








 انآ ديلي

 نمرامةخالا هيلع عقواماذ_هو هتباذك ىفنىت> ظ> لكل نوكمل ط_سو#ملا ىلع سي رقتلاوىدتمإل
 تبدذ#لا كلذنف ةرمدتذثو لوطم نيداماغ: صم نيعم_سود ل لوطملاراصتخا

 فيرنا 00 ن[جقملا طخ امياع 4س ى-هف بوذمتا| نم ةذه«نىفو لوقأ ثدحو ىرهز دال

 ثيكسلا نبال قطنملاحال_صاو هل ظافل آلا ريزخم باكو س راذنبالل محناو ىنؤملا مدت ىلع باكو

 نيركدىنال دود ماو روصقملاب اكو الة لا تاتكو تْيْوملاَو ركذملاباتكو ظافاألا تاثكو

 باتكو ىراصصنالا سوأ نيليع سدي ز ى ةلردامصملاباتكو هلى نْوملاو رك فلا باتكو ىرامنالا
 لاا ىرهوجلاحادصلاو ىناراغلل بد "0 اودر ردت نيالا ناكل داو هلرداونلا

 لاعف ألا باةكو ةيطوقلا ناللاعف ألا بان كحو جام زلا قدما ىبألدو دمملاو روصقملا باكو

 قيلاوملا نبال تايرءملاو ىزرطال برغم لاو ىريس زال ةغالبلا ساسأو ,عاطقلا نب !لاعفأو ىطسةرمسال
 هنفكلذىوم بتك نمو ىوانهلانيدلا ءل ةدافالارعفسو ةداعسلارغ مس هل ةماعلا ه.ف نه: امساثكو

 عرابلاب اكو ريث ألا نبال ةياهنلا و ةبتق نبال يدا بد روع اا هلا تن تعحارام
 مال-سنب مساقلاد_بعىبأ ال4 هللا بد رغوىلا قلاب فو رعملاىدادغلا معاقل | نبل. عم“ ىلع ىف ال

 انما نب للا نب , ن سلا نيىلع سلا ىنألدرحلا تاثكو ىدسزاادهمرك ىنألنيعلارمصتخ# باثكو

 تا سلا اقهنم ثطعءتلاامهنمو هلةلخل ا با:كحو ىنات_ىدلا ماحب الشوحولا بانكو

 بدبح نب سنون نعهاو ر ىنام ا نب رمعم ه مدع ىل الباتكو ىباطخلل لدزنت)الاعموكحلاو ةرهلاك
 ناتعل ادع نسل! تافنصم نمءازحأ ضءدوىو رفاد_مت ند نب دج اديمعىأ النيم رعلاو

 وهل اوريسفتاا بتكن مو هعضاوم ىفهارنامكلذريغو ىله.سلل فن ألا ضورلاو هربغو ب بابعلانم
 نيالتما مهئارآو مهصوصند نع فوثوملا مهلاوق أبذوخ أملا نيرو هشملا ةمث آلان عراعشالا نوواودو

 هبىيتطاعم ميظعلاهللارفتذومك> هماع ىند ثمح هعضاوم ىنام !انهتمم»وامهربغو ىنج ناو فار عالا

 000 ب داكد الهاف ناسنالا لَ ىعطي نأ لخدلا نم م سل لق دق هنأ ىلع ركسفل اهب لزوأمقلا

 لأ سنو هطاغذعب نم لضاغلا لب طاغبأل نم لضافلا سدلرئاس !١لئملافرثأ الانيا لاق بنط أ نماهس
 دمحع هلهأوه اعانلماعيناو هيقرظاتلاوهيلاطدب عفن نأ ودور هلاوامندلاف ةيقاعلانسحهنلا
 0 ا هفاؤم ديىلع هقيلعت نءعارغلان اكو دارألا هبادعأو راهطألاهلآو

 : هن رحش هنأمعتسو نيثالثوعب رآةنس كرامملا

 ) ىراوشلا ىودعلادجأ نب ىلع ىراملاوةعىجار هحصصملوقد 2(

 حالفلاو ىدحلاحا .صمدتان دم_سىلعماللاوةالصلاو حابصالاق لاذ حاتملا ميركل اهندحلا
 هيب رعلامولعلا تناك لف (دعب ور مومعلاداشرابا وماقو م ولعل ارثاساوكتو نذلا هباصعأو هل 1 ىلعو
 امانا هملااح ا ة> ااهرثك أ أ هغللا لع ناكو اناذماهالح و ارانماهالعأو اناطن لمعلا مولع عسوأ
 ماظنلا طفح مواسعلا عتيج ليفكتلاو مالكلاو تاماكلارارسال مخوماوهذا هيلعاووكعو هب

 رييكملاحرتشلا سب رغيف ريدملا حاي_ضملانموسوملا ا
 دقلا هعيطم هعبطىلا ترداب هللا هجر ىومقلا ىلع ني د_ نير_جأ سايعل ا ىبأ مس

 كيدحاولادبعدجتدبلاةرضحإل ةرادا ةبهم اريصءليلدلا برداهزكهىتلا كر
 حافو هماترد.حالو (هيخأو ىبوطلا

 عم ره ”رخاوأ ىف هماتخ كاسم

 هب رش سمع ةمل_س ىناثلا

 ل_تف أ امحاص ىلع

 ىزأوءالصلا
 نيماةيفلا

 كسلا 225ئ5252252525252525252525ل95ي5959595-595-9-9592952595929292323 1010202262222 :

 يي ب ااا ببسي يحيد ديت( يح( صل



 دنعاسايق ةهيشملاة فصل اوأ لعاغلا مسابالوؤم لي_فضغتلا ىنعم نع ادر#نمو ةفاضالاوماللا نع
 اريك اوارغصأ موقمألأ ٠ ارغنديزل ؟ايمتصف لاقءريغدنعاعاهءدرمملا

 ةعامجدنع هنمو هريغمهيفرعاشالذامهرعاشىأ ةشدحلا رعشأ بدصن موق هنمو اريبكو 0

 ىهثيح نمتالئامماهلكتانكمملاو تانكم اهاط تاتو اذا نيف ىأ هماعن روهأوهو ىلاعت هلوق

 اهضعب مج رثب لوقلاو ناكمالا ةيسنف عمل اىوةسذن نأ ب جوف ةدحاوةردقب مربهلا قلعتل ةنكمم
 لاقدو لضافلاو نسالاىأل ضف لاو نس الاديز وئنمةلوهسرتك أ ئ:نوكدالف عنتمم عب سمالدأ]

 ىأ هتوان سحأ فسوب ىنءملااذه ىلعو ريمك-لاو ريغصل اىأرك لاو ريعورةصأإلا دب ز الغم نوخال
 نيديعباناكاذانيلجألاىمق أو نيلجألا دعب أامأو دلل ارعاش ل ثم نايبلاو مضوتلل ةفاضالاتمهتسد
 ههبشورغصألاو رمعو ربك ألا دز لثموهفاديعب رخ ”الاو اد رقامه دحأ ناك ناو لوألا مسّقلا نذ

 نادي زلاو كلضفأ دي ]لوقتف ثنؤدو عمعو ىنثيف لعاذىنعملعف أدار واضدأ جارمسلا نب لاهو
 متايلضف تادنحلاو كاياضف تادنهلاو رك ال_ضفدنهو مكلضاتأو ءواضفأ نوديزلاو مك الضفأ

 زو ونولاءااىأ نولعألا متنا وىلاعت لاتو ىلاعلا لفال!ىأ ىلعألا لغسألا ةاذاعت محلوق هنمو
 دز لوقت هءلع لضفملا ضءب ل_ضفملا نوكي نأ طرتشدف هبلع لضفملاىلا لمضفتلا لعف أ ةفاضا
 اذهىلءواولاك هنم سل هنال نزلا ل_-ضفتوقاملاز والو ةراخلالضفتوقا.لاو موق لضفأ

 ةفاضاةيناثلاو هيوخاىلان>ةفاضا امه ادح | نيتفاضاهبف نالهتوخ ا نس> أ فسوب لاّدالف
 عنع هيلا فاضدامض عب هنوكو هيا! فاضدامضعب نوكم نأ اذه ل_عفأ طرشو فسوب ريمضىلاهتوخا
 هفاضالاا دع لضفأد. زلاقيو هسغنىلائشلاًهفاضان م همفامل هريهخ ىلا هضعبو هام ةفاضأ نم
 نم هريسغ ىلع لضفم ةبدورعل ابفصتم هنأ ةفاضالا ىلهىنعملاو زيرقلا لع بصنلاءا دمع ل_ضفأو
 نه هريغ ىلعهد.عل لم_ضفةلاو هد ع فصتملالد ةيدونعلاباقصة موه سنا تي ضتلا ىلعو دممعلا

 انآ مرك ادي ز مفوق هلثمو ديبعلا نم هريسغ دبع ل ضف دي ز ليق هناك لعافلا ةلزنع بوصنملاو ديبعلا
 قييملا كحو ماك ءونأدب زمهوقوف هقلعتمرامةءابهنعرياك هةلعتمزامتعابليضفتلاةاموقرثك أو

 سانلامركأ نمو سانلا لضفأن مىأ سانا امرك أو سانلا لضفأد. زبرعل الوقت لامف اثلاثىنعمإ]|
 ها ه6

 نهو نول_ضفألا مهو ناملضغلاو نال ضف الاامهو ىلضفل ادنهو لضف الادب ز لوقت ةقباطملان م[

 نءعبومهعأ |لامعتسا لمعت نأ ز ام موَةلا لضفأو ف ةفرعمىلااواضم ناكن او لضفلاو تاملضفلا
 ىفةدوج ومتناكولاكوهف هعمةب وتم نمتفاكن ا لمقو ماللا,فرعملالامعت_سالمعتس:نأناحوأ]|
 ىعاضب ا ءىحو نواضف لاو مت احصصم ليضفتلا لعف أ عمد و ةعباطملاف ةيونم نكت مناو ظغللا ||[

 اناك اذاءالعفو لعفاىباراغلا لاق احصصم عمل ل ضل اريغل لعفأ ناك ناذ لضاف لاو لعافألا
 مطابألاو حطب الاوت لعافأ ىلع جاه" لف[ ناكاذاورجوءارجو رجأو هن ل_عف ىلعاعج نيئعت

 امهنكل ىنعع ليضفتل اىفامهفموَعلالضف ادي زو مولا نملضفأ دي زليقاذاو قرابألاو قرأألاو

 هملعل_ضفملا ض*-»:فاضم او هماع ل ضغم ا نم لصفنم نءس ,رومدلانأوهو رخآ هج .ونمناورتفي

 ريخ ةرغواهنع لصف: مهنالةراطا نم لضفأ دي زلاقد و اهنم سل هنالراخغا لضفأ دي زلامدالاذقو
 اذا درءملا لاك ةباغلاءادتبااهانعف نمامأو ريعشلا نمل ضف أر لاو رشلا نم لضف ارم او ةداوسنم
 هلضف ديزي ءانعم مهب ضعد لاو و رن م ةدايْزلا ىف هلضفأ دتراهنأ ءانعفو رعنم لضف أ دي ز تلق
 لاق هيلع ل ضفملا ىلع هلومعمو نم دقت رعشلا فزو<ودريملال وق ىعموهوو رعدنع نمايقرتم
 بيطأ هتمتدو زاموأ ل ملا ىنج ٠ تدو زو الهسواله أانل تااَمف رعاشلا
 بياأ نهتم ئئثالنأو حيرمج ٠ اهفوطقنأ «فغاهيف بيعالو رخ الالاكو

 ملعتل كلا سم هسنم ريثك قت كل و. اهقفلا ظافلاب قاعشام ىلعاضيأ ع رغلا اذ-هىنترصةقادقو
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 هن ىعممم نكد ناو ريغد مفد رغما ةلْزْئم لزان هنالىراصت ا وىرامأو ىلامض وى كاكو مغ هلل ىلع هيلا

 ىدهسمثاقو هب ىمملاريغو هب ىمسملا عملا نيباةرف دحاول |كلذ ىلا تدسن هظفل ن مدحاوهلناكناف

 هدح اوىلاهدرت لذ ال ىفدمصل | ىلا ةمسنلا ىف دعو ضث ارغلاىلا ةمسنلا ىف ىذرفو د> ملا ىلا ةيسذلا ىف

 <«.لعةلالدد>اولا وسلا ىلع ةلالدلاضرغلانالد_> اولا ىلا درامغا لبقو ةف متو ة هضد د رفوهو

 ىرغذلاقيف هيلادربد->|و هل دل هنال عه ا ىلا تدسن هظفل ن مد_داو هلا نكدلنا وعمان ا

 طينوةاهظفل نماقدحاوال ىتلاعو+لا نمأ شت عجب ول كاذكو سانأو رغن ىلا ةبسسنلا ىف ىءانأو
 قىوسنو طامنالا ىلا ةم_سنل ىف ىط. :3تلئو هماع ناك امىلاهنددر ههلات ه-:اذا طاين أ ىلععم +

 لوالاىلانالاو سدا فدخو أهبلوالا ف رعت نا ىناثل ىلا ني_ةياضتملاف يسنيوءا كل ىلا ةيسسنلا

 سقلادمعىلاةدودد زد_هع ىىديعوربب زلاَنَماذ معو فانمدسعفى رد ذوىانملاقمف

 ىلا مدفالا نيك ارا فو ىرض>و ىرادمعو ىدسع :و ىدعيع تومرمض>ورادلا 4_هعو سه ديعو

 اهم مهالا تركذامغاوهباونأ ن نمفرعد عستم كلذ لم_صغتوأ .-عيلازاحو ْك_ءاعبىف ىلع لاعبة لوالا

 ءاهققل ا هملاج امد

 ىل لا ٌمىناءلاوهو ىلصملا ماضي از ريملاو قدا اوهو ىلا |هفو أ قامسلا ىف لمخلا» اهسأىف (لصن)

 وهو ىطخلاُم سداسلا اودو ف طاعلام سما1تاوهوحانر اع عدارااوهوىلاغلا م ثالالاوهو

 اهضعيفليفامرو رشاعلاوهو تيكسلا م عساتلاوهو مطللا# نماثلاوهو لمؤملامم عباسلا
 ءاهءالا قانامأو لاق تدمكسل او ىلصملاو قداس برعلا نع طوغلاو طغضملا ةباغك لاق كلْذرِي ع

 ءام*ألا ءذه ةحمدت أىردأ الهنم ةظسن فو كلذ عمد عى أن عءسوذمتلا ىف لمنو هثدحماه ا

 ا رو ما نبت رعلا ضعبل تي ردقولاقنالمأ

 فاطاعلا او اهحاتيه الات ه ل رسل ادع لود ىف

 فك امرخاو الاورهاكتر م اههطاو لمؤمو اهيظو
 اهزاود مهضءد ىكحو ةمالعل تمحو د:هت ماو قيقح ثنومىلا لعفلادنسأ اذا (لهن)

 لع_فغلاقرغاع امل !نال اولاو ةعاج هعمتو برعلام للك نم س ملف ذل اودرملا لاو ده ماقلاهِمق

 1 ا 1 0 0 201

 الغل مات ىخذانلاىف اواوقدنااوهركروقت اولا قف ليقتملا ا !اومزل ااموىر امنألا نبا لاق ىرخ" الا

 ماذا اذ هدحاو نس ىلع تامالعلا ىرتل ل بةتسملاو ىضاملانيداوةفوف قورغلاو تامالعلا فاتت
 رداطظ ىلا ىنسأ اذاوة ١ اا ىْذاَعل ارمض>لاقمف نذل | لهس لصف ناذ ل صاف مال او لعفل نيد لصف

 اولات تار جك امو ةوسن لاقو سهلا تءاطو سول |عاطوف ةمالعلا بحت مل ى.ةحري غث نوم

 تعلط سول اود ةمالعلا تيجو يملا ىلا دنسأ ناو ىوالاىف هنم نس ىدالاريغ لعفربك ذو

 ىعبمللال مس الل ثينأتلارهاظلا ىلا دنسأ مف و مساللال ىمسملل ثينأتلا نال
 نأامهدحأ نامزعم هلءوفو ا |ىذق اوووف ا رع ل | لد :زمفوق (لعن)

 امنا ىنعملافو رهعنم هقف أ ديز ليقاذاف ليضغتلا لعفأ ىمملاوهو نا !١ىلعلو لا ل مضت هبدارب

 قاكرتشا اذا اذه نم فعض أ اذه لاعبو ىناثلا هقف ىلعد اذ لو هلا هذ نكلو هّمْفلا لصأ فاكرتش ادق

 اًقعض لأ هنأ مهدأ هوا ذه نم عد اذه نولو يف ىرخأ ةرامعب اذهنعءالعلارعي دقو فءضلا لأ

 ةخبتا لهاق دولا رد لت ثأادإ 1 الا ماس كل لغو م مهك سفن قهنأ نودد مالو

 ناك الهنكنو امومذمنوكد ال بحاولاو ةيحاو لالا هذهوامذ نوكد هنال ظفللارهاطدارملا سدأو

 مها ىنعع نوكي نأ نال ىنسعملاو بوق هسفن ىف ناك ناو كلذولا ةمنل باغ يعض تاك وعل اىفهربغنود
 ان رام لعف لامعت_از وك وناهدلا نبا لاق هيف كراشثمري غنم فصول ا كاذب درفنمف لعافلا



 عجل اعمثنأف ليث ارسساوثب هبثنمآ "7 ىذا ىلاعت هلو هل“ 50 ارا تباع اياك لاخلا ١
 قدوحو ريغدارفالا ف لمع ملادح اولاف نالذؤوذد تمأق لدا سا نارام فيدو لكلا

 نوذلاو وا ولان -امناو ريسكست عج نيذبلا نأ ىناجر خلا نع لن ىتحريسكستلا جهمشأف علا
 رات همذو نينسا او نيضر ةلاكص قناملاربج
 لوعفمواو فذحوهو صقنلا.ءا> لوعغم هلو راولا لنيل لتعم *الثل ١لعفلا ناك اذا (لصف)
 وف لوعف ناز و قسفاهلءةامىلالقنتف اهياعهمذلا لّفثأ دف 4«هووكمو او ىهو لعغل أنيع قممف
 فوودمو فودموهفءاملابْئذل |تذدنيفرحىوس صعنلا عم مام جلاب نم ىجيلو «-.ف نوذثو لوقم

 لوعءغمو اوفذ_>وهودرطم همف صةنلاف الاب نيعلا لّقعم ناك ناونووصمونوهعموهذ هةةصو !

 ا -ولمعف ناز زو قيتفاهتسن ال اهلمقامرمسكم م ءاملا نكستف ةمذل|افذعف ةموهذم اراهلبق قيسف

 طوبذتو طيخشو عويبمو عسممو لويكمو ليكموحض» ايلا هطلت عى ا ىناريثك اضرا حملا

 لصالا هنالف ما.ّلاامأو تعب وثلق لاعب هنال لعغلا ناصتمن ىلعالمغ ناصقنل اامأ دو. صموديصمو
 بشانو لدانو ع رادو لعاف ىلع ى مف هلهعنصت سلو ئئثوذاهئااه انعمنوكي دق ةمسنلا( لصف ])

 لاقيالو جارسسلانبالاقاضر تاذىأ ةيضار ةثدع هنمو رمل اوباشنلاو لمثل او عردلا بحاص) ىهانو
 عملا فس امقلا لد ةعتصب سل كلذنال ءاكفالورارالو راعش ةهكافلاو ريااو ريع_ثلابحاصل
 لاعفىلءهيءاف زازا ةفرسءايلاريسكرةزازيلا ليلخنا لاق عرابلا فو سسنلا طئارش ىلعةبسنلا

 نوكت دةودرغمىلانوك-:دقو روهتملاوهوسْؤ لا عئابلسآ رلاوءاق_تااولالدلاو لاح اولا جاك ا

 يناثلا او ديز ىلا ةبسن ىديزو كلامىلا ةمسن ىكا امملاكريغي ال نأ هبامف حيت در غم ىلا تذاك نافعمجيلا ظ

 هيناثلاةمسنلاو 0 مث وألا هيسسنلا» اافذهف ىسنااع انه يفاملاتدسناذاكاذكو ذاشىلاهمسذ

 هديؤد ع امنالخ ال ىودنم ةناسلا نود ماشا : ردا ني دهتىلا ة.سنل؛ ىف ىىفاش لج ر لوقف

 ىلاوتلاشا هسا طسول ا متفد ىكلمو ىلد ا ههشأ امو رغلاو كلملاو لدالاىلا ةمسنل |ىفو هدضعد سامقالو ظ

 لومتف سايةلاو عا ملا ةفلاغ أ طخامت اءئاو تفذحثدنأتل اءاه مءالاىف ناك ناوءام ملا عم تاكرح !

 لايف اواوةل-ءلا فرس بلقو اهف ذح باوصل اناطحا اعلا تايثا ةيكفملظلاوةمت اكرلالاومألاةماعلا[||
 ريسغنماواوت يلق ىلءموانزلاوأب رلاودف ةملكلا مالت ناك نات فل! ءرش 1 املا بسناذاو ةيوكلا ّْ
 تناكناو هظفل ىلع حفل اءىو>رلاو طلغ لوألا متفو سايقلا ىلءرمسكل ابىونزو ىودر لو ةمفريبغت ١

 فاالانذحاهدحأ بهاذم ةثالئاهغفىمومو ىسعوامندو ىليحوةف هيةردقموأث دنأتلا الا |||
 0 ون دلاقيف ىلصألابا ها ميشتاواو فاألا بلة ىنائلاوىسعوىلي>نمأ[]
 ىخاقلا فو ثنن ألاف لأ ىلع ةظفاحش ىوالدحو ىو اسعو ىو اند فلا الا هد واوةداب زرتك الاوهو
 50 ها[ تناك ناناذرد م مءالا ناكن او ىوضاقو ىضاك ل اهتمفاواواهمأقت وءايلانذ زوم وذو
 مناوىفارمو ىناغص لا ةيوانون باقتفءارموءاغ_صالاىوابلعوىوارجوخن اواو تسلق تيب ع
 وهوا موش ناهح وذ ةلقنم ثناك نأ اوفارقو امج 250 رك الاقةمل_صأ تناك ناو تقاتل نك

 زمفاقام*لاقيف ا ا ىلعاهيمنت اهلك ١ ض خراعل ادتع الل الا و ةكص راع ةم_سنل انالسامقا ١

 نرمشملاو باتو اي عابر معالا ناك ناو ىوادروىواد_دوىواسكو ىوامسو ىقاد_دوىفاسكو
 ناو 2ك ل عم نيةرمسك عامجالاشاكتشا تقلا احوةضراعةمسنلانال ةرتدككلا» امر ؛ازاح برغم او

 تفذ_امعاضم نكد لواضدأ طقلد ليعفوأريغصتلا ظفاد ةلمعفوأ» اقلاع تف. هلع لإ الا ناك

 ةنيهج ىلا ةيسسنا!ىفىنرعو ىنهجو ةئيدمو ةسغ تح ىلا ةمدسنا نادم ءاكألا

 سا..ةريسغ ىلع عومسم ةزمه ا عفو ةيمأ ىلا ةيسنلا ف ىومأو ةنب نهىلا ةمسنل | ىفىف مو ةئد 5-

 .افأ منقي ليعف نانا اذكو لالا ىلع ىو ردرعشلا ىف ل بقا عروس رقىلا هم_سنلافىئرتو

 نوكدنأ الا ئَمْثو ىودعو ىولع فم ّةثو ىدعو ىلعىلا ه.سنل | ىفلامف نعل !تدهف ءاملاتفذح

 بنهب ىمسم ناكن اذ ع- ج ىلا همسنلا تناك ناو د دج ىل اةبسنلا ف ىدب دج لاقيفرييغتالف اةعاضم
 ل 0 ل هالو ١

 ( ىف حامصم مس ١ ا



 وهو ضراعلاو بانل قصالملاوهوكحاضل او ذا !او سرم لاو باذ اذلاو ريصحلاو ينذلا بعل غاب
 عم١ألءارغلالاقو رع-لانمةدمصقلاوةلاس .رلا ىف عم ىلءثنأ اع رونأآكلااوكاضال ىضالملا
 01 هر العا !نيورمعوأ لاقو اركذ مالا برعلا نم ناسللا

 امناف ٠ لوسكىزاخلادمالاءنيعلاو ه رعاشلالوقامأو 0 :4
 نينأتلا ةيمؤلء اهتم الف وضولا دان تناك اذاى هو ل_عف لو ىل.ك ىنععهنال الوسكمرت ذ

 يرعب ردن او قرطل ا! كمل ع اهليشن 0 تيا ل1 امال زعل ا نآل ل ف راهنت وهامتالذكسف
 ىراينالانباو تيكا نبا ءاكحرك ذم ظذل هماقم ماك هو ثين أ ةمالع همف نكيملاذا ثنوملاربك ذت ىلع
 بانى امال الاف نكل سم دعاس عم لع ضد فا م هوقو كلذن ماد 0 رذىرهز ل

 تقعلا اوغ-صالاو 0 ديكلاو نذألاه:مورع_ثلاكلذ

 ىو علضلاو هلع: :ودالن مريك ذل لةنو ف كااو مدقا اول رلاودمااوذخغل او ناسا او مدقل اسوا
 نسل او عارذلاود لوٌةِيفرك ذب كعضعب وءارغلا لاو عارذلاوءاج وع علضن « :ًارملا تةلخ د دحلا

 تانك هلا اع دكا لايعااو نعمل وةلءالاو كرو اويسترك لاعت ركلا نم نسا| كلذكو

 3 ذتاااموأ لاو ثدنأت 0 فرعدملو مهري-غىفرك ذمز احلا ىف ةئنوم قنعلا ذود و رك ذبام

 تع !١نباو ديبعوب ا ورهحالاو. ارغااربك ذنلاوثدنأتتا !ىكس تاعل او ىداحلا ىنعلل لاقي هنال ىلغأ
 تالا كناتلاو 0 ل ا ارد ال عال لا وبتاغأر يك ذتلاو انقل

 2 ربك ذنلابدح او عمى لع أب نمؤملاربك ذل نمو عجن" اكراصف ادحاو ناك ناو عمها ىلع

 هنو ربمهضعب و رك ذتااع أعمأ ةعمسيىف لك : رفاكل او هلوق نم هدعاملذ او مهن اوهداو رروهشملا

 طدالاىهو طبالاوه لاق ة طبالاو رثك الاوهو روهلا ةساثننأتلاو ماجالاو ثدنأتا اة >او

 ريغال ةئنؤف حو رلاام د رآ نان سئل اامأ اوناسنالا نمزعلاو دضعلا ىهو دضعل اوهلاقيف دضعلاو
 ضاخمإ عت لص رعب [هعجاور ذخهسفننا_نالاامديرأن او ةدحاو سفن نم مقل ىلاعت لاق
 محروة-عر عابط لامتيفرتك أ ثينأتلاوني-ه> ولابناسناالا عابطو سفن ةئالثو سغنأ ثالث لوقت

 م-ممونطدلاىفهؤاعوودلولا تدم تدد م>رلاو ىرهزالا لاو وضعلل مسا هنالرثك الا ىلعرك ذم ةأ أرملا

 بدنلا ىنعم ىلعركذ.دقوةبارقلا ىهو ىبرل | ىنععهنالىثنأة بارما امحرو ثننأ 1| كدي نم
 ما ا اجا ةقلاثو هات و ةدحاو أ هاو رشاعلاثلاثوناثو دحاو ل جر لوقت (لصف))

 ل11 1 ركل ملول سةر كرر دا ين اذلاورث عل اسامقىلءلعافلا

 ثالث ةو نو ةوسن ثالثو ةثالثلاحرولاج رةثالث لومتذ سكعل ىلع ثنؤملاعم ماهتفذ-ورك ذمااعم
 سفنأ ةثالثوحن ثدنأ: لاو ريك ذتلازا+ سكعلايوأ اًمذوم ظفللاو ارك ذمدو دعم ا ناك اذاو ةرمذعل اىلا

 فيدلاربك ذو ثنوملاف ثدنثو رك ذملاىفةرشعل !نمءاثلا تطقس ةرمدعلا تز واح ناو سةذأ ثالثو
 الر تا رتبع يسن لا أها ةرمشع تالثو ال> رريشع ةثالث لوقمف ه5 ءنأتو ريمم اريك ذك هثينأتو

 ىتنتاوةأ سما ةرمثع ىدحاو ف ثنؤملا قاعم امهنوتو رمشع ىن: اورمشءدحأ رك: دملا يف نيبكر رملان م

 0 ذملا نيم-الا ترك ذل عاف معا ىلع فنلا تين نا ةيراج ةرمشع
 كنك ةرتسع ةسنانلاو ةرشع هيدا! اورمشع ىناءلا ورم ءىداحلا

 تدون ىناشلاز 1 كل 9

 لحرال او لئالاك نمو ارت ذه« دحاو ناك. اوسسانلاريغا عج لكجاج زا قهءاونأ لا (لصف)
 لئمهشنأتوهريك ذتزو<قطانلاناوم ء.للا ناك سافر كبل نك لكل واتت رم فناف زاغلاو

 عج لكو اوماقنو ديزااو هنريك ذستااالاز ار<يرلو اولاب هتسدج ناف ةكسنالملاو ةاضقلاو كرا اولاجرلا
 رد تروفر عفان ةدحاا ىعمجلكو تنوئورت ذيهناف ردو رار خرا الدوا نركب

 دحاولا طغل نالف اومأق نو د: زاارعك ذتامأ هظفل اذه تاريتدن دو تام ردو تار وتادا ارو تاما

 ىقدوجومريغدحاولا ظفلنال ثدنأ:اازو حك ث.حدونزا!تماوكرسكملا فالخت عاف دووم

 رابعا نأتلا ف نوديزلا تماقذاش.ابنيازاج او ةعابجارابتعابت هنأ لاب عجل ىلع ئرتجا ع

 ةعاجا



 0 كاب

 باعم بايعل مكيف امو ه قوةبعدةىذاال-- رااانآ
 الام لمتنا ةلاح .رلاعنم م ىذلاك ةعاجلاوىوق نامزأ ' لاقو
 متفاازي نمءاطعلان مو اضرأ ةيطوقلانبالاقو اًضيأج رمسلاو ل_-رلاةلاح رااوال-.م لمتن أ ىأ
 ءاءلانغاللا لتعم ناك ناو تدمملاو تابملاو ليم لاولامملاو ف ءامعأو أنكر داصمام_ميفرسكلاو
 نبالاق ةيمناو ةيصعملا سك! ذشو هام هاذ هو ىيمهىروةفاضدأ مءالاو 0

 سايل ىلع جتفلاب لبالار» رك !ايف لدالاىوأمامأو 0 ملوجارمسلا

 اذه عاطقلا نب الا ا !اينيعلا قئمْذشو لوقد نم م-مهواضبأ تفااي لبالاىوأ ملوقد نم مهنمو
 ىلع لع- معنا ايلاف ىلعف هن وامغاو لعغمهنذواولاق ثيحءالعلا نم ةسعاج هيف طلغا م

 أدرك وتغ ءوأ موهذم عراضملاو تغلب لف ىلع ناك ناو هلريطنال اوف ”امىلععجاذهو هيبشتلا

 دعقوهنامز وهعلو عض دوم ىأ هعاةماؤ_ه دواعلق ىأ أءلكم علق وا ةاطم عتفا ا لعفل اكو ريسع وأ ناك

 هماقماذهواماقم مانو هلاقماذهرالاة ملاقو ءازعماذهو ىزغمازغو هدعمماذهو ادوعقىأ ادعم
 رودسكلا 0 ردصملان اكو عراضملا بلع ىرهنألجارمسلانبالاق هماىهاذهواما ىهمارو
 تاكرلافخأ 6 اطعم شف مضلاب لعفم اولوقد لو ىلوأ موهكملاو وتغملاعم حّتفيف
 تعضو كلوُق نم مجتشلاب عم ضوه 00 تكس !|نيالاق فيفغالرمسكسلاو تقلا عضوملا» احو

 كسنهلاو ريشحلاو تداملاو قةرااو دصسملاوخ :رسكلاو ممفلابت, اك فرح أ كلذ نمذثواعضومْئُشلا
 برعلاترثآوىرهزألالات سانلا عمو ةتلملاو نك لاو طّق_ملاوعلطملاو برةملاورشملاو

 عضت برعلاو ردصملا ةمالع حّتغااو مسالا ةمالعرمسكسلا الع انزال اففْدت با !ااذ_هىفستفلا
 نيتغل ىلع لصألا ىف تناك امنالع وهسه سا.ةريغ ىلع رسكللاىنارافلالاقو رداصملا عضومءامعالا

 ى>ئثلا تءقدقت ررعلاوهمممهك اهيلع دام قى وعل تتم ع نية*للا ىلع اوس الاهّذه تمنمف

 زكرلاو نزغاوحض حتفلاه-.ايقاممرسسكلاب ءامعأأضنأتع احوهب وطني نأزو<الفال-مهم نوكت

 لا دتعاضد ار سكن ايف سأرلاقرغءو ندع اامأو ذوغنلا عضو ذ ةنهاو نسرلاعضوملنسرحلاو
 ردصال ل عفملاةءاغل الا سرمسكتلاب ل_ءف ىلع ناكن او رمسكلا او مخل ا د_>!و لكعراض مى نالنيتغللا
 0 هلانم اذهوالا:ملانو هفاخناذهوافاذ فاو هعمطم اذ هواعمطم عمطوتف حت :ةاامممالاو

 لاو ريكل !ىنعع ريكس |كلذنمذشو مهامحتءاوسلاقوكم انمهتانآ نمولدزنختلا فو همدنماذهو

 0 و بمودف لمفّ_.لا ف تطقسناؤواولاب٠ املا لتعم ناك ناو رمسكف لها ىنعع
 ردصملا عاقمف حصص ا ىرد ىرس لود مهضعبف عد -وبو لج وود لة سملافتشثن اواقلطم

 اذهوال-وم لحوو هلحو ماد هوالحر وملح و لوقيف اًةلطمرسسكي مهضعدو نامز !اوناكلارمسكتو

 ن.الاةهفرمّسماذهواذرمشم فرع لوقت اضدأ مسالا وردصإل حتفلاب لعفملاف مضلاب لعف ناك ناو هلحوم

 لمسف رو-كمريغ هعراضم حسبعت ىئالث لكن م ناكمونامزو ردصم مسا لعفملا ساهتند وروغصع

 وتغملاو موهخملا
 نيالا زاوج ثلائل اورت ذيالو ثنو ىناثلاو نود الو رك ذيلوألا ماسقأ ةثالثء اضعالا ( لصف
 مفلاوهصاصقو رعشلاوقاهلاوسأرلاو ه--ولاورهفأربك ذ-تلاو حورلاركذياملوألا مسقلا ٠
 ثدنأتمهضعب ىكحوداّؤغلاو رخملاو فن الاودهلاو غامدلاو خوفا! اورد_صلاو غدصلاو بحاجلاو

 ىحللاوداؤغلا ثدنأت ىكح ةغللا خوش نمادحأ لعأال اوىرامنالا نبا لاق داؤفلاىهلوقيف داؤغلا

 ىدئكلاورغظلاو دنوااو قفرملاو رهظااو ىُماو رصالاو لاعطااو باقلاو نطيلاو نئذلاو
 ىلبىذلا دنزا!فرطوهو عوك-!او رغااو,  كحراك ىئثن الاوت ذل نم مج رغلل مم مالكو صعصعلاو

 نةملاور عدلات دانملوصأو اهف ةرسوهونيعلا ارغْشو مه:3ن1 ىلد ىذلا هفرطوهو عوسرك-ا اوماجالا

 فرشملامظعلاوهو جال اورغشلا ىف ثدانلارعشلا 1 هنيعلاءاطءوهو
 ىح بلص اراقف فدان مةماهشان ءذخأبا طيفئاوهو عاذتلاو نيعلافرطو هوانا نيعلاراغ ىلع
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 مسا هلنكيرل نان لاق درطمو هوى زرت لك ىأ قزم لكم هانت صو ناكمو نامز فرظوار دم نوكي
 اناديدغا ىأاندودمريعبلا ندودغاوف لوعفملامسا هنم ىنبو د_عتمدن'اك لعجامزال ناكنأب لوعغم

 عابرلا ىفاهمضو ىئالثل ا ىف ملا مفي هنم لعفملا نباو هرد صم كءاع لكشأ لق لك ذا داب نيالاقو

 ليزاتلافو هطفل ىنالءربدةث ىنوك لا ف اةذياهناو هلوهذم مسا كح هردصم كف كلذ ىلعدازامو

 ا رة ىندرشأو ندص ل خدم ىناخدأ بر لذو راجدز اىأرحد زم همفامءامنالا نم مهءاحدقلو
 «ىاوقلا رسم لعت لأم رعاشلالاقو ةنتغلاىأ نوتفملاوكت أب لاو قد جارشاو قدصلاغدا ىأ
 لالا اريك كلذوماسقا لكىأ 95 مسقم لي سف له نامد 59 ريهز لاو ىَع رسسأاكأ

 رد_ة2ةكلذنمدرواملوأتهناولوهذمنزاومرد_صملا : ىتث عن م هنأ هنومدس نع مه-ضعب ل-عنو

 لاقبةكلافروهثملاوهلوألاو هم ريسوت تقوىلا ه-ءفرمسعد تو نم هد عورو سموه زوسعم

 روسعملاهلْثمو لّدع ىأ ل وةعم هلامو رد صم اذول #تفلح لوعةم لام ىلعو رداصملاب اب فد ميعوأ
 امايق ىأامتاتمقواءامعردصملا ندع لعافلا مساق أيدقو هظفل اذهدولناو روسدملاو
 ىلع ناكامو تمكل !نبالاق ةفصلا ىفةغلامأل ةددشم ىهو نيعلاوءاغل ارمسكم لمعفءىدع (لصف))
 ىلعرمسكل ايدو هناو ءىردمهضعب ىنثتساو حمفلا هيف أد إو لو ًالاروكسموهف للعفو ل.عف لاثم
 توكلااريثكدل تءكسود هزل اريثك-ل ديهز لءف لاف ةعبسل ا ىف امم ْئرقواضدأ مضاابوبابلا
 جيرهدو ةعبرمس ىأ للعم ةقانو تدئلح لملعف لاثمو رنا برشرثكد نم رعمتو قدصل اريثكل قددصلاو
 لوعف ىلعردصمدج وبالودرغم مسا اهيفاهكرس د الرداصملا ةينبأ نمءاغلا مضب لوعفلا ( لصف )

 امأو الوقهتابقوف عو زولاو عولولاو لوما اواي وهرلا ىوه مو نمىوهن اوه ذشامالاحمفلاب
 روطغلااوهب رعسشيام حتفلابو رد_صم مفلانروصسأ اوهبأض هوةدامجتفلاب و رد_صم ملا فءوضولا

 لاقمنارقلا ناعم فاضي أ اذه شفخألا ىكحو هش أ امئللذكو هيلعرطغدام تفل ارو ردصم مضل أب
 دحاو ىءعناةعلامهنا اوعزو

 ءىحيملو | اولات لا ةهئلاو بارض ل اوكف ءانل احتفب لاعقت ىلع ىثالث لعف نمرد_صملاءىحي (لصف)

 ءىحيو باملا ىلع لاض:ةردصملاو مساوه لمقو ةل_ضانملا نملاضنتلاو ءاقلتو نايدتالارسسكسلاب
 الازنلزانوالاتق لتاوودف اري_:كرسكلابلاعف ىلع نأيف مسالا امأو ادرطم ةلعاشم لعاف نمردصملا
 امالاك هملاك الوامالس هملاس لا ةي الف لاعفالا ع.جىفدرطدالو
 حتفلاب هنملعفملاةلاسودو برمذد برضنازو لعفد لعف ىلع ىثالثلا لعفل ناك اذا (لصن)

 نامز ىأ هف ردم اذهوانرمصىأ حتفلاباةرمدم فرمدوحن ناكمو نامز مءارمسك-!ابو فض هالر دصم
 لدزتتلاىفو معالاهيلع ىرسأفروسكم عراضملانالاماو ٌقرغالامارمك-)او هفرمصم ناكمو هفرم<
 مسالاكرمسكسا اب ردصالا هاذ. عجرملا كلذ ن مذشو هءلانوفرصص :داعضومىأ انرمدماهنعاو د< مو

 ءاح وعراشضملاريسكن هف ةبتعملاو ةفرعملاو ةرغغملاو ةرذعمل او كعوج ر ىأ كعج دنا ىلا ىلاعت هنا لاق

 هناكمو لعفلا نامزل قةثملا مسالا ناكملاو نامزنا مءايدارملاو ةزعملاو زعملا اضي ار مسك ابو ستفلاب
 اذكهمف ناك ىذلاناكملاو [نامْزا!اذهلاةمف ناكملاو نامزلا ظفلو لعفلا طفلب نود نأ لدألان كو
 تاوذنمناكناو اراصت+اوازادعاناكملاونامزالاه«العغلانماوةتشاوكلذنعا ول دع مهنكل
 رغم !نبأ ىلاعت هلوقىةعبسلا ارق جتفا ابو ارقموارفم رذودف اعمرمسكل و حمتفلابردصملاو ف معضتا |

 ادعتمو أن اكامزال نامزا اون اكملاو رد علل رسمك انلعفملاوو اولا ءاغل لمعم ناك ناو رارغل اىأ
 موك دعوملاق لدزتتلا ىو هلصوماذ_هوالصومهلصوو هذعوماذ_هوادعوىأ ادعوم دعووف

 وح ح..هدلاكرو بكم مسالاو حو ةقمرد- صملاوءاملابنيعلا لدعم ناكناو داعي مىأ هدولا

 راسملاو شعملاو شاعملاو فرش الا عضوم لاو لك عضو دقو رثك الاوداذه هل. اذهو الامملام
 شاعملا برعءا!لوةازالاههيفاعمارسسكو أر دصملاو مسالا ىناعمجاكفولو تيكسلانبالاق ريسملاو
 رعاشلا لاق بوعملاو تاعملاكلذكو مسالاو ردصملادحاولكت نو ده رب شعم او

1١1 



 لا

 لوف ىلع ىدع هنافةرمشعل ازواج اذا نيعأ !نوكسو 5 اما احتسب لعفولاقءورق هثالثو عوسش ةثالثوحن 0

 مالك فو ىدثوىداولافكلدكءاملاوواولاتامدو كركطَو تصاولاو لذ م فعاضا اورو و رمسنوهغ

 نم سل هن اوهنانىلعءو رق هثالثو سولو هنوف ددعللاريم#عقواذا ةرثكا ١ جنا ىلع ل دياممهضعد

 سنا نالكاذوفو ءرق نم ةثالثوسنملا ذهنه ةجريدقمل لد رش*الا عضوم ني_عجلا د_أ عضو
 اذاس ان الاءامعأ ىفو ني دي زلاك نايعألا ف نوكد عجلاو هفانأ عم تاغاو هَعيقلا ىف عمال

 نوذاظلاو مولعلاك ةغلتملا ىناعملافو موحللاوناملالاو بانءالاو باطرالاك اهعا اوأتفلتخا |]
 عجلا ىف نك اسنيعلاوهفص تناك ناؤءاتلاو فا ًالاءنيعل |نوكسوءاغلا مضد ةلعف تعمجاذا (لصف /

 ناوف.فنغلا بيسانيفريمكلا اهلمعها للا ىف لعفلاب ةهيش ةفصلان الت ا ىو تاول> وع اضدأ
 تي دل يح كح وب حخو دم دع ط «أ

 كو 0007-2-0

 وهف فنيعلا تفامأو تا رعوتافرغوفدرغملا ظفل ىلعة نك اس ىو عابت الل نيعلا مضتفاهعا ثذاك ا

 فيفخن جف اودرغمل اع ليقو عج عج نوكيف اهطفل ىلعر حو فرغعج ليقف تارعو تاذرغ

 ةفرغو تابكرو ةيكر وف ني_ءلاوءاغلا مضب تالعف ىلع مضل ايذإ_عف عمجي و جارعسأ نب الوق هيلعو
 تاندولات بكرو فرغ: ركل اعمج و تاؤرغو تابكر لوقيف نيعلا تشب نم برعل نمو تافرغو
 ايرستافرغو تاوطلوقيف نكس نمسرعلا نمو ىطخءاحوتاوطخو ةوطخ لم كلذكواولا

 أيما كلذ نم ثو نأسو ةنسو فرغو ةفرغو ف لعفامامف ءانو فل اريخب تعمج ناو درغملا طفل ىلع

 ناكلذهجو وام هريطظنالو ىلءهسلا لاق لئاعف ىلع عجل ءاذرأ |يعردصشو : يه ةر شو رث اوسءاسو ةرخ

 ىف تام ةثيدخ ىنعع مه دنع ةرملاواهفدا ىه ىلع عا ىف تام مهدنعةليقعلاو ةعركلا ىهةرخلا

 امأو قافرو عفر والو ةلةو لالظو ةلظوك ل اعف ىلع اه يعاضي أ ذ_ثواضدأ اهفد | يع ىلع عجلا
 اذا اذهتاعكرو تادف مسالا ىف غفتو تايعصر تامذضوهفاضبأ ةفصلا ف نكسقف تلال عف ||

 ًارقهبو رهشألا ىلع نوك_سلاف تا ضمدو تاروعوخن ءا.ءلاو واول انا هنمع تلمتعا ناو ةملاس تناك
 حتفتليذ-هوةدواغاأ هيلقل بدسول امج اتْقناو هكر نالوةل-ءل افرح ىلع ةكر لا لّةدل ةعبسلا

 ختغلاو تاوهثلاكاهمال ل ةءاناوضراعا اب دةءدال لص الاو ضراع عجل انال لعبالو املا سام ىلع

 عماود ثمده لاو تاوهكلااوءيتاوةالصلا اوعاضأ لاق نارقلاءامدبو بابلا سا..ق ىبعاضرأ

 :بةنج وسب نيس م ييسر: بهن يحن يدي ودعا

 ةنء.و تاللكو ةءاكوذف ريسك-]اب لا عفا ميفرثكو فر فعال نم_علا نكس برعلا ضعد وت اومل_دو عبدو
 ةع-صقو لودو هلودوىذ> و ةوذج و بووةب ونو ىرةر هد رقو ىكتو هوت ءاح وءامظو هم.ظو لاغد و

 ةرضاالذنمذشو تا و هيو تا رهو ةرهوغ هد->|و طفل ىلعف فعاضا ا امأورددو ةردب و عصقو

 ردسو نر يثكلا ىفلعفامايفر مسكت انةلعفامأو ناذج و ةذجءاجو ةر رمض عج لصألا ىفامن”اكرئارمضو |

 فاالاعجاذإو بايلااذهىفءانلا لدا ليلقلا فلعف لمعتسادتو لياقلا ىفءاتاا,تالعفو سو

 لاق نم ةهغل ىلعالاءاةلابلتعملاعم لو نيتوهشتو تان رو هقبرو معذو ةمعنو ىلحو ةملحو ىذح و

 تاوشرو تاعقرتام روتاي1ود>اولا طفا ىلع نوكسلاب تايزح وقم نوكساانتاردس

 ود لوألا اءا.5 |نيعلانومذ:د_سأو:ف نيعلا نوكسوءاغلا مخ لعف ىلع ىئالث مسا لك (لصن)

 ر سون ىفالا يت كو لسر و بنطو ىو اي ذك نونكس» ميغونمف نيتهذ» ناك ن اور مسد و رمسع

 ديد عم نيتمذ ددج ل_صألاو ددج ب لوقف اضرأ تاف_صلا كلذ هْمألا ضعيدرطو للذو

 ةل-.اقةفصلان ألو ل_دالا نم لقثأ ناك امع رذكرسىلاةكرس نم لاقتنالا نال نورثك الا هءنم دا
 فيفضل هيسانمف لمن هلامعتسارثك اذاو هيف فرمصتلا لكل فاذا يعلو

 لقءلاوءارسشلا ىنععم .ركملاو لون او لوعملاو ىرتشملاو خر دصملا ىتعم لوعفملا معاه ىحي (لصف) ؛

 نايحوأ انمش لاو هرسسد ىلا هريسعن مىأ هدو سم ىلا هروسعمنمهرظن لاقد و ماركالاو لمذا و 1

 نأ حدد مرك-ذ هلوعفم مءاكاضد أ دب زمملا لعفلا نم ناكملاو نامزلاو ردصملامعا أد وىلاعت هنا اق
 صحم هما د ادعت دج جس د يمسح د



 نفي

 كاذوكو دايك اودبكو بانعأو ب :ءوباطرأو بطرولاغثأو
 ىذلا عض ,وأل صقملاو هيف عطقد ىذلا عضول مها عطقملاو مملاّت ضف اناكم لوعفملا ل_عحاذا (لصف)

 صب أم صةملاوهب عطقب ام عطقملاف ملا ترمسك ةادأ هتاعجناو هيف حدغي ىذلاعضوإل حتفملاو هيف صقي
 دوقملاو ةسنكملاو ةرثمااوة>ورملاو ممملاو ةقفاملاو:دنلاو ف لوألا وسكمو عف هلآ معا لككلذكو هب
 ةضر#غاوةل_ككملاو نهدملاو قدملاو ظثملاو لكملاو طعسملاو ف مشلاب تءاج فرسأ كلذ نمذشو
 : ةغلىفجاحلالهمو فلا لقنملاوةراثملا حفل ايذشو هغل فلزغملاو :ءالملاو لصنملاو

 ةعاضتلاو ةتافلاو تاةةااوحن قلبو ضفرباهفو لضفوهاهف اريثك مخلايةلاعفو لاعفءاجو (لصف))
 راهناو هنم قيباموهوئذلاةراثخوربوةَتلا دنع عقواملمساودو ةراوقلاو ةلاخلاو قاصنلا اوةازغلاو
 ةمامقلاو ةطابسلاو ةسانكسلاوةحاسكل اورفظلا ةمالةولا ذرلاوماطحل او تاقرلاوركلا ةيقبوشو
 نمنكد م ناو مذا! ىلعىندا اؤراةغاوهو:واقنلاامأو رامتخالا عب قناموهو ةداقتلاو هلازلاو
 ىفكلذ نوكدام نسحأو هرياغذ ىلع هنولم< كه دض ىلع ْئشل !نولمحي دق م_منالءد_ذىلءالج-بانلا

 ءانغل ارممكلايذشو ثاغأ نم معاوهو ثاوغل تفل ايذشو خارمدلاك تاوصألا ف مضل ايلاعفو رعشا |
 موق ىفاهنم ةعب رأ تعج ةيندأ ةسجت ليقةلقل |عمف ةرثك عج و ةلق ع مج نام ف عجل ( لصف )

 ددعلانمىندالافرعنةلعفو ه٠ ةلعفأولاعفأ: و لعفأب
 هفرعتساك جارسلانباهيلابهذو هبودس سهذم هنا لاقي و هئنو مو هر ذم ةمالسل اع سماسخناو
 امد:دحت نمنرطةدانفا.سأو . ىهخا!ىفنعلرغلاتانفهطلاا:] ناسحلوق هياعوذعب ند

 ةمالسلا ىجج نأ ىلا ةعا» ب هذول ةومسو كنافج تالق ناس لاو تديلا تامل ةعباشل انأ ىو

 رخآالاعضوم نيعجلاد-> عضو رعاشلاذ ةصصل اربدقت ىلعو ةغبانلا نعلقنلا تدثيملو اولاق ةرثك
 نبالاق عامسأاُثِم>نم محا اذه وريثكل او ليلة لا نيب كرش م لةو ليات هي درب إو ةدو ىمذلل
 ري_ثكلا ناك اع رو تابذب راو تادن ف اوف ةلق عج وهف ءادل او فاألاب عمي ثنوم مسا لكك :رايثالا
 هلوةلوقلااذهدب ود وريثكل او لِماَعلا زيد ناكرتشم ةمالسا ااععجفورخ نبا لق و ناسح تنبد شنو
 بنتك اي مايصلا كياع تكل اقو لما ىهو قبر شنلا مانأدارملاتادودعم مايأ ىفتنااو رك ذاو كاست
 هعج و .ذح اونيداموهو سلا مءالتو ةريثكم دو تادو دعمامابأ نوت كسلعل مكلبق نم ندذلا ىلع
 امنالتلقل اعوجتن مهل عف طقسي م هضعنوةللا عوج نم طهرو موقوف عملا مسا كلذكو ءاسفأا
 ةعمص هلوا ثالث معالا ناك اذاهاكاذهو هم و ةيدصو ةملغو < هلق ظافلاىفالادح والو رساةننال
 بام_سأو دحاو عجالا هلسداو ا.ئالثوأ منان دو مهاردوحن ةثالثلا ىلعادئاز ناك اذاامأف نيعملا
 صنالواد>اوالامعّتسانيعلا ف تامع:سادق هتغ.صنالرثكلاو ليلة ا نيدالراشم هعمذ بتكو
 الارتش الاء لوقلا بج وف حب يهربغ نم نيمذ اجادحأ مح .رتاهخوال اووحاالاف زان امهدحأ ىف ةَقيقح هنأ
 ىت>ريثكلاو ليلقل ا ىلع لمس ف نهذلا فون باوث أو مهار دو دحاو عج هلاسوف قاطأ اذا ظفالانالو
 رخاالاىفازا امهد> أى ة_ةءةحناكولو ةَقمقحلا تامالعنماذدهو :رثكسل او ةلَقلا نع لاو سلا نسنحي
 ىلع لءف عمي واولاقف لي ثْهْلا لبس ىلع كلذ ىلعاوصندقو قالطالا نع ةقيشْل ا ىلا نهذلاردابتل
 ةرثكلاىفلاعفأ ندي دقو جارمسلا نبا لاو ريثكسل او ليلقال نوكد و لج رأ ىلع عمجت لحر وحن لعفأ
 هلناكاذاامأو ةلغلا ف لمعت ساي ةرثكل ا ىف لمعت دةودارملاوناسرأو نسر و باتف أو بتقاولاف
 الفدحاو عج هلامامأو رخ الا عضوم ني_ء+لادح أ عضولامد نأن س<ا:عهذ سولف و سلف وحن ناعمج
 وأ ةلث عجانه هن هيف لاقي لدرخ "الا عضوم امه دح أ عضو ناعمج هل سيل ذا كلذ هيف لاشين أ نسحي
 ةيننأ نم جارسلا نبال اك هقوفامىلارمشع دح أ نم ةراكسلا عج ةرمسع ىلا ةئالث نم ةللا عج م ةرثك

 || اهنف ةريشعلازواخاموهو ةرثكلل ىقباماهتمو !هتوداق ةرشعلاوهو ددسعل نم لق ك1 ىننامعومجلا
 هيف ىنغتسسياماهنمو ريثكلاو ليلغا |ىفلملَعلاء اند ىلع هيفرصتقياماه مو هباب ريغف لمعت دام
 ليلقلا نعريثكلايءانغتسالاو اريثك هدحترتك ألا نعلق ألا ءانب هيف ىنغتسيىذلا لءاقلنعريثكللاب



 وهف سلف أ ىنعع مقل و لصالا ىلع رسكلل اءاجو عبو ْرث اذا ن- صدشو هف لج رلا نصح أوف ةياوعشملا '
 بيعلاك هنال به-..هوهف همالاكرثك اذا بهسآو ذو ذشالف اذه ىلعو لوعفالاينبم جفلأ عمو مم

 وهذا أو همامعأ ترثك اذالوخأو مع و ل.-الا ىلع لءاغلا مسانامصق ناك اذا سهسأامأو هيف ١

 لح رلان-صحأو تايلان ماسلا ذ_هيلعفلوعفالامهيفءانملاءلوخأو معأديز ونأ لاقو لوو معم

 اذاةرذخأاترقوأواضدأ لصالا ىلع لوعغملاو لعافلا مساو هتفعأ اذا هتنصحأو اهفعااذاهتحوز
 ىلع تنم لامدالو جوتن ى-هفاهلج نابتسا اذا سرغلا تدفن ارركلاب غلا ةرقوم ى-هفاهاجرتك

 ةلمرأ ىهذ :ًارملاتلمرأو لمرأوهف دازهعم قد اذا لمرأو بنج وهف بنجأو ىرهزالاهلاق لصالا

 هك زأو موهعوهف هجأو نو: وهفهّللا هنجأوهف ظاغلأ نياوعفملاءامعأ نمذشو عمت وهف هعمحأو
 رغب لعف دق هلك اذهىفنولوّد ممأ كلذ هجو و سراذنبالاةكلذوهذو لوا هوهف هلسأو موك صوهف

 زو زكمونو زثو موكل مو نو:ئاضدأ د١ ذ ونأ لاقو هله والفالاو لعف ىلع لوعغم ىنبع فلا

 الولاةز وريموهف هترهظأ اذا هتزربأ ىط سة رسل ىكحو نحو 5ٌردةنولوقدم-مالرةلا نمرور مو

 تايلااذه نمبترقو الماق موةسمولولعمءاجاعرو لءماعوهف لءفدهّنلاهلعأو فا ريغ هتز ربل اد

 هصرأو ىيوهف ها.عأو نغوهف هللا ءانغأو ريثكو هف همالاك ل-> رلارثك أو فيعضوهف هللا هفعضأ
 ةئاسىهف ةيشاملا عارلاماسأو فمعضوهف فءعضخهنلا هفعضأر دقتااوصرأ وهف
 همالعاىأ هلعماذه لاق ناكملاو نامزلاو ر دصإل لعفم لوعغملا ةّءمص ىلع لعفأ نم ىندد وري لصف )

 عضومو هلالهاىأ هلهماذهو هنامزو هجارخاعضومو هحاوش اىأهح رخئءاذدوهنامزو همالعا عضوهو

 ناكملاو نامزلاو رد صلب لوعفم لا مسا ةغ ص ىلع ىمادسل او ىماجتا نم ىتدد كلاذكو هنامزو هلالها
 ىسمملاو عصملاو مضلا هيف عمس مل دملابتيوآ نهى وألا كلذ نمذلدو هح رك سمو هقلطنم اذهوف

 ل_.ءألا ىلع مضلا هثالثل ا هذه ىف هميفخأ اذا هتعدخ أن« عدذغلاو هن اواو ءاسمال اوحابصالاعضومل

 نيهجول ان الف أر كن ع تأزسأو هتداب ز لمق لعفل ىلع ء اند حّتغل او
 اماركا مك ًاوحن عجل اور دصملا نيداقرف زم ارمسكب لاعف ىلءىأَتف لعف أن مرداصملاامأ و(لصف])
 كلذكو ةمارك اوةجارخ اوةلاخدا تاق وءافا تاخدارداصملاوذه نمةدحاولاتد رأاذاوامالعا لعأ و

 لاق فو ذحمانمضوعءاهلاو يعل | لعمل امأو ةب رمضوةدعق ىثالثا !ىفلاشأك ىع اكل اوىعاجلاىف

 طقسا تاضوءاهولء+ ةعاضالاو ةماقالاو ف ءاهلاب هر د_صخ نيعلا لتعم لعفلا ناك اذا ةيطوقل انا

 لكو ةالصلاماق اوىلا.عت هلو هءلعو ءاهفافذح نمي رعت |نمو عاض نمءامل اوماتنمواولاوهو امم

 ماقا او نمءاهلا تفذحا الوب مهضعب و ةفاضالاعمالاءافا فذحزيحيالنمءادعلا نمون--> ||

 درف اوف طقال لصألاو ةطقال ةطقاس لكل جاودزا الك ذملا فءاهلا تايثاكجاود زال :ال_صلا

 فوذ#معواطارد موه لقانا. ضرألا نم من هاو ىلاعت هلودو لدألاىلاعو+رلاب جو

 اناوفٌقانأو ف لاعف ردصملا مءاولعف الن روك ردصم لكلاق هنانىره زالالوكل قفاوماذهو ر اننيعألل

 رداصإلءامسأف كاذورهةاطلاو ةعاطلاامأو ردصملا ماعم مسالا مفااناو+ باج واياوص باصأو
 كلذوفو فا ألا, ةعاطا تاقردصملا تدرأ ناذاضدأ

 هم وود! نبا لاق عاملا ىلع ةفوقوم هند لد هلا ىهتذي سامق هردصمل سبل درء |يئالثلا (لدمعف

 هردصمىق نازئاح لوعمل و عتفلاب لعفلاةابدعتم ىثالثل انمناكاملكءارغأ انءعىكحو ناسعسال اوأ

 ردصم هلعمسملاذا .ك1اوأ مضلاب لعغي ستغلاب ل-عف با.ءارغلا لاةىناراغلا لاو ناتخ ا اممال

 ىدعتإل لعفلانوكرو د ل هأل لوعفلاوزاخلا لهال لعفل !لوعفلاوأ ل عفا ىلع هردصم لع >اذ

 ىلعرد_صملاءاحاع رواتوكسواكستكسوارودعو ارمعرملاتريعوف ناكرتشن دقو مزالال لوعفل و

 0 ملعلاو لسغل اودع اهرم كو ءاغلا مضد مسال اءاثب
 لفقو راماو رهو نا :سأو نسون ةحوةفم هنزمهذ لاعف أ ىلع ىثالملا مسال اعمجاذا (ل-عف)



 مل اهردم ىهو هلو

 مزاللا نه لَك

 : سا .ةريغ ىلع ىد

 ظاغلأىف ام-هاع

 هرارحو مارد

 هتف

١ 

 نساح تاذ ثو دخلا تدصقنافتد ان ىنعم ىلع هفصلا ل دنو ىرمثختزلا لاقو مية سود ليعف ىلع أد

 اولدعاعاىواضعلا لاف كرد صدي قئاضوىلاعت هلوث هنمو لدوطوم رك لئاطو مراكوادغوأ ن الا
 لعفلا ىنعم اودارأ اذاف تداثلا ىنءملاباوغصد نأاودارأ مهنال لعفل !ىلعناب ردا نع تافصاا هذإم

 اذكون الا نس< لاق اكن الا نساءو ادغلوطد لاقبإك ادغلئاطا ولاقف هيلع د راح ةغصل اباونأ

 دبر أ اذادم_-ننالاقداكا.-تنكناو قوما نملناىأ ةثباثلاةف_صلادي رأهنال ثءمكنا هلوث

 هلت دئاهف ضد مهو تدثو هلر هت هااهفداوح نال_ةلاق:ودئاسو تئامل-.ةدوس:سوأ تومس نأ
 مرآ ه-:منوكم نأ تزوجاذافميركو عماطو عمطو جافو حقو بضاغونايضغكلذكو ادغضرامو

 بس هريسغو ل-ءاذىلعر وكلام .وهذملا نم هئمدعلوقل انيم دةتملا نم دريك ( قلطأو مدكتلق

 دياشو بعسصو نسح با: لوشن نم مهموةفصلا نيد و لعافلا مسا نيداكر تشم طغال !نوكيفعامسلا

 حرشلاقعقووديعبو بن رقو فد رسول اريثك ليعف ىلعمضلاب لعف نمّقأمف كلرتشم ءاوسامو ةذد

 صيخرلوةت نا قف ىفاثلا لوقلا ىلعامأو رهاطظوهف ىثال:لكنهلءافدارطابلوةل ا ىلعامأ صخار
 ليقف فذخ مهلدأ اذه نشخ لاثم طموهفءاملا ملمو مضخو نمو مارسو ن اجو عامضشو نسخ ءاجو

 بهشأو تك و داوسلادي دش ىأمهءأو فدعأو مدع او نعرأو قرشأو قدحأو مدآو رمس أو هو حلع :

 ىقوهف كلذ نمدروام ومد و ةمملأ لعف ىلع مذلان لعف نم همت عنف نم مهنمو بهك أوبهدآو
 عماهنم لعافل مسا لمعتساو ةغللا كال: ترعهامعر و نيتخالا لا دتىلع نوكمف ىرخأ ةْغا نم لصألا
 جتفلاب هرفو متفلابتروط ىرشألا ةغللاو هراف ىهف ةبادلا هرفورهاط ىوف ةأرملا ترهطوف ىرشألا ةغال |

 هريغي كلذ لعفي ىذلل ةكدضو ةمطحو ف نيعلا سقغب ةلعف ىلع لعافلا مسا أد وهمشأ امنة ذكواض:أ
 زوحع ىهف تنسأ اذا ةأرملاتزجعو ريمخو مكحو برحرعسمو ردم ىهو( م) ا منوكسد لوعغم ا ماو
 طق-ىوهذت ه-مأ نطدنمداولا طقسودوءو وهف مرها دو ءريعمأ اداعو ىرةءىهف مهتذا اههوقترقعو

 ىثماذائشلافاسوروظانو نوعاطءا> و لءةصوهف هلدصو ك1 موهف ساد اىلع كلمو نيسا|ثامم

 وهف بعتو هارب: ل_.عف ىلعو لعف ىلع رسكسلاب لعف نمىأ» وولحوهو بو زتاذا لعبو فاسوهف

 ىمأو جر عأو لجوأ اضيأ ءاجو ىغوهف ىنُعو ض» صوهف ض صو حر ذو هف حرذر قدوهف قدو بحت
 اضدأءاحو لمع: صريغلاعذالا ضعب ناك ناو ناولالا نم كا ذريغو رجحأو ضدأو شفخأو شعأو

 نمىأ:د-ةومضلاو ريسكلاب قبو ىواضوهفدلولا ىو شو عوز و يصوهو ناركسسوناي رعو بارخ
 بزعو جاد اوهف قملا جاب و عفا وهف عست !اذا ىداولا حاف :و سشأو هف باشو ف لءف أ ىلع حيفلاب للعف
 ناو ه ءارجور جوف ءالعف ىلع نوالوهفرك ذل لعفأ ىلع لعافلا ناك ثء>حو ب زعاوهفلحرلا

 مسّقل ا ىلع ناك نافهري-غىلعرامالعا لعأ اوامارك امرك أو لعفأ ىلع نوكيف در ىثال ريغ لعغلا ناك
 وحن متفلاب لال_ءفاه_ضعبفف ععمو جرس دموهف جرس دو درطم سايق ودحاو جاهنم ىلع أيفىناثلا
 هب ابق لعف أ ىلع ناك ناو يرق صوهف ج رك او قاط:موهف قاطن او جالمهو ف رمسكللاب و حاضعم
 انأف هتجرشأو فرش"الا لمقام ذو ميما مضي لوعفملاو رش "الا لبقامرمسكو ميملا مضب لعغم ىلع ىفأد نأ
 ءام»أ نمذشو هيلاراشموهو ريثمانأف هبلا ترمشأو قةعموهو قةعمانأف هّتقةءأو ج رذوهو جرخ
 رهذلاسروأو ةدابزاامدعوهو لصلايارامتعااما لعاذ ةعيص ىلع ءاحاهضعمف ظافاأ نيلعافلا
 ىذغأو ملاموهفءاملا ملمأو ل_>اموهفدليلا لو الاة سر ومءاجو سراووهفهقرو ريضخا اذا
 نبالاةنوبراتم-هف براوق مهلدا تناك اذا موَءلا ب رق أ واضد أ ل_ألا ىلع ضغمو ضاغوهف ىلهللا
 لامعتسالاةل لق تناكناو لعف ىهو هلعف ىف ىرخأ ةغلءىجناماو ل ألا ىلع نوب رقم لاش الو عاطقلا
 عفي نم هنافعفايوهف مالغلا عفي اوه نيستغللا لا دتباي نماهعم لسعافا امس لامعا نوكمف
 روك ذملا ل_ءغلل لعاذ مسا سل كلذ نأ ىلامهضعبراشأو بدعنم هناؤبشاعوهف ناكملابثعأو

 قىأس شاءوهف بشعأو لو ذىأ لحاموهفدابلا لغأ مهوفف ئذلاوذ ىنععةيفاضاةيسنوه لد هعم [أ
 ىنعمهمف نال لوعفم لا معا ةعغص ىلءءاحاهضعب ورتوذو نياوذ ىأ ىهانو نبال لج رلاقياكب شعو د
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 هش حس ل ا ب يح ب بيبي

 ا 7أ؟يبيب222222-لل لي عت

 الف كلذك نوكي نأ هلناح انعم هوو رونا !ضاخأو سد رلا لسن أمهلو هذ نيمنعم ىلع كلذ نأ مهضعب
 ةزمسهلاو فيعضتلابةيدعتل !لاثمو كلذ ندم ىلع عضاوم ىفاوصن دقو هستئ أودي ز ماقل ثم نوكت
 ناك ىذلالوعفمل اريصت نأ ةيدعتا || هفمهحو هر دعقأو دعقو همنوسو نهعو هبثدشمو ىُنم نرااو

 لبالا تعرىراصنالادب رون لاك هل لعفلان ل_هفناذ لعفد الدقو لعمي دكو لعفد ن الالداتال_عءاف

 مهند اىذااهلعافىلاد:سأاذالءفلا نأ كلذهح وو اذهان لعفالاهتمعطأو اذهىف كل لعفال
 ثدحوهفايدعتم لعفل اناك اذاو اذهىفكل لعفاللوألا لاما ١ىفلاق !ذهاف دا أ همف لعافرمغل نكت

 ةلوعفماهن ألا مالا عمق اولعفل انآ اذه ىفاحف لعفالىاثلا لال اىفلاق اذهلف لوعفملانو دلعافلا
 وهو برعذل!تال>أ أ.او ديز نود كلل ء-فلافادي زتد رمض تلف اذاو جارمسل نبا لوف ىنعم اذ. هو
 ك1 لعفل او بابل !نم سلف ةب>اصالءامل اتاعجاذادب ؤ ب تدءرشوىئامأو هب ردصملا
 دعي وف 'لاذف رسكلاوأ مضلا هيف عهسناعراضملاةنيعلا ممْغب ل_عف ىلع ناك ناىثالثلا ( لصف

 وهاماو كفو عنعو ىىس وف مالا اوأنيعلا قا-وهاماريثك" اوكف دقو بريضب و عج رب ول-تةبو
 الا تريسك تش ناو تمهذ ثُمش ناذء اند عراضملا ف عمسنلناو هبايىف هعمرك ذامو ىنأد ءاغلا قاح
 فلاب عراضملاوريسكلابل_عفىلعناك ناو ه بلغألاباو ا1او ففعل جنغلاو ماللاوأنيعلا قطا

 سيدو بس ىهواذوذشرمسكلابو ساقلا ىلع خلاب تءاذلاعف كلذ نمد و برشد رعي وف
 ىفرسكلاو سارا ىلع ذل! نيهجولاب تءاذ-ىذحلا نم تلسةلة«ملاعف أ اضدأ شو عندو سند و

 لجويولجودلجووغاودو غلوب غلوو هلودوهلود هلوواظيغ' التم اذا هر دصر تود ىهو لمعة غل
 قفوو قءقمو ىدورمسكل اب تءافاجت ان تف ذ> لاعف أ اضد أ لتعملا نمذشو لهود و لدوب لهو و

 ىرب دئزلاىرو وثربثروومربمروو خربعر وودي قثو و ةغل ف فعضىأ 0ك قفن ه هأ
 مزالوهفنيعلامضدلعف ىلعناكن او ه زئةك ١اذاىربخملاىروو معن ىنءعمدمعو و ىلهىلو وةعلىف
 ىنعم نهض ناذ هغسد هفسو فريد فرم لل-ةمزئارغلا ف نوكمامرثك اواموعضمالا هعراضم نوكمالو
 بصن صدا ىلا لعفل اد: _سأاملنكنادب زئأرهغس لص الاوهنأر دب زهةسلمقو رسك ىدعتلا

 1 لة ةصئر هيعأد شر و هعرذهيقاض ل -هألاو 'كلرمأ تدشر واعرذهب تةض هلثموالءاوثاك ام

 ىتد شر لصألاو ضفاخلا عزن ىلع ل ةولوعفملاب هيدسنا |ىلع ل .ةوةركنل ا ىنعمىف ةفرعم هنالزييغلا

 رادلا كسر ايدعتم مذا اي لعف نمذ..ءو ةض<# ةركسنالا نوكيا نمو رمصملا د _:عْزي علا نأل ل رهأ
 ةثالثل مذ نمفلاملابوهمولاملابتافكو
 مسواملكس ماكوض ليعفتلا هردصف مالا عيعت ناكن اف ديد ناب لعف ىلع ىخاملا ناك اذا( لصف )
 ةالصىلصامأو ةيلخت ىلخو ةمكذ نى ذو ةيعست ىوسو 4 ةإءةدلا هردصف ماللا لتعم فن اكناواهل ست
 لصد اللدهش: واهنعامىنغتساورداصملا عقوم تعقوءام“ أ متاذكلذ هيشأ امو أكو ىصو و ةاكذ كز و

 ةمدوو نوعمط# الف ىلا عت هلوق

 قش هلع ناكل ىلعو هةغرصد نامزلا ىلعو هظفلد ر دصملا ىلع ل د,ناكاسمل لعفل نا ملعا ( لصف ))

 ل_عافنءالارهصتال داو ثدحهنالءانعع لعافا | ىلع ل ديناكاملوءام-أ ماسقالا هذش هنم

 در#ىئالثلاُم ٠ ارهذءاماوارهاظاماهبثد اموأ ل-عاف نهلعف لكل ديالو لعاق مسا «-:م نشأ
 تراشوتراذ وف ايدعتتم ناكنالعافنذاومن روك نأ ل_عاغلا سامعف ادرد ناك نادر :رغو

 هيف فاتخاذ نيعااروسكم وأ نيعل !موهكم امزالن اكن اودع اهو نيعل اموةغمامزال ناكن اكلذكو
 ىئالثلا نم لسعافلا معا أي ولاقف كلامنا هعبتواضبأ لعاف ىلع هئم>علوقلا بجاحلا نبا قلطأف
 ادحاوائ م ىئالثل انمل_عافلامعاقأيو لاو كاذوف ىءراغلا ىلعو.ألاقو لعافنز اوم درنا

 حراجو مدانوح راذو رذاعو ف لعاذ ىلعر و كسملا نمهاج دقوا هرمسكو نيعلا مضب لعف نمالا ارسم
 هببهذ د3 نوكننأ 5 دب لعاو لعروسكسوملاو موهذملا نم هميم ةعامو روغصعنادمقو

 دقورذ جو لعف ىلعروسك-11نم .و لعق ىلع مذلاب لعف نم قأبو روفصع نبا لاق مع نامزلا بهذم
 . الس. ٠ كلم هلا سلا لقا طهج دا هل خطاط أل 1763من راج » ياك دن ال11 حاس ال 11--

 ( ىن محاسعم - عع )



 ت1: 12ش اة 22 2 #222220000077 # ل فلوو :ههممسصمسسسس مس مس وسمو

 لسسأإلا ىلعرمسكل ان لاعف اضن أ تءاخ و لطب اذا لطب مالا لطواعرا ضد وص عفراليل لود لأو قر
 رحيدبهلاواعمديدي فرب ديو ب شب سرفأا بشودجيو دحبدرمأ فد 3

 10 5 توصاذاررخرو رع. املا و درفنااذاذ دود _ثدع ئهااذ_ثوىةعاذار دعو

 عشا مو ردبوردب رطملاو نللاردو ا جلاب دو سدداذا سفادو

 0 11 ناو #3١ تدوبع م "+ عش ىفالا تقر تدعي 0000 رادلا تاو

 ىنععهنال رذئسمملا|ترذو قرنا: وه_هوقن عءسفذبو هدعومدرب و مهلا عرامضملا سايقف

 ذو ه:عاعفذت سهاناكم ىطغف عفترا» هانعم نال دعدازاذا رونا دمو بهجت رلا تيهواهرب غو ترانأ

 ذشو هغللا هذه ىلعهنلا كس ىنوعمتاف شا نومحت محنك نالق مهضعأر 5و هد ها حرم ككل كلذ نم

 طشب همكح ىف طشو ههرك اذاهرمب وهرمهرهو ةمحملا نيب ايهدشيو هش هد ثنيهجول ان لاعفأ

 رصخقد ن ممونمو اضر مزاللا فنينغللا كح نم مممممو أم داك هاقساذاهلعد و هلعد هلعو راحاذاط شدو

 همروهعشب وهعشب هعثوهعطقاذأو انما ه2 394 ةنيهتو هاو همي ث ردا منو لوعفلل هناش ىلع

 3 هلحي و ل<باذعلا هيلع +ودحتو دتاهج وز ىلع ةأرلا تدجو هفلصأ همربو همرب

 كلذكو تنآتددشوانأ تددبتو ف ماغدالان لذ اهرثك [تاغل ثالث هيغف عوف صريمض ىلا بام اذه

 ىنب ةغلهذهو نوهكفتمت اظوامماو تاظوحن لو الا تف عما غمضت ندعلا قدح هن اع اوامئتاق تالظ

 ءاقيا) ١ امعتسا اهلقأ ىهو هلال اوامئاقت تاظوحض نيعل اةكر م هلاكد ر< لو الارمسكب زاخلا فو رهام

 تاغا هيفف باءلااذهنمدحاولات رم اذاو 0 هوحنو تدثلاقفرهاظ ىلا دخ_سأولا ماقدالا

 010 ا 1 ليلا يجو زا ةقلااديجا

 در وف نو رمسكمف هل- 0 نك اسه.ةااذاالااضدأ 0 0 0

 وحن لاسلارخ 0 اسلااءامتتا ىف لص لا هنالاةلطم ركل | بعك ةغاذ_عنارلاو باوملا

 رسكل فه دعب نك اسعمالا م خودر وف تذاك ةكوسة بأ لوالاةكرحب هك رحت ةسماقناو موق ابرضا

 الواولات هلمل» !لاقيف زال اهل تفيهت لع لم باند نمت ريما اذاواهدر ون حم ةةااق ثذوملا» ءاهعموأ

 ك0 ]و مالا رس لل لريال رعالا سال الويل ةيااذ دس قا م ايدالا دبع
 نافنك 00 ا ل ب و ناوكلذزاح

 نمت رمأ اذاو 5 لصلاح يسال دنس شراع دتباللسالاو ضرع االاو لمالاوه

 رمسأو < ناكسالاو ماغدالا فز و دعو نيزك اسلاو اهدلال حتفلاو ماغدالارع ١ الد الا ىلعدي ع

 ا د اررسسأوثد دالا

 زوحي دقو عاملا بس رخل افرحوأ ف.عضتا ا :زمفاي ىدعتيدقمزاللا ىثالثلا (لصن)

 هقنىدعش نأزوحيو انزال سب هيو هتلر و هتلر و تع ازنو لزنوف هماع ةثالثل !لوخد

 لعف بابهيق نيم دعتملا ةرابعو هتدزودازو هتففوو ف ووو هتصةنوءاملاص ةزوهةةحوددزءاحو ف

 تدك سس ارو ادعتموامزاللمعدسسدو :ىدعتال او ىدعمد ند رخأتملا:رابعو هتلعفوئثلا

 لسا عيرلا هتعشةومغلا عشفأ اوهةافحورأ اطلا لمح أو فراعتملا س ؟عدبعأب ر «رصقو همثالث

 اهوب ىلع تفطعاذا هفاخ !!ترأظأو اهمد صو اهند اردةتادلاترمأوهةلسنو طقس ىأرئاطلا سد رز

 206 املا هعّمنو نكس شطعلا عقنأو هترهظأ هتضرءورهطاذائ تلات رعأو اهتفطعارأظامترأظو

 مرمصأو هتنبكو ههجو ىلع بك اوهغم# و هنع ف قو مالا ن ءدب زمحأو هتضخو رهنا !لماخاو

 مهتيلثو هثالثمه_فقناداو راصاذا او 9 او يجو نر ساو هيفايفإعا هتعرتمو عدراو لقا

 ىاب رااوىثالثتلان ملعاقلامءاو هنري وهب يعدولوع لح رلارعشدأو ةرمشعلا ىلا كلذكو م4 ءلاث ترمد

 مالك مهفأوعاقنم ىأ ىاب رلا نم لل_عاذ معا لسمو ىئالثلا نمل وسنم شد رو نيدابلا ساق ىل#



 د و ووو يي ع

 الدلو

 نما: ىنءمىف طاغن ةماعل !ىراننالا نبالوقب الدسم نيذه در مهضعب و نماب ىتعت نءامتو رمسأب
 نءانامأو نمل أةمح انذخأ اذامهد_:عنما.نامن اوترعل !نعكإ ذك سداو هنيعنعذخأ هنا نظف

 نيءنعهنال ل-ؤو اهعولط دنع سعشلا ني نع هنالك لذي ىم*فو رعم ملقا نولاو هنيع نعذخأ هانعف

 نايهذ.مءايل|ىف اذه ىلعو سامري ىلع فلا الابن انعو سايقل ىلع ىنءهيلا ةبسنلاو ةبعكتلا
 فاألاناهه>وو لءةثتل اركي مهضعب ونو ريدك ه سءلعرصتك اواهف.ةذرو_ثالاوهو امهدحأ

 نا او هنعضوءم لاو ضوعلا نيد عمال لشي الف ليقتل انع اضوع نوكدجل ءاملا لبق تاخد

 نعالاواهذذحز اوج ىلءاهيذت ةمسنل ىلع لادل | لِمةْدَتلا قيمف ةءسنلا دعب تدءزفاألا نال لمقتل

 لمع ةسأ مع انعأونعأ مأهنمو ىفتدنو بناخلا كلذ فن موأ ني-هلا بئاح وفو رمس: لاق الخ

 5 زمف !نذح هللا اولاقمف هتمرسصة دق رمه دنع نبع -ج هنال طقنيمذ ركل ادنع و ةكريأ اوهو

 رثك ًاودو هلثم فا ألا, تعئبأو ةعئانىهف هعش و ةعمستلاأ رك ءذأاو اهضف ءاملامضد عنماامسالاو

 راهناانأش لعف نماذهو عدلا بو رغىلا ىناملاردفلا عولط نم هلوأ ( موملا) ىثالثلا نمالا معمسا
 لومي نأ مهضعن سهعاو ىضاملاراهنلا ىف هلءف هنال سمأ هئاعف لود سءشل!بورغد عب هب ريخأو
 ةكرابص مانأ لامي ةرثك ؟مجلا ثدنأتو ماونأ هلص او مانأ هعمجو ركذم مويلاوث دحالاوأ برق ألا سمأ
 ناك ارامتني1ل او ثقولا دن رثو مومل !قاطت دق برعل اونامزلاو ني-لا ىنعم ىلعرب؟ ذ_ةهاوهقد رسثو

 ذئموب نيبنوةرغب نوداكد الو ملا همف نرْق:ف!ىذلا تفولا اذ: شىأ موماااذفكترخدلوةتفالءاوأ
 روفصعن ازور هم (ءووتلا) «طفل ىلع ىتانهيلاةمفلاون ماا نمةلء..ق مان وذ ةعاسو ذة محو

 لعات ىلعهسنم سوم ْئذلاو سثانوهذ ب: باب نم سأ د ْئملا نم )سد قشاما اهيشد حراج

 رمسكو مدةندقو هنمسد[لاةءةردصملا نود لعغا ابلتزو وىع-هبو ساف ل-:مسأماادردصمو

 تشلاقيو اهالف_سةغل عتفلاورضمءايلعةغل همم ثوكلذفرسسكلا ديزونأ لاق ةغل عراضملا
 اماياهتلااهسأد آو ةسئاب تاق فوصوملارك ذبل ناف ثماطو ضداحلا د: اك سئ ان ىهذ تمّعع اذا ةأرملا

 ىئالثل اردصمسارالا لمعت دقو ناعأنازو ةزمقا دموع املا نوكسيهلصأو ىف”هبو باك ن ازو

 سدى أد وانام ضرألا نم كشنن أ هّناو ىلاعت هلوةىفاك ىئالثل !نود ىابرلان الو أ ىنعملابراقتا

 ) هاذا (

 قيقحت ىلع برعلا ةماعف أ ديوأثنوأر قل _ثمرخ الازوموم حاغلاب ل_عف ىلع ىثالثلا لعغلاناكاذا |
 فذ نمد رعلانمولوةيدن زابأ تعم“ لاق هيوم ىكحو تأدروتأ ذو تأرق لوةتف ةزم-شلا

 لوقت فمك هل تاق لات كلذهمشأ امو عاملا تيمخوءانالا تءامو تد دو تدشنو تدر لوف روحا

 ىلع ليودثااعمدباوجو ىرىرىل-ةمىرؤاس امةلا تاق لات فاألاأ.خاوأر قالاق عراضملا يف :

 ةهقفلااوةيأالاوهبرثأ ض وحلا ىفءاملاثد رق ل ثم سا. ىلعىرس فذ ااومزع |ناممنأ عاملا |
 اوطناحاذولف ةزمشااهعهمرظتنت ىبااةكرلاتلاز ىرت أ لموقف :زمها راطتناىلعاهيمذعرامضملاىف

 نوباصلا هسنمو ى<ىوىفاهطوةسل -ئمواولا طقسنوىأت يمولاقيفأموأ تأ مو فغختراهياع
 نانوهذىنغةساذاانتو ماقأاذا دام لاءانت لاقي واف ئامص ىلعءانب ةعيساا ضعب هب رو نوضاعل | لثم
 اينانالاءارالواغمض ه ايناملاسلالظ,خمش رعاشلالاو ةاضو ضاق لم ةانت عجلاو

 نموهوادر تن ىئالملا ناكناو م اذه ىلع سدو ىلكمو ىذعوهذ ف .هذهلا ىلع لوعفملا مسا ىف اولافو
 امزالناك نافمز اللاوو عقاو ريغو ىدعتملاوهو عفاوووف نيعلا هب اعف ىلعف.يعضتلا تاوذ
 اذا لوْ اا لأو بم همون نم به مضااي هنمذد كو لقد لو فذ فور مسك عراضملا سا ةف



 لاحىف هتعبلاق هن"اكف ضوعملابىدنادام فوك لام فو ضوعلا.هديادامهنزك لاح رب دقْتلاو رضا
 ىلكاورع نبذان رانا ههءاوةياصدل نم لج رسَعل نيد !اوذو زيضودلاب نة

 نازو(عارلازام ءفوطا كلذ بغا فافو فاأو ةدحو مءانم هلوهملاع ارلانوك_-وةمقملا» انا سكلا

 بتايذاضدأ عارلاو سأ.. رم ارا ملاايو ةعارب ةدحاولا بصقلا مالاك
 ةرمسي و ةنعد»قو دم اضدأ حتغلاب ةريسلاو ةهلا حتفلا:( راسدلا) ةعارب ةدحاولاران هن ”ىلوالاب رغطد
 وهفاراس ؛ ذخ ًاريعءابو ىنعع ةرمسملاو ةزوملاوىرعسلاو ىمااو راسلا نعونيملان و انايراف

 نعى 0 مءامةموهذرمعامت لمفاعرو لت ات لمرسءابهنميه لاو ىلت اة مو وف لااقن ازورمسايم

 اه-هرسكت هماعلاوناة>وةةمراسااو نيم او هتق نبالاق هلمىرمس اووضعلا اضأراسلاو

 نأ ىغةئافدو>أ» 0 و ا 0 باثك ىف ىرامذالا نيالافو

 حتفلارراسلاو حتغاادوجالاو ريسكستد_ةو نيعلاتخأراسل ااضدأ سراؤنبا لاتو ئدررمسكلا
 مك ةرم سد اوراس اذرادفلا الاب رسسدأو راسن نبل ةسعمهنمو 0 رثلاو ىنغلاريغال

 ارمسد رمسعلا عمنا لهزنثلا ىو رسعل ادضا موكسو نيس |مضد رمسل اوا ضرأروسملاواههفونيسلا

 ارمسد رسما و به باي نم أر سدنا رماسدد يه" الا ارمسد ورعسد وهف لق بر ل-ةمئتاارعسو اهمدن قب ءاطق

 ىللوعد نبةعفد رمد رع[ لع روى *؟ ريس عأو رع هلل | هرمسد و لهسىأرعسي وهف برق بابنم

 هب ورمءان وهذ دعو تاب نمرم د ل رلارم د هذم لاق مالزالاب برعلاراق دعس لآ ؛مرمسملاو هيديات اكد

 ع رو ل سا اوفو رعم موم_* (نيمءامأا) ىمع
 هب رعتر(سد) تآرقلاّعي ٠ سايقريغىلعماسلارثذملا عج بارعاهب رعيبرعلا ضعبو فريدنم
 لي اه ةلْزرخ وهف برعلاا ةمئب [أنمسدل لءءاف نز ونال ةرو لاما ه_ةلعجنا فرص: الاميارعا

 رءةخاونينك اسلاع اهمال عتفلا ىلعامن م نوكد نازاح وةلعلا اوثينأتلل ع:ةعنأز وح و ل داو

 ساو مح ت ب اريد_ةتلاىفهل-مو ةداكملا تدرأنا فقول ا ىلع هضشتو فم ءكو نبأ اك هتففنستفلا

 موعناوهف اموغي نيتهشت عقيد حل وبشم الغلا عفبأ اوصر الان معفترااممال_س لدم (عاشج ا

 ىلع عججامي رو مج !ىلعقاطد و عفاب ل ءةبصقنازو هعفد مالغوىابرلان ملعافل امعا لمعت سد

 هظقيو بعت باننماطقي ادد هو ظاقيأع- اواضد !نطفو رذح فاقلارسسكب( ظقب) لجرو عاشبأ

 لح دو 0 طقس ل الابد: ظفتأو رو مالا هيئتاذاكلذكو مان ف الخ ةظامدو فاقلا تشي

 نقيوانمقد هلأ لع ى ءالازق ! السار راظن نعل صاحلا معلا نامل عد ٠ ةأضاو ناد

 اضيايدعتم لمعت و لعاف ىنتهعل-. اسوق كرو تدث اذا سعت أب 00 ألا

 ىنود ا ا ءابلابو هسفم

 00 ملاو اوزاخلا ذا نم لل 0 رمل هائج قيدالب ىفوىلاوعلادالد ن مودلد

 ىلا رسل ان اضيع مة دمعصلا ث متو هندل صقت هةموتو هن لصق هثمعو

 فرعؤ موا اراصئ 2 ةمزكل هذه لامعتسارتك ع بيطاادهصلااودصتاىأ امدطأ كءعص اومهتف

 لص ًالاوممتف ضنر 1 [تمعو ةصوصت#ة يمه لع نيدبلأو هجبولا ىف بارثلا لامع, نءنرابع وشل ١

 اولاقو ءانعوهنمسب تذخ أ ىرمشةءزلا لاك واتا مالعدو ةحرا ودخل (نيهأا) ب ب ارتلان هةمع

 نا هلاَو اضرأ نامعأو نعأ ىلع مستو ىننأ فا نيع وناعأو نءأاهعجوةثنؤم ىشو ىنب ل! نيولل

 1 د ا ا ىمن ىل-و ىرا الا

 0 مود ىلع ل - > رلانءلاقد ةكربلا نول 1 ةدكسإ اوةوعل ا نم- م او ازادان ا

 0 00 ةواكراسم هلعحاذا ل |25بانن مانع 4 ءعا :هّشلاهنعو نوهمو 4ذلوعفال ءانملاب

 0 ًالاوهريسغو ىرهز أيا ا تادرس تادرس ةالذ 0-0

 ىنءعرسم امتى اراغلا لاو ممنمامتلاقدالو تمكسلا نبا لاك ةنعممذ_خىألئاق ناز وثب اعصاب

 رمحاي
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 رمغتناكولذا دوعسلا نمىأ دست النأ ل عنمامو ةئيساا الو نسل ا ىوتستالو وف :دئاز نوكستو

 ع سال ةلد ص نوكتو هفالدك ع لاو ده« هنأ ىضتْقي فدوه امدعنم لءئمامردقتلا ناكل د از

 ىفاماق دق نوكد و عاسم>الا ىنن ىنءملا نوك.نأز اكل تفذحولذاو رممالو دي ز ماتامو< ىنتملاددعت

 امئانارميوا دي زدت الهلموامهمدحاو لكد تلا قاعثو سلا لاز ورمي الود ز ماقام ل مق اذاف زيغمز

 ناسا قر نسا قوكك و ىلا نم ىنعءملاف سي رقاذهواماقارمعال واديزدحتالاع.تامويقذف

 وع ءاعدلل نوكسةوالوق مهيلا ع - ربالتأ نو ربالف أوف تففخاذا نأ نينونل ا ىدحا ن نموهصقلاو

