالعلا ىنالن اكل اكهنعهتبلط ضعي ىحامهذهنمسع ًاوءانغلاوةورثلاو ءاضقلاو معلا

 هنكعملذابأ اعتهددو فهدا ع نم مدقدقهبلطب ىمععا لحر رض ةرعملا نع باغهنأق فتافى معا
 ءالعلااوبأ كيلو همالك نم . غرفنأىلاهبلا ىئصأو ملكت نأ العا اونأ هلا اراشأف ماشقملا
 لحرلا لاحهلرك ذفءالعلا بأ د_ةعربض>و بئاغلا هراحم دقو لح رلاىضمو ةيسراملا فرعي

 هيدحنمغ هعدلالا ههجو مطلي و ثيغتسي و ىس لدرلاو لاقامة .راغلا.هل اركذ. ل ء<و

 هذيلت هركذ اما ذه ل_همو هدأ نمةعامجبو هتوخاوهس أتوعريخأ هنأريخأ ف هلاحن لاس

 نمش قب ءالعلا نأ ىدينيبنامعذلا5 :تهعدساكتىف ادعاقن اكح هنا ىزيربتلاايركزولأ

 انئاريس ضعيدجعسملا لخ دف ىدلب لهأ نمادحأرألنينسهدنعتق أ دقتنكو ولاق هفدءاصت

 تآرىنأ هلتيكف كباصأئث ىأءالعلاونأ ىللاتفحرفلا ن متريغتو همذرعو هل ًارف ةالصلل

 مقلاقنقسنلا متأ تح تاقف هماكفم ةلاتة نين ىداب لهأ نما د-أ قا أل ند عدى اراج
 تءجرا لف ىلا ديام لكنعهتلأسن أ ىلا اريث نس الا ناساب هتلكو تمّقف كرظتناانأو
 ناسالا تفرعامل لاف ناحبر داآناسااذ هتاف اذه ناسل ىا ىل لاق هبدينمب تغقو و

 هسلعديزب وأ هنم صقر ناره غن نم هلبعد د ظفالا ىلعداعأ ئاقلقام تظذ- ىنكلو هتمهفالو

 ناحاناهسفاراجن ا باعصأض باشي هنع ىكسو مهفرل_اظفح نال ئاعلا بعأ ن مددهو

 نامسلا بساحو لزلا كلذ ءاف ةفرغىفءالعلا اونأناكو ”لماعمةرعملا له أ نم ل ن نيبوهْش

 ةتيدعزوك ذملانامسلاءالعلاوبأ عمسف هملاهتباح دنع هنمهذ أن اماه .ذ ىدتسب عاق رب

 03 ةر.ذدالواتمدعو ىدنعهل تناك عاف ربانالق تيساح تنك لاةفهلاس نعهلآسذ لملت و دأب

 ناىسلاو ةعقردع ةعقر هل ءاعم ىلع لعجو هءاسح كاع ىلمأ ان سأب نمكيلعءاملاّقف هنأ سح

 هاعمالمأ ماهي ىلباقف عاترلا ناسمسلا ىأرو ةريسس مانأالا تضماف ماقو غرف نأ ىلا اهتكي
 عاف رااةزالما قياطقءالعلا وأ



 و

 0 لا 0 ١ ود تأ كلو عد 1 ومدن

 هللادبع نين سحلا حفلا اون ًأرمالا ايا هانئرو ةيئاغل اذالملاو تاوومشال نيم اصل!فاسلا كرم ٍ

 اهتمكل وطةدمصةب ىرعملا ةنيصح أنبا |

 عقاب بناوملا ةلاخضرالاو * حيض دال ناعما :