 د.زالولوف ةئءهمنوكستو ى- تلا ىف همس اعدل ىلعفلامزتو ارمصاا:ءاع لمقال هنمو ملال

 هوجول اءذهىفىهو مسالا ااوواهانعم ترعاهعمال تا داملف لعفا ميلاد ناكول نالاذك ناكل

 ىلا لاه”: مناذ ل ضف ألا اوملع الاودغ همك رمان الخ اث ال اي لاقبأك ةروصقمامىطند درغم رح

 كد لحغت / نار دقتلاذ اه لعفاالأم | اودودف لعشلا] نءاضوءنوكتو فا 'مالامه و نددرغم

 اهضعبب هنمع:ةيفاهنم عنئوف ام يلاطبو ءايشأ همزاب ل> رلانأ اذ_هىف لصألاو اذهل عفاف

 تديز و لاوهتسالا هرثكل "لطفل !فذحمن اذهل ءفاؤع جلا لعفتملناىأ اذه لعفافالاماهللاّقد و

 موق هلثموءادنل اىفاب وىل,ت ليم, كلعشلا ن نعاشا ل انهاللاتاذ- هو لعفلا ع نعاضوع نا ىلعام

 نال ةلامالا مدع ب وسلا مل كفر لكل اهترامنل الة لامانسبأ عتالفال نمو .همرك أف كعاطأ نم
 ىرهزألاهلاث لامتالذورحلا

 جي ءايلاباب
 نيب بسد ||| امفضرأ (نيرعدإ) نك اساج سدل باد ضرأ ل.ةواضد أباد ض 1 وعابتالالليق (بادد) بارخ

 ىدر ,ان3نمءاسعنالا ترقب رقى تهيوةماهلار < ن م سمسا علطم نيع نع هفار طأ "لردتال لمر

 ءاملاوو اولا لءج نف نيءدصذ بار ءااهوبر عاو مل ول اولاتاك لد اا ىلع نير اهيفاولاتو مت نيد هس

 نونلا لعجوءايلا مزتلا نمو نب رهو ني دي ز لدم ةماكسا !لوأ» ايلاةلاصاوهتدان زب لاق بارعاف رح

 لشن اهتذولاقو ن راشوص ا ةثألا ضدي لسع اذتفو ةملعلاو ثفنأ اف وعمل اه تل انار ءافرح
 هنالءارفص امترهزو جزا نيلا :ىةلقءودو د.ضعبو رانلايدقعي لسعوهو مقعد و نين هلّدمو

 ل_ىهال كلذكو جتفأاب نيلعفوهودوقفم ءانيىلاىدْؤد هنالءاملاةلاصاو نونلاةدابز:لوةلاز وال

 ءايلاةداب زوهوريطن هلءانب ريد_ةتبجوف تفل الل اعف دقه نية نونلاو ةملكلا لوأءايلا

 سد ئثمو سيابوهف هتبوطردعب فجاذانيترسسكي ةما فو يبعث تان نم سيمد (سد) نوغلاهلاضاو

 0 ههادع دن "اكس دب بطحو ا ضد [سن ان ىنءعءام !| نك اس 0

 سدلاو لاب الو هسمف ةودنال ساد ىو رطىرهزألالاتو بهذ ءام4-.فناك اذا نيته#ب 00

 كلذكو سدد و سدو ناكمىناراغلالافو لعاف ىنعأليعف س دامتاماا نم لس .ملاوةيوطرلا ضد

 9 فألا لق نم سائلا ىف تما !نكسلاهضفو ءاجل ام ةرادقب اسمو حت ىايزم م محاد مد ( ناكملاريغ

 تثممدأ ًاوءألا لبق نم سانل اربغ فو ىاتي اهعم: وةهتن ةريغصو ىتاتد وماي أعلا اومن ريغص لاةمف

 وهف طققهمأثئامناو مطاريعصلاو ناوي الا تامنانىانياهدالوأر اص عْوم ىهفاماةراذ :ارملا

 برد لوقت موهو ةنيدلل مسا (بركد) هريطت رعد درف لك ىلع مج ةملا قاطأ انه ع نمو اهنريطنالىأ ةمتيةردو

 دي ا وعد اص الاى اراطأ ىلا نكن لان م ىف و ةئئؤم (دملا)فرث قمدلقتو عراضملعف نع

 امتالك لني ة.مست ناسحالاو ةم_عنلاديلاوا ميوكسب لمقو لادلا حد هد لق ىدن لصأالاو ءأن ىهو

 : ةردقلاىلعدبلا و زاطولوءف لثمىديلاو ىدابألا ةرثكبلا عج و دبأ ةلقلا عجب وايلاغره هلأ لوانتت
 نعىأ دينع ةدز زاعااوطعي ىت>ىلاعت هلوقو هفرصت ف ىأ نالف دس يعألاو هناطا_سىأ هماعم ديو

 ىفىأ ن الف ديفرادااو اذه ن مه لا ىن عمل: ءقو مت ساوداقت اذا هذي ىطعأو باغو مهياع ةردق

 اراضاح دس |! اقتحم و نوفمشم نود هيا ع مهري_غىلع دن موقلاو ةمأعن ىأ ادي هثملو و 7-1
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 لوصأ بيكر تنالءان ل .ةوواو ل .ةاهمالو هسأرىلعهديودد زءاجم هوقكل اًلاواووف سكعلابو

 التاب رداند-او سند ن مهميلكلا

 لاقنو هب مضت ال لوة مف ادد قرشا لاعب هنالرخأ الا ةلداقم ىلعى ملل ن وكت ناعم ماك اق لأنو

 ىباملاةباطمناكف نيذثان ءسباوج هذالاهرب ركشارمعالو ادد زب رمت اللوةمف ارعيوادب زب رمضأ

 0 ج 0 ل_دالاىف ناتلحا 0 0 0 نمهملع

 ماظتنالاه وثب حوا نعالوادب :برضتال لذ ىهننا ءيجام. 0 اهتنالاتدرأ ا ذانامولمشب ل ىلا

 ارمي بم ةتالوادب زب رمذنال ل-ص الان كلذهحوو هلغغفااذ- ههبلالخااهج ورشورمعأب ىهملأ

 همناثااةلو لات للعذ لالا لب دنال ةيهام !!النال هياعىنعملا ةلالدلاءاست العذل اوفذحب موكا

 لاقيفاضنأ ىعملامهفاالنذحيو لعفلار عدو ىلو اللا ةزمااك ىملاةدوصقماهسفنب هدمه

 نال اذ_هواو-ممادحاو لءفتالىأنللا نعي لمالا قعأك الل مو ارعمثتوادب زبرضنال

 ةلم-حلابو رامهتس مسجلا ةدارازاو+ل!مهلمثنالى 4 :!!نأر_فاظا ناك ثم ارعوادب رافال كج

 لكان اند دوك دنو ال ار هر نيعمم نمالا ب رمستو لهسأ | لك ْي الىفلماعلانأ اوهوضءافّورغلاو

 ا متايثابجوف عم مىنععواو !!نوكت ناز وحي ذانيءتمريسغا ارعوادبي زب مة الل ماءلاوهندر هل

 ىناللنوكةوارمعالو دارا ىلعارميو اددزبرضنالر هلا زود ند 0 1اضعدلاقو سل اعفر

 فل ردو+والىأرادلا ف لحرالكِلوَمف قتال تاوذلانالهتاذال هقلعت مثغن معا ىلع ثاخداذاف

 اذاو موال هللاو وهن هرضو د _ةدصخاذاالا 4-:هزالا عج تمم لمَعَم ملا ىلعتلخداذاو رادلا

 0000 ا مع و داخل ل ل سل دم تلقب 7-13 هو تدامهشا اول-5ىذاملا

 اذاو نيلاضا االوه-:مو بضغدئئرغب وبوثرخب ىأئىثال نه تدضعو بوث :الدت د ودك ريغ جدع

 تءاجوري_صقالو لو وطال لجر بتر موف اهرب رك:نمد.الف 0

 اهرلكعم نع اذا ربلنانذح دول ماع سأ»الىأ كن .اعالودف ةمسالافذح ةنيرقازاجو سن انا

 ءاهتقلا اوهنلاالا مولءمو أ دو وم هلا ال ىتءملاوشناالا هلا الوكت مسالا دوحوا نوكد دق ىنذل امم سأ الود

 عافتنالاو ةدئاغلاى : نوكي دوك ودالا حاك-نال لمسح هيلعومسملااذ- هقدههصلا ىنوردقد

 قنذو ردي ءاهقفلاو هب عفتنأ لامالو مكوأ قاخ ىف مدد دلوال أ لامالو ىلداوالودف هوحنو هشللاو

 امهننالد- مدل ىقنريدةتهحولاةنيينعملالمةىامرهنلا مسد مل نأ ءوضوالهنمو مقل اذه ىفلاكلا

 مدقن دقو ا الا ىدملاب لمعلا ءافوهب لمحل! ىفنالودوجولا ف ىهو ةٌءيقل !ىلابرفأ

 الو سلىن-«عتءاحو ندصتن ملف ىأ ىلدالو :قدصالف ىلا عت هلوقك / ىنعع تءاحوىتىف كلذ ضد

 تاو قرد اللا ادد 3 6-2 55 ما

 ءامدلا لا ل 0 ماو 0

 لوذالس> وامىناثا !نمع ىقنناهت ال 0 ورم ماوالدب ز ماقلامدالف

 ىالاولو اال قمةغل ا ةفطاعل !اال ىتعم ىج نبا هعمتو عج ارمسلاننالاوو ىف:ةاذا قامة لو الاناك اذاو

 ا 0 زدرمذأو ورمعالدب زماق لوقتف قا 3 ع

 0 دحاو ىنعع ناؤرس عمة الو فاطعالالو فطعللو اولا نالو ق:مانه

 مالكدعباهعوتو زوال مفوق موعىفلادمسقلااذ_هو ءانئنسالا الاالد هياعوسند ةيد رعلا

 قرغلاىلا اة هف اديزالالس> د ترضازاوحج ىلءاوصت دقو رد:هال ةأرماث ماقالو 25 زاللحر

 ما 7 ىلا



 لصقل

 ماللا تف اوأ الا مدو هب وحأى دك ا ا 6

 ريكدلاو ىريكلاو لما او ىلضغل الث مىلولانهواءاولاىه ةنالفوىلاءالاو نولعالا ل:مىلاوالاو
 ضرعأ كونو هتك و تضرعأ هنءثءاو وتا..طول الم قفءاتلاو فل الا,تعجاعرو

 (ا+وئلثيامو مملاعمواولا)
 ةرهاجلا ىهدازو سس ذمتا!ىفكلذكو ءافاىلعىباراغلا امه ةاو ةرسافىأ ةسمومو ( سموم :ا حا

 (نأ 7 وأ ) دعو بان نم ضموةغل ىف واقي ةتاناعل عملاضاعأو ربل( ضموأ) تسمو م عسجلاو دودُملاب

 عغت باب نمأ.٠ ءوتأموةغافو كلذريغو أديوأىجاحب هيلاترشأ» اعاهيلا

 (ا+هأ1ثبامو نون !! عمواولا)

 لاقردصلابهؤرخ ىم-ماسهذو دعو باين م مي بابثلا (مو)

 دادملا طقز همت مدون 110 ىت> هماع ب ارذلا ودل

 ناووهةرتفو فعضدعوو سعت باب نم امنوو نو رمالا ىف (فو) اهلثم ةيفاخىأدادملا طق هلودو

 متهءربسغىأ ناوةموهف هن مم او هطيض ىلاردامد لام ذاوت ىعالا ف ىناونو ىرك ذيفا منت الو لد ملا ىفو
 اج بابو ءاحلامواولا) 1 لغتمالو

 ءاشد نم بجلد زثقلا فو مذللاءلو ألا ىلا ىدتد ضوعالب هتيطعأ ةبه هلهمه ا الامدي زا (تيهو)

 ةءطوقلا نبا لاق امهريسكي ةيهوموابهوموا نوكسسوءاففلا تشب امهوو روكذلا اثد نمل 0

 هنوأوعدءاهعفلاو 000 الف هفن»لوآلاىلاىدءتدالو ةعامج و ىزرطملاو ىطسةرمسااو
 هلباىتمشو م4215 نمو نبل اوءغمىلا «-غ:د ىدعتمف لعج ىنعم بهو ند نأو هو هح رهللء دقو

 امى هلسفلا تا عاف برق رد لاكملاز هلبوهومديزو 0 ىفنعم-0ن 5 ىناعح ىأ كاد

 هبذ_خود صخشل ادعو قاد لمح نيث هغب (قدولا)ى ضع 0 زاره اونوان الأ -اهتيهوتساو

 لت ل كا ل ال ةاطوشب أ ةفراطو لاعبو كاودلا لضاو 2

 : نءالهو همفو ئءلان رعلهوو ةعْزفلا لهو ااو هج هو لاه ف ف عضئلا]ىدعتدو عزف بعت بابنم

 تدهو لدم هريغدد رث تذ أو هيلا كمهو بهذ دعو باي نمالشو هما !ث طاهووهمف طاغ اضي أب عت بأن

 هريغةدار |عمهيلا بلل اى بسدعو باينمامهوئنلاىلا (تدهو) ْئ  لكذلو ىذه و لرأس

 م-هوب باسل ىف مهوو تننطىأ ته هؤنو مودومئثو ماهوأ ع اوىداخ ىف عقو امدو ثوهوو
 م هوأرامزالز زومهملا لمعة دقو فعضةاارد ةزمشاب ىدعتي وىن«موانزواطلغ طاغد طاغلءمامهو

 ميرتو عقدي سدت دك ه2 عار اوك رهنالص نم ممهوأو ىنءموانزو ل تاسحلانم

 ل--عأاوفاراغلااهاك> ة-فلنوكسلاو ةيطرنازو ة٠ّما|مسالاو هقدص ف تككش هلوؤ ىف هتهماو
 هتفعضأ هتنهووندملاو لمعلاو صأالا فن دأو وهف فءض دعو بأ, نمانهو نج(نشوإ واوءاثلا

 هةاهوأ لاف ةزم-فانىدعتد نأدوجأالاو ,ظعلاو ندءلانوهو ءوهف ةْعلىف ىدعتدالو ىدعت

 افأرقي نمبارعالا نم تعمعدد ذونأ لاق ةغل نير مسكر نه نه وو رد صملا ىف ةغل نيتك ةدن نهولاو

 ل-.لاوةب رفلاو بوم لاكاذكو ىنرتساو فعض دعو باي نما.هو طئاطلا ( ىهو) را تارا

 طقسوأ فءضاذائشلا 0

 (اغبأو املا تور مواولا)

 صاللاؤدأت اول: :ًااذاءدأولاّود لقا ادأرلاو::ٌؤرم مذ ةيحأ عقد دعوا نمار هبا (مأ وز

 نهلديءان لا رة: كس ىلع ىأ دوا ءثمو ةمطرلا: *مةدؤت ىلع ىدمو ثدأ ةوهمف ىنأ: اذاد أنو دمت

 ل .هذ«و نادجو مو رد نبل اوه :موىءملءاقلا ماب وأقل دعو باينم ليهئلاىلا (لأو) واو

 لثءتءنص هم ءاوو ىنءموانزو قاؤولا لدم ( م اثولا) عج راى لثوملاهشاىلا اوعج رلأوو لد

 نوكت نأ اهنؤ ناعما شفر مهدنع 3 مصل ا ىلع سترتل اىىه::ال ف طعل !فورح نم م(واولا) هعينص

 امه:.<مللماعلان الور عدن ردي زءاج وك ةعماج ريغ ةفطاعوو رمعو لد زءادو كف ةفطاع ةعماح

 سمو
 أمو ضءو

 مو

 فو

 ىقفو

 لهو

 مهو

 نهو



 دلو ملو

 ىلو

 الدلو

 ىلءاد وعم دوعقلا فل ءالاالاءاكنالا ف رعتال ةماءااورعأ :ألان الا هءاعن اح اسادىأ" م
 هيلعاذ تم ئئيلا هءتحوأ هرهظدنسأ اذا اكن لاقت ا«. نيينعملاف لمعت 0

 العا هلع ئكد ام طغأ دن“ ا اضيأ ىطسقرمسل|لافو هءاعأ اك_ةاد_ةذ“ ىدىلعدمعان 0

 ةيطر اتم: اكل سالاو وار نم ةلذس ءانلاو هلئ امن عطس ىأ هن كة !ىتحن هني ريضو هماع نع
 06 4 :اثداموماللا عمواولا)

 بالا (دلاولا) كن اطملاةهاول اوه دأاحالب اه:!وأواحواودعو ب انم هاب شفت(

 د-ءاولاوسيلغتللمالاو بالا نادلاولاو ءاتلاو فلالاباهعج 0 دلاولاو نومااو واولاب هعمجو

 1 10 ىلع راو دئالو ع جلاو :دملوةمالاو ةدصلا اورمسكلابناذلو عمملاو دواوملائصلا١

 لقد نادر دارنا و رالوا ةيمحاو رك ذموهو لوعغم ىنءعلعف عومخماو ىنئللاوىثنالاو ركذلا ىلع قاطدو

 نم نذأ هلام لكو دعو بان مدل دار دقو د سأ اعجدسأ ل ”مهوتغملا عج - موه تملا للءت سبةو همف ةخا

 ل جل اء اهري_ةدالوااو اهدلوةدلاو 1 داس لا كد دعو ذلب داو 4نناومملا

 اكد نموو هامه هكو عضولا ى عما مولع نم م دالولا ةندب ل_ءاحىأ دلاو ةاشلا هد

 :أراا تدلرأو ه«:ءمهضعب حرمصو تدثربغفا دار ا ىنععفاألاا مدلو أ امأو الش | عداو هاو
 الا عاب رلانوك الف هداص> ناحاذا ع عدزا اد_صع الا ةناكاهدال اوناحاذا هما | لعفل ادا :_سايادالد |

 دلوم لح روأ متلو تاقاهريغو اش ةدالو تءاوناذاكلذكو امتدالو تاونادماون ةيباقلاامتدلووا امزال

 كلذلاّمبالو ةدالوا | نمهدهع ب رقلدواومريغ_صلل لاقي وكلذكدلوممااكو ضخ ريغ ىف :رعمتذأا

 ةوارطلا ن عدعبىذلا نودا م مم ىرطال ئ+سطروبءا-نءالاداك اذدو اهع.دهعدعبا ركل

 ءانملانئذلاب (عاوأ) هنعأشت هريغنع 2 0 اواضدأث وولاو حضوملاداولاو
 واولا طوقس عما مهيفاه تف: عطاه :رمسكو مالا حش علو ه-غلىفو هب قاعوا اولا مةباعولو عاون لوعفال
 خاوو عقد فاكواولا طوغسو بر اغواوو مشن بان نماغلو هناي بلكملا (غار) اهكذومذلل نوكداعلو

 اذاه_ةغل اوألاةِيف ةزمهلاءىدعب واضدأ ةغل لجود لج و ل-ثم غاود و ةغل ثروو دعو ىناين مغ ع8

 ادهاش ى رهو طلاداز وسرعلام اعط 0 (ةماولا) هممقس

 باين م هلو هلو ةلملق هغل فو بعت بادن ماكو هلود (هلوا) ههلو عنصإو أوعالو علاوةاشنولو م

 لثم ناو اضدألءةو نزحوأ حرفن مولع ب هذاذاةففاو ىثنالافزو<وهاو ىثنألاو رك ذلاودعو

 .املالامعتسا ةرثككحب سانا ماو: ىذلاوه ونا ولاءوضول !ناطمش ىعسهب و نامضغوهف بضع

 ثدد_-هحلاىفو رمد او ريدا هلو اون |(وفوز تقودناهدزو ند واهتم تةرفاج 1و نا

 ىلع همز ز و < ادام_سلاكلذو ىرهو+لالاه اهاوري_صتىت>اهنعلزءدالىأ اهداوبو:دلاو هةنوتال

 امهرثك [ناتغل لعفلا فوت رّقلا ساف لكم (كولا) .ىهنا|ىنعمقريخ هنأ ىلع هعفر زوو ىهنلا

 لمقو هبراقيىأهبلنام تسلح ولامعتسالاةلذلَة ى هو دعو باي نم ةمنام ما أو نيت رمسكي هءلد همأو

 تملووهتءاؤريسكلانةدالو نيةرمسكد همل أهلا تءاو و ل صفرعمتن نملوالا دعب نام !!لودح لولا

 لكما هلع قوم أر ااوىصلاو ةالوع-+اولا او لعاغلاو أ رملاو صل قلعت بلو وهيلعودلملا
 معلانبالوملاو 4-ذم نكستو هسياع باغهيلعىلوةءاود ةرمدناارمكلل او تغلب ةيالو 1و لو ل

 ىلوموهو ىتءملافوملاو:الاوملا لوم هللا ةدىذلاوهو ف مالا كوملاو ريصانلاىلوملاو ةمصعلا كوم لاو

 ءالوب عرمشل ىف صخ هنك- ةرصخا !ءالوا اومهؤ ًةةعىأ مشاه ىن:ىلاوم م-هو هلا ىلوملاو ةمعنلا

 تلاونو ةعبان لتاقباءنم هالو وةالاوءهالاوو ةيلوثلاع ب هتموايلاوهتلعج ةءاون هتءاوو قتعلا
 ءاياوأ عمجلاوا اونماندذلا ىلوهللا هنمروهب ماقاذاهءأو نم -لعاذ ىنعع ل_.ءفىلولاو تعداةةرامخالا

 مملانباوىيتعلاو قدعملاىلءاضناىلوا!قاطيد قو ه_ءاووهفد_>أ يعأىلو نم لكو سرافنبالاك
 ديزوبألاق ة-.او ىهلاقمةءامحناثنؤيدقو ىثنأو اناكارك ذ ةوودسصلاو سدنلا ظقامو ردانلاو

 ىن-«ءىلولانوكيو هْؤادعأو هو !مارأو هللا تاو دعو دنا تايلو نه لوقي ل ةع ىن: ضعب تهم
 |“ و مس مص ل سا وج جل ل وص تيس و صج لا و جوج
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 ىعملااهر كن اوم 4-خا فل ًالاةيادلاو رادلاتغقوأو هنعه-_ةعنم هوو ئدْلا ندع لح رلاتغئوو

 ىأتةقوأتن السك هل 1511 الامال انعتفقوأو ف لأ أرغب :تةقوم دلك ١كناقو

 لاقيديلاكعالاموفلألاب هتفقوأ هيف لاقي دبلا,كسسعاممهضعىكحو ايعةجلا نعت كسسمأ
 نآع ىاري تن اوانهم كفقو امة اوةىفال اتباع | لاعب ىف فل ار يغب تغقو ميصغل اوفا أرغب هتفقو

 امتقو تدهشاووةو تافر هيت فقو و فاًرغب لفت نم تلق صض* نعت لأ سناذ فوةول اىلع كي
 تغققوو هروضحي هيف ملا تةلعدبز ) روح ىلع ه 0 الا نءمةونو

 رس !انةن او همي سل اهلا ( (هاقو) فوؤولا عضوم فةوم او عضت ىهتوخ أعضولا ىلا ثاريملا ةدسق

 ءاقولاو ةياقولا ف غلا ىفاسكللان م لمع اهو اوهطغس

 تدءقونمىوقو لد ألا اوواونم ةلديمءاثلاو هنممعاىوقتأ اوهبقتا اوءاهت اهللاَت مَعَت اواضدأ

 بتطروةءطر رب ده ىف ى هو ىتاهعج و هل-همةاَقَمأ اوةماكلاا| فد راصت قع ا 8 هزأو لدأهنكل

 هنالك لذي ىمءدرمما اوه لءةومهزىلعذا ارغلاب عشب هنالهن م٠ ا ::برعلااو بارخااوه ل.ةقاولاو

 دقو هرذ ادع هدب عج و نم ىشملابا مو ىق<ىذلاوهوباودلان مىاولابهثف همدشمىف طسندال

 ترعل ادع ىفو ديدشتلابو رمل ا مشب ةمقوالاوهتوص ةياكحح هل ة.مست فاول لايف ءامل!قذحت

 لاقفرةةقلايو ديد كلاب قاوالا عملو ةئودحالاو يودع اللا ةلوعف أربدَعَد ف ىهو اههردنوعب رأ

 با:تكجح قةطو._فمىهاذك واولامخد ىهوهغل ةمةولاو ةمدوالا ىهوهو وأ مو: «|تايؤبلعت

 ىزرطالالاك اضد أ مذلاب ةطوسغم ى مو لمقام ةعمس هب .ةولا ثيل لاق ىرهزالا لافو تيكس | نبا

 اهاكح هل ىشو فلاب سان ١! ذأ ىلع ىرسو ضاوم :دعىف ةن_سلا حرم ىف ةطوم هس ىهاذكهو

 (امهتلم اموفاك-ا اعمو اول ( اناطعو ةيطع لا

 تاوثأ اوبوثلةماضن ًاراكوأ واو ماهسو مهس لد مراكو ع+ او رهو أ لح ىفناك ند 1 4 ءاطلا(ركو)

 ءانبلا ماعط ىهو ةريكولا ع:داض: ًاركوو ةغااممدي د ةاايرتو واركوذخت ادعو باينم رك راطلاروو

 هسكو) ا مضل اعد وهعفدو هب مذ دعو باين هاز ازكو(هزكو و)

 ناصقةنالىأطط شال اوسكو الو ى دعت: الوىدعتد صقئاضدأْئ لأ سكوو هصقن دعو باب نماسكو

 تايقأ ب عت باب نماعكو( عكو) ريسخا م يف لوعفلل ءانما اس كرأو هترا<ت فلج رلا سكوو : دانزالو

 31 راك ل 1 0ع 121 لخ راو دعما راما لس [ئرب تلاد طارش ا

 ىكلذنوكدامرثك ١ اودلام اماقناكأ. رورمصنةخاو ف مدقلار صيف نالمم ع كولاىرهزالالاتو

 ه-عوك ىوتااىذلل باقلا ىلع عو كو مكو هغسر ف ىارعالانبالاثو لمعا ىف ن ددكد ىدللا» امالا

 عوكللابالةنافاكلاميدّقتب عوكسل اواهي_ثحوىلا لج رلا بالعناواولا يدب مكولادي زود لادو
 دانسازوو الياقالءلقلاساةمكو اترك يردعو بإب ساكو سداد ولو رشا جال

 هنأ اهةضوفالوكوو دعو بان مالكو هملا ىه اللا (تاكوز) هخعافل الاب ف كوأو عمدلا ىلا لعفلا

 طعذاخلا ىدع ناك اذا لعاذ وع نوكتو هسنل لو كوم يال لوذشم ى عع ليعف ل_ءكولاو هبت مفتك" او

 رسكسلاو وارلا حب ىهوةلكولا لبق لكوت فال كوب هةاكووءالاكو عما وليك ولا ممنوهتلااننسح هنمو
 لكاوتو» اءاامضر نااكتا ام ءالاو كل ذك ء يعأ ىف هماع لكئاوهب قو و هيلع د هع اهلنا ىلع لكؤر ها

 هنعأ او ءرمأب مث لالوكحودعو بان مهسفن ىلا هءاكوو ضعد ىلع م يوضع لك :ااذاك اون موقلا

 ٌقءا اوآمنونلابنكول !ييمدالالاقو هل :مدعس نازو نكوملار نهموانزو كولا ل مرئاطلل( ن نكولا)

 (ءاكولا) فرفتقلل عفتد_ةوفاكلاو واول مذب نانكو عسألاو شعلاىفهاوأمءارلاب ركولاو شءريغ

 هاد : ل_عج هنال ةةمطل ةراعج_سا همق هس || ءاكونائمعلا هلوو ةب رقلا سأرهبدشت لي-تاتك لكم

 ةيكوأ عمحلاو لالحنالا هب ل_صخي هنال لم 1لاوزك ةظقيلالاوزفاهطءضيهتالل م 1. ةلزئع نيمعلا

 و ونو هل _ءاق هعل دع :و با, نم هئدكو وع .اكولاي هف تددش فل ألام اًمسااثءكوأو أ ةيلسأو حالس ل ل

 تدتعأو لافو نو سل ىأ نؤكمب اهيلعار رسولا زد فراتكل م 1! اكئاو يلع دهعا ءابص ىلع

 يب اراب اهنا ورم دعا وعامر نو يول ١



 ةل-عع ىلعىأ ئاؤوأ و زذو ىلع مهو ماه سو مهس ل ثم اكو كولا هعانوكااب زةولاو زاووأ هج و
 نمنيترسسكي شي هيمأ قنووهددساة فو هننا (هقفو) نئوطمري_ءابصة:مدعق تدع فزذوت:ساو قفو

 ةلايعقفوهيسكو تهصأم-م:تعفوراتافن ااوعْفناو مولا قذاونواةافرو ةةذاوم هّقفاو و قمفوتلا
 ءاتدصأو قد دص لثم ءامف وأعحاوف ولعاشلاوءاؤوهبؤأدعولاودهعلاب (تيف ر) متافكرا دقمىأ

 امداحمدتلا صالة فراك هم ذي وأ دةف قوط نباامأ لاةفرعاثا!اموعجدقوءاغراهبثموأو

 هقس هةءفواضدأ ىاراغل لاقو هسفنىدعتد عابرلا ل_هقءافدالا نس> هرذن ىف وأددز ونألاتو

 قو

 ىنعم هتيفوتساو هتءؤونو «-ءاعفرششأ ئ ثلا ىلع فوأو ىنء؟فوولاتاعىفو ول -ءةدلانءأنا هتمفوو

 هتينأ ةافاوم هتمفاو وفاو ووف غاذ!ىده-فننئذلافودقو توملا ةاوولاوهتامأ هللا هانؤنو
 اههئلثامو اقل اعمواولا )

 تردؤامكلذكر امة ه:ةو دف ان.> هل تردى لكوام هال ضو رغم نامزلانمرادقم (ثقولا١

 جالا ترفاوم هنموناكلل تقول اريعتس دقو ثيقاوم عملاو قولا تاةيملاو تاتوأ ع.هعاو هد اهل
 دردم ئغ لكل لبق ماتوا شدد دعو بان نمامتةدامتةوو ة.ةوزةالصلاهنلات وو م ارحالا عضاومل
 حنوو هذ قاقااريسكب هحفو ةحاوو مذلاب حو دقو مام الذ ستفلاب (ة->انولا) تقومو توةوم

 ىق>اذاهرفاح بماصت ةبادلا عم ةوبو ىو5 باص ىأاضدأ حاتو سرفوم اكن ازوهحول !حاقو ةأ ماو

 بطحلا حت فلايداؤوااوادوةورو دعو با نم ادقوراذلا (تدقو) باصي و ىوقد ىت- باذملا مهُمَأ

 ٍةد,كماومدانك ىأ هّسااد أفطأ برحللراناو دةوأ الط راع الا .راداقياامت دورأو
 سلجم ا لئمدوةرلاعضومدةزملاواه_ةنرانلانيتهقب ةوااو تدةئاورانلاتدةوواهلطد ةءددخو
 دعوباءننماذتو (هذقر) ىد:ةيالوىدعتيامتدةوتساو تدقوبرانلاتدقو ساو سول ا عضرم

 تا هرغوأ ب ث1لاب تلثق ةذوقوم :اشرذوةومو ذ.ةووهف توما ىلع فرش أو نرخ ا حدي رمذ

 رةوأو ريعبلا ف لمعت ورا ارأ لغبلا لجرمسكلاب( رولا ) هطقسأ ساعلاهذقوو ةى ذرغنم

 بانمارقوهنلااهرقوواه«مملقندعو و بعت ىناننمارةوترقو و رةوت نذالا تروو فنا لاب هريعب
 اض.ألاقيو الاج لج لئممغلاب رقوردصموهر ةناز رلاو مخ اراقرااوايدهةموامزال ل معتس دعو

 روكشو رومص لم لءاف ىنء؟لوعفاضدأ ر وو ةأر ماو لوسر ل-ثءروقو وهف دعوباب نهرب ردو
 ىهناهلجرتك فا الا, ةلقلاترقوأو راتون ساج د-عوبانمارٌو رووا ضبأ ةدمظعلاراتولاو

 نكت دقو نيتكف» (صقولا) لي شث لج اميلعراص لوعفلإل.انبلابترئوأوءاهافذ.< رثوموةرقوم [|| صقو

 نيداموهو قنا !لثم صقو)!ىناراقلا لاقو همفئمالا مةاكزلاب صن نمنيتضد رفلا نيدامفاقل ا

 ةقانلا تصئودثو لبالا ف قاذشالاو ةصاخرمملا ف لمثو متْعلاو رقملا ىف صادوالا لةونيةضد رغلا

 مال- للا | هيلع ىلع نعد دح ىفو ةدوقوم قنعلاو هقدع تق دق هب تمر دعو بأن نما عدو اهمك ار

 تصرف نيك ارثف نيعاد نك راو> ثالئن هلا مداثالثأ ةيدلابةصقاوااو ةصماقل او ةصراقلا ىف ىضق هن'
 ايلعلا ةدد ىدلُث له تّودناو اهةنع تصقوف املعلا تطق سف تدثو 21[تضصمعت ىطضرلا لهل

 هنكلل ةصوقوملا لاعب نأ س افلا ناكو اهسغن ىلع تذاع امنالاهشلت طّقسأو ىطسول او ىلغسل | ىلء

 عقوو طةسئلاعقوورطملا طقس لامدالو اولاقلزناعقو عمي رطحلا (عقو) طفللا ةلك اشم ىلع ظفوح
 هيف لص> كرمدلا فدي_صلاعئوو !هيفراص ةالف ضرأ ىف عةوو ه.لثو هبسةع.ةوواعوةونالف فنال
 تءقوو فل الاد مم تعفوأ لوقت متو تنغأو تاق ةعيقو مودلا'تعقووا هع ءاج هنأ يها ىلع عمو
 ىفو هيف عمي ىذلاهع_ضومثيغلاءةومو اضأاهعماجاءاقوو ةعقاوم هنأ يهاعفاوو اعودو رمطا
 الف ناعيشا !ىنغتال اهنأ ىأن اعبشلا نماهعقوم عاجلا نم عمد امناف ةرمتثد ولو رانلااوقتا ثددحل
 هتبافك نماعقومعقوو هتعوج دسامهللصح اذهواذ_هو نثباذه قدصت اذاذ ام لذي نأ هلىغمذ

 افقورادلات ةقووىدعتدالو ىدعتان أ اهتفثوو تنكساؤوةووا غْةو فق ةبادلا( تغقو) ىنغىنْغأ
 تاوثأوب ود ل-_ةمفاقوأ عومجلا او رد_صملاب همم-ةاضد أف ثوو فوةومئثو هللا لمدسسيف | مسا

 تفقوو

 فذو
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 ىدعءومز مو ىداءداف اخو هتدعووًاهتدعوأ ناوى او

 نألةندقو هب رعلا ةالانمهلهطظ ب هاذ. عدبلال هأ لهنابرعلامالكن م عض اومىفقرغأ ا اًهذنو

 ىلعاسا.ةديعولاب وجوب لولا لدتن||ىلةلزتعملا :يئاطوهو ديبعنبور محل لاق ءالعلا نب ورمعانأ

 وهو» ءرك نعل صاع دعولا نا, قرغا١ن كءوديعولاري_غدعولا نا نامعايأ تنتأ ةمدتلان ءةيمعلا

 نك-يدق بضغلاو دهاشلا ىف س ضع نع لسصاع دس. .عولاو يطل تامرغ خالد[ سارح

 ىلاعت هسا ىلع دامحلا ق -دعول |لاقفاضي [مهضعب قرفو هنعلصحامكلذك وك نأ ماتف لوو
 امناوينذلامفذحخاو ناو مكن الردع نارك كن و- ه.ءولاوىلاعت هنا نم ءاذولاىلوأ ندو

 ادرط ةعراضملا ورح ىفانعم تفذحو ةرمسكو ه>وةغم ءاءنيدا ع ءعووول همشود هد نمواولا تف ذح

 عضو وب عامأو ةلعلا جاردتسا فذ اا ذه ىلا وهعراضملاىبعةلالدلاىف كارث_شاللو [ تبا ال

 رذيامأو قالا فرح ناك فذ طاب : تف م لصألا ىفةلعلادوج ول فذ. -1لاو ركنا و

 هضم هن ىلع هلم دقو هريظن لعب دال امار كح يي رعلاو عدبىلعالج فذ -1لا دعب تذفف

 او سا علال عدا هرم كل ان لءفاولاك_منالذاشر و.كم همضاما أ طي و عسى فذااو
 اولاقذد_عولاامأو و تادععم 1 الاعذأ

 ل-ةهةدعوملا اراعضو موا ةو نوكد داعمملاو اعضومراتتو واردصم نوكي دعوملاوردص ههنال ءمدعال

 اضعبمهضعب دعو رنا فموقل اد ا ار د عضومهندسعاو دعوا
 تاننمارعو رعوو دعو با:نمارعورعوو رءعو باطمو رعو لجو ىنءموانزو بعصا (رعولا)

 اهءاصوو ةعاطلايميهأ ةظعواظعوهظعي (هظعو) ةراعووةر وعومضا ان رعوو رعو وهف بحت
 مسالاو هسفن فكو رمتثاىأ ظءتاذ كرمتو كيصوأىأ ةد_حاو ىطظعأاغالئىلاعت هلوق هل

 ىاراغلالافو ثئاع 1١ نموهو ىوآ نارفعح نازو (عوعولا) طاصو ع هاو ظعاو ودو هظءوملا

 لاقكلذكو ا اءااوهوىورالارك ذود صراف نبا لاك (لعولا) باعثلاع وعولاىناغصلاو

 عمل اوةغا نوكسل !ودابك أود ؟ ل-:ملاعوأ عملو نيعلارمسكي وهو ةلعو ى هن الادازو عراملاىف

 دعو تان نمايعو تردللا (فعو) تالاكو ةماك لدم لاعو ىعذ الاعمجو سولذو ساذ ل*:ملوعو

 9# داززمتدءعوأ امس .خأرشااو 2. د-همعلاو ءاعواا قفا ًالابعات 2١ تءعوأو هترب دتو ه:ظفح

 ع ًاوور ىاعيترسالا ف هناك تس اة واو ةءعوأ هعججو عمي ىأ لاه مف وب امع اهولاو

 ((امهذلثيامونيغلاعمواولا) 20
 وهل قو هنطب ماعطب مدخي ىذلاوهو لاغبأ او لب ل-ةمداغوأ ع.جلاو لاح رلا نم.ىندلا (دغولا)

 تلق فيحصل تاو دخول انااا مال كاق ع اور[ ةداعو معلايدتقو م لاقي لقيتك

 رغاووهف اظع 2 'التماسعتبا,نمارغوهردص (رغو) هنمدغو انموتااندغو ديعلللاقد وأ

 فاو عر تامل (لغو) هتدش ىهورالا ةرغو نمذو أمس افل_ةمرعولامسالاوردصلا

 ريعب ل-خد نيد راشل ا ىلعو ل+دالوةووالمنو ما !فىلغو ىط سةرمسا لاق لَغاو وهف هوو ره
 ةبلاروصقم (ىئولا) اهيفدعباضرألا ف لغوأو عرسأو نعمأ لغووالاغي اريسلا فلغوأ و نذا
 اهسفنمرطاهمملابو ةيلطاو توااةلههملانعولا ىت-نبالافو برها يئوهنموتاوصألاو

 (ام وثلث, اموءاقلا عمواولا
 بحاس لم دذو ىلعو دةوودافو ىلع عم دو دفاو و هفادوذو ودعو باب نما دذو مولا ىلع (دفو)
 لكو ئاروفودعو بابن مرقد ىلا ( (رفو) دوذورداووأدفولا مر تادقو عاطلة حوابللا

 ضرعلاترةووقراؤر 4 -صااوىدع: ءالو ىدعتب هئلك ًاوه:وعأ اضد أدعو بان هارفوهنرقوو

 و و 2 راو هممت اذااَرفَو هماعط هلي رذ دز لاق ةعلامص هما بهن 0 وهة.قوو هتنصاضمأار ةوهرفأ

 ىأ ءرفوةساف ع-_جلا 4_ةءطعأ ارم ١ اريك همد ككالع رز وهيل هنهف ظرطإذك ل2 راوو مقل

 ٌوقو ىعموانزورفسلا (ؤذولا) مهتجاواهيلع غىأ ن ذالا ىلعرذو هنالنينذألاىلار ءعشااةرذولاو هاقوحساف



 وو

 فاظو

 اننننلا

 تءضت اوعضنافهنلا هعذوو لذو ع هننعضاوتو رمسح اذاعي شو هنرادت ىف عضو ل :هنمو اه 0
 ثددحلاةهيذكو هارتفاث د دا لح رااعضو و بك رثف هقنع ىلع لم دق عضل هسأرتضفخرعبلا

 دنع هم تءعضراما ضنا م>الا تءذوآو ضرألا نمم>للاهبتءةوام ني ةهفب (مذولا) عوضوم
 نازو ةءاضوزومهمهجولا (وخو) ةييصملادنءذذتملاماعطلا ةيضولاو بارتلا نم ه.ةيام هعطق

 وب ركن أو ل-ءغل !مخلابو هبأضو ةيءاملا تفلابءوضولاو ةجهيلاو نسخ اوهوئغووهف ةماطخ مخ
 تلق ىمءألالاقو اردص ءوامء |نوكد لو قااكردصملا ماعم موةدمءاحوتفملالاقو ملا دمبع
 ملابىن-عيءوضول افتاقلاف هبأضوت:ىذلاءاملالاقف ح:ةاانىنءبوضولاامءالعلا بو رعىأل
 ماعطلا ليقءوضولا هلوقودوةولاودوةواك ىثال دلال عفا نمو :ثملوعغلا نأ هوه-وو هفرعأ اللاق
 مك ديأ اولغاىأرانا!تريغا ت اًوضْون هلزق ه.لءمهضعب لجو طقف ند ديلا ل_غدارملار قنا ذي
 رصةيودسعو زومهم مملارسكمةأضءملاو نييذرعلان عةانعما ضد ىز رطملا ل-ةذو لك“ الل أ:هاهناف
 (اموثئياموءاطلعمواولا) اهمأضوتد ةرهطملا
 كديغ تلناذا ىرطو تدضقو لعف هنم ىندبالو بايسأو بيس لئمراطوأ ع-هجاو ةجاملا (رطولا)
 نم ساطوأو برملا:دش نع هناك سدطولا ىجمفوت و هينزت رونتلا لدم ( سدطولا) ثند>احو

 تذناكو لحام ثالثوه:هكم ىوذج نزاوهرايدفداوودو د>اوالممملا طقلد تءاح يا ارداوذلا

 وهو لالا نماذخأ شافخن اوه لق لوألا متفد ( طاوطولا) رهشوف» هكم تف دعب لاوش ىفامتعقو

 وهوني٠لارعم ةرثك نيدهشب (فطولا) طد و طو عملو فاط1اوه لمقر طاوطولا نم لالا فرمدبأ
 هرقمو نانالاناكم (نطولا) ءارجورجأ لئمءافطو ىثنألاو فطوأركذلاو بعت بابن هر دم
 هتطوتساو دلبلا ل-+رلا نطوأو بام_-أو سدس لثم ناطوأ عما نطو مما ضد ره لق هنمو
 دهذملا اضرأ نطوملاو د+اسمو دهم لم نطاوم ع-هاون طولا له منطوملاو انطو هذذتاه:طوتو
 هعقاو لثمو:طاومهنطاوواهللذو لءغل أهدهما:ءطوت مالا ىلع ه4_--فننطوو برا دهام نم

 اهسزتأطوأ لايف ةرمهلاءنا:ىلاىدعتدو هتولعأطوهؤطأ ىلجرب (هتدطو) ىنعموانز و ةعقاوم
 سشارفل اؤطو دّةو ئطول اذاهملاباةكن از وءاطولاو ءالع:ساهنالاهعماحأطو هتجو زئطوو ضرألا
 ةمتفاوملاة أ طاوملاو ىنعموانزو :ذخألا لدم ةأطولاو بد رقوهف برق لم, ىطوو هذ مضلاب

 امهئاثنامو ءاظلاعمواولا )

 (ةق.ظولا) هموادو همزالةيظاوم هنلع بظاووابوطو و دعو باينما.ظو ىهألا ىلع (بظو)
 فيظولاو هتردقاف.ظوت لمعلا هءاعتغظوو فئاظولا علاو كلذريغو ماعطو فز رو ل نمر دقدام
 ةفغرأو فيغر لثم ةغظو أ عجخاو نا سلا مدقملوق» مهظعدو قاسل اىلا غسرلا قوفام ناوي نم

 ( امو امو زيعلا عمو اولا(

 لاق هعيجْئدلا ذ-خ أوهو ىنعتاهلك هتمعوةساواياعباهت.عوأو دعو باب نمابعو (هقبعو)
 اذا فنألا ف ثددحلافو ه.ةولذ دتئأ هلك هلع أ: ىتسئثذل! فئشلا نك ءاءءاسعولاىرهزألا

 (ثعءولا) دحأ متم قمن لموعد ىأنيبعوم واح ىثهنم كرت لاذاىأ ةيدلا هعدد بعوتتا

 ثعولا ف ىدم لج رلاث ءوأو سومو ساف لدم ُثوعو عمل او كلا قاشا قي رطلا ةثلثملاءاثلاب
 كاذريغو او بعت نم ناد يعأ لكل ارمعتساُم قاشو هذ مادق ألا هيف برغت قمر لمرثعولالاتدو

 قب رطلاث ءولاقيو بالقنالا وسو بعئلاو يصنلا:دشوأ باقنملاة باكو رفسلا ءاثعو هنمو
 هطال_:خاو ألا داسفاضدأ ثعولاو ثعو وهف كلا ىلع وش اذا بعتو ب رق ىلا نم ةثوعو
 ارشو رء1 انو ر.1اهدعو لاةيق ءاماانو هسفندىدهدورمدلاو ر1ناىفلمعتسإ ادعو (هدعو)

 اد_.عو.دعو ريثلا قو ةدعوادعو .دعو ر.1:1قاولاؤو ريشلاور.ذلا ظفل اوطقسأدةورسشلابو
 ىففل ألا عمءابلا اولخدأواضيأ فل الابار ثواريخ هد-عوأ اولاو !داعباهدعو أو قراقر د _هملاف

 رعاشلالات مركد.عولا قو بذك ب رعل اد: عدعولا ىف فل1ناو ةصاغرشاا
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 لكل
 0ك ا ف تل 2 ل ا ا تي ا م تيحم حت تتملت

 مسسو هيلع نبا ىل هللا لوسر باصعأ ناك ةدانةلافو ءادا بايف سذمتلا ىفو عارمسالا لا ءالا

 ئماملا ندرك 0 راضملالامع:ساةاهلا لاق نكسا منو همف حب ركن كرا او ان ,ولوعت
 اكشو برد ل ثملشو اولاعف ا او دلع ضاماول مه: ءادقو مهضعدلاقو ل اقاوم لعافلامسالامعتساو

 ناخدوهو جايتلا ىمورؤنلا اع ترذمم رانا جز رغدعو تان ن ماو اهديوأر 0 (تعشوا

 رووا وموشو مشولا عم < وكلذام لعشي نإ !تاأمتعم ”وةسساو مم
 عونى هوا لا *«ةةةنو هةةردعو باب نمام-ثوبوءلا!(تدشو) راحو

 امشو هم اك ىف ىو وهب يساض, أ امشو ناطل سل ادن عه ىُدو وردصملاب 4.هست ه._فوملا تايثلا نم

 ضايبفداوسملاهبا|ناولأ ىفىهوتادعل ثم تايشو ع-هاو ةيشو اهلصأ اوهمالعلاةمشل ان

 (اههئاثبامو داصلاعمواولا) نيكو
 مادايودو فلاي ئئنلا تصواو عج و لثم بيسو 1 مردصموهوم-جولا (بصولا)
 عَ هن ( كولا 428- ءطأفل' الا تام ءلاتدصو أو تا. ل١ ة.ةعوءان ملا(دمصولا) سنك

 دالوأ نمريةصلاوهدييعوأ لاو نثارغنلان ,مريةصااوه ل5 -5و هرةصقروهصعلا همشد رب "ا

 ذوخأمو هلاقدو هيفاع همعتدعو تاننماقصو (هةفصو) نال“ ع ناعدو جلا او ريفاصعلا

 ةل-ةتنملالاطاب ىعاماةغ_صلالاقيو هتئيه نيدو هلاحرهظأ اذارجت | نونا 96 نم
 فدصولار ؛تافصع-+ل اودعولا ندد ل ندر نءةفصااو قاخوأ قا ىفناكامم تعئلاو

 ازور ةعو» امكرمرك لثمفئاصو وءاغصو ع.حاوكاذك هيراطلاةةمصولاو وها راانودمالغلا

 وهو ث"ورعم لا دلل لا يوسي واناكموارد. صم نوكي دعس لذ ملصوالاو الرس لل

 ةلصاو ى- عةالصراهرمغر «تناهرع_شتار ا 1 تاصوو غلب ريكلا ل كو وىب رغل ابينالانمةل دىلع

 طسض ةلصو الصو 0 2 تاصووكالذاء لعفد نأ ت كانتا دكا

 راهن | موص ل_صد نأو دو لاصولام .وص4 1و كلذ لآ اهمانز اهي الاصوو ةلصاوم هتاصاو و هترحد

 نازو ةلصوام مد و لصرف لم 0 نزتاصو م م.دعب ىذلا مو 0 لالا كاسماب

 ثهدصو ًاوة._تكقنالذ ىلاثت دصوو هةاصردعو بابن مهيدأئ ثاانئشا!(تدصو) لاصت اىأ ةنرغ

 1 اناصولامسالاو لمةةتلاو فرفاخلاب صوم منمفاعخن : ةهع.سلاىو ءاصناهملا

 همه طخ دس | هدلو هة/صوأو هل ه:لعج لام هيل! ثدصوأ رو امصر الا عجلاو لوعفم ىج ع لعق ىدووهو

 هبكاصو كل ذىلاعت هلوق «ءاعوا مهن أ 5 دا كاابهةصوأو نصل يو هال ملا اديه و «.لع

 مو هماعش ا ىلصدشا لوسر بطخ ُتد دح و كأن ىأ كدالوأ قدشا يصوت هلوكو نوه 25

 ناك اذاربخلا كاذكو نا| اوءيطأو هش ااوةَناودف ناك طفل أف ىهألامعدف سحأ هل: «ه«دلن ا ىوقتد ئدوأف

 هلة ن م ليأ م>رو ةعدم ءلاهووتست لو ةنلا هقعسون 1 ىوطو ىتانمزافد تاو بلطلا ىنعم هيف

 ركحذتاا نيب كركم ة.صولا اظفاو فرك ممصوأ ةبطألا فنيعتبالو سان !|بو.عنعهيمع

 موقلا ىد ءاَوو لع الاى وعم همق طغا لكهماقم موقد و سعأ الا ىلع هل نيعش ف ىه الانيدو فاطعتسالاو

 (ام ثلثي اموداضلا عمواولا]) اريخهب ثدصو ةاواضعب مه.قعد ىصوأ

 هتدضرأ لام بتال ىدجتيو كلل مار اال 2-2 22

 0 ف ومامت ار وعج 0 3 را

 01 ترا تلا ل

 اهدلو لماط- | تءذضوو <: كتل هن د4:عتعضوو عسضولا ناكم ها منةلاو رمسكتلاب عضوم لاو اعضو

 ملح رنمةد راح ىرتشاول ىذا !١١لاك كانه هتك رئاعضوهب دي زين ْئْد !ثعضو و تداوا عذر هعضت

 ىتءاهأطت ,ال نأ هملعو امرتشاهب راد م5 لبلدعدنءاهعضودار ااوةع-ضاوملاامه دسأل نكي

 ان م 4 ما مسالاو هلردقال طذاسىأ ع مضو وهف لوعفال. ءانملاب ب هماسح ىف عضو وأ مترم سد

 | هكصسلا هليوم 1 هسا سراسلاوو ؟١ تاكاعلا ساس جل ابنا تتوسل 147

 ىدو

 دو

 عضو رضو
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 واستريغنموأو هناوج نم ن:ةكبامهيدارب دقو هفارطأتواسئام طسولا هّقدق-وةريدعلا ن مءاهلاو

 ط-سو تدر عضو هط سو عسنا لايف د تسوالوعفموالعاف نوكيف هماع لماوعلا لوخ ده<2و هريغ

 اذادعو تابننم اطسف طسأ ناك-هلاو موعل !تطسولاقدوممدبىأ موغلا طمو تاسا جون نيد ىن*ع

 عاشملا ءانالا (عدو) قملاىلا مهد عة ىأ موطسو أ لاق لد زلثا !ىفولدءااو نا ىف طسون ةطاسو مهيفو
 نءعباتلا ضعب هبأرثو ة+لاهريسكو لاملانمهعستؤدمو هلوق ىفةعملا هبأر قو نيا حدد ةعس هع د

 لعب تدهف مة ري مكسصو هوة فم ءاننيداهعوقواو اول لا ذحاذفو رسكا اعراضملايف لصألال و

 هسيحىأ شيلا عزب وعليو عضي وأطبو غلب وعديو عبو بحول-_ثمو قالا فرس ناك! نذل

 اونثتساو جتغلاب ل_عفي هع :راضمرسكتلا/لعفاولانمخالذاشر وسكمه.ضاماقأطب وعسى فذخلاو

. -_ 

 ىدعقم ىنعداضْلةردداذاو ٠ ارئازد نأ اذادالبلا عت ةغبانا!لاتىدعت»الو
 سشدعإ| نم هعس وهو ةيناثلانم عمسو وو الا نم عساو وهفاضر أ عست ا ىنععمضلاب ناك-ااعسوو

 هللا فاكر ال هلو ىفةعمسلاأرقهبوهتوؤو همقاطىفىأو اول|مضدهع_سوىفو
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 عاستاو ةعس عضوملا فو

 عسو ةراءتسالا ىلعلاةد و ةمركعأرةهبو ةغلرسكلارةلبعىنأ نبا هبأر قو هسا مدل اواهءسوالا سفن
 هراكو هطس عفت باننءاعسو حيصحت:لابعسوب هئزر هيلعشاعسو و هعمم ىقوىت-رثك اذالاملا
 قيضمريغ عمو مزئا1انالز دوال ىأاذك لعفتنأْن ءالو هلم ديدثتااو ف الاب هعسو وهعسوأو

 تقول لوأ,ةالصا بنو هتقيض نالخ ل ةث:لانهتعسوو ىنغو ةعساذر اص فل الان لج رلا عسوأو
 رادقمت قولا نم قباذاىتءاعر هدو دحمات قولا ءازسأ نمناكءزسىأ ىفا ولع: نأ هلفاعسو مان وجو

 ليللاو ليزنلا فو هتعجبد ءو با, نماةسر ( هتقسو) ريخأ لا زو الو ذئن يح قيضم بوجو اانا هه س»
 ريعيلات ةسوأو سولفو ساف لم ىو سو عم+ اورق نم ىو هدنءلاقدريعب لج ىسولاو ىوامو
 عاصتاءاص نوتسقسولاىردزال !لاقوسوا اهةاجاذا اضيأ هغل دعو با نم هةسأ هنّدسو فلألاب

 انمنوةسو ةثامساسأ !!ذ_ه ىلع قسولاوُتاثو لاطرأ ةمنعاضا او مو ه.اع هّننا ىلد ىخأ ١

 لمعلا لنا ىلا (تاسو) لاسج أو لد ل مقاسوأ هعججو ةغلرمسك-] امهضعب ىكحو ةْْفأ ةثالثىسولاو
 لئاسول ا عما اوئئذلا ىلا هب برةةءام ىهوةليسوأ |قاقتشا هنمو ثب رقتو تيغردع :و بأ, نم لسأ

 قني-ااريشكن( ةعموا )لمعت هيلا ب رقت ةل.-وبهيرىلال سوتوا ويف هغل لمقو ةليسو عج ل ب5 لمسولاو
 يضم ثدنرسك-!اىبرعل مالك لاو نوكسلاىرهز الاركن أو نوكسا | نم مدفأ ىهرزاخلاةغل
 هنالموملاهنموةمالعلا ىهو ةمسلاممالاو دعو بان نمامءوئشا!تمسوو مظعلاوهلاقيوهقرو
 ةلاالا مساو تاد-ةمسلا عمجو سومو سلف ل م موسو ىلع عوج واهس ا مولا لعج مث هلا عمتي ملعم
 ةرانومءامملاممف ظفالارابتع ام ةران عمو واولاهل_دطأو مم اريسك مسنم معد و !مىوكيىبلا

 مسوو رء1نادموسوموهو معوملاتده_ثاذاام و ثوسو لاقد و مءاوم لاق ل-ح ألا رامتعاب
 وهراضدأ ظافماسالاو عاطقلا نبا لاه ساعنلا نيت( نسولا) مسووهف ههجو ندح ةماسو مهلاد

 لجر و ةنسلاىفل.ءامءون مدعو ةفوذحناعؤاواضدأ ساعنلارمسكلاب ةنسلاو بعت ناي نمر دصم
 (امهثثيامونيشلاعمواولا] 2 اضيأ ة:سوونسوءاجوة:سا مب و ىنسو أ ىعاو نانسو
 عئونو بذك وباتك ل ثم مش وهعجوءاسنلاه بلت ةدالق همشعصرب و مدأ نم جسادئث(حاشولا)
 مت اوىرهزالا هلا مرخغا هلع فب اكرمس الا هيكسذم ىلع همّقاد ون عال هطدا ثدحت هل دين أو هوهب ودب

 ترمثوتساو ةرشاو ىهذامتةقروامتددحا ذادعو باد نمارشوا ما.نأ :أرملا( ترسشو) كلذك هبوب
 ىلاراغلا لاق ْىَْما !نموندلا ىنعملاوةبراقملالاعفأنماذكنوكينأ(كشوب)كلذاملعفي نت أس ]| كشو

 0 و ب ين يوي ص رص ا ا 2

 ىو

 لسو

 معو
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 ةيد رعربغ ا مالرظن همفو ئيطةغل ىلءاغلا ا ءايل|تيلقامتاو ةب رولا نم لدقو ءايضو دون
 (امهتل امو ىازلاعمواولا)

 ةرزاورزتالو لدزئءلا ذوممالا لحاذادعو بان مرزب رذو لاقب هنمو لةءلار زولاو مءالا(رزولا)

 لوءفالءانملانرزو لاعبو لاجأ اول جل مرزازوا ًاع+حلاو الان ماهلجا مع لمتال ىأ ىرخأر ذ ذو

 هلص أ ىلاهب عج ردرف ولف جاو زد“ ازمهامنانتارو ام مغتاروجأم هلوقامأو رو زوموهف مالا نم

 فاضم نذ. > ىلع ىنءملاوءاضةنالا ىلع ةبانكح اهرازوأ برها عض ىت ج-ىلاعت هلووواولاوهو

 ىلءهلقئاارز وحال! !ىمسو ازا#برالاىلالءفلادنسأت اننا برا الما ىت-ربدقتلاو
 دعو بابن هرب ناطا ار زولاقب ريبدلا لهث الخان علمه هنالذ :الذنمريز ولا ف قع هسدال

 رمسكلاءمالكلاو تيكسلا نبا لا : مت !ىكعو ةيالوا مالرسك-! ةراز ول'وءارز وعسل اورب زوو 4:
 دْوئاو تاردك 0 انذا ىلع تار ذو عه اوريغصءاسك ةرذولاو
 لءتفاىلءرزتوا هل-عأرمالا بكر زئاوةرز ولا سناعه سل هبودد رزتاوةر زولا سل لج رلا

 تبهوسا.نماعزو هعزأ علا نع ء(هةعزو) ُ لان ةهمهرزولاوذختا اود ىلءءابواولا نملدنأف

 اعد :زوت لاملا تءزووم_هرخ أ ىلعم وأسد ىأنوعزو مهف لد ريحا | ىو هت_سحو هنع هتعام

 نطب مهلا ةغيص: عازوالاوهم_هأ فل الا ركشلاهللاهعزوأ ًاوها هتف |ءاةعزوواماسق أ هتمسو

 ردرو

 مامالا ياز :والان >رااد و ر.عوبأ هنسو درغملا ةلزئءاطعر اص هنال هلغفا ىلع هيلا بسن» ونادمهنم

 هر اول عت < هوو تقول ”ةعزو عج عذاولاليقو ةزوىتتالاو دورت (عتولا زوق

 سرأ ماسغزولالاةوىرهزألاءاكحمذلاو ريدكحاا:ناغزوو غازوأ ع+لاو ىئنالاو رث ذلا ىلع
 هنزناؤ دي زا تاكو ادب ز تاك لم هْعل هقح اديز تنز وو دعو بان ءانزو هنز أ دءزائذلا (تنذو)

 غو
 نو

 برعلالوةتر ؛حار طالا اولامهالا نع ةيانك انزو هل سة امونز اووهف لهدهفن ىلا نزوو.ذخأ ||

 هعمح ور ءاولان رس ارو د متازاو امتي ل كاذناز واذدوهة-كنردقىأنز و نالغل سدا ٍ

 هاز لوقف ةزمهواول!تاد.أا ع روءاذاحىأ ةازاوم (ءازاوإ ند زاوم ا
 (اه“ اثرامو نيسلا عمواولا)

 0 ةزمقابىدعت وبعت بأن ن# ءخسوومعنأنه-و (حسو) أ

 م-خلاو عددا كلاب( ةداسولا) خا سو عجل او دهعتل اذل نم هريغو بوذلاول ءداموهر خسولاب تضطلت

 قد رس كر اهرغبداسولا اودئاسووتاداسو

 ىزو

 حسو

 دسو

 ل-ئمدي_صلاباكل!تدسوأو دءاد ءأداسولا ضد رعوهو:داسولاىةغاداسولالاقيوبتكوأ|
 سوسو || هتثدحاذاه سفن هما! توسو نم معا منغلاب( ساوسولا)هبهتدسااضدألاقيو ىنعموانزوهب هتيرغأأ|

 لوعغال ند نافىلا ندعماللا ناط مثلا امه سوسوفىلاعت هلوةرىلابدعتم سوسوو ردصمرسكتل انو

 هعم طلتةءادولا ةياغنم ثدي ضرع تفلاب ساو سوا ار مويلع بوضغملا لدم هيلا سوسوم لدق |
 ئثلاغي لدتعملا ل برفان( طسولا) ساوسوهيفريخالا طور نمل ذلانرطخياا لاقي و نها
 نملدزنَملا فو ءان<جىطسوتنؤالو طسوأ ئشوطسو ةمأو طسو دعو ءىدرلاو د1 نيد ىأ طدو

 ىلع طسوالا عم و ىطسولاةلمللاو طسوالاموملاو طسوتملا ىتءع طسو نمىأ نوم_هطئام طسوأ |[

 ىلاءالا دب رأاذاو لضفلاو ىضغلا ل ٠ طولا ىلع ىطسولا عمي و لخافالاو لضفالا لم طسارالا
 افا ةريعالو ىناع طسوالاريشعلا مهو ةو طسوألاةريشعلا ل مانألا مر ناو طسولا رشعلا لق ||

 هةلقانت ثددحلا طغاناهعاجو راطانا ناولسوب آلامه ف ةغللا ةأ لقئاملاغا اخمماوعلا ة: ىلع

 هل .دسوْذهامو هعضاوم نع هصعد او ةوس ىّتبح - نكمل ن ل ألا هب تمعل تو نصللا «فاثف تح معلاىديأ

 اذهل اوهئاعمل لبا جتحي ى-هظافلأ طبضل ثد دحلا ولقد نم يدم نال ةفلاخملا هلئافاأ جت الف
 حرشملانالواربدتك اذالثادحإؤل ا ثد دا ظافلا فاد دقاذولا اونعل ان ثيدملا لنا زاحأ
 طساو الا نمفل الا طوق. بتاكلا طلغ غل وتح هنأ ىلع درفت مولا نعريالو دما ط سو كلر

 01 ا 2 سل ص ا مم دبا مار 7 هع معو م صصص ع مج نهج سدس صج مج نجوم مدمج ع هدم هج عع معتم هي ته اق هع
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 :دو روم غلاب سرفلادرودقو ماهسو مهسلةمدارو ع+ او ةدرو ىثن ألا ودرو سرفو هدر وئ لكذون

 موةلط انيدقرعءارغلالاقو هش ل قو جدولاوهل.5قرعدب رولاوةرف_صلاىلابرمذت ةرد-ىغهو

 سفنلاىراىه لم داهيفىرعالو :اي1! ايف ىتااةدروألان ءوهفادبأ ضمن: وهو ندوابلعلاو
 ءاسفن1ل او ةييودنادرو تندواضيأ ةدروأو دربوديرب لمني: 2:درودب رولا ع و تاكرحلاب

 هنغمصدو نولا عر زي رفصأ ثدن (سرولا) فنكلايف و تاما لاى نوكدنامرثك ًأونوألاءارج
 (ناشرولا) ةسروملامب دوو سرولاب ةغومصم ةمسرو ةغهمو همثد ىل.ةوكركلا نم فص لبقو
 نيشارووءارلانوك--وواولارمسكب ناشرو ىلءعم وىراةاارك ذوهو رسقاسءارلاو واولا تف

 صاخقلا ىلعر دةئالف منع اه ف عدو لوا ااهلصأو الحلا (ةطرولا) ما !نمنيشارولا متاح .وبأ لاق

 ةطرولا ف تءقراذااهريغو ما !تطروبو صالات ىلا دة ربا يف قد رطال ةنةواطم ض رااهاصأ لمقو

 جرخلاهلله_بملف ك.ترااذاهيف طر وةساو ألا ىفنالف طروتو ناش رمأو :دش لكىف تامعم امن
 عربمراملانع (عرو) شغلاو مودا اذ5 لاثم طار ولاواطد روث ه:طروو اطارباهتطر وأو
 هنففك اعد روت صأللان عهتعرو و عرولاريثكىأ عرو وهف ةدعى ؛مةعر و نب: ةداعر و نيترمسكد

 ةبو رمضم رنا !لوقد نم م-منمو ةدو رمذملا ةرقا اف. فذقأل ناكسالاوءارلا رسكن(قررلا) عروتف

 لثم :دعلاثم ةقرلاو قاروأ ىلع عم< ومهاردلا نملاملاقروا !ىباراغلا لاق ةيورمضمريغوأ تناك

 لفون ثنب ةفرو مأو لذو: نب ةترو هنمو ىم«اعو ةةروةدحاولاةرعشا !نمنب:ةغ:قرولاو ذرولا
 ةديهشلا|ميمسد واهرو زب لو هملعهشنأ ىلص ىذا |ناكو ةبراصتالا ثرحلانبدّشاد.عتذ:لل-_ءقو
 م-هاردولبانملاملاةةررلاو مهتم سيلا ةقروا او لاج رلانممىيرك-لاةقروا!ىنارعال نبالاق
 لطخ الالات دءاك ل!ىروااوكلذرعغو

 ىلاووباتكلانمنرمش:قرو ه اهدهعمد تنم ىهامن'اكف :
 مدقلامالكلا دج وبمدغاكل'قرول |مهضء:لاقرف هم اورمشلا روق رول! اضد أ ىرهزألا لاو
 نواك هنول قر وأ هريغو ل وة:رهث!!قرو نم ةراعتتسم ىهواهبف س50 فاةر دول مساق رول لد
 رصشلاقرواولاهو ةقر وجر فل الابر عا !قرو أو ةرج ل ثم ةقرول امسالاو ءاهر و ة-.ءامجودامرلا

 واولارسكب ف ةةتااز وجو ءارارسك,ىئثنأ (كرولا) تدووذىأ راو رم ةوكلذكدعو لاثم
 دحأ ىلع اًءكتم ىأاكر ودم د_«ةو ند دضعل ا قوف نيغ :كل كنوذخفلا نوف ناكر وا ههوءارلا نوكسو
 هكروعفراذا كروم سلج سراؤ نبا لاقو ىرمسلا كروا|ىنءدوعقلاةال_صااىف لروثلاو همكرو

 مر(مدو) ز+فاءسلفأ لئملؤرأو نالزغل:منالرو ءع-جلاو يضا!لثم ةيدودزيتكغ: (لرواا)

 با.نءاندوىربدنزلا (ىدو) ماروأمرولا عج وهب ض صنم هظاعتوهو مر وتوامز واو هرمسكر
 ءاراوو قاكناى دخلا لثمىرولاو هرانرخأ اذاكلذو فاالانك روأوامهرسكدىربىرو هل قو دعو
 تمقاوملا ىف نالذنوكامرثك أو اما دة نوك:واةاخ نوكت هموم ةلكءارو و ذت-!ىراوتو هر اراوم
 همادقناكنانالاهكردأناو هءارو نوكمف نان ال !ىضم د_عبىأد تق ولان الى لامللاو ءانألا نم

 ناسنالاب هتوطربدَعَت ىلعناسنالاءارونموهف أي ئئمهنالديدش در م ادئو ديدش :رب ل ءارولاةبو
 غئاسنك امألا ىفاهلامء:ساو ناهج ول ازا كلذ اف هينا -ن الا قو طرب د ةث ىلع نا: الا ىدي نيد وهو

 عك وادعات ىلصم ا ىفءاهّةَذا !لوقهنمو مهمامأ ىأ كلممهءاروناكو ل. زمثلا فولد وأ 1! اذه ىلع

 لاقو هءارو امن اك تناكسف ناكل كلذ نأ: ةيكرلانالاهمادقىأ هتءكرءاروام همس ىذا ثددح
 وهئْسهفلخو فةاو ل را لاعب ال نكمل هعمل باذعلنالءي دب زيد ىأ ظ.لاغباذع مار و نموىلاهت
 ءاروىتتبانفىلاعت هلوةك ىو ىنه؟نوك.ةوءاءاهمالو ناكم فرظ ىهو هل بلاطري_غهنالثلب دي نمد
 نماذوأمالا ءارأالد_ميعونأ لاكو هريغترهظأو هترتسة د رون ثددحلات د رووكاذ_ وسىأ كلذ
 ىءمىارهاظ اظفل ىاطت نأ ةد روتااؤرهظدالْ ء>ءار و هلعج هن اكفه:د رولاقاذاؤنانالاءارو
 اهناثدنؤلا ىدونم :ذو+أم لل -.ةةاروتلاو هرهاط ف الخ هنك-] ظفالا كلذ هلوان: درى عم هب دررتو
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 قثوبالنمتهعمم هنكناو عممامالا فاسكملا لقد ل جاج زل لاقو نيد رصيل دنع طلغوهر قاسكملا
 همأاددونو دو دمع ىم»هبو متداههفوواولامضدو ولتاق باد نمادادووةداوم هندداوو هةحاصفب

 راضملالصأو هتكرتاعدو هعدأ (هةعدو) ند الان ذلا همن ىو سس ىأدودووهو بس

 برعلاناةاضلا ثمعز ونيمدةمااضعد لاك قالا فرح ناكل مذ ُمواولا تفذح نمو ريسكتلا

 ىوعنأ ادب زب و ةلدعىفأ نباو لآ اً موو رعو دهاتأرق دقو لعافا |مساوهردصمو عدي ىغامتنامأ
 هذهتد و ردقف مهكر نع ىأ ناع+لامهعدو نع مود ني مام ثددلاىفو ف.ةهااناللب رالعدوام
 ضعب فىناملاءام دقو ةتامانوكي فيكفءارقلا ب رطنمتاقنو برعلا عصف أن عةمسلكللا
 ةعداوم<-ةءداووةثامالا,لوقلازو < الو لاوعتسالاةلَق:لوقلاز وف لدس:لل_هأمو راه_الا

 هعيش ناوهو امالس مس لدم تفااي عادولا مسالاواعي دو هةعدو و رمسكسلا,عداولا مسالاو هتلاص
 | اهعمجو هع دوهدتع نوكيت هلا هتعفدالامأدن زتعدوأو ةلوعغم ىنءعةل.هف ة.ددولاو هرفسدنع

 لعفلان كل دادضالا نم لعذل!نوكمف ةعددو هنم هتذخأوأ هح ارااىهو هعدلا نماهقاقتشاوعئادو

 تفي ةعادو اههفو لادلامضرديز عدودقو هظفحي ةعيدو هل هتف دالام هتعدوة ساو رهشأ عفدلا ىف
 مهذلاو مهلا مسد نيكد ( كدولا) واولا نم ضوعءاهلاو سبها! ضذخو ةحارلا ىهو ةعدلامءالاو
 ةئيملا كدوو ةنيمءونيومىأ ةكدو ةعنوكيدو شكو اك دون ئذا !تكذو و كلذ نمسا ت:اموهو
 مهضعب لاقانبادصأ ضعب بسند[ مل او ىراخ ىرق نم ةرووثةدلب ةز وحلا مضب ( ةندوأ )امم لمد ام
 اهؤاؤو سفناالد وهىذلالاملاهءاو ىطعأ اذاةيددبدب لمثقلا لئاقلا (ىدو) ىتاعةزمشا مف و

 تاق تغآو نافربغال ةروكملادب ل .:غلادرهألا ىو ةدعو لثم ةبب دول صألاو ضو ء.اهنار ةفرذحم
 ىلع ىلول اىدئاو تادعو :دعو تابهو ةيه لم تاندء-+لاو ردصالاب ةيهست ةيدلاملا كلذ ىه مد

 قيرطىلع ةنيدملان مسد رتعذوم ىرملاىداوو ةيدرأ عهلاو ل._الاذغقنم نوكي ماك وأ لاح
 ىومألالاةىرهز ألا لاق لمتد وفذذ لوباادعب جري ني ض.:أءامىدولاو مالا ةهج نمجاحلا
 رهشأ اذهو نافذ نارش"الاود دشم ىنملا :ديمعوبأ لاو فذخ هريغو تاددثم ىنااو ىذملاوىدولا
 كيداذاىدوأو ىابرلا ةبدةنباعتموهيدو جرخاذا ةليلق ةخا فل الابىدو أو ىدب ل-> رلا ىدول اشد

 كد دو ةلح اولا لمسفلاراغص ل ءهف ىلع ىدولاو تءفنوازا د هماقم تمقأ كلالفاةئطم

 (لاذلاعمواولا)

 اعرو كرت ل_ءةىذاملاديرأاذانهردصمو هضامبرعلا تتامأواولات هةكرتارذو هرذأ (هدذو)

 (امهئلثءاموءارلا عمواولا) لعاف مساهنم لمعتسالو هلق ىلع ىضاملا لوعتسا

 رافكو رفاكل ثم ةنرو و ثارو ع-+ اوثراو ل عاغلاو هنم ثرو ل ةضعمأثرونائو اولا نم لدي
 هتك رش أ اثير وف هتثر ووانارعم هل لهجالامءونأ هئر وأ راضد أثر رومبالارثو روم لاملاو:رفكو

 امير وتالامانالفل جرلا ثرواض,اديز وبل اقو هنثر و ىلع هلام هلخدأ هثرو ىباراغل ا لاق ثارمملا ف
 نءءافاوو«ةلبادو روهدربءاملاءريغو ريعبلا (درو) اميصن هل لعذ مهتم سبل نههتثرو ىلءلخدأاذا
 داربالاو ردصا!فالخدرولاةءاملاهتدر وأو رمسكل ايدرول !مسال او ه.ذ لوخد لص < دو لو درع
 داروو :دراو ةعاجودراو وهفءاملادب زدروودور ولاعدوم دهم لم دروااو رادصالا قال

 در ولاو ةراعتسالا ىلع باك ادرو ه-:مورض ادور وان. اء دءزدرو ورد_هملابةممسادروو

 لوعفلل. انءلانلح راادروو درت ىجلاتدرولاقب تةونودا5 واهم -اصذخأت ىلا م .واضد ًاريسكللاب
 موهشم عا ابدر ولاو لاجأو لج لم دار وأعجحلاوكاذ درو :ءارق نم ةغظول ادرولاو دو رومو هذ

 ١ ا يزولسلا [يقرشر ب ورب ترمب ةهفزوا وفروا ”

 أ نيد ج رفنم لكوهو ىداولا ناةَت_ثا<:مولاساذائذلاىدوو هلة ةنرأتن لو ةيدلاذخأ اذا لعتفا

 || :زمهن او. اءااوك1[ذكث رالا ومضاايثارتلاواضدأ ةئارو هثربالامءانأ ثدو لق م هيبأ لام (ثدو)

 نعلارمم2*قفلافاهدرو تحرش اذادرت رعد! !تدروو ب رعموهلاد وةدرو ةدحاولا نو رعم

 عد
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 اانج كلن

 يس م ا ب ؛>ةةببب

 لاقنمالاى نا ١ةبادلكنمىشحولاوةفاضالابرو ف دواابىث>ورامجو سنالانمالسخ شد وو
 رمسألا اهتاجعدردقو 5 اهيشحو قس ىلع تل رغاشلا

 ىذلاوهو نعألاب نا1انا:الار_غناودملا عي نمىثحولاةبرعلا ةمألاقىرهز ألا لاذ

 ديبعولأ ىو رو رمش ًالاوهورخ "الا كمناط ىلا بلاطاهئم باحيالو بك ارلا هنم بكرءال

 هدنع ش>وةستةيادلا نال ىلامحلا ه:مىلخ وبك ارلا«:مقأ:ىذلاوه ولا نأ ىمصألا نع

 ئءنماملاشدوىرامنالا نب ملاك ىدنع حصري غوهو ىرهز الالات نءالا ىنالا ىلا ه: هرقدؤ

 هدئ ع اقف رسيالاىنالان مناك اوبوكر القؤتاغا ةبادلا تنال نغالا همناح يلا ل مالا عزي

 ىدحولال-.ةاذهاف نعالا بنا, اوهو نم الاءضومىلاريسالا بنام لاو هو هفاذنا عضوم ن مرقم

 اه رهظ سوفا! ىبّشحو ول -.ةأامىسنالاو همح اص ىلعل-قدملاممدةلاودم !!ىشحوونعالا بتناحلا

 هريغهل>وأواضدأ لوقو بعت باب نم ل>ووهفال>و ل>وب لج رلا( ل-وإ اهتم اعلبقأاماهيسناو || لحو
 بابسأو بدسل ثم لاحوأ هعج تغلب لولاو سولو ساف لئملو>و هعججو م نوكسلاب لو او

 توتشاو تاي>- ىعتبا,نماجو مؤ ةأر اا( تجو) ق.قرلانيطلا اوهول>واذراصناكملا ل-وّمساو 2

 ىناحو ءانو ىدو :أىهاو تصعتساو تاجاذاةبادلا ىف ؛اضد كاذ لاق و ريكحاا,ماحولام دالاو

 وهو سراو نبا هلا ناك ف .ك جو هلادءأ ؛لريغىلا هتيقل أ ام لكو دبا ك4 او هلاسرلاو ةراشالا (ىولا) ىو

 سولف لم لوعف لصالاو ىو هع و ل -5مفال ًالابهياا ىو اودع انابنم ىي هما |جوردصم

 ىلا ادا هف جوا |لامعت سا تاغ هلو هيلا تمحوأو هلت محوو هيلا تمحو لوقي برغل اضعدو

 ىوتومو ردّقد و دع ةعرمسل ااحولاو فاالا,جوأ ةمشاغفلانآرهلا ةغاوىلاعت هللادنع نم ءامدنالا

 نماهيحأ ةهدذلا تمحو لاعب واضنأ ةعب را هيحو ةاكزو لعاف ىنعع لوعف ىنعموانزو ع رس مم

 انالف تدحوةساو هلم فاالابهاحوأو هلع ءه_.-وتوملا» ا اودلاىووام-واحذا مت« ذاضب أدعو باد

 امها ةاموءاخل ا عم مواو !( هّدحرصمسا

 لاحرلان هءىدلا (شدولا) كلذريغوأ كا <-و (هزو) سشس*+و رخو

 ىملاو ثزؤملاو ركذملادرغإلدحاو طقلط لمعتس مهراعصوممتااذر سانلان م شد+وأ اىرهزالالاو

 ماحنوو ةهبخو وةجنو ضرأو مخو و هف ةماخو مضلايدللا (مخو) هتطلخئ تكتسح وعومجاو محو

 مخووهودلاءل !تدتوةشساو لمعى أ 1 ا رو ل .ىىعيرضصومالسنازو

 نالواولااهلدأو ةمْل |ناَمَمْسا هفتمو نكس ا ىف ىفاومرع_غناك اذااضي[نوكسلاو ريسكتلامخوو

 ةدربلا» ادلكلصأو مالسلا <«: دعلاقاأ ء ادلا هنم ثدهف همضد نع فعضتف ةدعملا لعل شن ماعطلا

 بلطلا ىف هتيرحت هال |(ثيخرت) 10 اضمناو ىو

 ا ا (جدولا) جدو

 فواض:أ دب رولاو جدولا قنعلا ىفوهف مءاوضع لكى هلو هبحاص تاممطف يح دحاو قرع
 رهظلا

 ناطبلا ىف نيتوااوهب ل_صةمبلةلاو باصلا نط. أسم ذرءوهو رمالاو هيف د :مقرعوشو طاينلا
 دي رو! اضي ا درحملافلادو قاس ىف ن فاصل اود! ىف لك الاو لرلا فلحالاو ذخفلا ىفاسنلاو
 ناطيلعغ نانرعناجدولاو لاو مم هضعب ففلاخ هنكلمد-ةتامىنعمرك ذوندااىفرو ديريدك قرع

 دعو با,نما-دوةب ادا ت+دوو بايسأرو بدس لثم جادوأ ع-+او اراسو انمع رهفلا ةرغث نافنتك

 هةفصأ اذالاملات>دولاةدهنالناسن لال دصغلاك اهلوه وةغلامم ل ةثئااءاهتجدوواهجدو تعطق

 هكمةه>نمءاوبالا ب رقي عرفلا نم ةيرقءاقلا تف نالعف (نادو) تءلصأ مول انيب تح دوو نادو
 لاقو

 هش .>أ اهموراولا تفبادو بعت باب نمهدوأ (هنددو) ىث ةرهوءاوبالا نيب ةدرقنادوىاغصلا ددو

 اهاكح ني:ةغبدوأ تددو ةغا ف ذو هتننمتستغلابةدادوو ادواضب ادوأ اذك ناكول تددوو:دوملا مسالاو

 ناحلا
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 ههجوتابقتسا اذا هته اولاغنو تاذلا نعهجول ايربعاع روئشلكلبعج تم هح ولاو ةئترو طخاأا ٠
 واوا امسك ةهجول و اهيااهجو فة هلا ىلا هتهح وو ةدحاو ههح ىلع هءاعح ئذل!توه+جوو كو ول ا 7

 هوجولاب ةكرمشاهلصأ هوجولا ةكريشو نطامأ!نح ىلع ل دي رهاظأ !نسح نال الاحم مسح هانعم لق
 اولذيو ءارثلاو عمم لا ىفمههوج واواذيم النا دءالابىأ نادال ة كرش لثم تغيضأ مءاملا تفذخل ||

 تازئامأر م نبانعو امم سأ ىلا هته-ىأهللاهجو مثذىلاعت هلوقو هج ولا نم بومةم ها!اومههاج ||

 هريغو ل# نم نانال اهءلاهحوةءامدحولاو ةلةل اءامقشا ىف تازتءاطع نءو ةل> ارل ا ىلع ةالصل ا ىف ا

 مكوتنماذخأر هاطلاىوةلا ىنهءنوك نأزا+ و اذهنمنزكنأزاءاذك نوكبنأ هحولامغنوتو ||

 اهنمذخأ ةهجوذخ أم ىأ هج ولوقل! اذ شو لوألا نمنوكينأزاجو مهتا داسىأ مولا ءوجو تمدق
 لصألالامعتسازو<و اًذاودءانوا لا تبلق نكل» اح وهل-كأوهحا اواميارغناز رئشااءادتو
 باينمزوههمهؤجوأ (هنأجو) هانم ىأ ههاح وو ههاجت اودعقو ل ملت هنكلءاجو لايف ||
 ءوضونيكسبهسةبرضاذاكلذو ب عوأاطوو عسل بقا ليقف عراضملافواولا تفذحاميرو عفن ا

 ى- نيةضمملاّقو رعضر ىبءاضدأ اسولاق راطدو تاثكل_ثءءاحول !ممسالاو ناكعضوم ىأ ف ا

 ثئو / و لوعفم ىلع هودج ومشنكدأاو ةوهكلارمسكت هنالء اصاناهشن روكسف َج ارا اره-عنم اًضهفمت

 امية اوال عمواولا) ءاصخاو ءاحولان مددلا ْ

 ةداحو مضلاءل>و و ةغلع ال كو نيدوه#ب د--و وهذ هفنذرشنادعوسانن م ةدح مدع (دحو) ١

 لاقءدحر هلجرب تر سهو هد>و ديزءاجو هريغ نزع م ىأ ة دح ىلع لكو كذك ليحور ون د

 با ارعابهنوب رعب مهتودب ولاسملام اةمموقد ردصم ماقممقأ ةفر عمت هن ومفس بهدم جارسسلا نيا
 نوكدو ةثالثنانثاد-اولاقد دعا عتتفمدحاولاو مدن عازب ءدسحو نا سنوي معذ و لوألا مسالا ١

 لاك مدل نادر او مارا نمدرفىأ موُعلا نمدلحاو ل رلاوئذلان هءزسىنءءأ|
 ىثنالاورك ذا ىلع عقد و ةزهد كر ٠ انادحو وتافارز«.لااوراط ه
 مكتاقناو دوع سم نب !ةءارق ه-ءاعو ,ئثىءعنوكم وءاسنا|ن هدللدح ”ىنسل ىبنلا» اسنالدزتءااىفو

 ىرابلا معا فدو امهدح اااه ءنيعضوم فد حاولا داى هذ 2 ن وكب وئت أ ككاو ذأ نمدحأ

 هللاريغهب تعندالاد شو هريغاويف كرش الف ةددحالاب هضاصتخ الدحألاو هود اولاوه لاق: ف ىلاعت

 الام سال ركوة لكلا اسمسأ ىناثلا عضوملاو كاذوفو دحأ م هردالو دحأ ل-ر لاعب الفىلاعت
 ىلدح الاناء لامعتسالا فام: قرغل |عقي نيذهريسغىو نورس ءو دحاوو نورمثعو دحأ ل ةذ 1

 ةنالئلاد مايو اناضموأدحأ ماقاموف مومعلان ءه.فاملدخ اىفالا ل ىعة_سالف هعمركذام

 نمد ؟-او ىنءاج لاش ةفاضمريعو اناضمتاثالا ف لمعت سو , مداد علا مسخ مال ١اوأأ

 ىدحاو ةرشع ىدحاود اهريغعمالاىدحا اقبال ]1 فلألابالا نوكن الف دح [ثدن أنامأ وموقلا ||
 داهشاود هاشلثم د>اولا عج نوكي نأ لمتهف داحالا امأو ع وعجدحا لل سلو ساعثلات نورعدعو

 خف كومو هو ئشاو نوت دادح الانام دقت دقو لولا همفاو ةلام أو لقاعلاب صاد يناذأو اولا 1

 لفامريغوأ ناك القاعد نمىأ دح أن مرادلا,اموف ضر أ لفاعا اريل لم١ سف كلذ كن وكيف مومعلل ِ

 لقاعل اري ىلعدح أن الط ابمهضعب حرمسو الص ءان' ةسالا نوكمف هوو اراجحالا لاف ىنأت قسد مح :

 نيم ىلع معو هو كلذ نم لوقمم دو ًالامو وءاشانة داود: اولاثينأتو مدقناك ئثىنععهنال :

 ئه لكو شو>وهعجو رلابا اود نما ا بايسأو بيسل 5 داما<-ءعحاو : ١

 هىراودنا.فنالابر هدلاو و هلوق ىناكد.كوتلل» ايلان" اكىىدحوو س>ووهذس انا! نع شدو سد ١

 لعب ورام لل نما نر سر اندر الم عم شحولاىناراقلا لاو نارودااريثك ىأ ا
 ناكم لاش حوأو ىدنا لك ناكم لا شحوأو ىمنا لك شحو ساو ىو لكس نأ: سا لآل لبق .و لكسنأ:المالاليقأاذالاةدو تادوملانءسوللا

 كحو



 هده

 بدر ىعهعهشت اوو هشئوأ لاّةِيف ةزمشغ ابىدعتب وتاثووهفاسثووا ووو زفقدعوب ابن مامثو (باوز

 وهف لهسونال 5 راثو مكلانئشا ( رثرإ هع را اود :ردانملا ىنءعهلمعتست ةماعلاو بوولا نمهنر واسأل رثو

 || جرسلاةرثيمهنمو هأطواذاديدثنلاب هيك رثو ومحللا ةريثك ةريثؤ أ رماو نب ني ثرثو شارفوربذو

 هقاثو مضلانئشلا (قئو) لصألا ىلءودرفملا ظفلىلعرئاومورئا.ماهعدجو و اولا اهاصأو ميملاريسكد

 هتنمثثا اهوثوو ةقئام_هرمدك» قثأهب تةثوواقيثو هئلعج هتفثوأو م تداث ى.ثووهذ تنثوىوق

 تادع ل_ئاكتاقثلاةف ثانالاوروك ذلاف عم < دقو رد_صمدهنال 42د ندو مهو ىهووهو

 عجوقثاوملوألاعجودهعلانا.ثملاو ىئوملاواهرسسكوو اولا حتغب هودفو لب لاو ديا !قائولاو
 هرغو أر وأب شخ نم ناكءاوسس مصلا(نئولا)دحاولا ظةل ىلءق.ئايمليقامب رو قيثاوىناثأ
 لاقيف هظفل ىلع هتدايعب نيدتينمهملابسنب وناثوأو دسأو د-_سأ لم نثو ع-+او صف مدقتو
 (امهئلثامو ملا عمواولا) تايثوءاذو ةيذثو:أ يعاو نومنثو موو ىثو لج ر

 تبيجوو تدرغابو+جو سم لات يدوو ثنو مْزا ة-ب+جروابوجوبي قملاوع.بلا (بجو)
 عببلا ثءجوأو هقهساهرصوتساو فجرابدج و واءجو بدلا بوو طّق_سة.ج و هوو طئاخلا

 (جو)بدسملا حتفلاب بجو ملاو بول ارسكسلا بج وما عطغتلاةقرمسأ!تبجو ا وسجوف فاألا» || جو
 هدحأ (هتد>و) فرمدنمرك ذموهو هكم نيد وهنسداو لمقو فئاطأ اوه لمقو فئاطل اداب فئاطلا|[| دحو

 واولا طوة-ه+و ولاثملا ابو هلريطنالو مذلابهد< صاع ىنمءاةغل فو ادو+وو رسكلا أدان ادج و
 اهتداعريغ نمواولا طوةسدعد مك تدخم ةرمسكو ةحوةغم ايم لصأالا فاه عوقوهغللا هذه ىلع

 رسكلاو مذلابادجو لالا فتدوواض:ًاانادجواهدحأ ةلاضااتدجوو ضراعلا:دادتءالامدعل
 تدضغ ةدجومهءلعتدحوو هيلعرولةمدوج وموهو هياعرداةئذللد+ اوان ًأواضيأ ةدجو ةغل
 وهفد_جوف مدعلانمْئمااشادجوأومد-هلافالخدوجولاو م: ةلابادجو نزلا ىفهبتدجو و

 مفااب ظفالا (زسوإ) ةغلدعو بابن مهرسأ هنو وكلذهب تاعفاراحباضد رملا ترسوأو قالا ىف |! رحو
 با.نمهتزحو لاق ف ةزمهاوةكرطابىدعتبو مهغلاىلالوصولا عد رممريصق ىأزبجووهف ةزاعو

 لمحت هنطبوأ هسأرانالف (عجو) اضيأ هيفز وأو هما فز و لوشن مهضعد و هتوس وأو دعو
 باننماءجو عبو ىتملا مهقل بلقل اىلعهن كوس كعلازو<دقو العاؤوضعلااوالوعفم نانالا |

 |١ عاج و باسأو بدس لم عاج وأ هعمج و ض يه لك ىلع عج ول اعّمد ولأ نم ضب صىأ عج و وهف بعت
 اميرو عاجو و تاءج وءاسنو ىذه لم يجو و نود و موقو لابجو ل. لدمرسكلاب اضيأ
 اذه ىلعو هب لع فذ هنكلهسارملأهعجو ار هسأرلا هعحولصألاو فلألابهسأر هعجوأ لبق

 بصتنا لوعفملا ف ذحبهسأرعجوب ديزل ةاذاو سأرلاعوجومدوجالاو عوجومنالف لاةيف
 ةرك-:لا ىنعم فانه ةفرعملاو لهأتدشرلثمْكنطب, تعج وءارغلالاك نالو3ه.صنؤفو سأراا
 نال ل رعأ ىف تد_ثروك:طب نمت عجو لعألاو ضفاملا عزند نطيلا بصنءارغل ريغ لاو
 اذاامأ عخاوالوعفم صاعذلا لء< لول |ىلع اهو تاركنالا نوكستالنيد رص لا ددع تارمسغملا
 اذك نء هل تءجوتو ىكشت عج وتو لد وأتلا اذهىلا يا ة<الفالوعفموضعلاوالءاف صخشلا ل_هدب
 هتفحوأو ادعاف.>و ريعبلاو سرفلا فج ووف>اوباةوبرطضا افي جو فدي (فجوال هلشدثر

 لمص ىف تاكرلاو لخلل لا مجا.ىأ ف اياب لص اممهاوقوريسل ا ىفى:ءااوهو هتيدعأ اذا فنا الد

 ىدعتيواضيأل جوأرت ذلافءاجو فاغاذابعت بابن «ةلجو ىثنألاولجووهف الجو (لجو)
 ىقهبىدتمةمالعو ءاند نيةهغدمجولاو هراكوشو هنعْ _مأاموجو مع رعألا نم (مجوإ ةزه-هلاي

 : . . ا 9 . 1 . رام
 خل ف داو لح ميك نم عقتراامن اال نلف (هتحاولا) بابسأو بسلم ماج أعلا ءارهدلا نحو

 هل ناك اذاه. ب ووهف ةداحو مخلاب (هجو) تادعهعو ةدعم لم تام>و عجلاو ثمل ا!ىكوواولا هحو

1 



 هماناو وعلا ب :ثرةما.فارماه عه اوهسأرصخشا!نم ةماهلاو ىمه ةقانو نام-.هدحاولا |!

 20 فهر أدب كر دي لاذا ةماهريصيق ع رد .:ةلاحورنأ ب ارعالام ءزتوىدصلا اوهو ل هللاريط نم

 ةلوج هلع همد سلط ىلع لءْمَعل اىلو ضد ره هبدارب لماذ. هوه دأثي ىتح ىنوقسا ىبوقسا هريق ىلع

 امن'اكدي.عوبألاق هيف تنأىذلاامو كليه اماهانعمو صعثل انو ةدة مهمو نةَعِبَقبارعالا |
 .اهلاقب ةرهاظلاةلاملا (ةثيفا) ليعف د غفل مملاةلاصأيلوقلاذ :اوقلالو لسمك وةيناعةلك ||

 هنددعأ هالا هتأمهو هلت غرغتوه:.هأ هكتذخأ ئذالتأيمتواهلاراداذا ةنسح ةّممه ئ-حوءوج |
 دقو 3 هاهم هنأت :اهوةيونلادار ماو همولععم ةّممه د> او لكل اولعح ةممهلا نم اًوراهتءوقلا ايار

 ةأاهم هتساه لاّقمف ف.غنعالل دمت ا

 متغلل نو صااكريعبلل ( رب ول ا) هتريع ىباراغلالاوو ىنععاهاكهيلعتدتعو هةفنعوهةملاطر( هتخو) ا

 بسلة مرابوأ ع-جلاوةربوةفانوربولاريثك ريسكلابربو ريعبو بعت بابن مردصم لصألا قوشو |
 لاتو ماهسو مهسلثمرابوعجلاوا ف بنذالءالك نوللاءاريغرو:سااوخف ةبد ودرب ولاو بامهأو ا

 انزو قيربلالّثم (صيد ولا) سرع تاند سذح نم ىهلةو ةربو ىئنألاو رورك ذلاىنارعالا نبا |
 دعو باب نم قب 6 دز ىممهب رة صنأو و صناو لعاقا اواضمب و ضد رولات ناعالاوهو ىنعمو ٍ
 ىأ تاةبوملا ب كتروهوهتقدو ا لاقيف ةزمهابىدعتيو قو ول نم دسم لثم قد :وااو كإداقونو ْ

 دتشاالورو وذعو باين مالبوءامسلا (تابو) تاكلهم ننال هاب رلانم لاف مسا ىهو ىماعملا |
 ىنعموان ذو مخولا ليد ول او لب او رطال لاقي اذ4 وهن لخلل قذف ءامساارطمليولصألا ن"اكواهرطم |

 ئذلالدولاقدو هيحاص ىلعلابوئيسلال-ءلاولابو هيقاعلاووسفلل-_.قرمشىلاممولا ىرملا |
 نمهل (تجو) اماهعتيع لابو نم تضرامتْمعلاتابوة: ساو لوو وهف دهشا اذااضي مضلاب :
 دعماع ضيمهزم-هلاب (ءابولا) هلدبو بالو تلفةحاامو تيلابامىأ دعو با نمةغلفو بعتسباب |[
 دقو بأمس اوبس لم اءوأ كرو ممارس سار ان لت وأ ىلعدودمم لا 0 و رصقي و ا

 تُئدووةليعفوةلعف ىلع ةءددوو ةئدو ىهفاهض يصرتك س لف لثمأد و بعت: بان مأدزن ضرألاْت وأ
 (ام وثلث ب اموءاثلاعمواولا) ءابوتاذىأ :ًاون وم ى-هف لوعفال ءانبلاب :

 ءانلا نونكسي دحض ل_هأوةغلءاتلا متفوداتوأ هعجب ناحل هو زال ا ةغاىءاتلا رسكم| دنولا)
 كا قرارا طئاط تال اب د نات را رو دو قمف تاقلادعب نود يف 1

 ةزوواهرتو تددث فل ألا سول ترتو أو با .سأو بدس ل ئمراتوأ هع سوقتلل( رثولا) ةغلفلألاب ا
 ةدحاو ةريثو ىلعوهوة-هد رطلاةريثولاو اهيف ة-غل ةريتولاو ند : رمل نيدام باح لك- لا تفي فتألا ١

 ةالص هثتاقنمهنمو هع ءاات ادعو لا نذل 14د زثراوو ارتوا متاعج فل ًالاباجترتوأو '
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 يراولا بانك

 ةيقاعناكا وا سابو بطر يرملاناكءاوسمخو ىتعتةلانو والاب ومضل ان عئرملا لب ونم جتفلابلاب ولاو

 رتاوتل ا نم دوام ىهو هنزالملاروىذلا ل ءةمو كا ريثولا ىرهز الا لاه ةرتف ىأ ةرعتو هلمعف سداو
 رودعبازو نيعباتمىأ ىرغت :ام هنمواضءباهضعبعسبتيتءاجاذا ل2 فر اقلاع عسباشتلاوهو
 وهو سكعلابو ةيااعلا لد ال _>ذلاريسكو ددعلا فب و مما امهيف :ٌريسكل الحلا رتولاو درغل ارنولاو
 متو زاخطا غل ىلعرم كلايرتولاو عفشلاو ةعبسلا ف ئرقو زاجل لد الددعلا كو لحذلا تف
 ةالصا| ترثوو هلم فل الاب هترتوأو هتدر :ًادعو بان مارتوددعلا ترو لاةيو مهر ةظلاو حقل

 عفدو بعاصملاعطقل دعب هنالرحالا ن ادّقف همة اوهفملاىلعا» ممم :د هلامو هلدأرتو امن' اكفرصعلا

 رحالا ماعم لهالا ماقأف كانا ن ودعي معاللهألا نادقفب دئادشلا
 (ايهئلثب امو.انلا عمواولا)
 ملم س22 ل ا



 نم هن"ك ىب رعسراذنبالاقو ف.ةذهالاءاط تدهفف ماولا لعةمغلال_ةثعمريظال ادقشفواو همالو

 مضد انوه ب رمذ باد ع نم ىوج(ىوه ) لصالا ىلغلوعاف باف ىناراغلاءدرو أو ب رع لةو نوه ا ىوده

 ثنوللو هلوق(1)
 21 ةزجم نأد

 اهدلا ةرايع

 ةزمهلا مقل نوه

 ماقم هلك اذدىف

 ةغلهق و ناكدلاا

 ل>رايأه ى :رسأ
 ىأ ةنك اسةزمج
 م مهلاثمدخ

 نم ان الولاق

 ها نيكستلاب

 ةصيخنىأدملاب (. افيه] هب راحو ردقتو دعوا ضرأ ءاجيهو ردصملاب ةيهست حم هىوهذ احبه 3 ا

 رعاشلا لاه هريغودنز وبأ هلاق لغسأ ىلا ىبعأ نم طقسداانءاوهةيطوقلا ننادازواهعفوءاهلا

 اضرأ ىو م ىوهو فلا لع ىرهزألار هتقاومغلاو جفلاب ورب .٠ ءاشرلا اهلسأولدلا ىوه 2

 را الالاعو 2 لدحالا ىوهاهمرا# ىوع 0 ا ثلالاقعفترااذاريغال مهل اءابوه

 رب مقا وهوا وهىو متباَقعلاتوهو ٠ ىوفالحءاهداعصاقولدلاو ه

 ىرهو هعبتت ىهو اذكهراذكه د._.عل|باهذةغ ارالاو فا الابهل توهأ لية هتغارأ اذان هغرت ملام

 ليقو نيلبانيدام مما فن ةاوهملاودملابءاوهوابوهوابوهفرس نم ةاوهمىف طقسوأ تامئو م
 ضعن رثافم_هضعب ةاوهملايف اوطق_هموقلاىوامتو هعيمعلاةدهولا لمقو ةرف اوه او ةرغملا

 اهفارحتاو سفنل | ليم ىلع قاطأ هبت َةلعو هتددحأ اذا بعت با,نم هتروهردصمروصقم ىوشلاو

 نيد رذ-ملادو دممءاوهلاو ءاوهالا لهأ نود اوف شا لاَقيفمومذم ليمىفلمعتسام ئئلاوخن

 اةرهأو ةلور هلوانت كفا الاب هفمسىلاىوهأو ىلا كنا ئشل اضن ًاءاوه او هد ,وهأعم1اوضرالاوءامدلا

 تدوهأو فاأرغب هسيلاىوه ىل_يقدعب نعناكن اب رقن رع ناكاذا هذخ أم ! اهدمهدسئئلاىلا
 ىف تل مةريج ةخل ىفو فقولا ىفءاه ى.ت ةطو: :رغوك تس أننا دااءاشاو 6 دل تامر فل لا كلا

 رودءةمودودم فةولا ةدارا ىلع ة نك اسةوممءاهو نالت وتر لاق ف فثولا

 لاف ىنعم ىلع ةحوت غم ةدو دمت ةزممءاه لبق رش« درغم ناك اذاو زء-هريغب نونون نوداوملاو

 ءاه امد ن نملوةنُم ه ءاقسل || يضل نهى ج زك 0

 دلل نتن  لا نرخ ناف اهءامتاءاوم رعاش 0

 ة-ةنوال ىرشأ ةغاىو ةر وسكم:زممءاد ةئنوالو عمملاو و وةينثتلا ف أباؤاه مج اوآ اهنينثاللو

 مملا تاخد فناكتلاىف «ع تناك اذاوىبعموانزو لاه ىدع زم مءاهو اه ىندع زمول دعب امد اه

 فاكلاو ءاثلاتاخداذاوةنك اسةزهم ( ١)نأهثنوالو ْواهرك ذملا عما وامؤاهنيتثالل لوف
 أهرمس 353 01 لا تغب لاهو نئاهواونادوانأ هو ىاه ه' :ؤلاو تاهل ذل لاقي رصقلا نعت

 0 رح تفسر عمو ذخ فاكل |ىنعمو ىطعأ املا ىنعن كحادو كاه ىاك اهو ةثنْوال

 هتبااهالىفو عزان تو ةناال ا ةوو قةيططو و هءدتح ىأ: اههللوقمف :اديفام تاه اههيحاصل ||

 هللاواه لقاك فاألاتامثا سعف مسقل فرس نع4 هان امال ةزمف !عمدملا اهادح |!تاغا ثالث

 مدقلا قو نع لنوءاج "اك اهلعحت رصقتلاو املا عم ةزمهل افدهثلاثلاوةليناثااو و

 (امهثلشي اموءامل اعماش (

 بويه لوعفملاو بئاه لسعاشلا لالجالا ةبسهلا سرافنبا لاق ءرذس ةيبه بعت باي نم هبا (هباه) ا

 رغصا جم م ليلا (جاه) ىنعْرذأ ىناممتو هتفخ همدمعو هغل ترعذاس أد ن نم هبممواضد آسيهمو 1

 ار راع لقتل هءدعم دوى دعت الو ىدعت» هد هو راثرسكل اياد ا هوانا دمه م

 هحدمصاف رمضان ن ماله قدقدلا (ثاه) اضيأ ةنهْفه ءوةففهما 4لاقيورصلنا ةَقق دنطملا ا

 ل-هرلاوبازتلا تاه ىرهزألا لو هنمبرقيونيدبلا فرالب تيبس اغلا متل دز ونأ لاقو

 جرخ مع ( ماه) ءالعأ نم لاسف هل ةسأ تكرس لم رل| تاه لوشن م عضعد و ىرخ هتاسرأ اذا كلذريغو 5

 وهذ كلول--مرد عاقب , رط ك1 _سنافاكول_سماَشد رطكإسنا متاهوهف هدو ن ,آ[ىردبال هوو لع :

 نعل بالا ذخ أي ءادرسك اب مانتاو تيكسل نبالاق نادطع نامه لد روفيساعتلا بك ار ٍ

 هيرمشت عمن م ءام نما يصد ءادوه ىرهز ألالاقو ةعل ءاملا مضو ىج اك ا ميص. ةهماهتد هامملا ضعد

 شاطعلا لدالارمسكلاب مايهلاو شطعلا ةدسش نم ءادلءقو ئوارالف سطعتف اسما اوه لتو :

 رع



 1 .ئ 5-1
 سدح هوس وحس سس صب صوتسحم صحا تمم دعس عع وجب دع حج دمع مموج صح د نس تع مح يمص هج مدع هرم ح تحج +

 دقو باو درةباد لدم ماوغلا ع+ اوى :رهزالا هلاق ةم1لاكل تقي مع هلام ةماحللاو هب مان رهالاب لج رلامتها
 مالسأ و ةالصلا هماع هللا دقو ةردع نب عك ث و د> هنهوتا رمش اكل ةةدالام ىلع ماوهل واط

 ةقفناا هيف لعح سك (نايمهلا) ىذالا عماد ةراعتسالا ىلع لمقلادا راو ل سأر ماودكد ذود أ
 سكعو لامعف هنزوو م-4م25 ىف ل .خدب رعموهوىرهزال الات نيدا يش هعجوطسولاىلع 4 -تدو

 تءهولاسىرباينءايمهءاملاوعمدلا(ىمه)نالعف هنزوف :دئاز نونل ارالصأ ءاملا لعذ مهضعد

 ماهايمش 44 و ىلءىح دو ىئاوهلاع لاو ةيماه ىدهذ عار ريغب تءرايمهلدالا

 أط+زمهم او ةمنه ىلع ثْؤملا قرغصءفواو ىه ها ىفو ةغرطل ةعاس أ ةرينهثكم لاّقب هنمو ةرينه
 ىه هنءو ىدءهبو ىدر ذملاقرتادعلةماهطغل ىلع تا:ه تعا عرو تاونهاهعجو هلهح 0

 لايف فو را ,برعدو ج رغلا نعمسالا اذن مىنكو تاوملا. احا ىفروك ذم هذعدشنا ىذر رمييوم

 ىلءرغصمف ليقثتلابنهلدالاو نوؤفوذنا ل. ةوا خو اهاخأو اهوأ لثم ا مينهو اهانهو اهوذه
 دملاو جناب : انهزم هلا عم مضل انى اًونهوانههوانه سلجالاقب بد رقااناكإل فرطانهو نينه

 عفنىانن مذ وم ومىفو:مدلولا أ :هو ماغدالاولادبالا زو وئدوهفءانعالو هم هريغ نم رمست
 وهذ نر هانعمو باعاهف ذحر ءاءافاديانو ةنك اس ةزم مدلولا كم: ميا ءاعدلا ىف ب رعلا لوعتو برضو
 اءينه هت: ًاوذلو غاس نون مماعطلا ىنأ:هو هتمعطأرأ هتيطعأ نيتغلا أنه هتأنهو ىعمدي واه
 اوموممضاالعف: م للكل! ىف داو ءهضعد لو ةغا لكل اىف عراضملا مضدؤ نم وهَقدم الب ىأاد ص

 ىهم لوعفملامسايو لِمت؛ةلايداول انهو لعفل | اذ هريغ جتفأايهيضاماسمم
 (امو1ةياموواولاعمءاهلا)

 دوه عماو دئاهوهف عج راذاادوه ل+ رااداهو فرصنبا ذو ىنرعمالسلا هيل ءىنمعا(دوه)

 رغدوممهلاقي وىراصنوأ ادوهاونوك اولاقو لد زنا! ىفو عواض ابو عمان ىهمو لود و لاب لثم
 نيوذنل ام:ةمالف اذه ىلعو دولا لايف ماللاو فاالا لودز ومو لعفلانزوو ةياعلل فرمدنم

 بوّععد نيدو مىلا ةمسأ ىد دوومأ | لهقو ىدوم هيلا ةمسنا اوءامسألا تايىلا لفل !نذو نع لمن هنال

 نب دف لخددو متوابدو م هلعج هندا لجرلا دوهوةلموماباب ؤادومىناغصل ادروأ اذ. عمال همالع

 دّعف طوس اذائر اه نم بول ةمودو راهوهف طقس لو عدصن !لاقباننماروهفرمجلا (راهإ دولا

 شاهو ةشوه موقل|نيبوهيف عقت ةنتفلا قولا ةشوهو طالتخالاو ةنتغ' (١ ةشوف)اضيأرو ورانا
 هسنئقلام-منن تيقلأ اذاممت-ثوه لأ ةمف ف.عضتلابىدعتوو بعثولاتفاننءاوُدودو مولا

 عوج(عاه) هياعاوعتجا نالف ىلع او شو متواهطاخي ىأ دعاوقلا شو اذه لمت ه:مونالت+الاو
 هسءاعو عو مت ليق هغاكت ناذ مل اب عاوشلا مسالاو هعرذ ىذا اوهو فاك ةربغ نه ءاق لاو باين م اعوش

 نمالوهئشلا(ىنااد)ءاقتساىأ ءاضَملا هماعف عومتاذاو هموص ملف ءىقااهعرذاذامتاصلا ثد دحلا

 فوز ىأاضيأ لاهمو مما تشب ل. هم عض ومو لوعفملافالالوهملامدالو لئاهوهف نعزفأ لات با

 زوو ني-هوهف لهو ناللات بان مانوهئخلا (ناه) ةلوه ىهنا مْ ةأرملاتااهو لوهوذ

 اًقفرىأ انوه ضرألا ىلع نو ثءلد زغ:ل1فو فيغغلابسدملاءاحامرتك أو نيل نيد لا ةمف ف فهلا

 هكسعأ ليزتتاا فو رقحو لذاناوهو مخلب انوه نو مناهو هتنوهلاة يف فيعضتلابىدعد و ةذيكسو

 فءضو لذ ىأ ةناهءهيفو نوهااوفرعيلو ناره ىلع نولوّة د نوم: لاك! اودي ز ونأ لاق نوه ىلع
 نم قفرت ىأ هتنمه ىلع ىش هو فا هذه سالو . از مسالا ىنهعهي تن متساو هتنه ألاَقِيف :زمه اب ىدعتم و

 عمد هنال لوعاف ىلع نوواذ لالا, واولا تشب لية هر دي ىذلا نواف اوواول !اهلدأو ةلجعريغ
 مهااب لعان ماللكل اف سلو مل اينواه قف هيئاثأ اوف ذل ند واو عامجا اوهركم مكما ند واوه ىلع

 مس ايي مس سس تمص تسسسسس نيتتتتتس سي تسس ستستتسس سيت يس م
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 0 سل خي 22222222222222 للا

 عفر مرحما لهأر كلذك موق دنع لعاغألو موق دنع لوعفللءا:.لايلمشاو ل_عاغللءانبااباعراص جرش

 لعافللا ميفءانملابالالتسا لمتساو الالها ل_هأ قف هتوص عف نم لكو مارسالا د_:ع ةيبلتل ايهنوص
 ه٠ اني زيد نم مهنمو لو ءفلل ءانمل ان لمتسأو هع: نممونمو اضرب لعافللو لوعفلل ءانملاءلالغلا لهأو

 لهأو هد و ربتوصلا انعفر ءانال ساو لالخ اانالدأو رهظاذااضدأ ةغل برم باي نم لهو لعاغلل

 هللاربغىمءامىأ هش اريغلهب له أ اممرسو هدد ْئةد و روأ ةمعتد :عىلاعت هللارك ذيهنوصعفرل + رلا
 ره! !لوأن منيت .الروشا!ىعسد وىرهزألا لات ةصاخة لاح ىفرمل !هنارثك الاف لاله ا امأو هذ دنع

 هعيتو ىناراقلا لاوارق ىمس كلذ نيباموالالها ضد أ ند رمشعو ع-مسو ندب رمشعو ثس:إ-.] وال اله

 لمتساو هتيعب رهشل اوهلالفا ل_يقوكلذدءب رقوهمروشلا لو أن ملال ثالثالالخا حاصعل اف
 ن«ملهلدأ لءلنا لاق لاعت لاقد اك ئشل | ىلا ءاعدلا ىنهعةلك (مه) ىدعتبالو ىدعتي هانال تءاورهشلا

 هركلاة يفت فاألا تفذحو ةيءئتلل اهرانملاك سفن لدارأ ىدانملا اكو هش شدش ام هنموع جاو مذلا

 مم تطفسو مالالا ىلا ةز مهما ةكرس تاةنف دصق ىأ ما له اهلصأ ل. ةوادحاواهءاالع+ولاوعتسالا

 هلوق هيلعو عمملاو درغملاو ثنوملاو ركذالدحاو ظفلبا منردانب زا الهو ءاعدلل :دحاو ةلك المج
 ندافواول قواد هوى هلاقمف قداطتو رئامذا .اهةدت دحن ةغلفوانملا اهم ماوخ النيات ال اوىلاعت

 ظفلبا فامعتسا ديز وبأ لاو نقراوموةواموقو مقا وقلي اكرئاعشلا منوة العفا منول هدي م مال
 لوعتستو برعلارثك أ هيلعو مع ىنب ةغل نمرئاهذ فاك -او دعب سيق ه.لعو لةع ةْما نم عمم لل دحاو
 مهو رمض-أىأ 1 دهذ م دو ةيدعتمو لبق أىأا نمل لهو ةمزال

 (امهئلثرامو يملا عمداشا)

 دودوه لةو ةبصقو بص لم ةيحد :دحاولاباردلا وج و ىلع عقب ضوءبااكريغص بايذ(ججفلا)
 بهذدعف باب نمادووهرانلا (تدمد) هيددَنا ىلع معه عامرلللاقيو ضوءدوبايذ نع أَةْهد
 نمرثانت هم اذازاح# همس رظانلا<.ل ارظ:دو ىلادووه ب وذل ادمهو ثا ممم قدد اواهرح

 برع نمريسنمةل مق ناركسنازونادمهو تنكس عي رلاتدمهوْئش لكن مىلاملا ماهل او ىللا
 معانى وس ىلكلانبالاومدعلا فارع نم داب مملا جتفب ( ناذ. .دإ ا هلففا ىلع ىنادءهاهيلاةمنل او نملا
 ئثلا (تزمه) عونيريس لان معو طالتخان اذ -هلاو حون زي ما.س نب جول |نبن ذمه همذاب
 اضيأارهمهةم-لكلات زهكلذنمو ىكق هترمهو رداعلاك هلع تلم هت ب مذ باب نم اره-_ه

 زد»هملاو و رعمزاههملاوود-عمأز امهلاهثح سرفااوهذو زامهوهف هتمغىف 3 ةغاازود هزوهو

 متنوأالهباو ودب ز ماةأوحن لئاسلا لهب د_:ءماهغتسالل نوكس :زمشاو جتفمو حاشفم لثم ةغل
 نم مالك! تسمهردص وهو ى1ن|توصلا(سمحلا) كلحرسشن لاو تابثآلاو ريرقتلل نوكتو
 روهكثريغ سومهم فرحو توصأ !نمىكلناا مدوا سرسالوا سوه هل تهمءامو هتيفخأ اذا ب رمضان

 الومهرطم أو عمدلا( ليه ثم متموهذ لو هنق د>اكا ممثا يمال ان(كما)رهاظريغسو وم مالاكو

 ل اهو ل اود عجلاو زئاه ىلهق عاررشب تحرش ةيسامملا تلدهو ىرس انالمهو دغق نايززم
 نيتهتفد لمسها لوعتساو عار ريغ زاهتاسرأ|متامهأو عكر ووك ارلثملهدونيتضن لمه هعجو
 دع نعه_ةكر مالا تمد اراهنوالا عار ريغب رت د سىأ المها مكر لاب اضدأارد_صم

 ئه /لعافلامعاناىذتةب وهو ىثنالاو رك ذللءاهفارمسكجالمهلعافلامساىناولاةمهاكوةبادلا
 دقومزعلا لوأاضد أ ريسكلاب ةمشاو ةمه ىثنال اوىنافلا متلارمسكلاب(مهفلا) جام هموهو هسامق ىلع

 سراؤنءالاداضدأ ةعزعلالوأءاهلافذ>و مل انمهلاو مل اع ةمه هللاهقيفى وهلا مزعل ىلع قلطت
 ىهنأ نا تم مه دّقل ثددلا ىفر هلعفت م اوهندرأ اذا لثة تان نمام_هئُشأا,ت همهو هبت موهاممهلا

 هلثم لّتق تاي مءامه ىنمهو ىنةلف فا الان رمالا ىنمه اونزإلا مهلاوعضرملانامق نع ىأ ةليغا نع
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 ىمزو نمز لدم ىره خو ء_ثو فعضو ربك مرهوهف بعت بادن مامر هه (مره ا الص واولاةعامج

 همرجهم ع اقع كا : مهوق ه-:ءو مرفالاشمة سم مرهم اواضدأ تامر هوى رذ ةوسنو ههر ه :أ ساو

 دلوا رهوأحهةب ريض ةوار غايه : رموةفو رعم ( ةوارغلا) همس ذأ هه رهألاةمف رمش ىدعتيو

 رشعدحأ ىرشألا نيدو ةدحاو لعنبد ناتسصو و صور وبا سنو ةاره كالا لا بانك ىو ناسارخ نم
 (ا.هثاشبامو ىازلا عمءاشا) اواو فا ألا باد ىو رهاهيلا ةيسنلاوامو»

 نءازه (هنز زه) تارازه علو راز اوه سادسا نيل كايف عرعر ظلال مالسلامم (راز لل

 هنمهفئاطلا اوه سراف نبالاق لهللان ( وزملا) سانل ااهيفزت م نيفاار ها از او زتداف هتكرح ل25 باد

 لدز زدردصملاريغصتو م زم ب رضا نمالز ه هم ااكىف (ل اره) ةعاسل قو فصنل !ىلار ءاغلا لاو

 روك كم لا 0 اذهو ةغلاممل 1١ اردو لزاه لعاشلاو دان لممحرمش ننلد ز ره هنمو ىوب هنو

 تانن ماه“ ازهأةب ادلا تأ رهو ىل -الادن زنيلاز هلءقو ىلسالا نايذنب مواطن

 ىهذلوءفللءانءملاءتازهولازفلا مسالاو اهيلعمايقلا هه اسانامفعضأ ل-هن لئمالْو هاضدأ !ترمد

 شبجلا( تمزه) لازم هلام ع 'و ىأ فل الاب لح رلا لزهأ لة كلاما لعف ريغن متفعض ناذ هلو زوم
 نه ةرْغشلل لدق هنمو هريغو رفق ةرقثلا ةرم لدم ةمّرْْملاو عزا تسالاو هن رشك نر ناب سامع

 نم هغل ىف ا هأ هب( تُيزه 0

 آر ارمساو اوهعبسل فام ئرةواضد أ ف .ةذعللن ؟ستو ىازلامختوءزف |معالاو هنم تر# ع فذ باد

 (اءهئاشيابونيشلا عماقا) كلذكمب
 اضيأاشهةرعشلا شهو ىمغىلعامشهأو لد .زغتلا ىو ءاصعب لاس لتف باين ماشه لجرلا( شه)

 دوحأ |ٌشسهو سشهوهف ىخرتساونال<- شاشه بعت بان نم سمى |ش مهواهفرو طقاستءلامرمذ

 بعت ىنأبن محانراو مستاذا ةشاشه لج رلا شهورسكلا عب رممىأاثدر اسايثو ثهاضد أش

 ا لال برضو

 له أل ديرثا| مده نس لوأ هنالو رمعههعاو فانه بع نيمشاه ىعم لعافل ا معابو مظعلا مشت ىجتاا
 بطر وهو مه هللاقبالو سسكملا سبايلاتاينلا نم ممشفاو مرا

 ( او اموداضل عمم هن ا(

 اهعجواضي أىوةلارطملاو تايثلا ةلياقل !ةكالا ةيضهلاو ضرألا هج وىلعطسنملا لمملا ( ةيضقا)

 لا لا ههششهو هرسك

 اهيلار ,اطناذا كلذنمراخ 1 شارفلاثذاجتو رباطتو ا برضا سان ن م تفمىلا (تقه)

 تفاعلا ىرهولل الار تدع اش طقاتلا تفاهتلا سراو نبا لاق اوجدز !ءاملا ىلع سان !|تفاهتو

 (اموثاةناموم ذالاعمع اهلا 1( ةعطق هعطقطتاسلأ

 بواهموهفاعاستافاضملا ذح ىلع سرفلا تءلهو هتز وح ل5 باب نمامله سرفلا بذذ (تيله)

 عمو ءاهةدان زياههفوءاق ارسكي :ءاءلهءارفلالاقو سانلا نم عاجل ادملابوءافارمسكي (ءاثلحلا)

 سأرلا ةطماغ لقس لا ةقيقدرمءامو لنا دسس واقلام 5 ءاثلفاو ةعاسىأدملا

 امأوىو ًالامللاو رمش ارمسكم (جل ٍاهالا) بطرلا بط هيطرو معطلا عشب هشقتنم» ءارفصأمت ممسدو

 نماعله ( ماه) برعموهواضد 00 جاماهو مالا امي جاملها نيعل ارمدةذخ ىف لاوو حفتف هب ةيناثلا

 :ةءاك_اه.٠راكرادواك الهو برض باين ماكله ئدلا (كلد) هعلامم واهو ءاعومن عرس نعت ناي

 لاميف :نمهابئدعتي و كالهلا ىنعع ةيصقلاشم هك اهناو لذق لم كلا مسالاو ةثلثف مالل اامأ وممملا

 الذاهادولوم لا (لهأ) هتكلهأ لثم ه2 1 ممساو همكسله لاش. ف هسفنب ىدعتد مقىنال ةغلىفو هةكلهأ
 2 5 يس ب و سبير 2 2 57 ج2 ها مل دعو هممت د هل ل مصمم مسدس هجوم صو 717217 ا ع حجته

 مرغ

 زْرِه رازه



 ع

 اضر أ نييدعتم نالمعتس هتاطبأ هتردهأ اولتقتانن ءهتردهوةخأ فلأ الاردهأو لطب لةةو ب ريؤ

 ردم ماسلا ردهو هيف دوق الالطابى أب رهااونوكس !انارده همدبهذو هنم مسا نيته ردو 'او

 1 ذم سراخ نب | هلاع عفت سه ميظع د لك ني ددتغب (فدهلاا) رداوه ع+ اورد هوهنعصءاردهردجو

 كلفدهأو ضرغلا ا ضي أف دهلاو بامس اوبس ل-ةمفادهأع-حلاوءانملاو لمرلا س5 ولد ا

 لد واق الا ىريضرغلاك بصقنا ىأىقدهتسادقف فنصن موكلذك فدمتساو يصتنافا' الائملا

 "امره لعل 20 الا يس فرعا 0 ا انملا 0

 ا رس ناعبس ول ا 0 ا سا لو

 ىلع ملص ىأن > دىلعهزدهو اونذ 1 محو هت اص ةنداهمهة:داهو هغل عامت اال مضلاو لادلانوكس كلذ

 ىلاهترده لاّقمف فر لاب ىدعت» مهريغةعلو زا اهل هذه ةيادههيدهأ قد رطلا (هشدهز دان يده

 سورعإلا|تددهو ىدرطا|ىلاىدتهاو نامءلا ىدهأ اوىدهن ا. ءالاىلاهناهادهو قيرطالو قد رطلا

 اهتاد هلأ أو هد دهم ى مف تدده لاقمف لوعفال دو هيد هوىذه ىهذدملا اورمسكسلاب» ا هاهلعب ىلإ

 0 ندعوا اتاك دحام يدمملا ةادل جم ىهن نالمع سد افا آلا

 هب تعب فل ًالااذك لدرلل تدده 1و فلا عجب لمثل ا ليفواضي أ ف رغنغلاو لب ةثتلاب ةيده

 هاك ده مقلى دايو هتذسمرطا لأ دهل تيد هأو ريغالليةنتلاب ةيدهرهفامارك !هنلا

 نيد :ىداهعج رخو هتتهج ىأ ءرمأ ىده فرعو هن هيه - نس>ًااملاقد 1 !ساف لا ”مىدهلاو ضءنىلا

 د0 كلر[ دف رم لكو عرش الا لاق ه«معضلا مهياعادمعما هنن دعى أ لوعفلل انيلاب ةاداهمنمنثا

 نينثازنيىدامتلاقيدتوالدا هم ىوتريغامشم هد>و ىشماذال عاف أما مايدامتىدات و ةيداج وهذ

 0 ًاودهنيةةغد زو مهمأ دم توصااو موق اًادهو <: دم ىفامهماعز هروعد : ءانعمو لعافلل ا د

 (امهشةي امو لاذلاعمءاهلا) هنا دهأ لاقيف ةزمهل ادى دعت» و

 برضا :نمارذه هقطنم ىف( رذه )ا يف عرسأ لق باد نماذههنءارقذهو عط هلا ةعرمس (ذولا) رده

 بادنمامذهئلا (تمذه) راذه٠لح روهنممساني: عقب رذ وااو يضفالا ءماكتو طاخ ل تثو مده

 رذه ىنعع لمهمتل ادلاعف ىلع ءاذه :ووف اذه ىذ.م(ىذد )|| ىذه

 (اءهت1ةباموءارلا عم اهلا )

 ءارلانوكس ة-.ذاثا اوودمدلا فال انوكسو ءارلا حذاهرتت !ناتغل هدف مورلا كل (لقره) لئره

 رغمد لادم برهمهيلابرمىثلاعضوملاو رفابورهوانرهبر+ (بره) رمدنخ لا مفاعلا دمكو بره

 همالكى جرهر هو دع ىف عرس ب مذ باد نءاج ره سرغا ( جره) هش ره لا ق.يف ل ةمتلابىدعتد و رع

 ردسو ةردس لةمررداه«+و ةره ىمذ الار ةدرقو در لدم ةرره هعج ور دل (رهلا) طاخاض ًأاحره ره

 ريخصتو نوما ع اهلا نول ديدقو ىئنألاو رك دلا ىلع هي رها | ىرايثالا نا لاقو ىرهزألا هلاك

 لن مرح رهردصمو هو حامنلا نودودو هنود باكلارإ ردو روهثملا داهأل | ىك أموةربرهى ءرالا

 ةدواعمو ىلع ندتناك ةعقو ىشو رب ره اهلا هذمو صع 2 !امهضعب :اكلار ط4 ه.ثنهي و برمذ باد

 سراف نبا لانا هةد لق با دنماسر هسارول اس :رهر هلرعفم قعد لعق ( هد رهلا)4 هك وكل ارهاظب سره

 خيطي نأ لمق سار ملا ؛قوقدملا بالاسدر 4(ااردا اقوة 1 ا

 دقو هنمأشو دو همف ثدي ورقند ل ءطقسمردح ممارعسكد ساروملاو ءاهلان 4س رهلاوهف ع 6 طاذاو

 ىذلا ارغصل او أر | نم س ارهملاد همم_ثقا | ىلع س ارهماهل ل_ قف ىحلا| مف ق دبى جا همشخالريعتسا

 ءاملا(تقره) عارسالا ىلع لعأ اذالوعفإلا«يفءان ملاب رفات ,د)اهريغو بوبا هيف سر قره

 لعجو ودعلاو ىثملانيبوهلامداذهأو بسكن نود ه.ثمىف عرسأ هلو ره (لوره ١ قدير مدت لورد



 لاثا

 0 رخل دعت ا ال محد اركذلاناهاصأ نمترسكنا مهضعي لاك

 اه عناب امو ملا عم مءاحا) 1 ا ماعم هينثلا
 فقئاوودوعقو دعاتو دورو دق ار لّئمدوح» عج او دجاهوهذ لدللاب مان لعق باب نما دوحه (دجه)
 كلذك ىل_دوماندح توداد_ضالا نم وهذ لدللاب ىل_داضب أد دهر عكر 0 ماض وكفر وأو
 ىىأ ما هتملا فن هو رحهاو لد زن ءاائو نا أردف مسالا اوهتعطق ل- 25 بان ءارحه (هترح»)
  رثف عملا ف نارح 4 اهاعؤشهديرتواهجو ز بحت تناكن ا ةأر لانا: نممءاط ىلاالصوت مانملا
 كيدرشلا اون داق عوز رازوشنلا ىلع ت مادو هستيعص نع تمغرناو 4 ا ىلا كلذ

 ارحد همالاك ىف ضد رملارحهو نارغلا بهءازوكنلا ىلع ءادناو ةرشعلات لد تءحر
 رحه أ ىرخأ ةغل همفو ل-:ة بابن م مر م ردعش نم مءاوهو سم |مهلابر فاو ئذمر ا خان

 تاقو هب تاز متسا ل-جرلا, تره أو كلذ لة هب ماكو ناك امزواج ىت ا  أاذاف لالا, هطقنمىف
 تاردمه!انءامرو مانو نيال بان نمهذدو سك امية ىتااتاماكللاب :ىأ تارحاسلاب هام 7 اص ةالوؤهمف
 رق تناك نا هريخيلا دلب ةقراغمرسكلا ةرحشفاو شحاوغلابىأ

 | مسا ىهو ةمعرمشل ا ةرحفا ى 43 هذي

 طمقل اقراجلا فصن رجا أوه ه م ضو م ىأ لوعفملامس| هعمص ىلع هرساهم هذهو ةرسا عموساه نم

 ثئودورتلا لا اودو فرمد ءذرك ذب هزردملا يرقد دلد ني-تةعفد رسهو ةرساهلا فراسارب> متر هر هماح

 نيج ولاباضدًارحهو اهلا ةف اضالاب رحشه لالقو ةيردق لاقي فاهظفل ىلع لالقلا بسننا م ءأاو عنجف

 ىلعاهيل|!بسناعرونددلم ١ نيداك رف سا. ةري ىلع فاأ :دانزب ىرساه ابا | ةم-سنلاو دن دالد نم

 سود ن ءةد 0 1اوهو ميافالا ىلع تقاطأ دقو اهطفل
 نيترغفن عدم (عجه) تا دة ول انا ماسحه باةلانرهأ الا (سحه) ردحعش

 لالا نماليلق اوناكىناعت لاق للا موز ىلعال اعومش اقاطدال و تيكساا نيالاق ليللاب م اناعوحه

 ةتغب تاخددعق بأن نماموعف هءاع (ثححه) لدللان م4هول دعب ىأ ةعده دعب ءاحو نوعح مام

 تراغام موحش نيعأ ا|ثتو_دعه :وىدعتد الل اوىدعت مويلعمدعم ه.ةلاعس ِم وقل ىلع هتومسعو ه4:مَةلْمغ ل

 لو مج اهوهفقرطأ 0 كس ,>«هو هن درطامحش ل> رلاتمحهو هلوخد عرس اوجد دريل امدعهو

 ىلع لق م هنع4“ هقانو لك الد-داو طفلي ناده لد ءاو ناحه ةقانو مركض بأ بات كنازو (ناحد)

 تنصح أ اذاذ ةنصدغري ءةمأ هم ًاوىب رعموأىذلا نيجؤأ اونا ه) !ىلاة بوسام لوعفملا معا ةغمص

 نيحشو عذ ةنجهوةناحه مهلا نحشو نيه مدلل لاعب امه نءكهو ىرهز ايلا هلاق نيح مداولا سلف

 ىرعناصحن م هنو ذر هندلو ىدلا ل 1 نء«نيجهلاو يف !او بيعلا مالاكسلا ىف ةنيهلاوءانجه عملا

 تنجحهو ةءااًمصأ اومو راض. 4 :-ول ىف لص الاواسضدأن أ اوهودر و ديرب لدم ندحه ىل-هخو

 لم ءاجهلا مسالاو هباعو هيسو ر عشا اب همذ عقو اوجه وجم )م ءاجهإ) 3 ءحه هقاعد انذ.>حمت ىلا

 نارقلا ىصلا ثمحهد لا ةيف فءعضتلابناثىلاىدعت و هئلعتاضي أ ارحه ن آرغل !اتوحدو بان 5

 كلذك أضد أ هّتمدع متوافر هن متو->هامشاولاقذنآر ةلاأ ارفنأتأ ارعاللءقو

 «(امهئلشي امو لادلا عمال ا(

 0 اهراغشا ىلعرعشا نم ثدنامنيعلا (بده)

 . اكل ان الث هفاطملا يد :د->-ىفو ةعاعامت داللادلامضو ةفرغلاثم هترط بوذا !ةيدهو با دهالا

 ادام دعو ءاهرتسالا ىف ذث مث برثا اهي هك هعمام

 نياردتق و دهف رسكتو رصتف لادلا عتغت تدكسالانبالاو ءالعتف ءابدنهل اوذرغو ةفر غىل_كم

 هدعوز هددمتو هدد هود مان توصة ل-ثد 42م كدا ده انءلا (تدد_ه ) رصقلاو فلا ىلع ة تق

 ىأننم اردهم الارددو توصب مذ تاننمار دهريعملا (رده) فررءمرئاط دهدهااوذب وقعااب

 مه

 لد

 اه له



 طم

١17 

 ف.فعلا اوةمئلا ل لا أ اطعالاو ناوبدلابمهركذعفرىأ برعلابهونن« ”لوأانأ

 دثنأوة ل انو ةمكق ل ثاكس غلا, ل هىلعءاما امنع ضوعو ملال تف > هن "اكوئرفل ًالااداكح هغل

 ىلءوهو.دحو ىنايعألا نعفرفتعلاو:لةثم ةيذلا رسم اىفو هتانلاىثو> باقلامصأ ه مهضعب
 ه> مي ا ومألان ا تاانو ةينلا تثصخم فذمحلا

 مه اردد ع ءاةاوذلاو سولف ناز وىونوه'وناو تان و مملاو ةاونةدحاولا مخ علاىونلاو هلو كلل

 هوا تارازداوا عخلاورطلل وذا اهنمو ضملاق بابن مزو و« أون وذ: انو برعلادنعوه اذ
 معانا نعوىأنوهتد وانلاقيف لءه:لازو<وةلثامهلعف لثم تاءفوأ هتداعاذا لآ وباب نمءاونو

 موقلاىوتنا لاقي هنمو ىو ىن-ءعىوةناو ةيدعت | |ىفهذع هتدعب أ هنع هيأ ناو دعب عفن بابن ءانأن

 (امهةلثدأموءأم ءااعمنونلا])

 عس+لاو مسالا اذه هلمادامرت ذم نا ذالا نم( بانل ا) ناسارخ دعاو 5 نم ةدعاق لو ألاف (روباسين)
 هنلاىثن ألا بانل اواعم نرقو بان ناومحىفءم:<الواندسنبا لاق تامعاب , رلا ىل,ىذلاوهوبايذأ
 وهف عاجلا يف هحيردلا ظافل يلا نماكين(اهك ان! مول ادم بام اوبايثأ وابل : اهعججو ٌىونلا نم

 0 ملاند هودع نم (لانإ ماقلاو صَل اى 1 26 ديو كاتس ارو كانو كنان
 هتلنآ لاَميف نينثاىلا:ز مهاب ىد_هتب و هبولطم نم لانو دارأ امهنأ صان ملانلبةهنمو هدوصقم

 غصب ىذلا ليذلاامأو ناغصلال اق ردم ضف لءذا ا اولوءغم ىنعع لمعف لءدم ئشلاو هلا ف هبولطم

 رؤذلا ةءد رعلاب همءار برعم هورمضي ىتح مواهب ملاعب معمل ناخد جا مذلاو برعم ىد:هوهف هب

 اتا !هذذ سامةلاناكو ةسد رعل ارئاظنال ىلع اهولود ىتاارداولا نم كل نودلارسكو

 ليت ةيمعأ ةلك فو رعم تابذ مالالامضو نونل ارب سك رفول .نلاو لهي كو بند ز لثمر عج بايد
 ني>انهلا ةغومصم | مناك ةقرولا نال لذ تملي هناكف حانطامع ارفوهب مصب ىذلا ليذ نم همك ع

 مو ىثو 1 خطب لاعي نأ هنأ :لكلجنازوزومهم (ْىاا) ماللامضعم نوذلا حتي نم مهو
 ىدعيو ج.كنريغناك اذاعابسانن مأمن هريغو م>للا» انو ىاعماغدالاو لا دبالار ف م لاقيف جضند

 ههدخن اذا همحاصو انآ لاف ةزمحلاب

 ءردصت ىأ اذك عضومالزنم

 1 ءافار انك :

 ( امهئلثبامو ءايلاعمءاشا )

 نمبمفمسلا بهو طقسا ل 5 بأي نمايه «هوننم بهو ت جاهدعف بابن مايو.ه علا( ثمه)

 باب نما طيش هريغو٠ ان (طره) ةعقو ىأ ةيه هنأ سها ىقأ لءمقهنمو ىفذمو زتداةيه فرمذ باد

 ةعلسلانُع طيهوىدمةدالو ىدعتو هئازز أ هتطمهو دعق تاب نماطومه طم ةلولق هغاىفو لو: برعض

 ىد_ عاعرو تقناط »نمل نم تطهو ه-ءاعناكام ما نع صن اضد : أ |طو مه برمضان نم

 هك موهتلت ارناطومهىداولا ت طهو تلمتنارخا عضو م ىلا عضوم ن مت .هوهتطرهأ ليقف ةزمهلاب

 لدالادالوأن مريءصألا ب طرنازو (عفا) ول لول لس طر ف ردع م نازو ىجولاطموم

 ئذلاو بارتلا قاقددملا.(ه ءامخلا)تاعيه ا هعج و ةعبه ىنذألاو اة: ارش هىلوةو ظل ىف هندالول
 (اههئلثاموءاقلا عمانق ا( 0 وض ىف ىربىذلا ثدنملا

 هنمو هنمأط ناو مالك نم طةسلااضب ًارتهلاو لاح أو للمراه أ ع-جلاو ةيهادلا (رخخلا)
 تاطدو ل هلا تراهم الطابرخ لإ ل عاد او ري ىذا اان الخ زاراج لِيق

 عمم فئاه هيفتتهو ءاعدو هبح اصتر ذبان نماغ هدب (فت ه١ لغفي ا عىلابدالق ءاوه عبتارك مساو

 لاقو ك2 انهقرش ترض تانن ءاكت هراسلادبز (نده) تتوض ةماهل |تفةدو هصخخمر , لوهتود

 نوت تكهو ندا ليمرعالا لم ءاوؤاتر يطرد ىتح هقشوأ هناكم نم هءز 1 ىّتح هب ىرس 1|

 0 هب
 4  .مروضص
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 يي تخش ب2 6 يش ا

 دون جصاارانأورا ونأعمجلاو ةلطلاقالخوهوءوضاا (رونلا) ةحانالاعضوم ملا مشب خان او 23

 ءاضأ ىهمديو رمسكسايارامار هدد سل ازانو ىنعع ةمزال اهلك ةرامساز انس اوارب ونترونوءاضأ ةراثا
 ارونثر عش ا ترونوهترهزأ ار وذ: حامصملات رونو ف.عضتلاو ةزوقان ىدشاذدو رذو يف اضنأ

 رهز رونلاواهرهز ساف لل-:مةرعشاار ووو تساغوهب ترغسا ىل-ثم ةءدعتلاءا!اذر وذل !ىفا عيد
 ةرعشلاو تينل ارانآوحافت لئمراونو راونأ ىلعرونلا مد وةرورقلثةروز ةدحاول ا اضبآ ثدثلا
 ل-؟مىءرافلا ىلءونأ ل رون ىلع ت «جوديز وب لاقنا رناهعج رانلاو رولا عيرشاد د شتان رونو
 ءانهشلاو ةواد_علا ضدأ:رئاثلاو :رئاثىهف ترشتناو تعقواذار ونت ةنتغلاترانو وسو ة>اس

 رع نونلامذبةر ونلاوةنتفلانيك_تىف 2 رانلاءاقطاىف تءعسو ةرثان متو رانلان م هغة-ثم

 ىلطارونتورعشل ا ةلازال ل م2 -5و هريغو جينر ز نم ساك-| !ىلا ف اضن طالخ | ىلع تءل غم ساكدلا
 رعاشلالاقةيرعم لقوة: ءد رع لمقام هتءلطهنروو :روذلا»

 هرونا1قاكلاملاو 2-01 7 هروثشاو ة:-موياع ثعب 8

 ىلاةرانملاو هلا امالرمكلاسا.ةلاوةرانآتسالا نم ةلعغم حمتلاب جارمسلا امياع عضوي ىتأ |ةرانملاو

 مهضعد وامل اصال شاعم ىفءايل ١ زءمتالاك ةملصأامالزممتالووا ولابد وانم عمار آضد !اهيلعَنْذُر 0

 ناخدلوءر نازو رؤنلاو بواصم لص“ الاو بئامعم لمقام دئازلاب ىلد اللا يدش رئاذم لوعِمف زم
 نونلاتلمهأ برعلانالىب رعربءجامتلاو ماتا سان !!ه.م-تورمض ىج - مشولاهب لاعب مصملا
 دحاووطهرلاو موقلاكح ملل عضومما (سانلا) نوذلا تف ىيرعلاساةو مجم مال اهدعبو
 ىذلاىلا.:لاف سنالاو نا ىلءقاطمف :لر<وىلدناذا سو:د سان نم نة ثم هظفارب غ نم ناسنا
 اما سانن 1 !ىمهعو سانلاو هن انملاقف سنالاو ناب سا: لارمسف مم سام ااروددص ىف سودسوب

 ثوًرلوهت برعلاتناكو نان ملاجر نوذوءبسنالا نملاح رناك هنو ىلاعت لاق الاجر اوم
 ةري_ةملوعاف سووانلاوسنالاىف هلامعت_ساساغنكل سد ون ىلع سانلارغصد و نا نماسان
 اودعاطت حامرلاباوشوانتو زم مالو زهملوان هاشوانتلاو هلوانت لاق بان نماشو ( هشان)ى ىراصنلا

 ماو هقلع لاق تان ماطون ( هطان) قدسو تافاذا لاق بادن ما صوت صانوأتلملا ميما تدب (صاخملا)ام
 نم باقلاب لصةم ٌقرعاضد ًاريسكس اي طاينلا اوامتو رعةب رقلا طايثو يملا حتشب طانم قولعتلا عضوم

 سو

 ماين هتلعج ام ونت «:ءورواعاوأ ًاراصع نك لان «(عونلا) هبحاصتامعطقاذا نيتولا
 ىقىحراملاو باشلاك ئثلان مس يرمؤ/ اوه لمةو سنملا نم صخأ عي ودلاىناغصلالاق ةعونم

 لاقو نأ اكفنا + فيتلاا فرفور سيقتل ىو عدفأ آلءةثئلاوةدان بلا (ف:لا) م الاكلا

 ثالث ىلاد_>او نم فينلا نا نييفوكتلاو نب رمصمل قا ->لدواقأ ن نم هاءاصح ىذلا ساحل اوبأ

 فدءئنوفاأو فمئو هثامو ف. .ذر ةرشعو 4 د_ةعدعبالا ف دنلاقدالو عستىلامدرأ نم خس ا

 فيث ةدار لكىلع ه اهسأرةيسأار,تدرو لاق تداز ةثا ملا ىلع مهارالا تفانأو

 قونو قينأ عهحاو عذمت ىتحةناث ىممتالو :دم.عوأ لاق لبالا نم مىننألا( هام 0 مص معا ناد

 4 طعلاب هلت تانولاونلامءالاو هت.طعأ الب ونتلاملا (هتلو) هقأم اان ه.ثت لها قوندس اوذامنو

 همس ماا رتحل الار عملاز هوان ىدلاخلو انوكل ذآ ؟ اضدأهيطعلاهءانولاق تاب , نم الون هل لونأ

 نمماند (مان) لاو أعلا هلم لونلاو لد وانم ع لاو جسنلا تقو بو* ايان اهياع مدني

 َْزوشاب ىدعتب وا ضدأ مانو دحاولا طغا ىلع مثو لصألا ىلعمون ع-+لاو مئانوهذاماخ هواموف بعت باب

 ةف اره ل.ةاذفوءامشألا ةفرعملا نءههطتقف باقلاىلءمدعمت لي ةثةء_ثغموذلاو فيعضتلاو

 لءقو نيعلا ف سا.عنل او سأرلا ىف ةذسا اامأو لعل او وها لن همونلالمقو توملاوخأ مونلانال

 مانيف ناسنالا سعف باقل |ىلا ث عينت م هجول 'قوديت مونلا عب رةنسلا ل مقو ساعنلا ىههنسلا

 هون ||| رعت يدح فو همظ ءوءركذ عفرا عودت هب ءونو لاق باب نءاهونئ!(هانإا-ف معمل اذا هتجاحن عع مانو



 لهفال_:؛مدحألاموب راهنهل لمعي نأ ىلعهرسأتسااذااولا نكت ارا لمعاوأارا ممدوف مويلاىلا
 نمةوأ نوؤككىتحفرعلا ىلع لمد وأر غلا عول_طن نم هوأ نوكد ىتح ةبوغللا ةقمقط ا ىل علوم
 هدارطااذهساءةو ناهجو هيف لن هفدا ىلا قاض: الئذل !نالدي ةفاضالار اعد ال سمشلا عولط
 حارلاوه لوألاواذك موب رامنرفا سالو لكأبالفا-ولاك مويل !ىلاراهنلا ه-.:فاضد ةروص لكف

 8 اول قو ةرح ”الارادلو وف نيظفألا قالت ادنع ه4 ةنىلا فاضي دقئثلانالالم اد

 نتازوناءرواار هنرح ز هنرمذاو عماد ف د كورا عدا علك جاع ا الروت

 ضمنمفنب انما ارم (زمخ) حا ةةعب راو دادغبب رقي ةهل.ءارلامشي نمبرعلان مو نار ةعز
 لاعد وةْرهان ثدلاو زهاننالاو هز مد ماط شلل زمن ل- كم اطغلا نمدواول ابرقاذاو ئما !لوانتمأ

 (هسمت) اردايماهيلا ضوتنا ةصرغلاز ناو عفدلاز هل !لصأو ىرهزألا لاو ةزعانم ماطغالز هاناضدأ
 ا اال البز بد ةمساف نرع ألد اسمنت أن ىذ لكو باكا

 ؛تمكسلانياه_ءلعرصتقاو ةلمهملانيسلاب ليق:بايلا مم ىففاتخاو لالا نانسالا مدقع هتذخأ

 نيثلاو نبلاء تاما اعمج ليقوا-منهسمو ه1 اوبئذلاو بلكلا هسمتنالاقد الكا تعم“ لاو

 شومك ك.»د نملوا:ةم1#ا نيشان شملاث ألا لاةىرهز ألا لاو ىجهدألا نع سرافنبأ هلو
 نوكمأ د ةلههملاب سما |لاّقف باعث سكعوو ا 0

 ةمطلا هش مث ملل الاغاكة مطولا نبا لاق وس ارمض لابو نانسالا, ةمعملابسْملاو نا:-الا قارطاد
 هنععفترااضو من ضو هناكم نع (ض+) ةلذهم اب مدلل او كتذلاو بلكلا ة سيبو ةسعملا نلت

 اضيأ تضهمتناو مايقلاب هما !تكرتاضو متواضمن هلو نالف ىف تضهتو هيل اع ءاود_علاىلاض مو

 اكمىبجلا ( هقكمت) هيلا هنقأ ف لالا مدلل هتضمعأو تاضمنعمملاو ةكرىأ اذكى ا ةمض منه:م ناكو

 هك ماو كلذفغلاءاضي أةيوقعن اطلس !هكهو هيف تةلاباكمئدلا تكمنو هارد بءتو عفن ىلا نم
 لوالا ب رمشلاب اانا نوال (ل جر ل ع نجا أو اذت ةمرهلا لح كال هغل فا لاب

 ىثثاوملا ن مىونراام لكو له اونوا ضد لاهتعهلاو ةلهان ةقانو رسكلا, لا مثعسهلاو لهان هف ىو ر ىتح
 نيعرهودروملا» اهو اد ميما حتفب لهم لاو ىور ىت> هتيقساذا هتلمتأ لاقمف فا الاب ىدعتب و لهانوهف

 ةوهشلا طا ارذاني_ةحتشد م ماو مموهف هيف هتمه غاب همم'نيتحتفي مهني ئشل اىف(ممنإ) لدالادرتءام

 م و هلك أرثك برمض باد نه مهند مهنو لعل ا ىف هم رتدازاضي أ اممم منو بعت بابن مردصموهو

 ةتلاوه هنو مو هتع ىمتنانامهأ ا عءا(<2.) موهموهفهب علوأ اذا لو عمال انملانئشلاد

 ىلا ةباوئدمو ةدالم لثم ىهت عدلا او عذقلا نع ىبنناب :ال لمعلا ةيهنلاو موس ىأ ىلاعت هبا ى- -منو

 ىهدقأ ىهو ياهلا غلب رعألا ىهّتناو اهرشاوأو اهداف ى هو 8 دود-_>-حر ادلاتابأمنو هرخآو اصف

 ماظعتساو سمت ةلك اسرافد زد يهانو هب هتلعأ فلألاب مك اذا ىلا هالات يمنأو هغلمد نأ ن كميام
 7 لاح ةفبم .علاب دلت دوا منو هريغباط نع كاهن: ةيافهنااهلب وأتوكيسح لاق اكىه ساق الات

 (امهئةباموواولا عم منو 1( هعفو

 عجل اوةلزانل ا ةيئانلاوك رشادعب ةرعمبلا تعجر لونا عابسلا ثبات :اوهباصأةب ونهب وذو ىعأ (هبان
 تادمىعالاو بائم ليك ولاو تبدئم دي زف اذك ىف هنعال .؟و بانأو عج رقياناهثناىلا بز بانأو سئاون

 بنان !اعدجو هتغبوةمديزو همق بو: م ىهالاو ئانوهق ةبا من بودياذك ىف هنعل كولا بان هو كم3

 ضع
 كمن

 لهن

 م6

 ىو

 بوت

 ةدرقلث ماب ون عملو هدم معا !هيوذلاو ةمهاسمهةمهاس ىنععةبواثم هثروانوراةكورفاك ل م باو

 ةحاشملاو هم معارمسكل اد ةحامتل اوهحنأت ىهفرسكلاد حاينلا ليقاعروبارغنازو حاونلامءالاو

 /ةروائامعاه_ةاهج نانحوةروسىأ اهون تأرتو البا ناليحلاحرانتو حوذلاعض م ملا حقد

 لاعو دقو خوذتو رف لاقد ل خانف عواطملا نلاقي الواولاف ةخانالمجلا ل جرلا(خانأ) هفرصصت | خوف

 خانتءاف



 _وييوييييييجحبللللل

 باول الاقو :ذرغ فد رعتوهو هلع لمع ىذلا شلال دم جذوهلا ناغصل لاق اعاطم نبوة

 نونالارسك,ف .ةذهاازو كو ددسألا نمارحأو ثم أعم ( رمذلا) ةذاب زب همفر يغتالهنالجذ وهلا

 هيلا ةبسلاو ب رعلانمنطي ون ىمماذو رامغأو روف عملو ءاحلاب ةرغىثنالاو ميما نركسسو
 لاق اهيف نكي لوريضنا !ىنبةو زغ دعب تناكرامن أو ْرُعو درغلاكراص ة.وستلاب نالهظذا ىلع ىرامغأ
 ممارس ونوذلا تهد :رمنلاو ءاقرلا تاذةو زغىهراغأ ةوزغنةومنلا لئالدنع ىزرطملالةنو

 نملوقعضوم اضيأ:رغو راغومملا وريث الا نبالاق بارعالا هلت دوسو ضد طرطخ هسيفءاسك
 ىوأ.:رفاوحن مب ود(سمنلا):داسولاءارلاو نوثلا مشب ةةرمتلاو اهنعجراغامم رب ليقوتافرع
 لج لم سوغعجلاو ناعما لّمقَت ةمب ودىاراغلالاتو قادلاا ف لاقي و سراة نيالاتام اغزيتانلا

 بوئنةعشب(طقلا)مالسلا هيلع لدربج سوماثلا دممءونأ لاقو هريس باص ل> رلا سومانو لوو

 اضيأ طفل و بايسأو بوس لدم طاهنأ م-جلاو طغغ ضرب الل لاقي داك-:الوناول ألا نم نولو ذفو صنم
 ىأاذه طغنماذ_هلمقفعونلاو ىنصلا ىلعاحالطصا طولا قاطأ ممسانلانم ةعاجلاوؤدرطلا

 ىرهزالالوق هيلعو عباصألا سؤ ر لمانألا لوقد مهضءبوةدقعلاعباص ألا نم( ةلغألا) هعون نم
 نأ نممذا | لع ةدمت نياو اههض نمرثك أ مملا متفو ةزمهلا تفد ىهو رغظلا هيف ىذلا لصفملاةلغالا
 نازوةلغث ضرأو تاغل ع ةريصف ممملا ثياثت عم رمش ا ثملثت ىكح ءاضأا نم ند رخأتملا ضءبوماوعلا
 هنتفعةومل هب ىىسبر غو لةةىابنماغثددحلال> لا (مت) مافىأل فلج رو للمنلا ةريثك ةبعت

 بادنمىفدئدلا(ىغ)اضيأمهلاو ةميفلامسالاو ةغلامص ماو ردصملاب ةيمست غل رلاو ةثحووأ
 ىقثاو هتدن ايف هيبأ ىلا هتيؤر ةزم-هاءىدعتب ودعق بان م اوغوهد ةغل فو رثكدملاو تفل اما ىر
 هتيغأ لاقي فا الاب ىدعت: وما رثال ثم تاموك نع باغ رباب نمىماديصلا ىو بتناهملا

 تام لهىردنالْل نال هرثإث_ءص تامام لك أتالىأتيغأاب عد و تمهد املكمالسلا هيلع هلو مدقتو

 سل ائريهالوق ه.اعوكل ذربغب وأ ماكو كمه د
 هرذننمدعال هلام © هتءمرىه:دالوهف

 لعفلادان_سأي «ةممر ىمتدشند نمم+موىر ديال راذات دما اىنعموءامالا طقاب هفعض نما سدت

 امهثاثياموءاهلاعمنونلا) هة.مر ىمسنالدشند نم مهنمواهيلا
 ثينأتاافلأ ةدايزرىملاوةفرغلاثم ةسبملاو بو ممموهفاباهتنا هتمهتناو عفن بان نمام مم (هتمم)
 اذاناهنالاملاتممأاضدلاقبو لاملااديز تءمأ لات ناثىلاةْزم-هابىدسعتدو ب وجال معا
 ساف لثم (جولا) رهقلاولاملا ىلعةيلغلاوهوباه:الاىأ سهنلا نامزاذهو هماعراخب امهت هتاعج
 فاالاب جمتأوناة ماو مخواجو مئنية غب جمد قد رطلا جونو هلك مجاب نملاو محملا جضاولا قيرطلا|

 باب نءو دعت باين مادو مىدشلا(دمن) نييدعم هو نيمزالن المع د هتصخرأ هتح منأو هتح متو هلم

 ىدثلا ىممو عفة صاد ممسرفوده اون عحلاواضيأ :دهانودهانةب راجو فرششأو بعك ةغل عفن
 ل_ثمدا منع حلاو دهان لعاشلاو تزربو تضمن مغنو لق ىباب نما منودعأ !ىلاتدمنو هعافترالا دن

 موعلاد_هانئو ضد ىلع مه معهد ض منن راى او دعانتو هت_فهان :دهانمهند-هانوزافكو رفاك

 رمت عحلاو عت اىراخلا املا( رغلا) هلك | نوكرع ثباماعطامساو رع دبل ةقفذ مهنم لك جرخأ ة دهام
 ازاحمدو د_خالا ىلع رهنلا قاطأ مبامسأر بس لئمرامنأع.ملاو ةغلنيةذغب رهلاو رمغأو زيتمفد
 رغد مدلارعو رهتلاءامىرىل_ىالاو بازيلا ىرس لاق باكرا فجور هناا ىرس لاف ةر واعمال

 ن-سنمناكامالا ت شام مالارمتأ ثددحلا فو هنرمتأ لاقيف زم فان ىدعتد وةوقبلاسن 26غ
 شايبو هاا ثيدح قو مورلل فدا يموهو سمذلابو رغما فلا عولط نمةغللا ف راهنلاو رفظوأ

 راغسالات قو نمراهنا |تّقنطأف برعلاتعسو اع رورامنلاو لال انيد ةطساوالو ل.الاداوسو راهنلا

 م ل ا ْ فرصناعورفل!ىراهل ا قاطأ اذاو اجو رغىلاس مثلا عول ط نم سانلافرءؤوهو بو رغلاىلا

 طع

 لغ



 نم هقذووهف اهّمن هض ره نم ( هقنإ ففذغاو لما ظفل ىلعءانا اوف لالا, مدع و ردو ةر دس لدم مهن
 هتو-هف عفن باب نم مالكا ته شنو «قانووف هغل عفن باب نم همني هقذو همقع ىف ه:كل ئربسعت باد

 ةزهه ان ىدعي و ليعف ىلع قنوهذ فطن تفأ اي ةواةنودملاو ف اي.اعن بعت بابن *ىقننئشلا(قأ)

 ةغلءايلابىنلاوبصقلاىهو لا أ لثمءامنأ ع-جلاو خءىذمطءلكلجنازووقنلا اوم .هضتلاو

 قنأو هوقنثج رده ااةن ه-2.ةنواوذمظعلا توقنو ءاقنأ عسالاو نمسلا نمنيعلا مصماضدأ قذلاو
 مكلابو تفلايةواقنلاو هترتخائ ثلا تمقتذاو صوقنم قامو هذ هنه“ نم هوةنرثك ءاقناهريغو ربعملا
 هععوءامااوو اولاءنيةذو نيوةن ىنأبو لمرلا ن«سدثكا ااًهنل او هترتخاو ه:.ةئناىذلاوهو لضفالا
 (اهثاثيامو فاكلاعمنونلا]) بايسأو سس لثمءاقنأ

 بكنموهفرمدكل ا«ةياكت موه | ىلع بكتو لامو لد ءامكثو دعق با نماي وكت قو رطا نع ( بكن
 دمعي هنال فتكلاو دضعلا سأر عمةثوهو صاشل |!بكسم نمذوخأم فد رعل ا نوعوهو سم لم
 تادصتو :دصع لدم تاكد عجلاو ةيدصملا ةيكتملاو بكذملا ىلعامتقلأ سوقلا تيكشنتو هياع

 بطرلا تكنو ىتاءمغلابتاك-ذو ماربو مربوةمرب لدم تاكذو تكن ع+ او ةطقنلاكئشلا ىف( ةثكما ١|
 همضقن لثم ثك-ةناوهذساو هضقن لة باب نما هك دهعلا لج رلا (ثاكن ) باطرالا هيف ادياتيكستت

 ثاكنأع-جلاو ةيناثلز هل ضةنامريسكلابث ك-نلاواضد أ هضةذ ءريغوءاسكنل !ثكنو ضقتناف
 ىاطب و هريغو سراف نبالاقاحاكن ب رمضساي نم مكسب ا ضدأ ةأرملاو لج را (مكسن) لاجأو لج لثم
 :ًاراللاةءوامتجو زتوأ اهتثطو اذااهمعكت اضدا ه.طوقل |نبالاتو ٠ طول انو ددمعلا ىلعو ءطولا ىلع
 :زمحا ىدعتب و مكن ىنحو عكست ءاوج وزتاذعك ان أسعار ىس و زتف ىأ لصو ةزم ىسيكت اف ثالح
 تاكانت صوأ ه«باغو هيصاخاذاءاودلا هعكن نمذرخأهلاقد ةأرملا ل رلات عنك ألامت.ةرخآلا
 حاكسنلان روكم اذه ىلعو اهارثد طتاخا اذاضر ًالارطملا حكذ نموأ ضع. ىل اهضعد مضن | اذاراهثالا

 امددح ا ىفالوامييفال هَعِيَعحهنابلولا مةمسبالف هريغنم ذر أم هنالاع.ج ء طولاو دقعل | ىفازام
 مكحنرم ةترقبالا ءطولاموغيالو نالف ىبىفعكتوك ةنيرشبالادةعلامهشيالهنا هديب و
 نءدح او مهفيالهنال كارتشالا حب رتدف ئثنمذوخ أمريغلمةناو زاجملاتامال-عنمكلذو هت وز
 (هتركنأ) دتشااذكن شيعلادكستو رسعت دك.ذوهذ بعت باينمادكن (دكن) ةئد رقبالا هممسق
 ءاركا اواضد ار اك:الاريكشلاو فرصتدال هنأ ريغ كلذك تبعت لاثم هتركذو هةفرع فالخ اراكسنا
 هتسعاذااراكناهلعف هملع تركذأو 0 ايعالاوهو لُمم لفق لثمرك- لاو ركشملاىنءعءارلانازو
 (هتدكن) ىنءموانزو ري-ةقدارييغت هتريغ ل ثمر كن تف اريكسشت هنركسنو هن دج هة>- ترك أو ه2 منو

 ةداعل فلا بول _ةمهنال هسأر لل ؟هالج رجرخاذا س .وك-:مدلو لمق هئمو ه:ءا5 لتقدم نماسكست

 نماصوكن هميشع ىلع (صكن) ضرملاىلا سلق هن اكضرملاهدواءلوعغالءانمااب اسكن ضد راس ك-نو

 تفكنو سم5 باب نمافكنئ اا نم (تفكن) ئشلانءماج الا صوكنلاو رم راؤنب الاف عج ر دعق با

 با,نمالوكودعلانع (تاكن) | ارا.ك-ةءاوةفنأ تعنتمااذاتفكنتساو ةغل ل25 تاب نم فكنأ

 لكن ديزوب أ لاورخأ لاو ني اودو مم الا هعئمو هما سعت باب ن مالك ن لك.:و زا ةَعلهذهو ذعو

 هبادأ ةصمق ةلكن لثق باب نم لكني هب لكن اهنم عذتمانيعأا نع لكنو هباهذ أش عنصب نأدارأ اذا
 ىناين ما هكذ هل هكسنو هي ز ىلع لج رلا( هكسن) لاكن !مسالاراضد أ ةغلا م ديد ثةاايهب لكنو ةلزانب
 له لعماهف ع رمشدا كلذ لعفاذااضد أ هه:,ىدعت اهكسن ههكمنر هفنأ ىلع سف :ةاذاس رضو ءهذ

 3 ْن 0 رمل (تااك_ن) هنممسا ةرقللثم ةوكسنلاو كلذكةهكسنةءاوال ا
 ةباكشلا مسالاو ىر با, نم ىكذأ هيف تيكن ةغااضيأ عفن بان نم اكنو دعلا ف تأ اكسأو !مترمشق
 ((ا+وئلشب امو مملا عم نونلا) تنغثأو تاثفاذارمسكتلاب

 | مااا ا ع عدم هن قو ل هويدا خس لعل دنا زعل مشب (جذوغألا) حذوُم
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 كعد> ةوةءوه



 ااا
 ا ب ع ع ب ب نتج: ع م اح م ع ع ويح دوعع همم ع يح صح جعل ب تع ع صيف سس ا ب للبر ب يي يا يي ئئ 22 ئ بيب ب777 م م

 رسكلا ىلعرمصتقد مهضعد ومده اذاضوقنملاءانملامساض ةملالاق مضاا ىلع ىرهزألا ريوتتاو

 اذا همربأام تضمن لاقي هنمو همرتالح اضيًااضقن للا تضقنو ضوقن عم او مغ اعنعو
 همائئلال عد يعألاو هثرب دعب ج راض ةتناو تاطب ةراهطلا تضةتناو «4فندوه ضكقئناو هتاطنأ

 ىهتعي هضع ناكاذاض فانت همك ىفو رخ "الا ضن داو ليناك اعفادت نام )اكل !ضقوا.:ةو سف
 نءاطقن باتل (تطقن) هلقثهحدف هضقنأو ىنءمو انذ و هلّقن ًارهظا | لا ض ةنأو ضعب لاطبا

 طوقنم باتكو ةرما جتغأابةطقنل او فرغو ةفرغلثم طقن ع+لاو ل_هغلل مسا مذلاب ةطقنلاو لق با

 ح:فلاعوقنااو لوعقم عج ىل.عف عسيةثوهو عّمتنا ىتحءاسملا ىف هتك رئاماقت اهريغو ءاودلا (تعقنأ)

 عيفذو عوقنوههدعب و عوقنوه عمن نأ لقفهب رهطت» و هب رصستنا مر وهطلاو روهسلا لثم عقنبام
 ىت>ءاملافكرئاذاهريغو سدد زااو رمل عشت لاقمف كلذ نمذ تملا ا ارشلا ىلع عسمشنلا قاطدو

 هيف عفتني ىذلاءاملانونلا مش ئش لك ةعاقنو لصألا ىلععقتنم وهفاض» أ زاجو خس طريغنم عقفي

 تقلطأ دقو رف_لانم مداقللذذ: ماعط ةع.قذلاو ءاذحلا هعامناهءامز"اكف ناو راىذرمب ةغصو
 عبقنلاو ةعيشنلا عنص فل ألاب مَمنأو اعوقن نيتحتمب عقني عقنو كالمالا دنع عنصيامىلعاضي أ ةعيقنلا
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 عضوا لو هو عسيمتو عق ايوهف هتكملاط عفن بتانزم اع هعّقنم ىتءاملا عقنوءانملا ةريثكلا اركملا

 ليالهنع هللا ىذر رم هاجو قءقعلاىداو رد. -دطقوهو عشت سو هماعدرن ا ىلص ىذلا هند لم فرقد

 ثددح ىو هيدا !نواجترق نب مشع ىلع هز زم هزلي عداوط حزعبل او تامل ف لاق ةيدبيغلا

 ىازلاو ةلموملاءارلاو ةمعملانيغلاب زرغ ب مكر فسد مماافو نياسلا ليان م-ةنلاز رغرمع ىمح

 بوةكموهو ع.ةمأ ارم ىدح ىدهح سمك ر ب لاق هناق ستاك ان هلعاوع ا. انيوتكم عمقمل ا رغلاو

 نالاقف هع اه ماعىف 'رمءش سرف ثور ىأر هنأر ين عولاق هبطخم اذكه بوتكم اماعو نوذلاب

 عسمش ملا يجح هن ارع تثددح قو ىركملا لاو مدت فروصصت 0 املاهءاجلاوكلذكو نوذااباهدالاكو

 زرغلاو رومقلعضومءاملا ع ةيلاامناو .ابلابعقيلا ارلامف نوثدحملا هفعص دقو نونا اينيا-ملا لومملا

 الو لءاو عق. ةسمءاسملاو هعمتدم فلاي ءاملا عمن مو "لانه هيرق تام ضخ تاو مالا نمعون نيدهفد

 لح رلاناهلهاود..ءوبأ لاوءاعو وانا ىقريصت نأ ل قاع ري ىذلاامتاملضفوهو ما عام
 لةق باب نمالقن(هةاقن) هريغللخاغل اعننأ هل سداف اهاقسأ ذاخ هةيشام ىسةالغا َئ اد ردع ناك

 ةصدل |ىهو هللا هنمو رثكتو ةغلابم دب دشنااب 4:1 هنو ةلةحأ امال و لوم لمثناو عضو هنمهخاودس

 ثراموهرم اظءلا شارفاهنملمنتىبلاَةلَة ا دممعوأ و ىعذ الالات ىرهزالال وق هدررغد وتمكسلا

 صنلع اهل امسا ةعمص ىلع نوكدنأزو دعو اضدأسراذ نبا اظذل اذهولمقنتلا لماعأتح رمق اهنم

 انزوةل-رملاةلةئملاو هل ةنثومظ ل ارك اهنال ةب رسضا !سفن دار | ىلع ىرهوملا هعبتو ىناراقلا هيلع
 فلا ألاب فلنا تلقن أو هلم ةعرك ناز ةل_.ةنلاو ءريغو ريعيلا فذ لعمت ةعقراضيأةل -ةاملاو ىنعمو
 الا بو ركنا نعءاسنلا ىهنثيدحىفو احلا فلنا لاقي و ف1 ارفعج ناز و ل ةذملاو ةلدةنلاب هتفصأ
 سابةلاوهو مل ارمدكب لم ىبارعالا نبا نعو نالقنم نيفضأ لاقد ى :ردز الالاق اهءاف:مىفاز وجع
 هللاتلقن ثيدخلاهتاقانو رسكلاالاملاكلا هج وناك ام تذل ايعاسملاالول ديمعوأ لاق لآ هنال
 امقز هنم ثوقنره أ هيلع( تمشن) فا او مهل ايدي لقثتداملقنلاو هدنعامىلا لةنو هنم ىدنعام

 ىفو هل-هفءوسل ةهاركسل اد_ثأ هةدركو هت.عاذاةغا بعت باننم معنأ تمةنواموةنو ب رض بان نم

 انمكرالو سنذ لد: ءانا سدا لمقو حدقتو انف نعطتامو ىأىلو ألا ةغللا ىلءانممقنتامو لد زنملا
 ةلكل ثم ةمقن ممالاو تمقاعت مقناو ب رض باي نم هنم تدةنواهزر كم
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 ىلع و واهاثمففذت و
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 | ص تستسسةسم ةسس بسس تسسلم بسام تس سمج تخسيس سمج سم نس سس تميس تس مم سس سم مميت ممم سم جس يه جت (

 نول أسال اذكوةب و رالفدمعالىأ امو رتدمم رغب اذكو هنم ةعافشالف عفاشال ىأ نيعف اشلا هعافش

 مول !ماتاموف موهعلا ىفنل ناكم داكلالوأ لاك همس مدقت اذاو فال االف لاؤسالىأاواملاس انلا

 ةئمه ىلعدراو ىنلانالو صوصخللا ىن ىضتشبالمومعلا ننال انذك نكي ملم_هضعد ماكدق ناكولف

 عوف صوهو انعم ىفاموأ لك هلوأ ناكو مالاك ل !لوأ نع ىئنلافرحوخ أ ةاذاو د رف درف لكىلعالع+لا

 درف لكس تدشينأ ب هيف عج وهوادتملا نعربخ هنالاماعىنلا ناكاوموهي مل موقلا كود ءادتبالاب
 امنافن كي ملكلذ لكمال لاو ةالصلا هملع هلوف امأو هنعاريخ هلعج مداملالاوادتملل تيدبام هنمدرف
 كلذ ىلعءانب نبىهألا نم داو لكى ذف أيشاهنم سند لهناو رمت ةالصلا نأ هنظ ىلعءانب عجلان
 هيلعددرتف هسا لوسر كلذ ضعي ناك دفن ددملاوذهللات اماعىنلان كب ٍلو نطلافاخذتامو نانلا

 ىت> ىئنلا فرح مدنا نظ هل لص<مولو متناولاعف ني دما اوذلاق اماَمحأ لاقو هلووىفماللاو ةالصلا
 ْئدلا نمءىدرلا في فنتلاونونلا مضب ةيافنلاو كلذ لكن كيل لاقو اماعنوكيال

 امهئاثياموفاقلاعمنونلا )
 تقني فإنا ينو كاذك ةيادلا نطب راطمملا ب قنو هتقرخ لة با, نمامقن هوحضو طئاخلا ( تمقن)
 اذال_:5 باننماسقن ه-ةءقنلاقمف ةكرحلابىدعتبو بفانوهف قرت اضدأ نو فر بعت با نم
 تفي ةسبةنملاوءابقنعماو فيرعىأ بيةذوهفرسكمااشباقت لستق باءنم موعلا ىلع بقنو هتقرخ
 باقتلاباههجو تطغتمقنتو تءقاناو ب تكو باذك لثم بقن هعجج ةأرل |باةزو ركل لعفلا ملا

 تعمنو همددر نم هد-_.-ثصاخ دل !ثعقنو هد-ةعنم هتيقن عفن بأن نم ام دوعلا (تسقن

 (تدقن) كلذنمماللكلا عقشو رثكستو ةغلاسم ديدْشتلاب تعقنو م نم هيفامت رغما مظعلا
 اهترطن اذا كلذكت د_ةتئاو رافكو رفاك لثم دان عه او دقان لعاغا او ل-:3 باينم ادمن مهاردلا

 ىلع هلاهتد_ةذو نياوءفمىلاىدعتيف هتيطعأ ىنععمهاردلا ل-+ رلا تدقنواهغبزو اهديج فرعا
 صا بعت باينم اذ تنْذَمَنف هنم هتصلخ اذارمشلا نم( هذة )اهض.ةىأاهدعتن اناضبأ ةدانزلا
 رقنون اسناللمغلاكهلرامنلاو هطقنتلا لتق باد نمارّقن بحلارئاطلا( رهذإ هن خةذأ امنيه فب ذمنااو

 لاقرذ اونعمملاو رقانوهف هباصأ ارقنندفامهسلا

 ىاذمف انف مكءادعأ م بايصلارقاونلابثت يمر
 مولا نيد نم هنوعد همءاب ترذو هتدعل->رلا ترقنو ف دحلا ببصد ىتحرفان هللاةدالو ىد_-ىأ

 رقن هتالص فر قنو كا ذك هب ترغتن او ىلغملا ىف مدقتونيعلاو ءاغل ا تشد ىلعف ىلع ىرشنلا ةوعدلامعاو
 ريقنلاو :اونل ارهظ ىف ةتكنلاريق لاو ىرقنلا ىلصب وهودوهسأاو عوك را مد لواهيف عرمسأ اذا كيدلا
 نعترّمن ل.ةهنمواهبترف-ارن ةمشخلاترنو لوعفم ىنعع لمعف هنع ى-منواويف ذشو ردن: ةمشخ
 ضرألا ىف:رغح ةرقنلاو ربت ىه بوذلا لو ةضغا |نمةياذملا ةعطقل | ةرقذلاو هنع تدع اذا يمألا
 رسك,سرفنلاو ٠ نام_فلاثروتاغتلا ةرفنةماخلاو عامدلارش [ىفةرفحافقلا ةرشذو ةرييكر يغ

 ةيصاخ نمورثك أ اهءاماىفو مدقلالصاغمف ثدحي مرو وده لاقي وفورعمض ءءارلاو نوذلا
 نكللافلا قرعو لصافملاعجوهنمو ىةريغوضعىفهنال خشي الو ةدمعمس<الهناضرملا اذه
 ىفلوخدللامالعاىراصنا !!مريضن ةليوط ةمشخ (سوقانلا) لاما فالتخال.امءألا نيب فاوخ

 امتجرذغس ا اشقن ةكوشلا تشقنو لق باب نماُسَعن ( هشقن) كلذ لعف للة باب نما سقذ سنو منال
 نما صن( صقن) هب اسح فت دصةةسا ةثفانم هتشفانو حاتغمو تشم لئم هيف هْغل شاةنملاو شقنملاب

 ةوعصقلاةغللاءذهىدعتمالو ىدعتر هتصقنو هما دعب ئثهنم بهذ ص ءةناواناصةنو لة بأي

 فرعضتلاو ةزمهل اب ىدعتد ةِرعض ةغل فو صوُمنم ريغواهفارطأ نماهصقنن هلوثىفن آرقلا ءاحاجو
 هلثمهتصقتناو هقحادبز تصقنلاةمف نيلوعفمىلاهسفن» اضيأ ىدعتيو عيصف م داك تأداو

 ضوفنلا ىنعي لجو لغد لدم ضمنلاو لق باين ماضةنءانبل | (تضقن) نز ولا مانريغصفان مهردو

 يصتقاو



 رسكملا لبقو دود جيتغلا لق ( طغنلا) لوعفم ىتءعلعف طق فتامني تغب ضفتلاو هتطقسأ
 صالاو طفذااودو ةماعلا ه-ةهفأم لو الار و كموهام باد لاك تامكسلا نبا رايتخاوهو دوحأ
 ةطاغنعماو راعلاو زادلاكه ةفوحهنال طق: !ا!ىتارديدُش ل١1 لاعف ىلع طاغنلاو كلذ حّتشب دقو

 ةطافقنلا تّلطأ مثتاطافن عجلاو ململا تدهس > الم اكهندنعمو طغنلا تدنماض:أ ةطاقنلاوءاشاد
 طغقنلاةأمسعة- طافنلا ديد لاو مستفلايلاعف باب ف ىاراقلالاق !مريىتاا طغنلاةرو راق ىلع
 زوي د تقل تنام :ال"طعغنا اجرك نمراعتم هن "اك ةطاغن ةرثملل» اهقفل!لوقواضيأ طفنلا يرذو
 لوقءديؤيو شاش .راهتم عمت ريف ىرخ أ مطلت ة>والءاملا ةخافن ليقاك ةغلاملل لعافمسانوكينأ

 هيلع تغةوامهف كلذزأ لنكسلو ل-عافف ةنقلامإابلا ءذو تاغافز تازةطفانةوغرىرهزألا
 ةلك 00 اممحللاودا1- نيب راصاذا|طمقنو سعت باد نماطغن هد, تطفن لابو
 نو او ديالا تت لو نطل اد ايا طرو 2 دةارمو كل طغن عجلاو لدم

 هبو عفانوهف ةعبفت نواعم ىتعفاذك ىعق:لاعقيدب ولطمىلاناسنالاهب لصوتناموهو ريذلا (عفنلا)

 ىلدهنلا لوسر لوم ثرخلا نب عمت : ةركب ولأ , ونأ هنمو ىه”ردصملاريغصتدو لوس رلثم عوفنءاج وى
 مهاردلا (تقفنإ هم مسا هعفنملاو هبهثلا ىف ىنعفنو ئس ناي تعفتناو ىناتصلا رك ذاذك سو هيلعدتا

 ةيرالمفاقلاهلجو هسنم مءا هفقنأ اواهتةغنأ ل اقم ةزمه-فابىدعتد وتدفن بعتٍباد نماقفذ

 ل رلاقفنأو هن نأ هتةفنأو فاض أ عفن ئدلا قع ذو اضد !ّ:لل>اولا ظفل لع تاًةغنو تاق و
 رثك حتفلاناتاغن ةارملاو ةعا_ لات ّقفثو تتامدعقب ا: نماوومنةب ادلا تّنو هداز ىف فلألاب

 نأاذاعوبربلا قفانورخآعضومن نم ج رخم هل نوكت ضرألا ىف ب رمسنب_:هتفد قفنل اواهماطخوأ مالط
 هلم رخدقف هلهأ عمءانآو مالسالاريغرعغأو هلهالمالسالارهظأ اذا لحرلا قفانل.ةهنمو ءاقفانلا
 عمجلاو او همماغرخ ى 0 لفنرخا:: رىوعتنا ٠ لاق ةمينعلا (لفنلا)ىلقلاناغنلا لو كلذ

 لفنلا و لذاون عجلاو ةضر رغلا ىل ىلع ةدانزاهت الاه ريغو ةالصا ىف ةزانلا هن :مو بايسأو سدس لم لاغنأ

 لفنلا هلت .هوليقثتاادوفلالاب هةلفنو لج را تافنأواضبأ ةلفاندلول ادلول ل اًمي و اهل مم سلف لم
 0 منءالفن تأ ىا.هص أ ىلع تلفنتو ةلف اذ هلا تاعف تلغتتو هنماج ودب رثال ةيطعوشو هربمثو

 ىأهدفأ : ىو ىئناف ضرالا هجو نع هتعفدمر باد نمايغث ىمحلا (تيفن) اوذخ امل عةدانز

 لوك ةوسسنلاف ىنذم لح راو هشئتولا ذايسنلاثمغن و ىناف هيفن هتنثت الو هعف دتئث لكل لم نا

 ءوأ هب واذ ىذلاهعبطو داولا نا ىنانه دارملا لد بنل اى هبداربالىدلو ثا هداول لئاّقلا

 هعبطو هملخ ىلعوه ىنعملاو ه.بأنبانالفمهفوذ ضمةن اذ. هو ىيبطو ىاخ ىلءت سا لاو هن'اكجو

 وف اهقلعتم نود ةغ_صلاكإث ىلع طل شاغات ةفصط»فوصومْئثءىلع ىئئاادرواذا (ةدئاف)

 تالا ىلع ىلا طاشالو اولاد لح رااكلذدودو هموهغمو ل جر نم مايق الداعم 5 لحرال

 نوع ديام ٍّ عب هنبان |ىلاعت هلو5باملا ا -هنمو اهتاقاءةمىئتتاغاو قكالتاوذاانآلل ةفوصوملا

 ءردمتلاو مائص الاوهو دس ا يجاوعو التر نهم رك ل1 نم ةنودنم

 غاس ةدوصقملا :رلا ىه ىلا ةفصل !تغتناأملن كلل كلزودو ةدابعلا قس: وأ مهعفند
 ئد 8

 ىنذلاعوقو
 ةيمط# أم ىحيالأى < الواهيف نرعالىلاعت هلوّقك اعا:اوازاحدب عافتنالام دعا فو وملا لع

 ىأىلة>و زالكلذكو كلذودو ىنذا اهب لصخي لامالو ؟قاكلامال أ ىلامأل سا )لوك اهنمو
 نوصوملا ىنىعو ةفورعمىرخأ همن رطم ةومهمالاك قرثك ألا 0 0

 سقلاو يعالاق هزم مايقالف دوب وم لج رالءانعم ماه ل_جرالمف وهف هئافتنابفصولا كلذ ىتنمف

 ارامل ارز تامل ناذأو ا سداوهبةداذ_هالفراتمالكأ و : رانعىدةهال ب ال لع

 رحمباميضااىرتالو ٠ اهناوهأب نر الار ةيإل رعاشلالاقو هبىدتم سا 5
 مهعفتت افىلاعت هلوق ةق رطل هذه ىلءج رخو راح االف سضالو لوهاهعزف ةيالق بن :رأال ىأ
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 اعقب هممقت :وجاغتوهف دنع سلا عرشن لق بان نماجفن نا. بالا يقنواج امنا هةءفن أو راثدعق با

 حععيرلا تدفنو ةدحت و د.دئغ لع ةذانل !لاقيو ةيد رعىهوامتساغنلك ملا ة خان هنمو هتمظعاضدأ

 ةسفالاوءاطع أ اععنلاملابهدقثو ةممط ةعفن هلوث.هعغن بان ماسقن عرلا (ثحعفن) ةوقب تءاح

 نمرتكا ًاءاحلاليقثت و.افلاتفو :زمفاريسكي ةعقنالاو اهزفاح تدرضاسمثن ةيادلا تسفثو ةيطعلا
 لاقف هعفنالا نعام_متلأف بالك ىنب نمناصصف نام ارعأ نريضحو تءكسلا نيالا اهغر فت
 ىلءافرتف اع ةر وبكم معىنعي ةسفنمالا لوقا الرخ الا لاقو ةزهه ان ىنعي ةعقناالا لوق أ الام-هدحأ
 ع-+ل او ناتءلامهف اذه لوةىلءةعاجو اذهلوق ىلع ةءاه تةفتافبالاك ىنننمةعاجالا نا
 شر ىذلكلالا ةسفنالا نوكتال ب يذلا ىف وشركلاىه ةسفئالاو ىرهوملا لاق جئانمو مفانأ
 وهوالا ةسغذا ىم-دالو نيملاك طاغمفنيللا ىفةل*.مهفوص ىقرصعد رغصأ هئطد نم ج رعي ىغوشو