 عطل مولا ىر د5 ىرست *« ابا ارعدالملا "المدقو ىدوأ

 عدو بك اوكلاهمف ىرثلانأ « ىرثلا ف عدوبوهو لعأ تنك م

 عزءزتتامس ارلالاب1لانا « هنكر عز عزت دقو تننط لبح

 سو "الا ءنعضرالا ٠ نطبق ءديو د هرب ل! عسستنا تبو

 عمد "الا ف يكف همفترثكتسا ام 5 هتافو موب تاجبهملا تضافول

 مسن ال لد تنانمأ 5 هده قأتواندلا مرصتت

 عمت ئثش لكك كرت لبق نه * هيدجو دبمعلا لامل ع

 عدو رغب نمة-هيدخ نمأت 5 دجحأ ةريس رمسف تعطتسأ ناو

 عودت ام رب أب اعوطتم « هناممل بقتاموةامإللا ضفر
 عن نوهملل باقوادبأ « قللو فافءلادهستني-ع

. 
 عصربءانثلاب نكحاو حان « هد هذ هلم مم . عيل

 علقتال ةنزعو كيدن ىد_تك + ةمامم ءال_ءلاانأ كارب تداج

 عمضت لاوس ىلع عومدلا نا عود كلعكاب ايلا عيضام
 عرقي كبابدهبانأب مل علل ه« يرو فاعلا ندا اد

 عمجأ مراكم او بدأتلا ىضقو * هبايسأ تلطعتو ىبهنلاتاُم

 عفد فكّر هاو لدعل اهامساراّك سبق انمىهلتا هجر يدعلا نب نيدلا لكبحاصلافاًادقو |[
 لكدجوفهحدمنهوءالعلااأ مذ نمرمتعا هنا همف لاق وىررعملا ءال_علا نأ نعى رتل اورلافلا |

 مالعالا ضءبفنصو هتلاقا لرلداذهوهل حداملاو هش نم لكدجوو هبدكالو هرب ل همذ نم ||

 ةباجاو هلاك ذ ر داون نملوصفنيباكلا نيدهف وه زعملا يت نعد 0 ا

 ها باك هلوهماعبوذكمم شا لود اقر تاكد ادع ءط نعءراذ_:ءالاوهناعد ا
 ريذوءداسح يترغأد قلو (نوذلتلا ف شكى بالا اذه ءادرب0) ىرفغةساورفغتسا ١

 ىفءالعلاوأمهازنفدلةةملاسر اف نيس هراضحالزهذ باح أ
 مهشالامه:مامالكل اول سا

 ىلعماس+لا عقوو اها ارافنيسهننا ىلع سلحنا عقوفريزولاري ذولا فوبضلا فوضلا لاو |
 ةداهشيك يعانق ءالعلا ىلا رابخ راكبا لا ظفاسلارهاطو عضو تاغ باجي ريذولا |
 اصوصخسانلاب نالا نسي كيلع كلذ ف مالكلا ىراصقف ْيَسلا ف ىريطلا بيطلا نأ |
 امهريغو تامذ ولا اوةعتملا عار عناق هج .رتىلععالطالا ةعمتدر أ ناوءالعأإ ا

 نزادنا ناكو ب تكة نا نرخ ةمك أطنان ناكل اك ىرعملا» العلا بأن عذة:منب ةماسأريمالا ىكحو |

 اهلدع عسا 5 كل طة رعةئيمخ لل تأ مخ دق ىل لا ةفاموب هد_:عت ثا واعالجر امم مم 1
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 » (فراعملا ةمعج ريض نم هسه ملا بحاص ةجب 2

 ثرحلا نية عر نيدايز نير هطملا نيدو ادني ناملسنب دن, ناماسن هللا دمع نيدج أوه

 همي زخ نب حم رش بدرع نبناغطغنب ىدعنب نام_عنلا نب مقرأن م1أ نبرونأ نب ةع ,رنبا

 ىوننلا ىرعملا ةعاضق نبا فاما نءن ار نيناولح نب بلغت نبةربو نيد سأن ب هللا ميتنبا

 دعسأ نب اهّللا دبع نب د ىلعو ةرعملا هب اىلع ةغللاو ولاا رقءرصع ةمالءناكص

 طقسو مزل.الامموزل مظنلا نمهلو ةروثأا ١ لئاسرلاو ةر ومشملا ف اصلا هلو بلح ىوختلا

 وهو نو.هغلاو كيال هاعسانامك هلّث ا ىنغاب ن:تححا+ نء لاو اذ_ه هربوذملا نتموهودتزلا ||