 هسقن الا لاقف 4فه3 اوبامحالصأ |نياىل_ةنواشرك هتسقن ١ تراصىأ شركتسا لق ىراذافعيضر

 ةراهطيف طرت شي ءاهقفل | ضءدلاقو ةنم لق هريغ مط ناو نيلل اريغ مطب نأ لبق ىدجلان ءذخؤدأم
 ناك ناو ةلذسأتعر اذانولوةي كل ذي ةربخلا لهأو ةسدت ىهفالاو نبال اريغةلذهسل | معطت ال نأ ةسفنالا

 ىفخفنوهبخفندامخافنملاو خفنملاو لق بابنماخةنرانلا ف (خفن) رعبلا ات لاهم اماطغلالبق

 لاقيف زم هلا ىدعتبوعطقناو ىنفادافن ,عتبا,نمدغني (دقن) خفتنافههفت لاقي 2ةوقزلا
 ةزمهاىدعتب و اهنمجرخو ةمرلا قرخاذاةذودعق تان ماذوغن مهلا (ذفن) هشنف أ اذاهتدقنأ

 راعتسمدهن"اكقتءلاذغن نو عاطم ىأ ذذ انءىهأو ىذم اذاغنو اذوغن لوقلاو ألا ذ نو فيعضتلاو

 دحأ لكل هك لمءقبرطلاذغنو هب ل_هتاقدرطااىلا لزئ لاذ غنو هلدرمالهناف,ه-لاذوفننم
 ءاهقفلاوذ نان اهدحاونينذالاك احرتواحرذ سفنل ا ىلا ل_دو ْئثلكناسنالاذف اون و ماعئ أ ذفانوهذ
 ىف ريذ بابن م ارغن(رغن) ئل اذوغن عضوم دصس# لثمذغنملا ناواسا ءق عنتر غوهوذف ا نولوعد

 ريفنلاو اروغنال ا ىلاعت هلوو فاهردصعٌىرةو ةغادم5 بابن ءاروةذرغذو ةعيسلاأر قامو ةيااعلاةغللا

 ئشلاىااورغذواوةرغت ارفثاو رغنواو دصواوضرعأ موةلار شنو نيتكفد رفذلا معالاو روغنلا لثم
 ممالاواروغذ شحولارمذو رد صم ا, ةمهستريفناهرمغوأ بر ند رفانل اموال لاعب و هملا اوعرمأ
 نارغنجاحللواوعقدىنم نم جا ارغنو مرواروغن حر ارفنو ف يعضنلاب دعت ورسككايراقتلا

 ةعاجني_ةفقب رفنلاواهنمثلاثلاموملاوهىناثلارقنلاو قد رشا مايأ نىفاذلا موءلاوه لو لات
 نمازفنىطلا (زذن) ةريشعلاىلعدازاهفرفنلاقيالو ةعبسىلا ل-.ةو ةريشعىلاةثالئنم لاجرلا
 ْ مك ةافنمكلائثلا (سغد) نود ود رفتري-غنماعم نهعضوو اعيهه-ٌءاوقب رْط ترمب اد

 تدسفنو ىنءمو انزو ه2_ساغنلهب تننض ل-ةمهب تسفنو سغ:موهف هل-ثاسا هذا سفنأو سغذوف

 لومي برعلاضعبو راشعوءاريشعهل_ثمورمسك-)[ب ساغن علاو ءا سفن ىهف لوءسفإل ءانملاب ةأرملا
 كلذ نم معااضد ار سكسلاب سافنلاو سوه: هداولاو ضاح لم سفان ىهفرعت باد نم سغنت ثسفن
 ىقروه_ثءعسداواضدأ لوعفلل ءانملاب تسفن ىمدألا ل منو تضاحع بع: باد نم س5 تاسفذو

 م-هفوق هنمو مدلاوهو سغنلا نموهو لوه-فهلل ءانبلاب ت سفن ض.+ل1ىفلاقبالو ضرحلافبتكلا
 مدلاب اهم اوق ناو. لال معا ىه ىتلاس فنلا نالا فن مدلا ىدمو ىردي هلمدالىأ ةلئاسهل سال

 حورلااميدي رأ نا ىننأ سفن او نا._لاىفناك اذاهسفنب دا و هنت جرخو اذدنمءاسفنلاو
 سالف لدم سوغنو سغنأ سغنلعجورك ذف صخشلا مرأن او ةدحاو سفن نم مكقلخ ىلاعت لا
 هجرخأو هنطابىلاس غنلالدأ سفنتو سافنأ ع.ماو ءاوهقلا مسن نيتهم سغنلاو سولفو سافأو
 اليل تعرا فن اغلا ت ثفنو لق باد نما ثفن نطقلا (تشفن) اهفشك اسفنت هتبرت ناس فنو

 (هضفن) كلذك اهراشتناوهو كلذنم ماني: كغ شفنلاو ريسكسلاب ش افنو ةشفان ىهف عار رغب
 اًضفنةرهشل !نمقرولا تضفنوكلذا كرهت ىأض غةنافهودنو رامغل | هنعلوزيل ل-25 باب نماضفن



 عمملاومنتلا نم مسا فلاب ةمعتلاو سود أ ىلععمي ءاشألا لم عن ءامعتلا عمج وسلفأ لئماضدأ

 ه-.هاقر اذول_عجاهعختنناهمعنوانيعكيدنلا منو نالو عست |بعت باد نم معني هثدعمعنو معمل اوهو

 هتيبلاقيو ةكمىلال_هلا فارطأ برةأوهو ةكم نم بد رقعضوم ىمم معئتلاوهو ردصملا ظفابو
 هتمعنو مءانوهف <16 نال ةموعن مكلاد دل امنوة4_ثئاعدجا عفرعدو لايمأ ةعبرأ ةكمندو

 تعقون اد_عول اودبز ما لهو ىذاملا دعب تعقون اقيدصتلا|اهانعم معن باول اق مفوةوامعلت

 ماهفتسالا ف :دعا منادي رب ذاشر ا. نبا لاك قد دصتو ةدع معن هد وسسلاف موقت لدوت لءةم_سملا ذعد

 ءاحاملْئاَعل |لاقاذاف هلطمتو ىلا عف رنأرغ نم مدقت اود دصتا تعضواهنال ىنذ وأب احيانمهيلع 0

 قو هلط.ة الو هلاح ىلع ىنذلا ى.ث معنف ءأج دق ىن -هملاو ىلد تاوملاىفتلقءاج دق ناكن او ىلد هلطيت اك

 ماعن عسالاو ىثن ألاو ركذلا ىلع مق ةماعنلاو معز هل تاق فلا الاب هلت معنأو ىلا دعب باح الل اهناف ىلد ||

 ةشائءاتل اوتيكسلانبالاقد_:ه تماوىفىهك انيفءاملاو ة:سلاةلصكنا ثمعت يات شك عدو اق

 نامعن ىرهز ألا لاو تافرعىلا يري وفئاطلاو ةكمنيبداو نوتلا فب 'لارألا نامعنو فتولاىف|؟
 تيملا (تيعن) مالاءام<أ نم مسا مضلا,نامعنلاو فئاطلا ب ووهو فئاطلاو ةكم نيب لج مسا

 لعافلاو رمصقلا عماموميف ملا حتشب ةاعنملاو ىىنملا لعفلا مساو ىىنموهف هتوعتريخأ عفن باينم ايعن |
 اضيأاريخ ىىنلا نوكيو هتوعريىذلاودو هيعانىأ هيعنءاج لاقي لبعف ىلع نأ

 (اوءاشيامونيلاعمنونلا)
 2 1 لبليلا ىمسي ليقو راقملارجأريفاصعلانمبرضل_.ةوروغصعلاخرفليق بطر ناذو ( رغنلا)

 قنالاو ريغن ىلع رغصد و روغصعلا همشد ل_ءقو رجل او ةرغنلالملما|نوجس ةئددملال هأ نالاقد و 1

 شمت || اهادحاتاغل همفو ةكرلا فيعضلاريصقلالجرلا ( شاغنلا) ن ادرمصو درص لم نارْعن عسملاو :رغذ
 اثاغنلااملانتبايسأب ٠ تدمنلطتايرالااماذا رعاشلا لات تارغنارو
 ىماغن لاقيف مضلاعم ينل اءايقومل ةيناثلاو هنيجارع لوطو اهرصق عماهلج ةرثكد فدو
 لخدئلا ش غنت ىطسقرمسلا لاو ل-.ةئنااو نوذلا عاف شاغن ةئلاثا او ىرهز ألا | مياعرضتةاو

 هتلاركثددتفاشاغت ىأر مالا !هلعهنا ثد داو اشاغن قا1اريصقلا ىعمهيو ضع ىف هضعب
 فاألا ضخنأ وبرمخباننماضغت ىَدلا (ضغن) تالثلاتاغللايدرو د داو مهضعب لاق ىلاعت

 باينمقغنيبارغلا (قغن) هتضغنأوهتضغنلاةيفاضيأ ةزمفابو هفنبىدعتيو كرعتاضبأ
 ةغلةلمهملاقعنو قاغتلامسالاو اسلا ىمس و ريخحاص مهضعيداز و قدغقيعحاصاق يعن برض
 ةهملامللكلا لاقوة لمهملا مد الاركن أونيغلاو نيعلا, بارا ىفلاةد اذه ىلعف ناسك نب ااه اكد
 نمالغن و دألا( لغن)ةمعملاعمةمهعملاب وةلمهملاعمةلموملاببا ارغااقءنوعارلا قعن لاق اذه ىلعف

 ةيراحو هم_ئداسفل لغن ةمئزلادلول ل. هنمو فرغضال نكسد دو رمسكسل ان لغنو ف د سف بعت باد
 هلثم منتو فرح منذاف ثكسو نم ااكب ماكت عفنو ب رضى اي نمامعت (مثن) ةينازلءةوكلذك ةلغن

 (امهئثاثياموءاغلا عم نونلا]) ةءارقلافتوصلان حو مالك ل !سرسةمخنلاو ||

 نمىرىت>الغمهضعيدازو نايلغلا نا غنلاوالغاذا اتقن برمض باب نم ردقلاو لج رملا (تغنإ

 اذالوق نممهنم وٌقزاذاث غنو هب يرتب رمض بأن نما.ش شت همق نم (هثفن ( ماهتسلاك ىشنهناءاعةدش

 ثفانلعءافلاو» .رصعاضد امن همن و ريسلاناصيااوق و قراا دنع ةدقعل | ىف ثةذوهعم قد رالوذزد

 نماجوغناهريغوبنرألا ( جنن) ءاَقلآ بلغلا فئا اهلنا ثغن و ةثاغنو ةثفان:ًارملاو ةغلامم ثاغذو



 فان

 سعن

 سرا كاروظاتلاهنمو ةراطنعجاورظان لعاغلا اوهترمد.ً اضد أهمل !ترظنوا 0 (هنرظن)

 نيدلاترطنأوت رب دترهألا ف ترظذو هصخم نا #تالاهب رصد ىذلا نيعلا نمرغصالا داو ار ظانلاو
 هترظنو ريخأ:ةىأ ةرمسمىلا ةرظنف لد زنا اىفو هنم معارم-كللاةماك ل ثم ةرظنل اوهترخأ فنل ألا
 نو رظتنبامىأ :دحاو ةمصالانورظ ةددام لد زأ :زتلا فو هع هترظنفاو وشل ترطتو ةغلا الم نيدل

 ىلعوهباتكلا !اىفترظنم_هوقف ىيىناعملاىلاىدعتنو هسفتبتا رصبملا ىلا ىدعتد مهضعد لاقو

 هن واسم ىأ ذهريظن اذهو ىواسملا لئلاريظنل او بانك ا ىفب ك1 را رِدَقَتلاولومعم فذ
 كرطاعمو رظانو ني_تاسبلاو ضان راافدرانلا دع مععلااهل عتبي ةماكمتفلابة راظتلاوءارظن عملا

 فرعضتا ابىد عتب وفر طذوهف سندلاو م<ولا نم ىقن ةفاطن فظن ئشلا(فطن) ةلدات هلداج ىنءع

 ممسكل انماظنل اوهوكلس ف هتاهج برم خباب نمامظنزركلا (ثوطن) ةفاظنلاافاكت فظنتو

 امظنرعشل |تهطنو فات ريغ جمنئأ د>او ماظن ىلعوهو ماقتساو هند ىأ مظتنافرهالا توظذو
 : امهئلشبامونبعلاعمنونلا

 وهو مهعز ىلع نيما نجاد ا ميعت قالا فرح ناك ةغل عفن بانن وانرصابابنمايعتنارغلا(تعتز

 هسغن تعنو هفصو عفن باين ماتعن هيحاص لجرلا( تعنإ) تودالد هسأر كدر هم يمعنلا لمقو فار ُمْلا

 ه:-_س> توعن هلو هتاهنة ها> هلثعنا|ناكاذا مخلاب ل->رلات عنو ف_صت ات عتناواهفصو رخلا

 رعنتةيادلا (ترعن) ةمعشلابةأرملانعىنكنت برعلاو جاعذو تام: ع-هاو نأضلا نم ى :ذالا(ةمعشلا)
 . ينل اذ ىهساشلا هديا“ رو:ةالروعانلاهنمو مقلاب راعتلامسالاو توصاربهذ لق باب نم

 عكدو ع ؟ ار ل ثمسءنمهجلاو سعانوهف ساعن لا مءالاو لثق باننم سعد (سعن) ريعاوت مهلاو

 ساعنلا مونلال وأو ىتسوو نائسو ىلع ءولج ىسعزو نا سذ ل ةأنعزو سع اونعسملاو هسعانئأر ا ماو

 0 ع هللا دوو ورا ع نئاعبلا لع وهو ن ولام موخلاىلانا الا اتمتأردو

 مالك ع مست تنأو مونل اوهو قفعلا غنا ةيلاو مان !|نيبنانالا نوك,نأوهو ضمغلاوىركلا

 وب هلا ىلاعت هللا لاةرغص توم موذل انال نوماندال ة نما لهأناىورو عوجمهلاو دوجحلا غموقلا

 نوكدامن>ًاوءارغلا لاك هريظن ىلعئشلا لم اماريستكو اهمانمفتمتىتااوامتوم نيد سفنالا
 الاا ثهن ىوسالو تمملاريرسم (شعنلا) مونريغ نم منسولاساعنلا همم ى رهزألالاقرهشل!ىفكلذ

 ةيرتكم للم نس رتاعلا نيستت او رطشلا لعل وجت نئوعسم تيمورب رسوهف نكد /ناذ تءملا هبلعو
 ( ظعذ) تملا شعند سنلوض د رااذا كلل ايف لمح دف هيشاضد آش عبلاو همادأ هشطنآو هنا هكعن و

 تان اضدأ ل رلا اعز أو كرس هيحاص هظعنأو ظعانوهفاةيشرشتنااظوعتو عفن باي نما ظعنركذلا

 طعم سالف :دعهلاودعأف مراعىهأ ظعنلا نأ ب رعلا مالك ن موكل ذك ةأرملا تظعن أو حاك-:]] هسفن
 ءاذحلا(لعنلا)مضلايزاعنلامسالاواهرس زو همغب حاصاقيعنب رضٍب ابنه قعند ىارلا (قعن) ىأر
 لعن هعم لعانلجرو ماهسو مهسأو مه لثم لاعذ "و لعن أ عمساو ةموساتل | ىلع قاطتو ةئنؤم ىهو

 ةئنؤم هنفح لغسأ ىف ىنل !ةديدإلا ف.سلا لعزو لعتناو لعنتو نيتهقغد لعند لعن لمق لعنل !سنلاذاذ
 لعئلاكهل نوكست هلغسأ ىلع ةدلح ىهو الحنان تاذح لقتل هع ةاعزو فل الا, فكنا تاعناواضدأ

 ةبلصلاضرالال_عئلاو ال_هذاهف تاعج ةاىفاهريتيو فل ةلاراهتلعنأ اوكلذ نم ةبادلا لعنو مدقلل
 عارلالامملا (معنلا) لاحرلا ىفةالصلاولاعن لا تلترااذاهنم و ماهسومهسلثملاعز عجلاو ةظماغلا
 و مال الاىلع عقب امرثك اوهظفل نم هلدحاوالعجوهو

 ىهو فلظلاو ف1ناتاوذم اعنا اوة-صاخلد ,الامنلا ل_.ةواضدأ ماعت اونالجو لج لةمنامعت

 تدرفناناو مع ىهف لالا تدرشنا اذان ةثال“ ! | هذه ىلع م اعنالا“ قاطت ل-ءقو محْعْلاَو رقملاو ليزألا

 ةقاتعلا ىلومو ةمعنلا لوم منماو ةمعنلا مسالاو هريغو كر ا وامعنمستملمُءلاو رقملا

 منأو ردسو ةردس لثم مين ةمعذلا عجو ةمعتلالثمءار+لانازوءامعنل او ىلمحنازو ىمعتلاواضيأ

 اضدا



١ 
/ 
 ا
ْ 

ْ 

 نيعو ريزغرب_ثك ىأ اضن ثيغو هسنم خارأو هف مشنلا نمرثك أ هتالباذا عفنو ب رهض ىاب نماطخأ
 من ىنباص د يمعوب أ لاهو لعاف مسابالو لعفب هيف فرمدتدال ىممألا لاو :ريْرُغ ةراوفىأ ةخاضن
 ىلع هضعب تاعحن مذ با,نمادضن (هندضن) دحأىلابوسنم لعمد الو لعق < فنك اواذك نم

 لءح ايااقدضنلان الا دضنربرمسا | ىدءو لوهغم ىنعع ليعف دمضنلاو دوضاملا نيةهغب دضنا أوضعب

 رمان هريضنو هرمضن أو همعذ لق بأي نم نبا هرعشنو ريضنوهف نسح ةراضن مخاايهج ولا (رضن) هيلع
 بهذلا سلف لم رذنل او ةرقلثم ةرمضنل ا مسالاو نسحلا ىهو ةراضنلا نموهلاّقد و هلم دب عمار
 دلو نم رييخدوم نمةلميةريكظنا اوند هنئمو كلذ نم ىممو ل م1 اري_ضنا أو هلثمم ركل ثمري_ضنلاو

 الماق جرن اضم ضن برع باب نم ضن ءأملا (ضن) مهبسن ىلع برعلا فاول دمالسلا هيلع نوره
 ءاقيو ةدم هلامءاملانمضاخلاو ل_صحْئْدلا ضن ةيطوقل |نبالاقو لدعنو لد صح نما ضنو ال.اق
 ناكنادعبانيعلواذا اذان نومه داغاديسعو ألاقاض انوا ضنريناندلاو مهاردلانوعس زاخلالدأو
 هقح ضنئسي وهو رست امىأن ددلا نم ضنامذعو لصءاب ىأئشهنمىدمد ضناملاقب هنالاعاتم
 2 راى هةءلغل 25 تان نم الضز هءاضنف هةمما رالا شنو ةلضانم (هتلضان) ئمدع, أيش هزت ىأ

 ومغت هتيقاأ هوضنأ  عدوتلا (توصن) تلداح وتءماح هنع تلضانو ق.سللاوم ار موقلا لضانتو

 4هق انولاجأو لد لامع اضنأعجل اولوؤومىأوضن لو هئيصتت او هد نم مف .سلاتوضنو

 موطن ىئنالاو حيطنوهف يطخلا نم ٌسكسلا تامو عفنو ب رض ابن مرد :وهو فو رعم شدكللا (عطن)
 هيف عطتةدال مهلا: مآ نمو احاطنو ةعطانم شكا ان ل رثا طانواسط:: اوناشسكل امطانتو ةصط:

 دنعءاطلاوءاطلاب لاقي مركلا ظفاح(روطانلا) دحأ هيف فاةخالو عمن الل الثمب ريضي ناشدك
 رطانا اناث مالا نعىرهزألا كح كاذكو طينلامااك ةلمهملاءاطلاو همت اي وهدي ردنبالاقو موق
 عدزلا ظفاحةلمهملاءاطلاب روطانلاو رطانلااضيأ عراباا فو داوسلا ل-هأ مالك نمله هملاءاطلاب
 هذمو نيئيعلا طقحةلمهملاءاطلاب ةرطغلا ىنارعالا نبا نعو ض#*ىبرعد ساو داو ا! لدأ مالك 0

 نءءاضيملابتدأ روىرهذألالاتو م ركلا طفح ةلمهمءاطنارطترطت عاطق!١نبالاقو روطانلا

 نبانعىكحاملقةاوماذ-هو ريطاوخلا لاظم ىهلاقذ ب رعلا ضعباهعتلأسفلزا رعماذج رايد

 اهرسكو نونلا تف تاغل عد رآه. فوفو رعم يدالا نمذنغملا(عطنا!) برعل نم عامسو هو ىنارعالا
 ىلعالا مفلا ران مرهظام سنع نازوعطنلاو عوطنو عاطنأ ع+ او امنوكس ءاطلا تف دحاو لكعمو
 دز وأ لاقو لاس ل 23بابنمفطننءاملا (فطنإ ءاتلاولادااوءاطاا ىهو ةيعطنلا فو ركلا هنمو

 ةًارهاول>رلاءامةةطنلاو فذسوأ ب رسوأ ىهو نم ترطقاذا انا فطن فطنتو فطنتَةب رقلا تقطن
 الىأ ةفطنلل لعفالو رثكوأ لةقاصلا ءاملااضيأ ةفطنااو مآربومربو ةمرب ل مفاطنو فطناوعجو
 ل5 فطند هنال كل ذب ىعم ىطممقلا ىدت ىول1لا نم عون ففطانل اواهظفل نمل ءفاح لمعت_سد
 هلعحاةاطنا هّمطنأو هنم معا مضل اب ىطنل اواهاعنمو برمض بان ن ماه طذ (قطن) رطّقي ىأ هي ارمضتسا

 قاطنااوماك-:نالف قطتتناو مخوأو نيب باتكلا| قطنولج رلا قطن لاقي اكهناسا قطن لاقد و قطند
 هنيللاهطسو هبدشت لمحوه لمقو ةأرملا هلت هك: هيفراز !لثموهو بتكو بانك ل ثم طن هعج

 كطدوه,تددشامرسكلايؤطنملو ه لللاهتاطنل.حواهرك . 2 ةساجلاتدبهملعو
 اهاطن قراطت تناكا مال لِمق نيق اطنل !تاذركب ىأ تندءاسمسأل لمقو دحاو قطنملاو قاطنل |اذه ىلعف
 ناكني ملسو هيلع هنبأ ىلص ىننلل دا اارخ "الا ىف لهوا ه دح أ سدات نافاطن اف ناك لي ةوؤاطن ىلع
 ةصامخلاسانلا هيوسا معا هطسو ىلع قطنملادش طةذاونياوُهل |مدأ اذه .,ئرهز ألا لائزاغلا ف

 نمل ا له أل ة غل ىنهموانزو ءاطع أ هتيطعأ لثمءاطن |( هتيطنأ)
 (ا+هئاثياموءاظا عم نونا ا)



 ىلءاهنعفراصن سو رعلاءاسنل !صنو هثدد-> ان مىلا ه-ةءفر ل:ةباننماصن ثددحلا (تدعصنت)

 اهتدئهسا ةبادلا تصصنو هلآ اهنالمملا ريسكسا مال_+ىف هملع ف ة:ىذلا ىءركل !ىهوةصنملا
 ىأزيد-أ(فصنلا) صن ةجرف دجواذامالا اهملع ناك ثدد>-ىفو ريسلانماهدنعامت+رتعساو

 نيفصن هتاعجافيصنتئشل!تغصنو هيف ةئام رك لدم فصنلاواههضنم مدفأن ول ايسكو دلل

 باب نماغصن ئشلا تفصذو فصال | ىلع قد ىت-بطام لوعغم مساربصعلا نم فصنملاو وه فصتناو

 فصن تال همعف ه.سقن فدع اد ناك هعصند هفصن لق ئذد ف _صن غل. ئث لكو هف_صن ثعلب لثك

 تقووهو ءامسلا طسو سهشلا تدل راهن | ىصتناو ف صنتو فل الا, فصنأو لثق باب نم فص

 ه:اماعافاصنا ل> رلات غصن أو نيفصن «ةمسق ل5 باب نم هغصن أن يلج رلا نيب لاملا تفصنو لاو ل

 موُقلا فصانتو كسفنل هقهست ام وألا نم هت.طعأ كنالنيتهغبةف_صنلامسالاو طسقلاو لدعلاب

 ىنعملاهق_صنو مهردم-هلوو فاصنأ.اسنرةلهكىأ نيت: فص :أ ىماو أاضعب مهضهد فصنأ

 ىدْوت ةرامعب ىرهزالاريعو ىنعملا مهما هماقم هبل !فاضملا مقأو فاضملا فذ نك هلثم فصنو

 لاق ف لوألا ظفاكرهظي دقىناثلا طفلا نالهفصنو لاقد نأ ز احا او رخآفصنو لاةفىنعملا اذه

 نم صقنبالو رمعم نمرهعداموىلا.ءتهلود هلذمو لوألا ةياذك لم هنع ىنكسف مهرد ف_صنو مهرد

 لوقاذهو لوألاريغرخ آر نم صمد الود->او رع نملوطدامنياب وأتلادحأ ىفريدمَتلاو هرمع
 صخشلاكلذر عنمصةندالو ىأ لوألا ىلا ةيانكلادوع ةد الاف ىفاثلالدوأت لاو ريسج نيديعسس
 ريدقتلا ف لوألا لعب ةقلطعس روف صن قااط ىهو مهر دعب رو فصن هللاقي وراهنلاو ليال ىلاوةد

 ةهحويارذن واهلا نملحر رو ديدتلا عطقوف مهم داك ىف رثكو ه و رهاطظلاهملافاضملاىلا|وامشم

 لاصصنو لوصن هعج نيكس اوفمسلا(لصن) فيض مدقتو دسالا ةهم>و دسألا عارذنييىأدسالا

 ب> ران ولون اوناكو هلصن تعزن فل ألان هتاصن اوالمصت هل تاعج لق باب نمال_صن مهلا تاصنو

 هعضوم نم ئذلا لصنواهاصنأ ىذلاوه هناك_ف نول: اهدالو ه-.فامئوعْزئا وناكم منال ةسألا ل_صخم

 لمعت

 داصلاامأو يملا مخي فمسلا لصنملاو همنذنمنالف لصنت لاقي ه-:موهنمج رخاضو أ لتةباننم
 با,نءاوصنانالف ت روصنو ىداوتلااهعججو رعشلا قاس كالا فيفضل تفل ازو<عومهتف
 اةعلاو هيصانلا ناف:تكيناذللا نام ذاءمل اامهناتعإلاهءللال-هأ لوقو هثدع انىلع تثتضدق لَك

 م وسأرلاعبرب ةيصانلاربدقَت اذه ىلع مه: فيكف سأرامدقم ةيصانلا نأ ىف : رصلاك

 ذخأو هتصانزس ممالك نءو لالدة-الايال عامسلابتنثت امنا ةياقما أ ومالاولالدتسالاب هنانثا

 ىلع لادوهذ هةيصانب مدصو ثد د-حلاامأو ةمدص ان |ىه ةرطا ااولاقممالردةتدالهنامولعمو هشصاند

 عازنلا عفتراضيعبللءابل اناة ناواهاو سام ىئنا ممم مزاد الو ةمره

 بضن:ةو بضنت :زاذملا تدضنو ةغلرسسك- لا, بضند و ضرالا ىفر ادعت باب نم ابو ضنءاملا(بضن)

 بولا (تذن) اضيأ ضن و جطنموهذ خيطلابهتعفنأ وهمعتو عمان لعاغل اوةعلاههةونونلا

 قرع سرفأ امذنو شرب ىأ م اللا لون نم مع وشر اوءاملابليل اوهو عقذنو  رمذ بادن ءاصغن
 عر نلا ىسارتب وأرمننمول_ج املا ريعبلا مصخنو شدت ,رث بوثلاىلعلودلا عفن وج رخقرعلا حنو

 ملصأ اذه هلم ىذلاءاملاب لهي ىأ شطعلا صخشد هنالاصخات ىمس الاب ههخان ىئتن لاو عئابو«ذ

 بولا( تنعذن) تدعم رعفت باب نما هني رّملا تعض وعضانلا هصضني ىذلاءاملابىأ مضنلاب قس

 اخص



 تطشنأو امتالح فا الاة-طوشنالاْت كلام و تدهقن |اهنذر طدحأ تدماذاهدةعلانودةطدر ٍ

 ةعرس قكلذءافهيم_ثتلافعلا ةطشنك ةعفكلا اوهتقلطأ هلاةع نمريعملا تطشنأوهثاإ-لاقعلا ْ

 اف هفّسنو سأف لئماق نو بعت تاننماقكتءاملا (فشنإ اهيفمالكلاقعل ىف مدقتو ريخأتلابا مالطد

 را وأريد غنم هتذخأ ذا برضى اب نماغشت ءاملا تغدذوىدعتدالو ىدعتد هب رش ةقشاد بوكا ا

 ليتل هتف راعو اذاامفشند ةقرخ مل-_سو ه-لعمتلا لص ىذلل ناك تن هدحىو اهودفو ه هفردع

 بعت باب نم ىثنأ ةحتار هنم(تقةشن) اهودفو ةقرذعم هدسج نعءاملا سم لج رلا فكنت ةغلاي م

 لزم ملا هدر بيالرو هلءجوهوءاملا ت ةشنةساوامتممث عب رلا تةثنةساو سلف لثم امش

 ءامل اةدايزد ءاملاب تسيسرم سانولو د ءاهقفلاوازاحممامةشالل لوعدتع ءاملانأحح نة فئالاىام

 هنأشت ًاوددحتو ثدح عفن باب نمزومهمأشنئش ١١أثنونار كس لمن اوثنلج روركسلا( ةئشنلا)

 مسالاو مسهيف ثدد رأثننالف نب تأشنو هلال_ضا اوةرمثلانأز وت ءاشنل اوةأثنلامسالاو هن دحأ

 هل-صأو برعم ىءراوة طنطا نم لمعدام اثنا اوةيطلاع رلااصط !نازواشنل اولفةلثمأثنلا

 لوقيمهضعدو امهريسغو حاصمل افوعراسلا ىف ٠ هرك ذاروصقم ىف ةماكلا ضءءفنذغ جتساشت

 ريهاش م ىفدالرك ذالودودمءا.شنلاوبلعثل عصفلا لي ذ ىف لاقودإو مرصقتلاو ادودمت برغا اه.تماكست

 (اهو“ ءاسامو داصلا عمنونلا) كيتا

 لمعت بومهذم لا كرش اسصنأ اواضد أ نيته !بصنو ءايصناو ةءصنأ عمجلاو ةصخلا (سىصخا ا

 تدصزونو#عملاردملا صاصإلانماهتننامدسو ضوه ا لوح بصنت ةراخ ةبنصنلا اولوعفم ىنعع

 نمد هعو بص ردح نيتمشب بصنلاو ةمالع هتعفر را تدصنوا تق ب رت هايصتويشلت ا

 مانص آلا ناذاهريغ لو مانصالا ىف ل 3 باصن اهدحاو ع مج بص لأ لذقر باش ان تا

 موهض ا ليقو ةعبسلا فامجىرقو هيف هعلسافنازو بصل اواهفالخض ناصنالاو ةشوقنم ةروصم

 بصنمنالغل لاقي د هدمو بصنا ا لصأوهو اهلا تاعضاوم نءوهو ءالعد_سأ هنال مفلارامتد رعأ

 لكما نعام تاذتلا اوتار تامل ديدارب ,قد_ص يصتم هل نالفو ةعفرو ولع ىأ دعسم ن ازو

 نمل[ || دوهم ناز و بمصنملاو ةعفروا واع ءدحولابجلا نافلاج تاذل يةولامج و بسح تاذ

 بحد 3بادن نمامصن صتواهتشأو هلامترهظأ أ ةوادعل او بذا هتيصانو خمطللر دقلا تدق سصندب د 4ذد>

 00000 هل صأ ئُد لكبا هذ سراق نبا اوىرهز ألالاق هلع ضءقدام نكد !!باصتوايعأ

 ءةتاانامصتا (تمصنأ) اهوج ولريشعملاردعلل: لا تاضن ةنهو هزه و رجب راج لا هانا

 تصناأ الاةيف لوعفملا بصخيق ف ذر اف د يد -ةوئى راعلل ل-> رلا تصن أل اقيفف ر1انىدعتي

 رعاشلا وة كلذ لع تدكسل |نيادشنأو هعمس ىنعم ن مكذّئراَعلا لح رأا

 اذحتااناملوةلاردلا ٠ اهوتصنأف ماذحتلاتاذا

5 ٠ 
 كيلا

 هتكس أ ىأ هة_صنأ لاّقمف ةزمهاب ىدعتر اذ هو اعمسم تكس ىأ هما ب رميضبابنمتصند هلت عنو
 لاعت هلوئاهيلعو ةصصفلا ةغللا .ذه ةمصنوا ص" هلمصن أدب زا( ثتدهدا) اةصنمفووتمصاقساو

 لهعلاو ةروُدملاو قدصلاو صالخالاوهو هتصدن لاق يف هسفنرىدعتب هغل فو ركل م« هنأناتدرأنا

 اممهذ هنم هنرمصتو هودع ىلع (هنرمصت) ٠ ءاصصخااب هبشت مصنتو ءاصصنلا عب لاو عيصنو مصان لعاشأاو

 رصاننو هنم مسأم هلا ان ةرمصخل اراد لك راب وجبر ص درس لعل وذو هتنعأ

 روصاخ 1: هيزريصن يتبل هترمطنةلماو هنما تمنت | ليز نم ترص مدا واضع م عضعد رمدت ةرصأشم م وعلا

 هح رق لك ءابطالالوةتواهؤرب مسخ مغلاهقمض ةثيبخ ةداعاهربعغو ةدعممل انمند.ل لاف ثدحت ةلع

 سه

 اميرو ةينارمصن ةأ هاو نوذلا تغب ىنارصن لج روني ساب روسان لاقي دقو روصأان ىهذ ندا ا ىفنمزت

 ىرممن دحاولاىف ل.ةاذشرئدحاولا هلا :ريصناهمءاةي رق ىلا ةمسنوه لاقي و ةنارمسنو نارين لق
 أ و 0 ب ب 7 دج وعجم اجو سوم رباجم مما طررب اايوارع حك ه2 170115525111757 ل ت77 ل ا

 410 م لك ملا



 طش

 هلأ هتاسن لا ءقردصملا ل التخانىدعتدو طةساضد ًاالوس شد رااوربولا ل سنو طقس دعم باد

 رضقو اهيثالثىدعت ىتاارداونل١ن منوكمف لم وهف فلالاب لدنأع واطملافل_.ةامعر والمس

 ةلاسنعطقلا دنع طقس: ىذلارعشل امم ءاواضد أى دع:ءالوىدعتب عاد رلال وقد نم م-ممواهيعادر

 بصقو ةمصق لثم مسن ع حل اونوكلاد سفغنا|[مثده» مث لدم ةمسنلاو هحعيرلا سفن ( منا |) مها

 000 لا اًئراب هنلاو
 :ًاسماةدحاولا ىانألاثانا ةعابج نامءارسسكلايءاسنا او اهدذ نم مدقأ نونلارسسكت ( ةوسنلا)
 ةلقعو لوهذ ىلعئلا كرتامددحأ نيمتعم نيب كرتشمان ا.سنءاسنأ ذل |ثد سنو عمجلا طفاريغنم
 رتل ا اود ض قت الىأ كس لضفلا ا هيلعو دمعت ىلع كرتااىناثلاو هلز , دلافالخكلذو

 نا اركسنازونامسنلل-> روالوهذا متامهأ ةعكر تدسنو فيعضتااو ةزمشفأاب ىدعتدو لامهالاو

 ىسنامرسكتلابىسنل اوال الدعا قرش نم ةأرملا 4-يةلتاماه رسكو نونلا أب ىسنلاو ةلغسغلاريثك
 لعن ىلعذ زهلل قل او اناك كي ةيدعتل ودخل افك رعىملالاثمىسااو ريق هفاثل اهلك

 تان نم هلح ا هتئاأ ف نم نامه“! امذوهل- ةمةليعف ىلع ةئيسنلاو ريخأتلا اوهودُت ازهنالماقدالازوحيو

 مييلاهتأتوهبفأسنأ و هل- اى شاًأسن لام فاض: فر انىدعتبو هرخأاذافا الايه اننأو مشن

 قاس ىتلااصعلا معاوا متةس عفن باي نمأسن لبالا تأ سنو هنرخأ نددللا هتأ سن اواضن [هنق و هنا
 فيفقاللا مالاز و و ةنكاسو ةحوتغم زم هاو مملارسسكي أ ماج

 ( اموئلئيامونيشلا عم منونلا )

 لح روةباشنةدحاولا ب ادنلا قدشاهنمو بشابوهف حلعاب رو شن بعت بأن نمائب لاق ئشلا (بشن)

 تشنااوئا !ىفهش ثن لاق فلأ ًالائىد_عش ورتو نباو ذىأ يعانو نبال لم باشن هعم ىشان

 اهتفرعاذااذكو اهتيلط لت تان ماد كن هلاضلا (تدشن) راقعلاولاملا ليقو راقعلا لبق نيدهغن
 هلت ذ كدشنأتانوشاكت لك عرو اهتةرعفا ايا ده ارامه لكل خبر دقن مسالا

 دشانتو لوعشم ىب :+ءليغفد. ثلاوقواذاشنارعشلا تدشن أولد .طاعامسقم هلال أسوأ كغ طعتساو

 ةزمهابىدعتبو ىدعتمالو ىدعتم هّللام_هرشتو اون دعق تاب نم اروثن قوما( رمشن)رعشااموقلا

 اهترسشنأ لاممف ةزمهاءىدعتبو تتدنأو تنمحاضدأ اروشن ضرألا ترمشنو هللا مذرمن لاق فاضدأ

 ىفوء انعم ىازلاب هزمثذأو ءامحأ هن اكمحللا ثدنأو مظعل عا ضرلارمشنأ لة ه-:موءاملانامتمحأ اذا
 لق ناب نم ارشن هم: غعارل ارشنو ىازل او ءارلاب ةعمسا !ىفاهز ثنذ فيك ماظعلا ار ظناو لدزئتلا
 مهعمدعالن يذل انيقرغثملا موقلل لاقد هنمو نيتعفد رشنروشنم ا مع اوترشتناواهاوا ١) نادعباهش

 سشتناقا ارمشن بو لات رمُدو روما اودولو لا ىنهع رغم اودلولا ىل- دم لوعفم ىت<عىل_عفرمُدُد سهئر

 رشأق مد-قنو ريسكلا,راشنم هل الا معاو ةرو تنم ىهف اردن ةء_ثحلنا ترشنواوةرفت موقلا رشتناو
 نمل>رااز ثنو هيلع تع ءاواهجو ز تصعءبرسضودغم ىاننماز و ثنا هج وز نم ةأرملا(تزشن)

 اضارعاوأ از ودناهلعب نمتفاخ:أ ص اناو ليزنة!!ىفو اهافجواهك رتني_ه>ولابازو كن هنأ نها
 اوزشناليقاذاو ةعبسلاىفو ه«:ععفترا اذانيهجولاب ازو ثنهناكم نمز شن لاقي عافت رالاهلصأو

 باي تيكا نب!لاق + نوكسلاو ضرأألا نم عفترملاني_ةهفبز ثنلاو رمدكللاو مهل اءاوز ثنا

 مهس ل ثمزأ شنو سولو سلف لثمزوشن نك اا اعمججو زشنو صر ألا نمز ثن ىلع دعت ل_ءفو لاعف
 ةدابزللكلذربعةساو هتعفرفا الان ناكملا تزشنأو بابسأو سدس ل:زاشنأ حوتفملاع جو ماهسو
 فص جتفلاب (شناا) مد-ه7دقو ةلموهملا» ارلا ف ةغامحيللا تيذأو مظعلا عاضرلاز ثنآلممفوُملاو

 ىلار ا امهردندرسشعش نا اناكوامهردنيعب رأ مه دنع ةرئوأألا تناكواهرمغو ةةوألا

 فخ بعت بآن نم طشند هلمعىف (طشن) ا ءاغ تود سنا او هفصن فم غرااومهردلا ش و

 ةزمفا عشب ةطوشن لاو ةظو ناب هندّقع برمض بان ن ماطشن لم ا ,طثنوهواطاشن عرسأو

 هطبر



 2 يبيح عانبمبااااا:
 مدقت بنالاوديك هلا نمىلوأوهو سسأتلا نوكي هعدة:ىفو ديكوتلاالا:دئاذ مالك ل!ىفهلإ]

 ناكف داما ىلا ةمسنلا كلذكالو ةئاذ ةغص بالا ىلا ةدسنلا نال ىكملا ىمرَع ل اًهءفدل دا هلت

 نم تراعتسا ن دلل فا رز ت2 امل. نكلولُت ابقلاىلاب نت تناكامنابرعا١نالل قو ىلوأ قاذلا

 لمعتسا غىلوأ ناكف مهدنع لصالاوهلوألاو ار اطاخ :رعناك ف نا دلملا ىلا باسنتالا طينلاومدعلا
 مك انتلا امه زاجءاوسوةبارق ىأ بس سنام مني لا ةمف باقل ايةلدول |قاطم قر د هملاوشو بسنلا|
 نودااذخؤت اولاَعَف صوص هج و ىلعةلصوا منالرب داما ف ةمسنل اريعةءاانه نمو بانا هعجوالو أ

 ىأرشعلا ةئاملا لا :رششعلا ةبسنوهرا دقو هباسحب ىأ لصاسلا ةبسنب عاونا' اللا نءةاكرلاو# ةكرتا| ند

 رعاشا | سسنواومشهب راقد ىأ اذهب سان اذهو ه.سانمام مد وبدر ٌءلايسانملاورشعلااهرادقم

 لعافلاو 0 لا را اهبحواهاو م ضرعاب سن برضٍبابن ماسدسلا : :ًارملاب

 وش حدملافلاقدو نء؟ !ا جون مئأ لوءغمىف نعم ل-عف نمل نب وثو ةعاذ اا الار ١ سل

 ىلع < تءالرسقالابوذلا ناك هريغا هيف كرمشبال: دوم لاصع درف نم ىأ ةفاضالابهدحو جيجل

 كلذ ىلعءري_ءووه جست قفا سفن نكي ماذاوى د !|ىف هريغنيبو هند "لرسشب الى أ ءرهغ هلاوذم

 عمن بابن ماضسن باتكسا !(تطسن) جعاسند ثءح قفرااوو قذراا ل مم ههسمو ب ولا حذو ولاوثملا

 ل_ظااس وسلا تشن |لامذ هضدشنا مف أم_ثفاع ئش لكو سراذ نبالات كلذكه نضستناو هتلقن

 سن عسا او لوقنملا با: كلا ةضسنلاو لوقنم خستمو خوف مباثكو هلازأىأ باب ثلا بيكلاو
 صخشاشباث ناك امتاز رمش | خسفلاو نيد 2 ىأ همك نموعمت :ىذاقلا تكو فرع رّءو هفرغ لدم
 ليعمعا عذخ تك ل عفن لوأ أ ماكحالارثك [ىفاك لءف ءاوسا مه دح ,ىفو يمحلاو طغللاف نوكيو رمت

 اهعباتت نو رغلاوةنمزالا تاع ”ولعفلا عوقو لق خسن عد ذب ىهأ م الا اهماع ل ملكا نال ادغلاب

 توسل كلذ كح مسني مدعي ىأيىتلاقهيشنل كلا تب وهلة اموكح حسني د--او لكنال افيادن
 مح ىلع للوالا تملا مكح ىلعمس يال ثاربملا نالةئ رول |اخسا نت هتمو هب وهصتخي محلا هريغتو

 رمسنلاو سولو سافأو سلذ ل مرو سنو رمسن أ عد او فو رعمرئاط (رستلا) هد ءناماذكو ىناثلا

 لع منامغل هءقرمسنملا أو مت رنسنو عد ةاولارمسنلاوخ . دالورئاطا ارسنلاامهدحالل اي نانث !امهو بكوك

 رعال سيل ارمسملا لاقي و لنا نمةعا جو ىلإ اراغلا لاو ني:ئاملا ىلا ةئاملا نم ليخدوقمو دصسم
 ىفت د ةلعروسانلاو ناتتغللا هيفو حراجلا.ءلراقنملا ل ثم حراجلار "اطلا مرسلا هناا

 نيسلاب روسام ١١ ىرهزالالاتو ىرهوملا هرث ذبرعموهو هدللا فو :دعقملا لوح د<دئو نيعلا

 ىسراف فو رعم موهث* ني رسنلاو ادساف اري عج رمالع[ىرباذك داسف هنطايفري_غذرعداصلاو
 ىردأ الوىره زالا لاو نياسغ ل* مةدئارنونلاونيلعف وة ادن روةلاقء اقل اركي |ءاعفوهو برعم

 ه«:علفأفسن انبلا تغسنو هثةرفو هتءلقأا برعض باب ن ءاقسن ارئااعرلا(تغسن) الل مأوهىب رعأ

 هتوطن ل_:ةبابنم اقئردلا (تّقسن) ركل ابف نمل آلا معاوافسن بلا ت ةسنوهلدأ نم
 رفا او دلولا لدم لوعغم ىنعع ل عف نيثهقب ىسنردو ضءب ىلع ه4ضعب تفطعءاقسن م للكل |تقسنو

 مسا كرحلان ال ئذلاو قنلا فور لاب اذه ىلءف لعفلل معاق سنلالمةو روغاودولو ملا ىنعم

 ةيرقب عوطت لقبا نمل فهل (كسن) ردلا نم ةراعتساذحا اوماظن ىلعىأ قسنمالاكو نك الل
 اردص موانامز نوكيباهرمسكو نيسلا متنه .كهلاو ىكسنو قالصن لب زاتلاىفو هنم معانيه: تنلاو

 اك :ءانلمح هم[ لكلو يزعل ا فو ىعمو انزو ةحدذلا ىهو ةكيسنلا هبق جذتىذلا ناكملامسانوكي و
 لن هياعفاذك لعف نمو تادابعل اعضاوم ل .ةوهتا داع اا وةعيسأا قرممكسااو حفلا
 نمالسن ل -نوداولا (لسنلا) دامعو دءاملثم كاسن ع.هاو ل سانوهف دعت وده كلسنو هد ربمدئكأ

 تلو ةغافاالان هتاسنأ اودهن داوىأالسن دلولاح !سنلاق.ف لوعفم ىلا ىد.هثد وهل نرثك برمذ باد

 نمالوسن هبحاص نءبوُدل ا ل-ذو عرمس أ ال: لسذب هش ىف ل نو او داون اول سأ

 لست

 :تو ربك داو ةقانلا



 ذيل اي

 بع تان نءاعزن عزنواوةلثخاموغلاعزاذةو هيف اعزانتو هتمداخاءازنو ةنعزاتماذك ف ه-ةعزابو

 عزنلا عضو مو هطفل نمءاعزنلامدالو ءارعز ةاملاو عزنأ لج رلاف هةمح ىناح نعرع_ثاارسخن ا

 نم اوزنهمدنالف (فزن)د سف أ عفذ باب نماغزن موقل | نيد ناطيشلا( عر ناةعزتا مهو همصق لدم هعزن

 ىدعتدالو ىدعءد ىه تفزتف هلك اهءابت جر “ااوزارثمل |تفؤنو لوعشم ىنعع ليعف فد زذلج راف

 بهباب نءاكزن (قزنإابدعتموامزالاضد أ عابرلا لمعت_د ىه تفزذأف فاألاباهتفزنأ لاميدقو || فرن

 هيحاص هقزن ًاواضد أ اوْرُن سرفلقزنودامقنالا ةيعص همسك ازنو ةةزذ ةقانو قزنوهذ شاطو فخ
 كزينلاب هنعط برض باين ماك زذاكزنو برعم ىمععوهو ريصق عرنيعلاو ءاغلا خب لعيف (كزينلا) || كر
 لاقيف فرعضتلاو :زمهماو فرحلاب ىدعتب والوزن لزنب لفسىلارلء نم (لزن) هباع هلوقب هكزنوأ|| لْزذ

 ةناكملااضيأ ىهو هلدم هلزئه او لو زلا عضوم لزنملاو هتلزز أ ىنعم هتلزئة-ساوهتلزنو هتلزنأو هبت لؤزت

 تازنأو هتكرت قطا نعتازنوئثلاسثرت لد زنتلا سرا: نبا لا هماقم ه:قأ اذه ناكماذه تازنو
 اذه لدزنتلا فو هلأممىذلا لوزنلا ماعط نيته لزنلاو لوعفم ىنعي لوعف لد زو هف فل ألا هفيضلا|
 هؤاغو هعبررثك بعت باين مالزن ماعطلا لزنواريثك هيف لزني نيتكفب لزن عضومو نددلا مون مزن
 نءم-منمو لفقنازو لزنلاريذك ل وقد نممهنمو ةكرلاىأ سد سن از ولزغل اريثك ماعطو لْرن وهف

 د لهأ تاقيملزانلانرئواهوةذوأ ةل-.ةبلزثأا عر و ىنمأ ىألزنأ ل رلا عماجو اهعممب
 ىقام-متمدحاو طلزنالز انتوال ارنوةلزانءبرلا ىف هلز انو سان! اب لزنت ةدي .-ث)| هبدصملا ةلزانلاو
 هعضنامل صف ىف ثوكسلا! نبا لات( ةهزنل) ىناغصلا هلا لزن دقو ماك زااكى هو ةلزنهبو رخآ الا ةلباقم
 فان رالاو هابملا نعدعايشل اهزئةلااهغاونيتاسدل اىلاا -وخاذا هزاز اندر هع_ضوم ريغ ةماعلا

 نءالاوو اودعات ىأ كمرعاوهزت:لاقدو اهنعه_-فةندعامس ىأراذقالا نعهزئتد نالذ هنمو

 طلغر سل ىد:_ءوهو طاغهنانيتاسل ا ىلا نوهزئةداوجرخ سانلا لو ىف معلا لهأ ضعب بهذ ةبدتق
 لزانملا نعدءيلادارأ د_ةفاهتأ؛نأد_>ادارأ اذاف دابلاراخ نوكتامنادلد لكىف نيثاسلانال
 ةعاجو ةمطوقلانبالاقو هظفل اذهنانلاو ريضإلا ىف ةهزنا!تامعتسا ىتاذهرثك م تويبلاو

 نا> ناولًاوذ هنأ هانعممه_ضهد لاف هيزنوهف ة-هازن مضل اب هزنو سعت بابنم هزنوهفناكملا زذ

 ةهزتلا ىهو ةعزتلا نك امألا نويلطي نو هزن-:داوجرخو ةهزذتاذو ةهزذ ضرأ ىرش زا لاقو
 بارغوباتك لثمءازنلامعالاو ب ثران او زذو لثة باب نم اوزن لسفلا (ارذ] فرو ةفرغ لدم هزنل او
 ةيزن هازنوهب>اص ءازنالاقيف فيعضتلاو ةزمفاءىدعتبو عابسلاو فل طلاو رفاحلا فكلذ لاقي

 امهئلثيامونيسلاعمنونلا )
 نومأملانمز ف ناكلاقد مكحلا سروط_ىلا ةمسنىراصنلانم ةقرف نونلا مشب (ةيروطسنلا)

 مهدنعمناقالاو ةثالث منافأو ذدحاوّشاناهلوقهنمو هلبق نك ملاماكأ هنأربل.حنالا نم عدتداو
 اوما ةمسنلا دنع ةّئألا نك نونلا حتفب سر وطسن هلصأو هيف عقو و ُثِءاذَلا نمر فف لوصألا ىه
 معي (سانسنلا) الم تدئأ اذهو مالسالا لم سروطسن ناك لاّمدو ةيدرعلانم هنزاوعمسالا

 ىلا (هتدسن) ةدحاو لج ر ىلع مهدحأ يني ىامللان مسن ل. ةو رول |تاناو ي> نم برعض لق لوألا
 بس ىلع عمفف نكدلاب ةيستلامسالاو ىزتعاهسيلا بستناو هملاهتو زعيلط ب اب نما. هيدأ

 وُرن

 نمو بالا لمقنمنوكي و تيكسل نب ١لاق فرغو ةف رغلثم عمهف مذ: دقو رد _هسو ةردسل م

 هسبد رقىأ هبيسفوهو بايسأو ببسل ثم باسنا عج او م موهىأ مت قهبسسن لاذ و مالا لبق
 ىكملاقيف ءايلاب ىأتف كلذريغو ةعان-صودلبو ةليبقو جو مأو بأ نم زيعو عضوبامءاب ذي و
 صاخو ماع طفل ةمسذلا ىف ناك نا: ىلاعتهشاءاش نا هليصغت ةمتاحلا فن أ. سو كلذ هبش أ امو ىرتو ىولعو

 هل “ا



 ممم سلبالا تهدن وهتددرعشت بابنماهدنريعبلا (ثهدن) ىبادنع-+لاوةنامدنةأرااو نامدن
 ةارإل نولوهد اوناكو هتروح ز هته دنو ه:ةساذاهةهرندحاولا اريعبلاىفلا قد دقو ىطسقرمسلا لاو ةعمد دش

 سل #ثوهو ىدانلاهنمو اوعّمجا لتق باب نماودن موملا (ادن) برس ىف مدقتو لد سعمدن الف ىهذا

 اذافهيف نوعمة#موقلاوالاكلذه.فلاقبالو هل-ثئمىدتنملاو لّمْمم ىد ل اومهثد_ةقمو موقلا

 ىدقاهاني ىلا هكعت وذدنلا رادت.و*«هنمو لعفلانمةرملاةودتلاو ءام» الا هذه هتعلازاوقرفت

 ىدانلاعج واف عمت واهلا عج رب رادلكلالثمر اصمم نوعمت<ىأ اهننود:ءاونكممال ||
 قاطب روصقموهو رطملاهل_صأىدنل اوم_هعانتجا لاح موقللءامسأ هذه لوقي نم مس مممو ةددنأ
 م-هناىدنو ٠ بامملااهفاطعأن م ءاملاىدن ه لات قرعنمو لطنمىدن هباصأ لاقد ناعم
 ىذلاامأو لمالاوخآ طّق_ءاملو د م-عضعبو لاب نمتاصً امىد-كاو توصلا ىدنورمدلاىدنو
 ةيدنأ زاوج مهضعب نعجرفمد-ةثو بامسأو سسسلئمءا دنأم-+اوىد_بلاووفدل اوأ طقس[

 ةوادناماص أوف معضتلا او ةز مها, ى دعب و ةيعت لثم هد دن ى-هف سعت باب نمىدن ضرألا تددنو
 هنسحو هنود نع ةد انك ه:مانوص ى دن وارخوالضفرتك أ ىأ نالف نمىدنأ نالفو لمّةثتلا,ةودنو
 تانمءادنو ةادانم هش دانورمصقلا نمرثك ااهيفدملاواهمذ نمرثك ؟نونلارسكوءاعالاءاد-:اوأإ

 ىدنترك ذاذاىتا ا ىه هيد: الاقي وةددنم:دحاولا ل عاذمساتاي زلاتان نملاو هتوعداذالئاك ||

 (امهثلثيامولاذلاعمنونلا) ءاي>نييملااف :

 درب الرذنلا ناف هّللاو رذ.::الثددحىفو لتقباب نم ةغافو برمضباءنمارذن اذك هنا (ترذن) |!
 رثك أو نياوعفم ىلا ىد_عتب هتغلب أ اراذنااذك لج رلا ترذنأو لما !لامدي ب ردت نكللو ءاضق |
 ربذنو رذنم لعاغلاو هباذع مهفوخىأ ةفز ”الا مون مهرذن أو ىلاعت هلوقك ف د وا ىف لمعت_سدام ||
 (لذن) نيلعفلانيب ةقرافةلصلاف ىعموانذو ملعف هب هتلعأ لثمهبرذنف اذكردت رذنأو زيتمشب رذن عجاو ||
 (اهئلثراموءارلا عم نونلا) سسخ أ ليذنو لذزو وذ بس>و أ نيد طقستلا ذنمملاب ١

 هنيفز وك و زوم همودهوىدنةازوملاوه( ليج رانلا) سجرىفمدقتوةدئاز هنو (سج رثلا)

 لوأوهو برعموهوةغاذ ور ونلاوءافلا مفبلوعيف (زوريتلا) برعموهوةذو رعمةبعل (درئلا ||
 واولا نمرهشأ ءامااو تون لوأ طبقا اد_:عو ل !لوأس ودلا لوزندنع سرغلادتعهنكل ةئسلا

 ةنايلعف ىهو عرابلا ف لاق نايسرنع.جلاو رمان معون (ةنايسرئاا) ب رعلامالك ىف لوعوف دقغا ||
 ل-ءو ةدئاز نونلا ل_ءحي مهضعب وأطخ وهو نونلا مْعَت 4ماعلاو لاق ةعألا قافئاءاغلارسسكد

 ةريثك ص وما ةقيقدنوللاءادوس عذجلاةيظع لف ةنايسرتا | تاحوأ لاق ةنالعفن نوكمف اسرافوصأ
 دبْزااوهف ىو ا قا قفاواذاو نامسرلابدب زلا نم بمطأ لثملافو ةمظعءارغداهترمسو كوشلا
 7 4مامهثثياموىازلاعمنونلا] 2 بذعتسي و باطتسي ىعاللالثم برضي نايسرتلاعم
 حتر واب ذعشمو مز ال وعش سد ىه ثحزو هلك | هءامتمعتسااحو رو عفن باب نماحزنر ملا (ثدحنا)

 ىسهف تدعبامزنرادلا تحزنو ة>و زئمز وحي و طء1ناو ضقنلا لدم لوعفم ىنعجلعفاويف ءامال نيك شب |!
 لايف ةكرهلاب ىدعتيو ليل ىأريزنو غلاي وزنو رزنوهفاروزنوةرازن مخل انئشلا (رزن) ةحان |(

 هيلا بوسنم ىرازن ل>ر وباتك نازو نان دع نيدعم نب دازنو رو زئمءاطعو لة با نمار زن هترزن

 وهوا معا اهاعدعو نونا أريسكد نم مهئمو ردصملاب ةيهست هزنرتك ب ريض بان نمازن ضرأإلا (تزاإ

 عزنو هلثم هتعزتناو هتعلق برم باين ماعزن هعضوه نم (هتعزنإ هلثمفلألابتزنأو لثاسلا ىدنلا
 امرع لعاو همشأ هوو ه..أ ىلاواضد أن اءشاو هيلا بهذاعازنئشل ىلا عزنو هلزنعمل هاهنا طا سل |
 عزتو ءايا عاق ىف ىنعملاو توما ىلعف رش أ اعزن ضي رملاعزتواهدم سوشلا فع زنو هبشلابلامىأ عزن
 هل*متعزو تقاتشارسسك!اياءازنواعو زنئجلا ىلا سما !تءزانو 4-:ععلقأو فك اموزنئثلانع

 اضيأه-ِفلاقيو ءامركو مار مرك لثمءامدنو ريمكلاب ما دن هعجبو برشا ا ىلع مدانملا عدلا
٠. 
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 تتةفنو ىلا بعت باب نمار مظءلار دو ريخانمو رخانم عمجلاو نط ةغلروفصعلثم روكتملاوا مش
 ةغلامم ساد لعاغل او جاهف هريغ :و أ دوعب هتنعط لق باد نما سف ةبادلا (تسخن) رخانور وهف

 ءاللاجر غنم هقل- سمنانالاهج رذياممذلاب( ةعاضلا) ساخن اهودكو باودلالالدا لة هنمو
 ىزرطملادازو با.علا ف لاتاذكهو ةماخنلاىه ةعالاىز رطملالاقو ريثالانيا.ديقاذكهةمعملا
 نالرطملا نم هيفامءاف اذا باص-لا مهن مهوق نم ذوخأم هن اكو عضفتلا دنع مو دفنا نم ج رذيام ىهو
 باصلاىلا د: ةيقرلا مظع لخ اد ضدأ طمخ عامضملاو هتعاذب ىر عضتو نطايلانمالان روكدال ءىقلا
 ةاشلا تعفو رسسكي نم مسهنمو حتفي نم برعلا نمو زاخا نم موق ها مذل أو راقفل افوح ىفنوكد
 مهاربامهنمو جذمنمةل-يبقنيهشب مزتلاو عاملا ىلا عذلا ىهتنم نيك! ادت واج عفن با. نما عمت
 زاخل الهأف ثءكسلانبالاق ءاهناهدحاو نيد وهند عمج لكوة لف ةدحا اولاعدج مسا (لخخلا) ىعذفلا
 نولوة مف نورث ذب متو د ل_هأو رّمملا ىهو لكلا ىهوربلا ىدو رهلا ىهنولوةمف» مك 1و
 متاح وأ لاق ةئنؤف ءاملا,ل.ةلاامأو ةد واخ لذغو رعقنم ل* لدزغمتلا فو ارك ةعكوع رزلخ
 داو ه.ئامأاةل امهادح !ناماذامهواضب ا دارفالاب رف لاقي و لي نط.وكلذفففال_:خاال

 ناكامونومرحلاكأ ه مرملاة 2 ىنحلهأامو ٠ رعاشلالاةفئاطلاونرةىلاذخأب
 ةلسيل ةكم نيدو اهتيدو فئاطل اىلارا سالف وهلا ةالص لو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ىلص! بو نجلا ةلدا
 الدف نيقدلا تاذوناةليا ةنددملانه واتس لاقي وفرع تاذىلاذ + أيداوب ةيماشلا ةلذف ةيناثلاو
 قلارداونلانموهو هبلدام ملا مد ل_ذملاو ىيد”الا هلك أبالو بح ارق ةلاضفأ او ل-ةق باد نم
 تذ_خأئشا|تلذقناو هدوجأ تري ه-هااكت لذفتو ذل آمساهنالرمسكلا سامقلاو مضلادتدرو
 رغهلكو شاةملاولوصملا ىعس و ساما |نم طّقساملطل ةقزالا فتارتلا لذد ىذلا لاضااوءرلضفأ
 همظعلا (ةوضلا) هتماخن:ىرمذغتو مدّقَتو ىنعمو رةعاضقلاىه (ةمادلا) ىنعملااذهفىرع
 (امهثلث ب امولادلا عمن رود ا( ريك و مظاعت ىنعتاو

 هيلابودم ىهألاو بود:ملوعفملاو بدان لعاغلاو هتوعد ل5 باد نهاد دن ىحالاىلا (هتيدن)

 هنمةلصلا تفذ؛> نك هما !بوذدنملا لدألاو عرمشلا فبودنملا هنمو ةف رغل ثم ةيددل امعالاو
 لف بادنماددنتءملاةأر ملا تردنواردعتموامزال لمعت بدتناف صالل هب دتناو ىن-ءملاموفل
 رطمللا بدنا اواهعمس هناك ه:_سا# ديد ث ىلع ل بقنا ماوءاعدلاك هنال داون عجلاوةيدان ىهواضدأ
 لاغفأو لغق لثم حادنأ عمشلاوضرألا نم عستملا عضوملا(حدنلا) بايسأ وبنس لثم بادنأ عجلاو
 رمسكلابادادنو برمض باد نما دنريعملا (دن) ةعمقو ةعس ىأ مملا خفب هحودنم هدعكل لاَمد هنمو

 لئاارسكلاب دنااوهيرذثدوع جتفل اندنل اوداون عمجل او داوهفادراشهه-وىلع بهذورغذاديدنو

 دعق با نمار ودنئذلا(ردن) لامحأو لجل مدادناعماواغل اخنالا دن! | نوكيالو هلثم ديدنااو
 مظعلاردنو ج رخه موق نم نالفردنو ز رد وهنمج رياموهو ليملاردانهنموءريغنمجرخوأ طقس

 هردم] اىنو اردانالا كلذ نوكيالو ةخل مخااو تفل انةردنل امسالاو ةزمفايىدعتد ولاز هعطوم نه

 با»نمافدننطقلا(فدت)داجو علا هرادن مالكا اردو مدّةت هلضف ىفردنو مانألا نيرامهف ىأ

 ىرابنالانباهلاورتذم (ليدنملا) هتاسرارطعءامسلاتفدنو هبفد:بامريسكلاب فدنملاوبرمض

 الو تاليد_نمالوةلي دست ملاقدال نافع او ريغصتل ىف ةمالعلامدعل ثين أت ازو<الوةعامجو

 ثدينأتلا ةمال_عتدّمف اذاف مسالا ثدنأت ىلع ل دب هك كلذ ناذ ة:> لد :ملاقد الف تنوئملابفصود

 00 نمالدنئذلا تادتنم نةتموهلاقبو مملابتادنتىاسكلاركنأو رثك أ مملا
 ههرك أ يش ل_عفوأ نزاذا ةمدان ةأرملاو م دانوهف ةمادتوامدن لعفامىلع(مدن) «ةلقنو هتجرخأو أ

 هتمدنأ لاقيف :زم-هابىدعتب و خقلابىراكش لثم ىتادنعمجلاو ةنامدن:أيماواضدأ نامدن ل جرو
 010101002 2 ا 2 2 2 2 222222222222222

 ميدنلاو



١1 
 هت للك ا0ٌٌّّ[10(1 0022 1411112121421411144244122222255595-> 9-07 .

 يسئ س2 2 ُْاُابييييييييرييي22يي 2 يي بيب 57بيب ب تب ب تب ت-ت١>ت>ت>تت)[)7ؤؤُُُُُُُّّّْْْْْْْْْطط تت تتتتتتتتك سس سصس ٠.٠٠

 اويهذاذاموقلا (ع-هن1) ةمدص أ همس اورثك الا دنع فذذع ةشدخلا كلم ىماضل او هراثتسال شحان

 ع انوهو هفرغ لكم هل امال اونالذك اوفو عفن بابنماعت اوعدنو هعضوم الاكل ابلطل

 داولا لِي (لتأ١) هرئاروظ طعولاو فاعلا اوءاودلاع تو هتيت أ دلبلا تءحو عساونو ةعجان موقو

 ني:هفب لفااو ةفور عمل ار سكت اب لكملاو ل-:5باننمالخن هونأ هل فرد ضموهو ل_سنلا لمقو
 اذا هتلدت نم ةثم ليق ليغ الار ار لدم الوقت نيعو بعت بابن مرد صم وهو اهتس-و نيعلا ةعس

 تكون توصف وسول_ةوسلف وول ل ود وم عسجلا بكوكلا (مقلا) ب رؤدأ

 تق و انوع: اوناكوءاونالاب هنا !تاقوأ نو طفح امناو باس ا نوفرعداونكام ممالمودخلا عولطد

 امن ةفيظولااوهمىنحاوعسوت ع مهنلابالافرعبالءادألانالازوت ام-هتءادألا هسيف لحي ىذملا
 هتاعجاذا ليقةلابنددلا تمت اولاّعف هنماو ةشاو ملا هيف علطد ىذلا تفولا ىف لد ألا ىناهعوذول

 مود وانرتلااو دا ارأ مخلب رعل ا تقلط أ اذاو مك ةش.ظو لكوئث لك ةفيظو مخأا سراف نبا لاق 0

 مكلاولد زعل ىفوهب موعيو مظعي نأس هلامرعشا او هلّقاسالامتامنل !نممضلاو مااار فل ًالاباهيلع

 مسالاو صاخ ءاحت وعي كالفا نم 9 عاطدعق باب نمامون هريغو تامل !مكنو ناده-د رصشأ او

 فءءضل و ةزمه اء ىدعتد وبرعأان م ةلممق تءوماموةمحات ةأرملاو جانوهفرسصقي دقو دملاب ءاغلا

 .راناوةلاواضعب مهضعب جان مولا انتوىودغلامءالاو هترراسهةم>انو هتءكو ه2. أ لاقمف

 طوغتاذالح راااملا لاق يفاضي نا سالا ىلا لءفغلادم_سو وج رخل -:3بانم اود طئاعلا احن و

 وخل اعضوم تاسغ تءمختس اوضرالان م عفترملا ىهو هود ج ال ارت--توف عضتلابود_عشو

 اهرثأ بي لد ةسادنلاعطةبال مسملانالاهبطر تطقئلااذأةلقلا تيهضتسان م ىناثلاو رثالا
 1 (ا.4ةلثاموءاحلاعمنوتلا)

 ىفلتةوأ تام هيت ىذقو رذن ل25 باب نما .ف بنو برضا امءالاو ىكك ب رسض تاب ن مامن (بخن)

 برمذ با, ن ما لبا ىفاشدب ( تدفن ) هم ىذق نم منذ لدزتمتا! ىو رذنا انءايولاهلدأو هّللأ لونس

 ىهو رسكلاب تاضملاةل < الاواهر ا: ف اضيأ ةي_ثحلا تدفو نسما أر فاو ةسلا عفن باي نمو
 نوكح» وقال ١نمردغل اعضوهرهملاو رمملا دمع ه4: مو عمل بانمارف ةمهبلا(ترحإمودقلا

 ىلعرو ذل! قاطتو سولذو ساف ل ءروف عملاو ردصلان ء:دال-هلاعضوم رغفلاو اضيأاردعم

 اذامهلاهفحن أ لاقيف :رما ىدعب و فيةوهذ لزه ةفاحن برقو بعت ىنادزم (فخن) رودصلا

 ضوع ري غنمأ .«ثهةيطعأ لْغق لثم الون نتهغد لمنأ هتلحضو رد :دحاولا ةئُؤَم (لفأا) هلزد

 ني-ت:هغب له: مسملا ل ضو ىوعدلاة لفل اوا متي طع اريسكلا,ةل < اهرهم ةأرملا تاكو سفن بمطد

 وهن توداضي أ اميكوب رض ان نمامن (مدغ) فل لابمهلا لدغأو ماسه باد نمو مقسالوخ

 لصالاوهاذه هلئمءاحنا ىف أو رمسدألا ب ناجلاىلعدّمعاءريسف ىكتناو رامبو ريب لئماضد اءاضو

 ىضتف «-:ازعئىدلاتمدغتو هلت ضرعنال_هل تءغناو ه> ولكفل_ءللاودامءالاءاضتالاراص ُع

 امتدصة ىأاهتوف ننال اوعقم ىءعةلعاق بتاْلاةيحانلاو
 (امهئاثراموءاخناعمنونلا) :

 وهو موةلارايخىأ ةيطرنازو ةمكوهو لمعلا به اذوب ذخمو سمك لج رو هتعزتتا اذا (هتمضقنا)
 رت لاقي فن ألا نم توصا اوهو ريذغأاعضوم هلصأو فن ألا قرخ دعم لام (رغملا) موقلاب يت

 تااثالواولاهنئنم هلثمو ةخلعامت لل مه ارمسك رختملاو مشاملنا ىف سغنلادماذا لة باب نمر
 يي م م ا ير يي احيا اااسالللا _
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 بابن مان نانو بد رد لثم نيةنوهف ةناثنودن ود: مضاانئ لا (نانإ) ل.قىلا هةرذح لثٌةو ب مضىلاب

 مضو ينم لايف عابت الل ميلا سكت دو ننموهفاناشن ا نينأو بعت بان نم نانو هذ نأ :د نانو برعذ

 نيد نأريسغنم عفتراو هعضوم نم رخأو د: نيتفف» ذ رت (أمن) ليلق مللاعابتاءانلا
 فءةختزو و ئانمظع ىعكلاو ان لعافلاو عفتراةب را اىدنأتنو ثمرو هينر2 اتاك

 0 44 ؛اثياموءاثلا عمنونل ( صوةنم تانوهفأر ثف هذاك لعفلا

 00 ركل نراثنلا اواهودتو ههكاشلا ترثنو رثةنافارغةمهب تءممر ب رعفو ل 125 ىلا, نم ماركذ ( هنرثذ)

 روثنملا ن مىأراشنلا نم تدصأو بو :ك-1لا ىنععباةكلاكروثنلا ىنعينوكدو رثنلاك لءفلل مسا ةغل

 1 ىتلاةلضفلا ابكت تاو ال تاع لاك 1 !نمرئاتد امراشنلا لاق 7
 فنالا ىفامج ارش اراثنةسالاوءاملا لاصي اقاشنة سالا لع كف قرغد نم مهنمو ىنتسا ىنععرثنتساو
 ىفورثنةسب ةيه لكىفاثالث و تن ة#سو سو هيلع هللا ىلص ناك ثد دخلا طفل هيلع ل ديو هريغو طاش نم
 دييعوبأ لجو ةغلاراثنائذوةمارثنأو مضتو ءاثلاريسكستو لصو ةز م م ركناو تقشنتسا اذا ثد دح
 اوئذ(هتوشن) لمنلا نم اهيفام تجرذطس | لثق با. نمالذن هنانكلا (تاثن) ةغللا هذه ىلع ثددحلا

 نسلاو عي.ةلاراهظااص+طلانازو ام :لاو هترهظأ لق باننم
 ) مونت :امو م1! عمنونلا

 عخجاو ةبيحن ىثنال او ىنعموانزو ءامركم هو كو هذ مركل دم ءادكف عجاو بيض وهف ةداكت مشلاب (بن)
 بدن هلدلواباغ اس أو هت_صاذقسا هتممقناو مهران ىأ ةطرنازو مولا ةمضوهو بئاد

 ىعمدبو فلاح امغلا مسالاو حاحا هل سدا ذاا مداح را حفل ارطاخحن اهحاحلا (ثححنأ)

 نم (هندحت) حمم ىأرول غو نازو حمتأامسالاو !مهيف ةغلاضدأ ا اهبحاص حدتو نية هتفد منت تدححدفو

 لج راادحو تادصمو : دعم لثم تاددن ا هعججو ةدش !او ةعاصتلا :دخااو هتنعأ هتدحن أو لق با

 ةدفلا هلأس .دحن أف .درغتساو :دشلاو سام | ىفو :ل-عاذناك اذاسد رئوهذ برة لمد .دو هذ

 نم ةفو رعم دالب ىمعل- > اولابو سولفو ساف لدم دو عما او ضرأل نم عفتراامدذلاوام هناعأف
 ءارواملك سذ-متااىفلاف برعلاة رب زج نمثذاك ناوزاخان مثتدساو قار هلا ىلااممب رعل اراند

 ىفثنأفاهلا تاماذاذ ةرحلا ىلا ل ةنآ ىلادجن وهن نارعلاداوسىلعىرسك هقد:خىذلاقد_:ذنا

 سرمضلا يب نسلا (ذجانلا) دحنوهف قارعلا ضرأىلا ةماهتنم عفتراام لكىناغصلا لاوو زاخا

 سرمذو*و سارمغ الار 1 ذ>انلا ل_.ةوتايثألاداراابلعثلاقهذج اون تدب ىد لدضو تاذلاو
 ذحاونلانوكستو عرايلا ىف لاق ذحا اوناهاك سارضالا لمةو لّةعلا لاو غولمل دعب تددي هنال للا

 راك لعافلاو لثةبابنم ارحن ة.شكلا (ترن) باينالا فلات اوذنمىهورفاحلاونا سنا

 نارحنا منام ءابثتءوعىركملالاق ن نولا ع نمنادوهدالدنم:دلد نار هو هعاذ_هصل |لثم ةراغلاو

 لعت لئن باب نمازمفدعولا (زخن) 1 ارتكاز ونالت نوت رس نتدت ندا نا
 هتح از خّتساو هتادع ذاهب ترو هن دوت !لاقيف فارملاو :زمحفانئدنعب وهنممعال هد لئمزضااو
 3 را ىفةزسانملاودسا د ىأزسا :داوسات هتعب و مضاحز سان ئثواهأنا هذع و نئاهءاضق تا طاهزفنو

 لق باب نم سد حن و فيظتريغارذت ناك اذا بعت باين مسن و هفا حن ئشلا ( سدت )ةز زامملا

 نوكيدقر ,خهلانامدقتو كلذ نع4_ةكااس تكل اريهاشمو رهط ف الخ سدو مهضء:لاق هغل

 موتو رد-_صملابفدو متةلابو لعاق مساريسكلان سدت بوو ةسا.علامعالاواذش ىذ اوموهف ساد
 ةالصصلاهنج عنو اموهو صوصختر ذة عرمشلا فرع ف ةابغلاو4:_سجشو ئشلا سنو سامنأ

 نأ هدصق سداوا ممن م رثك أ ةعلسىف داز اذا لة با. نما ثف لحرلا (شحن) ردللاو مدلاو لولاك
 شحان لعافلاو نيتففب شوغلامسالاو ريدغوحا اكنلاكلذكو هيفهعقومف ه ريغر مل لد اهحرت رك

 دئاصلا لاغد هنمو ءدصقرتسد هنالراتئسألا ملا لسصأو كلذاولءفتالاو ثجانتال او ةغلابم شاد و



 اذي#

 تذبنو مج عقوأ م نب وتسم ضةنلا /ءىفاونوكستف دهعلا تضقن كن ا مهلعت ىتتضقنلا ىلا اب أسم
 لزءءهنذخت ااناكم تذبتن وام ممترهاجو اهاب ام مفشاكب را مهتذي انو مبةفلاخمهتذبانو هتامه أ نهالا
 ىاتمتذبنوأ كعاتمتذ.ناذالوقتنأ ىهو علا ىف ةذياذملا نع ىهنو موقلا نعادسيعب نوكي
 برضباءنماربنفرحلا (ترين) ةيحانئأاههقونوناامذبةذين ساب واذكب عدلا بجو دقق
 ىلءمملا ترسكو هعافترال ارمخملا هنمو رذندقف عف رئشلكو زمفام داكلايىف رخل سراؤ نبا لاق هتزمه

 اضعبمهضعبزبناو زبانتو ردصملابةيمدت بقال لاوهبقا برضٍبابنم ازن(زن) ل .الايهيبشتلا
 لج رلاشدث هنمو امتذ_ثك ا دن ضرألا تثدنو ضرألان م هتج رذسالتق باين ماشدن (هششدن)
 قارعلاداوسنولز؛ب اوناك سانلا نمليج ( طينلا) هتيشفًاريسلا تشو ةغلابإل شابت لعافلاوريقل ا
 فنا ةدايزب ىطابت دحاولا بايسأو بيس لم طابنأعخلاومهماوعو سانلا طالخا ىف لمعتسس ام
 داهتحالاب هثد ردغسا كلا تطيذةساوىنارعالا نبا هعنمو ىطبت لج ر وثيللا لاق تغتو مضت نونلاو

 اعوبت ,املا(عنإهلمع,هج رذسا!ذااطابنا هطبن ًاوءاملارفاخكلا طئتسان م هلصأو هلم اطا منا هتطينأو

 هيب رعلاماهسلا(لدثلا)اعابتادقلا هعبنألاقيف زم ىدعتب و عباشم عه اوءاملا ب رختءابلاو ميلا
 هعم لءانل> رو ىتءملا هعومدت طقللا ةدرغم ىهف مهسدح اولالباهظغا نما فدحاوالو و

 هريغو ردم نم.اهمتسالارحةلينلاو ماهسو هس لم لابن اهعجو لينلا لمعي ديدشتلاب لامذو لمذ
 ةمَقللا املا ىنارعالانبالوةلقفاوم اذهواهرغصل كلذ. تمم لمة فرغو ةفرغ لثم لذ عملو
 نيف: لبنا! نولومي نوث دحماو لينلا او دعأو نعالملااوقاثيدخلا ىفو ةريغصلاةراملاو ةريغصلا
 ثيدحلا ىف ىذلاامأ ىرهزالا لا  ليدنعجلينلالاقيو ةراحخاو ردملاماظعليثلاو ىتاراقل لاق
 يالا (هبن) مىدأ عج مدأ هلثمو مسجلا ليدنل ا ىنعتءامدقف نيتهفشب لمخلاامأو لبن عج نونا | مضيف

 هعون نم هتهنأ لاعيف فيعضتلاو ةزمفا,ىدعتدو اضدأ|,من همون نم هبزو بعت باينم هبنوهفاهذ

 جفن عمشا او عيدان عجل وحوش نيعلل لءقو نيعل نم جرح هغل غن بابن ءاعبن عسنو دعق باب نم

 نماوبن هب ريضل!نعفيسلا (اينإ) ه.دنوهف فرسث ةداين مغلانهمثو هيثثاو لعاغلا معان ىجمو ه2 منو
 ايثوهيصنفدحلانعمهسلا اينو دعبئشلاابنو بانوهف عطقرعغ نم عج رلوعف ىلعاو.ذو ل5 باب
 رذتابوريخلا هنأبنأو بايسأو بيس لثمءاينأعجلاو رينز ومهم نلاو هل قد لو رقنْئشلا نع عسيطلا
 ىرقو هيشاؤ ةغل ماغدالاو لا ديال او ريخ أ ىأهننا نءأ .ناهن الزو مهم لدعف ىلع. ىبنلاو هتابعأ هبهنأمنو

 ىلع ٠ ىبنوهف هجرشأ ءريغ»أبنأو ضر أ ىلا ضرأ نم جرن نيه غاضب ا زومهمأ نأ بنو ةعبسلا فاه
 (اموةلشاموءاثااعمنونلا]) لمعف

 عضت ىتءاضخامةاشوأ ةقاننا الا ىلواذاواه ريغو ممْعْلا نم محامل | عضو لد معا رسسكسلاب (جاتنلا)

 هههبلاو جتانوهف هنأش نم ملي ودلولاىت .ةلوهنأل ةلب ا ةلاكن ان الاف برمذ با.نم!.تناههقن لق
 ادلواه دلو ىنءعهنالاداوا هت: لاَ. نياوعغم ىلا ىدع:ب نأ لعفلا ف لصالاو فان دلولاو ةجودنم

 لوءغملاماقيو لعاغل افذصهف لوعغلل لعفا !ىنادو َّ ادعس لمللا تحت لو مه 5 هلود هءاعو

 ريهزلوق هيلعو ةلذعنيعب رأ ممْخا| تدتنو هتعضو اذا ادلو ةقاذلا تدفن لامقدو همام لوألا
 ثآ:لاقيق ىنعملامهفلاراصتقاىناثا!لوعفملافذحزوو ه٠ مهاكمأش اناماغ وكل تتف ٠
 ىنغملامهغل لوألا لوعفملا فذحو لعافلا ماةم ىناثل!لوعفملا ةماقاز و و ديز ىطعأ لاقياإك ةاشلا
 لغافلل. انءلايادلو ةئانلاثدقن لاق دثو مهرد ىطعأ لا ة باك تدلوىأ ةلذسدلا تدتنوداولا متن لاقيف

 ةخل تاجاضن أ ىف تقنوه دنع ثعضو لما ا لح رلا تن ىطسةرمسا !لاق تاجوأ تداو ىنء*ىلع

 ىفهتبذج لق تاءنمارتن (هترتن) جوتن ىوقاهاج نايتسافا الابر فاح اوذو سرغلا تدفن أو لماذ
 فنتناف هتعز ترض با, نءاغةنرعشلا( تفتن) تادعسو ةدصس لثم تارثن عسل اوت رااةرتنلاو:دش

 نمالتن ( ةماننإ أيش ىأ لعن م ةغتنهدافأو فرغو ةفرغ لثم فتن عجلاو ةعطقلا تابنلا نم ةفتنلاو

 7 ن5: ةسانطهم 2-0
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 لالا
 لل 00000 ا تت ا ا ا

 ضعبو ام ةفرعملادعنامتةرقاذاءايشألا ت زم نمذوأم هنءاكو هعفاتمو هراضم قرغاولا ىهنااذا

 ةزمهل ا, ىدعتي ودعابت عاباءننماطيم ( طام) ىناعملاام طبنت س غامذلافةوفزيمّتاالوقي سانلا ||| *

 لثمهي طامو داعب | اهنال هلا ىهو قدرطلا نعىذ لا ةطاما هنمو ةطاما ريغ هطامأ ل اقف فرالاو
 هركسنأو نيد دعتمو ننمزال نالم تسد عاب رلاو ىثالثل ل لود نم م-متمونهب تدهذو هذ ذآو ةبسهذ

 اع !نعرمت نب !لدسو عئامو هف باذلادو عاب ىانن ماهو مراعي م(عام) مدقت امم داكا ١لافو ىمضأل 52 ١

 بئاذلكو ائاذناكناىأ اننو>امواهقلأفاد_هاجناكن او هفرأةاعئامناك نالاقف نم اىف 3

 عامن اوهتعمأ لاقمف ةزمفاىدعتدو هةءمه قاط سدنم ضر ألا هو ىلع لاسأعمم عمق عامو دام

 ةعيم اوهق افصاف خط مورلاب رع نم لمست غمد هعيملاو تلاسو تناذىأ هرسةدش نم تعامشال

 .ىمم ا الامو هع داحو راك لكك قل رطلانع (لام) ةسرايلاةعيم اوهف نمش قدامو ةلثاساا |[ لءم

 ردصم نيتفغد لمملاو فد.صشضتل و ةزمهشانىدعترو لكلا ىنالموالامو ةعللامعلامو هَ اوءس انَع

 ىرهزألا هلاق نصر ال! نممدمل | ىدنمر ادعم برغل ادنعرسكلاليملاو ةقلخ احوتءالا تعت تابنم

 ىطفغل نالؤناو عارذ نال 1 ةمد رأنيثدلادنعو عارذ فال ةثالث ةئيفا لهأن م ءامدقلاه-:عو
 ىلا ةدحاو لكن طب تاريهش تسع. صالاو عمسصأ فل أ نوعستو ثس هراد_ةمنا ىبعءاوةفتامال

 مسةناوعارذفال 1 ةثالث لضفملا ناك نيثالثو نينثا عار ذ لكءامدّعلا ىأر ىلع ل.ءملامسق اذا اعيضأ

 لايمأ ةئالثلكللا د4:ع مسرفلاو عارذ فال 1 ةعب رأ لصتملا ناك ندرمشعواغب رأ نيث دما ىأر ىلع
 ناك عارذ ىتئام ةولغ لكن اك ناو ةولغنيثالث ناك عارذ ةثاهعد رأ ةولغ لكتناكو تاولغل ان ل اردقاذاو

 ىلا لدملا نمريدبلا ىدمريداقم ىلع تدنداهناللاممأ هكم قد رط ةينبملامالعالل لاقد و ةولغ نيس

 نال.ملاامأو هراعأو هود-> مشاه قدنأل ىهثافا ل_ىملال_هقفق معاه ىنىلا فضا أمغاؤ للملا

 ضرألان م لملاك ةلور حلا لع نيلع عضوا منال زا .مءا انمار ادهسملاراد_-- ىفنارمغ ألا

 لولموهاماوأط وهو ليم هبل ت11 لوقت هماعل او هربعو ب هألإ ا هلارمصمل اى دم ىلعاطع عضو

 لاك ب ذك عابباب نمانيم ( نام)ريص,ل اهب لسكي ىذلا لواملا للملا ثملل ا لاقو || نيم
 ءاحنااْمعضوءوةملكلامالتةذف لج نازو ىماهلصأ (ةئاملا) ٠ انسواذك اكنوةىلآو « |[ ةئام

 نبالاع اضدأت امو نينسو نب رع ل_ثمصقنامل اريح نوك.ل نيم تال:نيدرمدمل اد_ئع سال و

 هللا باتكود.حوتلاءنينس ةئامثلث هللا ب اثك ىو ديحوتل ا. ةثا ثان انبادك أد:ع ساي ةلاوىرابنالا
 ذاشاش اك أ دنعوهف تائمو نيئمامأو لاق تاغللا مدفأيل 8

 نباهلاتهيتدقعنيدامتابنلابوينأو سدبانأ عم او ةانقلاو بصّقلانمنيبعكلانيدام (بوبنالا) || بدن
 ة-غامو زللا ىف ثدنأو ةيدعتلا ف فا ًالارشاهتنأو تامنل امسالاو لق تا نماشدن (تدن) سراف تدن

 ثدنأو تابنو تدن تدنب امل لق مننا هتذأ لاما دعتمالا عاب رلانزكداللاتو ىىفدالااهركسنأو

 دهعلا تذمت ود شد وح كلر 3 ذينيهنالذسلا ىمس هنموحو رطمذ دوم ىصإ وذم و43 ةئيقلأ

 عفوتالف دهعلل ضةنل امهنم تل عفامو تن داهاذ اءانعمءاوسىلع مويل اذسناف ىلا عت هلوقو هتضقن مولا
 ا 10 00 ها تن طن هات 6 62 تا 1003072 02 0 62742742 طبر 2 كرب 22 تي تمم 09 22525 223505055

 مجوح



 ا

 ا

 إش

 هنيباورف هظفل ىلع ىسعو ىسوم :دئازءايلاه-.فاممامههيشو مدعو ىعومىلا بسن ناسكلا

 هل-ءأوىولعم لايف اواوتا قنا ممااصالءاءاا ناو ىلعم وف ىفة لالا ءامأ انيدو
 نيسشلاب ىثوم

 داوموأ برعموهو قبلاو+انبا هعبتو ىرهوا لا فو رعم بح(شاملا) ةلمهملاثب رعف ةمدعم
 فيغضاازودكو ةنك امةزم-منعل اقوم .ولاغقأو لفك ل ثم ءاومأ ع+ اوب رعمف1نا(قوملا)

 نأ ةغللالهأ أى ةرهذألا لاو مدا فاألا.قاملاورشؤملاَقْوملالمةو هيف ةغاقام لاواهرنؤم

 دقو ىلءفنيعلاىفامعاطل انبالاو هيف ةغل ىقاملاو غدصا !ىل:اموهو رشؤملا ىنعمي نانا قاملاو ٍقوملا

 ساو ىرهو+لا لاه قاملاللءرش آى ءايل !لي كلذك سلو لعفموه لاف ءاذعلا نم ةعاجج هيف طلغ

 افتخأالاردانماللا رسكد ىلءفناكاملو قال الل رش 1ىفءابااتديزامغاو ةيلصأ مملانأل لعفع وه

 لاقيف بلقلا زوي و لاغفأو لغد لثم ملا نوكسبى .امأ قؤملا عج وق امىلع عمجاذ شو لءذعقاللأ
 لاءلجرل!لاملاةد ولالا ىهز لام اوهوتنّؤود ورك ذي و فو رعم (لاملا) رابآو ز انأ لدم قاما

 ةمنةهذاالاملوت ىرهزألا لاو ريغ هل !اوموالامذ.١لّوَتو هلام: أه اولاموهف هلامرثك اذاالام

 عمشلا خلاب (موملا) مثل اةيدامل !لهاد_:ءلاملاوف زعل اىالامدءيامىأ لوب امءاهةفلا لوقف

 وهو ةروصعمفاألات .ةدواراصةخاءاما|تفذ ف ىامموم لصألاو ةينانو ةظفلامموملاو برعم

 ةزهموءاقل | تف ةلوعق ىلع اهادح | تالا هفو لهما (ةنوملا) اداه خو اخو ىهوابرم لمعت اود

 هنوم ةئلاثلاوف هرغو ةفرغ لة توما او ةفيف هتنومان ريمأ ه0 نعاشأا لاو هك

 واولاث يلق وم هلضأ (. املا) لاةبا,نم هنوعهناماهنم لاق روسو ةرومس.ل منوم ع+لاو واولاب

 ةيمتاعأا منال فاألا تاق مو ةزمهءاهلاتيلّقف نايفخ ناؤرس عجاف اهل يقام حاتناواهك رعااقلا

 اولافو هبومو هام لاقيفربةصتلاو مسجلا ىفهل_تأىلادرب اذ غو نيل العا فرحلا ىلع عمدتال برعلاو

 مالسأاو الهلا هيلع هلووودح اولا طغا ىلعز مها, ءاومأ اولاانعر و باونأو باب ل-ةماضن أ هاومأ

 دا نأ امهرهظ أ ناناوج هنعولازتالا نم لسا ابوحوهانعمءاملان مءاملا
 هلوقب خوستم ثد

 ىلااايتفلا نأ ب عك ىبأنعاض دو ادوأىو رولز::لوأ لزنأ للا بجو دف نانا قتلااذا

 لسلام _بو هيلعهننا ىلصدنبالوسر يأ ممال.ال "لل ادتاىفةصخرتناكءاملانمءاملانوةةداوناك