 لوال ا داجلا ىلء ف قو نمىل ىكحو لاق بدالا ىفءزجةئام براَش فدرلاو ةزمهلاب فورعملا ||

 نوصغلاوكيالا) دلجلااذهدعي هزوعب ناك امال لاق بالا اذه نمتئاملاده»
 نونف نماعلضةمناحسو (نونظاافشكنمءاهلاو فلالآ درب فدرلاو ةزمهلاو

 ىزيربتل اىعارححز وأب يطقلاو ىضونتلا نسما نسا ىلع مسالاوبأ هنعذخ او بدالا

 ةنسلوالا عر نمنيةيثالثل سعشلا برغمد_:عةعجلا موب هندالو تناكو امه ريغ |

 تيهذو ضا هشضعىنعىشغ نيّمسو عبسةنس ىرد لا. ىعو ةئاماثو نيّدسو ثالث ْ

 اهملعئرقامو ىنتملارعشح سثو»و ىزبزعلا عماللاٍب اك ةفداصتنمو ةلجىرسسلا ||
 باكل

 ظملب "ىلا ىقتملا ارظنافاكح العلاوأل اقف هئارطاو همصو ىف ةعاجلادخاروكذملا ||
 بنغلا

 لوقبث رح
 مهن نمنالكتعمسأو «» ىبدأىلا ىع'الارطت ىذلاانأ

حرشو بي مات ى أن اودرصتخاو
ىرتعلاناويدو بدبح ىرك ذهاعسو ه

 ثيعدامنو 

لع ماكو دج زعم ءاعسو ىلا ناوندود اولا ١
 نممهذخ امواهيناعمو مر اعشأ بي رغى

 اطغللهجوتلاو مهياععضاوملا ضهيفدقنلاو م-هلراصتنالا لوو مهيلعذخأامو مهريغ

 فقعرشو هلزعممزل ةيئاثلاةرملا ىف اهتمعجراملو نيت هدا دغر ىلا رو نك امال اضعف

 ةيلطلااهمل اراب .و سان هئعذخاو مولعأ نهنونف ىف ةري ع ةريشع عضا ىلع ىلعناكو فيصتلا ||

 هلزخم هموزلا نيسحملا نهر هس: ىعسور ادقالا ل_هًوءارزولاو ءالعلا بتاكو قاف الانم :

 ىدحا نءاوهو رعشلا ل عواد هزت معللا لك أبالةنسن_هبرأو اسي ثكمو هششع باهذإو ١

 ىلءئرق ن فدان هرمشعثلا”لمقو لوالا عمم دفان” لمقو ثل ”ةعجلا هل مل فودو ةنسةرشعأ]

 هلوقب مامهنب ىلع نمل وأ ءذملت ءاثر نمو يتم نوعيسمربق |
 امدوةجنمموللاتقرأدةلف « ةداهزءامدلا قرت تنكنا

 افوأ: . ل اهعماسم د 1 هناكذالبلا ف 35 ر

ل3: دعي ىدرولا نياثريهشل ا ةاضقلا ىذاكر عةمالعلا لاهو نامعالتامفو ىفام صخمل هازش :
 

 ىأرىلاهي_بنوةففءامدلا ربل هنالاك نملوق عفديةداهزءامدلا قرت اهذمل ”لوق.تاذل||

مو بغل هيرب بي زعوه نميهيفرعأهذ باتو ءاكسلا 1
 مظعأ نموهو معللا ”لرثن م ىلءاذا

 نس-اذ دإا لال ة>اا بولا |توقىف ىكملا لاه دقوةداهز ةنسنيهدر اواسخ تاو للا ٍ
 ت1 1 اس اا دل 5 1171فل جر را

 دهزلاو
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