 ال اونيناتكلاءائااردط ا نومح قاف مال_ىلاهيلع ىلءلاعف كاذىفاو رحاشت ةباصدلا نأ ىو ربو

 نما رملا ىلع له مملسمأ لو لا د مالتحالا ىلع لوم ثد دس+لا نأ ىناثل اوءام نم ااص نوح ون

 تهاموءاملاىأراذاالا ملت ىلع لسغلا بحال لاو هن"اكف ءاملا تأ اذا معن لات تانتحا ىهاذا لسغ

 عماسجلا ءامأ اوءاملاغلبرفاحلاءامأو اهءامرثك أ ءّشااههامأواهؤامرثك اضدأ ءاق :راهوم هوم ةيكرلا

 لطابلاو قا نمو زموأ فرخ زهىأ هوم لوقو ةضفااو سهذلاءاعهتماطْئْشلا ثه دومو هءامىلأ

 ا
 نم طقنلاةولدلا ى:-سن ىذلاوهو املا ثسايف رعأغاملامهمالك نمو غاموهذ هلا فارتغالا

ام املا عمجو قو نوكي نم قوف نمو لغسأ نوكو نمل لغسأ
 نمادم (دام) ةفاوو فئات لم هح

 لثمنيدا.م عماوقامسل ادنع هيناوج كرا كلذ نم ناديملاو رحت ءايلا متفبانا ديمو عابباب

 اهدامكلاملا نآل ةلوعشم ىنععةلءا ىهو كلذنم ةَمَتْشم :دئاملاو ءاطع ادم هدامو زيطايشو ناظش

 ارم (مهرام) بايلا ىلع لءاؤمسا ىهف 2 ار اذاد مدام نم هَقَمْشم .ةواهابا مهاطعأ ىأ سانا

 هتاصفو هتلزع عاب باب نم ازيم(هتزع) هسغااهراتم اوماعطل اىهومل ارسكب ةريملابمهات أ عان ساب نم

 وهف تاطلقخلا فو بطلا نم ثدمحلاا هسازعماو ف تاهماثلا ىف نوكي كلذو ةغلامم لهدم اوه ره ع نم

 شوم
 قوم

2 

 ا



 زوم
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 ' (امهثلثباموواولاعممملا) >> هنافرصتوهلاغشأ ىفاهساي ىلا هتمدخ ب ا“
 باب نم ىهوةثلا' ةغل تو مأرسسكس! ايت مو ةغل فا بان نمتاعتامو انومتوعناسنالا (تام)[] توم

 داكتامهبفءاجو دوت تدج ودوكت تدك عاطقلا نبادازو مودتتمدلةعملان مهل مو نيدغللا لخا دن

 لاق ةرعاشل ااهعج دقو فرؤضعال في غذا او ليقث:لا,تيموهفداحتو

 ءايحالات يم تيملاامنا ٠ ثيعحارتسا:تام نءسدل
 ةزمشاب ىدعي و نونوهسىأ نوم مجناو تدم لذا نلاعت هلو هيلعو ري_غال لق :لاب ثم ى ماامأو

 ري-عيلالنتوةب ادلاتّءْهْنو ناسنالا تامزرغلا قلاقدو توما نم صخأ ةتوملاو هللا هنامأ لاقي 9

 توما لم ةغل تغلاو مما مضي تاوملاو كك ىبنار ءالانباد:ءلمنتوحورىذ لكى عأ :تامو

 ليةوردصملاب ةممست تاوم ىهف ناكل او ةرامعلا نم تاخ تفلاراناومو نيتعفب بوم ضرألا تنامو
 هنلضر ًالانانومو ءامحااه.فرحب ل ىتلانانوملاو دحام عفتني الوان كلامال تلا ضرألا تاوملا
 رتشتالو ناتوملان مرتشالاقد نر كلانا ل رع ترن ينمي ناجل ا ىيااغلا لا هلوسرو

 ناركس ناز وداؤغلان اوم لج رر ةام> ءابقنالا ىممتوانوم مولا ىهست برعلاتناكو ناوي نم
 عجلاو هفنأ فةح تامام ناو للا نم ةّمءملاو ةندح ةئممتامو هي او لاحلل ركل !ايةقمملاو ديلبىأ
 رغف فيفا مرت او لص ًالاهنال ىسانالا ةتءمىف سد تلا م زئااولمق ديدشتلا هميم اهلصأو تاثءم

 نم عجنوملاو فيفي وأ تناك تابمد" الا رمرتكا ته لامه سان الو امهنيداترف ة ىمانالا

 ىلع عج لك تاناو محلا فق غزهأ !انو مهئانالديدشتلاب تأ مللو ءالقعل اروك ذب ص خخ نوةمملاو لعد

 د دا لاب ان اوم لو اج كانتا لاف تاسأ أو تدب ل-ثم تمم ع -جتاومألاو هدرفم طفل

 وأ مدلل عذاف لوعفملا وأ لعاشلا اما ةعورسش ء ريغ ةئيه ىلع لّتفوأ هفنأ فتح تامامعرشلا

 املحلل كلذ نم ىنانسي و لحل د. ةيال لكؤو الام ذاذك و ةسيم موةةلحلا هنم عطب لوأ مارحسالا لاح

 ماشلا فرط. ءاقلمل |ضرأن م ةيرق فءفئفلازو و ةفرغ ناز وة: اسةزمج ه هتومو صن هبق

 ىنأ نيرفعج اهف لثث ةروهثمةهةوا+و كركلانمةمد رقىهو زاخلاىلاهلهأ هنمجرخي ىذلا
 ب ئذلا (ثامإ ةباصصلا نمةريثك ةعاج و ةحاورنبهللادمعوةثراحنيدي و هنعدشلا ىذر بلاط

 ا أ عابباينماشمم ثيعولاق بان نا 7

 برطضاامومرهلا (جام) ءاملابو ريسكلابلاءفم ىلع اممم 00 تلو وتنال نزال اتنالو جوم
 تاوث اوبوث لدم جاومأح وملا عج وتاحوماهظفل ىلعة>اولاعموج وملانمص+خأ ة>وملاو

 20 ك رزطسار هرم[ تفلت اذا سانلا ب امل ءقهنمو 5 طضا او هحايهدتشا جومتو 0

 (رام) ةئيللا ةلهسلالمقو ءاعتصلا عرالاو يل لا ل_عل اةم7لاذلاب روعه

 برطخار هل ارامو ضرعفددرئرامو ةعد رمد ةراوم ةقانو ةعرمس كرت لاق بابن مارومئذلا
 ديد_ثيةي رامةاطقو هلاسأ اذا هرامأو هراملاميف اضيأ ةزمسهلاب 00 و لاس مدلارامو
 نوللاةقاربلا ةرقيل ديد كنل اية :راملاو :ًأرملات ممءامو فغخت دقو نوال اة واول محللا ةزاةكمءايلا

 مهضعبلات تاناتسرامهعج و ىضرملات دبءاتعمو نانلكه لصأو برعم ءارلارسسك,ناتسراملاو
 (سام) 2 وةرغو رق لثم ةزوم :دحاولاة فو رعم ةهك ان( زوملا) دّقلا برعل اد 0

 07 رىعوأ نم ل_هغمهنزووةدئاز مملال_ءق ديد-1لاة لآ ىسوملاو هقلح لاو باننم اسوم هسأر

 ىلعو ىلح ناز وىلعف هيزوو ةيلصأ يملا ليقو ب فرو را اذهل وفل لا

 فرمدند وت نود و , ذ,ىءوملا لاف ىرامنالا نباز ار وأو ةروصقملا ثدذأتلا فا آل رصن:الاذه
 نبالاق نك تاكا تا ولا ال اوةىلعو ىءاوملا ف رمصلالوةىلععم-<و فرمصنالو
 حمم اديس أ نععرأ اءلاىف لمنو هتةلحاذاهس أر تدسوأ أنملعفموهو فرملاهح ولاث مكسلا

 لوئهديؤدو ,فلالا ل-اللاعاذف ؛و ىلع فرب دقت ىف لجر معا ىءوموىومالانمالاى ءوملاربك ذي

 ل ججججا

 لا لا

 ناوين ا 0 نظم ىلع جو
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 بحاول اري-غىدازتوو رع لضف ةباهتدنع نمهلضف ةدايز ءادتباىأور منملضفأ ديزو كلذدعب

 تر رهو ةلوصوم نوكست مسا متفلابن مو نييفوكسلاو شذخأإلا دنع بحاولا فو ني رصبل دنع
 مزاد الو هعم مك أ معد نمو طرمشو باو ىف نيسيعتل امزلب وئلءاجن مود اماهفت ساوهب تر يه نعي

 بغرب نمو وف ىنلا نعم نهةةةو هعم مؤ د >أ معي ناريدَقَءلاو نا ىنءع اهئالراركستل االو مومعلا
 ناونم ةينئتلاونالطر هب نزوبىذلا ل_بقومريغونمسلاهيلاكبىذلا (ان1لا) نمالا مهارباةلمنع
 هظفا ىلع نانم ةينثتلاو نانمأع-جاوديد تلا: نم ميتة -غلىفو بايسأو بنس لثمءانمأ عهجاو

 لايمأةثال_:ةكمنيس و هتسلاقد و ىنمىأ فلأألاب لج رلا ىنمأو عنم 6 اذاورثذنارعلاوركذ

 فرفعال ناكسالا مزاأ هنك-لدربو ديرب لثم ىنم ىنمل اعجوؤفدىح عاجلاريغرهأ» همم عيدتسا

 ( اههئاثبامرءاشا عم مملا ) :

 كلذك فا ًالاباهترهمأو رهملا|متيطعأ عفن باين مرهم ةأرملاترهمو ةرسافلا ةرسأنعىأ ىغمل اره

 ترومأو ترهم نوكو اذه ىلعف ةرهم ى-هفره«ىلع لج رنماهتجو زاذاف الاب امترهمأو ةدوهم

 ةرهم ىَمُذ ًالاوةراهمو راهمو راهمأ هعجو ليثتادلو رهملاو ةفرعمامَةتأ اهرهمواعرهمو هةعازص

 م« 6

 قمهضعيدازو ليلا و ._.:يئاحت ىهوناديح نباىرهمىلا ةيسنىه ىرهزألالاتو اراهم

 مدقنْمم ءاتثلالوأ قذاو ناحرهملاناك خراوتلاضءبىفو حورلا ةيحناهانعمو :د>ازلا ةماكلاك

 أر جهورك ذمأك او ركذ مو جارمس نب الاقو فردي فريك ذتلا هيلع بلاغا اوةكع عضو مسا ىتمو

 أ| كو آلا عجو ة.:مألاو ةينملامسالاو هلوصحردقد هبحاصنالردقلاوهوانملانمذوخأم ليقاذك ||
 5: ا ىدو هينمقاراءانمال-> رلاىنمأو فور»مىنملاوىنامالا ةيئاثلا 0 ىدمو ةد دم لستم ىم

 4 لح رلاىنهماو صومنملا بارعأ ب رعيق ةءا ف .ةذهل اولودغم ىنءعلمعف ىبملاو ةعلىر بان نمىنع

 || سلف لّمم دوهم لوألاع_هجو شارغلاداهملاو دهملاوماهسو مهم لثمداهمعسجلاو فورعم (دهملا)
 : 7 الا هلدهو هتلهسوهنأطواد .هقرهألا تدهمو بتكر با تكس لثمدهم ىناثل اعحو سرلفو

 006 ١ نى -منو هلود و لو ةلوعبو لعب لكم ةروهمعسجلاو ةارااذادص ( رهملا) هةابقرذمعلا هل تدهمو

 || ىهفاش هتعطقوأر هملااهتيطعأ اذااهترهملوةننممهنمو الامعت_سارثك [ىهو متةغل ىثالثلاو

 1 قروهو كلذ. اعّوذاح ىأرهاموهف ةراهمو اروهمنيةهفد رهعهريغو لعل اقرهمو نيمنعم ا عج

 أ لاةمف املأءايلا باق عم نكل فيشقال ف هنغلاب ولص ألا ىلع لمعتتلابى راهملاعهلاو ةلممقل ىلا ْ

 ا ىرذلا نءهوهو مهد داكب ال مده سم ةرهملهأ ناساوا ءب رس تداحأ تبعداذاءامءأ اشو هلعت بدأ

 | انراص ىتح َناتماكل !تءكرتن كلن اجو ل+نازو رهم ناثلك ىهو سرُلل 1معناع رهملاو مدقلا

 || سم“ !لوزن دنع كلذو هامرهم نمرمشع سداسلا مومااوهو فد رخلناىف قدح سك! !لامهادنع
 [|ءارحو رجأ لثم ءاقهمىثنألاو زومأوهفهضايسدتشا بعت بان ماهم (قوم) نازيملا لوأ
 أ|اديو رمهاهمأ ند رفاكلا لهف لدزئتلا فو هلثمال. ومتهتلهموهبلط ترخأوهنرظنأ الاهما (هةلهمأ)
 || ةلهملاو لممتالو كمائن دنتاىأالهم كلرهأ ف له :و الاهم | لهمأو هل فل اونوكسلاب لهملا مسالاو

 || انهم (نهم) لعد لو ثكسمرعألا ف لومتو ريخأت ىأ ةاهمىعألا فو ىفرلا ىهوكاذك ةفرغ لثم



 ليلك

 | بعت باين مالالم هنم ثالمو (هتالم) دسملا 'لالملقلاو<اوةرسكلاب رهألا كالمو كل ةفاضيأ
 ةرغملا ل يق فلايةلملاوئسلا هتالم أل امِمف ةزمشاب ىدعتد و لولم لعافلاو ترصخو ثمُم_تلالمو
 لولمتو لءماموهف ل25 بان مالم رانلاىمسالاوزحلا تالمودامرلاو راخلابارتلا لمق رزيغالرفحت لا

 لثمللم عمجلاو نددلاريكلابةلم اوءا. هلا عم فصولا ىلع الي ام ةزيخو ةفاضالاب ةلم زي هةمعطأو
 زاخلا هخارلوالاو ءالما هيلع هتيلمأو هيلع هتيقلأ الالماس تاكل ا ىلع باْكلا تالمأو ردسو ةردس
 هيلعىل# ى-هف قا هماعىذلا لاهلو امني زعل |باتكا!ءاحو سدقو متىند ةغل ةينادلاودسأ ىندو

 ديقلاىف ريعيلل تلم واااو دادزما م-فىلغاغا لوزنتلا قو ترخأ ىمالا فهل ثءامأو الم_صأوةركد

 المربدة:ىفدحاولاراملاو ليللا ناولملاواعس اوانامز ل. ةو دم لمق املم نرعشاو تعسوو هل ث مخرأ
 ةدوجوفو رعملانممهدنعسمتلداعم-متءالا كاذءاومسموقل !فارش أ زوم هم "الملاو اصع لاذع
 دملاو مذا ايةءالملاو بابسأو بيسلئمءالم أعم او ةءمهر و دصا او ةجأ نومعلا نؤلعممتالوأ ىأرلا
 رمبكسلاب مولِمو الدماو عن تاي نم الم ءانالا ت'الموءاف اندم المعمل اونيَعْع تاذ ةطدرلا

 نبالاةواونواعت مالا ىلعاؤلا تو ةنواعم هنواع: الا ءالامو لاجأو ل_جل_ئمءالمأ هءجو ءرئاعام

 ؤلمو ماغدالاو لدا از و و ردةّعم ىنغ ليعف ىلع اضيز ومهم ىلملجرو هيلعاوءّمحا تمكتسلا
 مه انغأو مه ردقأ ىأم وملا المو هو :"الم مضل

 امهءلشنامو نونلاعممملا)

 ُعنالاعطقنااذااهدر ئاهنباب رشالج راهحاداهيطعب ةقانلاوأ ةاشلا لصالا فرمسكملاب (ةعملا) |] ير
 (هةعنم) ةهتملا ممال او هّتيطعأ برعذو غن ىي مام هتغم ءاطع لك ىلع قالطأ ىت> هلامعتسارثك" 3

 ةغلابللءاج و ةرفكو رفاكل دم ةعنم عجل اوعناملعاشلاو مور هنم عوذميوهف اعنم هالا نمو ىعالا
 هموقي عدم اوئُدل 1 و ه-ةعزان ىنءعئشل اه-ةعنامو هنع فكس هالا نم عذشم و عانمو عاوم

 رددمحم ىهو ىرشِزل لاق هد رب نم هماعر دعدالف هموةزعفىأ نونل اممفب هعنم قوهو مح ىوقت

 دقو ةعانملانمةروصقم نوك:نأزو<وذاجل و ةريشعلامهو عذامع-ج وأ ةم_ظعل اوةقنألا ل ثم

 هديرب نم ىلعاهب عنشم ىبأ اهتوقىأري-طلا ةع:ملاز او اقلطمهزاح أ نملافالخ هريغىفالرعشلا ف نكست

 مدخن ارو هعانم نصا أعنمو هع انمو هعنم لوعغأل انمل اينالف عنمو ةعنملا لثم تفلاب هعانمل و

 مسالاو هب هيل عمعنأ اضدأ هب هماع نئماو لثق باد نمانمهريغو قةعلاب هملع (نم) عسينموهف ةماضخ

 نم اق تيضرام تنك ناو ىأن"الانفالاو هيبنتلا ىف مهلوةورد دو ةردس لدم نم عة او ريسكلاب ةئثملا
 اضدأانمهماع تنئهودادضالا نم اضدأ ف معضا اوعاطقل |نبالاق وعل املا هنملاو كاضربناالا

 هذنمرسك-:نريبغتو رب دك -ةوهو كل تلعفوْل ةيطعأ لوءت نأ ل-ثم عئانصلا نم هل تا ءفام هل تددع
 نماوخأ نملالاة بانه ندو ىذأل اونا و اهد_صاواطت ال هلوقي هنع عراشل ا!ىهاذ عاف بول_ةلا

 نونعوهف هتعطقاذااضب ا انمئشا |تننم لاقي هنافمدخلاو عطةلاوخأ عئانصل اديدعتب نانتمالاىأ

 ءادتمالادبرأ نا لخ دالن أ زو ود+لالوأ,ءادتبالادب رأناادتمملالودزوصف ةناغلاو ادثالاو

 لخسال نازو<وئملا كلذ باع.ةساديرأ ناا.ةملالوخدزو< ةياغلاءاهتنالا ىلا كاذكو دخلا د
 ىلاد_ءدامو هناغلاع اد-ةبالا نم لبقامو علاج رمش ىف ىندناملا لوق ىتعماذهو هلو أاءلاصت الا سرأن ا

 عامسلا ىلع فةو:م كلذ لكورش الانودا مه دحأ ل خ دين أو اهنم اجري نأو ةداغل ا ىفالخ دن زوي
 اذهنمو ةفوكدلاد هلاصتا ءؤاهناو ةرمصمأ | نمناكرعسأ | ادذاىأ ةفوكلل اىلا ةرمصمل !نمترمسو

 امامص ىذةقدالهناؤرهشا الوأ تمدنالخاذهر مودا اذهىلارهشلا لوأ نم تمكربدقتلاو ةياهنلا

 كن يرعلا" نينا نحو نود



 تنم لي ةثنلا,ةحالملاو ةئيدر ةحاىفالا بام لاب الو ددةملاوهو مامو حولممو ملم ل-ه«واصامتا متخم
 هنو شحن ن شخ لثم ماللارمسكو ملا تشد لماهتم ل ءاغلاو ةيلاعلالهأ هغل ذه هحوامءاملا ملصو حملا
 عسا ركك ا1نكلجاجأ مام اذه و فرمدم نبا ة4ط أر ق هب و ل ءاغلا معاىف لص أل او هاذه نسخ وهف
 ءاملا ملحم نولوهب زا ا لهأو ما11!نوكسو مملاريسكد مس هيلع لامء:سالا ىف رمصتقاو ففخ

 لبللاىذغأو لذايوهف عضوملا ل_ةبأ ود سايقريغىلعتءاج تلا رداونلا نم ملا مل ءانل اواحالم
 ٠ عئانوحلامموقءامو ه 22 سراةنبادثناوىلاعت هللاءاشنا ةمتادنا فى أيسو ضاغوهف
 ةعمدرىنأ نب رمعل مهضعب دشن أو ىارعالا نبا نءاضدأ هلَقنو

 بدذ-ملانمةض- ىو اضدأ ملمو حلامءاملاشد لاق م حلامزاوج ف سانا !فالخائ رهزالا لقنو
 ءامهغللاث امم دمسلا نبالاق و ىنعع ملح و حلامءامد دهرا لاقو ةلماق تناكناو ركنتالهْعل حلاموّتلق

 ءىدع لهنوك هتلقدنوزنونعبو لملق حلامو هيف نيم دقت لاو رايعو ةغللا لهأرثك !لوقىف حلاملايال و غم
 ىه لب كلذكس يلو تو.ثلاو ةرهشا !ىلعة للا اولجحو مهاز + مىلا نو رخأتلا ضعب دم ملف هلعف ىلع
 اوناك زاخالهأ نأيةغللا لهأح :رمدو ةد زا هْغل امنا لهن دقو ف. كح هلءن ىلع هنا رس ىلع ةلوهت

 م-ممم ناك رم معلن ار ار الزلاز_ه و هن وامءةسفامذعأ ظافل ألا نهو اههدفأأ تاغللا نم ن وراد

 نمامولمء 6 اعل ملعغل اف اولاق دقو ه-:>[صق مدعي لوقا ازودمالممتءلن مهن تدئامو برعلا مدفأ

 تدئشا بعت بابنماسحلمهريغر لج رلا ملمو سا.مقل |ىلع راحو شه اذه ىلعف ملاماذد سامقو دعق بأي

 دوسأ ناكاذا عل أشكو ءارتورمحأ لثمءا+* ىثن لاو مل« اوهف ضايملا ىلا برضد ىذلاوهو همر ز

 ةفرغ ناز و هلم ه_.فو ةرفع همف لد ضامما 'صااك سأل لمقو ضامءلا ىف لمقو ضايد هرعشواءد
 ليقتتل انحالمل اوحالمعم1او هام ىئنأل او اموهف هرظنم ن-->و ممهحالممضلاءئملا لو

 كاسه سف ال هل نك ملاذا ةسالمبرقو بعت ىبأن نم ئشلا(سلم) ةئيقسل اىر# ىذااوهو نافسلا

 حتفب ىساملا عملا فلاشي ه-نمو : ارجو ر جأ لام ءانأم يدا او ىلا و هسلم منو نالدقودب

 عج رئالف تاغنيو ساب ىأىرهز ألا لات :دهعال ىمسلملا لعيب ألاقي فل ألاب ةنوم ةلك ىهو لكلا

 ىباه ذوهو#هل:دهعال ىسلملاوذ هل :دهعال ىساملام-لو ىنعممهضعد لاقو ىلءكلة:دهعالو ىلع

 نأىساملا نعم لو هءاعالو هلال هنعىدقنأو املاسرهألا نم جرش هانعموههلعفل تءنوهو ةيفح

 نم نكمتبال ىرت_كملا دي نم تعزتن ا اذاف بيعي م نما ضيةمف اهقرمع دق نوكي ةعاس لجرلا عنب
 قام
 كيم

 ل-:ةباينماّةلمبوثلا تةلمو جات>اورقثفا انالما (قامأ) امتدهعنامخب عئايلاةبلاطم
 باينماكلم (هتكلم) كلذك هلت قاقر بعت با.نمهنددوتاضدأ هل ٌءامواقلم هتةامو هتاسغ
 ثمل لعحي م-هضعب و رافكو رفاك لثم 'لالمعم_1او كلام لعاشل او هنم معا مملاريسكد كإاو برعض

 ديعوهو ني:فقبهك-!م هلع هلو ريسكلاب هك-اموهو 'لولممْئ تو ردصملا ف نيتغلاهكفو مم ارمسكت
 كلموهف ة:طلسلا ىلون اذا مه ىهأ سانا اىلع المو هءونأنودثكلمو ىساذااهمذو ماللا د 0

 نبعلاثكلم .و مملا مشي كلل امسالاو سولفو سلف لم كولم عمل اونوكسلاب ففذتو ماللارمسكت

 كلملاو هسغن سدح عطق سل ىأ لعف نأ كلامتاموامتاوهشىف طوقسل |نماههعنم ىلعردت أ ىأ ه_فنل

 اهتحوزئاضدأ بريض تاي نماهكلمأ ةأ صاتكلمو كلأ بيكر ىف مدقتو هكالملا داو نيتقغب
 رخآلوعفم ىلا رم اوهمء.ءضتلا ىدعتو: ١ صابث> وأ لات نم هعل ىلع آان كلم لاقي دقو

 ىأنارغلانمزعماعاهكتكلم مال-سلا هلع هلوقه-لعو :ًارهاه:كلمأو:أهاهتكسلملاقبف
 ملا خف كالملاو كالملا ىتءعمسا مملارسكي لالملاو ه<وزتو هحاكذ ىف ىأ كالماىفانكواهكتجوز

 ديدشتلابانءطعءامكمو بر ضبا, ن م هكلذ ديدشتا ان رهألا هتكسلمو ديد لاب ه-تةكلم نم معا



 لل
 "يس شلشدلىلىللللل[ 2210-952 أب أ*لللا

 لاَتَقلا ةعمعمو راثلاباهتلاىفاهاأو تاوصألا نالتخا ةعمعملاو هملا ومد ىأاذه مماذه لعذاو

 سافااوردةلاكتدبلا ثاثألعماج معا نو عاملاولزنملاءالك ناز و ناعملاو ءاصةم_سالاىف غلاباذا

 ننع لدم ءاعمأ هعجودملا ن مرهشأ هرمصقو نارمدملا (ىملا) ةعاطللاضدانوعاملاو ةعصقلاو

 ةرجآو راج لثم ةبعمأ دودمملاع جو بانعأو

 01 و( صخملا رقش الا لأنا فرغم الاو ف _ةذت نيكستلاو نيخا اوميملا تشب رجألانيطلا (ةرغملا)

 نيا هلاوام باو صلااضدأىرهز ألا لاقو ىتاعمفلاوى رهو الاوزوك _اابوهوءاوتلاو.اعمالا

 لوعغللءانملاب نالف صغمو اهكد ره لامدالو ة-نك اسةمدعملانيغلاب سغملاو صغملاوهو تمكسسلا

 بارثلا لكأ نعباودلاذخأي صم لغموهف سعت باي نمالغم( لغم اميف م

 ثدءةموهف ةتاقممضلاب سانا !ىلاثّدمو ..ةرم أ نع ضخءلادشأ هضغبأ لثةساننءاتةم (ه:ةم)

 ةمصث ةفرغ ناز و ةلَةملاوو ريغوأ ءاملا ف همع لثة با,نمالقم (هتاقم) ضماحرةثنياوةملاراةما

َممل اوهدا !تراظن هناةمواهضايبواهداوس موحت ىتا |نيعل ١
 ١ موداا لل 

 امهثاثيامو فاكللا عم مملا)

 بد رقوهفاير ب رف لدم ثيكموهفاثكم ثكمو ثك اموهف ثيلثو ماقأ لق باب نماثكم (ثكم)
 هيف ل#نملاذاءىهأ ىف كيو هثكم أ لاشقيف ةزمف ابى دعت ونيتغلا دمع ريغ تكف ةع.سلا ارو ةغل
 ىعسو رك اىلعىزاج ركمأو هلاركمو ةغا فل الا .ركمأو رك اموهف عدخ ل تق باي نمار كم ( ركم)
 نماسكم عملا ىف (سكم)طظفللاب طظفلل ةلراقم ليدس ىلع ازا هئدس ةئيسلاءازس ىمع أك اركمءازلا

 اضد أبرم باننمردصموهو ةدامملا سكملاو هلثماساكمو ةسك امسك امو نما صن برمذ باب

 بلغ دقو سول_ةوساف لم سوكم ىلع ع و ردصملاب ةيهستا فكم ذوخأملا ىمم مث ساكم هلعاوو
 رعاشل الاقءارسشلاو ءسل ادنعافظ ناطلسلاناوعأ هذخأب اهف سكملا لامعتسا

 مهردسكمؤ يهاعاباملك فو « ةراناذارعلا قاوسأ لكو

 كيك كم ع+ اوانم نامنأ ةعمسو انمةكيكعااو ناءلبكت الثوه و رك ذموهولا.كم لوكملاو

 امناشرونمتوصلا بس .<درئءاهؤاكم لاورئاطودوءاكملا

 ملا نم هتنكمو نيكموهف عفتراو .دنعمظعةما هةمخض ناز و ةناكمناطا#ا ادنعنالف (نكم)
 هتنكمأو ةدشو :و و ىأ ةنكم هلو ه.اعردق نك ءاو هنم نكٌف :ردقواناطلس هماعهل تاعجانمكست
 (اههثلثيامو ماللاعمممملا) سستو لهس ىهألا ننكم أو هتنكم لم فل الاب هنم
 هتجلمأ لامي :زمهابىدعتيو اهعضر مل سعت بان نم جلع يل و ل3 باي نما لم هم ىصلا( ج١
 ثنؤدوركذن ( جملا .و فو ةجاوشالاو ةمارزكالا لثم ةجالمااررلا نمو علم ىئالثلانم ةرملاو همأ

 اركذيالو ثنؤِيام باي ىرامنالا نبالاقو هماعىرشزل ارم ةقاو رثك !ثدنأتلا او ناغصل ا لاك

 تان حلملا ترثك ًااذاى :رهزألا لاو فل الابا مطمأ تلق حاملا اهيف ترثك" ًااذاؤردةباحلم ايف ثمقلا
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 فغضم ورصٌق. ف ددش هولا نبا لادودملا ن مرثك ًاريصضقلاو فاك. !فدقختو مما مغد (كتطضألا)
 لاق كاذكو مدقلاو لاق هنكا كلذ قيلاولان با ىكعودملاو فيفذقلاو ملا تف ى :رادتالا نبا ى كو دهف

 قاص م دقت قاط_ملاو:دوةب رعم ةممو ر ىهو ةبلصأ م1 أوءا1اي كسةصم لاق هتكل ىاراقلا
 اهيفزوي ءذهو سراة نباهلاث تاق دصل او ىا!هيف مسقي ةروك ل كرصملاو ةفورعم ةفددم (رمتعم)
 ناغغرو فيغر لم نارصم عجلاو ىملاريصم لاو راصمأ ع-جلاو عنمتف ثدنأتلاو فرععتفريك ذل
 لقب اي نماصم ( هصم)) رملاءىدر نب رم مم1-|ةخرصد ةراغلا نارمصمو عسجلا عج ند راصملام

 هزامودو طقألا ةراصعس اف لاثم ( لمصملا) هانعع هصتماوا ميلعرمصتشد نم مهنمو هْغل بعت باب نمو
 ةراطق سراونب|لاقو طقألا نمل صمام مضأاب ةلاصملاو تدكسلا نبا هلاك سسيطب نيحهنمرصعد ىذلا
 امثلة ءاموداضلاعم مما بحلا
 ديع:أ يصاداضلارسكو. املا مضب رضا قرا متدشل رمش تيه هنمو ض ءاحىأريضمو (سفام) نيل
 ىدعتيو تملأ: بعت بان ماضخمئشلانم (تضفغمإ ةيباكلاغسصألاتنب فوعنب نءرلا
 اضيضم عذلي ىأ هتدح نيعلا ضع لسكتلاو نضمأو ل د5 باب نماضم ىنضم لايف :زم-هف اوةكرم لاب

 توصةضوذأ اوىاراقل لاق كلذ تاعف ءاملا,ث ضمكعو هيف ةرادالاب هتكرس ىف ىفءاملا تغمخمو

 عاضملاو هتكلع لةةوعفن ىاننماغضم ماعطلا (تغضم)اهناسااهكد روهلاَعي واهو ةءجلا
 يدع ىلا (ىدم) قاعف تمدقت هعضملاو ئضعامممغلا ف قدداممضلاب ةغاضملاو غضءام متفلاب

 هتضماوذفنءاضم يعألا ىىغمو ه:موادامضم ىعألا ىلع تدضمو بهذدالملاو جتفلاب« اضموام_ضم

 (امهئاثياموءاطلا عممملا) هتذفنأ ف األا
 لاق ةءااضيأ فاألابترطمأو ة->رل ا ىف:رطامىسهف ساطب ان نمار طمرطمتع امسلا (ترطم)

 مباذعلا قريغالف!الا,ترطمأو تراطمأو ءاهسأ|ترطم لاش اكتدنأو لقبلاثدنلاة ب ىردزألا
 تاأسترطقس اوفا الاءامدل اهئلارطمأو بام_سأو سدس لئمراطم أ هعج ور دصملاب رطقلا ىوم
 ال-طمهندديولطمهنمولواطم دود لكوا متاوطو اهتددم لقبا, نمالطم :ديدحلا (تلطمإ) رطملا

 لطام ىثالثلا نم لعافلاو لئاق باب نمالاطمهلطامو ىرنأ دعب ةىهءانولا دعو هفوساذاضدأ
 ةليعفة-.طمربعملل ليث هنمو رهاظلااصعلانازواطملاولطامم ىماس#نا نمولاطمو هّعلاسم لوطمو
 نيوطم ىنثبواباطمو ىطم ىلع عمو ىئنأوأ ناكارك ذءاط م بكري هنال ةلوعقم ىنعع

 (امهثلشامونيعلاعممملا)
 لثمدعم ىلع تعج و نيعلانوكسو مملاريسك ف ذختو بارشل او ماعطا ارقمناسنالا نم (ةدعملا)

 ىهو ةاشةدحولا معلا نمرع-ثلاتاوذ ىهو هلظفا نم هلدحاوال سنج مسا (زعملا)ردسو ةردس
 نال اللاهفل أ ىزعملاو ديمعودبعأو دبع مزيعموزعمأ نك الا عجونكسنوزيعلا حمو ةئذْوم
 زءامركذلاو فذت لثدنأ لل فا ألا تذاكولو زيعم ىلعرغسصدو ةركنلا ف نوني اذ. هو ثدنأتلاال
 ءارهورجأ لثمءاطعم ىثنألاو طعمأ ل رلاف طقس بعت بان نماطعمرعشلا( طعم) ةزعامىثنألاو
 طعم مهو كلذكو ةرافرعش طعم ل-صالاو فاضم فذ. -> ىلءوش ةراؤ ثطعمت م-فوقو طقاست طعقو

 نملوخدواعم ان رشوه ني ون:االوخدا ندا ىنعع راتخما ىلع فرظ (عم) هرعش طقساذاب يذلا
 ةعيب رىبل ةغل اهناكساو نيعلا مفي وهوذاش هلامعتسان كلو هدنع نم ىأ هعمنم ثُدج وف ه.لع
 لخدنا ىنامرلا لاو رسفرح نوكسا قود لمةو موقل عم وحن نيك اسلاءاقتاال مهد عرس كف

 د->اوناكمىف ىأاعمانكود_>او نامز ف ىأاعمان> رش لوقتوانرسناكالاواه* ا ناكرس فرح هءماع
 دغتاعمنأ اعيجا :لعفوا«مانلعف نييؤرغل اونيعمت ىأ لاا ىلعل دقو ةيقرظاا ىلع بوصنم

 نملديل بلجن د_تعاهفلأو قارتسفالاو ءاقحالااهيفزوحاناكى ععاعيجو لعفلاةلاعءامتجالا |
 ةفوذ_ك مالزملدب ى-هذ ىفلا فقل لاك ش فخ لاو سنويدنعو مال هلرسا هدنعهنالنن وشتلا

 اك.طمعم

 لطم

 هم

 طعم



 حسم

 لاجدلا ىهسو بحاحالو هلزيغالو ههجو ىشدحأ مسمىذلا عي-ملا سراف نبالاق ىماعلا هنتفلا

 لاف نيمعالا نيد رعاشلاعج دقو هيلع شن ال ساطأ ىأ ميسم مه ردهنمو كلذك هنالاه-م

 لرولاهبشي ربا اباودنمحاسملاو غاملاع-حلاوتباؤذلاةهشملاو ه اهسملالتقب مسملانا و
 ءاملاىفهبصوغيو ةرقيلاو ناسنالا فطةذو كلذ نم لف و ع رذأس منوف هلوط نوكو نك] قالا ف

 ناكىتل اهتروصلوحا مّن (هضسم) مسامتو مءامق عه اوهتمر وصقمهن اكحسقلاو هلك أف
 ةتسسم هغاىفو بعت باب نم ( هشس_سم] هب 127 ىفىنعملالاحاو فدكا ذاب تاكلا سم واد ريغ ىلا[ ماع

 هنأ حا سموم رك لثم سيلا م.ءالاو هو د .,قاذكه لئاحريغنمى درب هملا تدضف أ لق باب نماسم
 هيلا تأ+أ اذكىلا ةجا+لا تسموكلذك ةسامماهسامو عاجلا نعةيانك اسيسموا م بعت باي نم
 اسم ديسملاءاملا سمو رش الادحاو لك سماسا.و هسم ىنعيلئاق بان نماساسمو ةساف هسامو
 (ثكسم) ءامدسملا تم ًاوءاجدسإلات سسملاميف ةزمفادو فره ا,ناثىلاىدعتب وهباصأ
 تههتعاو تقاعتو هب ذ_خأ ىنعع نكح ساوث ككاو تكسقو ريض باد نماكسم ْئلاد
 ىسفذ ىلع عاملات كسمأو ه-دع تفك يلا نعت كسمأوديلاب هتضيقاكاساىديب هتكسمأو
 لد سد ال كال لوءلاو سال ومل ال _هساو هلو زنعنم ءو4بح تدخل اهلنا مو هع

 لوم عمجلاو دلل اك سملاو بوكر لا عاط3 سا ةلح ارلا ىلع لج ران _متساو ةداعلا ف الخ ىلعرطقو

 بارمشلاو ماعطل !نم ةفرغن ازو هكملاو جياءوأ لذ نم ةروسأ نيتي ك_سملاو سولفو سلف لدم
 وة ىأ هكمهب سلو لقع ىأ هكسه هل سلو < لع لوعي لصأ ىأ كم .هأل سدلو ىمرلا ل سعام
 درو اذهو بيطلا ل_ضفأ مهدنعوهو مومُثملا همست برعلاو برعموهوفو رعم سءط ْكسملاو
 راذم كلا ءارقلا لاق م .وصلارثأءاقياىفاممغرت كلا ع ر نم ب طأ هتنادتع مئاصل ا مف فول

 رعاشلالوةثينأتل! ىلعةدييعوأ د ثنأوْل ملا هو لاوهلاش يق ثنود ورك ذيدريغلاقو
 بيغرلانملاباتذخأ ٠ بيطريغرتتعلاوك سملاو

 هتدحاوو لاق لءااو بهذلا ثدنأت ةلزئم هثين أت نوكيفاهج هلعجْى لا ثذأ نم ىناتسصسلا لاقو
 ةبؤرلاثنيترمسكبك -مهلد ا وث يك #لا نيالا ةءهذو بهذ لثماةكسم

 كلا عرن«بيطأاميزأ ٠ كهلاتاب ايذزمىسفن فثتنا
 قرشكلاو نوكسل اهل_صأ ىنام سا | لاق ىرامنالا نبا لادو ىارعالانبانع باعثواو راذكهو

 نوكدتوأ ناغتادنوكسلااذهلصألاو لع وشاتناوخاا:طع ٠ لاقاكنز ولاة ماقال ةرمسكلا

 نبالاؤو حايصلا نالخ (ءاسملا) غئاس ذو فقولا لجأل زيا اىلا تاقن فاكل اةكرس ةرمسكسلا|
 اك هلءامدريخ هللا هءاسمو ءاسا | ىف تلخدءاسماثتدسمأو برغملاىلارهظا|نيدام ءاسملاة.طوقلا

 تطّشم :ًارملا ثطشقماو ةغاامم ل مَمُمَمَ او هت> رم برمذو ىل-23 ىنادنماط  ءرعشلا (تطشم)

 ةطاشملاوطاشمأ عم اول ١ هنالس اقل اوهو رسكست معو محلا مدد هب طشتع ىذلا طشااو اهرعش
 هتةصافتاشمابودلات قش ءأوةرغملالجناز و (ىثأا) هطئمدنعرعشاا نم طقسام مملاب

 ةيراللاّت ةثموهلعفاو رك ذيلو تغلاو ل ةثقلاب وثم بوثاولاثو هباد ىلءلوعفملا ساءقو ثمل

 ىفتعرمسأ لباد نماةشمباتكللات غش هوتنس>واهةاخ م لاقيو تفراقثملوعفلل ءانملاب
 ىدعتو اشم عمجلاو شاموهفاميطدوأ ناك اعب رس هءاد ر ىلعناكاذا اشم ىشع (ىثم) هلعذ

 | م رح كاست |



 (امهثلثرامو ىازااعممملا)

 جامو بارمشلاب طلخ هنالب زهل_عللاولاقو هتطلخت ل-:3 بابن ماج مه ءاملابئشلا (تجرم)
 لثمةجزمأ عجل اواهمعطالاهيرىنعيروفاكر ثنا ا واهم فاةأ د ىتلا هعئابطرسكل ايلا
 هحزامو ةرملا ةحزملاو مغلابحازملامسالاو تفلاب ةحا نمو عفن باب نماح م (حرم) ةحطسأو حالس
 اذاهنعهةحزأو هعضوم نعئذلاّت >ذ نم قةشم حازملانالاقيو لئثاق بان نماحأ صو ةحزام#

 هلوص أى هرباغيا نة ثدالئشلاو حو ز باب ريغح هبا نال فءض هيذو دا نعل ة يخت هنال هتيحن

 للك قمهدرف فرم لكهللا م43 مو فزعف لءقمءلابهتق صو هتَفعش برمذ باد نمأو ع بيوذلا (تقرع ١
 اهبوةني زماهريغصتوةنزهةدحاولا بالا (نزملا) هرثأس هذأ كلم زمودالبلا نم هجو
 نالغلو ةليضفلاو ماعلا ىهوةلمعف (ةيزملا) ريغصتلاءايفذحىف ضال ةمسنلاو ةليمعلا تمم
 ةلءضفو ذىأ فرم او بسلا ىف ةد هو ذوهو لعف هنم ىدد الواولاق هريغنءاميزاةع ةل يضف ىأ هب ع
 (امهئلثي امو نيسلا عم مملا) اراطعو ةيطعلثمابا م عسجلاو
 (كساملا) معلايةدلب ةروسكممج وة :ك اسهلمهم ءارام_مدد ني:لمهم نينحسد ( سج رمسام)

 نيادرببن البق هيلع قاد واللق كرتر مث ىلغي يلح نيل معا ةمسراؤ هلك ةانمم ءاتدو نيسلا نوكسي
 دز ونأ لات هيلعفيلا تر مااص صءاملانئشلا( تهسم) ثرغاد ى رئلاب ىعسد ونش تح ديدش

 امتلسغ اذاءاملااىدب تص-«ملامتب السغنوكد وءاملاةباضاوهوا عدص نوكي برعل !مااك ىف مدل
 ناكو د_ءأضوتد سو هيلعّربأ ىل_صدتنالوسر ناكاضدأ ةس25 نبأ لاو تلستغااذاءاملاب تصسعو
 2 دارملا ملح ر آو سو رراوكسماوىلاعت هلوق ه:هولاق لساغا وهو هملجر وهيدن ءاملاب متسع

 | ناي نيم هل_عف نأ هملح رهلسغوهسأ ار مل-سو هيلعهللا ىلص هحسع ل225 واهساغ لحرألا

 وهو بات كسلا خسان مالسل هيلع هلعف نأ لوقل | مْزا كلذ. لّةنراولذ اند روك ذملا نيينعملا ىف لمعت سد
 تناك نااهيينعمالك ةداراو:دحاولا ةظفلل !قالط از اح ناو نيمنعم نيد لرغشم مملاةاذه ىو عنشم

 لماعلات عنملابليةناومالك الفرعاشلالوق وهاكرن الا ىفازا امه دحأ ىف هقيَقحوأ ةكر ف-ثم

 كلو فيفذغاا ةداراو هظفل مدّقت هفذح غوسو لغلا دارا عم مكساج راباوهشماو ردقتلاو فوذعم
 ىتحل + رألا ف كاذك ىهلهف ض.ع.ثلا كو رفءايلا ملف كن امه د> ا نيشش نعل أست نأ

 ىلاقاطنت ل رلان المن باوملاو هلماعو هلع فوطعملا لد رشثفوطعملا نالرلاب اهفطع غاس

 لاقي ارك هيف سدا الو لمد ضءب ىلع نيمم ضعب ف ط ءو هذ نيمعك اىلا هلووقب تدل نكلوذغفلا

 ر1اه-جوذ بصنلابمهغصنو رملاب ةعمسلافصنرثدقو هفصن اذهنمو تدرأاماذهنمذخ
 نأ ىلع سو ىرهزألا لات ىفاشلا ب هذمىوقب اذ هومدقتاكضيعبتلاهناللماعلا ظفل ةاعا رع

 اك نيمعكل | ىلاد_>ال سأرلا ممسك اسم ناكول ل رلا ىلع ملا نأ لسغ:ءارغلا هله ىلع عدلا
 لماعل ا فانئتسا ىصنلا«جووديد ريب كسور باوصتماو لاق قفارملا ىلا ند ملا ىف ديدضأ اءاج
 اوهسصاو ريد ةثلا نالءاملا لد ىلع هفط عوأ هيدنعم ىلع كرتشملا لج عنعنمسهذم ىوقياذشو

 ريثك مهوثلا ىلع فطعلا ىهسو ىنعملا لع فطعل او هدو و مدون ىلعر دقملا ىلع فطعف يكسو رضعن
 رعثلاو ةرشلا دارملال امد نأاماواذال ك_-راوصسم اويلاعت هلوق نع ىناثلاو برعلا مالك ىف
 ىلع حسع نأ هس رضع قا نلزوالف لصأ ةرمثدل انأوهو لو الان لم ناذ سكعلاب وأ اهنعلدن
 لص ر عشا |نأو هو ىناثلاب لمة ناوهن لاق بهذملا ةممأن ءاد_>ًااعأال اولصألان م هنكمارعشلا

 اولومد لوالوأ ضرغلا لش نعحوسمم لا جرخ ءاوسرعتل ا نم ناك عض هو م ىأ ىلع هسنمل ازو< نأ ىضننيف
 لج لمحو دسم عج او سال. بل امسملاو رسكلانةحا ملا معالاوا معرذا هسم ضر ألا ثدكسمو هب

 بحاصلاحدلا مسمل اوةمدهمنيششلان صو برعم مالسأ او خالصا ١ هيلع م م نب ىسع هنأ اولودو

 انءاكعأ نم ةعاجامهل اتش وىذو مو ىذورو ضاهظغل ىلع ةيناثل ىلا ةمذلاو هظفل ىلع ءارلا
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 طالخأن م طاخا فد ةرهاو:د-ثارعسكلاب ةرملاو ثدثو مادئشلار قس او اهرفاشم صاقتف لدالا

 عون رةعج ناو مرهلاو راىمو تام عمجلاو ةرانىأ :يص كلذ تاعفو رسكلاب رايه عمجلاو ندبلا
 هو ازسأ لاقت ىتخءاملا ىف هتكلد ل 23 بابن ماس صهرمتلا ( تس يها) ءافصدشاو بلعأ هناالا ماخرلا نم

 مالكلا ىف عسل لبقو تاناتسرامعم+لاو ىذرملا تيبءانعمو ب رعم نا ةلعاو لبق ناةسراملاو

 نء معي و لعفلاب ةراضعسبطلا نع ةحراعة لاح ضرملاو سعت باب نماض ىهناوملا (صره) مدقلا

 نبورعمأ ىلع أرق ىجهدألال ات لامعتسالاةل لق هعل اض ص ض صو ىحأ قريصٌقتوأ قاغنوأ ةلعنم

 ىذ ص ةعج و ضد ص ىلو ألان ملعافلاونوكسلاب ىأ مال_غان ض ىىل لا. ف ض ص ممول ىف .العألا

 هللاهضيهألاميف ةزوفادئدعيو ٠ ضراعالو لو زهعسدا » لاقضرام ةينادلا نمو

 عمجلاوهبةأرملاعفلتتوهب رْزتْوي زخوأ فوص نمءاسك ( طرحلا) هتاوادع تلغكقاضي رمت هتض صو
 عرمأ هعججو عد ضوهف 6-0 اةرثكب ب صخأ ةعارم مضل اد ىداولا ( عرم) لوجو لج لدم طو ص

 فاالاباهتق صوردقلا تو يعأو هنم صخأ ةقرلاو فورعم (قرملا) اهدرههتدجو ف لالاب هت رهأو
 هنمو هلخدمريغ ن ءهنم جر دعق باي نماقو يهةءمرلا نم مه لاق واهو يم تراك أف رعضتلاو

 عمجلاوهنمنالاموهو فنالا ةبصق نودام (نراملا) هنمجرخاذااضد اهو ىهنددلان م قرم لق

 رس يح

 نص يمص

 لدعل ا ىلع هدب تذ هو هتموا دوهتدتءا تفل اب ةن ا يعو دعق باد نمانو ص ىلا ىلع تنمو نراوم
 ىرحي موقلعلل قز اللا شركتلاو :دعملا سأر مرت ناز و (ءىرملا) هتنيلانب رق هتن مو تيلص انو رم

 || هلاقزم حالو زمم روز اءىرو دوو ديرب لم ني:هظو رههعمجو زو مهموهو بار شل او ماعطلا هيف
 نيعلاباد فىرهزالادروأ اذكهو ةدد ثم ءامد ى.د.انعمو هزم ال ءارغلاريغو بلعث لاو ىناراغلا
 نانالاامتاعايملمحت ةيناسفنباد [ةأورملاو اناقصو ص لثمابا يم ىنعونلاىرض عمو لاق
 بد رقوهفب رد لدم .ىرهوهوناسذالاورهلاشد تاداعل المج وقالخالا نساحم دنع فوةول ا ىلع

 ناز وءارم عمجلاو ةفو رعم حاتم نازو:آرهلاو ورم لاق يف دد-ثن دقوىرهوذا لاق أو يصوذىأ
 رسكلل اد: ضو ةغلرسكلا دى رهو ٌىيضوهف ة-ماضخ مخ لا م ةءايصماعطل ار و شاوغو راو

 ماعطا |ىنأتهاضد !لاقد و فلالاب ماعطلا ىنأ يهأو ادد م هتدجو هتأر قس او ىدعتدالو ىدعتباضيأ
 ءرملاو نال ىنأ يعاو ىفأ يه لود نم مهنمو فلالاد ىنأ ىها لي ةدرفا اذاف جاودز لال فا اري ىنأ مو

 هظفاري غنملاجر عي اون [رماو وهات لق ماللاو ف لالاب تأت ناو ةغلاههذو مملا تشب لجرلا
 فذ ءارلا ىلا ةزمه ا ءذهةكرس ل ةنزو< و ةرقنازو:أيمىوخأ ةنااهيفو لصو :ز مح ةأ صاىثنالاو

 قاسكسلا لاه ىملا ىلع لدتةنب رق ىلعاداةعاءاهريغب أ يهااهيف لسيفامب رو ةنسن او ةيض قيتو
 اهظفاريق نمةوسنوءاسناهعج و ءاهري_فهب رينا دي رأ امان الوقت برعل اءاصدف نم أ ها ث عجم
 ءاتدىرازغل ابهوت ذر ةميغاهمع اريد زأ | نب نجحرلا دعو دعب تكتف اهقلطىَبلا ةعافرةأ ماو

 ةمطافاهمءا لبق ةأ ضان ز عام ز و رثك الاد_دعةعركناز وو مهضعب ى-:ءعرتصتلا ظفل ىلعةانثم
 ةارامدي رامأ هتيرامو ةيلهاملاءارعش نم ة-عامخكلمعاسّمل اواو ةرمنماهوعا ليقو لازه ةاتف
 هلوو فت نعطاذا ا ظدأ هه راملاقدولطاءااوأ قطا لاد_1لا,ديرأاذالوقلامدقتو ه:لداحءاىهو
 اضارتعاو ءادشبا نوكي هناذلاد-11نالذ اضارتعاالاءارملانوكمالو لئاقللارمخصتو لوقا غمد

 ليلا :دحاولاب ىمسو ةوره ةدحاولا صم.لا رات اورملاو رسكلاب ةدرملامسالاو كش هىهأ ف ىرتماو
 نازوذو دو صرخ ”االو ناجهاشلا او يهامه د_>حاللاقد ناسار* ن ادا: ناورملاو ةدكعقو رعم ا

 ويلاقيف ماللاو فلألا ل دتدقو رود:نازوذو صاضد أ ميذ لابو ةملاذلاو تودكنع

 مح د فمش لد تشع يملا نوكسد ىو يم بول !ةبسنو ساءمقريغ ىلع ىاز ةدانزب ئز و ره ىمانالا ف ىو ألاىلا ةمسنلاو ذو رلا
١ 1 
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 ددملاوةدمهيفراسادادما حرا ماودي دص ىهف ةقيقرلااماوة اغلا ثثْغلا ىهو عقاارمسكلاب
 ردم بارتلاوهو هب_صقو بصق لدم ةردم عج (ردلا) هنه:ءوقو هةنعأد دعهتددمأو 00

 ىع-:برعلاو لمرهطا اي الىذلا كيءل انيطلا وق مهضعن و نيطلاعطقردملا ىردزألالاةديلتملا

 باننماردمضولاتردمو <-::ركىأهنردمل.سنالفوراللا نما انا مامن: نالةردلم ةبرقلا
 ةلعقم لقوندمنماهنالإ_هعفامذوو عماجلا رصملا (هئيدملا) نيطااوهو ردملاب هتفدأ ل5
 ىلءزمهريغب ولئاعفامتزوو مملاةلاص ان لوقل اىلعزم فان نئادمو نديم عجلاو نادنماهنال ميما عشب

 مدقتو شراعم فالّج>الا ناهريظنو هياادرتف ةكرط !ىفالص أ ءامال نال لءافماهنزو مملاو ةداءز,لوقلا
 لوعتريشةوذد و فل أو نوك-لا, تافرغو فرغو هفرغ لثم تاءدمو ىدم عج اوةرفشلا (ةيدملا)

 اذهى ةلئامملااعدارب ىتَلا ىه مضل ا هاو ردسو ةرد-سل_ةمرمسكل اين ىدم عجلاو مما رمسكي هب دم

 ىدم غلبو هياغلا نيتتغب ىدم لاودملاريغوهواعا كرمشع ةعسق عسد لايكم لفق نازوىدملاو باتكتلا
 دملاعددقو هلم عراملا فو ل١21 رمصمل ا دملاتدال اوة-م25نبالات ههدافوءامت:مىأرصملا

 هلعف ىلع مادو ملاذا هيغىفنالف ىدأمتو ىناصلا هعيتوىرهو+لاو ىرشختزا |هاكح ل هُدَملان رصنلا

 ) امه:لثامولادلا عم ملا (

 اهترذمأو تدسف بعت بابنمةرذم ىهفارذم:دعملاوةضيملا (ترذم) جذفمدقت (جذم)

 نالفو ىدذموهف هةطاخو «ةج زهلةةبابنماةذمءاسملاب بارعشل اونبللا ( تةذم) اهتل -فأ ةجاجدلا

 هيفو ضاييلاىلابريضدوةيعالا ادنعج رع قءقرءام (ىذملا) قاذموهفردكيهباشاذادولاقذع

 برعيو فيقتعلاعمريسكللاةثلاثلاو ل-ةثتلاعماهرسسك ةيناثلاو لاذلا نوكسىلو ألا تاغا ثالث

 ةأرملاوىذعلجرلا لاق و ءاذموهف برض ساب نمىذعلجرلاىذمو صوقنملابارعا ةئااثلا ىف
 (امهئلثي اموءارلا عم ميملا) كلذك ليقث:لاءىذمو فا الا ىذمأو َىَذَعَت
 رسكي مهضعبو دل مللكل | قدح وداكب الو برعموهو ناندااهب لاعيامرفعجنازو (كترملا)
 رملانمعوناضد أك ترملا لاقي و لعغم نم بوصأ لاعف ىلع هلمف هل ان سيل هنال طا قوه ىل قو مملا

 لف باين ماج هدب ادلا تدب ىصو سولفو سلف ل ثم جو هع او يوتا .:تاذضرأ (جرملا)
 لاق ناجرملاو طلة عب رم ىهأو ىدعت:دالو ىدعتد ج رملا ىف عرتاهتا سرأ اج ىه ا, صو رملاىف تعر
 لاقفكلاعداصاكر صلا نم ملطتر جنو رعود ىثوطرطلالاقو ْراَوللاراغصوه ةءاجوىرهزألا
 ىفالا جتفلاب لال_ءف مالكل ىف سل هنال:دئاز لمةف نونا !امأوا ريثكض رألا راغب ءاند_هاشاذكهو

 وهذ ح رف لدم ح صو هذ اح يم ( حيه جاب رمأ ىثالثأ ىردأ الك رهز ألا لاو لاخل1:اود فءاضملا

 اذالمةوههجو تابنأط يأ اذا رعت باننمادرهمالغلا(دره)ح رفلانمدشأ ليقو ىنعموانز وح رف
 ل-2ةتاننمادرمماعطأ!تدرمهودراموهف امءاذا ل3 باب ن مدرعد هود هأو وذ 4:1 ثدنت م
 بصش؛ نب دي ) ني ددأ نب كلام نبدا سه ميدأ معاي تموج ذم نمةل بق بارغ ناز ودا هو نيام هس يع

 مهيلعاتعىأ سانل ا ىلعدرتهنالدا مهل لمقامغاو راح همعالمق اسنين الهك نيدي ز نب ب رعد نبا

 همست ىقوىداىههءلاةمسسنلاو رازننمىل_ك ألا ىفمههسن نا لاق ونملا فعدا هو ىرهز ألا لاقو

 اضدأ ارو هوا ىمرهدلا هر تزتجاارمتو ارو ضوايصهيلعو ديزب (ترره) ىجفاشلا باعجأ ضعبل
 ىلءر# وهذ اديدءال_ةف هتاف طيفناو ل بلاتر رعأو هنتر أو ةاثلا قا ىلع نيكسأ ايمو تسهذ
 لاّةيوداو مءاهنال فرصة موهو ةل>- صو مأ ثا | ةهب ن مالكم برقد عضوم ساف ناز و رهو لصألا
 نيموبوهذ: ةرمصملا قد رط ىلعاضدأ هكم جاو نم ىنأملا ةْخيصي نا يمواضد أ نار هاا | هو ىع نعد هل

 سار ةري_غىلءرئا ىماهعجب و :ىص ىئنألاو ىهوهف هْعَل بعت باي نمرع صورو هذ فا الاب ئدلا ىهأو
 رااىلاة._تنهناك هم دتود ىذلاىرحلاوةرارملا مال او ل23 باب نمت دم لاقيف ةكرط ابى دعب و

 هلك أترك تارغنازو رارملاو رئارملاعجلاو ةفورعمءاعمالان «ةرارملاو خماكدلاسانلاه_مهسنو

 0 ور يظ يجو سس وع رح رع
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 اسود هالعج > هاونأ هو دو مل! ن مو ىراصنلانمراداذادو متو رمصنت لاش داكس و لا نمراص

 لاتو نمئالبئ ثا اة يطعن احلا سراف نبا لا ضوعربخب ىأ انام هن !عفو ل هدعق با, نم انود# (ندث)
 لولء:فوهو 0و ل10 تلاع تيرم تالودلل نو ملا اولدالد ىأ ناجم كلئئشل !اذ- هىباراغلا

 ريك ذ.:لا ىلعو قينمتملا ىهلاقيفربك ذتلا نمرثك 1ثينأتل اود .اغلا فب لد ان نقلا اوءاغلا تف
 ىارعالا نبالاقو 0 ل هنزوو :دئاز مملالوددنمم-منمو برعموهو و. اوه
 تامين خم عماول هنآل مما ريسكم قينم ليقاعر ونين مو نونه م لاقي اك قون هو نمنغم لاش

 (ا.هثلثياموءاحلا عم مملا) ق.ناحو

 :ًارهاو صلاخ ىأ ضو هف ةضوةثمضااب همسنو همس: ىف ضدثو هريغهطلاذ لىذلا صلاخلا ( 2 ضخما

 11-1 نال تلو مام هلال ضحتمأو ةقباطملانمدوحأأو هر ضخ موقلاو 0 ضخ
 بهذأو هصقن عفن بابن ماقد( هقدمإ هلثم فل 0 اضم دولا هةضدتو

 لاا ثالث الاله اقدغاوأن رلادتاقوحعهنمو رثأ هلئربال ىتح هلك يذلا باهذوه ل_قو ةكربلا هنم

 وهف بع:با,نملحمدلبلا (لغ) ةغلرمسكلاو مذا انؤاحما م الإ اوهئافلنىرب داكبالرهشلارخآىف
 ىلع ل حرعدلا ىف ل-.ةاعرونيتغللا لح ادن ىلعاضو ؟لحام لعاشلا مساو فل الاب ل_كثأو لحام
 لوهمو ل ضرأو سال | ىلع نولحممتم-هف لحما مماصأ فال الان موقلا لدغأو لحما ممالاو سايقلا
 (هتو#) ردسو ةردس لدم نع عمجلاو هنحما مسا اوكلذكه تن هماو هت ريتخا عفن باي نما ندم (هقنحم)

 هرثأ ب هذئا!ىحغاو هتازأ هل عفذ بابن مءايل رايح هتمعمو لق بادن ماو
 (امهثاثي اموءاخنا عم ممملا)

 لخق بان نءاضنبلا( تضخغإا عامدلا ىمسد دق و هى لكص لاخو مظ »لا ىفىذلا لدولا (خاا)

 لوعشم ىنعع ليعف ضيوف هكد رحتو هيف ءاملا عضوي هديز تح رس اذا عفنو ب رمضىبب نم ةغل فو
 هب أر نال_ف ضو ضخ نا هل ناد فاألاب نيالا ضذنأو هف ضةعىذلاءاعولا مااريسكب ةضخعملاو
 1 ملا تضؤتو ةدالول اع وةغلرمسكلاو ملا حّتذد ضاخن او ههجو هلرهظ ىت> ه.فاوعر دنو هملف

 ضخ*خاومو ض#كوذو ضخامءاشو ءاهر ب ضخامىهق قاطلااهذخأو اهدالو اند سعت باد نم لماح
 نم ةئان لبالا ةدحاول لمفاك اهظفلريغنم ةفلخ ةدحا اولا متغلا/ ضاق وز تان لك ااا تدزأ نان
 ضاخم تانب امهيف عملو ضاخش تذد ىثنالاو ةيناثلاةنسلا ىفذخ أي ةقانل ادلو ضاس# نباواهافاريغ

 نهو ضانخلا,ت قطو تامذ لعفل ااه ريضدق ه#مأ نالكلذب ىمسمالل ا ةدايزب ض اخنانبالاةددقو
 ( طاخملا) نوبل نياوهف ةثلاثلا ىف لخداذاو ةيناثلاة:سلا لمكستس ىتح ضان نيا لازبالو لماما
 طخيمف ديد ثةلاب هريغهطخنو هفنأ نم هطاذش يرشأ طتقهاو فو رعم

 (اهئلثي امولادلا عم ممملا)
 اذغو ةيرايتخ اوأ تناك ةيقلخة ليما تافصل | نم هيفاعهيلع تينثا عفن بابن ماحدم ( هّتحدم

 ناك تعم ا اذا ضرالا تحدغام_هلوو نمحدملاىزب ريتلا ب يطخللا لاق دحلان ممعأ حدملا ناك

 لاقو رضاحال» اهنايو بئاغلل» الاب ل_,!1نانعو هل -ةماهدم ه2 هدمودرك-ث تعسو ه:حذم ىئعم

 نمادمةاودلاتددمو ةبلتكيام (دادمملا) ريغال ةئيفلاو لاحلا هفصىفهدملان الاقي و ىلع -ةرسلا

 تددم وةباّةكلل : يه ةاودلاف معلا سعستفلاب ةدملاوةغا فل الانا متددمأ 0
 فالالايدماو هدازادم ءربغدمودازادمردلادموتبانكلل مقل اباهتمتذخ اهتم تددهتساو :او دلان

 ةيه هن ”اكف ةدايز هنالذم لما لاهو نيب دعةمو نيمزال اب رلاو ىئالثل |المعت_سد 0

 ال لل يروهو للا مهلايدملاو لاب اقول لم دودم هعجوردصأملاب

 دادمأ عملا اوّنارعلا لها دنع نالطردملاو ثاثولاطرأ ةمت عاصلان العاص عد روهفنزاحلالهأ

 ةدملاو فرغو ةفرغ ل هددم ع-جلاو ريثك-لاو لِماشلا ىلع عمت نامْزلا نم ةهربلا ةدملاو ركل ايدادمو
 ا سلللللللسللل222 سس _؟ششئشللللل2 22 222222 2 جيا



 ا
5 
3 

1 
 ١ 1
1 
3 1 
 ١

00 

 هنامز ىتمىأ لامعا ىتملاقمف نكمملاف لمعت س و لعفب وأ همف لعف نامز نعاماهغّتسا نوكي فرظ
 الىهو ناعقوم عقاوهنالراركشلا ىذتفيالفاطرسش نوكيو سعشلا تءلط ىملاقيالف قةحماىفال
 هيو 4.لعاسامق طرمشلا ىف هم_ضةقدالف ماهفتسالا ىراركتلاىذةةدال فرظ ىنملاة وأ هيضتقت
 هئاوكرفو ةيمىلءوهو تقوىأ هانعف اذك ناكرادلا تاخد ىمتملاق اذا اولاهتف هرحغو ءارغأ |ح رص

 راركشلا لمةيالنامزا اونامزلا ىلعحتةىتموءرا اركةزئاج لعغلاو لعفل ىلع قتال اولاةفاطك نيبو
 هلوقف ”ناركشلل تناكنيملا ىف ىتمتعءقواذاءانعلا ضعب لاقو تاخد ةلخد لكءانعق تاخ دالك لاقاذاف

 اذاقراركت:ال تناكام اهيلع دز اذا ءاهضل ١ ضعبلاتو هدعاس الءامسلاو تلخ دالك هلزيِع تلخد ىنم

 وهو ديكوتلارمغ د ةيالدث ارا نال فدعضوهو :يمفل أولو باو ا بولت ىنتلأ سام ىتملاق
 اممووعلالمت< وهف مئاقدن زنأشلان اةلزنئمئاتديزامغا مهكوق لود 5 ىعملارغب الاغا |ضعب دنع

 ماقديزامغا ليفاذانريصحلا ىنعمىلا مومعل الات! نم ىنعملا لة ند رثك الادنعو مئاقادب زنا هلمةحي
 ىم هيف لوعت_سنامزل | نمهباعيتسا نكعامن معى م دقنامكلذ نمبرةدو ديالا ماقال ىنعملاف
 لاسالو تلا ىف لاعل ثزاك اطربثتءةواذاو سا. اوهوام يم همف لمعت هباعيتشانكعالامو
 (امهثلش اموءاثل ا عممملا) تا.ئالافلامقتسالاو

 لاثمأعم-لاو:دئاز وهتازو ْئشلا سفن ىنءعو همدشا| ىنعع هج وأ ةثالثىلعلم تش (لثملا (

 ند رشل نمؤنأ ليزنتلا ىو هل-ثم نهومهوامدو ىهووهلاّةيفعملاو ثنوملاوركذملاهب فدو و

 لولا نمىلوأوهلاو ئثهغ_-دوك سدل ىأْئ هلك سدل ىلاعت هلوقاذه ىلعمهضعب برنو ا هلم

 ال كإ مو لولا ف رعد نم كلم لاقد اك ئشهن اذكس دل ىنعملا لمقو لصالا فالح ىلعا خالة دايز اب

 نانةدابزلالاثمو وهنكى أت اهلطا|ىف لثم نك ىلاعت هلوق هءلعو اذكنوك-ت تن ىأ اذك فرعد
 ىنعملاو :دئاز لثماولاتاذك ل عمي ال كلم مهو صئاصخلا ف ىنج نبا لاواسعىأ هب متنمآ املثعاونمآ
 امناو ل-ثمةداب زنمهوأرىذلا لد وأتا !اذهريغىلع هنأ الاكل ذكىنعملا ناكن او لاق اذك لعشن ال تنأ
 هبوهدرةناولو بارمخأ او ءامسشأ همق هل ناكا ذا يهالل تدان روكيلاذكم-متأش ةءاسجن م تنأهلإ وأت

 هلو هياعو ماودلاو تول ان ىرسأ ناكمايشأ هيف هلناكاذاو نوم مريغهنع هلاةتنا ناكل
 ىنععروسك-للاليةوكلذكمركنازو ليثملاونيتكفبلثملاو ه« هيراضملءلعوبتتالىلثمو ه
 هماشاذا ةلئام هلئام نم معارسس كتاب لاثملاواغ صو ىأ الئمهّننأ ب ريضو فصول ا ىنءعحوةفملاو هم

 ةلثمأعجلاو هتروصوهغصوىأ هلاثماولا ةف ةروصل او ف صولا ىنعع لاا سانلا لمعتسا دقو
 ىنابنمالثم لي ةقلاب تاثمو ةروصمتاناوءحروصىأ ل_ءئامتدب وئثفو :روصملا ةروصلالاذدمْلاَو

 هفرغن از وةلثملامسالاو ةغلابم ديدشتا اواليكنت هءاعكلءفراث ! ترهظو هةعدجاذا ب ضو لق

 ءرمأ تاثتماو ا كاف تدصتنا لعق باءنمالوث مهدي نيد ثاثموتب وقعل ا ءاثل |مذو مملا مهبةلْم لاو
 نو ميما جملا وف لج رلا نماهعضو مو ناو. اوناسنالا نم لودل ارق سم (ةناثملا) هتعطأ

 نم أ وهف هتناثمىف هلو سق ل بعت بادن مانشم نمو مقسما عملاق وفم>رلاوم>رلاقوف ةأرملا

 هتناثم ىكستشم ناكاذا نوثو رمسكا ان نة موهوءارجو رجأ لثمءانمم ةًأرملاو
 (امه:لشبامو ملا عم مجملا

 لدالاو فد رمش مرتك دجام لج روف رمل اوزعل |( دجملا) هب ير ل ثق بأب نماتث همف نم ءاسملا لج رلا(ت)

 اذكهىدنع - حال_صلا نبا لاق بّةكلا ىف ةطو ضم ىهاذكه ةيسنلاو ربغصتلا طفل ىلع ةبد ملا

 بتكلا ضعب ىلع ةيشاحتدأر و ةمبحرالاكاذكو نهلا لب نم ىهو ىرهز ألا لام هوجو نما هطيض
 امناو هبىهسم مساد ينافس اقل اقدرعي ريغاذهو دهم ا لق ىلإ ة.سن هي ديلا اهل ثا فرعبال
 اهنطب قاع ئْشلا عمد وأ ةقاناانطيىفامءارمش سافلاثم( رجملا) طيضلا ةصدل سان ُءتسا اذه تركز

 سو ةمسرافةلك ىهوسانلانمةمأ(سوحلا) اراعثا عملا ف ترغأ نم مءاوهوةلفاحناوه لمقو
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 لاقي مئاوهف امؤل :زمه امشبمؤلو هم ال سدا مم أ و سايقره_غ هنكلفرع لثممؤلو رءز»رع

 ( ىتمإ هنثم تدصأ لو ب رض ىب انما: ةم لج رلا تذتمو ثنْود ورك ذيو لاهو نيع ن عىرهوملا
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 هتهفصأ عفذبابن مقرنا تم الو مركلادض مولا نالم_هودفو نيهملا او سذلا «ىندلاو مهما كلذ

 ىنعموانزو حلا صمتحلاص ل٠4 ةمءالم موقلاني:تمءالوامأتادقف ن1 .ثقغتااذاو مأتلاف

 نالف نواتو ناول أ عمد-او رج هنول لايف كلذريغو ةراو داو ااو ضا.بلا نم دسإلا ةفص (نوللا)
 الامناولألا هلك لل انومس ةنيدملال_هأو مهضع.لات رقلا نم سنحنوللاو هثالسخأ ثفلتخا

 باتكل منايا اهعجوواولااهلص ورك ةنماةلقلا او لقدلا ن اول الا عاحوب أ لاقو ةوعل او ىفربلا

 هلامأ هسأربهسأرىولو ه-:لتفايلدمااو ليلا ثدولوولطماضب أ اناملو ىر بان نم ايلهتيدن (هاول)

 تبيهذفلألاهب تب ولأو رظتندالو فةنالكأ د->أ ىلع ىوادال ميمو ضارعالا ىنهمءلعدعدقو
 ةدشلاءاو"ذالاوةبولأ عملو ةبارلانودوهو هطعشملاءاولودب

 امهئلثي اموءايلا عمماللا)
 امافامبز ثيالاقيف ةءلاعماج ني أزلا ب صنو همامق ثدنمتاذ امئاتادب: ثءالوة:ن شف رس (ثيل)
 ناكادبز تداريدهتتلاو لوؤموهو نيمةةنم نيمرجلا نماناذاشل اىفوا حاب عجب ىف ةغلل ا يكد مهضعبو
 ةثيلىثنالاو ثويل عجول رلاىمعدب ودسألا (ثيللا) نيمت:ةمنيمرحملانمنوكناناوااق
 اريخ عقوام تءفنا.غا اماه دي زن سدا كلو ةفريخلا ىنهانعموف ردت ال دماج لعف ( شا)تاثلاهعدو

 (ليللا) هوو يساند الووكزبالىأاذك ل ءعفينأ هيىءاداموقزلاذاهب ملي وهو هريغبئشلا (قال)
 عولطىلا سعشاابو رغنمةلللاو سامقريغىلعءاما !ةدان ز.ىلا ألا هعمس وةلمل ةد>اولاو فو رعم

 ةيثعلاو ىشعلالاقداك ةليللا لةمليللا لمقو تاضءد و ةضدب لثم تالمل اهعجسامقو رسفلا

 ديدشلءاأل-ءاواموت وامون وارهشوارهشىأ ةمواممو ةرهاشم لثم ةل-ءاوةل ل ىأةلدالم هتاماعو
 مهضعب ونوةبزلا ل _ث ناندئاز نونلاوواولاوبرعمفو رعمر غنوة: زنازو (نوهللا)ةلظلا
 ىدعتي و ءانلأ ههجونياوهوب امك لثمنايللا مسالاوانءلنيلن(نال) وهل لوقدونونلافذي
 فرعضتلاو محلا

 (م11باتك )
 (امهثلثيامو ءانلاعممملا)

 اضي أ امم نالفىلا هتءارّقب ثمو ىنعموانزوادم.دم لئمانمم ( هتم) سرت مدعو ةدئازمملا(سرثم)

 حوتمو حتاملعافل اوا مت رذسا اذا عفن باب نمولدلا ته ءردصم وهو اهتسالا( متملا) لسوبو لصو
 نم معاوهو دازا نمي غابتدام عاملا لصأو تدما اثانآوزبا او ماعطلاك هب عغتذد ام لك ةغللا ىف ( عاممملا)

 اذا زكر هقاطملا ء:مو كاذ نمقالطلا ةعّممو ةعممأ عج اوكلذ هةيطعأ اذا لئلا هتعتم

 قالطلاةءةموحاكشلا ةعتمو جالا ةعمم هنمو دخلا معا ةعئملاوهب عتفتودب عغننت اهئالءاناهتمطعأ
 ل- ىلا ئُث ىلعاطرش ةأرملا طراشد لح رلا ناك ب امعلا ىف لاو دفعا ىف تقوتملاوه ةعتملا حاكدنو
 اهفاعت هلوثىفلهةونالطال او و زةريغ نماهليدس ىلذ ٌحاهج رف كلذي لت كلذا ميطعب ومولعم

 ةعئملا حاك نم رحت ىلع روهجلاو ةمكغةد الاو ةعئملا حاكذ دارملا نهروجأ نهوت اف نهنمهب مهةةسا

 ريغنينص# كماوماراوغتنت نأ ىلاعت هلو ىف ىتلا ةطد رمل ىلع متسكسن اف متعتمس اف هلوق ىنعم اولاو

 مرحأ اذاج1اىلا ةرمعلاب عتمقتهنمو ثعفتناهب تعتمتو ذكي تء.خةساو حاكسنل ا ند دناعىأنيخام

 ٌمنف هيلع مرسناك امهلل<اهناعأ نم غارفلابهناف سخان مرحي اهماقدعب و سال ارهشأ ىفةرمعلاب

 عمجلاوعفتراو باصامض .رالا نمنئملاو نيةموهف ىوقو دتشا ةنامم مل انئشلا (نتم) عمم ىمس

 دازومحللاو بصعلان مب اصلا اغ:ةكم نانا سراف نبا لاقو روهظا|نئاأو ماهسو مهس لم نأتم
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 ىأس مالديدربالم-هودو ررغهنأب هوالعو اذكناننب عيبلا بح ودقف لدوت تسلوىوئتسملاذا ||

 عمل مربو مأرب و ةمربل ثم عملو عامل عجل او" للكل ان م ةعّقبلا ةعلل اوءاض أ ان اعمل عمد ئشلا (عل) ةعنم همف سل

 ليلقْئ ىأ ىلنم هعمل ضرالا ىفوىفارعالا نيا لات سيلا ىفذ_تأ:تدنلا نم هعطّملاةعللالاقد و
 لاا ىفءاملا هبيصيالىذلا عضوملا ةعللاو ىناعصلاو ىرهزالاو ىناراغلا لا اضيأ علو عاملعمملاو
 ما ةب راقم نيدعفي (مألا) لو رماة ىارعال نبا هلاواع همسشتا ا!ىلعهن"ك اذهو دس ١!نمءوضولاوأ

 ملي نونج نمفرطاضبأ ملل اوةلمعلاك 3 دواعي الم ةريخ_صلا لءفوه لدقو رئاخ_صا اوهلءقوبنذلا

 ١ ذاىنءملابملأ لمق هنم ومي لزتف مهانأ اماما موَقلان لج رلاغاوم1هبو مول< وهو ل -:ةباينمنانالا

 ثتملو ثعشتام هلاح نمت هلصأ لق بان نماملهثعش تمملو ب رقئشلاملأو هلعف ىنذلاملاوهفرع

 ططقو طاطقو ةطقلثم ماو مال ع-+لاو برقي ىأ بكسنملاب مليرعشل اريسكلاب ةللاو هتمهض ال ئذلا

 (ا٠هئلثراموءاها عمم اللا ) ءريغعوةول عفو

 جف مزف (ةهحهللا) مزاح عجلاو نائمزف امهونذألا تدت ىحالا فى ان مظع ىازلاو مال ارمسكد (ةمزهللا)

 با,نم اح ئذلاب جفو ةجهللاقداصو ةحوألا عصفوهو هفرط لو ناسللا ةغلا غاكساو.اسلا نفد

 وه || فررعم (ىهللا) هل ملوعغإلابنبم فل الا, ئمأان جفلأو همزا همأ عرمضب ليصفلا سو هب علوأ بحت
 نم ىفلأ هنع ثهف ةيلاعلا لهأو دعت بان ن ملوعف ىلءىل-ًالاو امفوشأ ه«:عتوفدحن ل-هأ لوقت

 ىئوطرطلا لاتاضد اهب ثءهلتو هب تعاوأ لثة بان نماوههب توغو ءلرعا و نار !|ءان عمو سعت باب

 ةمحللاةاهللاو ىناتشفل ًالابئشلا ىلا هأو ةمكسملا ه.ضةتالاعسفنلان عع ورتااوهالالصأو
 ىلعاضيأ تاوفو تامص>و ىد>وةاص> لم تامفو ىف م-جلاو مغل | ىصق أ ىف الا ىلع ةفرمثم لا
 ىحرلاف سل |نم هديب نحاطلا هيقلياماضدأ ةوهللاوناكع ون ىأ نم هيطعلا مضل ةوهلل اول-ص ألا

 (اء وثلث ءاموواولا عم ماللا) فرغو ةفرغ لم ىف ام يف عملاو
 بول ||| نيداممرح ثيدطا ىو عاسو ةعاس لدم بال ع-+لاو دوسلا ةراخطاتاذضرألاى هو ةرخلا (ةيدللا)

 دعرك ذمفورعءمتاينا.والاو بولم-+خلاوة!ماللامخبةبوللاو نيترح نيب ةنددملانال اهيئرال
 ثول || لمعلا فيعضلا ل رلل لبق هنموىرهزألا هلاثةلماك-!اريغ ةغيعضلا هنيبلا جتفلاب (ثوللا) رمصقي و

 هشطا نيطلايهب و ثولو نا سالا ىف ة.هلاو .امنرت_سالا مضل اي ةثولل او ةقامح ىأ فلاب ةثول هيفو ثول
 حول || ىلاعت هل اوقف لمةو أل الت فا الاب حال او كاذك مها !حالواد. حولدئجذلا (حال) كلذ, بولا تولتو

 باتكلامأ ظوفحملا وللا لِمةو نورتأ يف هبنو يعود ام مهرهطرمذ ةكتالال حولي رون هنا ظوشعم ول ىف
 همظعد لاح ولو حاولا عم اوامول ىمم هيلع ب تك اذا فث5و بشخ نم ةهفص لكمتفاانحوالاو

 ذو اذاواذواد ل. الح رلا (ذال) ضرع هيفمطعلكد-1|ح اولا ل.ةونياح رلاو ند دما! بصقالخام

 ممذوالو اههف ةغافل الا ذالاو :انادملا ىه رموةلانذالوءاغلالاوهو ثيلثتلا كو ماللارمسكت

 رو نيد ةيالصلاىف طسوةم نبل لغق نازو (روللا)لصتا ذالأو رادلاب قدر طا اذالو ممفاط ىنععةذوالم

 ناهمداورتس: نيب ناةسروخ فرطد دارك الا نم سن روللاو ةْد رق هنوهس مثل !لهأوأ.ءللاو نيذلا
 زول ةدحاولاةمد رع ةلك سراذن لاقفو رعمر+ثرع ( ذوللا» امىطغنااىفواولانوفذ<ناسللا لهأو

 طول || ةطاول طولي ل رلا (طال) زوللا نهدي مدؤبفئاطقلا هيشءاولطانم منزوللاوىرهذألا لاك ةذول
 ُئذدلاب ئذلاطالو مل-سو هياعهّللا لص ىذلا طول م وقاواعذ 5 ةثاغا|لعف يباراقلاد رك ذاذكمءاقاب

 مول 'لول امول ( همالإ هيلع ضع ماجالا سرغلا لالواوةضم لاق بان نءاكولا هكولد ةمقللا (الال) قدلاطو

 لف ةمالا ل رلامالأو ةمالملا ل ثم هماللاو موالمع-جلاو ةمالملامسالاو ملم لعاغلاو مالموهف

 / 58 010-0 ا ار يا



 ايادي

 اذهنمهتذخأ اطقل بكل نمملعلات طقلو هته جئشلا تطةتلاوفكلانودعطةلاباهتذ خأ اذا
 لامزم تاطمتاااممخ ان4-طاقلل ار ذو_:لادولو ملا ىلع طيقللا سلغدقو باةك2ل11هنمو باثكلا
 ئدلامساف اقل ستفب ةطقللاىرهز ألا لاةكلذك ةطرنازو ةطقالار ءاهنلا فذحم طاقملاو عئاض
 ىف ثدللا لاو ني وعلا قاذ_-و ةغللال_هأ عميجلوقاذهولاقهذخ أف قام هد ىذلا ئذلا

 نم نوكسلا دعب نمم-منمو حّدفا !ىلع ةءاجو ىناراغأ او سراف نب ارمصةةاو هريخا هعم٠أ لو نوكسلاب
 كلذريمثو تاراغلاو ب ملا ىفنوطقتاد ام ةرثك-ا مهيلع تاقثف ةطاشا لمالا نأ كلذ هج وو ماوعلا نذل
 واف ه-طّقلاولاتو ىرخأ فلالاو طاةلاولاةو :يمءاهحلاارفذ_ة ف. ةئقااباماةهاموتن_ءلأامثمعل ف

 دنع هيءافخال هناف هو رك ذيل ناواذ_هو مالكلا عصف ىف دوقفمودو نالالعا ة ماكل | ىلع متجا نكسأ

 ةلعف ىلعءامعالا نمىأاممو حالصالانم خس ىف دج وبر دحاوريسغتب ةثالثلا اورسسف مال لمأتلا
 ضه.ىفدو>وموهاك ةلعف ىف -> باوصل او با ةك]1طاغىلءلوهمماذ_هواهنم ةطّقللادعوةلعفو
 بحاصنأ ىلع غعض ىلءهناكساز و امه:مونافتالايهناكساز والام بالا نمنال:د وعملا خسنلا
 بهلارئاطلا طقاوهريشو ل.ة-و ندهمنم طقادامزيةهغ» طةللاو نوكلل او حتفل !اهيف لمنع رابلا

 ءاما ةطقالةطفاسلك-اوءاهنانة-طاقاو طاّةلوا ضيأ طفالن افالاو ةفلاممطاةلو طئالوهف
 رئاطزالةالاو توصل مغلي( قالقللا) ءاهريغب طقال لق وكفر عئاض لكل لبق ودرف أ اذانجاودزالل

 متلياملمءاز .1ن1نم (ةمقللا) هنمروصةم قاقللاو تايملا لك أ: قنعلا لد وطةزوالاو ىمجعأ
 ىدعي و ةعرس هناك أ هتمقتلاو بعت باء نما ملدا !تدقلو :ىمىف عر املمءا ةعرجلاك هيف
 رخل اه4-ةهقاأوامَعلَت همةلتفامالاءأبا تملأ اهلت ماعطلا تقل لاقمف ف.عضتلاو :زوفاد

 بعةبابنم نّةاوهفانةلئشا!لجرلا (نقا) عضاولا قب رطل انيتهكفنمّللاو ماصخلا دنع هتكسأ
 ىباراغلالاقو ههف اسمك ف نم هذخأ اذا هنقاف ئشلا هقنقل لاقمف ناثىلا ف .ءضتلا: ىدعدوهمهف

 ىلع قدصب اذ هوهمهف هنملتو ئدل نعل سرافنباو ىرهزالا لاو هنم نكستوذ-خمالكل نلت
 ىاولوعف ىلع لصالاو امقل به باب نم هاَقلأ (هتيقل) فرمصملا نمذحال اىلعو ةهفاشم ذخالا

 ءاقلهنمو هيقادقف هفداصوأ أ.ثليقت_سائشلكو رصةلاودملا عمرمس كلاب ءاقلو رصقلا عم مضلاب
 هتيقلأوهةء بأ لوقلابولوقلاهيلاتملأو ه-ت:حرطفاالادئذا!تيَلأو هلامقةهاوهو تدبلا
 ىلملائذلا اصعلالاثمىللاو ه- ةعضوةيادلا ىلع عاملات يةلأو ملم ةاكوهو هتءلمأ ىن-هعهسيلع

 مىللا ىمستو اهنوقليفاهيفهشنا اني صعبا. ف نوطنالاولاةفاوطلل تدءلا اون أ اذا اوناكو حورطملا
 هج ولا سه صرءادةوهللاواهر غو ةطقللاك حورطم ئث لك ىبع قاطأ

 (امهئلثيامرفاكلا عمم دال (

 ىلا( ةنك-الا)ندمل عي ىلعقلطأ اميروهردص ىفهفك عمه رضل-:3بادنم ارك (هزكل)
 ءارجو رجحأ ل-_ثمءانكلل ىثنالاو نكل ارك ذلاف كل ذكراص سعت با: نمانك] نكسلو ناسلل !لل-ةوهو
 (اههئاشب امو ملا عمماللا) ةيبرعلاب مدقتالىذلانكللالا لاقدو
 رصبل اب هتحنو ة-غا فلالا هت أوريو! سال_ةخاب هبل! ترظن عفن باب نما ىلا (تخحن)
 هغل لق باد نموةءيسلا|مأرقوهباعبر ضبا: نمازملا هزمل) ئثلاىا دةمارصيلا و هيلاهيوص

 ساير هورس ف اذكه ديلا هيلا ىغفأ بردو لق ىنادنماسملا (هسمل) اهو ونيعلاب ةراشالاهلدأو
 عْئثلا سمفرعماديلادسإلا لصأ دن ردنب| لاق اسال ةسمالم «سمالو عاجلا نع ةبانك هنأ يها
 سإلاا ضي ىاواقل لاو سمال ساملكو تس سمت سلو لاق بلاط لكل سألار اص ىتح كل ذرُك
 لد ئشلا ل سم سملا ميا !بادىفلاقو ْئْدل اسم نوكد سالا ىبارعالا نبا نع سدد. متا | ىنو سملا

 ىدنلا سا ىف اه-مددءاهةغلاق رغب فمك-ف سملاوهس ألا ناك اذاو دملاد سلا سإلاىردوالاوو

 0000 ارا ةحاا 0 5 ا سم نان د 2-2-2 لومدنأو هوة مالم ا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر ىهتو سموأ سا نءولذيال هنال نولوقد و
 | اذا |



 زغللاسراف نبالاق امشمهبكدتأ ازاغلام الكل ا ىف تزعل أو باط رأو بط .رلثمزاغلأ عمل اوءانعم

 طالتخاو ةءلج هيف مالاكو هو هنممسأ نية هقب طخغلأ او عفن باد نماطغل ( طغل) ههجونعئذلاب كلم

 وهووغللاب ماك لح رلااغلو لطبلات با: نءاوغاوةليئشلا (اغل) ةغافل لاب طغا او نيمتدالو

 ىنابسا.عنباناكو هتطق_سأددعلانمهتيفلأو هتاطبأ هتيغلأو هبءاكت هباغلو مالكلا طالخأ
 هّللاوىلبو شاواللئاقل الوقك تبلملاهياعدقعدالامزيولاقوغالاو لطد و طقسي ىأ.ركملا قالط

 مالك طعلل ا ل_.!11لوةفءطالاقرغل!نمووماتاذةماكلا4.ءاللاو و ّءللال ُمروصَمم ىغألاو

 ىعلد ىهألاب ىجلو هرغصإ اهريغالو ةيدؤلبالادالوأ نمدعب الاماضد ًاوغلل او هدرت [ْئسل مالك غللاو

 (امهئلثيامو ءاغلا عممدللا) مهماكف التخاى أ ممتاحمل تعمسو ةفرُغ

 لاقي ه-:مولامشل اوأنم-+ل اتاذىلا هفرمص برمض ساي نماتغا هتفلو ةرمدع» و هنع ههجول (ثغثا اه

 ىرهوجلاوىناراغلا هلاقم-لس هل لاقي و فورعم تان رمسكلابت لل او هنع هتفرصاذاامْفاهيأر نعهتفل

 هب ىر برمدا نما. غفل هربعو هقد 0 ) طفا) المأىب رع ىردأ الو هَمْدْنم هعمجأ لىرهز ألا لاكو

 ظفلتو هبماكت نسحلوعب ظغفلو ه-ةةذق تءا|ضرألا تظفلو ل_-اسلاىلااهاقل أ ةبادرصلا ظفلو
 لثماهطرع:ًأرملا (تعفلت) خارفأوخ رف لثم ظافلأ ىلع عج و امعا اردصملا لمعت_باوكل ذك هن
 لج لا عفاثو كلذك ت عفئلاو هوو ءاسكو ط رم ن مهب عفلتامرمسك-ل اي عاشللاو ىنعموانز و هبت غلا

 فئلاو سر كنوطلتخا ضع.د هضعب تا: فئااو فئلاذ لق باننماقل (هتففا) هلثم عفتل او هب ود

 ىلع قوفلم م اكو نا غل ةءالملاو لجن از و وذل هسا !معاو ىرخألا ىلا نيتقُشل !ىدحا تمم برعض

 اهغلمد ملوباٌةنلا هيشهفىلعاهلعف ةمامذخ أ اذا(مغلت) مهرومأ تمءالت موق! قفالثو هيدشنلا

 باقثلاناك اذاىيمصألالاقو دز وأ هلاك باقتل اوه فنألا ضعب ىطغاذاو هنرامالو فن ألا ةمنرأ

 ةلاخلا كلت ىلع هتدحو فل ألاب ىلصد ( هتيفلأ) ماثألاوفاغألاوهف مهل | ىلع
 (اهئاثيامو فاقل اعممدألا

 ز.ن كلذ, دصقيالهنالءودغو جب رعألاو سفخ الاو شع الاب نيم دعما ةمئألا ضعي فج رعت همموامارح

 ءانملابدل اولا, سةلفاهلمح أ احا اةقاثلا لسغل 1 هلأ) هب ىمملااض رعم مد رعت ض#<* لد صممت الو

 حوقلل هداولاف لاقي نأ لصألاو نك هللا هنحأ لثم :دانزلا لم لعاغلا لصأ ىلع ةوةلم ىهف لوعفلل
 زحارلا لاق ةليك أو ةهطن لقاك ةحوقلم ليو ءاسهلا تلمشدو ةلصلا تفذلف امم ا لعج نكل هب
 اضدالاقدو هئحألا ن موون !نوطدىفام ىهو عقالم عجل و # لئاح تان نطد ىف ةوقام 5

 لوعفم مسا قلم :دحاولا لماولاثانالا سئالملاو مسذال ىهف ةعواطملا ىف بعت باي نماسقل تقل
 نان اهلل رنعامهنعدشناىذر سامع نبا لدسسو رسسكتل او غلاي حالا مسالاو اهسْقلأ نم
 نام افلح اوحاقللا نال اللاقفةب راجلامالعلا بو زي لهذ ةدراعىرخ لاو امالغامه ادجا تعضرأ

 ةئانلارمسكلاةسّقللاو لا اهب قلن اممسا اضدأ سعتغلايحاّمللاو هلثم ديد. قلاب تسقلو ت ربأىنءعاحاقلا
 ةعقللا لثم مالا حئتف حول او عصقو ةعصق ل موأر دسو ةردس لم مخل عجب اوةل حتفلاونبل تاذ
 ىهف تهت ىتاا ىهوح وقل تش ناو ةسقأ عج حاّمللا بلع لاقو صالقو سولق لم حاشل عجلاو

 ذخألا هلصأو هيد لو تان نم اطقل ئدلا (ثطقل) كلذ دعينو.ل ىه م هتالثوا ند رهد حوش

 هعباصأ تطقل ل_قانه نموكلذك هتطقتل او لوعفم ىبعع لدمعف طيقلو طوعلموهف سد الث ء>- نم
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 ىلءهعجو جيصف ةقطن وأ ة_صصقه غل ىأ عصفو ةوصف هنا لايف طفل هنآرا .ةعاب رك ذب دقو

 06 اه هرمسكو أ اههذو اءاغلا تفي لاعفوأ ل_بعف ناك اذاواولاو م 201 تينت اوزيك ذنلا

 0 جاركذ مناك ناو قنعأو نانعو نأ وناس 0 كلاب نيعود لكفالع

 ن-اوهف مصق ب تعل تان ن ماما ندلو ناب رغريشكلا ىفو ةبرغأو بار 50 فءغروف

 / مام هلع اير داكلاا عم موللا] 3 6 لو

 ا هصل بعت باب نم هرب ئشلا (قدعا) ا ا ري ماللا

 ءاوداا نمحرلا ىلع قصاب امماللا جتفيفوصالاو هتةصا أ لاقيف ةزمفابىدعتب وزال ثءاقوصاو

 ىواد:الوضءا | ىلع :دشاذا|هوكو ةقرالا ىلع قاطأ مم
 (ا.هثلثيامو ءاطلا عمماللا

 (فال) هب ءامر» ,وسدهخطاو ثولت خطاتو هغلا.مديدثنلاو عفن باب نما حطام ريغودادملابهب وث( خطأ)

 0 كاكا متقلب ةخاطلا مسالا ةماعلا ضرر همس رغد برق بان نم فءطاو 43 هدد

 تعش تةطلتو هبي ةفرتئ اان تفطلتو فطللام مالا اوانبفمطاوهفاندققر ىلطن أن ن :ماقطل

 حتفلاب ةمطالاو أه فك نطاس هش رض رمخذابأب املا هه ا ارا (تمطل )ناب راَقتمنامنعملاو

 لشمم طا عهمجلا 5 اوس ل ذلا مطاوهف هه+ و قىثدحأ ف تلاسسرغلاةرْغاأ تمطاو:رملا

 ليفلا قداوسنمعساتلا مطللاو هيدخ ضامملاذخأب ىذلا لمخلا نممطللا سراؤ نبا لاو دربو دير

 ا رو جم وتر ياللا تر الاب 06 7 طل) اضعراهضعب مطلجاومألا تمطتل و

 نيدىنلا هعد.قرلا ةرمسقلا لءقو ناحئسلا ىش مهري_غ هغل فى ًالاوزا+لاةغافدملابو ممل اريسكب

 ةعلع اهلا عم فا لا ةاطلملاوةرمسعل اه 3 هغلبتو مدللا عل ال لو هبل سأرلام طع

 اهيزوف ةدئاز فا آلا لغد و ةدلصأ اهلعتي نم مم ممهو ةدنازاهاعتك نم همه مملا ىفاوغلتخاواضدأ

 نئماصأ فلألاو مان وكت نأ زو الوزيداملا ىفرئ ذتاذ هو ةالعف ةلاصالا ىلعو ةلعفم ةدانزلا ىلع
 0 ا نكد للعف دمْقل

 تع 0 الاقي ا ا ونوكسلا عمماللا تق فيقذعلا قوهس

 ل 0 ةففاولادلل امسك اب ةمعأل ان -تحوهودرل اوترطشلا لكم هبعاوهف هب ب.علدام لكو

 هتءعالو لعل !لدفلا باعاو هق نم هباعل لاس نيتحتشب علب بعلو ةرملا حافل ايةيعللاواهيلعنانالا

 اضنأ لاقدو هلظ بعالم ىدا ملارو طن نمرئاطا ل-.ةه:مو سسكللا: بعالم ك_ءاغلاو ةيعالم

 (هتةعلا) قنعلااريصق نيحا: :طلالد وطن 1 لا ضرار هظل اريضخ ًاوهو هضاضن | ةعرسل هلآ فطاخ

 هريغو لسعلاو« اودلاك قعلبام لك حفلاب قوعالاو عبساب هتاك !ساف ل' ماعد ]سلع با.نم هقعلأ

 املمعا مخلاب ةَمعالاو ةرملا حتفلاب هةعللاو هم_علف ل_سع || |هّمَةعلْأ لاقمف ةزمهلاب ناثىلا ىدعتو

 عفت ام ن مانعل (هنعل) قعءالل اع لاو ةفو رعم هل 1 مماريسكت ى هو ةقعلملاب وأ عسبص الاد قعلد

 لاق ناعل لعافلاو شاهنعل هءاعءادت ا لاق اذاه--ةزنولو نوعلمو نيعلوهف همسوآ هذعبأو هذرط

 ماعط لك-!لوقت برعلاو ىدحاولا لاو !م:ءاواههرت اهقاذ نم لك ىه ةنوءلملاةرصشلاو ىرشتثزلا
 نعلعضوم نيعلاو ميلا حتشب ةنعلملاو رش الا دحاو لكن عل اونعالتواناعلو ةةعالم هنعالو نوءلمراخ

 اهفذق هتجو ز ل-ج رلانعالو نع الملا عهاو مهثدصمو قب :رطلاةعرافك كا 2 م

 م ةدصصف ةغلف ةبمالدسا ةلك دب ردنبلاتو روسفلاب

 همشدامماللكسلا نم( 0 كر بعتاي وغلو لثة بأي نمابغل (بغلإ)
 022252552525222 22 22 جوج م م سس



 مك

 ل

 نهدي زونأ لاق هد رعلا ىفأ طخ أ عفن باد نمانطهملك ىف ن1 هنماد وذ قسأىأ دب زنهناوهو

 ن- هريغ ىلع خو ىنءهم-يفالوث و تاقان1 هلت نكو ه#ةغاد ت ءاكت امضي أ ا: نالل_ذ نب تنك

 ةمالعااكوهوناوتءااك لوقا اناطىرهزال لاك ىنعءهضدراعمو هاوذوهمالاك نط نم هةمهفو وعل ل

 ردسو ةردسلثم ىحلعمجلاو نقذلا ىلءلزا:لارعثلا (ةيحللا) كضرا بطاخملا نطغيف اربشت
 هياعىذلاوهو ْك:1ل اماظعىحالاو 21-4 تان مالغلا ىقأاوىل-و ةءا-لمماضدأ ماللامضتو
 ساف أو ساف لم ىو ملأ ه-عجبو لسأو ىلعأ و هورعشلا تدني ث يح نا بالا ن موهو نانسالا
 هة.هلو لاق باد نماوه دوعل اتوملو هرمن5 نم دوعل |ىلعءام هغارمدلاودمل اورمسكتا احلا اوسولفو

 ةدالم هدالو رجأ بأي نمدلع جلا ءادإ ةأرملاوداأ وهف هةموصخ تدتشا سعت باد نم اددل ذل ©

 ل ءدالور دصملاب همست داوهف <«ةموصخد دش ل 2و تان نمادل همصخ ل>-رلادلو لثاو با.:نمادادلو

 هتضعاغدلة يطا هةغدلو هتعسا عفن بان ماغدلة مع منيغلاب برقعلا (هتغدل) ةغااسم دودإو لصالا

 لايف ناثلوءفمىلاةزم-هاءىدعتد وىرحو عيرس لهم ىجداع-حاواضدأ عدل ةأرملاو غد دلو هذ
 عدلت تاغلل اضء.ىنو بائلاغدالا ىرهزألالاقو ه<ه-ةغداذ ه.اعاهتلسرأ اذا برعلا هتغدلأ

 امسمتأالاد-:عىنءععناكماؤرظ ىداو (ندا) اغدل عدلت هةماهلكل هعماج ةغدللا لاعبو برقعلا

 نمىألوسراندلنمهءاجو كلذك لامه.داوارمضاح ناك اذا لامهندا لاقي سضاملا ىفالا نالمعتسدال
 بعك نب ثرالا م خل ىف فلألا بقت ار هذه ىلا تذمدأ اذاونامزلا ىف ىدل لمعت_سو دقو اندنع
 اوةرف مهن اكهددلو كل ددل لوقتفءاناملقت برعل ا ةماعو كادلو هادا لاَقيذ رمكملاو رهاظلا نيب ةيوست
 ريهضل اهب لصتما باَقتفهب ل_صترامىلاجام< لده_سفنب لقت ال رمذملا نأب رمضماورهاطلا نيب
 امأو كِيلعو هيلعوْكِيلاو ه.ااودك فرهلاهم_ثأذ قاةتشالاو فد رمصتلا ىف هل ظال دماح معا ىداو
 عمت ال برعلا نال هعم لعب الفريمخلا لو :يهلعأ هنالفامءاوالعف هاصعو هامروف ىف فا ألا تو.

 ىدعتي كلذك هتدج و هذلأ هتذذإو ذيلوذاو ف ايهثراص عفلاب ةذاذلو اذ اذل بعت باب نمذلاب ئشلا (ذل)
 راذل ١ (هقعذا) تاذلع حلاو مسالا :ذللاو ا ذيذا هند دع هنذدلاة ساوىنهعتزذاتوهب تذذتلاو ىدعالو

 تاوضصلاو مهفلاىلا عرمسأ هناك ذز هبأر عذاو اذ آ لوقلاب هعذإو ه:ةرسأ عفن بابن ءاعذل ةلمومنيعلاب

 اول هب ) زا) قاعىأ ىعباصانجب زف أش ا وج نزاوهفادودو دءااب ولعت كدو همف ناكاذااح وزو

 اهو زان زلد ئُما اهب(ث ل١ قمضز زا شدع وموهةياضتوم ولا عام | نيتقفد ززالاو ههزل ل تق باءنم

 قو ريغ ىأ نزاموهذ ناقت الو ماكح ارمغنم هئلعف ا ةدزلت هتتزأو هتفزاأ لايف ةزمفاىدعتبو

 لاملا همزاوه-ةمدأو هقثأىأ ةحمرأ !لاعمد ةزمكاب ىدعتبو مادو تدثامو زا مْزلد ىدلا (مزا)

 همزت!انهريغو لم_هلاو لالا ه2مْزأ ارهمحوزا اعطقوهو همكح ت>وٌقالطلاهمْزاو 4-ءاع حو

 مراموهف هدمتمعا هّةمْزعل اونلذك هب تءزاو هبت مل ءتاضدأ همزاأ هتمزاو 34 ءْز المميرذل | تدمرالو

 مهرودص ىل | هنوهكب ىأ هنوهنَدعد سانا انال مزال ادودسال ار ارة.عكلا ب اننينامللاقي هنمو

 لاقي نائىلازمهفاىذعدو هوو رويئزلا همساو هتعسل لمم برمض با نما.سل برشعل !(هتنسل)

 الا ىلع هعجرك ذ نأ ثنود ورك ذي وضعلا( نا ألا ) هعساف هلع هئلشرأ اذااروءنزواب رقع هتسلأ

 ثنؤؤم ةغللاناسالاو ركذم هلك نآر هلا ىفوهو رثك أر يك ذمااوَعاحونأ لاق نسا ىلع هعج تن أن مو
 1 ا ااا بببوبوبوبوسوسسس وس م

 ندإ
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 أ ىأ ني: هش هتغثل عفأامو مالكللابهناسا ل ة:ىأ مضلاب ةغئللا نيبو هو هما دشأ اموء اردو رجأ لثم
 ٠ امورفباذخا اهاوئملف ٠ لاق هغل عت باد نمو ه:ابق برم ضبا نمامل مفلا(ثغغل) 4

 5 لا كلو ةقشلاهي ىطغيامرسكلا.مانللاو اهريسكو 0

 ءاثلاب ت ملت متون لوقو تيكس !| نبا لانو ماثللاتدش نمتلاو تهلتو ساف لث مام بحت باد نم

 ع لامه ىبالصألاو نانسالا مل تيفخ (ه-ثللا) ءافلا, ت مغلت لوقدم هريسغو هريغو مغل | ىلع

 نموهبظاووئذل امزالاذاة خلا بم ةجوو ول وهف ةجامل اجا لو بعت باب نم اجمل ىهألاىف(ل)
 لات تاوصالا ةرثكو حتفل ان هحلل وام مدار هر نيمصحلاا كات اكل راف نا لاق ةغأ ب رمضب اب

 لعافلاو تطاتخاتاوص الا تءتااو كل ذاهبة لاعب ةعضف ىأ ٠ لفنعانالف دما ةطى يو

 لِيق سرغلل( ماحلل )د درت ْئث هر دصىف حال دو همف ةخاع | ككاو محلا اماو1طو مث جتام

 مالا هطسو ىف ضئاحلا اه د5 ةفرخلل لق 4-:مو ب ع ؟وباثك لثممإ ع+ اوب رعم لءةو رع

 ىه-لوعفملامعابو همف ىف ماجلل! تاهجاما+لاسرفل! تملأ اواهطسو ىماحللاتدشةأر لات مصاتو

 حقب أ سلم نصح اوهبمصتعا هيلا أ هلاو بعتو عفذ فابن زو مهم أ هريغو نصحلا ىلا اطر لحرا

 هير راد ف.ضنتلاو ةزمفاب 0

 بنام ىف ثلا (دسللا) اهظاوم هيلع لبق أ اذا ىلع لج رلا لأ هئمو هرطم ماداحا + !باهسلا( ملأ)

 ادادسللات دو لاغفأو لفت لثءداطلأ هعج و ةغام كاان دخلا أو سولفو سأف لم دول عم 1اوريقلا

 لن دروسا 11ج دلو بنل تلي راسا داخلا تش فن تان

 أ ارهاظ نارقلل نأ نوع م,ندذلا ه-ينطاملام-_هاننامز ىف نودداملاو ةمثأ الا سعد لاق ن نءطاداطادخلاو

 نارغلااملزنىتلاةيدرعلافلاذاعاولو أتم هنال ةعد رشلاكلذ.اولاحأف ن طاملا نوطع مماوانطانو

 اهكهتناو هتمرلهساف الاد مر افدحلأو لظو راحد1و ىرامو لداحادا+لا د1 ةدييعوألاقو

 قاعامتذخأ نان لبا ا للا 00 كل 10 5

 م

 00 2 انافتلاد_ اودو ا ل 0

 بادنم اظاشلو ةظحالم هتاحالو او حتفلابىرهولا لاو عدل !ىلو داممنيعلارؤومرسكمااب ظاحللاو
 ل هب ا ااا مفدهلت ىج ١5 ال1 | ىهرمسك- 1! 0 لاف

 حفل اناا ال ع دل[ تعلو هتلر حلأ اناا لثا لا ةكوتاتك لثمفل

 ناع اعدلافواضدأ 1و وه قملف» 1 ا الاده_:ةلأ اوه د

 هل هللا نال لوعفم مسا متغلاد ز وحي و قال نعم لعاف ممارعسكتلاب زوحي ىطمراغكاايكب اذع
 رت هلروظي امهتنب همكل هنباهنأب رمخأ هيب: .دلولا ف ئاقلاو رك مر هلزن ىاراقكلاط

 مو هعجوناومطلان 7” (محللا) كاردالاى داحللاوموزالاقودحلل اوه 'اوول ن* هل طوهتيعدا

 مسا ىناكعتلا لاو حل مذلا اواضرع جسشضتامحتفلابرشلا هلو ل ا

 ةبار هك هنأ رى دسنفلاةط 4 الولاو هل حتفلاوةبار ةلامخلاب ةمحللاو باعث هياعرمدةقاو ريغ

 نك ل ناعما كلا هما حء مل ا ل يناس وانما 0 ىفثو رهصا اوىزاملا هو بسلا

 اهقشدعب مهن ممظعلا عدصتالو محللا شت ىتلاجاصشلا نم ةجالتملاو لاثقلا ةمالملاو اطار

 نمردصموهو هنطغل | نب:ذغب ( نحلل ا) قاحمسلا غل :/ومحللا ىف تذخأىج جا ند رصلا عمدت ىفلاوو

 مهفلاةع ايضوهو ونطغذ هتنطفأىأ نلف ىنعهتنط ا لاَهيف 5 ةزمهشاد ىدعمتي و نك لعاقلاو سعتتاد
 "-ىايحسزول لدم < ول لرب 027 ا



 خس امج رمل ادوم-نم نبةهغب ببللاو تابحو ةبح لثم تابل عمشاو طاغدقف قال اى ةرعنلا اما

 ماقأاباب !اناك لاب بلأو بمللا عضو م ىلع عم ةدامدنأم7ن م تذخأاسلت هقنماو مزح بملتو هسمللا ىلع

 نأ ١ ى اكد :دعسو ل مبلل قو بطاخغلا فاك ها ضمردصملا اذه قر سف ةغل لقبا. نماما باو

 كل لصأو ةماثالا» الالاوودك أملا ةهج ىلعهونث مهنا لمان ن عو موزل دءدامو رك تعاط مزالم

 اذاىدلو ىلع ةلزنع ريمخلا هب لصد در م م الد د ىدم ريغ هنأ س :ونن عر ةذاضالا نونا! تف ذخ كلنيءل

 مفلالا تيقد : وروخألاعمءام ار طل تانك كنأو ريمشل اهب لصتا ||

 رهاظل الا ةفاضالا عمءاي ل|تومثف رهاظلاىلا ةفاضالا عمو اب 0 م-4مااك نم ىلكحو رهاطظلا!]

 تيك-لانبالاق كلذك حل ايىاوْل يبل لاهاذا ةيملت ل رلا ىاو ىدإو ىلع لم سد هنا ىلع ل دب
 مينداست هن ا رغن |لاو ءانلا لزمه الط[ سلو زمفا 1[ تان اس رات تاور

 هحاصف هريغىلاز فا نوك رباك كلذودنو تيملاتأثرو ج 000

 ثدل رسكلابو ةرملا تفلانةثيللاو نفعل لرش قا عا مايل ناكملاب (ثبل) ةغالدو

 لاقيف فر ع_كتلاوزم_هلابىدعتي وءانعمثيلتو فلاب ثايللاو مضلا بث ءللا مسالاو عونلاوةممحلا
 دبل [|| بعت با نمئشل ادباو هنم صخأ :دءللاوفوصوأ رعد نم دما ام لمن از و (دبللا) هتئياو هتبلا
 |١ دبلو د للكراص تح ضعبب هضعب تقزل أ اديملتئشلا تد. الام ف فيعضتلابىدعتد وقصا ىتعع

 |١ ناكملادبلاو رطال سلبام ةحافت ل_:مةدابللاو ثعشتيال جس كلذك وو ىماخ هرعش جاحخلا
 سل ا سللار ماللا مكا سل بعت بابن مسوثلا (تسل) كلذكدعق باين مادو اهب دلو هن ماقأ فلالاب

 || بةكو باتك لم سبل سابللا عمو كلذك جدوحلاو ةبعكلا ساباو سيليامسابللاو ا
 || هعجو سابالا لثم ءابلاو ملا تعد سدلم ارب رولا هسا [لاقمف نا لوعفم ىلا: هدا قدمو
 : هغلاممديدشتلا 0 زا ىقوهتطلخ برعض ان ن ماس سعألا تسالو سدالم

 ّْ سدالاو هتطلا معهن تنالو جشم الا سدلاو لاك شاىأا ضد أ سلو مضل اب سل سعأ الاىو

 قبل || هلهعب ذاحو ماو قبل لجرو هبقال سعت بابن مقبل بوثلاهه(ىبل) اريثك سباب بوثلا مب ركلاثم
 نبل [| لاقي عاضراك ا

 |١ لمنياوذنبال لج رو برش» ىذلاوهنيللا ناو همن يلب لاق دالو تمكسل ا نبا لاق همأ ناءلد ءوخ اوه
 |١ ماللام ةبنباعمملاوالمأ تن ءرزغنلاتاذةاشلاو ةفانلا مفلا,نويللاورقبحاص ىأ يان
 : ىف“ نول ت ثدى و ًالاو هلا لا ةخسلا ف لخ دب ةقام !ادلو نومللا نباو عاست ذالمذت دقو ةن ؟ اسءاملاو

 || ةقانلا عرمض نبال لزناذاو نوم للا ثامن تاي الاكر ول ذلا ع جو زيلافراصن هريغتداو همأ نال كلذي

 |١ ةنامالاو رد_:كلامضلاننامللاو ردصلا تفل اينابللاو نلمنبااضد أاهدلو ؤلاةءاذخ او نيلم ىهف

 ٍإ قا زوو ةنمل ةدحاولاهب ىننيونيطلانمللوعبامءايلارمسك نيالاو ىتنامل تدضقل امد ةجاطلا

 : ثالئنوكدامرثك أ ًاودن زوبأ لاقو ةدالولادنعنبالا لوب نعنازو زوم هم([الا) لجل ةمريصيف

 || اهأيل تماحاهؤملا ءاش :١تأمل ءاوأ.للا هتمعطأ نيتهغد ز ومهم هوبا ادي زتأم اوة-لح هلقأو تاماح

 (غ قاكتدنأتلا ديك أ: !اهيف» فار را امدنال دان اصبروا ءاوامسعلثمءانلأ هعمل و

 : اواو هلادباعمو ز مهلا عمءامل انوكسو ةقرافع اهلا نوكست ىتداهظفل نمرت ذماحن سيل هنالةمعنو ةقان ا

 لاووف ىلع دم اب« اولاضيألاقد وريصقت ودعرك ذمفورعمتاىنامدوألاواويفناتغل

 ممراملاع مماللا)

 سلا نم مخ ًاوهوءاملانم م ئجشد هلب لشق بأي ن نوامثا قيولالجرلا( تا)

 امهئلشامو ءاثلا عممدللا)

 نيبلاوأانيغوأ امال ارااريصت ىت>ناسألا ىف هب> ةفرغ ناز و( ةغئالا) هبماقأاثاثل ا ناك- ماب( ثلأ)

 ءامت دال اولا وهف بعت باب نماغدل تاو فرح ىلا فر < لدعي نأ ةغمللا ىرهزألا لاه كلذو و ءاث
 ية آ5ظ-5- “١>

 يت



 ربك

 نش

 ليك

 ايك

0 

51 
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 'لرهأل_جالىأ ترهأ اك ثاعف لوقتوانولغ شام لال ىأ ىطسول ا ةالمعا | نعانول اك ثد دا

 (اةلثراموءاملاعمفاكلا) وكلاوه لافت ذموهو

 بعت باب نم داكد اَذك ل_عفد داكو ةديكملا مسالاوهب ركمو هع دخ عابباب نما ديك (هالك) بئكو

 امو لعفأ مو لعفلا تدراق ب رعلا دنع ءانعم لعفأ تدكن وب وللا لاقىرامنالا نبا لاق ىلعفلا براق
 هانعم نولعفد اوداك امرىلاعت هلوذ ءدهاشو كلذكوهوىرهزألا لاق. اطبا دعب تلعفءانعم لعفأ تدك

 (ربكلا) تدراقام ىنءعل_ءفأت دك امنوكيدئوم_ملعةرقللانادج ورذعتاءاطب أ دعاهودكذ

 رايك أو ةمنعلثم ريك هعجبو تاذاح هلو طا غدلج نماضدأ نوكيو هب خفذب ىذلا دادط ا قز رمسكتلاب
 رايك أعجلاوقزلاءايلانريكسلاو نيطا نم ىن.ملاواولاب روكا لوةد ورعابأ تعمم ثكساا نبالاقو
 نمففخهنا لاعبو لقعلا ىارعالا نبا لاقو ةنطغلاو فرظا!ساف ناذو( سدكلا) لاس-أو له لثم
 عجل او لعاف مساف لمثل امأو عابسبان ماسك س" كنمردصمهنال مصأ لوألاو نيهو نيش لدم سنك

 جرشرامامأو لامجأو لد-لثمسايك أعم او قرن م طاذتام سيكا او دايج أو ديج لدم سايك أ
 فيك لاقي هتفصوئْلالاحز عام مهفتس ةلك(فيك )ةطب رش لب سك هللا ةيالف قرشو مدأ نم
 لاسالراكنالاو ميوتلاو بحلاوة وكلذريغو اب ميا هرمشعو ههسو ه2 ف5 نع لا : بااداربو ديز

 عاببابنم المك ماعطلا | ديز( تلك ) هتفصو هلاحئذلا ةيفمك و ىنذلا نعم نوك:؛دقو لاوس هعم سدأ
 رمسكسلابةل_هكلامسالاو ماعطل ا هل تلك لاقي لوألا لوعفملا ىلعماللا ل-خدتو نيلوعغمىلا ىدهتد

 ثيلوبو تذخ اذا هماعو هنم ثاثك اولايك عم او هلم لوكا اولمداكم عم اوهبلاكيام لامكملاو

 لية دوهو يكطصملاوهفاكلا تف (ايكل ارذخ الالاك اوعفادلا لاك لاقي كسفش ليكلا

 (مدللاباتك )

 (امهتلشب امو ءامل اعمماللا)

 بعت با نميبلأ تدباو لافقأو لف لثم باماأ عملو لعل بللاو هلم هباملو هصلاخ ْىُث لكباو

 ثدمالعافااو تلاذت هرمص معاي ةيال ةغلل ا هذه ىلع فءاضملا ىف هلرمطثالو ب رق بابن ءةغاىفو
 لان م ةبستت نيالا ردملا ةبللا ىناراقلا لاق هرحن عضو مريعبلا هما وءاحنأو حيهم لم ءابلأ عمل و
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 جت ا و ع م م مم و سمسم

 مهلا نك ملا وأن سلا أو صفح ىنأ وف ماظء تال صخشل ىلع قاطد معا ةينكلاو
 ن.الاقد#ىأدو دهتابأ هتدن كوردسو ةردسو مرب وةمرب لم هلا ء-ميةرسكلاو عمالاو درغما يف

 امهئلش : مو ءامملا عمفاكلا) ا ءاانامتالا باوصا | ىل_اذنا بانك ىفو سراخ

 ةراعتسالا ىلع تديلاكهيل ألذ هنال فوك نالفو فوهك م ملاو ل هلا قروة دم ثدب (فهكلا)

 لاق 1 3 0 0 !اذواج نم انا

 ةيعمالاىناجلابم يلع اح ى ألون قاهففب ا 0 زى أو مم2الالوثىف

 لداكلا اليك ل معك ادقلاقد وةلهك ةًأرالنوإ اوةداماقو وعرا لايف لاق 0

 نمل_هاكحااديز وبألاتو تارقف تسهينو ىلعالا ثا لا وهو قذع' | ىلباممرهظلا ىلع مدقم

 لهاكلا ةيافكلا ف لاقو نكللالو موه معلا لاوو هبغتك نيدافودو هرعت اخت 550 هوا

 عملو نهاكوهف تملاب هناهك لثة باب نم نكي (نهك )جوز اذا ةلهاكم لجل! لهاكو دتك-لاوه
 نهك لمة ةزب رغو هعيبط هلةناهكلا تراصاذان لثمنوكتو رافكوةرغ وراك لئمناهكو ةذهك

 (ا+ونلثياموواولاعمفاكلا) ةعانصلارسكلا,ةناهكلاو مضلاب

 ا اعمار اةورعال سدت لق فار (بوكلا)

 ل رادأ لاق بادن نياك اماكن ١ (ر ا 21ىفدرنلا وكلا

 لاغيهبسمو ةعلام دبل ةةااشرإر 5 راد الفأو دل راجت ١ اا: دم :كروكرود

 ىطك تدوط هيدارملاتروكس ولا اذا ىلاعت هلودوةرادت_سالاةهج ىلع هتففااذائثشلاتروك

 ةدازلا دهب صقنلان 0-9 06 وك !ادعروملانمشاذوعنو ةدايز زائاضد أل وة لئمروكلاو لهدلا

 مغلاب روكلاو ة 4 عملا ىلا ةعاطلا نم عوج رااوهلاعي و١ انعع وهو نونلاب نوكلاد_عدىو در

 قلطي و عصلاةروكلاو برعم نيطا!نمىئمملادادعاروكلاو ناريكودا 00 هنادانل>رلا
 عهشلااهلسع ةخالقثتلاو فرفاقلاو مضلاب لف ةراوكو فرو ةفر غلةءمروك عمجاو هه دملاىلع

 تايثلا ع نةدراشلاو ةغل فيفضا عم 5 !| ا 30 و لال دا نامل و

 الااساك ا 2 مول لل يف لا كلر اوف ثالث ىلع

 ماهس ل ثم ساكو 01 أو سؤك ع-+او+-ةزؤم ىهو بارمشا !هيذو
 ىرهزألال اق ةغاعاكلاولاغقأو لغق لا معاوك أع-4اوم مالا ىلدىذلا دنْز فرط (عرجللا

 امهدح ا دعاسلا ناسا منا ءافعامدو ماب. 2لاذاحادبلا سر ىلا ظءلافرطعوكلا

 ىل,ىذلاو عوسركلاهللاقب رمصتللا ىلب ىذلاو فكل ا لصغفم دنعنأ.ةئادامهاؤرطو رش .”الانمقدأ

 وسر .ركحإلاو عوكل انيبقرفبال دما !!ىلاقبو عارذلا دع اسامظعامهو عوكس ل١ هللاشد ماهالا

 نيكس ملا ىلءنيغسرا!لامةاوه لمقو عوكملاج ا وعاوهو بعت بأن هردص نيته عوكل او

 بقاهبوعوك أ ل رلاو هعوكم طعوأ ىرخ نر لا اموك عوك ة طوقلانبالاوو

 ا ةئملم (ةفوكللا) ءارجو رجأ لثمع اءو ؟ىثذالاونانس عوكالام ماو عوك الا نب ةاس هذمو

 اورادتسا اواوعمتجا اذاموةلا فوك لاقي هنالاهئانب راد:_سالةفوكث مؤلمة فارعلاءةروهشم

 ىنءعهسشتل نوكت ناسللاىدقأن موك للا لغسأ نم محب ردي طاش فرح اصل كور فاك داو

 ىلامومي ىف هباوح لم ىأ باج كفا و مف اود هنمو 2-4 ءاعش ىف هل“ مى دسالاك دب ز وهف لثم

 نوكم وئُم هلم رطل اخوة هلك سلا نيو ولا دس7 ى حالو كاز نو كتوم كاد عر معحنو تالشالمل

 ىو مكمف انا سرأ اك هل ار ان للا ماد هاكو و رك ذاو ىلا عد هلوقك ل !ءث1 | ىنعم | ميف
 يجرم سرر ا ا ا ايي اا ا ا تمس اس ل١

5-6 
 لهك

 سوك

 موك

 فوك



 قي

 وهو تيمكعلاوهفنددوسأ انك ناو رق او هذ ند رجأ اناك نا ىنذلاو فرعلا,رفشألاو تيمكتلا

 هب م دود اموهو برعم ترمدك امبرو مما تف( خماكلا ةتمكسلامسالار ساي فريغ ىلع ثك أريغصت
 هنولربغت بعتباءن«دكوهف دمكرائشلا (دك) خماوك ع جلاوه:م.ىدرااوهلاقب وىرملا للام
 (ةرمكلا) ديكو دك هبحاصو بعت بادنمر د صموهو موتكملا نزلا نيت ةةددمكل ار: دمكلامسالاو
 لثمرك ع مجاو.زجلا مسا لكل ةيمست ازادعركذلا ةج ىلع ةرمكتل !تقلطأ امم روىنعمو انزو عدلا
 اهن«ناةهلناعضومرم_عةضفاخنا تداصأنملو روم كمهتركنثاخن!باصأ نم لاقدو يصتوة.بصق
 نبالاقسيللاو مدخلا لدم لعاف ىنععليعف عجاضملا عم وكسلاو تعماج ىنءأ(تعماك ) ةكوسأم

 بانمالوك ئدلا (لك ) امهندبرتسالو لج رلالج رلاعجاضي نأ اهنعى.منىتلا ةعماكملاو سراذ
 لكوهنسا# تاكو وار ت اذا لك لاقيت افصلاىفو تاوذلافلمعّة_سدولاكتلا مءالاو دعو

 تاغلاضيأ بعتوبرضر برق باوبأ ص لكوالامك ١لةك اوالماكت لماكتوءر ودلك ىأره-كا
 ءاوسوهوهب ماكتب اذهث مالا لاق اف اوالماكى أ نيتكغدالك ل املا هت. طعءأواهو درأ بعت باب نكمل
 ةزم-هان ىدعتي و عيجلالاملا هتيط كلو ةكوهامنا تعئالو ردصعسيلو ناد >ولاو علا ىف
 ةمكوماك أع جل ارفو رعم صيمقلل (ملا) هتمهتسا هتلمكتساو هتلكو هتلك ألاقي فيهضتلاو
 روذلاءاطغو علطلاءاعوريسكلاب مكاو سأرلا ىطغت منال ةرودملا ةونلةلا مشلاب ةمكسااو ةبنعلاشم

 ةلسأر السل ثم ةك ؟ماكسلا عجب و هلم امه ريس, ةماكلاو ماكاو لامجأو لج لثم ماك [ع-هجاو
 هتمكو عرلا هعنع ريعيلامذهنكتاماضي ار مدكللاب ةماكل او تءاطاموكو لق باين اي ةلدغاا تكو
 ىو ىراو دعق باب نمانوك ( نك) هةيطغاض»أ 5 ئذل |تمكرةءايكلاب هف تددش لق باينماك
 ىلع نوضمن: م مهي نطغد ال ث يح نيهملا تف: نمكم ىناوفذظ نأوهو ةليحبرحلا فنيمكللا هنمو
 بعتباينماهك (هك ) هتيفخأ هتنك ًاوردصلاىف ظل نكون ماكملا عج او مهنمةلغغ ىلع ودعلا
 ضيم نم ناك ايرون انالا<.اع الوب ىمعل اوهوءارجو رجأ لثمءاهك ةأرملاو هك وهف

 (امهئاثيام نوعا عمفاكلا

 زانكلانمزاذهواضي أ ازثك هئاعو فرمقلا تزاكو هترخداو ه2 برمض با نمازتك ل املا (تزنك )
 زنكلاو رسكلاو حت فلايازانكو ازانك رملا تزنكىرهزألا ىكحو حدغاابالا عمل تيكا نبا لاق
 *ال_ةماوعمتج | زان 6 |ئيل اختك او سولذو سلف لل ءزونك ع. اور د_هملاب هوست نوف دملالاملا
 ةلاب زلا ىهر سنكم اممضل اب ةسانكتلاو هل الا ماارمسك: ةسنكملاو لق باب نما سنك تدبلا ( تسنك )
 هسانك ل خد لزن تاب نماسودك ىبظا !سنكو هدد ريسكسلاب ىظا |سانكو ىنعتة>اك]اوةطامسلاو
 زر غي جدوه هبسش ةسينكل اوةب رعم ىراصتلا د_بعتم ىلعاضيأ قلطتو دوهيل اهبعتم ة تننكلاو
 سئانك !هييف عملاو هبرتتو بك ارلاهبل طة بوث هماعقابو نايضفل>رلا ىفوأ لمحل
 , .وّمل اهفنةك اوبامسأو بنس لثمفانك عم او بناجلا نيته (فنكلا) مئاركو ةع رك لتم
 ه.حاصرغسي هنالاقي دك سرعا| ىه-دو راسل !فرتكسا او ةريظملا فينك]اوةرمسيو ةئعهنماوناك
 ءامو لجن ازو ف :2]او رزنو ربذن لثم فذ؟ عم او ةجالا ىضاعرت_سرهنال فينك ضاحرال لو
 هنك أ(هتنئك ) اطعئلم فرنك هلوق ىف مظعما صضذلا ىلع قاطأ هريغصةبو كارلا ةءادأ هيف نوكت
 ىثال_ثاديز ونألاقو هةءفأ ف لألاب هتذنك أو :رتلاودو رمسكلابه:ك ىف هترتس ىل -ةق باب نم

 ىنعمو انزوءاطغلان انكللاو رتتسا نكت اوئشلانتك اواعمجءافخالا ورت_سلا ف ناتغا عابرلاو

 نوناكلاو هل قلا تيهءامو مدآ نم ماهسلا ةمهجرمسكتلاب ةذانكلاو ةيطغأ لثم ةنك !عمجلاو
 لاق تقولاهنكلاو ةياغلاهنكلاو ةفرعملا ه:؟ةتفرعو هتباهوه-ئةيق-ْئشلا (هنت) ىلطصملا
 نعاذكم (تدنك )لعف هنمو:ثءالوهتقو ريغىأ » ههكرغفءرمامااكناذ ٠ رعاتلا
 طئاعل او ثفرلاك ه_:عىنكملا ىلع هبل دس ئشر ماكو نأ ىهو ةيانكسلا مسالاو سر باننماذك
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 ديز الانأ او هياعاملوخد راركسشلاد-_هغب واوريض>و رضح موقلا لكلام مف ىرخأ ىن-عملا
 مسالا ماقم ماقد دقو هبارعاىف هلبقامعبتيفديك أتلل نوكمو طرمشا |تاودأ نم هريغنود ةماك أف

 هلك لالا تضيق وه ئ>وأا بح ةئْرَهل ا ليقدامالاهيدك و دالو موعل الكت ز مود لماعلا ه.ليف

 مويلاق لاسم الا قاطم نع رابعة غاموصاانال غل عنةءالف هلك موملا تهداماو هلكدبعلا ثد رتشاو

 ىوغلل | عضولا ديربهنا عماسلا مهوتد دّعف مول !تمصلاق اذا ماكتملا نالاخ رع كلذزيحأو ةيْرَمْلا لمع ||

 تالاكوردسو ةردس لم ىلاك هاو تيملاهيش طا ىءةررتسرمسكلاب هاكلاو ديكو لاي مهولا كلذ ذريؤ .

 ماك || ماك 6 18 داهم لر شتت هلكلا و داكلامسالاو امماكست (هتلك ١ ةدحاولا طفل ىلعاضدأ||

 تاوصانع ةرامعهعللا لص | قمداكا ارةردسنازو ق.تف م6 ىفب هعل ىلع ةملكلا ف :كوتالكو :

 ةرايعوه سلو هيااد:مودشسمنم بكر ئامل مماوه ةاا احالطص اقوموهغم ىنعملةعبأ شم 1

 ىلا مة: مالاكلا ىف اراالوةفادن زدم اكن م تء دعو كلذك ل_ءهحاعرو ماكشملا لدعف نع :

 دقو طفللادا ارآامناومهدنعاديغمالا نوكمال هناف ةاعتااحالطصا ىف م الكل ادرل د. ةمريغوديغم|

 اذهوديفبالمالاك اذ_هلاقد اذغو لاو ديغملاربغ :ودمغملا ىلع قاطد مالكا |نانيف:...صملا ضب ىكح :

 هللاةنامأ,َنهوهمذخ ااهناؤءاسنلا فشااوقنا مال!اوةالصلا هيلعهلوقو رهاظهليوأتو فورعمريغأأ

 ةماكل اونا. حاب رستوأ فو رعع كاسماؤىلاعت هلوقان» ةنامألا هللا ةملكت نهج ورف تالت هاو
 هنالسفنلاب ماعلا ىنعملاوه همم ام الكلاونح ماللكب ران_بحامالاك ماكتو حاكشلا ف هنذا
 ظغلقالطان مدارملاس أو ةعامج وىدم الأ لاق مهسفنآ ف نولوةد ىلاعت لاوو ماك ىبسفن قلاقد

 ريس اوأ هريخأ وأ ءاهنوأ هريغرهأ اذا سفن نم ناسنالاه د اموهو سفنلاب مئاقلا ىنعملاالا مالكا
 هلودك تاراشالا بايع همند و تارابعلاياهياع ل دي ىتأ | ىه ىناعملا هذهو هم

 الما دداؤفلا ىلع نا للا لعح 7 اهاوداؤغا!ىنام الاكل ا نا 3 ا

 د_>او لكماك نالجرااملاكتو حالطصالا ف 4>اشمالو جالطص !قالطاذ نا الا ىف ةَقيشح هلعج نمو ||
 حرا ىلعردصملا قاطأ م هغل ترض ساب نمو هة>رس ل5 با.نمالك هتلكوهتب واح هةااكورخ“الا ١

 عرس -خاوماك لج روهغلامم ل ةئءلاو راكع ور و ورح لبثم مااكو مولك ىلعع#ج و

 ذاك || هتيلكل اة يف فيفتقااذوحو هظفح دملاورسسكلاب :, لاكن يتكغن زومهم هؤلكد هللا (.داك) ىرحوأأ

 ت'التك اوءاملاب ىلكم نمرثك أو اولابواكماولاق مهنكل شد رشا ةغل بعت باين م :الاكأ هةءاكو هالك أ
 لثمريصيق هفيفقز وح وزمان 3 و هذرخأت ولك نيكد 010 الكب ند دااأ 3و تسرح | هنن[

 ةئيدنلا م-عىأ ئااكلاد ئلاكلا ع-.دنعىهمنهزمهزو<الو ىضاقلا ل_ةموه ىمدألالاوو ىذاقلا ||

 مث ماعطل اض.ئولف هشيست ىلا تاَقنا ةئيسن هذلهف لجأ ىلا هانا ىنعب نكساو ماعط ىدنع سبل ماعطلا 1

 تاك اطر ب شعل ازوههم ١ ذاكلاو فعضتل اوةزمهابىدعتب وئلاك.اءلاكن كدر هريغ نمو أ هنمهعأب

 داكامأو الكا | هم ئاكمو ئلاك عضومو بابسأو بدس لثم داك أ ع+او هريغو سراؤنبا هلاقاسايوأ

 تدأرو نياجرلا لاك ماق لاهي ف ىنةمىلإ هتفاضا مزلد و ىنمهانعمو درغم ه-طفل مهافرمدةلاو رمسكلاب ١

 ىنعملاواهلك أ تذ 1نيتنملا | ةاك ىلاعت لاق ماق اه لاكو غدا رذالا حدف ًالاوريهض هيلع داماذإ اواهماك |!
 واولابةولكلاو هفو رعمءاثحالا نم ةيلكلاواماّةلاقمف ةينثتل ازوحي و اهلك أت 1 اههنم ةدحاو لك

 ًاامهو ناوم>- لكلو ناسن الا نا .اكا|ىرهز الا لاقو رم-<ءالواولاو لوألا مضدامهو نمل! لد الدخل ||
 داولا عرز تدنم امهو نيةرمماختا دنع بلص | مظعي نأ. زالناوار جن اة

 امهئلثيامو ميلا عم فاكلا)

 ئرثك ||| سنج مءاوهرةارثك ةدحاولا ففعل الازودع ال مهضعب لاهو رثك ألا ىف ةلةثم ميملا غن ( ى رهختاا)
 05 نيبقرغي ود. دعوبأ لاقرج لاو دوسالا نيب لمن نم (تيمكلا) سانجالاءامعأ نوتتاك نوشد



 ا : 0

 نوصلا تنفكو هْغل برمض نان ن مانفك هتنفكو انمفكلت 0 ننس للم

 تيفنك اوءريغنع ءانغتسالاهب لص>اذا فاكوهف ب افك كي ئغلا (ىف ؟)هنلز غل 235باب نما مك

 نم سانا نيد :ًافاكملاو هل ٌئفاكموهف هلئمراص ىت-أ_-شىواسئث لكوهب ثعنةوأ هب ثدنخ 1 ما ئشلا

 ؤفكلاوليعف ىلعزمهلارء كسل اهنمو صاصقلاو ةددلا ف عوا ت5 ىأ مهؤامدأف اكدت نوم-ملاو اذه
 نوكي دقو هتنمك عفن با. نم فكهنأفك واف اكمهأفاكو لئامملا نععاهلك لْهَد لثم .فكلاو لوعف ىلع
 (امهلثيامو مالا عمفاكلا) هتامأ ىنعع
 تاءطواضدأ ب لاك ةيلكللا عج و عملا عمه بءلاكأو ب لكو بالاكو باكأ ه-عج (باكلا)

 باب نم باكوهفاءاك بلك- !| تاكواضدأ ب ااكو باكم لعافتاو دمصلا هتلعامم 1ك هتءاكو نيتهعقد

 نبا هلاك ىاك ع. اواضبأ باك هرهعد ن 1لاعدو ماع | راعتف ذأ: نودملا هيشنءادوهوتعت

 ءاماضي ب الكل او برعلا م انأ ع نمروهثم موب ب ااكلاموبو ع ضو مبار غنازو بالك لاو سراف

 ا ةفاقعاه ارق ةبسكذ حافت ل بذلك لاو رون: شم بولكلاو لاما تسوف ةءاملانع

 ةوادعلاباو رهات اءلاكت موقلا ب ا اكتو هب هرهاح و هميص امموهتوادعرهطأ ةءلاكم هماكو ديد> نموأ

 سانلا ه.ةلوةب ىذلا ناتءاكلاهنمو ةدامّقل |نيتفشب ىلكلاو نو.ثاوتد ىأ اذك ىلع نوملاكتد مهو

 ىهوتارعلال هال فو رعم ليك ماللا تو فاك-ل اريسكب (ةليكلا) مدقتدفو ناءطرفوأ نا.طلق

 ضرأإلا نم ةظم اغلا ةعطقلا ( ةداكلا) تاح انك هطظفل ىلععمجلا اونالطرانملاوا:منامثأ ةءيسوانم

 فاك انافافاك هب( تفاك) ب دمطلاة دلك نبت زكا هنمو ار ا وو هت لدغ م لاو

 نولي هترمدد تريسغت اضد ماك ه- > ولا فاكو :ُهَلانَدذ الاكل مءالاو هب تعاوأو هتدمحأ بعت بان نم

 فاك عج او ةّءشم ىلع هفلكت ام ةةلكملاو عفسأ ىأ فاك ًادخو فاك قماللاقب و ىرهزالالاك هالع

 ىلع ه ت1 سعت نان نم هالات غاكو ةفاكت : د-> اولا ا ضد أ قاشملا فءلاك:ااو فر غو هفرغ لم

 ىنعموانز و هلمفف هاج لثم هفاكتف ىالا ه:غاكلاقف فد.عضت:!ايناثلوعفمىلا ىدعتي و هدم

 هلدأ لاقيو برعموهو اههجوةًارملاهب رمحت ءالطر وغصء ناز و( نوكلكلا)اضيأ ةَقْش ىلع
 بابن ملاك لج رلا لكو لايعلالكلاو لقثلا فلا (لكلا) ةددشسم ىهراضأ ماللاولوالا غب
 لوط لع كدوملاو راذملا عمي برعلا ضءعبو هرب غو د_>اولاىلع اجلا تلا قدك راس نم

 برعل الوقتو معتقلاب هلاك برمض باب نملكب لكهنملاقد دلاوالو هلداوالىذلا لكلاو مثيلا لكلاو

 لكل-ءهف ةلالكل اريسسفت ففاةخاوىرهزالا لاق ترقو نامه | نعل د ضرع نع ةلااك هئريم

 اوهم دلاولاوداول اا _خام هل للك ٠٠ ارغلالاقو بسنلاىوذنم كلذونو خأوأ ب ًاوأدلو ثمم

 0 0 ا تا مدادتسألا الك

 نم ناكاذا ةلالاك معنباو ةل الاكسل م "تر لا دعارالا علاونب هلل لكل | ىنار ءالا نبالاق

 راو ليوه:ةروة كو هيذدلاو الو هلداوالو تامن م لكريسغ21!ىفىدحاولالافو ا نكيملو :ريشعلا

 ةفصلا هد ماناكاذاتو رولااوثراولاىلع عمي مساةلالكلاف هثو روم ةلااكوهفدلاو الو تملل داود سد

 وهف الواكو رمسكسلاب ةلكو لاك 1 الاىدعتد :وأمعأو سعت هل )لك برمض تان نم لكت » لكو

 مياعْئش لكن : هلل او ىلا عت هلو هك م !د ا صفار الا مج لمت لك ليو اقرب كأ لاك لملك

 امال 1 قر ب كربلا ع لست يدق تسع زرع لو وتس ا رلكو هلودو

 نيفخالا لاَ اربدقتوأ اظفلازاضمال |لمعتسيالومهريغنو دمك اه ترضدو مج ضدانغا هال

 ربدعت قوهف اذن هىلعو قاطنم مهاكىأ واطنم لكلوةتاكىرع هلك ىن-عملا ىرحي لك ىلاعت هلوق

 ماللاو فل الا ايلخ دءالاذف اود>[لكب ردع ةااولاحلا رصندامتات لكب تر رهبرعلا تلاقو هفر عملا

 ىلعو ةرانإ اظفللا ىلعريمضلا دوعب نأز وكف عجب ءان عمو دحاو هظفلو ضعب ىفم قد

 مضض يي ا ا رهو
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 غلبد الس ادملادوةمنازو سعكملاو ةفرءلا اضدأ ةبعكا اواهعافتراواهعمد رتالمق واهئوتناكلذب

 (نيغلاعمفاكلا) ىب رعريغنيرعكلا

 برعموهو همهم الاذلاد ل ةاعروةلموملالادلاد ونيل !مستغد فو رعم (دغاكلا)
 امهئلثداموءافلا عم فاكلا :

 لمألا كلرفكتالوءاعدلا فو اهدحاضيأ ةمعنلابو ةمعتل ارفكوانارفكو ار فكر فكم ةئناب (رفك )
 عناصلاب رفكو لبق نم نوةكرشأ امم ترفك ىنالدزنتلا فو هم ار.:اذكت ر فكر لم نر كالت
 رفاوكو تارفاكو ةرذاك نت الإو نو رفاكو رافكو ةرفكاو رفاكودو يللا يره هو لطعومافت

 رفكي بدذتلا نم :دهعم هس ىفو تبرمذ بابن م ىر هوملا هعيتوىباراغلالاق هترخسارقك هترغكو 1

 وهوماطغاذأ ئشل ارشك ن نمراعت_بماهاطغئىأ ةمع: !ارفكاولاق مهمال شانقلاو هملايا ول

 « اهما عموضفلارفك ةليلق ه ل !اىهرتس ىأرذلارفكي هنالر ذاك حالغال لاقد و بانلالصأ

 هيسندي د كتلانءرقكو لتق بان نمباوصلاو برضبابنم هتيطغاذاهترفكى اراغلالاتو رتسىأ
 هنيع نعرف قاض ةكتاال ةرافكلاهنمو هاه بنذلاهنعٌسارغكو ترغك هللاؤوأر فك اىلا
 قامرت د هنال لفلا ؟روفاكلاو رفك- !اىلاهتأ وار ةاكهتاع-ارافك اهترفك أوةرافكت !لعفاذا

 ىرفكلا هللاقيو ءاطغىأع ءاولار 0 0 وذاكلاسرافنءالاؤو هفوح

 نم (فكلا) 0 عمجلاو ةيرقلا ارفكمل اوءارلا ديدشتوءاغلا متفو فاكلا مدد

 نماهريك ذت 0 ىشنأ هري-غو ناسنالا

 سولفو سلف لثهفك أو فوذك اهعججو يضئ دءاس ىنعم ىلعف ضخ فكم هنو فامأو هلعيونو

 فقةكثو ندا ع نعىذالا فكنا مالك لذ, تيمس عباس ألا عم هحارلا فكلاىرهز ألا لاق سافأو

 با,نم افك ئذلا نعفكو هفك.ئشلاذخأ ليقو ةلئملامهيلاهفك دممهفكتساو سانلالج رلا
 ةفكلاامأ و ةغل مشلاورسكلابن ازملا ةقكر ىدعتب الو ىدحتنوه فك هتماماغك هتغفكو كك لد

 دئاصلا ةفكواهنمردخن !ابوهو ةثللا ةفكو ف ريسكلايوهفرب دسم لك ىجمدألا لاقف نازيملاريسغل
 طامملا فكولمرلاة-فكو ها ىهوبوثلا ةةكون مكلابوهف ليط هكسم لكو هع ىهو

 كسب إل ذأ ذي نم هتبامرادقم ىأ ملا يىافك هتوذو بتال ةطابلتاهطاماقك وألا
 ءاحوٍفوُغ موهف ى#اذالوعفلل» انيلانءريصتفكو مهنع ىو سانلا لاوس نع فكم هنال كلذب

 كلاناسرأ امو ىلاعت هل لوو ةهملعو كلذك الا لمعتس,الامز ال ا .صن لالا ىلعيوص :م لق ةقاك 08 ١

 بهذ_ءىفاهنال ثدصن ن[رقلا ىناعم بانك ىفءارغلا لاو هيج سانللالا ىأسانالةةاكالا

 بهذ -ءىفىهو ردصملاىن_عمعم مالكا رش امالمالاو فا ألا ايف برعل ا لخ دنا كلذلو رد_ىملا

 لاقو اضي أ اهانه؟تناكاذاءمجح واعم ىلع ملال اوفا ألا نول ديالف اع.اوماةواعماوماق كلوق
 يعم عالو نشد الو ةيقاعلاو همفاعلاك ةل ءاذ ىلعر 4 صموهو لالا ىلع بوصن م ةفاكا ضر أىرهزأ الا

 لثق باين مل سفنلابو لالي (تلغك) عمالو كاذ نثر ال ةصاخو أ ةماعنيكرشملا اولتاف تلقول

 عاطقلانباىكحو برقو بعت ناننمبرعل !نماعام دب زوبأ ىك-و ةلافكللامسالاو اض:أالوفكو
 فركلا نذهف ةزم-فهاو فيعضتلا ناثلوعغم ىلاىدسعتو وهب تلم اذا هنعو هب هبت افكو هتافك

 دي ز بأ لاو ىسفن هممزلأو هب تمزتل ا لاملاب تلفكت ىرابنالانيالاق_لقثملاعم تدي دقو .اميف
 لج رلاتافكو امم»سنرغذ هعرغالاملاب 4 :ءتافكوةل افك هب تاك عمجملاف لاو هيتامت

 تلفك لامي ف نائلوءذمىلا فيعضتلابىدعتدو هب تَد ةوهتاعاضر [ةلافك لم با نمريخضااو
 لدماض,أ لفاكوىفارعالانبالاثو ةأرحلاو لج رالدب ليغك ل املا ةلاقك ن ملعافلاو ريغصلا ادي ز
 هءلعقفتيراناسنالوعيىذلاوه لذاكلاو نماضا!لمفكسالاقف امم ْثِمللاَق لور فاسو نيهذ
 نال ١ ههجبثيال( نفكلا ا) معلا نيته ف: لفكتلاو من الاوأرسألا نم فعضل !لج ناز لفكلاو

 لغك



 تك

 ل
 اك

 دساك ىهذقوسلاتد_سكو هللاهلسك ألاف ةزمها:ىدعتب و دمسكو دساكو وف تامغرلاةلَق وع

 ريس :اناويسكا هرمسك أ( هتريسك ) داسفل اد اسكس لصأ لاق وبدذجنأ اء اتاي حاصمل ا ىقءاهربغي

 اضأ. اهلان , ةريسكو هاو ىدحا ترمسك اذا وعم نعم لعق ريسك: اشو سدسكتف رس هنرمسكو

 ل لكراك اوزان سل اهنمو روحا 21| م ةعانقل | عرسكلاو ةمطنل الدم

 هنع ءاوراك جارعسلا نبالاقو ريغال فاكلارمسكيءالعلا نب ورمعونأ لاق سرغلا“ مم نير ردسو

 فذ_< ىو ريكو ىريسكر وكلا ىلا ةم_بلاو مدق ار مسك ل! ةعاججو باعث هراتاو ىسراقلا
 هداه نع لاح رلا ترمكو :رمساك [عمجلاو ريغاليلغلاب حوتفملاىلاةيسالاواواو اهماقدو فاألا
 َْن ممانريغءزسباسملان هرسكلاو زيتكلا مهيلععقوو مهتمزهارندكم وعلا تريسكو هةفرمدا رسمك"

 مسقخت اذا سؤ رلا ىلع ماها ترسسكن !لاقد هخمو مستلاو ساو رمدعااو فصنلاكد>اولا ارح لع أ

 ب ال جل هزل 00 (تفسك )سول_فو ساف لدمرو -ك عمل لاو احيصاما قنا

 اهفسكو نريغت هجولاو سه لاو رمقلا فك اضدأةءطوقلانبالاوىردزالاو سراق نبا هلاق روقلا

 هلع مهضءبف سوشلا تف سكنا لقنو قرافر دصملاو ىدعتبالو ىدعةءاضدأ ب رمضان ماقسك هُنا

 لو سر ده عىلع سمول اتفسكنا هريغر دمب ءوبأ ءا اورشد : دح هماعو ردكتا أةهتر سك ل مامواطم

 باهذفوسك- لال ةوريغالى هتغسكف انف سك لوقيواطلغ هلع مهضعب وسو هيلع ا ىلس دنا

 لعفلاب همصنتاك لعافلا معان لوعش لأ هذ ع تدصب : لعفلا ثد دعاذاو كلا تاهذ فوساناو ضعملا

 ارمقلاو للا ومن كيلع تت « ةقساك تسل ةعلاطس مثلا رب رح لا
 رمشلاو مولا فسكت تسل ْليلءاهئاكبو اهعولط لاح فس مّْملارب دعتلاو ريخ أتومدقت ثيملايف

 اه ءوض بلغ موهفلا سوشلا تك وراها ا تدوسااقو-؟ ني يثلا ق5 ديزو:أ لاو هموضمدعل

 4 أها واضي أن السكو بعت بان نم لسكو وهذال كك (لسك ( ئثا تمديد لف مولا ىلع

 1 0 فا 0 ًاواهجذو فاك 0 0

 (ام هي امونيشلا عمناكلا) 000 أ 0 اوف 0

 هصشك نأ -:الا بصر ءادنيتقفد م“ كلو فاما للا ىلا ةرصاق ا نيرامر ساق لادم ( مهدكلاا)

 ىوطرب ىذلا مئاكلاو ىدار 1احوشك ملا ىهنهب وحوش كموهذ لودفالا انباع ل فهنمكوأ اذ

 تلم لدم ب رذبادنماط ثكربعملا 06 تاطشك ١ 0 ل

 فشكتناق ب ريض تان ن ءافشك (.ةننخ) هتيفاطشك يذلا ت طشكو هدلج تمن اذا ةاشلا
 هعم سرئال ا 0 [لكرو صن هنشككلا 0 الاو

 3 1 اير ررطم الاورعشلان 0 رو ةطنحلا نم لمهدامس أف ناز و( كد ثكلا)
 000 ا

 مظكو موظكمو مظك انأف ظرغلا نمظكو 0 ا لا ووظيغلانيمظاكلاولدزنتلا
 ءابلاونيعلا عمفاكلا) رتحي ملاموظكر يعبلا

 مظعلاوه ةعاجو جمد او ءالعلا نيو رجول اقف ةغلل مآ هيف فاتخا ناسنالاو م(بعكلا) |

 8 حر مدع واهتدع نعنابعكم دولكلنو كمفمدقلاو قاسا| تام نعم دّقل | بناج فز شا 1

 توع ؟عمجلاو دل 1 ليل يدك معا جو فار ءالانبالافو هريغو ىرهز' الااذإم

 اهترسسد ومدقلاة-:ن ,عمدقلا مقناسلاى هتتمىناثناخ !|نايعكل |ىرهزألا لاق باعكو بعكأو

 بصَقلا نم بعكل او .ريغو ى: هلاك الا هع ءركلنأو مدقلارهظ ىف بعكل ا نأ ىلا ةعب ثلاث مهذو

 ةيعكلا ثيو#و بعاك ىهفا مدت أتنةباعكل تق بابن ةبعكست :ةأرملاث معكو ونيئدقعلانيبةب ونالا

 د تاني ن2 د با ا اا
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 نم ةلغ-ال لاعب واهمث اودي دلل راك الا ره زألا لاق راك أ ىلعع كالا عمت م سلف أ لسنم ع را

 هنمو عارك امض دأ د>اولاواهفارطآ ضرألا عراك أرلفاس اهنالباودلا عراك أباهبشت عراكأ اارمانلل
 نودامباودلان م عاركللاسراؤنبالاقو ةرانملئاسلا نال عاركسلاو هفرطى أ مم-غلا عار
 وهفزعو سفذامركئ لا (مرك) عارك ةصاخ لن! ةعامج ليةو ةيكرلا نو دامناسنالا نمو بعكلا
 ه«ةطركا] اواهرامخواه-ئاًهنلاوم ألات ماركو حالو تارت اهعمجو ةعرل ىئنالاو ءامزكو مارك عم ملاوي

 هعم بعد جاخلا ناك ه هنوعح ىيد نم مركم ه-نمولجرلا مهب وبا لاىلعمركم لوعفملا مءاواماركا

 ركتسا ول هلا تدففأه ر<فونانتمل اامُثدحأو زاوهالاة 4 رى عرك علايماتأفار 1

َ 

 اهغدلب لستقلا ة عرس ةروهل!تراّعلا ااعوز ءارف ينام ود ىلعرتست نمةمد رذىهو مركم

 ىلعمركلاقاطبومير كتل اوأ موكل ننس أ هم ركمريإ نا لعفو مركلان ممعاءارلامضب ةمركملاو
 لموت بفتلا اذهأو اسوا ىه ليق هةمركست ىلع سا<الو ةمركتلا الاوامر كست هةمركو حفصلا|
 نيد-تشاديعىنأدلا او لقثم فاكلا فن ماركو هله قانودهلةمر 2 ةصاخلزنملاب 5
 هلوةبذخأ نيستملا لو شرعل ا ىلعرهتسا هناو ىلا عت هللا ىلعر هوما مسا قاطأ ىذل ا همثملا مارت

 نذعلا سلف نازو مركلاو قاناصلا هماعصنو تام:دالا ىت ستلاص نأ «ديدشنلا لقت ةيمالمقف

 ىنسموانذو جيفوهف ةحابت عقل* ءهنراووهذ ةهاررظنملاو يعألا / رز عضومنأر كسناز و نامركو

 هو ركموهف هتنيحأ دضاهكفو فاك ل! مضر كيعت بار نم غرك (هتضرتو اذني تصل علا

 اهارك اىعالا ىلع ه_ةهرك أوةَعثملامخلابوءارك الا تفل ابل ةورهقل |مضلابو قى ثملا جفلايءركعلاو

 نيدضلانييلباةفاهركوأ اهوطىلاعت هلوق ه.اعو اه ارك اىأ جتغأ اراه رز هتاعف لاقي ارهق ه-ءاعهتاج
 مكسيلع بكة قبلا ةروسف هلوقالازئاح هيف مستغلا قمضلاب هركسلان ت0 را لاك
 هقيراك نم لصألاردصموهو ةرسأالادملاب (ءاركلا) برملا ىف: ةدشلاةمركلا اوركل هركوهولاثقلا

 نوب راكمو ني_ضاهو نوضات لدم ند راكم ونو راكم عم اوصّنلا ىلع راكمل_عافلاو لت اق تاننم

 صقنلاب ركمو رتكم لءاغلاو رسأت ساو هترسأ ىنععمارتك افءارك ااهريغورادلا هتك ًاوأط خد دشتلاب

 ءارااو ف اكل امتي ناو ركسلاو باوالا ىركم ل_.ءذف ىلع ىركدل اوصوقنملا مك امهعجواضدأ

 هعجبو عيقلا ناو ركلاريطل اباد "قف عاحوب ألات نس> توص هلو ةماج اوف ريغأ نيلج رلا لد وطر ,اط

 ةرك لاوىركلاوه لاقي وىرابحلاناو ركااليةو ناشرو ىلع عم ناشرو هلدمو سسكس ناورك

 اهياا ةيسنلاو عفن رلاهت رضاذااورك ةركللا,توركلاشد تا ركع لاو ءاهفااهنعضوعو مذللا هفوذحم

 ةديدج ةرغح هم ترغ> ىر باب نمانكرجنا !تد يسال دانا كلاواهطغا ىلع ةد ركو ىرك

 (ىازلاعمفاكلا)
 فاما نوكسو ةانئملاءاةلارمسكب َةدَقَت نولا ةغلب ىعستو فورع٠تايناهكفوءابلامضد(ةربزكللا)

 )ا مهتلشامو نيسلا عمفاكلا) ةلمهملادنو

 ةشيعملا ىلط بسك انوه بكر كتل اوهت< ر رمضبادنم امسكالام (تنسك )

 هئائأىأأنع :والامادب زتنكل اًعيف ناث لو عم ىلا هسف::ىدعتد و لمد هسسنك ؟ اوءالاىسكو

 ديعلات ,تديهت ريفا الات 5 !لزع ةنانك | رعالانباالا اريدتنالف كم .بك لوقت مهاكو باعثلاق

 كارول سرت دل ل :هنوكد و بلطال نيسل!لدأو سنك ها

 لاقو هس رعلا تهل لص الىرهزألا لاق( 3 هوكللا) ةمعملانيشلاهلصأو ب رو علا لل

 قرهاظاذدو ةمل هل تدني سعت باب نماصسكر يمك ةيطوقلا نبا لا و قسوك هلصأو ب رعم مهضعب

 علك ةيقتتلوبعتسا ع هتسنكع فن باب ن ءاصسكت يملا (تصدك ) طئالا عسوكل ا ىرهوللا لام هش رع
 لثم م ةلابةحاسكم ااو هتهذأو هتعطقْئ كامن .ةفهريغو رمااورئملا

 دسك لأ ور 6 لة ىاب نم دسكي ملا (دك) ةنكملا مملارسكي ةصدكملاو ممكيامىهو ةسانكملا
 أ. مص ما تس هم سس سس ص صسع 2 هم مس ص عسسل سس م ل
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 وشو هب دارباع هداك لجح وهييثتلاوذ راشالاىنعملاوز زدعب همسشقلا اك هماعلخ دأ ما ذلصالاو

 ' (امهثلثيامو» ءارلا عم فاك- ١١١ ماللاو فل ألا ل دئالف ةفرعم

 ١ ل براك هو ةقور عم هل( نسيتك 00

 دعب قيد ىذلا فهلا لص ردك اب( فانركلا) اليخدهيس>اوىرهز ألا لاّوهاغلانوكسوءا ارا مذ
 نارفغعزلاوه ليةوهبشي وه ليقو سرولا لصاوه لءةنيفاكلا مشب (مركلا)ةلثفلا عذب ىف هعطذ

 اة وابصت للم 0 لا فعسا!لوصأ(برك-!١) رفصعلا ل مقو |

 نم صر آلات يركو سيغال تنداذا لق بابن م سجد تدرك لاشي هل ناحىأ عطّةد نأ بركو سر هنال

 رغصءوهيلعقثاضرد أايركسهألا هب ركو هترذش لفل ا تد ركو ثرسلل اهتءاقرمسكلا اياب ارك اضدبأ لتق باي
 ةلمهملا» ءاراارمس كح نيدشرورأ هتبنكو سايعن هلا دبع ىو م م نأ اسد كه نمو قعسر دذعملا

 بوركمل-+ روهو نون مانت نم :انثملاءاملا نوكسو ةلمهملالادلارسكو ةمعب لا نيّشلا نوكسو
 ب رعم ىءغراذودون ثنا بولا سان ركلاو فرغو ةفرغ لثم برك اوه :ممساةيرك !اومومهم

 ىذر يناثلا باأ ض عما 1 فاكلا نكد

 ىرغلا ناخلا اع ن*ةل+ دىلعلدوملاودادٌب نيد نا رعلابةفورعم ةدابءاقلا فب (ثد ركت) لا

 مهتسااممعم با دكحص ف ىركبلا نادبعوأ جتفلا ىلع صنو 3 :دهنلا ىف ىف فلاب و ضوه اذكك

 دقفل ةلاصالا ىلع والا. اثلالجز والف تار ل ىىئالثلاف هودروأ مهناءدب رد وىزراطملاو

 ةثاركلاوةفو رعمة لمد (ثار ك1 ياعرمسكللاو لمءفتوهفاهتداب زب كحل ا الامد مف ملال

 فؤرعم لع دك (ركفا) هياامدالو هنأ. هدالىأ نه لاذ نرتكب الوهو عي رلا ةثيم 00 ىشو هنم صخأ

 لاق ف-صنو عاص ”لوكملاو كيك اكم ةيناممزْْغَملاَوا رفق نوتسوهو لاغق أو لق لثم رارك اعجلاو
 داعم نالوعالرفاذال ت3 باين مارت سرافلاركو اتسورشعانث ابا لا اذه ىلعركلاق 0
 و , رك قدشا هنم .وئرخ أ دعب :مامهدوعىأراهنلاو لمالاركهانف أو رغلاو ركد ال مل صيداو طاولاتقلل
 مودعلانأي هقرافد :وددعتلاْت ي-نممومعلا ه.-ثي وهوراركشلامسالاوارآسههتداعاوهوئلا
 كلثب ةقلعتملا ةفصل اددقب كمل هيفىدعتي رار كتلاوريغال امرشا ادار ةاددعتب كلا هيقددعتب

 ةيمالا هلوخ دب ل-+ادلا ند الف دارفالا ىلا ةمسنلاب موه اذهف مهرد لف لخ دنم لك هلام مدارفالا

 درفد رذ لكل وخددد-ء: ددعت راركتاذ_وعنوه ردولذ دحأ لخداطكو هم .دددقب ددتت الو ةدحا 9

 ةيبعكل از ركمأ هنمو ةأرملاتدنكهبو لاول الفت لاثم (ذركتلا) ىنعموانزو ةعج رلاةركلاو
 لاقو ةروراغلاوه ل قنا 020 غلئمنازركهعج زاركلاو طقالا مركلاثمْزب ركلاو ةيعاز ا

 نرعالئذلا شكلا ارلا لغثس فاعلا رمت زاركل او ىمجعأ مى رع ىردأ الو هباو هلكت د ردنا
 مثنى ءركسلاو مطسأا ىلع[ ففينكلافاكلا كاف ار 1!5) ه+رخ ىارلا هماعل محي هل
 هدح او ناك ام لكو د د_ثدام باي ف تءك.ل انبالاو فه دقو لقدم عج اواهرمسك نءرهشأ فاك-لا
 ليقتتلاب ةسار ل وة دا هريغو اطل |نالق سركستو تغفش تعش ناو هعجج تددش ادم

 ىلبىذلادنْزلا فرط عوسركللاو ةَقد-» : واما لام هنم ضخ [ةفسركللاو نطقلا ثنا هانا
 بذرالاو عوبربللو ناس: الل ةدعملاكفالظلاو فانا ىذل (شركاا) غسرلا د:ءْئانااوهو رصنالا

 لومسو لج لدم شو لاو شركلاة يف فذ وة:دعمهنال شركلا نوت برعلاو اضيأ شرك
 هءلع هلوقو ءدالو أر اغص خ احلا لاش نانو ءةعامطااضر أ فيفخقلاو ل.ةثتلا]شركدلاو

 لوب ناسنالا نالراغصل ادالوالا هلرنع ةفًارلاو ةءحلا ف ىن# مينا دو راصنالا السلاوةالصلا
 هيفكمب رش ناو هعضوم نم همغب ب رم اعو ركو حن باب نماعركء املا ف ( عر ) ريدصل | دلو ةبدم ىلع
 عا اركلاوهتمت ” دةملا شكلا انالا ىف عركو ةغل سعت باد نماعرك عزكو ركب سلفرش ا ئشدوأ

 جلا ىثنأ عار ل تدل 0 0 هل 0 مانا نا
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 اطقلا نم برضىردكل اور ىلا ا جشع ةءاريس لح هيلا ىدهأو ومل- -[فمل بو هيل عدنا ىلصدتلا لور

 همعاهمقف ىلعاهاقلأ كلم ادم ع نال كادي تمععّل .ةدطا لاس نمد 0 الاوةر ركدااىلا ة هسسأل

 ميا تدوس ل ءعمد ملغ نازو (سدكلاا) كلذريغل.ةوردك أ هنقاوأ

 همرعلاو رامملاو سدكلاى ار الا نبأ ع نعسدذمتلان هعضومىفىرهزألالاقو ةراسصل او ةمرعلا

 لاقد واهري_غو م-هاردنم ممم املك كلذكو ماعطلا ةعامج سدكلا عضوه ىف لافودحاو ةلْعْدلاو

 «ةلعجب ريض ابن كا دكدصملا تسدكو لافئأو لفك لع مسادك [ع-جلاو سدكم سر كح

 ىنانن ام را )م دك ) اضعباهضعب بكراضي ًااس دك لما تس دكو ضعب ىلع هضعباس دك

 عدجلاوةبلصلا ضرالا (ةيدكلا) مودكو ف تانا ملا نم ءريغكاذكو وهف فدان ضءابرضر لت

 ىدك" ةينث هيف ليو نيمعذا لاس عش برق كم لذسأب عضوم ىعح ع -خلاوىدمو ةدلم لم ىدك

 ىدكوخك اهمال تناكن ارو صقةملان* الفا الأ رو وع ايلا سكي ضي اة ها

 نكلءايلا بارءابىدك لص أالاذأ ظفالابارابت 21فلالاي اجو لصألا ىلع اهنتت ايلات زاعاك 1
 0 اصعوف لوألا حوتةةمناك نائوا ولات اند نمناكناو املأ تيلقفاهايقام قفناو ثكر دق

 ىعأ ليقف لعفلا ىفءان تملقاهناف ىءالاود اواو تيل ةنااذاالا هتاامازوحالو فالخالب فلألاب

 الوءامل |نم 52 و واولانممه دنع ة ممل انالزي_ءفوكلا !بىهذ وهو هليعو ءاملاب هبمكي نم

 ىف هري_طظن م دعا هنوربال امتار ارذءانم اللا نول ههف انوأاواواهؤانواو اومهدنعةماكللام 0

 اهاصضو سوثلاو ه:مو لصالابارا.ةعانب :سديلا بهذ هوهو هل عالو فا الاب هسشكي نم مهئمولصالا

 ةياعلل فرمهنبالو :ريقملا دنع هكم ىلعأب العلا ةينئلادملاو جتفلابم اك وةلامالاو ملا ةءيسلا ئرق

 ىلءوهورغصم ىدك هل لاقي شو« مىلذ سلا هينملا نم برقاابو ىلعملاةم>ا !١كلت ىعستو ثدنأتلاو ا

 رعاشلا لاك ن ملا ىلا كس نم مجراشلا قو رط
 .اعطمااو نكراذىدكف 0 ءادكس هم ديعدع,ترغتأ

 )َ امهثاثرامولاذلاعمفاكلا)

 !!نءرامخ الاوه تذكلاة لاذلا نوكسسو ف اك- 1| مكيف قمااز وح وانذكت دك (بذك)

 5 هي || لهأ يه ذم ىلع يذكللاو ندصل نيب ةطساوالو ًأطفناوذمعلا هيفا اوسوهام نال

 ل ايبا دز ثيذك اوقداسلا هلو فب ذك هنأ, فرت_ءاىنءعامذكو هفنبذك أ و دمعلا 50

 برعلال ارم نايك !١لاق تيذك هلثاق وأ تذكل اىلاهتيسئاس ذكست 2 و انذاكهتاحو

 رطننسلات لدزتتاا فو باذكو بذاك لج ر ريذ كح ندح ىذلانأب تر ا الايهتبذك |
 هه-اوم نع مهلا غل هناي نط امظعلا مزاياملنسح بدأ هيف نيبذاكلل نم تذكعأ تةدصأ

 كنادهت اولاونيقفانملان ءةباك> ىلاعت هلوقهل* موموحاوصو مماعخ لا ه> اد: ءمماطخ لع م مادكأ

 انذاك ن وكي دف هن الرهاطلافلاخما مهرييضىفىأ نورذاك!نيقفانملاناده د ساو لاك مَا لوسرل
 بذكتل لاما د: ءلاغيانه نمو ثدذك مأ تفدصأ هلوق نمفطل أ ناكف ىهألا سفن ىفال لمملاب
 قالا ةروصيف ل-طايااجب رخأف سلوأ طاغوأ ب ذك ادعت هنا لم: هناف هوو لذ © ىعألا سدا
 ىلاو:ران ل-ةنلاىفأ طنا ىلاو ةران ل_ادلاب ةملاطملا ىلا نو ريشد مهنك-أو منال اهمْماالوةناذ هو

 وخرلار هلا لممثل او ملا (ناذكلا) مم »د سولو كل ذاك سيلا ولا درلاىفا اوطاغأ اذانةراتفقوتلا

 فد رص لاء لوقل ااذه فعضو ةماصأ نوذل ا لعد ند مومو ةناذك< دحاول ا ار ناكاعرو رده هن" 3

 لعفلاىف ترهطا ةلصأ نوذلا تناكوأو ضرالا نمناذكىاوراداذاذك !موةلاذك 1لاقن هناف

 اديعاذك و اذكريمالا ىرتشا لاب زييمتلا ىلع. دعبام بمص ةذيف هتدعو ئشل ارادق٠ن عةبأت ؟(اذك)

 ل عجاف اذكواذكتلعف تاق ناذاذك تاو اذكتلعف لقد« اند شالان ءةباش ؟ نوكمو 1 ْ

 سدك



 لك

 لال ١ لل رع نو ذم لا ىدعت, رسكلاانانقكو ل3 بارنمانعك ترد (تقك)

 فرو ةفرغلثم لك مهجلاوئشلانم ةدماقملا هعطقلا لهل اودواقمو دؤهم ىل-هملذ ةاكمعويذل و

 ل> رلاقو مهضعي د-:ءهنمورادلاهنم تعب ورادلا هتعب ثم ثيدحلاديز نم تك لاق فلوألا

 اذهوهناعانوعرف لآ نم متكب ل-صألاو ريخأتل اوم دفا! ىلعوهوهناع ا مك نوعرف لآن منمؤم

 تدننيتفغب مكاو موثكم مأ ليقف ةأرملا تدنكهب و موثكم ثد دحو مهنم ل-ج رلا سل لود لئاقلا
 0 روك ه فرو لالا تابن نم متكللا بطل! بدت ىنوداو لهي يضةذع و ةمسولاب طاذ ةرج هيف

 داوملاىفهب عصتسين هد4<-1هريصةهد دقو فاذادودبو للا دمكر ء هلواووق دم هب, ضي

 0 ةكلاوديردنبالادهب مة سيو مدع رزب هلو فو رعم فاكل ا حافر د (ناتكلاز

 ( امهكشاموءاث لا عم فاكلا) ضع ىلع «ضعب قل, اذادوسي ىأ نتكمهنال

 منك نملاقيفاهءءابلال دمت دقو نكستو برق نمىأ بث" نم ىربودوبرقل نيتك (بثكلا)
 هعامجال ل مرلاسثك ه-:موىدعتبالوىدعتنم- - معجب م ,تئكواو عمججأ ب مذ أب نم مموقلا كو

 لوطربيسغ ف هتنرتكو مها ةثاثكو ةثوثك ب رمض ابن 06 ء-كثاا تك عقجا ئذلا بثكنا و
 ئذثلا (رثك) ةثك ةبملوثكوهن نثر 1 هلا كو ة-غا سعت بابن مو ةقرالو
 ريثكلا اورثكلالوقي ديز نأ تهمس ديبع وأ لاق أ طخ .وهلاّقي و لياةريسكلاو فاكلا تفي ةرتكرثكب مضلاب

 حوناباولاك لد ه الملا ىف و لاف الا فيعضتلابىدعتيو لفق ناز ووهو داو

 لعألا نم ترثك !سانلا لوو هلل «ف ترثك اذا ئيذلا نم ترثكةساوانل ا_> ترثك أف ان: داحدق
 نيد رمصملا بد دام ىلع ثآع ملل نوكو نأ ل_هت<و زيي فوكمل بهذ. _مىلع دا 7 زاالم:< هوو

 سنوي لاقارذك هدد ترثكةساو ه«يشأ املا ذكو لعألا نم لعفلا تراك أري دقتلاو فوذشلوعفملاو

 رام |نيتضفد رثكتلاو هلامرثك فل الابل رلارك أو ريكو ريثك ءاسنو: هرب ورب“ *5 لاجر راقيو

 ريثكلاددعلاوه ليقو ةنملا فره لعوفرث 10 لاو رثكى أ ارثاك دد-عو هَل ءانلا نوكسو علطلا لاد ًّ

 1 , منك ًاوهف هنطد مظعاضبأو عيش بعت بابن ءامكل >رلا مك

 01 10 تسل ريض نا حر ثل| ضبدارأت ةنسنينعو كدا ناوهو ةرسصبلا اهو

 اهءاضقو لكم ةراما لو هيلعمتلا ىلص هنا لوس هالو امل ديسأ نبت امءنس لل-:ملاقف ىضاقلا

 (ماللاوءاحلاعمفاكلا]  ةيلها+لا ىف مهتماكحن ءى.صنيرمك أو همفأف
 هب ولو كم لوعفملاو لاكو ل> اكل عافلاو هنعىفلحك | تاعج ل :ةباين مالك لجرلا (تاكك )

 اذ فو ىنعملام هنا تاع هل فاضملا فاو ناكحلاىدفي لخ رلانيع تلك لصألاو ل رلا ىوع

 ملا مشية لسكسملاو كلذك تلسكتو ىسغنب كلذ تلعف تاككك او لوعغم ىنعع لوحف ل < نيع لاعب
 حتفم نازو لاسكسملاو لئملاوةلآاهمنالرمسكلااهءايقو مضااب تءاج ىتااردا لأ الهو فور
 ءالك :ًايعاو لك !ل>روةقلخا متو ةجواعنداو سوهو سعت باين مالك ن يعل تلو لل. ١حا.ذمو
 عارذلاف قرع ل الاوره-اوقرالا نع ةبانك ل-:ةباننم هنيعداهللا لكر ءارجو رج ل

 امهئلثيامو لادلاعمفاكلا) دصقت
 فرصتامو رك لر مهنوئالا ةيد رعةلك ىف ناعمة ال مطاو اكل نال ةيمسعأ ةظفل (جودنكلا)

 (ديدكتلا)ةدر علا. ٍ.فبالا سامة هنال فاكلا تمخاهناو ةريغصلا ةناْر 0

 نينو وهسعت لاتوال اعيش اهفار عدكم ن 2102 تالت لعار صم ديدقو ناعسع نيدامم رك ناز

 ةرودكردكو ردكوهف هؤاغصلاز سع:بابنماردك ءاملا(ردك )اضم ردا

 سرغااردكو هتردك لايف ف.عضتا ان ىدهتد و ىنععاهلر دكستو لثقو ةيوعص ىعض بابن مرادك

 رجأ ب ابن ءردك عمو .اردكك ىنالاوردك أر ذلاو:ردكلا مسالاو نعت بان نماردكه ريغو

 همثاكو لدغ 1 |ةمود ب > اصردءك أ هنمو ىهعهبو ردمك 1 ًالاريغص وها برق تان مردكو

 لوسر



 اهلذل

 وهف بنع تازو ارركودعسم لئماركم بعت باد نمريكيهريغو ىصلا (ربك) لحن ناش المت

 تارركوريك اهعجب و ىربكلا ىهو ربكألا هعججو ربك الاوه ليضغملا ىفو ةريمك :نالاورابك هعجو ريبك

 ىفمدعتو تاريبك اضرأ» امو رئابك اهعمجب و الا ةري كلا دب زن ىلع هنس تدازاذادز نمربك أ اذهو

 اهريسكو فاكلا مشد ْئ هلاركواضدأ ريكو هذ ماع برق اد نماربك" ىلا مكر واهيف م الكر غض
 نم معا رسكسلاب ريكس !اواذاش مضلاب 0 0 رم !ايهزيك ىلون ىذلاو لد ؛مملاىقو همافعم

 هلة مءانريكلا اردت ريكلاو مظعاذا اريك بس ذذلاو يهل اريك نم معأ اريك !ةيطوقلانبالاقو ركتلا

 ١ ارببكى أراك نع اراكدهلا اوئرو و هةمظءتسااراي 5 ا ا "وتاب اخ هينا راك

 هسنمو ريغصلاو ركل ئأر ةصالاو ريك الاوت ريبك ىنعم رك !نوكيو فد رشريبك نءاغب رمث
 يكن نرع لاشريك هتلعو رج لك نس اذا مويتسيد توري تأ[

 هعجو دحاو هج و هلل يطل نيةهتغن ريكس او برقأو بسنلاي دعق اوه نا ىأ مضل ايريكتلءالولاو ندأو
 ىلع عم دقو بس ناز وةلمهمداصي ف صأ ةيدر ازهر ترتم سنار ناجل ل

 نع جرا ءانلا ىلع مردفلا فبكت :اادءنأزوحالءاهمفا!لاقاذف :وارامسأو ادن لش راك ٌأ

 عون (سيبكتلا) فورعم ثماعف تد ركل او لم .طلامجج ىهىتا ارامك الا ظفلىلارييكشلا عضوم
 لدم لوبك ع هاوديقلا(لبكلا) سناب 1 كير رد عر لاس را
 هل ايمديدشلاوه د5 برمضب اب نمال كريس الا تلك سوا

 (اههلئءابوءاتلاعمفاعلا
 ةراطعلاوةراتلاك ةعانصا ملة باتكس |مسالاواباةكو رسسكلاب ةتكو للة باب نمابتك ( تك )
 اهياعسوث !عنتمار ةدوأ اك لا ا|ثدتكوهتزرشامتك ءاقسلاثدتكو

 لاقهلسربو صه | هيةكدام ىلعو لزنملا ىلع ب املا قاطد و بولا ىلع باكل و ةمتكملا نا و
 لاف ىباتك هتءاج لوقت ت اًمذاه :رةدحاؤى امك هنءا سوا نالف لوةيايتاعاساو عاثعيم و رعوبأ

 ىأ مايصلادنا ب تكس هنءوبج وأو ىشةو كح بنكو وق+ألالاق بوغللاام تاق ةغ صحب سأ

 نوُعسم ندذلاو ىلاعت لاق تاق باب نماياةكو ةيتاكم دبعلا تدتاكو ىذق ةقفنلانىذاقلا بتكو همجوأ
 مساذياتكلان أل ءاست هيفةباثكل !بايءاهقشا لوقو ىنعمةياتكو تالماعملا ىفاياتك اندتكو باتكلا
 5 اوم ىلع ديعلل ىلالا ىف ستكي هن ةلامائاواز زا بوتكملا معاة يعست هب امك ةمتاكلل لمقو بوتكملا
 لاكن كمكن مل ناوةيانكا ةمتاكألا اهدنا لاك حلا تحلل ارثك معمول« ادأآد_ةعقتعلاب تاتك

 د_ثواسرع سبل قال-ط طالا اذه نا ىلع ل- ءلدهمفومال_ءالاىفدباتك :اكلاتمومعو ىرهزألا

 اعطف باتكلادا رأهنازودوكلذ» ريغادج وب داكت الو داو ىنععةباكلا او ةمتاكملا لعفسى هرمثدعلا
 بتكي و مهنم لام ىلع هتمأو أ هدمع لدرلا بناكد نأ ةمتاكملاو تانكلاىرهز ألا لاق ءاغا داي زيململا

 لوعغم مها فلا, بتاكمدمعلاةكاذك ا ايتاكثو ها: «عمريغلاوو مولا ىدأ اذا قدعي هنأ هيلعدنعاا

 | دعاصف نيذث أ ن نمنوكي نأ ةلعافملاب انف لص" الاوا ممم لعفلاوو ديس ب تاك هنأ ال لعاو مءارمسكلاب و

 تغب بمآملاو ىنعملا ثيح نم لوعفم هو لعاود>ا او لك-ةد م: وهب وه لعمدام ه.حاصد امهدح أل عشب

 ةعمد 2 شملان م ةفاطا ا هيدكلاو ةباتكلا هلع ديد كثنلاب هيت كوةباتكلا ميلعت عضومءاثلاو مملا

 نيداملوةدمهضعد و نيفنكلا عمته تيكسا ا نبالاق اه را ااهتفي (دنكلا) بئاتكعهلاو
 باس ا ع+ حلاو لراطاد_:ءلدهاكا !ىفقذعلاز 0 و رهطااىلالهاكلا

 رسكل ياذا "وب رمذ بانماغثك هتفتكو فاتك أع جلاو فيفا از وو ةفورعم (فتكلا)
 ناكل اوهفثك ثدرمضهتغةكوةغل امم دي ناو هوو لم اهو م هيف :؟ فاخىلا هءدبتدالش
 هريغورملا هيف لمح صولا نم لمعدامودو ل ذزل ا ملارمسكب ( لدكملا )هب شد ل + |! ضد ًارمسكلاب

 ربك || ىهوئثلل :دءاكملان م ةَق ثمل نيتففب ديك اواه-فتلاثالو ىرهزالا لاق بلقلاءاديوساولاتاك |



 1 1 اهلا

 ا ل ل ا ا ا ا ا يس ا

 ىلا ةطلالاك او السل اهمال كازا وارق[ عمملا أوهطغلربغن نمو ساو لحر دحاولا

 تماقوموقلا هي دود توخي ءاسنو لاح ر ىن لكموق نالاعبت» اسنلال-خداعرو

 نوعمدد نذلا ها رف ل--رلا موو رقنو طهر روق هطفل ع نم هلد>اوال ء- مسا ل ككلذكو م وقل

 اوعبتا موقانلدزنتلا ىفو ةهرو اءللاز اع همرذ لف كاسالا تن لتلا هددقو د أود _-ىف هعم

 ةالصلاماقأو ءرهظأعرسشلا للا ماقأو هموقاوناكل ةومهنم نكيرلو مهدباسجشم ناك لمق نيلسرملا
 ماد 0 1 ا و ًاواهلعف مادأ

 ماما 1 .فاقلا) تالخرادلا توق أو ءاوقلاب
 حوفم وأ. متوأ هلت 0 لاس عاب بان ن مما 5حرذلاحافوم دهطلاالىذلا رثاخلا ضمد لا (مهقلا)

 دق سرغللمفوقو دانن ا ودومف هعج(دمقلا) هلا ه.ؤراص ديد ثتلاب مقو همف نا :+ ل فا الان حافأ و

 دارمشل !هعنع وهفهنوذثالو شودولا كرديءودعةعرمسا س رغل ان اا را الا لع اوالا

 ليزيو طالتخالا عام ظافلالا ديسقته_:مو هل+ رفدمقلاتلعج اديمقت هند يقوديقلا اهعنعأك
 راةلاة م .ةسلاترعقو هيف ةغار ل (ىمعلا) هردةىأ خردافو رمسكملاب عر ديقو سايتلالا

 كل 1 قو هلل لاو كلاب نما هيأ او عاببابن ءاسيق هسدق هنو ىثلاىلع (هقسف) هب امتماط

 هبه ضد: اقوهر دق ىأ اذك هلدقا (ض .ة) رادقملا سايقملاوهب هرب ةدوهو لئاقس أب ن نماساءقو «اقم

 ىذلالصفلا ظيعلاورخلا : دلت ( ظيفاا) لءعف ىلع ضم قام مم دحاو لكو ضوعباضوع هةضوام

 ةلول.ةواليق ليقد (لاف) رحل امايأ هبماقأ عابس ان نماط ف ناكملابلج رلا ظاو فيصلا سانا يمس
 هطوق_-نم هعفراذاهنرغع هّنلاهلاقأو ةلوا ملا ىلع ناط: دقو ةلولمّعلاتقو ةلئاقلاوراهنلا فصن مان
 لح رلالاتئا او هلافأف عسيبلا هلا ةّتساو ةغل عاب بابن ءاليقهلاقو دقعا|عفرامالعيملا ىف ةلاقالا هنمو

 ناصع لعو اطيودادحلا (نبقلا) ءاوسهضراعملاوةلدامملاولداق لاو اهريغاملديتسا اذا هدد

 ةينغم ثنكسلا نيا ديقاذكهءاضيبلاةم ًالاهنمقلاو ذيعلا نيل او نوءءونيع ل“ م نومق عمذلاو

 دمعل ناكو ل تائمقو ناننمت 38 3 5 ١ صد ة ل_ةو ةينمرغوأ تناك

 ا ةبرق ريغصت هند 0 علل معامل سو هيلعهللأ ضدنا لوسر اكيد ايينعت نان 5 لد نيدنلا

 قوفواشنملا ءانلا يف ةورةليهملا» ارلانوكس اغلا عقب ترق ىوشالا مع ماوةدحومءانوءارو فاقنةن رق

 فوذكلملا ماعطلاىلعردصملااطأ مث عابسا,نمأية هلك املجرلا (ءاق) ثدنأتلافاأو نون
 3 و و هريغمأبق اًقمف فدعضتلا ىدعتب 6-20 ا ةءاهعشا# اًهدساو

 ينزاكجحا |باتك 1

 : ) امهتلش اموءام . عم فاكلا (

 وه بك اذهه+و ىلع هتيقل ً اضدأ ابك ادب رثدنكو هسأ ارىلع هما لق باءن مايكءانالا (تدمك ١

 نغأرانلا ىف مهوجو تيكسفلدزنئلا ىفو اهيعانرريدقو اهيثالثى دعت ىئلاردا :!!|نموهو فلالاب

 فرغو هفرغ لكم ىءك عمم اولز علا نم .كلاوهمزالفاالاب اذك ىلع بكأ آو هه>حو ىلعام 1

 اتكودعلاّشا 0 ساثلاع 10 ااوةنك هتلعج لتق ساب نملزغلا تدمكو
 هب هتيالح عقذ باب ن ماصكا ماعللاةبادلا (ثتعت ) هر ضده ل ل 1و1 [ىدتاهأا نريد انالم

 نودهط ىف ثد رداع يدنا هكا ةسأ] نى طتنمل هناناع ترانس ممللاو فلاالاب هتحك أو فل

 ركب ف مفذااذ وع و ثذؤنورت ذتءا ارغا ١لاقو ا هوةفو رعمءاعمالا نم (دبكلا) همظع

 دك واهطابضرالاديكواهضءةمس ولا دم كوالياق دوك ودا عمجلاو ءاما|نوكسؤ فاكلا
 ساعة ريغ ىلعءامسلا اديك هذه ريغصت قاولاقو اهطسو نم كلِمقَمس» امءامسلا ديكو هطسو ئش لك
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 صال نال_:داقناوناعذالاو4_عاطلا ىنه:لمعتسو رز هورازاو فهل مو نا1 هلئمودوقملا ل م
 رعاشاالاتاه وأ اهوط نعذأ اذادايّقلا ىطعأ و

 همازلناوذسويصالا لذ ه٠ امدا.ةلاكلوطعأفاولذ
 ةدامقلا لمعت_ستو ةعواطملاف ادامقنا داناو داوقو:داف هع ودئاؤووفة:دامق شيل اريمألادانو

 ذوخ أمناسةلكل بتاكب اف ىرهزألا لاو ذخأملا ةمد رقةراعتساوهو ةثادلا ىف داو لج رواهلعفو الإ
 لاقو ةداوقلاةنا.ةلكلافاراغلا لاو :دايقلاة.ةاكلاىنارعالانالاقو :دا.ةلاوهوب اكان

 امبرضو تداك تذسأ الف اياب ش ىف ةرساق تذاك ليذه نة! ساةلظلاقدو مظىفند رصلا عمتي
 تدنو ادوقهب ل-:3 ليتغلابلئاقلا ريسم لادا أو صاصقل | نيتكشب ٍدوقلاو ةلظ نمدوقأ لمقف لثملا

 هنمقدافأف لئاقلان مريم ألا تدّقت_ءاوهملا هتلجا ضد أ لاق تاينمأ دوق لثعلاعضوم ىلا لئاقلا

 . ارجورجأ لم ادوذ ىثن لاو دوقأرك دلاؤهقنعو هرهطلاط بع5بابن ما دوق هريستو سرفلادودو

 فيفذعأاو مضلانصممقلا ةراوق و مطب اروةباكاربد:ىماؤرخ هطسونم تءطقاربوعْتْئْدلا( تروذ)
 نازيقو زاوةأ هعجوسدثكلا (زوقلا) مالا هيلعىلعهيسطخ عضومراقوذو روةبام لككلذكو
 ىلعوهوناةلارمسكد ىسث ءم1لاو ةسوق لم 5ثدنأ:!|ىلعترصاذاو ثنؤود و رك ذي لمق (سوقلا)

 باو باوثأو بوث ل-:مسايقل اوهو سا. ةو ساوفأ ىبءاضدأ عمد و لوعف ىلع ل-صألاو بلقلا
 سا.ةليفامرو سوقأع-هلاو ةسيوق لقا رو سي وئاهربةصتو ىئنأ سوقلاىرابنالا نبا لاقو
 سوؤو ةمس رعلا ىهول-:سوةو قهالج سوو فدن سوة لام. اهص_صخيامىلا سوّملا فاضتو
 رسكلا, عر سو قاغنالا ىف لثم ةد>او سوق نءمهومر ونابسلا سوقو ةيسراغلا ىهو باثنلا
 مدهريغنم هتضةناضروقتءانبلا (تضوق) ىف اديدكنلابزهشلا سوو عرر دف ىأ خر ساقو

 سراؤئبادانوض رآلانمىوتملا (عاقلا) تراهارثلا تضاعناو تضةتن افوفصلاتضوقتو

 لجرلا (فاقإ !متءاسرادلا ةعاق و ناعيقو عوفأو عاوق أ هعجو ل مريسكل ايةعمشلاو تدنبال ىذلا

 (لاق) ف:ةموة:رفكو رفاك لم ةفاق عملا فئاووهف كاذكه فاق او هعمت لاق باي نم افوقرثالا

 بسحب ناب رعي و تمكسل انبا هلاق ناردصمالهنمنامءال_ةلاو لاقل اوةلاقمو الاقموالوق لوعد

 ءام»ألا لامعتساالمعت ساو نيمعا لعح نام ضامن العف للا فامهفاصنالا ف لاقو لماوعلا
 مو هءلعمشأ ىل_صهننا ل وسر ى-مثثد د1 ١!فامهءاعل دن و لاق ه.لعاناامىلعلدءاامهعف قأو

 الام<4_.ءلععدالة:لامدي زىلعل+رلالوقتو صقنلا ىلع لوةمْثدد->و متفاايلاكو لق نع

 مياارمس كلو ةملاو ىناعموانز و هلداج لم وا ةم» ىعأ ىف هلواهو ىنغماددد_ثةلايلاوغل او هل ةَميفح
 امايق هب موقد ىهألاب (ماق) ناسالا لوةملاوىراينالانياهلاق لواقم عه اوكللانو دوهو سئرلا

 هدام ىأ ةريسكدل !عم ازاوج ءايواولا باتو رمدكلاو فلاب هماوق اذهو يهالاماقتساو ئاقو ماوقوهف
 ماوقلاو امايق كل هننا لعج ىتااىلاءت هلوق هنمو سسكس | ىلعرمص2ةد نم مهنمو مظنند و هب موقد ىذلا
 ىأاماوة كلذ زيبناكوىلاعت لاو لادتعالاو لدعلا تف'ايماوقلاو توتا !نمناسنالا مقيامرسسكملاب
 هبمواةدىذلا نُملا ةمقلاوهيهتم.ق تلدعت ىىأ اذكم عاتملا ماكو لادتعالا ىأ ءاوقلا نس>وهو الدع

 مان

 هنالاهظذل ىلع ةمّقلا ىلا ةءم-سن ىمءةئذو ردسو ةردس لثم مهملا ع+لاو هه اقم موقعي ىأ عاملا

 ناوي او بو..1لاك هب طيضند فصو هلاب فال هملا ب سني ىتح ةةلملا بع[ فدي طيضني هل فصوال
 موي ماقو ةَملللا لصأن م ةروصواللكش لم هلىأ ىلثم لايف هاكشو هنر وص ىلا يسند هناف لدا
 مضلاي ماقملاع_ضوملا معاو ةماتاه4-:ةأوةرملاةموقلاو جتفلايماقملا عضوملامعاو بصق امام ةواموذ

 عاملات موقول دعتف هتادع ىنءع موةتفاع ومن ه-ةموقو مةموهفانطو هذختا ةماقاعضوملا ماقأو

 لو اهءوضو اهريصب بهذ ةٌئاقنيعو هّتمود ىتعءع هتمَقَتسانولوةد"هكم لدأو ةمواعم هميق هلك لعج

 :ًاسعامهم ف سدالاه رلا ة عاج موقل او «_ضيقم هتمئاقو فس ام تاو و اهلا ىلع هودلا لم فستق
 422 م يت ل



 جئاوق

 مهو هوهو تدل !اميف بصي وءاقسلا مف ىف لمت هل ؟ اضدأ عمشل اوهب قاد :ةىذلاوهواهردقتو ةرمأا

 اهترفتحا ديد تلا, ةاذعل !ثدنقو لوعف ىلءوذقو تاونقو لاح لم ءاذق ىلعو ىدحو ةاصح لدم نو 1
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 ماقوهف هفكح لا5بابنماق ثديل امقو ه4 1( (ةماوقل ا)لمَل | هيا عرثك بعت بان نم لذ

 ,املاهيف نضس ساكن نم ةيذ ؟اضد أمَدِمَعل اوراطعلا ةين [مقمشلاو هريغو سأرلا ىلع رسكل اي ةمقلاو
 همقهَقلاو مَعَ لاَميف ءاها,ثنؤد دقو برعم يور مةمقلاو ةدالغنولومبمأ ثلا لهأوملا ىعسنو
 نيدعفداذك لعفب نأ (نقزوه 5 مقامقلاعمملاو رفاسملا هيصقت-»نانورع هلرغص نم .اعو ءالاب

 مملا كد نفزو < و نة نهو م-هو ىهور هلا ةيفاقلطم ل->|و ظفلت لم ءّتسيو ق-ةحورب دح ىأ

 (ا١هلثوامو نوذلاعمفاقلا) عمجلاودارفالاو ثدنأتلاو ريك ذنوب اطمف

 نونلا فب (بنقلا) امطمذ هنطأو مالا ضعدلاق مث هماعلاو ف افلا مشد فو رم تان( طيبتقلا)

 ءاعدلا دعق تان مرد صم (ثوذقلا) غاده |ىهمف بح هلوالابح لغد هواك ذخوب تامنةددم

 مايقلاءاعدىأ تونقلا» اعدو تونعلألوط :الصلال_ضفأ هلوقهنمو ةالصا !ىفماسقلا ىلع قاطد و

 ركسلاةركسأ اهنم لمعبام(دنقلا) نينا شاوموةوىلاعت هلوق ه:موابودق ةالصلا ىف توكسلا ىهسو

 د:ةلاءلومعمدنّقمو دو:ةم قد و سودو:5 هعجواس رعموه لاقد ودير انم نوءاحهحدنةلان م

 اومعاأو لد زل !قولأس أاعونو نيد عشب عنقب ( عنق ) ةزمهفابىدعيو دعق تاب نم ةثلاث ةغل ىردولا

 ثدضر هع انقو بعت باننم اعنقهب ت «اقولأ الو فرط.ىذلارتعملاو لئاسأ !مذاقلاورتعملاوعذاقلا

 ا باتك ل_ثم مزق هعج ةأرملا عانقو ىنعنقأ لاّقِف ةزمهلاب ىدعت و عونقو عنق وهو

 اًعاطمدحاو ظفلب لمعت هبعذّقيى أر فعج لائم عنةمدها شر هواعينقت هبا معئقو عانقلا تسل

 نقلا فاسكلا الاق ةنفاو نانق | ىلع عام رو هريغو د> اولا ىلع د>او ظفلب قلطب 5 رلا (نقلا)

 وهفاس رعهونآو ةمأ همأ تناك مو كله دمعو ف طمعتس و هيلع تاغ نمامأو هاونأو وه ثالع نم

 ىلعلكلاعميو ةروفحاةانّقلاو رهظلاةانقو عرلا (ةانلا) نيناوق عمجلاو لصالا نوناَعل او نيجه

 ةرامجللال همنق ىسفن]هنذ تا هةنةقاو هدعج ردكلابةوتكو لقبا نماوذق هونقأ ئشا|تونقو

 ةونقو ةينةلاموهو ةءنقالا ذا اهينةأاشنقو اهونفأمنغلا تونقثيكسلانبالاثو هوديقاذكه
 هذ_هةسامكلال ناز وونملاوهاضرأو هاطعأ ءانةًاوواولاو مئلاءناونقوءايلاورمسكتلاءنامنقو
 هلثمودحاولامذنمف مل ايو د> اولاريسكن عفرسسكل!ايناونة عمجلاو سف ةغلىف مضلابو زاخل اةغل

 ىفىنثملاظفلو ناش>وش>وبرتلاوهو نادئردئرو:رعذلاخرفوهو ونص عج ناوذسم عما يف
 (اءهئلثراموءاشا عمفاقلا) فوولاىف عو ملا طظفاك ف ةولاو عفرلا

 رهشد لاحىل ارا دوهروةأوارو همم هن ىلع وفا الاهترهقأو ةعلاسمراهةورهانوهف هيلغارهت(هرهق)

 جرحد ل_:مةقوق هةوقليق روك اذاو نوكتلا د هق هكصخىفلاوو كد2برمخ با, ءاهق (ه5) اهيف

 لاشدو ردعلا (تاقلا) صخملا :دشوهو ماللا مضي ناو ىمملا ملا ف عج و مالا تش( ماوَقلا)

 فذخت دقو ةحوةفمواولاو د-هلا.ءانوةلاو نبات سوو لكلو ةمدسلاو سول! ضءةمنيبامباقلا

 هناو تاوق أ عم_هلاو ىرهز لاو سراؤ نبا هلات ىمرلا كما لكؤبام (توقلا) فو رعمءادزوكلاب
 ظفاحلاو ردتةملاتءقااو لقا ا|توقتدودهو زكحصأه.تاتئاو انوق ءاطعأ لاو باي نع انوقهنوعد

 نوكينأ دول لمادا لاو ةدايقو رمسكلاب ادامقو لاق بابنمادوةسرغلالجرلا(داق)دهاشل و

 ىلع ؤاطد و اهداتق1لمق ه_فنلاهدات ناواهفلخ نوكي نأ فوسا اواهدا معد اذخ 1 ةبادل امام لجرلا
 دايقااو دواقمعلاوهبداة ب للا رمسكلايدوةملاوىره زالا هلات بكر تالواهدواقعدا مث ىتلا ليخلا

0 ١ . 



 دن مشتل

 هيي تن ويح بتنا يا ع يوي بي يا

 نافاهياالال_ةلاس 15 ىتاا ىه اضدأ ةنردملالاعأ 1 رش لة دقو هب عرمما امهعطان ىذلا هلال هيلا
 اوفَمك اممنافنيمدقتملا ابعل !نمةعام هم 0 «باعىتك االاولاذف َك

 اهنم هلة لك لاعد ٠ و مه ف رعب رفأ كلذ نان ند : رعلار هه لالقربةعب نآزوةعو مسالا هيلع قاطتنأتك

 ةريسيكلا اةيرقلا داك: الدا_+>الاراةصدالم ءلاكإ:نيعاوم نأ ىهوا ممم د.ال ةقيقدل هنو نيد رد عست

 ةلقل الث لوألا :لعج هناننوأ أس اءعنبالومدذخالا نكد مأشا |نيعاوم نم ةبرق ثلث عستاهنم
 الوناداولا نمدتش نمو ناوسنلااهلم< ىتا| ىهف ثمظ ءناو اول
 ةروري_سصلل ةزمهلاو رّعفلا ىشو هلل اىلاراص فل الاب لد رلالفأو ٌقاز رلا دب عءرمسف ام ىلع دي زد د 35

 لَةلَمَمف لَعلَف هلَلو ءالعأ ئث لكةلئو مارب ومرو هم بر لئماض: الالقو لاق عسجلاو ءالغأ لل اةلقو

 رفظا اذخأ لةلافهنملاطامتذخأر ال تابلتو ةمطت ترش ناب سالت (هتماق) "رهف هكر

 هغلامم دبد_كتاانث ماةورفطظا افرط نم همولقملا ىهمضأ!بةمالقلاو هطكدحاووهو ملقلابو نيل

 1 روغخملا ىنعع طء1ناو ضّقنل او رغخلاك لوعغم ىنءعلدف هب ر دكر ىذلا ل-ةلاورب ريكو

 هنالاماق مهلا ى مس: وىرهز ألا لاق ةيصّووه هل قوىربلادعبالا اماق ىمسالاولاواذ فو طولا و

 فورعم ميلقالاو مالقالا انو رسكللابةلقملاو هتماق دفف ئثدعب أ ش هنم تعطقام كو ىرد ىأ لعب

 ىقءلاوحلانبالاقو أ د رع هيسح أو ئردز ألالاق ضرألان م ةعطق هنالر ةظلاهفالف ٠ نهذوخأم لق

 الوط قرشا ةدامثىلاب رغما نم دع ملقا لك ةعم_بباسملا لشد _دعملاهالاو ضد ىب رعب سدا

 هريغ نعهيزيمت و مان صخخخيام م ءاق الاف فرعل اىفامأو هم ىلا عاقب لالاو > اهيا ثتةرادم ثدحت نوكرو

 ىفرعلا ىلع لوهت ملقالا دات ايريس !١ىأر ىلع موصلا فم_وقو ملق !نهلاو ملقامأ ثل او ملق ارمصف
 دقو نو :م رسسكللاب ل_عغموهو ىلا ىفباضن الاوهو لو تب رمذ ىباب نم ماولة هبولقواماق (هتيلق)

 راطعلاك ةع:صهنالدب 1 كثاايءالق لعافلاو واولابولةموءامأابىلةم هريغو مدلل اوءاهفايةالّقم لاقت

 ةغل بعت باءنمو هتضغيأ اذادعدقو رصقلاو ريسكتلاب ىل رباب نم هيلق أ لج رلاثدلقو راغلاو
 (امهئلثيامو ممملاعمفاقلا])

 نوكسو نيعلاوءاغلا - ةوالعف ةودسمّلاو ةباةحمقلاو ماعطلاو ةطنألاوريلاوهوىف رع( مقل 0
 كلذ ىهح امهعلا ( رق) دحا عمل اولاذقل ارخ ' ؛موهوسأ رلافاخام ىهةيناثلامضوى وألا ماللا

 بابنماراق هن مانو ضيدأى أر ثار امو ءاضيد ىأ رمقمةليلو رق هل لاب ىيملاله ىف قأ سو هضاميل
 رقورةريطىلا بوس:متخاوغلان م ىرمقلاو رامقلا ىف ةءاغب رمضو لق ىلاب نمارقهنرمهفلئثآق

 ًٌّط :راقعمجلاو رحناسرك ذااو ةدرق ىثنالاو ىورو مور لثمىرق مجاماو زور جأ ل ثم رخل عدجاما

 دنع ريغ و ريعمل |صّدو هصمقتف هتسلأ ددشلاب ا صمد هّدصق او نيتمكد صخب و ناصق هعج(صءمَقل 0

 هنامولا كلاب صامقلاو ا , واعمدي دي عفر. نأوهو لءةو ترض بان نماصق بوك رلا

 نماطآ طامقلايريغصلا طقوس ةكو تاثك لدم طقهعجو ريغصلاامدشب ةضب رعهفرخ (طامقلا)

 هيدا ام نس سرد نح ريسشألا طق لف لم !ىلعو قاطأ م هياعهدش لق باد

 طمقلادئاعم ىفاثلاماللك نمو بتكو أع ؟لثم طق هعجواضبأ طامقل ا ىعسو لمع هيلد رو
 لع رم عج طرمُما | ىهو طنا هيلا ىذلل ب ىضقف ءاعزادن ص خف عبرش ىضاقلاىلانالجراكاكتو

 اهيلادثد ه_:طابوأ صختارهاظ ىلع نوكت ىتااس ثلا طمقلا لمقو صوخو فما نمل |معداموه

 هاطقو اضدأ ط3 <4- ءدجو هدهم ف ىبصلا !ميدشي ىتااةقرذلا اضيأ طامقلاو هسؤر وأ بصقلاىدارس

 ناقلارسك( رظ هلا) لبح هيلج رو هيدب عمجاطق اضي ًاريسألاطةو هب هدش لت 5تانغ نماطق طامقلاب

 لاقت نود ورك ذد :وبكل اهبف ناصر اهوهتاطأ |نوكسوددشتالو تيكسلا[ن لإن 227 مملا تفو
 هتعقو هتلاذأ اعت ( همه ) رطاق ع اوةرطق ليقفءافاثنأاعرو ه رطمقلاتو>امفريخال ه

 ىلعام ممل ا ليا وحس نار هس اا كراج كه تدك ىهولوألا سكب ةعمقمل انهت مص



 بيلا ٠
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 : رغصد تربعت بعت بابن ا (تدلق) ماهسو مهسلثم تالق ع لاو ءاملا| يف عقنت

 (ةدالقل) هنم مسا بار غنازو حالقلاو رحأ بابنم حاقعجاوءاحلف ءأر او حاقأ لج رلاف ةرضخوأ

 قاعي نأوهوىده ادماةتهنمو !هةنعى:دالقل |تاعجاداقتةًأرملاتالةودئالق عسالاو ةفورعم

 لج هنأ تح هتيل وت لماعلا دعت و نع لم انلا نكس ىذه هنأ م-عيل دلع نم ةعطق ريعبلا قنعب

 سديلقا ةيمورلابهل_صأو ب رعمل.ةو ةيذا.عةْاحامفملا ديلقالاو 1 ور هقنع ىف:دالق

 مغلاىلا بارسثو أ ماعط هنطب نم جون ب سذ بان نماس لق(ساق) ن ارنا ديلاةملاو ديلاقأ عسملاو

 سواّلل مسانيد هفد ساقلاوءقووهف باغاذاف هنودوأ مغلاءلل«ناكاذإهنطدىلا هدامأوأ هاقل أ ءاوسو

 تمشناو سنالقل ا عبجلاو مالالامضو نونل |نوكسو نعل | تف! ةول_:عف ةوسنلقتلاو لوعغم ىنعع لعف

 ب رول |صلقو عفت راىلظا|صاقو هلُدم تصاقتو تو رنا برمذ باب قب صلقت هتف (تدعلق)ي مالقأ |

 ةباشلا ىهوءاسنلان 7 ةب راما ةلزخع لدالا نم ٠ صولهااو هف-ثلاصااةلحرو هلدتع د-عدىوزا

 نع علفأو علمناف هتءزاعلف هعضوم نم (هقعاق) صئالقو مسكت انصالقو نيته لق عاجلا

 .اهلافذح علق عجلاو لمج فعنتمنصح ةبصق لثم ةعلقلاو ىجلاه:عتعلقأو كرامالة ا رهألا
 رعاش ثلالاق باقرو ةءقرو بصقو ةءصق لثما ضبأ عالقو

 علقلا لود الام لمد نكو 7 هةفاطرغانمف دمعلا ل امال

 الود رمل اب ةعامل ادب ريا تك تالاف ا عجو وف دو اودسسأ لذمعلقلا مسج ولقلاو

 مل !ةعمجلاو ق قأ ةرئال ل ضرع معاقنت ةميظعلات رذدل ا زالالافو ناكسالاز وحب

 |١ نا ىناع_صلاو ىزرطملا ل_ةنواهعانةمال لاما ىلع ىف ؛:ىذلا نصحلا ىهو ةعاقلا تءوءامو

 ةرهم1اىلاقو ىعات صاصر لاَعِيذ د. !صادرلا همأ أ بسند ندعم مسا نع 1

 ىاراقلا هلع ا ا اع روضايملادمدشب رقاب عاق صاصر

 عواقعمجلاو هل-ةم عاقلاو ب دكو باكل ذم علف حمبجاو ةنيغسلا عا ارث عالقل او اطلغ زعيمه ضعب 7
 ماللا نوكسو الان تارعلاد اوسنم ناولح نودهب رملاضيأ مالا تهب هعمل اجب مو لوجو لج لثم

 هامز واهمأ 0 لصغت نأ اف نامو تريكو اهلصأن نم ثجرخاذاةلمسغأ ام 5 نوكسلاب ةع!ةلاوأ طخ ل

 فو رءم عالةملاوهبىرتونغرالان ا ف ماسلا ات ىو ل ا ا مهعالعد ا

 فاقعسجلاو اهلثم ة-هاقلاو فرغو ةفرغ لم فافاهعجج و نأ 11 عطقت ىتا دلحلا (ةفلقلا)

 هتفاة تمظءاذالاقد هون: ملاذا سعت ب بابن نماغلو فاقو تايصقو يصقو هيصق لدم تاغلقو

 اغلق ةريعشلا تقلق و اهعطق لة بان ا و 0 1 راو تاق وهذ

 ا ألا 0-1 0 دعو

 بلا هيث ةريبكللا ةراك ب رعللع اناَدِلَعْل او هلعشت داكد الىأرع .لخا لءاق لاة مف مدعلان تت جقلارردب دقو

 لاك 120! تدار زىزهن الالاو فرغو هفرغل ثم لاول قاع 20 ارب و همرب ل-ةملالق ع-هلاو

 ىأاهلقي ىوقلا لج رلانالةلةتممءاهناك ةيوارلارط_ثةدازءاوةدا هءلمعستءاسحالاو ردش
 هس ىو ةغل لق بابنمو اضد أ فل الاب هتعفر ضرألا نع هتللؤأو هالة دقف هتاجْئم لكو اهلمدت
 مال ًاولالقعجلا و ريبك ب ح ةلَهلاو ل ميع وأ لاقسد ذهنلا نم

 اكرفعست ةلغاانأ رجهلالفىأرنم ىفربخأ لاف عرس نيان عءو ه. متن>ولالثفىئسناكذفو ه
 كلذنمبرشيو تأف .٠ ميسو هيل عدنلا ىلص ىبنا اصب عاوصأ ةعب رأ عسب ىرفلاو ناز رلادمعلاق

 ىفىئلاةلذلاك بوي ذ لك لعف ثمحلا لمي نيد وذءاملاغلباذا اآمهمنع هللا ىذر سام عنب ن نعكىو رام

 سيصل قر ةئدملا لع را نال هيما ا

 هللا
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 عاطققلانبالاو هرهظلا

 كلل

 ذفنةلاىهوذف:ٌةلاوهلاقمف ىثنالاو رك ذلا ىلع عشب وفرفهال فت ءاغاامضبل_عنف (ذفنفلا)

 تانالوامءامال:زاغملا (رغفلا) لدالدو مهيش 11 ذللوءاف اة ذغنق ىثنالل لماع ر رمهضعبلاكو
 رادوا معسل عضاومل امج م-هون ىلع رافت ضرأ نولوةيفراغق ىلع ا وعم وةرغد ةزاغمو رغذضرأو

 ىرهو+لا لاو ةرقت تاقفءاهفاتةطأامعا|امئتلع> نائاهلهأن م ةسءلاغىعملاو كلذكراغقو رغت

 تاخرادلاترغقأو ءال-1:ااضدًأر غقلاو رغقلاىلاراصاراغت !ل-> رلار ذا وءاحنلاةرغذو رغق :زاغم
 بدرا ارشع ضرالا نم اضدًاْريغَعل اون اْرْعْفوم زغقأ مح اول يك اكم ةينامئوهو لايكم (زيفلا)

 اهمق.ةدلطرةطنخل اهذه نسط ىلع نترسأ :سالوةد نأ هترو دو هذع ىهنو فو رعم نادطل ازيغقو

 وهنبثو رسكلادازاغواناز ةَقواز وفْثو برضا: نمازْعْتْر ةقوالوأ» ريغ ذعمناك ءاوسوالثم

 :أرا نكح ىطغي نطةدىدع و بارعالاءاسن ءذ ذه: ئثحاغ:لثمزاغَملاو هغاامم ْزاَفَثو زفاق
 ةسايااةعرقلا( َةْمَعلاِ) ىزا ولا لماح هلي ىذلكن د دعاسا !ىلءرار زأ هلومهضعيداز و اهعباصأو
 فرغو ةفرغلئمفغئاهءجو وو ناعةلا ءأرملا هيف عضت ةعرشلا همه" صوخ نمذئه:امةفقلاو
 صافذ أعم اوفو رعم (صغشلا) فاغق عمل او ليلا نودوهو ظاعو ضرالا نم عفتراامهةلاو
 ثدد.» ىقواهمئتاوو ثءمحهب ادلا تصفقو هتعجاذاَئْد !تصققن م هفاقتشاو ىن رعل .ةوب رعم لذ

 ىدعتبو نيتهفب لفت مءالاو عج ردعق بان ءالوغت هرغس نم (لغق) ةعامجىأ هكئالملا نم صغقىف
 ىلعةيف اهتل | قاطتو لفاوق ةلفالا عجب وةلفاقعس+او لذاق ىئالثلا نم لع امل اوهتاغق أ لاقيف ةزمهاب

 طاغدمن طةفرغ_ىلا نم ةعجارلاةل اما لاق نمو ند رصأا عم ىف لاق ىناراغل | ه.كعرمدتقاو ةقفرلا
 نيضهانلا ىمست برعلاولات هلم ىرهزالالاثو عوج رلابا فالؤاغتاضي أر غسل اي ةئ دلل لاق لد
 تلففأو ل_غةأ ىلع عمجامي رولاغقأ عملاو فو رعم لغةااوعئاشوهوا هنو غةبالؤاغت ةلفاقوزْخلل
 اوغتءرثأ (توغث) ىبرعدصغي عارذلا فرع :رسكس!انلاغمةااو لغم موهذ لقا !نمالاغقابايلا
 دقعي تيدا فو قدعلاووم روصةماغعلاو هانا هعيتأ نالغدهرثأ ىلع ث.فقو هت«.: لاقباننم
 ءافْقآث نأ: | ىلعو ةةقأريكذ:لا ىلعهععجو ثنْود ورك ذي و ءاغث ىلع أ مدح ةمفاق ىلع ناطيشاا
 فقأثالث عهسدت ا ىسمدالا نع :و سولف لدم لصالاو ىف ىلع عمعدقو ج ارمسلا نبا هلاق ءاج 1
 نيوفتىنثياذشوواوهذلأو ثنوددتو رك ذءافقلا تكيسا|نبالاوسلغأ ريك ذا! جاجا لاق

 امهئاثياموفاقلاعمفاقلا|
 كرْثلا ضعب ىنريسخأ اذكه ةرأغلا لع أي ولوطأ هنأ الا ةرأ غلا لك ىلع كرتلادالبب ناومح (مقاقلا)
 (اموةلثياسو ماللا عمفاقلا) كن ١ فم دقتاملىب رعريغءانبلاو

 هتاو-ءادرلاثءلقو ههح و نع فورمدم ب ولة مما اكو ههحو نع هئلو- بر ضب اءنمايلق( هتيلق)

 يمالاتياقو ه:طابوةلخاد تبأرف هتسفصتاضي ايلف عاتب 21د !تيلقو لةسأءالعا تاعجو
 ليزنتلاىفو ريثكتو ةءاامم لكلا! ىفديدُدَنلاب تيلقو ةعار زال ضرألا تماقو هتريتخ نطل ارهظ

 ةعدقلا ةيداعلارئما ب رعلادنءسملقلاىرهزالالات ركذموهورتباابيلقلاو رومالاكلاوماقو

 لقعلا ىلءقالطي وفورعمداوغلا نمسلةلاو درب و ديرب ل ثم سلق م-+لاو ةد وطمريغوأ تناك ةيوطم
 ةلسختل!باتتك ىف ئاموبأ لاك اكتر ةاي عدو فاعلا تشب ةلذغلا باقو سوا فو ساف لدم بولق هعجو
 ريغراوس مضلاب ةضفلا باو ةفع لا مخلابةلْك!باق ليقو ةينعن از و ةيلثو بالق أو ب ولق هعجب و
 اهريسكي نممهنمو هريسغو فلا تااقمالالا ةه١تلاقلاو هضايما لكلا باق نمراعم سم ىولم

 ىرا اورمعنيدبز نيهشاد_,عهمءاو نيعباتل 1 ةرمسكسلاب ةيالقوبأو رجال ارمس ا |اهريسكي بأ اهل و

 ل. ١ىق:رقن ثاقلاو لالخلا لما منال مملا مف هتلقم :زاغملا ىوستو كله بعت تانز 113 (تلف)
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 وُعُد

 تثأاف



 عطاقوهو سانلالاومأ ذمنال هفاخأ اذا قب رظلا لجرلا عطق هنمو هةعنم هف- نع هتعطقو هترخه
 عطقو هنر ىداولا تعطفقو م-متوق ىلع نود هعب ندذلا صوصللام-هوقدرطلاعاطقعملاو قد رطلا

 ديلاو عطقأ ل- رلافةلعوأ عطقي تناياذا بعت باي نم عطقت ديل !تعطقواهلطب أ :السصلا ثدحلا
 ل ةكرحلاب ىد_عمد ونادوسو دوسأ لثم ناعطق عطفالا ع جو. ارحورجأ لثمءاعطف ةأرماو

 ةملاو عطقلا هلآ ممم ارمسكم عطقملاو عطق ألان معطقلا عضو منيتهفب ةعطقل او عفن بان نماوتعطق
 8 هفر ِظ هسملاى مي لي انيلاهغم_صنئشلا ل

 0 حوتفملاونيعمساوهف هفنئشلاريسكسلابعطقنملاو قد رطلاو لمرلاو ىداولا
 هتعطقتساو اهزراملغمهلعجاعاطق اداءلا دن امامالا عطقأو ناعطق عمملاو ةقرغلاهوحضو مغلا
 لثثو برضى لب نماغطق هوغو بنعلا (تغطق) ةعيطق عظقي ىذلائشل |كلذ مس اوعاطقالا هتلأس

 لق بابن مفطقب ةبادلا ف طةو هفاطقان دمركلافطقأو سكسلاو تفلاب ا,فاطقلانمزاذهو هتعطو
 لوسر لثم فطق فواعّلا عمجو با: 25 لدم فاطقا اردصملاو عراملا ىف هلافق لوسر ل5 هفوطقوهو

 هريس لأ ةبادلا فطق عاطقلا نبا لاق و ءىطيلااهريغوباودلانمنوطةلاىاراقلالاق لسرو
 بروض باين ماهطق (همطق) نية عك فاطقو فئاطق عمداو لمت هلراثد ةفرطغل اووطخلا براقت عم

 نمانوطق ناكملاب (نطف) اهل ةفافللكةاونل !ىلع ىلا هّم.ةرلاةرمثة ل اريوطل اوهعطقوأ هئاذوهضع

 درو دب ر لمم ن طق هعجواضبأ نيطقو رافكو رفاك لمناطق عمجلاو نطاتوهف هب ماق أ دع3 بأي

 فاطق

 ةغا فاعلا مضو ةيسنلا ىلع فاقلاريسكي ة.:طفانامز معي و بومطانم تدبلا فرخ دباملل ية هنمو
 صخلاوامبولل او الثا. او سد_ءلالثم كلذو خطت ىتلا بورعلل عماج مسا ةسينطقلا تبدذهنلا قو

 نمردحناام نيدهكغب نطقلاو فو رعمنطقل اوىفاطقلا نمريع_ثلاوعم ملا سلو مسةلاوز رالاو

 موُقتالو ضرألاهجو ىلع طسنن ةرصم لكبرعلادنعوهو ليعفي نيطةملاو ىوتساو نا -الارهظ
 ايدل لعن رعلا قنيطقيلا لامعت ساس 6-5 نك-ل نيطقم مان م م طلاق ةطالاق قاسىلع

 ةدحاولام اجل !نم ترمض(اطقل !) اذه ىلعنيطقي نم ةرهغ ةيلع انهن ًاوىلاعت هلوق لجو عرةلاوهو

 (امهئلثيامو نيعلا عم اقل 0غ تا اوطق ىلعاضم أعم و ةاظق
 ةدعفل اوادوعق دعي (دعق) مهسأو ماهو مه تدم نفق ًاوباعق عم او ةعضّقلاكمدخ» 0

 مكاو ةدسعاقةأرملاودوع عمجلاو دعا5لعاغلاو ةفيغخ ةدعقدعقوحن مهرس كملابو ةرملا تفل >

 دعاقمهنمو ٍذوعملا عْضوم نيعلاو مما خن مد رعمملاوهتدعق أل اّممف ةزمهابىدعتد رتادعاقو دعاوق

 عطقناو 1 1 ا ا را زعل رهذا متو ارا اتش عد_هقوئاؤسالا

 د-هقأو صخشلان مةلفاسل اة دعقملاو همهتشتال ى هذ جوزا|نع تدعتو ءاهريغب دعات ى-هف أهض 2

 ةدعقل اوذواضدأ نمزلاوهو دعمموهف ىشلةكرلا 00 انبلاو
 اناوذو دعَملا اناوذةماثنلاو نازماتلا تارزر هللا ت اوذعمملاو ره_:ةغارسكلاوفاقلا م
 ةلك ىلع لاو هى الوم | او ةلك ةلزنعز تملك ل نالز زءوهوام_هوعججو نيمسالا! رة

 بكرىأ د_عتقاهرهظنالك لذ. ىعسلمق باشلاوهو ص الةلارت ذ دوءقلاو عدبالو ةينثناةمالع
 ةدعاتةدحاولا هساعأ تييلاد_عاوةوربك الاب ألا ىلا برفالاددعّتلاو ريسكلابنادعق عسجلاو
 ئثلا (رعق) هتايئز عج ىلع :ىرظدللا لكلا! لها الاىهو طباضلا ىنعع حالطص الا ىفةدعاملاو
 ةعيصب ( ناءّقمعق] همزاللان عقد انك هتد رعقفسا>و سوافو سلف ل ةمروعق ع+او هلفسأ ةناهن

 اهحالس هيف لعدت تناك اههرحنال كلذيى مم لبق برغلا ةهبنم مرملا لع فرش لج ريغصتلا
 ةسرتا !تاوصأ ةباك> ةعَمدَقلا سراو نبا لات توت ىأ عَمعَمَت تناكف باعملاو ىسقلاوقردلا نم

 بلكللا ىقياكض رألا ىلع ديعضو و هيقاس صنو ضرألاب هيئيلا نصل أ ءاعقا (ىقأ) اهربشو
 دئاسئيو ضرألا ىلء هيدي عضو ناكم لعجو م دقت امو در وأو ةغالا له دنع ءاءفالاىرهوجلالاقو

 ىلا



 ل ١

 تضاف ءمسوانر ام ليأذ سضةذا تدن لكس ضقل ا عرابلا ف لاؤو ةصفصغلا ى هو ةطرلاسافناذ و
 لاقت ةراكبلا ىفو رسكلا هضقلأ هنموأ متقث لو بان نماضق هم تال نا | (تضضق) عاطق ,سضقو 3-0

 اهرستياواهرمهتخاواهركتداامأو دعب و غولبل لق ضاضةةالان روك واهتضق ثا زأاذااهتضضنتا
 رمسكسنا ئذلا ضّةناو هن اريط ىف ىوشرت العلا ضةةنارغولبلا ل قاع ةصتخ ةثالثلاذ ضاضةفالا ىنعع ّخ
 روجر رام الق طقساذ اف طقس لو عدصت اذاضقن الوعد مهضعب و طقسا ذارادإاض قنا هنمو 38

 برعضابأب نمامضق تمضقو نانسالا ف ارطاب هترمدك بعت بان مهمضةتريعشل اةبادلا ( ته خف

 ثدوكح اههياع و نيمصلا ن نب (تيضق) اهمتضضعءاذا:ديتمضق: :راعدسالا ىلعلاقت هئمو هع

 اذان ىلاعت لاك هدأ نيدلاو جيلا تدضفو كل ذك ةسجامطلا ثدضفو هةلنو< -هٌءاد ىراطو تديضقو

 اهوقددأ للا ءال سلا عاضتا ذاةقاعت هلوق قا ادالا نهمانهءاضةلاذاهوةيدأ ىأ مكسا: هع هضق

 تقولاىف ثاعفاذاءادالا اواعرمت دو دحملا| متةو جب راخ لفت ىج جا ةدامعل اى ذؤ.اضةلاءاملعلا لمعت _ساو

 لكلا قرد_سصم ءاضمأ اوني ةولا نمد زييغلل الط سا هنكلا ىوذالا عضوال فلا خخوهو دودحل

 هيلعهماطاصلام ىلع هةضاف 0 احه::ذاو ةرتذخأى -4:م ثدضتو ةاوةءامضق ثدلط هتيضمتساو

 ايفنمالا لمعت العمدألالا بعلاهنمىضفأالمفوو هملعلدبوج ولا يالا ىذةاو
 امه:اثداعو ءاطلا عمفاقلا)

 لقق نازو ىجرلا بطقو هج صا ءطق بارعشل !بطقو عد+ برمض باب نمامطق هيلمع اذ (ٍبطق) 1

 ارطقءاملا( رطت)اعيمجىأةيطات سانلاءامو نددةرغااوىد1لا نيب بكوك بطقلاو هيلعرودتام
 لبهسفتب ىدعت.ال ديز وأ لاقو يعد آلالوةاذهئدعتدالو ىدعتبهترطتوانار طقو لمتنا

 قاملا ترطتو ةرطق ةرطقلاسرطاةتو تار طقمخجلاو ة-طقتلا ةراطقل اوهترطقأ ل اقف فل آلا

 رطقع-+لاو دحاو سن ىلعددعلدالا ن مراطقلاو ىت-ءءاهاك اريطقت هترطةواراطقاهترطقأو قاحلا

 ترطقو عملا عمججتارطقلاو طاسلا او باتكلا ل ثم: كوع ذل حد ل و بتكو تاتك لم
 سامنلا ارطقلاو هغلامم دي 4-ثتل ايات :رطقو ةروطقم ىمهفاراطقاهتاعاضد أل تق تان هارطةلدالا

 مفلابر طقااوهبااةمسن ل مهد رطقلاو دوربلا نم عورطعلاو كاكا دل اخو لج ناْرو

 ىأهن رطفد- أ ىلع هاقلأ دي شتا ان ءرطقف ه«:هطولافق أولم لم مراطق أ ع-جلاو ةيحانلاو ب تاخلا

 مزه طلعو وعلا املاىلعى»امةرطنقل اوةرتور تلم ةرطق :1->اولار طم رطقلاو هينا دحأ

 اهريغو لدالاهبىلط؛5 لهالار عت نم لا هام نارطقلاوءانب رع غو ان. نوكم هن المع مسااو ةلعثذ
 نم مهلامد ارمسلاعت هلوقىف ةعبسلا ارقاهبو .اطلارمسكو فانقل تف نانا هيقوهبامتءاطاذا اهتنرطقو

 برعااد تع نزوهلرسلمهضعب لات لاعتفراطنةلاوءاطلانوكسوفاقلارممك ةيناثلاونارطقأ]] 9
 وه لمكو مهردةهامو لاَقْدم ةئامو لطر ةثامو ْنءةئام وكنا لمكو راش دنال 1 ةسعب زاوهامناو

 رفا طقا اوهب رىفاضرعهسأر تعطق ل: بانن ماطقمفلا (تطاعق) ضع ىلع هضعد ريك 1| لاملا

 بائتك.لا طقلاو ططقو طاطق عمجلاو رثنألاةطقلاو ه .لاضم طق لكوذق كلذك ٠ سلتملا لاق
 طقرعسشو كا ذك :[ ساو نيدهفد طلخا ل طقلاو لوو لجل ثم طوطق عمجلاو

 ايلا تام* لاى ىأ طق كلذ اعف اموت عت باب نم افاق مدا نم طقبرهشكلا : ١

 لاقيانه نمو ىسح ىأ ىف نطو لوقت ئشاأبع انتك هلاوقو سس يع نوكساإل طقو 0 دم ءاطلا

 عطقناواعاطقنا عطّشن اذاعطق همطقأ (هتعطقإ ال غو فترا لق بابن ماطةرعساا طقو طف: سه هتأر

 رم 7-0000 عم اوئثلان مةفئاطلاةعطقلاو سحوأ ف+ر ملا عطشن او سةحا ثلا

 ةعبطق م دعىلعديااعطقوام ذخأ هعطق هلام رم تعطغققاو اهتذ رف لالا نم هعطق هل تعطقو

 ةعيظق قيدصلا ثءطقو رسكلابعاطٌقا | نامز اذ هواهت ددحر اا ثعطقو هد رضلاو هغ.ظولا ىهو



 نءاريهقامموةالصلا (ترمدق) هود ىأ هدصق تدصقو له-ىأدصق قد رطودشرىأدصق ىلع ||| رصف

 1 ت00 ع ا ب 1 م د ته جر تدل 1 تحته ص تح صمم بحر
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 ةالصلان ماو رمصقت نا كيلع حا انجالف ىلاعت لاق نآرقلا ا مءاجىتل | ةيلاعلا ةغللا ىه هذه لتقبا
 هر رك نا نو ءالصل ترن تن : ل-> قوةرو عقم ى 4 1 0 هلا الدضلا ترصقو

 ةعان_صلار هكتلانةراصقا او هت_-فءارسصق ب وثلا تردذوا مترمصقوا رضع ل |اميف فرعضتلاو

 د نكرر ا ا نماروصقئملان راس ءافلاو

 نع تريدقأو هبت جر لدم ةيدعتال ءاملاف اندصةمانب غلبت مةقفنلاانب ترصقو هغا.:ملاذااروصق
 ىلع ترصقو «ةةمض ل-:3 باب نمارمصت :رعبلاديق ت رصقو هءاعةردقلا وم تكسمأ ف لألاب ئذلا
 ارمدق هتريدقو < - سوم ىأ اهنمل توبرعشي لامعلا ىلع - ا هذال ترشال اهتكسمأ هئأن ىدفت

 مهصعبو اضيأدصسملاةروصقمواهتم رح ارادلا ةروصقمو مام 1:1ى تاروصءمروح هنمو هم دح

 ترم هثفاوارئاسىأ اروةسم ارا لةاك ةساحامنال ةرمدات لد لاو لعافلا مسا نع ةلودىه لوُقن
 راصق عمجلاوريصةوهف لاط فالخ بدع نازو ارق مغلانئذلاردثو هبت يفتك ١اذكح ىلع
 باد نم هتريدق هْعَل فو ند ريد مو مسؤر نيءل < ىلاعت هلوق هيلعو هن 0 ئ
 هرمدوةلاو سولفو ساف لثمر وصق هعج فورعم كإملارمدق ار دس هترمدقأو لق

 لوعتتلاب هتفصقو « ةعطق ل ةق باد نماصق(هتصصق) سصقنم ذي رقلا أور ف فيفعا او لممئتلا

 هوو رفغظلا تدصق لمقو ف. مذهل اباه دحأ ع نملداق :لاثمأ ةثالث عقحاف هي مط لس لاو ةعلامم

 00 ل الار ةاهجنو لعب تن رع اضم | لس تان اصور. | تصصقو مهلاوهو

 كءاع هلام ل ثمن ددهماعكل ناك اذاىت اباد نماصاصقو هصاقم هةصصاوو هدعم ءادرل الا تمعصقو

 لئاقلال-:ةىفصاصقلالامعت_اٍباغمرثألا صاصتقان هذوخأم نددلا ةلداقمىف نددااتلعش

 هراسلثم ةداقم هصاولاقي لعافلامعاو ردصملاو لعفلا ماغدا بيو عطاقلاعطقوحراجلاحرجو
 هحرح نالف ن م ه صق ارا وسلاسة ءاطلسلا نس ارنا ذمته امو ةساحخ حاس 1 |

 صصق عمل اون ًاشامىأ ل ةصئاملاقد صالاو نأثا!ةصّقلا او هصّقن نا هلأس هصّتساو هحرس لدم

 0 لا اذح صعن ةيصاخلا ىهو ة ةراعلامذلاب 4صقلاو ردسو ةردس لهم

 ئح ناتغت الهيكل ىلعءاجو ىاراغلاو عرابل ىف هلاقزا لا ةغلب جلا حتفلاب هصقلاو فرغو

 هصق أمت 1 1 رااام ىستحت ىلا ةقر1ناوأ ةنطقلاي رخت نادان :عم د مدعو أ لاق ضع ءلا صقل ا ند رث

 هفو رعم حتذلاب (ةعصقلا) كلذلل دم ةصقلاهب ؤرومالارث 1 نمءاقنلادار ما لمةو ةرةصاهطا اال

 ىهو تادعمو دهم لهم تاعصقو ت ااكو ةءاك لطف انتا اطر شر هر نك م ممصق مم1او

 لوعتساامم رو ىنعهواثز ور سكن اف هتريسك لثم فصقناوافصق دوعلا ( ثذصق ) ةب رعم لمثو هين رع
 وهللا فصقلاو توصاغ مص دعرلا فصوو كر ئُلا ن عض صءذاو فصّهف هةفصق ل _ةفاضدأ امزال
 لوصمو ليصقوهف هةعطق برة بادنمالصق (هتاصق) امد رعهيسحأ الدير دنبالاق بعللاو

 بطروهو لص هنالال. صو ىمءىاراقلا لات باو دل! فلعار ذخأ ز< ريع_ثااودو لمصقلا هنمو
 ناسلو كلذك ميملاريسك,ل_صةمو عاطقىأ لاصة فءسو نطروهو هلاصنا ةعرسسل سرافننأ لابو

 ىف موو مصقتو مصقنا هتنب أف هنرمسك ب رمض باد ن مامسق دود ١ (تهصق) برذدي د ىأ لصقعم

 فو رعم هدداملا تامز نم لوعمف مو صمشل اوهتوم ب رة لِمّدو هلذأو هناهأ هانعم ل5 هنا همصق ءاعدلا
 ىوصقلا ةيحانلاودعد ألا ىدف ألا ناكملاو ةمصاق دالدو صاقو هف دعب دعو با نم اوصق ناكملا (اصق)

 توصقو دعاد لاو ب راقألا ىداقألاو ىنادالاو ده لهأ ةغلءامل ادا ءمصّقلاو ةملاعلا لهأ هَل هذه
 امهللءداموداضلا ناقلا) هتدعبأ هتلصخأو تدعن موعل ١نع

 هنمو ىنعموانزو هةعط23ا لم هتضةقاو عطقنأو هدعطق ب ضقناف برمض باد نما .ضقئ ل أ (ثدضو
 بضَملاو ه_غلرسكلاو فاعلا مضي نابض مملاو لو ءفم ىنعع ل_يعف بهضق عوطقملا نصغلل لو

 ثازو
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 ءازسأ هنز رف برض با, ن ماو سف (هتعسف) نسا ل ةمدالا قلو ا

 ىلع قاطأم ريسكتااب اجلا مسلالاو عاام ابقومسات ل_عافلا اودصسم لثم مسقم عضوملاو مسقناو

 مىال و مهتيبلاملااو ينو ةاولاجأو لجل ةمماسقأ جلا اوىمهسق اذ. هلاقيف ىيصنااو هسا

 اق سال ةجسعلاي<وردسو ةردس لم مسقاهعجواضو أ هصنلا !ىعتقلط ًاوةهقلا

 هتبناامب ل مل عاذ ندع لمعق ىمسقوهولاملا هتمءاثو هلت غلح هتمءافو مسقوأ ماستق اىأ ةلداع
 تقلا ةماسقلاو فاح اذااما سف ا هّيلأب مس أ نم مع !ني-:ةكقب مسقل او ىعدنو وىسل- وهو ه-ةمدانو

 نم هعاج تعم>ا اذاه ماسّقلابنالف ل-:5لاقب مدلااوعدا اذا لهل اءلوأ ىنلعمسقت ناع' الا

 عدملان ا:يعنيسه اوفا ةندءلا نود ليل دمهعمو مهححاص لق هنا لجر ىلعاوعداة ل مثقل ءاملوأ
 باص اذاوسقي (اسق) اضدأ ةما 5 نوم مهاوعد ىلع نووهّمد نذلاءالؤهف مهحانصلْمَف هيلع
 (اموثلثيامونيشلاعمفاقلا هنم مسا ةوسعلاو لمعذ ىلع ىسقو ساقوهذدشاو
 عسجلاو نا سنالا نم دل اكو هو رمسكل اب رمش تاز ل-:ةوب رض ىبانن مارش ةدوعلا (ترُشسق)

 برضبا,نماطشق (هتطشق) ةغلامم ليقثةلاو ءوكضو خمطماارمشق هنمو لوجو لج لثم روس

 بابنم عيرلاهتعشتو هلثم شم" ”وفث كن |اذاباعساا (عشفنا) طشكللا ىف ةغاوه ل قو هت

 لدرلا (ف325) فراعتما سكعا ميعاب ررمدقوامينالثىدعت ىتاارداونلان مقا الاروه عشفأف عفن

 (ناشاف) شدعأ اةنودخ ف ثقل لصأو لثمفشقتو هفاطن !ادهعتد بعت بانن مفمئدةوهفافُدَف

 نيسلاونيشلا,لاةيىناعمملالاق نالعفب نز وت نأز و و لما ادالد نم مهعلاب ةيدم
 (امهئاثياموداصلا عمفاقلا)

 رمسكلاب هعانصل اةباصقلاو باص ىلع اعل اواوضع اوضعامعطقب رمذ ب ان نما .صق ةاشلا(ثتدصق)

 ملا متفب ةيصقملاو هبصق ةدحاولا نيعلارمصتةئ ىف هلاؤايوعكو سبانأ هتاسنوكي تان لك بصّقلاو
 هنم لمعي ظيلغ بلص ه تم ىمراقلا بصّقلاو فورعمر كسلا ب صقو بصقل !تدنعضومداصلاو

 دقعلاب راقتم نوكيامهنمةرب رذلا يصقو مالذ ةلاهئمذتامهنمو كورلا 2 ا

 ةرغصلاىلارطع ةفارح هغ-ضم ىو تويكشنعلا جسنك ئثنم:أ اول هساان وذ ريثك اياظش 0
 ىصناه دحاو ةمان ناتك نمبايث سصةلاوامهوونيل+ رلاو ند ديلا ءاظع ىصقلاو ضام.لاو
 حمص ًالادم_-صقو اهطسوةدر اي اهتند دمدال لا ةيصقو ىوطم يصّقمبوثو ةيسنلا ىلع

 نويصنب اوزاك ممنأ هلصأ قيسلا ب صةزرسأ مفوئو سةزلا ىرد ىهىتاااهةو رع :رلا ةيصقوإ ملغأ
 ززمملا ىلع قاطأ ىت>رتك معا ”راغ نم قداسلاهنأ معيلاهذخ ار اهعلتقا نيس نأ يعتد اا

 هاو
 ردصملاةامتل|لاقو دوصق ىلعدصقلا عمجءاومْغلا ضعب و نيعم دص ةمودغاه رمسكت ناكملا مءاوداصلا
 مه ىف ةدئافالف ةرثكل نم علا «بلعلدام طفلي لدي سنإلاو سنجهنالعميالو ىنثيالدك وما
 تعج عاونأو تادحوا منال كلذزا لاسعألاو مول_علاك اعونوأ تانذلاك ادد_عرد_صملا ناك ناذ

 حمفب ىدصقمو ىدصقو همااوهئمعب هةءلط برمضان نماد_صق هنلاو ةلوئمل ١ (تددعق) رع

 هتلقو هنرثك ىنايرمد فاذا رض نال ني_عوذلا فال-ةخال ىنثمف نيطع تلعو نيد رمضثد رض لوف

 عاو الا اتمنا اذاروقىد علو ةتاكوضلا ل- عو هم املع ءك هَعلْمْمو همولعم قادعتنإ ا العو

 ىناحر لا لاةوارمت نوكدانظو اريسخ نوكمأ انظ نال هعاونأ ف ال: ال نونظ ىلع عمن افلا كلذكو
 وه ةيمسالا ىلابذ_هتداوف نوكداميلغأو سنملاو عونا نيد قرغل اهب ديرأاذاالا موبملاعمجيالو

 عمال هريغلاقو بوهنو بواسو لود سنو بلسو لت ىاولوةم) مه ارتال ادوطدرالو ناطا ود علا

 نالتحانا اوالععبجلا عمم نافعا مسلا ىلع فو ةومردصملا ع دج نا ىلع مهم الك لدفردصمهنالدعولأ

 ىلءفوةومدصقلا هةاذ-_هىلعو هتير د صم ىلع قايىأرد_صم هنأب اوالع عم-؛ل ناو عاون' الا

 وهودطاز رادع لودس لأى طظو طسوتادصق يه الاف دصقو دصاشم ىلع عمق دصقملاامأو عامدلا

 )ر,سسشسسلسللشّسلالل01ل1لبللُل6تالالاطللْ 975252525255 سس سس
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 ناز ونانرقل> رولامأو لجل ؛منارقأ عمجلاوكلذريم :وألاموأ معك مواقي ن منرقل او هلثم
 نرقأو ةيدابلا ل-هأهفرعدالو ةرمذاجلا ملاك موهو ثدللا وق اذه ىره زالا لاك هل ةريغال ناركس

 تنرقأوس اء ةرب-غىنعنو رّدمءاد ولصالا ىلع ن رقم ع رئاذ س انلا بدمه. ال ىهعفر هحمر ل>زلا
 مسالاو رسةلاو رسسكسل اي ىرق رباب ن مهيركأ فمضاا(تد رة) هيلع ثد وةو هنةطأانار ةائدلا

 ةيثب الادب تاصت ا ناكم لكدد رّقلا طفممملا ةدافك ىف لاقو ةعيضلا ىه هد رقلاودملاو جتفل اب« ءارقثا

 1 سوست لع داكن ناله ذعب لاا بزيت عرف ع حل اواهريغو ندملا ىلع عمو اراروذختاو

 ريغىلعءارلا مفدىو رقاهيلا ةيسنلاوءاكرو :وكر و ءابظو ةيبظ لذم راسكلالاعف ىلع عم ناهبايف
 سلف لُمْو رقاو ءو رق هء و تملا نال هيف ءرقلاو ىراوشلاع-هلاو رئاط فذة راقلا 0
 ضيحلاو رهطل |ىلءقاطي وةغللاهعأ لاق لاس ال انة لتما رثأ ىلع عم ومضلاو سلفأو سولفو

 ك_.:ماو اهنديىفعمج ا مدلان" اكر هاطلا: ؟رداناكاذو رهطلامنا نات و !اةحاضيأ سراونباءاكحو

 لاَعف ءو رف ةثال_ئاماوئرقمىهذ ترهطاذاتأرق وتضاحاذاتأرقالاقدو ضلال هنا لاعبو

 ةل-ج رةثالثو سلفأ ةثالث لثم ةلةعجهنالءارقا ةثالث سايل او سايقريغىلع ةفاضالا هذه ىمدألا
 نالءو رقنم ةنالئربدةتلاو ل. وألا لعوهنود وكلا لاو لا رةئالثالو سولف ةثالنلاقدالو
 لوتحي ولاقريثكلا,لياقا ازيعالفزيمملاوهزيمم او ليل ةرمتع ىلا الث نموهو هزيم ىلا فاضيددعلا
 ىلا مهضعب بهذو هنعلناماذه ىنعملامهغلاماستارخ الا ضومنيعمجلادجأ عضودق هنأ ىدنع

 الوديعة ةسو بالاك ةسمتلاقيف ليوأتريغنم ةرثك عج نوكي نأذ وحين ةرمشعل !ىلا ةثال_.ملازيم نأ
 تاتكلا مايو ةمو لك باتكسلام تأ ارثو دمعأ ةتسالو باك أ ةسج لاقي نأ لذ اًلا اذه دنع بحي

 نلطأ اذإو نارفكءلاونار ؟كاال-ءامساتآر ملا لمعتساُان ؟رقو ةءارقءاملأبو هسفنب ىدعتي

 نآرقلا تدتكوحن رقت ىنلا ىهامنال ةءطم1لا فو رحلا ىلا: هلو سغنلاب عاملا ىنعملا ىلا اعرمش ف رصنا
 دب زىلعتأر ثودورفاكو راغكت ةرفكو رفاك ل-:منوثراقوءارةوة:ًأردوئراف ل_ءاغلاو هةب سمو
 الفأطخ هسفتب هب دعتو مص ًالالاقمالسلا هيلعأر ة!تلؤهتم تهأ اذاو:ءا رق هيلع هو رقأ مالسلا

 كئرقي نالف لامتمفامعان ر4سفني ىدعتب هناعا اطّلانباىكحو هملعلت :!ىندعهنالمال_باا٠ ًارفالاقد

 اهسازع را كازا كهف رسل ع دار ذا ثعبتتءا .ثالا تارقتساو مالسلا

 (امهةلثبامو ىا' ارلاعمفاقلا)

 هنال فربصنب ليغن حز سوفامأو ارب دمت حذاقن علدعلاو ةيطعلا ف رمهتمريغةفادزع لمح ( حْزف)

 ريغ لعءقو ةرجو ةرمد و ةرغص نم طوطخ ىهو قئار طلاحْرةلاو هفر غم فرغ لم هحْزق عج

 نكلوناطي مسا حزة ناف حرق سوق اولو هت اللاقهنا سادعنبا نعىورو ناطمش مسا هزال فرهنم

 (زةلا) حزقلا اهيف ل عج ليقثتلاو فرفذلاب هردق حز ةورازبالا لج ناز وحْزَةااوهنلاس وف اولوذ
 قيقالاو ةطنملا ل_ةممس رالاو ْزَملامهضعبلاتاذهو مس رالاه نم لم_عداموه ثيللالاقبرعم
 0 ا ولا ةو هاا فلما 0 0 9 7 زافلا او

 7 ايوب مفاغلا) كلدك هقلعاعن , نة هسأ عزو ضءد

 هريستد او هره5 برمض بأن ن مارمسق ىعألا ىلع ( هرمسقإل ةرقو رم لدم ةمسق :دحاولا شأن رمت( يسقلا)

 هيف عل سّملاو هيمهعالا يناجلا_.اغتنوئلاووا ولانعم<و ىراصت:لاملاءرمس كلان( س:سقلا)كلذك

 نموهف اضيأ لدعو اخ اطر قش رمضاس أد ن ,ماط_سق (طسق) سولفو سلاف لهم سوسو هعجو

 اماسقأ ع مججاو بيصنلا ط_ةلاوريسك] انطقلا مال اولدع فا الابط .ةأو عاطقل نيا هلافدا دضالا

 نبالات نورعمر و مذلاب ظل و واخت اوس هلعجاذا طيسقت جيارذلا طسق ةو لاو لج لم

 مهب برعم ىو د لءةو ل د_علاوهو ط_قلا نم ذوخأمىبر ع ليقنازملا ساطسقلاو ىرعسراف
 كر ع يي يس يس يرض يس
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 ككل !نبالاق ناةةلاههفوءا رلانوكسي لوك أملا (عرقلا) م-ماسنأ ىلع ممماَقب عمبرعلا
 أمم همسسح او دير دنبالات رعب عرقل اس لاقدو ءايدلاوهو ىتكل فروه كملاوه نوكسلاو

 رعت هينجاع ىدق لا دا زال ارتد را نورا دانا
 ناعرقو رج أ باب نم عر عس+لاو ءاعرق ها يح اوءرقأل جروةف |نمهرعش بهذا ذاىرهوطالاقو
 عرةووضعلا ف داف نءثدحي هنالسمءوهو لي ركلاب ةسعرقلاعضوملاكلذمعاو اضنأ عساف
 عرش ل-يقهنمو عفذ باب نم :رقةقانلالقلا عرقو من1 !نمالخ اذااضيأ بعت باب نم اعرقلزتملا

 ىذلابدنلاو وب_ااوهو رطل نيتهشب عرقلاوهباصأ اذاا ضي أ عفن بابن مارق ساطرقلا مهلا
 ه-ةعروو ةفورغمرسك-!اةعرّشملأو هءلعترقنو <-ةؤرط ىنهعاورق تاءلات ءرقو هيلع ق يقصد

 اوعرتقاو موقلاع رادو ةرامملاع رقعضوموهوءالعأ قدرطلاةعراقو امه: ررضاضد أ امرذ ةعرقملاب
 هتيلغن,ةصفب هعرفأ هتعرقف ه«ةعراوو ئثىلع ةعرقللممأ .هامارقامهتندتعرقأو ةعرّملامسالاو

 ةأرملا تفراقو هتد راق لئاق باب نمافارؤو ةفراقم هتذراةو هترمشة ب رض باب نءافرفئلا (تقرق)
 افارثق او بسك" ١اضد ؟برمذ با, نم هلهال فرو هل -عف بذذلا فا ارثقاو عاملا نع ةدانك اهتفرتقاو

 لاقىوة-للاعاقلا ماكو قبفنازو (قرملا) ءارسو أل الح لامنم تدغةسااموهو ديز وأ لاتاض:أ

 فرولانيطاعتب راودىدبأ ٠ قرقلاعاقلاننمديأن اك البافصي رعاشاا

 لاق ةفورعم ةبعا قر ةلاىرهز ألا لا ل نازو قرع مسالاو رعل سعت باب نماقرق لج رلا ٌفرقو

 تاصتلاامماَعَدرَعلا ليك م تالسرمبك اوكلا طالعأو رعاشلا

 ديزيمهضعبو ق.ةرلارتلاباتك ل ثم (مارقلا) لةارقعمجلاو ءاسنا صيقرفعج لثم (لفرغلاو)
 ىلع قاطد ىو ررسك-!ايد-مرةلاو لد ماضت أ ءاهفابةمرقملاودوقم نازو مرةملاو شوقنو مقر هيفو

 نارذعزا اوبيطلاب همرقمابوثو كا ذريغو بمال اونارفعزل اوصخلاك ةنب زال هب ىلطدام ىلعورس ألا

 0 هاو لق باي نم ةرمعل او جملا نيد (نرق) :زاطاوأ ليقرحالا» ىن.مدمرقمءاندو هب ىلطم ىأ

 عجاذالئالل صخشلا نرف نءذوخأم هن 'اكرسسكلاب نارقلا مسالاو مارسالا فام مدن عجب برمذ باي
 ه«.ف نري تح نر ل_.-لللاقدال ىلاعثاا لاذ همق هع ني:هغدنردلاو ل. اوهو نار ىف نب ريعب هل

 سلف ل-:منورق هعجةرقءااوةاشا انرقوديد-كنلاو فرفقااءنرقلا فنيمرملاتنرقو ناري_هد

 لاقو نوعم_سليمقوةنس نورا ليقسانلا نمل. ااضي ان رةلاو.اه الخ ءانرةةاشوسولفو

 تلق اون معلا ل_هأ نم ةقيط وأ ىناهيف ناك ةدم لكلهأ نرقلا نأ مل-عأ هلل او ىدنعىذلاجاجزا |
 قعد مواد ندذلا مم هباحتأ ىنهدىفرق ثو رغلاريخمال لا هيلع هلوق هماعلماالاو لاثترثكوأ نو:ىلا

 تمل وهوة غعلاامضدأ سلف لءمنرعل او نيعباتل انع نوذخأب نيذلاىأ مولد ندذلا مَنيعبام ل

 ىف عي رش ىذاقل اىلا مدخلا هنأ كم و ام-ظعنوكم دقو ةطملغلا:دغلاكركذلا ل دمى جرفلاىف

 ىفو ةلفعلاكنرقلاو ىنا راغلالاتالفالاو بمءوهذضرالا باص ناؤاهو دءقأ لاف نرق امد راح
 محغلاين رتل ار ىجوص ألا نعةلغسعل انرقلاىرهوأ الاقو ةلفعلاك نرقلا تيكسلانبالاق بدلا

 مثلا لاذو نرق اهح رف ناك اذاةارملا تنرقعاطقل |نيالاق بعت تاننم ةدراخلا تنرق ردصم

 مسالا عفو مردصملا عقو أذ ةل فعلا ةلزتعءارلا تشب نرقل !بذهملاسدت رغىلع هبات؟ ىفىعاقل اهشادمعوأ

 نر هللاعيو تافرع ىلع فرشم ل_.جوهود ف له [ت اقيم اضد [ن وكلاب نرقو غئاشوهو
 اولاوو هيف هوطلغو نرغلا سد وأ تسب هم اوءارلا تشن وه ىرهوجلا لاو تااعثلا نردولزانملا

 ىأن رعلاق نوكسا|تاقملاف اوصل او اتمسوأون ررةوندم-فلاقد نعلابةلمبق جتفلاينرف

 الخ ادقلزانملانرقب .« اًقطنينأعبرلا لأ ملأ ةعشر
 ةيعح ىفلاقنو ديال ىد شد رلاىلا عي رلالصخا ةئوقشم نوكتدول> نم ةيحطانيتهقب نرفلاو

 ىأن سلا ىف هنروهىىوحألا لاو . هنس ىلعىأ سلف لثم هنرقىلعوه لاق و :ريبكشلا ىلا مهو :ريغص

 عم

 ثفرث

 ترف

 مرق لورق

 نرق



 صرع

 صرم

 طرق
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 شرغلالصأو هريغوىليه ل|هلهن شد رق نم سلف هدلدل نمو كلامزب رهفوه شد رق لءقو ىثرغب
 لاقل -> رلاىعسدبو رعلا نك هب ادرس ردلءقو شد رو ثءو» كلذ راوعمت اذااوثرقتو عجلا

 اشيرقشيرق تمس مرسلا نكست ىتا | ئه شو رذو رعاشلا
 ىشي ركل اة يف رييغتريغنمرع_ثلاىهيلايسناع رو ىثرف لاقيف ءاملا ف ذم شد رئىلا ببسلاو

 هقعطق ل يقثتلاب نيمعلا تصرف و ةمنع لدم ةصرقو لاغق أو لفك لثم صارفأ عاو فورعم(صرقلا)

 صرقل | ىرهوهلالاقو عداص الا ف ارطابذ_خالاصرقلاف هيصرقام همتسثد دا ىو أمم داح

 لسغل ادعبايناث هلسغب ىهأ ءاملابهيإ بغا هلوقو وفو رغظاانعلقل اوه ليقو عداصالا فارطاي لغلا

 اعفدانه بحال هنكل ةراخلا دعب ءاملارءاعتسال ا كلذ نم ب رقد وءاقنالا ىف ةغلابمعباصالا فارطأب
 (تض رق) هلو م ةلك ىأ ةصراق هج نم هلان وءاذأاصرق هناساب هصرقوةلملو مود لك ىفهرركمل جركل
 اذالاعي الو ضد راقم ع.هلاو مل ارمسك[ضدأ ضارملاو نيضارمملاب هةعطق برمذ باب نماضرقئْنلا
 هةذرقد-اولا فو نيضارمملاهتضرفامهءامحادنءلاقبا او ةماعلا لوقتاك ضارةما م من ثعمج

 ثد رغاذاو ىلاعت هلو هنمو 4_-:عتلدع ناكملا تضرقوهاك أاذرةبوثلا ارأغا!ضرد 'وضارةملاب

 ليعذ ضد رقوهف هقمطنرعشلا تضرؤو تامنالف ضرةو هتزسىداولا تضرقو لاما !تاذمهْضرَعُت
 امناو مخلاب ىنعب ةئملأ ضر: م الكحل ا ىف ساو در دنبا لاف مالك-ل! نم عاطتق | هنال لوعفم ىنهع

 لثم ه.دودضرقم نبا عرامل ١ىفو س4لاوهلاّةددوةملامم ضرعمنباو برمضد لثم ضرب مالكا

 ليوطلاع-_رالا محام اوذضرةمنباو كلذدعب لاق مح بامْمْأ | ضرق بضغئ اذاف تو.يبل ا ىف نوكست رذا
 هلديرعمم هلده._باقاانافلاة ية ودوهل.ةواضي أ ىرهزالا ةرابع.ذهو مالا لاتةرهظا |
 ساف ل-:مضورق عمااو هاضقتل لاس | نم ربع همطعنام ضرٌهااو ضرقم تان عمذاو قادلمقف

 ىتثأءانثلااضراّتوهذخأض رتفاو ضرَهلا بلاط ضر :ءاواض ارقالاملاهتضرٌوأ نم معاوهو سولو
 طارق هلصأل اعد (طاريقل ل ةيراضم اوهولئاق باب نم اضارق لاسم ا|نمهضرافو همحاص ىلع دحاو لك

 طد رارقلاشمف هلصأ ىلا ع+ | ىندرباذهلو هودفو رانيد فاك .ةذغالء ا نيفعضملا دحأ نم لدا ه:كك1

 ةبح ةريشعاتنثامهدنعمهردلاو ونادفصنوهوب ورع هم> ناويلا هَعاىف طاريغل |!بتاسهلا ضعدلاق

 تاحيهص ثلثو فصنو عمر و نك هلددع لوأ هنالاطاربة نب رمدعو ةعيرأ ءارشالا نوهسقي باسلاو

 بتكي امساطرشلاو ةينعنازو ةطرقوةط رقأعجلاو نذألاة مد قاعدام طرغل او رمسكر يغ نم

 بصن ميدأ نم عاق ساطرقا و هذ ةغارفعح نارو سطر مااواه«2 نمره فاق اك ه3

 دانسازو<و سطرّعمل-ءاغااو ةجرسدجرسد لثم ةسطرف سطرف لة ىارلا هباصأ اذاف لاضنلل
 تح مطرةلاو مدل اسال م نموشوءامعأ اه.شثد سوءامرفع-لاثمقطرقل او ه-همرإ اىلا لعفلا

 هلةريغالىذلا ةماءل | هلوُعَد ىذلانامطرُقل اامأو سد ذمتل ا فو نيةه2 نم مدفأ نيئريسك: وهو رغصعلا

 هذهولات نان دئاز نوذل اوءاثلاو ةداقل اوهو باكل نم ناثلكهلصأ جدلا لات ههحو نعرمعموهف

 ىلع تري-غف ىلغس ةماءتءام غنامطلق تلاةف ىلوالا ةماعلا متريغو برعل ا نع هعدشلا ىه ةظفألا
 لوعيمهضعب و هاضعل ارهث نم سدعلاكفاغف جرد فورعم بح( ظرقاا)نامارق تااقو وألا

 ظرقلال وق مهضعيو بحلابخبدياغاوهب خب ديالقرول !نافعا_ترهو ميدالاهب خب دما افرو ظرعل ل

 اظرةميدالات ظرقو ةفرسهنال ظارقعئابلاو ظرات ل_ءافلاوهةعج وأ هتين+اذا ب رض باي نما رت
 ةدحاولار + صتو ةءصقااو ىصقلا لم هنم ةيطا ةظرقلاو ظو رّمم داو هذ ظرقلاب هةءيداضبأ
 هظي رئاماوةثدملاب اوناكدومل !نمنام>مهوريضنا اى ةوخامهو ةظد رقوذب هنمو ىمامو ةاهإ رق

 ترغلا

0 

1 

, ْ 
 ىناولذ دمها لاقي ومأشا اىلااول> أةريضنل اوئدامأو دهعلا مهْضَقْنل ممرارذ ثتديسوم مد اهم تلثقف

 1 1 5202 2 تت ل و مم ا



 لين سس قا تدوم اج
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 ا

 (امهئلثباموءارلاعمفاقلا) ظ

 ةيارقلاوىب رّملاو ةلزئااىفةب رقلاو ناكملافب رمل لاغد و ىرقوةبرقوةبارقواد رقانمئدلا(برق)
 لم تادرقو برة عمجلاو عابت لللمشلاو. ارلا نوكسرةب رقىلاعت هنا ىلاهء برمدا لة محرلا ىف
 نممهضعب ب رقاونراقثوأن دي رتقاو هتبرقلاقرف فيعضتلادىذعت: واهدوجو ىفتافرغو فرغ

 عججاوةب رقلا لم مضا اب نابرقلاو بي رق نموب رق نم هلوانني ود يعبلا ب رقتس وهو ضعب
 برقبدرفامهد->أ نايتعم ةْعللا فس رقللءالعل! نيو رمعو أ لاقاناب رقشاىلاتدرقو نيدارقلا

 هفاسلاو ناكملا برن مهنالثل_:مسدرقدنهولنم سد ردي زلاقي ثنؤملاو راذملا هيف ىوتسف
 قباط.فةبارقسد ركىناثلاو نين ا نم بد ردها ةهعرنإ هنمو سد رئاهعضوم دخد ىل ف هنأك-و

 عمجلاو ثنؤملاو كذملاامهيفىوةسديعبلاو سب رقلاليلذلا لاو ناد رئامحو ةب هند : رقدنهلاقمف

 ناكمتادنحلا ىنعملانالسد رقتادنفاو سد :رةدنه لوقت دومرك ذم سدر هى رامنالا نيالاكو

 ىلاعذ هلوق ف لاقو تدعد وتدرو ىلع امهيننث نال :ديعبو ةمد رق لاقي نود ودمع كلذكو رد

 هرهاظن ع طفللا ف رسم هنالهشنا لضف نا ىنعم ىلعريك ذتاا لج زوحي النينسحم ان م ]ذ :رقشاة<رنا

 ىب رثدنزو هّللارطن نا ىنعملا لات لد وأتل ىلع شخ آلا لجو ديحوتلاو ربك ذغلل عضو ظفللا نال لد
 وب عتاد نم هب رقأ يعألاتد رق 5و ارّدلا نمو ىتي رقدنهو نوررقالاو براق ًالاوءانرقألام هو

 ةأرااتد رئاضدأ همفلاغد وان نلااوبرقت الو لو“ الان مو هتينادوأ هتاعف رسسكل أبان ان رق لق باد نم ةغل
 عمل او فو رعم فما ب ارقو هننم ندنالىآ ىنلد ررقتالىفاثلا نمو عاملا نع ةدانك انانرق
 بارق ىنأول لاشي هاناداذا ىعألا براكر ر مصم رسل انستا ارلاو :رجأو رجوراسج لذ هةبرذأوب رق

 اناواير اقم هنن زاإواج راما ىااش رس كلان ضرألا از داس ولو 5 المس راةيامىأأ اههزاذه

 الو تيكسلانيالاةدمج ريغاضد ًاريسكل ا, برام بوثوهتدع انفال ل_عاف مءارسسكلاب ب راقم |
 عمجلاو ةفو رعمرسكلاايةب رقلاو ط_سوىأرمسكسلاببراقمْئىباراغلا لاقو جتفلاب براقملاقي

 نماحرق ه«-ةحرقو حور هب تجر خ سعد باد نم حر وو عفا رو لد رلا(حر) ردسو ةردس لدم رد ْ

 هغْل حوتفااود_ه+ل او دههطلاكنانخا حوةفملاو موهتمل |لقو ملا خرشلا ممالاو 1 2 3 باب

 ءاللا- نمصااخنامالكن ازوحارقل او ال ا ع رهمو حب رؤوهو زاجلا

 عمجلاو رصشالو ءانب اهيف سداىتناةعرزم اا ضد أحارقلاوكلذريغالو طونحالو روفاك هطااخ لىذلا
 وها هتانسسأ تون ااعوارق نتصل حرش رفا اوذح رقو لاثم قسري نم هتع دبا هتحرتفاو ةحرقأ

 مم و ىناغصلاو ىرهوملا هلاقد ةدرل ى ةنالاو ثيبخ ناو .> (درّلا) نينس سمت لاك ادنعكل ذو حراق

 ةردس ل هدر ىثنالاعجبو ةينعلاثماضيأ ةدرد ىلعو لا جأو لوجو لج لئمدارد او دورة ىلءركذا |

 نادرقعمااو ةدارق د-اولان الل لم ةلاكوهو هوو رععملابو اعةدامبأ ارغلثمدا اردااو ردسو

 مسعسال اوناكملاب رغتساب رضبانمارفئشلا(رذ )دارت تءزأ لق 00 :ةلايرعخ .ل١تدرقو ناب رغلثم

 رد را !!تالرقلامود قد , رمق مايأ نم لوألا مودل لبق هنمو دارها

 ردوهف مةلايرقلامسالاو دربارقمويلا زةووتنبم ىآرق اردرق ع عافو تداثلار ةةسالاضرألاراردو نكت |

 اهرمش لوىأاهراثىو نماهراح ول لا فوةراقو ةرذةل» ا الاىلعرافو ردصملا,ةموست

 ىرخأ ةغالكلاقوارو رعتدر ارورةومخلاةر ةنبعلا تر قولد عفتني نم كلن لجو أ اهربخ كوي نم

 رورةموهفرةلانهيادأ ارارثا لج رلاهشس ار قأو ةدده!اىفا ارارقاهريغ وداولاءنيعلا هشلار ةأو بعت باننم

 ءاناةروراةلاواراتهتكرتهزكو ىريطلاو هلىلعلماعلا تر رقأو هب فرتعا دا رثأوس اي ةريغ ىلع

 ىلءةروراقأاو ؤاطتو 5 ىهو رعلاو بطرلا» .اعواضي أ ةرو راغلاو رب راوقلا عسجلاو جاح نم

 ىرهزالا لات اهفعضل جاج نااةذ" م انالاىفئشا اعدام اهجرىفرشد ىنملاوأداولا نالت ار ما

 سدأق هذان م نمو نا ل اوه (شدرق) ةرصوقلاو ةروراقلابةأر 1 اند برا

 ' روما (مدهرفت وس يي 5

 برق

 حرد



 فدو

 لذف
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 الىعوسرطلا لاق مي1-ةلاىرابلاتاف-دىفمهوتو مهتمدقت لدم لُدَق بانمامدق وعلا تددقو
 ةفص نوكم ابومدقا|نوج رعلاك ل.ةذ ريق-ئثل ةف_ص تاه امئالىلاعئهّننا ىلع اهقالطاز ودع
 هللا لص ىبتلا نع ىنسحلاءا هلا ىفاهاو ر قعبلا ن الدود ضاذدو مظعلا ةفد نوكي ف .كريقسلا
 ايدو ل21 كلو ءافس الا تاذك قاظد [لامو لزيلىذلادو جوملا مدغلا ىن_عم ىف لاو ملسو هياع

 لزم لىذلادو>وملا ءادتباهدوح ول سداىدلا دوج و ملاهنامدقلا ىن-عمىف ىميلحلا لاو لاك مدقلا

 تادوجوملا ىراسهنا ندعم دةىلاعق نبا لايف مداقا اوه مدّهلا نالىباسلا نا سلا ىف ىدقل ا لصأو

 واصقن ىلائدؤدالامم ىناعت دن امعا ندكنأ زو ىذاقلامهنمنيماكتملا نءةءاجلاتو اهاك

 هلللاقي نآزو هذ عامججالاوأ ة:-لاوأ بامكلا ناقت_ثالا ىلع لداذاكلذ ىلع قييملاذازو بدع
 ىدالاوىلز لاو د لاقد وهتلاوهبددطل !ثددحلا فو قاابىخةيىلاعت هلوق نم اذ[ ىذاقل ا ىلاعت

 ا ركواداو> ىمحد ىلاعت هنا ناد ةثالثل | لوص ألا نم دسح او ىلع مة لاعت شاءامعأ مشوق لمدعو

 اذ هنءمهقن ماتهنا هماع ىدص ماق هنا هءاعق دص نملأق قويبل انا هلق عام مدعلا .ض-ىمسالو

 هناد ىزاحملا نالع ةمةمقح ههغدض لعفلاناك اذادارااو ل_عافلا مءاهنمى:ها ممعاذا لعفلا نأ

 طئاحلا ىلا از تمدقو لثماعدعت هماا تم دقو هبهن هأ اذكد همل |ثتم دقو ركمو هس:م ىتشدال

 ىرهزالادثنأوددشد اوت كلا نبا لاق ف.ةذغلاب راذتااةل ! مودةلاو هيلا مدقتف هنم هقر رق

 موذةلااضد أىرابنالانبالاقو لسرو لوسر لد مدقعمجلاو ه ىناعامودقلاىناريعأت اقف ٠
 هعبتو ىرش# نأ لافو عخوم ديدن مودقلاا.غاو لة فاهبف ئطخت ةماعلاو هغفخحم امتح:ىتلا

 نتخاىذلا مودَقلا نأ ىلع سانلا رثك اومهضءعبلاف ةغادي :ثتااوةغيفخ تامتملامودقلاىزرطملا

 مادقو ل يقثتلاو فيفذقاا هيفو يلح هسادثوأ مأ كلاب ةدلبوهليقو هل الاوه مالسأا هيلع مهاربادب
 ءاهنا جابر رغ_هدالواولات ةيعدق لاةيفءاا رغصتو ماد ىهلاةد ةفنوم ىهوءاروفالخ
 ةمداق ةدح اولاريشعحانج لكى شد رلا عداةمريطلا مداوؤو لبقل ا ىنعع زي: «ةبمدقوءادو ومادقالا
 نمرثك أ مشلاو هبىدتقيىأ ودق نالفوادسأتهلهف لثم لعفاذاهبىدتقا نم مسا( ةودقلا)يادقو
 عورفلاهنم به ةيىذلالعالاةودقلان لاقي و سرافنبالاك رك ا

 ( امهئائبامولاذلاعمفاقلا )
 بعت بان نم هنرذقو افيطت نكي ملاذاسعت بابن مرذةوهفئثاارذةرد_صموهو خسولا (رذقلا)

 ىفلاك سمنلا ىلع قاطد دقو كاذكهندجو فاالا,هترذقأو هذ*ول هتدركهنرذغتو هتر د ةةساو اضأ
 سا !ىرهزالال وق مدّقتو رذفلا نع طئاذلابىنك طئاغلا نم وكن دحأ ءاج وأ ىلاعت هلونق ىف عرانلا
 لاك هم ذ علخأل لو هيلع اىلصىتلا نأ ىو راع هل د: دقو نا سنالا ندب نمجرا1 نار ذقلا
 قاطت ةروذاعلاو س<وهو ةماهلامدوهانهرذقل او ةاح مدةياو رفر ارذئاهم نأ لد دج ىنرخأ
 اومنت>اهت:مو ةُثافلاىنعةروذاقلاقاطنو تاروذاقااوراذ فقالا نعمزاتي وهو رذ#قلا ىلع

 فذ فراج ىرب ضبان ماةذقةراحعاب (فذت) وذو انزااكىأ اهنعدتلاى-منىتا!تاروذاقلا
 لمأتالورب دترتغنم ماكت لو. ف ذو متثلا ىدوةهبقلا ةفيذقلاو ةمافلاباهامر افذق ةنصحما
 ةقانوريسلا ةعربسوهو باتك لثم فاذةلامءالاو عرمسأ هودع ىف سرشأ ف ذاقتوأ فتءقااءف ذو
 ةعرس ىرسءاملافذاقتو لدالا ىلعاهريسؤةمدق2لوسر ناز وفوذقو اضيارمسكلاب فاذف
 مسالاو ةلموملالادلاب هذه لع< مهضعبو نام لدأ ةغل قديلاب هثفرتغا برم باب نماوذف هذ ذو

 بوذهتلا ف بو: كج ءوهوةل_هضغلاب هردش هنال مضل ىلع ىندو هب رب وفكلا"الع امودوفاذقلا

 ةلذقأ عاجلا ةيصانلا فاخراذعلا دعم سرغلانمنوكيو سأرلارنوم عاج (لاذتلا) رسسكملا
 ىذفلااه.يف تملأ ف لالا تيذقأو غسول اه .فراص سعت باب نم ىذق نيعل ا(توذقز نينوذب لذقو ىذف

 ىذلات عل ربا, نماذق تذةواهنم هت رشأ لة ةتلاياهتيذقو هس اىع اه

 تاقلا)



 نسحوهو ماهو سلف أ ىل_ثمدادقودق أ ع+ اوةلذهعلا دلج سلف نازودقل او كلذ نمالاوطح ريشما|

 دحأ هيكربداكبالق اشاا علا مضااب ةمسقلاو اضدأماحت مخ اواهةعسلق راهافسأ قدو تريك

 ناوعذ اربد وهو هلة _غارال ضب روف هل ع رلا تابن ن هءامحلاو ةزوشامضن (ناوحفالا) هلم

 (امهئاثيامولادلاو فاقلا) سرغلادنعمن وايااودو ةناوحقاةدحاولا
 شارب نأ لمةمهساامسارسكل ابحدةلاو بايسأو بس لثم حادقأ ع+ او ةفو رعم ةينآ (حدشن1)
 همسعاذاهّلا دعو همسز ىقحدق هنمو همصقنتر هياع عفن باي نماح دق نالذ ىف نالف حدقو لصذ بكر ب و

 ءامأاهمف داؤنو الواط هتقفش ل25 باب نم ادق (هنددق) ةداهشلادرو ب سنلا عاطقنا ىف رثودامرك ذر

 ديدق مو غور دمريغ نوكي و لعنل اهب فص ريا لج ناز و دل او دقناف نيةصنبهتددق لاذ

 لثمددقعجلاو سانل!نمةقرغل او ةَقي رطل ةدقلاوةلثأءملاو ةاواسملادارب كاذ دق ىلعاذه ردقلا
 اردق ىلا (تردق) ةدح ىلءدحاو لكىوهناك اذاس أ نلانمةقرغا !لوقد مهضعبو رذسو ةر لس

 رهشااددعاور دة ىأ هلاور دق اؤهلوقو ني: فة: ردقل امءالاو ىنءعاربدقتهتر دقو لتقو 3 رمذ ضأن نم

 أردو هقيضردقيوهردقبقز رلاهّشاردقراهيفهارورمل الز انماو ردة لمةو نيئالثنامعش اولمكسف
 هلوتى ةداورلامهضعب لااذشو مدف أوهفرمسك- اا هلردقي وهدامع ن هءاش: نأ نزرلا طسب ةعمسلا 3 ا

 هلام ىأ :ردتواذ هردئاذ_ه لاقي هغلممةغا حفلا لادلانك اسئشلاردقورمسكللايهلاور دقان || ٠
 ردعبذ خأو ةئامردقو ةئامر دة مهىرشةثزا١لادو راتوو ةمرسىأردقالو ردة ىدنع هلاملاتدو

 ريغالعّتفلاب رذمااواهرا دعو اهردقبو ةحتافلاردقب ار قوهيواسياموهو هرادةعىأهردقبو هقح
 ةيناردقلاو بسح تغلب ردقىلعءاجل-.ةئثلائشا!ىنفاواذاوىلامة هللا هردةد ىذلاءاضقلا
 ل>رو لوجو ل+-ل؛هرو دق! ١4و ةريدتلاعِيفريغصتل افءافالخ دتاذذو ةئنوم ىهواهيف خبطد

 مسالاو هنم تنكمتو هءاعشد وق برمض باب نمردق أ ئ شا! ىلع تر دتوراسس ىأ ةرد-ةمو ةردقو ذأ ||
 نكممى م لك ىلءدارملاو ريدقْئثلكىلءهللاو «-ءاعرو -ةمْئذااورب دقو رداو لعاغا او ةرد#قلا

 (سدقلا) فيعضتلاءىدعتد وتالي ملا قلعتت الىلاعتهتدارانأ ملءاملامملعلل ةةصلا تفذخ

 فو رعمامْنمس دستملاتدبو ةرهطملا4_سدّقملاضرألاو رهطل اوه فرغذت ىناشا !ناكساو نيتهذب
 ةيدابا!فرط ىلع برغلاة هج نم ةفوكمأ !برةدعضوم ةيسداقلاو سو دّملاوهو هزئةهنلاس دست
 ةفالخ ف ةهظع ةعقو لانه ناكو نارعلاداو سدح لوأو ب رعلاضرأرخ أ ىهواذءرفرششءة سجود
 مضاايئشلا(مدق) كلذب تيمسف سدا, ضرألا كاتل امد لالا مدار انا لاقي و هنعدّننا ىذرر#
 مدع او «ةؤو ىلع عوةولا مدت ةم هنامز 6 هع مدق دعو مدقوهف ثدح الخ بنع ناز وامل

 لوةتو با.سأو سس لم مادق أ اهعج وءاهلاب ةعدقر غصن اذهغو ىئنأ ىهوةفو رعم ناسنالا نم
 هتمدقاممدقلا لدأو ق.ىأ مدت معلا هلواريفذخ اواهياع لبق اذابر1-ىفهمددةعضو ب رعلا
 ىلءمدقأو ل-+ بعت بابنم م دعب هياعم هو هباضرلا نعةد انك امادقا برعلا ىلع مدقأو كما د5
 مساليةثئا ا, نوم دقت نذل شمل ةمدقم ه-نمو مهمتةيسموقلاتمدقنو هياعأرتجافلالاب هنرق
 ىرهزالا هلا ليةثتلاز كالو فنالا ىلامفاقلا نك [..نيعل|مدةمو هلم باتكسلا ةمدةمو لعاف
 ليقثتااب ةمدقملاو ةمداقلاو هلوأ لوعغ ملا مسا ةغم_ص ىلءفرفنعأاب اضدأ ل->رلا ةمدقمو ه ربغو

 الو هةطساوو ل >رلاةرخ [لوُدت برعلاوى :رهذألا لاق تاغل ةثالثا ا نمءاها فذ->وهلثمحّتغااو

 داءلالجرلامدةوحتفلاو ليعثءلان ههجوو هسأر مدّقم برضو ةمداو فن الوق لصخ هتمداق لو
 تةوىأاةرطل_هع ياحلامدقم تدرولوقتو لادلاو مهلا متفدامدةمرامودق بعت باين ههمدةد
 بالا ىلع لوعشملاو ل_عافلامساوهنرخأ ف الخل! تمدقو ر 4 _صم لصألا ىفوهو جاحلاءدقم
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 فرصبالوفرصب ودعو رهين اقلامضيودو نياممود بونملا ةهج نم سو هيلع
 ( اهئلثياموءاتلاوفاقلا )

 دقو لجو لا أل :بتئاهدحاو ءاعمالا|باةفالاو بامسأو سدس لثم با ة أ ههدج معمل( بتقلا)
 لاهو تسب اذاةصفصقل !(تّقاا) لج رلا ىمءامو ةمدتق اهريغصتر هيئة لايف ءافابدحاولا ثنؤد
 رءونمأ نم هبنواةةدامة:داملا لهأدةفو طحق ماعناك اذانىب داالا هتينوالكربس>تةلاىرهزالا

 || + -ةعمرثت_تىذلادئاصلات يد (ةرتقلا) ةنوشكلانمهيفامىلعهبأو زتجاوه رذطو هوئدهوفو
 خومطملان م ناخدلاراّدّملاو ةرث-ةاادرثة ارت او فرغو ةفرغ لثمرتق عمطلاو هودغو صاناك هديصت

 ل-ةفىباد نممسللارثةو كلذريغوأ مظعلاوأ قرح اىوثملامسللا عبر راتقلاىناراغلا لاقو ىتءموانذ و
 مقو اراةئارتةأو ةقفنا|ىفويضد_هةوب رضى: نءارو ةوارعق هلا ع ىلعرتةوهرا25 عفترا برعضو
 فذحاذاوافدوتناكاذا اضدأ ل متةهأرملاول.ةةوهفهحو رن ةهزأ الثق (ه-ةات3) هلامارعتقت
 هقفرعال*ةئذلا تاةةوىلةقا مف عمل او نالف ىندةليتق تورو ءاهلا تا دواهء ا لء+فوصوملا
 رسكلابلئاةموهفالاةةوةلئاقم هلئاووةرملأ جتفلاب ةلقل او وسلة هلة لاق ةئشا رمسكلاب ةلّمَملاَو

 جفلاب لاتقل ىفنوذ أ, نيذلاةلتاةملاو لوعقم مسا تغلاءوةلث اًعمونرلت ادم عمسللاو لدعافمءا
 هبوبيسةرابعو:دحاودلاحفلوعفءو لعاذوهف هياعو دحاو لكن م مقاو لعشل نال كلذ نمرعسكلاو
 زاوجىف هل ثمو هبه_ب-اص لعفب امه. اصب د>او لك لء غي ندذلا نيلوعفلا نياعا ملا باب بامأ || ذه ىف
 الرمكلابفلاتةلاىف اوعرششي لو لاتقل نودص: ندذلاامأو ريسثكو هونداهملاو بتاكل نمهجولا
 اذا ىذلا عضوملاءاتا او ميلا حتفب ل_ةةملاو جتفلازح ملف نياوعفم اونوكد ملف مهيلع عقيل لعفلا نالريغ

 اه ىنأت اذااماك :ماكت نازوال_ةفت ه-ةجاهط لج رلا له ةئو غدصل كاسب هم اص داك: ال بدأ
 ىعاوتا اديعيقام«ألا عام ناكم ودب د ثريغدأو س» واعد ْئم مقالا اودوس ًالارا.َلا , 35 ناز و(ماخقلا ١

 اميئءلثياموءاثلاوفاقلا) اهداوسوم
 وهف ل-> رلاى عم هب و سأم5 ريغ ىلع رعلاثم مة لعافلامساو:ديج ةعطق ءاطعأ اذا لاملا ىف هل( مثق)

 رثك أفاملاريسكو هيلع [هتزمهو لاعن (ءامقلا) ةيلعلاو ل دعا فرمصند الاخ شوارب دقت عاق نع لو دعم
 نازو أمم ضرأو ةءاثةةدحاولاسوةفلاوروعلاورامخلاسانلا هسا مءاوهوأ منذ نم
 لوقل قباطهوهو رانا هم_ثي عون ىلعءامقل!قاطي سانلا ضءب وء153 تاذةمتاءادأ |مضو ةعبسبسم
 رايخلااوءاثقلاب ثنح ةهك اما اذخ أبالفاحولو ناهج ورايخناعم امل اىفواب رلا ىفءاهقفلا

 (ا+ واي امرءاط اوف اقلا)
 همؤل نم لعساذاب عق لج رلا بحق لاقب تاكو ةءلك لم باحق عما او غلا ةأرملا( ةبسقلا)
 ةبسناهف ل -_.ةا.غاو ةرحاغلا ةيسملاواضدأعرابلافلاقو ةيطوقلانبا4لاف هنم ةَقتثم ةمعقلاو

 لاقفو+لاداسفباسقلا سس اديردنبانعو كلذ زمرت له_ستوأ نمت امنأ او دارأ لاعسسلا نم
 رطملا( طحقإل تاسثاهنال تشااوهلوألاو :دلرم ةءِسّقلاىرهو1الاوو كل ذ نم ةيسقلا نا تسحأو

 تطحفو طيحئوهف مذلاب طحثو به5بابنماطحق طحقءارغلا ىكحو سئحا عفن بابن ءاطحق

 ىهوتط>فأف فلاب ضرالاهنا طحفأو طيحاةمدالرو طرسقمدادو لوعفالءا::!!دموقلاو ضرالا
 الف طحقأف هلد أن مثددخ فو لوءفملاو لعاغللءانملاب طعقلا م-ماصأ موقلا طحقأو ةطسقم
 رطملا سا ١> ىنااسايتحا هم ثزرطالا هنععطقنااذا طحتأ نم ذوخأ« لمد ملف ىنعي هياع لسغ
 (فعقلا) لسغلا بج ودقف نانا 211 ىتاااذا هلوؤنبخوسنمامهااكو ءاملا نم ءاملا ىنعملا يهلامو

 ىاغلاوهو ساةنازو (لحف) عش ولاجأو لج لدم فاحقأ عمإلاو نيعلارمص تم ىف هلان غامدلا ىلعأ
 (مدحق ) خسيش م هلّثم بعت بابن م لح قو يفالحق لحقو لح اهو هف سدد عفن باد نمالدق ملا لحقو
 اذاهم>ق ل2 و بالاكو ةباك لثم ماحت عملو ةم>5ىثنألاو لوزهممح سرفو مره سلف نازو

 تجي ْ



 رانلابلعئشا ىذلا بط اوهو سا.ةملاعضوم ده لثم سدّةملاو لدم مملاريسكد سامةملاو صدشأا
 لوم ةماو لص: ا مسغل ىلع لو لو“ آلاو ةمجلابه«-هنمو سد اةملاب. اهكنسالازاو- يناثلا نعو
 قرشا | نم مظعملا مرحلا ىلع فرمثم ل. رغصم س.ةونأوام لنا دال ىذلا مسغلا ىلع
 نبةصييقهنمو ل-+ رلاىمءامولمانألا فارطاب]وانتيىذلائثلا ةعرك نازو مصيخلا
 امون قداطدقو هعسوو هطس فال تر ضبان نماضنةىز رااشا (ضيق) بئذريغصت بدؤذ

 نم هضءقت ضءقو هك تى هةضدق قوهوهن :ذخأ امض. قئذلا تضقو طسدو ضع هللاو هلوقد

 عفو دهم ناز و فمسلا ضم ةمهنمو هعباصأ هيلع مم ودين هيلع ض.ةوهغلمذل اوفاَعل افي رم

 (طيقلا) ضقناف هتازع لم ألان ع هتضءقوهتامأشاهض.ةودملاب ضءةبث .جوهو ةغاءاملا

 ىلا همسن رمهع لوعد ق-قر ناةك نم سبوُد ىطمغل و سامعل | ىلع ىطق ه-اولازرصم ىراصترسكلاب

 لاقو ىط ابق عم1او ةيطبق هبج واضيأ هيطبق تامئونا بالا نيدو هتسداؤرف سايق ريغىلع ظمقلا

 هبلاو بودلادبرتتنأو لص ألا ىلعرمسكلااب ةمطمقو ىطبق تاقامزالا م 1كلذ تلعجاذا لماخلا
 فاطانلا فاقلا مهي ىطيمقلاو ةمسن نوكيا ماو هلامءانوكي الهنالربغالرمسكلاب ةيطمق :أ هاو
 نبا اهاكح ةغلمذلاو غلانالوبق بعت بابنم هلبقأ دةسعلا (تلبق) دهف فذ ورصقف ددش

 ةلابق هحورش دنع هتغاتدلولا لاقل !تايقوامتذخأ ةدهلا تايقوهثقدهصلوةلا تابقو ىنارعالا
 رهشلاو ماعلا لقول ءةتوان: دامعو انءاعددتنا ل .ةواضدأ لممقو لات أ سهاو لداوق عمجلاو رسسكلاب

 لاقد 4: هم مها نيم دل لعل اول _ةموهفاضد» 1 الابل ف ةأو ريد ن الخ لدادوهذدعق تاءنمالومق

 لمص اضم" الا قو اعمل فأول -.ةىناعملاف لاقي ا هلامق سال ىأ موملال يقل كلذ ل عفا

 مكيناسنال اجرغل لمعلاو لءةّةءسم تقو نم كأن دصش لة لذ نارك كاد لن اوريغال فا آلا

 هي>اص نالالءو ىهم“ لم هربد فال ْئد لكن م لل ةأأو ىأنك .عاو ىدعلت لاول 0 1 اواموكسوءأم |

 ةامقل اوه رعد اا عنه كو ءاعإت هل عد ئش راف تحلل نال د هريغ هب لياقت

 قال ءاشلا لوعذملا مما ةعما طق علا اوما اوفرغو ةفرغ لل-“ ملف عه اوال فتدلولات 1و ْن همعأ

 ىدعنيةمك:مدقو ةررادالا ى-هفرخأ نم ثذاك ناو مدق نم ةقلعم قلتو نامد هالو ةمطق امنذأ نم عاطف مب

 لوعفم مسا حافااب ل. ه2-بموهق هتوهداو رطلا| تافدشاو دولا ىدع نحب أني تمد رخاؤمدقملا

 ةيشاملاتلمة:_سارداونل' ىو ارخآىلرهظامالوأرهظولىأت رز دبة سا أمى يمعأ ن نمث امة ةساولو

 ةياملاتاءقو هو امتام5أ اذااضدأنءاوعغمىلافل الان ءان'ا مامقأو نياوعمىلاهي دعت ىداولا
 هقهجىأ لبث ف ىلو ةقاطىكأ ب:نءنازو ل -.ةهبىسدلو هتامقت_سااذا دعو تاننءالومق ىداولا

 ىاننم لبق أ هب تاق لوُةد لعاذ ىنهع لعف 0 ه4 لءقو ءالمق ع.جلاو ىنعمو ايزو ل فك-لاليمقلاو

 ةعاجلااضد أل ممقلاو ثنؤملاورك ذ-لا ىلع لمسقلا قا طدو تانك اذا عتفلايةلابق برمذو ل5

 اهضعب لصتملاعطّقلاسأرلا لئاةواهيف ةغلذلِيعلاو نيتمخب لءق عل او ىتش موق نم ادعاصف ةئالث
 ل ل 0 0

 جقاتفاشلاوه سكر ءذلا با كللافانات كاذ.<ب 0 0 1|

 ليقوهنفا ارعىار كحل اب هئلامق ىف نفي ,مهفي رع موغلا ليبقو ةعانص هنالرسكلابةلامق لمعلاو

 عضوم.ابلاو ل نافل اعتفب ةيليقل اواريدةثوأ اظل ةفاضالانالاءانعم ءمهغبرال م -م«فرط دعب فالخ

 مداذكهىز رطملالاو ةدلم هلا ندآعمهشلا لو سر عطقأ ثيل 11و ة كد لنا ترق لان

 هلم +:تااذكه طاناسااوهل اوناقلاو ٠ اياانوكسو فاعلا ريسكب ب وتكمىناغصل !تاثك قو ةفاضال ب

 عمجلاوى رعدود#ءابقلاو ءارقأ عمجلاو فورعم (و.ةلا)< ف لقند رفظألو حد ةارلا هع. :ةوىلاز 3 أ

 هنلاىلص ىنلا ةئيدمب رغب عضوم ءامقو ه:مصضاذا اودق ءومقأ ف رات ونق نم م قت تنم هل ”اكوةمدقأ



 11010 001 011 ال راقا اولازو اة ماو واعر اةسشن :؟له ة: لاتقل نااوهركو :داغ:داالامدافتسا اولاقو ةماموأ كولميوأ ةضفوأ يهذنملامةقب رط

 رعاشلالاف هلوديبرعلاضءدو دافتسااذا ةدافاالاملح رلا

 لامدعغمول !امءالهم ٠ لاقنلاىفلمرتهتئان

 ضيقت لولا (ىاف) )قد رطد لزنم هد لام دامقو اكله خ نمسدألاو علاةدئاقو دئاوفا |مهلاو

 ء”المهبحاص هضاوأو'الّتمااضيفءانالا ضانو ةغاف ألا ضاؤأو ىداولا هغ-ثنملاسو رثك اضمف
 تار غنم سانلا ضاذأو هرثك هلا هضاخأو زثكزتل نا شافو. كرش لذ 0 ءانملا امو

 ىأ ة_ضافالا فاوط هنمو اهيلاا اوء+ر رد ةأ| موب هكم ىلا نم ن ماوضاخأ او هضاف | ةعفد لكوا منءاوعفد

 لعاف مسا ضفة سمو هفرمشتذ او سان :لاىف عاش ثيدحلاض ءاَهأ_ساواةكمىلا ىتهنم عوج رلا فاوط

 طفاوقاذملا هك او ثددحلا سانلاضاغة:-ساٌلود نم ممهنمو اوذ_خٌأىأ هيف سانلاضاذأو

 هدنعوهو ضاغ: سمتثد دا>لأ اًهدال ةغللالهأ ةماعو تدك !!ناوييمدألاوءار هلا لاق ىرهزألا

 ال1 ل رلا ضان وا متن ام ةملكد ضاخ امو لءاف مسا ضيغت-برعلا ماكو رمال نم نإ
 ةمحملاو اطااب لحرب ١١ طاف هفألاو تدر شاضمف هسفن تضاؤو هدكس 4ءمذ ضاذأو هنص هدس> ىلع

 1 عج اوفورعم (ليفلا) هريغر<ملنممهمو اضدأ عاب باب نماظرف طفي سفنلاركذرغنم

 نه أمفءىند ل رلا(٠ .اف)لامف همحاصو ةلف أ لاقب الو تكس 1١ نبا لاك ةينعلاثم ةلمو لوءفو
 6-0 رة ىلوم لا ءافو ق1 ا ىلا عج رت ىت>ىأ هنا يهأ ىلاء ىف: ىتحلوزؤتتلافو عجرعاب

 قرسشملا يذاع ىلا برغملا سناج نم ع. جرف« ىب لظا !ءافو ة-عج رىأ ةدمف هنأ سها ىلع هلو هج ز

 الوز فان وهو ةمينُعأا او جارنا ءىااوتايدأو تود وت دن ىل- ةمءايفأ وءويف ع حاول ظىف مدقتو
 رعشلاىف الا ارثك الا ىلع ىل-صألا ف نوكدالو ة َ .طقن لم دئازل كلذ بابو ماغدآلاو لادالاز وح

 نوكت فو ص منام اريح نوذلاو راولاعمج دقو ؟تاءةفاهعجواهطفقلن ماهدح اوالو ةعاجلا ةهئقااو

 اش نيعد زآ وحن ةيسسلل نوكتو نباح ثدشمو از اهوأرادلا ىفدي زو هع ةدقر طلإ

 منأ و ه:لا تاك أ ىقىاعت هلوقك مم 2012 ندر ءاهدخ اك نعي را لاكشسا يبفسد ىأت اس

 نابع هيف مك وذو لانلاعوذج ىف رلاعت هلوقك ىلع ىعنوكت دقو مأ عت مو ةنللا نادعأ 56

 لوألا ههيشوةكالو لاكالو :ءملاو زاحف ءانعمىلاةمسنل اديرأ ناو ةممَةَح يف نازل ةسنلاخرأ

 تابالاك قال اراد اذ : راتزاسلا فوصل

 1 فاعلا ب اذ :ح :

 امهءلددامو ءاملا مناهلا

 ىعمنو ارك الأ نلكرتل ادع فو ودموهو رودملا تيل لعق 00 1 ةبقلا)

 نال_ءف هنزوذ هحونمة:دئازنو: !اوساط_ةلانا.ةلارما ءمار ذكر لام طاق اخ اوةهاورألا

 لخا )ع جيشلا) سدد رمسكلل اب بقدر ملأ بقوءاحلاىفمدقت نام ةراجو لاعف هنز وف هو نم ةماصأو

 ووفامتئنل ( رك ذلاب صا بو ةءد لة ناذ ى ةذأالاو زكذلا ىلع عقنو ةرغو رمت لثمةصق ةدحاولا
 نيحوقملان 50 را ا رع كلر العرعر برت و

 عمجلا اونو رعم .( ريقلا) ايو مذم ناك اذا هلعف هيلع عنق و ةغلا مم لمع ءااو ز وفل! نءند دعمملاىأ
 ترعذو ل-تةةىان نم اريق تملا تريورباقم مجاور وعلا عضوم هكفو ثلاثلا مضب ةريقملاو روم

 ة2- >اولاريفا صعل ١نم برمضركسن ,اروريقلاو اريق هلش اءحو ًاريقي نأ ترعأ فا الابهنرق و هتئذد

 ميو ثلاثا مظبو فمءضتلا فرد نملداهت ”كوناقلا دعب نوني ىهوا ويف هغل ةريثهلاو ةريق

 تسقو هلعئاشع سدتواهمطعمن مذخ أ بر ضباب نماه قد ارا (سدق) رانقع-هلاو فرغهلل
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 اهسةقي زاننم ةلعش نيتصفب سيقلاو سدتقاو فا ًالااطعو ارانهتسنقأو ىدعتيالو ىدعتب الع لحرلا
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 الناوإ 2.

 سانلا ضافة_سالوةمف ه-فنن ىدعتد لوشن نممهنمو هبوهمق سانلاضاغت_هالاق.ف فرحا

 نباو ىمدألاو ءارذلا لاق ىرهز ألا ظفلو ناذ !هركنأو ضاغةسوهن ه.فاوذخأ اذا ثددحلا
 سفألا م11 نم نك مه دنعوهو ضاغة_سملاقد الفه4_ةنيىدعت,ال ةغللا لهآ ةعاعو تكفل

 أفأف || ددرتاذا ةج رحدجرحدلثم :أفأف نيتزمم (أفأف) ضيفة-هلاةرف امزالهلامعتساب رعاامالاكو
 ليئاعروت انأفءا_:واضر أ ةلالعف ىلع :ءافأف ةًاراو نؤافأف موقو لالعف ىلعءادأذ لج رلاذ ءاغل اىف
 نوف [| عضوملشقنانومهلا (قوف) ناسللافةسح ةأفأفل!ىط_ةرسدلالاقو رفعح ناز وأفأف لج ر
 هقوفرمس كذاب ع3 باب نماقوذ مها !قوفودح!ولا طغا ىلع تاتوفو لاغذأ لمقاوفاعملاو رولا

 «ةةوفو رمسكناو هترمسك قاغذاولاق بان ءاقوذمه-سلا تّعفلاقمف ةكرطاىد_عتوف ونأوهف

 كوغااىراينالانب لاق ةقافاه_:ةفأ تاقهبىرئاررولا ىف مهلا تعضواذاواةوف هل ثاعج اَعيوُمَت

 مهاضف هباععأ لح رلاةئانوؤوفلاقمف هاا, ثنّوددقو قوغلا ىهوقوةلاوهلاش.ف ثنود و ركذب

 لاقي عزالاد:عناسنالاذخأباممضا ايف اوغلاو ةَقْئاذ ىهفلا+ايةب راملا تقاؤومهماغوأ مه#< دو
 رولا هيبصي ىذال لاب ىرهزألال اق ةيلاغلاةةهلاعمج رتقاوغلاو باط بان ماقوف قود قاف
 هقانلا قاوف سراف نالاوو ني-:ءاهلا نييىذلانامزلااههفوءاغلا مض.قاوغلاو اناوف فوغد قاف

 لصألاو ةقافاناركسلانافأو هلة عهيلاعج رةقافان وذل !قاؤأو باط ادعاهعرض نيالا عوج ر
 قوفو ةقاؤوذوهوجاة>ااذااهامةذ!قاتفاو ةجاحلا ةقاقل اوهمون نم اظميتسا لاقي كهركس نمقافأ

 لضذغلاو ذاب زا !ءانعمو ىمك لا ءالع:سالل رعت ءادقو مطسأ قوفد زو تحت ضءةن ناكم فرط

 اهتوفا ف ىلاعت هلوقو لضف أىأ كاذ نوف اذهوا يلعب ز:ىنعملاو ولعت ىأ ةعستا اقوف ةرششعلا ليقف
 نيدنثا ىلع تادئاز ىأنيتنث اقوفءا_ن نك نان ىلاعت هلو ه:مو ركلاوأر غصل ىفاهيلعدازاف ىأ
 ليقوةنسلا نمداغ:سفنيلثل!نيتنبلاث د روثامأو ةدئاز ريسغامناودو نيةقحما هذ. :ىلعاذهو
 ثاثلا حالا عمذخأت ةدحا اواف زيمانالا اظحلثمركذالدالو ألاف لاق هنأل نآرقلا ن ءاضدأ موهغموه
 لالدت_-الا اذ. -مثاثا داو لكل نوكيف ىلوأ تخألا عم هنع صنت الن الف همع صقنتالو

 لوف || ا:.امالك مم-:نأوهفيفعل زو وةزم-فانوكسلأقلاوسرافنباهلاق ءالقابلا (لوغلا)
 ؤاَغتاذكب لءاقتو نيم الكل عاسءىف لأغلا دب ونأ ل-عجو ةريسطل اوهفاصمق ناك ناو هب نوتمف
 هوق عوف لم هازفأ علا بيطلا (هوغلا) نياوقلاباهموفوىلاعت هلوةرسسفو هطن1+!لاقيو م ولا( موقلا)

 اذكي ل رلاءاؤو ب ماعلاهاوف ألداوتلا نم ماعطلاهب حلاعام لاقد و عملا عجمي واف و لافقأ ولفت

 هحر* ناوزا'ةهوفوءالعأو هو هف ةوةغمواولاديدشتو ءاغا مكب قد رطلاةهوفوهب ظفلت وفد
 نممغلاو هئاوناهعج بيطأ |ةهوفىبارافلال هو سامةريغىلعءاوفأ هع واضنأ هفرهنلاةهوفو
 دحاولا طغا ىلع د وبا. سأو بدس لثم هاوفأ ىلع عم اذهغنو نيته ىف هلأ ناو. او ناسنالا
 ىلاو ىفو ف ل :ءاءل ىلا فرضأ اذاواهعجاهدرغ «قداطدم ىتلا ظافلالا سد رغن هوهرناف لاقمف
 هفاض:ألاقدو هيفوءافوءوفلاقمف فو را ا,برعأءانلاريغ

 (امهثلث اموءايلاعمءاغلا ) 5

 جسق ||| لاق تامبأو توب وثوب لم جايفأو جوف ىلع مف د_>اول ىلع قاطي دقو ةعاملا (جيفلا)
 هلصأو جسمشل اوهوىاراقاالاثو نيد نيه ىف ليقاك ف فخ هنكديدكنلاب حف جيف لدا وىرهزألا

 عمق [|| اهيف مدلا (حان) هممد5 ىلع ىىس ناطالسلا لوس ر وه لمق ج-مغلاهنمو ع رمعأ ةحافاجاوأو ىعرافأ

 ةعشلا|تدانو حان هنأ لاقيف ايدمتمع ابر اوامز ال ىثالثل ادءز وبأ لعد وهلم ةحاف ا حافأو 1

 ةعساو اصف ةضو رو ساي ةريغىلع مف أ وهف عت اىداولاحافو قع ب مطل !حافو مدلاب تتقن اذا

 ديق دئاذ هل تداف كلو نم لعاف مسا ىهو نادال لص ةدان زا |( هدي افلا) ترش تنااهفرانلاتحافو

 نمتدغتساامةدئاغلاديز ونأ لاقو تذ.أ الام هنمت دفاوهتيطع أ الامهت دفأو عاب اب نم ادمف ا
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 (اموئلشبامو نونلا ع«ءاغلا] لدقلا نم هتمقن قربا نماءاف ىعأر تءلفو
 ىبرعلام الكلا نمل_.ءاذدقْما ةممدعأ ةلكىهواثنلاو دنغل!نم لمد ىولحلا نم عون (دينافلا)

 ود هريغو ىرهز الا لاواذل او ىكرتلا بلعتل اء ار نم ُع ون ل5 نيتدهذب (كنغلا)ةخللا لهأاه 3 ذيل و

 هنمعونلائذلا نم (نغلا) لرتلادالد ىف ىوآ نب رذ ىلع قاطد هنأ ند رفاسملا ضءب لى كحو برعم

 باينمىنةدلاملا( ىتفإ ب امسأو س سل :منامفأ عملا اونصغلا نيغل او سولفو ساف لام نوذف عملاو
 هنرقلازاةناتمرحلا متل و هتدنف أ لاعمف رمش اءىدعد وءانغل اىلارئاص قولت ليو ءانف بعت

 هعناوج نمدتماام ل ةو ثددلا مامأ هةعسز هردمدولا باك لثمءانغل و ءازغل !نمدهون دو

 (امهئلثيامئءاا هءاغااإ
: 6 3 : 5 00 1 

 در اذاىثن الا عم سامقو سولفو سلف لم دوهف ع-+لاو ةدهذ ىمذ الاو فو رغم ع (دوذأ (

 نوعم- < ىذلامه-رادم عضوم لْغق ناز و دو ميلل (رهذل ا) تاباكو ةبلك لم تادهف ثدنأتل اق.قحت

 او 00 (هتمهف) هنع ىوهواهمذ لزن واه رع عماجم ايف لزندرلو ةأرملا عماج عفن

 ةزمك انىدعتي و ةغللا لهأ هلاو اذكه سراونيالات :ةلءاذار دصالمعانكاسلالمّقو ةغارد_كملا

 7 )» اهئاثيابو اولا عمءافلا ( ف.ءفتلاو

 لعفتلواتقو جرخاذا ةالصلات ثاؤ هئمو هلعف تقوتاؤلص 0 او هال |تاؤواناوفوابوف توغد (تاف)

 ئث لعقد قمسساذأ اناممف انالفت'2و الق هنموام قيس عار ذ.نالف هنأو رز 2 ئكلاهتاقو همق

 ءصأ نودئش لع مدالىأ هلع تاغ بال نالفو همف مالا, هنم قح أوهن م هسمف اود اوهنأربد.ةمساو

 نم ةعامملا (جوقلا) واولامخاتوافت همفاند امث لضفلا ىفانواةنواغاةخااذان "املا تواغتو

 اهف عفن واموفحوغينملا (حاف) جي رافأ جاوفالاع- و باوث و بوث ثم جاوفأ عملو سانلا

 لب حاف هنقنملاو ةثيملا ف لاةيالو هس اع ةميطلا عبرلا الا حان لاقدالو اولاق هعير ترمثتنا اذا اضوأ
 نادوفلا تءكلان.الاتو سرافنباهلاو نيذالا ىلدا هلل ارعشم طعم (دوغلا) اه رت ءهلاقد

 بول مداوفأ ع+لاو دوذ قش لكس أر ل12 .-ان ند دوذلا نأ ىىمدألا نععراملا ىف لةذو نانريفضاا

 لمعتسامم همقرخأتال ىذلارضضا+لا تقولا ىلعىأ اذه نمروفل | ىلع هعفشل امهوقو تلغئاناروذو

 نكسبملوا عيف لسو ىتلا هتك نمىأ روف نم عجرم هت>احىفنالف ءاحلاقدأ مف طدال ياا ةلاخلا ىف

 رك دلا ىلع عمتو الا ةراعل اوُتماريغ نم هل-قاسعع ىلا دعدام لصد نأ هْمَعَم واه دعب

 رأفلاه بف رم اذاسعتبابنمز وههمرتفوهذ راغب ناكملاركفو رو ةرغ لم رق عمل اوىئنألاو

 ىاراغلالاوو سراذناهءاع صناهف.ةةزووةز ومهم ل ملا :رأفو كلذك لعفم لعرأ ةمناكمو

 (ذاف) ثدثأ لوألاوروغد راف نمز ومهمريغىرهو+لالاقو كما ةراوو ةرأغلاى هو زومهملا بان ىف
 ةزمهملابىدعتبوهبصتخاو هلإسىأذخ أ اع زاو هعرغ نههق-ذخأ ن1 لاعبو انو رفظاز وفز وفي
 اهنألتاماذا ديد لاب زوف نم ةذوخأ م كل هملاعضوملا ةزاغملاو ةزاغملا عطقزاؤوئشاأيهتزف أ لاشيف

 ةز وهم ىهو ئثنأ (سأفلا) ةمال_كلانالؤاغت هيت يمل بواد اذازان نملءقو توملا ةذظم

 اوذخأ ثددحلاموقلا(ضواغن) سولفو ساذةأو سلف لثمسوُرذو سوف, اهعج وف .ةءاازودب و

 تضوفو ه.ل!ءيهأ ٍم/-اضي وفن هيل ١هرهأ ضوف رامي هتاكلعام عي نوكي نأ ةضوافملاة كرس و.هيف

 ىذوف موو هطاقساوهنا.:اىناهيأ ارهملا ىمأ ضوف عرمشل اناللوءفم مسا ةضوةممهضعنلافو لغاف

 ريمخ تناكو ن1 أم_ثمهنمدارأ نم طاق ىأ مهدد ىضوف لاملاو مه سدئرال ند را سام اوناك اذا

 ىدعتدو لعافمعاض قة سموهن عاششد دل ١ضاقدع اوةموسٌة ءريغةباهأ | نير ةكرتشم ىأ ىضوف

 فرملاب



 الت

 كلذ صخاما ةغللا لهأ لات نامرو لدغو ةهك اذا مف ىلاعت هلوذو نام راو بطرلاو بني زااو عطبلاو

 ذاو ىلا عت هلو هنمو هيف لضف ىلع ابنت ةيمعتل بأ ثاهنم صم مةلم حم ءايشالا ركذت ب رعلانالرذلاب

 ريم د ,اوح ون نمو نمو مهةاثيم نيل |نءانذخأ

 4 ارنا نييتفلا نم ىددعو ىءومو مهارب اراو جونو دج ارخا نأ اكس ةلاكممو لد ربجوهلسرو<:كئالمو
 معأ) /وىرهز ألالاك عنق ةهك املا نمنامرلاو للاب ارخاكل ذك متم ةكتالللان «لاكممو لد ردع

 برعلا ةعلبةلهعلف اهئقاانم كلذ لات نهو ههكاد 0 نماسدل نامرلاو لقا لاقب رعلان ادع

 ليصفتللم اغلا مق صامل ارك ذز وم كلذك ل يع لل م الادب سا1اركذز واكو نآزغلا ل. وأتبو

 سفنلا طاسنال حازإل مضلاب ةهاكفلا هنمو ميظعلانآرقلاو ىناثملانم اعبس كانت آدقلو ىلاعت لاق |
 بع: هكفتر ةهك اغلا لكأ «ةتودب عتقئذلاب هكسف واح

 (امهئلثيامو ماللا عمءاغلا]

 نءاءءاف تاذراي دعةموامزال ل وعةس هتصلخو هتةلط أ اذا هتافأو صاخت انالفاهريغو رئاطلا(تلفأ) |
 0 هتاف كلذ ناكو ةعرمس رش تاغ اوايدعتموامزالانضي [لجعتس انا هتافو ةغل ىرمض باب ا

 لاركح.ءوهو ريسكللاب فلا هج :-ةاحولذو ب رمضان ءاحلفلاملا( تدلفإلاد رست لغت اهنكاك |

 برعمودو نةلاه:ئمذ- ع امني نو رجل غلاو نيغصن ىأ نب ٍءاف هتةقش ئذلا علق فو رغم

 نماحولف جافو قايغلا ل لوعي و لصالا ىلع دروب نم مهنمو قسوك ل صألاو جوك ل مقاك قامذ لصألاو |
 هاد لام عالم اه روظأ فا الاب همس هلا جافأواهتسثأ هتحع حلفو تلطاع رفظ دءقناب

 هنأ بطلاب :؟ ىو ةتغب ثد_<و نيَعثااىف ناك اع ءروهتكرشو هماسح الطن فالوطتدبلا قش

 ل نموانم ماض ىهراصرزمنع ع .ارااز واحاذاخ مدد يشمل عال ازواحاذاق رطخ مياسلا ىف

 نم عرس ع م بارلادعبةهماو 0 نمو ةدالانن نضام الا نم العلو الاعسم وو اع

 اؤا ا انبلابصضشلاجلفو رطخ جلاغلا لوأ» ءاهقفلالوق.اذ4شوةنمز 1| ْضاحالا ا

 زوقلاوةاغاا قب رطيا اوله ىأ حالفلا ىلع ينزذؤملالوق هنموزوفلا (حالغلا) حلاغل !هباصأ ا

 سلف لم حولف عمل او ى-كلإ هلاو ثرحللا مده عفن بانز ماهف ضرالا تءحلفو رصسلا حالغلاو ١

 مينو هنعللتو ه«ةققش اضد : ألف دي د-هلا تهافو رسكسلاب ةحالف ةعاد_صل اوحال_فراك الاوسولفو |

 تذل ةروسو ءودس لثم لق عوار ئذلا نم ةعطقلا ةجج لااا ةذلغلا) رفظوزاو فاالاب لح >رلا ا

 اذا ره5 أل اشيك سولف هل س دا لاح اراك هن" اكلح>رلا (سان أ) تعطق برمذ باين ماذدافْئَشْلا نم هل ا

 سل اهم عسجلاو ساغموهذ مهارداذ ناكنأ دعب سولف اذراص لوي مهضعبو هيلع :رو2 لاح ىلاراض

 سانلانيدهرهشو هيلعىداناسل فت ىفاقلاهدفو رسعلا ةلاحىلارمسل اةلاحن ملاقتنالا هتَمِيةحو |
 برض بابن ماشلف ( ه2ةلف) سولف :رثكلا ىفو سف ألة ١1 ىف هعجمب لما عدد ىذلا سلفا اواساةمزادهنأد |

 قافت اذاهودغو شسومملا كل ذكو لوهفم معا قافم خوخه هو ةعلامم ريدشتاار هةقلفو ىاغئاوه:ةقش 1

 ةقلفلاو نقشت ئل ا قافتواهريد_ثنعم ماللاوءاسفلا مشب قولذو وذ ضف !نافف دقو ءاون نع
 ني:هغب قافااو قاغلاب نأ ف الابر عاشل ا قافأو بددعلاىهالا لس لا «قاغااو ىنعمانزو ةعطقلا
 رولا سعب كاف و ةئو را رق لثم لزغملا(دكلفإ ةم ةيطعل اة عكلا ينيز لاثم قا. غلاو عصلاءوض

 مضي (لغلغلا) ثنويفاعجو ررذمذادحاو نوكي ةئيفسل لفة لاثم كلغلاو بامس و تيسللم
 رمسكشاف هتزمسك لقناف ل-23 باد نمالف شكلا تلو رسسكلا | هلا زوكالو اولامرازبالان منيءاغلا

 نعةيانكم مالوفلأ اريغ .هنالقو (ثالف) سوافو ساف لدم لول ع: اوصال هت قرتفك لقلاو

 نعل روما (ولغلا) ةنالقلا ءادونالغل اتءكر لايف مث اهملان عءةنانك امو ىمانالا

 هئاصفروم ا تءاةذاو همن هغا ل»نازوولفااوع الاب :واذ ىثنالاو. 00000 عسملاو حلاو همأ

 بامسأو بيس لئمءالفأ علا عنج رامصحو ةاصح لثمالفعهعاو اميفءامال ضرالا ال _ةلاوهمأ نع
 راب لالا رمل 202 7 ل ا و م سد

100 



 لاقيف فيعضتلابىدعتب و نذاحاههو ورملامهتمو صخع نطق ل رو امضي ن طفوهف ةرصم ل
 (امهثلثياموءاظلاعم ءاغاا) سدا هتنطف

 ريغف باه ىّتح طاغاذا هظاطف سعت بأي نم ظفد طف هنملاعيبلقلا طماغ دب دش (طظف) لحر 5

 لجرلا عظف أو هلثم عظة موههفاعاطنا عظفأو عميطتو وف تلا فدخل زواج ةعاطتف يالا (حل اف ) هعضوم

 (امهئلثيامونيعلا عمءاشلا) ديدش ىعأ هب لزن لوعفأل.ا.ننلا

 رثيوحادقو حدق لم اضد رم كلاي لاعق هعيجو ر يسكب لغفلا مسالاو لسشناف تفل يالعف (هناعف)

 ن-سحلا ف-ولامااكو مال_سلثملاعفلاو: رملا تقلا, ةزعفل او لال 'و لظو باعشو بعشو راثنو
 الاعذ لعف لام يف اض.ًأارد_صمنوكت ولاعفلا نسحوه لاقي اكلاعغلا عبذ وهلايف اضرأ عبقلاو

 سأرلاة ضد رعقذعل اهعمقد» اشكر ىهلاقب ةمح (ىففالا) هقلتخا بذكلا لعتف اواياهذ سهذ لكم

 ةفصب سلو مساهنال نب ونتلاب ىف هذه لاقت ةمقرالو نان رتاهنم عفند الاه سفن ىلع: رب دة م لازال

 ىادالا عجلاو نيعلاو زم مضي ناوعفأرت ذااو ىطرأو ىو رأ بار عالا فهلثمو
 («(ءارلاو نيغلا عمءاغلا)

 حمفتروتلارغقناو ىدعتدالو ىدعتب هتضق هنرغفر حتةنا عفن باب نم ارغف مفل |(رغف)
 (امهلثيامو فاعلا عمءاغلا)

 دنع ه-ةءاط هته قفتو هلثم هن دَّعَتفاو د ةفو دوٌةفموهف هم دعانا دًةفو برمذ با: نما هةذ (هندشف)

 رّمفاولوةد لو جا ارمسل |نيا لاق هلام لفاذا سعت باب نم رغب رقف لاشي لعاف ىنءأ؟ليعف ( ريقفلا) هشغ ءغ

 ريعفلا ىف لمقام نكس سم د-هنو هنممعاةغل مشلاو :هار رقفلاو رةتفايهنعاونغ:ا مهلايىأ

 ىدعتو امه ثاانالوءاهشسو ةهيفس هلث ةمورك ذملاعمكءار ةفاهعج و هريشف ثنؤملا يف اولاقنيكملاو

 ًاريقفوهف هب تازن ل ت5 بابن ءارقف لجرلا ةيه ادلا ترةفورَمتفاذ تر قف أ لاقف :ز محلا
 ا عمل يعفاضد

 1 تدكسلا نبالاق تاصعو ا ا ل ياو ا ا

 | تاردسو ردسوةردسل*متارقفو رةفاهعجوةراقفلاىفةغل :رقفل او رسكملارءراقف لاقيالو

 ىكتش اب ع5با:نمارةفرقفو رهظااةرغفباهدشت :رّقف ةيططاو ديصقلا نم تدب لكرش"ال لد هنمو

 ||| هراقف يك رتل هكترعأ ف الا, ريسعنلاك تر قفأو اضد ًاروةفمو ري-ةفوهف ض صوأ ر يسكن مهراّعف
 َّس .رافنبالاقئشلامهف ( هقفلا) ءانغأىأ» ,رداغمدللادسو هب وكر تقو ناحاذا سكر أ ىنءءرهملارةفأو

 متلابهقفو لع اذاسعث باب نماهةف هدو اج لح عرش !ةل نال ىلع همها اوهقفو هشبل لو

 مهلابةهقف أ عا اؤاهردكو ناقل امضي هّمف لج ردي زوبأ لاق ةيع* هل همفلاراصاذا ممغلاب ل مقو هلم

 زووهماهؤَمنأ ه-فع (تأقف) محمي لمم ملعل |ىف هقفشد وئثلانةهقفألاقيف فل الا ىدعتب و

 اههتلك اهويفاكلا مءاقلا تَقَفْشت تأ ةفئافامتةةشركبلا تأ ذو اهتصخ نيته

 ركشفلاو ةيورو رظن ىأركف يمألا فى لو ىناعملا باطلربدمااو رظذلاب باقل اددرترمسكلاب (ركفلا)
 راك:ذالانممساةركفلاو فاألابتركفأو هيف ت رك غو ب ريض باي نم يعالا فترك فر دصم متغلاي

 رومآسترتركشل الاقي و ردسو :ردس ل ثم ركفاهعج ولاترالاو رامتعالانمةل>رلاو ةربعا لم
 لثم لوكف ع-+لاو ناكفا.مهو ىعللا :ةلار(كغلا)ا:ظوأاطع نوكيب ولطم ىلا ام لصر د نشذللا ىف

 لة5تاننماكف مظعلا تككفو نيمناملان م نيةدشلا تام ناك م اعرابل اىلاق سولذو ساف

 ريسكلاو حفلا الاكسل مسالاو هما ن 5 0 ومما تككفو هسفنبْك ةذاو هلصغم نم هئلزأ
 0 ال سا رسالا تكك-ةوءارغلاو يمص لا اهعئمو ثدكسل !نبا اهاكح هغل
 دا ارملا ل ,ةراهقلطأو اهةتعأىأ ةمقرْك ف ىلاعت لاما اا هكف ىف قوه ءقر كاك فى دوهو قرااو

 «تكص كف د.هف «_:ةاطأ ئث لكو ىثوطرطا | هلاقمالسل | هيلع ىلع نع ىو صوهو!هنمىف ةناعالا
 نيتلاك ا ا وأ ناك ابطرهلكأد معنتدب ىأ هب هكفشبام (ةهكافلا) ضعب نء هضعب تندأ هتككفو
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 دقفرب دقتلاو ردصملا ىلءهباصةناو ارا نر دكلع فيكف امهر دك عال لاؤهناكو ءاغتنالا:ىلو ًارانددلل

 الضف كل |حاتفملا حرش ىف ىزاريشلا نيدلا بطة لاق راند دم دقذ نع لضفنادعف مهردك الم

 هأهب أ ةسورخارمعم لد زأ ىءلدنألا ايحو انش لاوو ىندعن» ىعنأ هلامء تس ارتك" و ا
 ىلاعت نا

 لح رلاىظف أو ءاضف و4 عمست ااذادعق باننم اوضف ناك ا اًضفو عس اولاناكلادماب(ءاضغلا) مدقت

 اهعماحو اهرمشارهتأ ىهاىلا ىضف أو هريغو سراف نبا هلاق هتحار نطاس اهم فا الا ضرالا ىلا هدد

 ةاضفم ىهفادحاو طئاغلاو ضيحخلا ليدس لعج لقوا هحاو ضاضتفالاءاهيكدل م لعحاهاضفأو
 هبهتلعأ رسلابهيلاتدضفأو هيلا تاصو ْئْسلا ىلا ثدضفأو

 امهئلشامو ءاطأ اعمءاقلا 1

 سانلارطف ىااهثلا ةرطف ىلا عت لاقرمسكلاب ةرطغلا معالاو موةلخ لق بابن ءارطف نات هنا( ر 3

 0 ندلاى هو ةرطقغلا ةاكز سدت ل-دالاو فاضم فذ_> ىلءوه ةرظفلا ب حت مفوةواهيلع

 امهذ

 رات

 مالسلاوةالصلا هياعهلوقو ىنعملامهفل لامعتسالا هب يئغتساو هماّقم هيلا فاّضملا مقأو فاضملا
 ىاهناريصتب و هئادوه هاوأامع اول انددلاو ةيمالسالا رطل اهانعم لمق ةرطغلا ىلع داود دولو.ه لك

 ثراوتي الهنأ هنم ملي هنال طقف هَمَعِمَم ىلع ظفللا لجن ا لك ثمريسةئلاذهو اممتددولا هنالقند

 ىلعهل<هجولا لبفة:ممزاللاو مهو رصخب و مهو دو منأ لبقراغصلا مهدالوأ عم نو كحرمتملا

 لعحي بسام دىلعنيوالاةماقانأ كلذو غول.ل | لء فام ىلعف هزات ىلع هل امأاعم زاكتو ه2 ةمّقح

 امفاضب ون نبوبالاىلاد:سأ مازاماربي_صتتوادب ومتتلعجا دس ةماقالا تناك القامه اعباندلولا
 ماداولهنأ اذهنممهفي واكرم هنالعح كرش !ىلعام متم اقايها اوأاغاولاف هن اكفامهاعاهمقتو

 لاقف ثيدلا ىعم اذه ويلا لعج دقوا سم لباكرسشم نوكمالون ”الالشأو كلوش ١ ىلءامهدحأ

 مهسفنالهوراتذ نأ ل يور فكل اباوصدغي نأ ل.ةدالو ألا كح مو هيلع هللا ىلص هالو سر لعج دقو
 دالو ألا ن مرفكتلادوجول غولملا دعبام ىلعف ةَميقلا ىلع لكامأو اين دلا ماك- ا نلعب اهفءاب الا كح

 تدسفأوأ اروطف هتيطعأ ل .ةثئلايمئاصلاترطفورطاؤوهف اضدأ ل ثق باب نمارطفرتعملا بانرطفو
 هلعحرقىلعرطف أو كلذكر طفت ةنمطاوهموص دسفيوىأءانم-الابرطقت و وهرطذأف هموص هملع

 رطفأ امسالاو رد_صملامذاانروطفل اوه-ءاعرطغداملوسرناز و روطفلاو تورغااذعب هروطق

 اذك ع ضومع رطغلا ناكل اقم ذياذ هو لصألا قرد_صم هنألر طف موقو رطف لج رو سكت اب

 كاذريغو ءاسملاوحامصلاتقوفلخداذاىسمأو عبسلام اكرطغلا توف ل-خدىأ معاصلا
 كولداولثمو هتيؤ ردعبىأ دعب ىنعتماللا ميو رااوراعذ اوهتدو رااو ءوصو ةروري_صلل ةزه هاف

 باسماعلا ذو ماوعأ ةتسأ 5 اهتةرعفاهفت أن [تدهؤت ةغانلالاقهدعيىأس مثلا

 كورلا ناسنداراا سلو ناسونريشع سماخ ىفنوكم دوي ى-.ءريطغلا ىءعوم اوعأهت_هدعبىأ

 ةدرقروهشلاو ةيسسعش مهدنعني:-لا ناس عد هباسحو ىورلارادأ ىف عقد مهروهش نم رهش لد

 (تهطف) هيطخ الحل اوءاغلارسسكد ر زا_1لا هسطنفو ف .عضتااءىدعت و تامد. قوس رمد ىنأب

 نيتمد:مطف عجل اومطفريعصا او ةمطاق ى-هف عاضرلا نع ه«ة:لاصف برمذ باي نما اعف عيضرلا عضرملا

 لةقو بعت ان ن م نطغد صلال (نطف) اهنع هت:ء:ئماذاه داعن عل رلاتمطف لمق هنم و ه«:ءطق

 ةناطغل |اتراصضاذا مضار نطفو نيتوكد نطف ع+ او نطفوهف لكل ا ىف رمسكل اي ةناطفو ةنطفو انطف
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 1 دوس اوهفنينثالا موب قف اوورادأ وأ 0 ددعلا ىوننا اذاو

 ةنسلئاوأو ةرمسكم :للاةنالالث و أقف اودقدناملعاو نا ين فنوكي و رادأ ىف مص ىلع مدف نوكيإ

 عدف او نوعدرأو سنو ةثامسو فا ذك ةمح نيذ رَلاىذىنسةل+جو ةرحوهلا هن امعمسو نيد الثو غتر 1

 لاقو نايف هتغل تداج برق بان م ىلا مح ةوةمد رعلا ماكنت عدفأو 1 !الايمدا ص نوع

 (دصف) ناك للا عصق لج رو ند لف هد رعلابم 6 فل لاب ىمسعألا مدف أ اضيأ تيكس لانا

 هيدصغدأم م1 أ ريسكر لمعفملاو لح راادصتؤ و داصقلا مسالاو برمض بان مادصت ل> راادصافلا

 تيكسلانباو ىناراغلا لاق 0 ل ؟ربام احلا (صف

 عباص "100! هللع او ة العلا لظو صفو نمط قشلم لع اضرأ تفا انصقل اوءىدر ءافاارسكحو

 الصفمهبىأد هأنعمو هل عقم ن نمىأ ا ضرأ متفأاب همصف نم يه الاه يتأيوديز وأ هلات صو عقب تلف

 تيهعوةصغصفلامسا|منعلا)تةحاذاو فد نأ ل_ءقةسمطرلان ,:ءاغل ارتسكت ةض ةدعغل اوأتدمم

 لصف هنمو ل صفناذ «ةعطقوأ هةم< بر ذباب نمالصق هريغ نع (هعاصفق) صئاصخ عخاو تقلا

 مسألاو هت:مطفاضي أ الصف اهعمضر ةًارملا تا صفو باطلا لصف كل ذراوعطقب مك اودوتامو صخلا

 نعلصفيهنالةثاناادلول لمص غلا ه-:مو هماطف نامز لاقت إي هلاصف نامز اذ_هرر سك )اي لاصفلا
 مم وا افلا عد نزال او لوعفم ىنعمي ل.ءفو هذ همأ

 فال ل_طصغلاو لوصف هعمجو ن مزىفمدقت ةنلا- نم لصغلاو ماو م رك ل ةغصلاهمؤاومهوب

 الا ومب اع الك دن شل | تلطقو عورفلا ف لوصغلاب لوصفو لودءعأ بسنالو لد“ الا

 فرف اضد ا الصف نم- كر الانير دل |لصفوروسلاى هو هلوصف ةراكسل كل ذب ىعم لصصفلاءز ءرح4--و

 الاه متأدوءاضعالا لصافم دح ادعس« نازو لصفملاوذ فل انودةلء صقل او لصاؤو عفا م مدد

 لالا ءايهمسشتلا ىلع مملاتريسك امناوناسللادوةمن از و ل_هعفملاو هأ متم نم ىأ هل-صغم نم
 1 (تدصق) ىف مادصقتناال ليزتتلا ىومدقنانةنابارعغن م هترمسك برمذ بأن نمامدف ( هتمدف)

 1ك هل وطفل ةدسشا !نمناسن الا ىدفتو 0 ءازأ ىرباننمامءصف شل انع

 ىصفتوائلغتىأ امصفتد_ثاوهو ةيمرن از و ةءصفلا مسالاو صلغدىأ ههدخ نم ىدغتد داك امو

 (امهئلك :اموداضلا هءاقلا] هنمج رخئثلا نم ىدغثاو ىدقةسا

 ْنَلَخ نيب انهذ فت الا ءامدلا ىفو هتف شك عفن بادن ماعد ةعطخق ار حاضف عاو بمعلا (ةرهضفلا)

 (غضفلا)فثكلاو هسنذ ىصعنال روكا عا! لانك ناز راو هتك الوان _- ومعرتساىأ

 هغامد ير فن هت رضىأ خضفناؤهسأر تذخف و عفن باب نمر ذ_صموهو فودألا ا
 ندزرغلا لاق مانارهيبشنل ا ىلعاهتلزأ : ةهر راكملا ت ضضؤو هنرعسك لةقتبانن ءاضف مهنا (تضضف)

 ما:1ئ!قالغأ ضفأتدو 5 تاعربهم ىذا < نئمف

 ىو اد رتل مسوس ار هافهللاضفوأ مت :ةرخاذاةٌواَوللا ت ضمصفق ن د 1

 لضفو بعت باد نمل عشب لضف ةعلىو قبلة بأ أبن م الضف (لضخن) كلود ند ماوضقنال لدزت زنملا[اأ لضف

 لكنو مند معن ملا | ىف هريظنونيةغللا لخا د ىلعاهنكلو لص ألا تسل ةا مضلاد ل ضفيرتسكتلار

 ةدازلاىأ لضفلااذخو داز اضدأل ثق باد نمال_ضف لضفوت توع ثم ومو دي تمد لبعملا ىو لكشد

 هيلايسن اذفو هيفريخالاهفد در غملالاوعتسا عملا لمعت سادقو سولفو ساق لثملوضف عمجلاو
 د رغملاذلز '”ملزنف مالكلان معو ىلعا. لع ل_ع>.هنال همدعب الام لغتش نا ىلوضف ل-يةف هظفل ىلع

 مفلاد هلاضفلاودء.عن هلاضف ه:موهب ىهعو هلال_ضو هلاهدم لدم ةلاضف هنمقتشاو دح أولاد ىع“و

 هنري_صالم ضقت هريغ ىلع هتاضنو ىدعالاضفا ل ضذ و ه-ملع لضفتو.-*مةلضقفلاو ملف الا

 هش هلا ةنالكوعو ريانا لضفلا اوةلءظغلاو يام تالطفاو لان ٠.تاضفتساو هنم لضفأ

 هك-ام مدعوار اند دالو امهر دكلعال ءانعم هببثو راتب دنع الضفامهر دنالعالمفوةو صقتلاو
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 لت قط 'رمداا لاق هما ىف ل كنار ا ءىح سرفل |فاكلاوءاغلا رمسكد (لكسفلا) مكلابو تف

 هعاجعنتماوفاكلاوءاغلا مهب لكسف ىاراغا ادازو لوكسفو زكسذوهنات كسى أ اذاسرغلاو ل+رلا
 ساجما ىف مولا صسفتو هعسو ناكم نع هل ثحرف هن بان نماصسق ساد | ىف هل (تصهسف) هتاشان م

 دقعل !ثتّهمفو هةءفاأبوثلا تددفو عسفناف كد هعضوم نع<-ةأز | عفن باب نما ذه دق دوعل أ

 اههتضقن يعألاو عيبلا تغ-ف ىط_فرسلالاه هذهسق ىلعاوةفاوز دقعلا معلا خساغتو هتعفر اضف
 ىدعتبهة-فود_فىأرلاخسفو هئازأ ههضوم نع ل_عغملا تطسفو «-ةقرفئذا|ثتذطسفو
 داسقل انأملعاوداسغا امعالاو ىد سف عجلاو دساووهف دعت بان نمادوسف ئذلا (هسف) ىدعتالو

 نمرثك ؟ناودحلاىفةيوطرلانأل داجلا ىلا هدم ع نست اينما او تالا ناهنم ع را ا
 ةيديمطلاىراحملاىف اهنايرسنع هيسسب ةرارط ار ع تف ضراعةعيبطال ضرعد دقو تامثلاىفةب وطرلا

 كدسؤ

 هذهنداغلا هيلا ع ريسف تايئلاياهتماشتشتدشأ ناو 1 ةنوفعلا نوك-تف ةنوفعلا ضراوعل ةعفادلا هاو

 ىدعتيو ناوءملا عسب أ دف داسفلا هيل اعراتياممدقد واهلجأل ءاهقغلالاقىَتلا ةمكسطلا ىه

 برض ب اينم ارسسفْئشلا (ترمسف) دسافملاء.هللاو ةحلصملا الخ :دسغملاو ف عضتلاو رهاب
 طيطاسقع-حاورعشلان متدباهرسكو ءاغلا مب ( طاط#فلا) ةغلامم ليقثتلاو هتصضوأو هثنيد
 هئر وو طاطسف ة-عماح هنددم لكل ود مهظعب واعدكر دم ةئيدم اضر أ ني_هج ولا طاطسغلاو

 (قسف) ساطرقااو ساطةلاو ساط هلا نيه> وتءاج ظافلأ كلذ نمذشو رمسك-]اهبايو لالعف
 قساووهف سفخ ًالااهاك> ةغارسس كتان قسفد و قسفلامسالاو ةع اطلا ن عمير لعق باب ن:هاقوسف

 هبوطنو عصف ىب رعهتأ عم ة.اهاجلا ملاك ىفقسافعمسن لو ىنارعالانيالاو ةّقسفوق اسف عسجلاو
 تجر اذاةيطرلا تقسف لاقيداسفلا هو ىلعئشل!نمئشلاجورخولدألاقيو زب زعلاباتكلا
 قساوف سن! تاناومسلل لءدو ىطةرمسلا هلاو ؤ سف 1-ةف هرعت نع جرئ لك كلذك و اهرعشة نم
 لايت الو ةال-صلاىفو مرا فو للا فن امقد لة ىتحنشاذأو نهدبخَد ريكا نفاناهتماو ةراعتسا
 ةلمسف ةدحاولا ن اغغرو ف غر لدم نالسف عما او ىدولاى هو لكااراغص (ليسفلا) كلذ. ةالصلا

 ل-ةق تان ن ماو سف (اسف ) *كد دهر لس: ل> رو سر :ؤضرأإلا نم علقت وا مألان معطقت ىّيااىهو

 ةلبح هحاةفمريغةل اي قاّعلا مفاذاشاثةوهف تامل الح رلا سذو نوالا هقرمسلا عسبتت (شذغلا)

 تحرس ةمشاملا ت ثفوتقرتفاسا:لارومأ ت ثفو فالاب هةيشفأو رشتناو رهظ
 (امهئلثيامو داصلاعماملا])

 تيكسلا نبا لام م ايصال ادعب مدحللا همف نولك أ: ىذلاوهو ىنعم .ءانزورطغلال :هىراضنلا (مدف)

 مخ اواو رطفأو محللااواك ؟اذاىكراصتلا هقوهو ةماعلا هضفامملوالاروسكمؤهاميابف

 نيل-هاد.علثم مهد _بعودهو مصغلانماو راطفأ فا الاب ىراصلا مق اولو+و لج لمحو صف

 هبفرعد طباضمهمومصارك ذود علاوه كلذ دع ناكل اد-> ألا موبواموب نوعب رأوةسيئامثمهءوصو

 لوف نيف مظنو عدقلا فرع هلوأ فرعاذاذ هلوأ

 اررةمىراصنلاموصادت.منكيو هدعروه ىذلانينثالامويذفل /

 ةعسن اهملث م اديأ است |هيلعدي زتو ةرسسكستملا ةنسلاينيذرغل !ىذنينسذخأت نآ اضيأ طباضىف لمقو
 نيئئامىلع داز ناذ عفترملا طفتو رمثع ةه_ست ىنامتدرمضا هو دو أر مشع هعست قب ناؤرمذع ةعسأ ردع

 طاش لوأ نم تأ دبا هنو دوأ نوثالث قي ناذنيثالث نيثالث هيقلت الفالاوادحاو هنم تصّقن نيسمتو



 كرف

 نرف
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 ثم د عت مصرا عت 5 27و تاكو تل ع نع مم ورب ع تدع 37 2 تاكله لك دع طحت طة نر اعل 2 تح لن ون هه دما سلال فاكس دنس واح ده ع حقا طصمج « تاه

 ىلاعت فوق ةعبدلا ًارقاجو ةبلاعلا للا ىههذهاضن [ثتلصف لطادلاو ول [نيب تئرفو هضاعنأ
 ىارعألا نالليَو نيبال ضعباجأرقو برش باننمةغل فو نيق_.اغلا مولا ندو .انندي قرفاذ
 ىف لهملاو ىناعملا ف فذخلا لهذ لةثماف رغخذ نيدرعل نيد تقرفو فة اترتذ اةنيمااكللا| نيد كرف

 نعاقرتفاذ ناعبامتملاد_ةعاذاىىفاشا لاق ةغلابم ليق؛ةلاو ىنمع امهنأ هريغءاكحىذلاو نامعألا
 ثيدحلاى فو فهو هو نادءالا ىف قارتفالا لمعة سا طرمث وأب يعبالا درامه د-> ال نكد ضارت

 عضو ىف ةَمِمللا هنأل اممادأقرغت:لاملدألاو نادءالا قرغت ىلع لم < ارغتد مامرا.1ناب ناعمملا

 اةرغتب حراما ناعيملاثددح ىفو مقا عئادن وكب الدقعلا دوج و لبق عئابلاهاضيأو قرا

 فيعش لد وأتا!اذهو سال ارام> جا وامه اوف أ قرتذت ىح ءانعمءالعلا ضءدلاقو اههناكم نع

 ديالف دّعلا ليام امىفراممل ا, ناعد امتملاذا :دئاغل |نعذ_ةم-واذثددحلان ألو صالا ةمداصمل

 وهو زان لاو الالاف رغتلا يسن نأ ىلع سا ارا. ىهو دععلاب لصدت ةمعرم :دث او ىلع هل نم

 نأ ىلءلدف اترغت:ملاممنأ قدصي هناك« نم امهدح أل متنرماو اعيامتاذاامهفاضد أو لص الا فالخ
 امهتءوسنزادثو دانس الا زا ثددحلا اذهىف بكترادقو ثدد ا ىفهب نرد كنادءألا قرف دارملا

 نءىوأ هع ىلع لجل ا نأم ولعمو دّقعل ادعب ةسيعرسش :دئاذ نع ثددحلا ىل>ًاودّعل |ليقنيعثاب

 سانلانمرمسكللاب ةقرغلاواقارفو ةقرافم هتقرافو ماابي ةقرغلا مسال اوموعا !قرتف اوزال ا ىلا اهكرت
 قرذ لك ناكف لد زاتلا فو ةفرغلا لثمءاهْلا فذ_<قرغااوردسو ةردس ل مقرف عس+لاو مهريغو
 عسب هنالاقد لايكم نيةهفد قرفل اوك ذك قد رفلاو لاجأو لج لئمقارفأ علا مظعلا دوطلاك

 وهون آرّهلاناةرغلاو هتقرف أل اَقيف ةزم-هابىدعتب و فاخسع3با:نءاقرف قرفوالطر رمعة مس
 نيب نرغب ىذلا لج رلانوراغلاورءشلا هيف قرغي ثيح دسم لام سأرلاقرغمو لصألا ىف ردصم

 000 ىت> كلديب هكت ناوهو هتةح لثم ل2ةباءننءاكر ف بولا نع(هةكرف) اهلص غد ىأ ارومألا

 لاغق أو لغذ لم نارف أ عحلاو ةض# يد رعت سلو ةفو رعم ةزيخ سراؤنب لاق (نرغلا) رسمتي
 لاقي وئثلاقذاحلا (هراغلا) هيلاةيسنزيللا نرقلاو رونا اريغهيلعزبىذلا نرغلا حاصدلاىفو

 ةدرفو رج ناز وهرفنذارو فيغفاانة.هارذلاو ههارغلاو ةهو رفلانيبهرافراخاو نوذرلل

 لاك رجوءارجلثم هرفراو+وءا:>ىأ ءاهرفةي راجو ةحايصلا ىأ ةفارغلا نيد سا نور رف [نالدو ةعقتاو ظاشتلاوهو ل3 تار نم ةجل وب رةتابم رشد هريدغوةباذلا هرفو ندصْش
 ص*ءاكطفالااذمءامالا ص*دقنوكتناز وع ورا ارا ىف ةطظفللا هذه نولمء: مهرأ لو ىره زألا

 زو<وداو>لبهراوىرعل اىلاقدالف لملا تارعنودههارفلاوهراغل اننحش او لا و نيذاربلا

 سل:ىنلا ( ةورغا از هراف لج واضد أ ءاهريغي هراذ ةنمقو ءراف لج رىرم خلا لاو قرغلل كلذ نوكين أ
 ةورغلاو سأرلا:دلج ءاحفانةورغلاو ماهسو مهسل -ثمءارغل ا علاو اهفذ< ليقوءاملاتايثاب لق
 اهتعطق فل الاب جادو ألا تد رفأو حال_كالا هج وىلعهتعطق رباب نما رفدللاتد رفو ورا

 رسسكتلابةدرقلا معالاو هقلتخا ايذك هءلعىرتفاو ىثنااذاىرغتو ىرفناو هتقعشئدلاتد رفأو

 (امهئائباموىازلاعمءافلا) 22 ىرتف !لثمىرباينمىرغي هيلعىرفو
 جتفلابةرازفلاووثناارو زف هوو بوث ار زذواضدأ هتريسكو هتف بريذ باب نم ارؤف (هترزف)

 هتعزفو هتعزفأو فاغسعت باب نم عزفوهفاعزف هنم (عزف) اهتدشلةليبقل اثيحءهبو ريبلا ىثنأ
 ) امهئلثدامو نيدلا عمماشلا] اعلم ىأ عزفغموه و تأ هما|اثعزف و عزشف

 ىلءىمجع ألا مسالا لبد رعتلاو برعمودو ف .ةزهال ءمأاوءانلامخدفو رعم ل قذ (ىةسفلا

 اممكلذريسغيلا بدنج وذفنةو عفربو رص عل او لصنعلا ىةسفلارث اظذو ةيد رعلا نازو ألا نم هرئاظن
 ناهجولا<_.فزاج ىلاغلا ىلع ى5سفلا لج ناو فرقها «_ففزو< وةلاصأ ثلاثل ا مووشموه

 بوثو ىجهدألا لةن مذلاباوصل او فلا ىئسفو هتف ةماعلا لوقتو عرابلا فو مضل نيعتالاو
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 لد او لع ىه اجل 0/2 ل تاور نمل او لكنافجوزالىأسئارغلادلولا مال !اوةالصلا

 جتفلابغامدلا ىلا ارذواهج وزتىأاه-كثرتفافاهأباهتحو رة سالجرلا تشرف ورخ كالا سال امهم
 هشارف تدادأ غامدلاة هش |تشرتفاو ةباصعو باه«لاثم ةشارف ةدحا ولا ف سقلا غابت ةقيقر ماطع

 لجرلا شرتفاو لممنتلاو فاألاب هتشرفو هتشرفأو مشد ريغنم مظعلا تعدد لمقو مسكر يغ نم

 ىف ةأرملا اهامعم# ةقرخوأ نطق ةعطق ةردس لدم ( ةصرغلا) هل شار غلاك ض .رألا ىلعامهاقلأ همعارذ
 تءاهنالفايلاممف ةبونم_مملكل ليلقلاءاملا موقلا صراغ: نممساةصرغلاو ضءلا مدس“
 صرف عمجلاو اردابماهفرومىَأ ةصرغلازمتناو هلع راسدف هيف قستىذلا ل ةةو وتد ون ىأك ةصرف

 صرف

 ثدللا لاق سد متاا ىو توثل اوهدسعو ألاقو رجألات وتل اوهلءةداصرفلاو فرغو هفرغ لكم

 ملاك ىفداصر فا ادارملاو توتا |اهلجو اداصرف ةرعُشأ | نوومس: ةريصملا لسه او فورعمرهثداصرفلا

 ا (ةض رد رعشلا معان رملاىوساكرملا معأب نهد دق رعشاا نالت د2لالم<ىذاارعشأ اءاهقفلا

 ةحرغلاك هوو طئاذا ىف ةضرغلاو ماو مربو ةءربل ثم ضارفو ضرف عج اورتوالادزسعضوم سوقلا

 نماضرف ةم_كثهللا ثضرفونةسا!|منمدعصتو ءاملا | ممر ده تا ا هزل ارمااه-ظرفوضرفاهعتجو

 هلوءقم ىدعع لعق هضدرغلارام -واهردئاضد أ اذرف ةففنلا ىضاقلا ضرفوامتز رح بريضس أب

 ضرفنم ليقو تاردقم ضئارغلانالربدّمااوهىذلا ضرغل|نماهةاقتشا لبق ضئارف ع+او

 ريمخلا ثننأتي ملعلفصن امناذ سانا ااهولعو ضئارغلا اوطعت سانا اةنسلأ ىلعرمشادقوسوُقلا
 فقوذ_# ىلع هتداعاربك ذا ارل_علا ف صن هناذهوطعو ل ةنو ثنوم عجاهنأل ضْنارغأ |ىلا هتداعاو

 انسأراهءاغ اهانكلهأ ةبرقنم مو ليزنتلا ىف لثمو ضئارفلا لعاولعتربدقتلاو هفذح ىلعاهيبذت
 هلوق فو همل!فاضالا ىلءاهانكله' هلو قريمخأ اداعأف ةد رق لهأ نم ا لصألاو نولئاقمه وأ انام

 ىلاو ىملا قاعتمىلا ماك>الا ةمسف رأ.ةعابل_علا فصن ءامع لة فوذلا فاضملا ىلع نولئاق مه
 امج اا هرذ ماك> الاهتنلا ضرؤوةفرع جلال زوق ىفاك 4 !عثمل ا دار اواعموت لمقو تاب واعتم

 نيدفغي ( طرغلا) نامعب ملا نم سنح ضرغلاو سولذو ساف لثمْضو رف هءججضورغملاضرغلاف

 ىوتس كلذلمدقتاذادع باب نماطورف مولا طرف لاّد ءاشرالاوءالدلا ئممءاملاس لطف مدَعتملا
 ارسأىأاطرف هل_عجامهللا تيملا لفطلل لاقي هنمو طرفموو طرف ل-جرلاةب عل اود>اولا هيف
 دالو | هل تاماذ'أطرذ نالف طريفاو رافك و رفاك لئم طارذموقو طراؤل_-راضدآ لاّقدو امدعدم

 ف طرفورداوب 41م طةسرسسكلاباطارف ملكستو مدعَدو ومس لق باي نم رغب مالك هنم طرفو راغص

 وهوءالعأ ئثلكنم (عرفلا) دطازوام وف رسأ اطارفا طرف أو هعيضو هيف صفاطد رغت ىهألا
 تج رذقس ا ىأ تعرغتف لئاسسم لصألا اذ د نمت عرف لامي هنمو عو رف عمل اول كأ نهعرفتيام
 لهجملاو عرالا ىفلاقو هنن وكتب ومهف ال هنو ذءاوناكو ةقانلاجامنل وأني: هد عرف اوثدرذلا

 ناذو عرفلاوعرفلا ل _مءاهناةعرفلاو عرفل | اوك ذ فا الاب ولا عرف أو ماو لالا جاتنلوأ

 ةيراملات عرتفاوداعرادنمتناكو عرغلان ماه امعأوءارغ_صلاو هنيدملالامعأ نم لع لفت
 ذوخأملل.ةو هتيم دأاذاه:مرثأ ناز و هتعرف أ مكوة نم ذوخأ موه لل.ةضاض:فالاوهوامتراكد تلزأ

 مهوىز ولا نبالاق ةنعا ارذ عملا او ىمءع أ نول_عذ نوعرذ وتأدتباىأ تع رفأاممعنمهوق نم

 هوعاو ىعموم نوعرذو دءاولا نينا رلاهمعاو فسوب نوعرؤو ناذ_سهمعاو ليلا ان وعرف هثالث

 طرق

 عزف

 خرف ||| ممالاو مق ىنل ةغل بعت باينم عرفي عرفو دعق بابن ماو رف لشلان م (غرف) بعصم نيددلولا
 هتغرنأ لاقمف فيعضتلاو ةزم-فهابىدعتي والخ ْئثلا غرفو تدصق هيلاوئْسا تغرفو غارفلا
 رهو نموأ لمس» ناكاذا هةببصئُملاتغرفأو هيلع هلزنأ اغارفاربصل اهيلعّشاغرفأو هتغرفو
 قرف | تاصفل-:ةبابنماةرفئشلانب» (تقرف) ةئاطلا تيصةت_ساىأ دوهلاثغ :رغتسأو ب ئاذ
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 ك1 تت أ ع ع سس م م لااا ااا

 ناىلعت هلو هيلعو رطيلاو رثالااهدحأ ناعمىف لمع: وناحرفوح رفوهفاحرف (حرف) همد

 هبيلعو رورمسلاثلاثلاو وحرف مجدلا ع بز لكىلاعت هلو هءاعواضرلا ىناثلاو ني>رفلا ى<الشا
 حرف

 اذهفهودع ةسصعو هماعدللاهمعزو هةعاهشب حرف لاقدو هلضف نمهشامهان ١ أا.عني- رف ىلا هلوق

 : نمدلولاك ضئان لكن م (خرفل 0 فرعضتلاو ةزهفابىد_عتدو ىدمتشدامل كد باقلاةذلحرفلا

 نيضهانلا خومشلل اريلامبرعلاا» اًكنم 0 ةوخورفو خارفوخا ر ذأ حرفأ عماوناسنالا

 خرف
 نهةلد--لخورفاامأمهوقه-:مو خو رف تقفنأو دولومدلوامام-_سةنهاك مالك نمو خو رغلاك
 خورفلامأ ىهوهطقللاو ذهىفالا خو رف مس: مهضعب لاو اهيف نالت الا ةرثكسل لوعلا لد م

 رغلا نعت ةلفنافا' الا 4 ضدمعل |ثدخ رذأو خرف اذراصفا ألاخرفأوديد_كناايرئاطلا خرفو

 هب ”كلءقو سا ةريغ ىلع عم --لمةق ىدأر ذامأو دا ارذأعمجلا اود>اولاوهو رتولا(درغلا) اممم جرخل

 ادرفراص لق باب نمدرغددرفوةدرذ ىثن الاوىرك سونار كس عجج ف ىراكس لكم ىدرفو نادرف ع

 لح راادرفثاو ةدحىلءدحاو لكثالعف ةرمسعلاَن ع عج 11تدرفأو كلذك هتاعح فل لا هندرف 1

 جاح زاالاق نود ورك ذينا:بلاسودرغلاوالوسر هملاتدرفأ اوهبةندرف ًاولاملابدرغتو هسفمد

 ءارغلا لاك مورك همن ناس سودرغلاىرامالانبالاقو ثدنلان ماو مذ ثشامةددرالا نموه

 هودلع نم (رف) قو رولدأوةمدر ءلا ىلا لوق:م لو همكلا ىهوةسدرفلان 0 مهئاقتشاو ترو

 هلا بهذئةلاىلار ةوفاطعنا1نالوملا عسوأ ار ةسرافلاز ذو ترهارار و برض بابن مرقد

 زرةموهف هل فل ًالاهتز رفآو زو رغموهف 4-:ءه- د ترمخ بابن هازرفهريغن >2 (هتذرف)

 ىتلاد_هألا (ةسرف) ىئاغلاتخناوهلاقي ىلددلازوريفوىن-ءموانزو ةعطقلا ةزرغلاو
 ل -:5 لكىلع سرفلا نلطأغ اهرمسك اذا بريضٍباءن ماسر ذأ هلوعفم ىنععدل هعف اهرمنكت

 اضب أ برمض باين مسرفأ نب_ءلابتسرفو 4_دع ىس موا متوم لمق 14ه ءرمسك هتضاذ اذا سرفو

 عّقي سرفل اونموملاهسارفاوقناهنمو بئاصلان طاادشذ رعتردلا هيف ثدس هرثتو رمسكساب ه ه<سارذ

 سايقلاىلعةسرف ىثثألاو سدر كنار ريغصتو س 0_ ضر اوهلاقمف ىئنألاو رك ذلا ىلع
 نالثور وك ذلاءاهغلاب سارفأ ةث الثل_.ةفاهظفا ىلع :و ليخ ل .ةفاهطةاريغ لع سرفلا تعجو

 اول اًعفركذلا ىلع ىثن ًالااونباعروىراينالانيالاق ىرعلاو ىرتاا ىلع عمي وتاناللاهفذح سار ذأ

 اراجوأ الغ وأ ناكاسر ةرفاخلا ىلع بك ارلاسراغلاو برعلان ءاعاممسنوب ءاكحو ةسرفأو يف

 نيدةيادلا ىلع سراذبدذ.-مما!ىفو راج ىلع سراؤو لغب ىلءسراذ اب م لاقت تدءكس ]| نبا هلاع

 لءبلاسرانوأنوذريا!سراف ىلع ٠ ةيره دنع ل يخلو رهاىفاو رعاشلا لاك ةيسورفلا
 ناسرف 0 سرافلاعجبو راجولاغب لوقأن كلو سراذراس+اولغيل !تاصل لو أالدن زوبأ لاقو

 0 وأ بحاودو 4-.حاصو براوضوةب راض ثم ةلءاق _جوهامالعاوف نألذاشوهو سراوفو
 طد اوحو طئاحو لذاون ول زاب لجو لّءبالامع جب ناكوأ ضئاوحو ضاع ل* ءمتنول < ةهفص لعاف

 صك اونو كلاوهوسأرلا سك ان عج سك اونو سراوفالا لع اوف هيف تأملوا ةف لعد نمرك د امأو

 ناطقلانءانعو عم اونو ةعجان موةوفاذعاادعاةلاوهو ةفلاعو فلاغعجفلاوةو قدا سو

 سرت ىلاة._فد_.> عون ىءراقلارقلاو سان ١ اة رع حملا

 ةئنؤم ةرقيلاورو زل !نسرفىرامنالانبالاتو ةبادالرف 1 اكريعمالنيسسا اوءافل امسكت نسرغلاو
 نسارفعجلاو ةدئاز نوئلاوناسنالل م دسقلاك هل ىهو ريتعبللالاو رقت نوكت العرابلا ىفلاقو
 بيذهتلا ىف 5 1 را اا اال اا الثوهو جسر هلا ةشااهنمو ةعسلا ةفءرفلاو

 ةيهئالالايمالااور ردقو لايمأ ةثالث مءرغلا اولا نانولانأق أمسو ةولغند رمشعو سمالمت ىف
 نماشرف هريغو طاسلا(تشرف) خسارف ع+لاو ع رايلاو سيذهل انامل فلام هنأالا نال اربدَقَتلا

 ٍلرعفم عع لاعف ريسكسلاب شار ءااوهو وه شرتفاو <42 ثرتفاو هّدطسن فرمذ بأي نم هغلىو لق باب

 لدم

 شرف



 هترشغف ةرشاغم ىفرشاذو هثانآ ىو أماكن لا ىفاما كل ذري_و بسنو بس> نمبقانملاو مراكملابةاهابملا
 لبقو ىو انيطل اراشقلاو لمس رشا ئشو رافع مسمم لك رذقفا اذا م-نياعف موقلارخاغتو هتملغ

 (امهتلشامولاالاعمءافلا] لاصادوفزةوه خبطلا

 كلذو رسب الا ذاحلاىلا مدقلاو فكل |بلقنف لح رلاوأ ديا !نءخسرلا حاج وعانيتفغب (عدفلا)
 ىبارعالانبالاقو ءارو رجسأ لم ءاعد :أ ىعاو عدفأ ل برو ةعاصلاو ةعزنلا لثم ةعدقلا عضوملا
 ئرهزألا لاق ءرشكا عفن با, نماغدف ةمهعملانيلاب (هغدن) هيمدةروهظ ىلع ىثءىذلا عدفألا

 نعوةيم اسهم قيلاولانبالاق نورفاسملاهلزني ناحللا لعتف (قدنقلا) فوج أ ئثرسك غدفأا

 لجاضي اق دنغلاو ندانفلاعم+ وق دنغلادب رب ىتنغلا لوقب ةعاضقن ماس ارعأ تعم# لاقءارغأا
 ىرغلبلازوملاقدنغلا ىزرط ملا لاقو ىرهز ألا ءاكح قةسفلاك بل نعرسكت قدنملاكرحدم ةرهُم
 هياعدللا ىلص ىذلا هند دم نيد واهني ةدلينيتعفب ( كلدف) قد اوه ق دنقلا ف ئاصتلا ضعب ىفو

 ىلعاهعزانتو مسو هيلعدثلا ىلص هلوسر ىلعهنناءاذأ امم ىهو ةلح سه نو درب خ نيد واهتدد وناموب ملسو
 سايعلا:ركنأو اهداوو ةمطاغل لبو هيلعهتلا لس ىبنلااهلعج ىلع لاف رع ةفالخ ىف سابعلاو
 (نادغلا) ةمدف :أىهاو نطفريغ مهغلا دمعبىأ ةمودغلاو ةمادغا !نيب( مدف) لج رهأ مف رعاه -ف
 ىلع عمهف ففي دقو ني دادف هعمججو نار ةىفامهيلع ثري ندروثلا ىلع قاطد و ثرحلا هلآ ليمتتلا

 كلذ مءاولاع.ذقنثسا | ذارمسكست وءاغلا تفتو روصّقم ىدف هيدغي رسألا نم (ءادف) ندف وةندفأ
 ةادافمهتيدافو تاردسو ردسر ةرد-س ل مم تاءدفوىدفاهءججوري_سألا ضو ءوهوةد دفا |لاملا

 الحر ذخ اتوالح رمفدننأ :ادامملادرملا لاو هتيدف تذخأو هتةلطأ الاتقو ةلئاقم هتاناق ل ثمءادفو
 .اذف همحاص لءعدحاو لك ناكضعء.مهضعب قنا موقْلا ىدافتو دحاوامه لءةوهيرتشت نأىدغلاو
 قالطلاب همت صلت ىت-الامهتطعأ تدتفاو ىدفتاهجوز نماهفنةًارااتدفو

 (لاذلاعمءاغلا)
 ذ_ةمىهفن طب ىفاد>اوتدلواذا الا. :اشل !تذفأو دز وب أ لاق ذود هعججود>اولا (ذفلا

 ل_,ةثتلابو ءاغلامظباذذ موقلاءاحو ادحاوالا مننا لاح لك ىلعذفما منال تذفأ ةئانلل لاق الو
 (امهئاثياموءارلا عمءاغلا]) ادارذ أى أاذاذفأو فيفا

 عم تاب مةلطعاب مةفوكتلاب مماشا!فارطأب رعمت مورلادودحنم جري دوهْسم مظءرهن (تارغاا)
 لاقي تذعا اءاملاتارغلاو سرار ب فن ادامعدل_:عسصد مث ادحاوارمناريصدو اطيل اىفةل>د

 نيد (تدجرف) ناد رغ لثم نانرف ىلعاردانالا عمي الو بذعاذا ةلوهسلهسناز و ةتورفءاملا ترف
 كلذو ساحملاو فةوملا فاوعسوأ اضد اج رف لج رللموقل اج رفو تف ب رض اد نماج رف نيا
 مملادهجرغلاو ةح رفوهف نيّءي_ثل نيب ج رغنم لكو فروة فرغ لدمج رف عمداو هج رف عضوملا

 ىهو ىناعملا ف نوكي ردصم حم فلاب ةجرغلاو ة-ج رف ةفاذم عضو م لكو لاخلا هوغو طئاخلا فاضنأ
 رعاشا لاق دش نمصواذلتا

 لامعلا لك ةحرف هلرسمألا ن مسوغنلاءركستانع ر
 مغلادن|جرفر ةج رفوىرهز الاداز و ب رف ىأ ةجرفو ةسج رف كلود تيكسا !نبالاق ةغلاويفمضلاو
 نيتغللارعاشلا عم دقو ةغل برمض باب نماج رف هج رفو نيتض#ب جرغلا مسالاو هغشك ديدشتلاب
 قلقلاة ماظل امعج رشناك . هرك اسعالو دسم برك ا جراذاي لاّمف
 فرغلاىفهلامعتسارثك أ و تفنمىأ ج رغنمد>او لكنالردلاو لما! ىلع قاطب نان الا نم جرفلاو

 فلالان ل: نع موقلا جرفأو سولفو ساف لجو رفامهعمجو قتغلااضيأج رفلاو لقل اى
 'لرترال ثردحلا ىف هلوق هدي ود ومهضعب هماع صن دقو هل .:3 نم ىرديال ىنءملاو هنعاو :تكصنا

 لطب ارلاملا تدب نمىدؤي هنان ةالف ضرأيد بوي لدْعلانرسسقو هذعج رغم ىأ رغم مال_سالا ىف
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 نس
 لخ

 ليداسفلا علط ةحغاربت رراترأتلاتد وثانالا ىلعاهتم عي رلات .هوامصا ١ة.>انىفلمحامقلا تراك

 امهثلثشدامنو محلا مءاقلا

ن:ملاماهريغوةهكءاغل! نم لاو ماهسسومهسل ثم جاف عسجاو عساولا مضاولا ىو رطلا (يغلا)
 جض

 اعيرط هلتفءاملارفواهتذ لق باءنمارف ةانقلا لج رلا (رذ) عرس اذا فا الا ئشل اهفأو

 نانئارسقااو بذك اروذ فلاحلارفو قز وفد هق بانماروف د علا ر فو رف. ىأر دنا

 ”العاعطاسودبب وريطتسملاوهو قداصلا ىنائااواضرتعم دوسأو ديو ليطتلاوهو بذاكلا !لوألا
 لعمئاصلا ىلع مرحي و راهنلا ل ديهعولطب ولوألا بيغنامدعب علطب و مصل ادوعوهو هضايفي قفألا
واضيأ ةء+اقلا ىشو عئاذاهعجو هد ذرلا( ةعم عقلا )هي رطقبام

 نماعذ هلام هةءقوع.+اوف اهعج

 حرت ىب رعب سإ دب ردنبا نعو هفورعم لب لغق نازو (ل عقلا ) هلهأو هلام عو جف هوهف عفت باب

 نيئيشلانيدةجرغلا (ةوهغلا) ىنرتساو ظلغاذا بعت بابنمال-ف-لفنم هفاقتشا ب سح أو لاق
 وا متءاسرادلا وذو تاوهشو ةوهشل ثم تاوذ اهعججو

 بعت بان نمزومهم هود أ ل-> رلاث د

 بعت تاننممألاهُمد وةرةنازو ةغقودملاو مضاايةءادقلا معالاوةمغد هت نيدوعفد» ه-غل ىو

 وهندحلاز واه لكو ش>افوه و لل-:5با. نم هغل فو ىنعموانزراصت مق لثماشخ ئشلا (شخل)

 ْئِيلالوةلاوهو شسقلابىأ لج رلاشفسأو هلثمداتءيام:دابزلاتز واحاذا شحاو نيغهنمو شحاذ

 نيتي نأالاىلاعت هلوقو لكاضد[ فا الا شف أو ش>اوفاهعجو ةشحافلابهامرو هل م ءاث سلا ءاح و

 نذاري_غنج وراي ةثحاغلا نيكس رب نأ الا لهقودعلل نح رخعف نيني نأ الا ءانعم لق ةشحافد

 تغب صحغم عضوملا كلذ مءاو هيف ضيدتاعضو م ضرألا ف ترغح عفن باب نماصخ ءاطقلا( تصف

 نازولافرثك ألا ناتغل للا لماو- مقلي ىذلا لااا ررذ فو لاو ةلوخ.و لوف هعج ناو.ملا
ةلوذ ءاحو سولفو ساف لدماضو أ لوف هعجو هريغل ملغ ةيئاثلاو ليحاف عجلاو عافت

 ةلافو

 تدغتدمعموىلاوملانوطب م هباضناك لاعقب نغطي لاه رنسكلاب

 لودغلابلفلالهأنضذا ه لوشفذنح نمىرأت ٠ ليسفلاةريخابىرأت رخآلالاتو

اماقم كلذ ماعف تانالاىلع هعول ّئ اهعلط تاممحاو
اذاهنأ مه دنع فورعمكلذو م-ممع ىنءتسافريبأتا 

 

 ب روف هنيدملانعمضوم بيسنازو ةمملاذونؤبو ةلمهمءاحب انهذنحوريبأتلا ماقمماوو

 ةحلاي هتكسأ اذااماخا مصألنا|ت مخ[ ليقهسنمو هتوصعطقنا ىتح كي مضااياماخو اموخ نيت
 همالك نالفاخو هئاوذو هم اك ىو نم هتمهفو «-:هطو ءانعم دعدقو ردقلامااك-ا | (ىوخ)

 امهئلثيامواخلا عمءاغلا) هيلانه ذاذاالع بان نم اوذوسغداذك ىلإ
 مءاةتخافلال-يقو تاوفاهعجو اهئولل هتخافلا قاقتشا هتموودساملوأر مقلاءوض (تءفلا)

 حان عمجلاواميداصنةل ا (نملا):ًأرملا تيمءامو لداسقتو رثت اهيف ةيشم تش ماذا تتفن نم لعاف
 نطدلا نود لء قو نطمل اقوفوةلم.ةلانو دفيفهال نوكسااب ورمسكلاب (ذغفاا) ماهومهسل ّ
 ءاضعالا نم فرهْضلا نيكح _اارواضر ريس كلاايذخفلاو رغنلا ىنعع هنالك ذموهوةليص لا قوفو
 سولك ام ذفننييسا+اهذخاوو اذ. غتاه ذفنو ةأرملا لج راذهغتوزافنأ ام-هيف عمجلاو ةئنؤم

 لئماذيدغت موُقل !تذفنوا م ذفن نيب لج رلا طيضت ءارج لثمءاذ فن: أ يعاو كل ذي ىنهسا امر ووعماجما
 وهو غلاب راضقلاممسالاو ل_ث ترذعف اوعفن باب نم ارذندب (ترد) تقرف مهنب تذشنو مها ذخ

 ةاهامملا
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 2 ناليغمأوريشعل اهيفذ لمعلا د ىسامْس د د>ىفو ضرالاهح و ىلع ىراملاءاملال يخل اومهرشد

 هتحنو م سأو ةيلهاجلا ىف سق ماكح نم ناكو قعنلا هلس نينالمغهنمو ىمس امر هاضعلان ماي ريض

 ةميغةدحاولاباصسلا(مغلا) نونماعب رار اتخ اف لسو هيلع ا ىلص ىبنلا هريفن نامت لوو رشع

 ثميغو فلالابتماغأو بالام يطأ اذاراسٍب اي نم ءامسلا تما نم ل_صالا فر دصموهو
 ناعيلهناو ثددحىفو نيغلاب تيطغلوعقلل انئاامسلا باقر ما قت هزم تهمغتو

 ةلداشم ىق يهذةمهم تناك ناو اهناذ هد :ويثدلا ل اصحلابةبقار ١١ نعلاغتشالانعةنانك ىلق ىلع

 ةمئارملا لها دنعوهللاك ةبورخألا رومألا

 ) ءافلا تاك (

 (امهتلث اموءاقلا عم ءاقلا)

 تتفئاممفلاب 5 تاتغلاوهنم صخأ ةّمدمغل نادت توذفمو وف ل5 باد نما فزنا لج اا

 فالخ -- جو دق ترام اعزاز 0 هداك هتففو هتقلغأ ف الخ اقف ىانلا (تعف) ئلا نم

 ىةقاذف سان دلانييمك احلا تف 0 ل :انقلا تضنو لغةلأودودرملا ١

 ةرموكد هيت ىل_عهللاتقو روناهكحاتر يلع للخالك اناطابسلا مت ةفااس حامتفو تافوهف

 تءوم باتكل التو هذرعبل ماما لعورامأرة ماما لعومأملاعشتو ترصنتساتظفتساو

 تف عجللاو هحرفلاْى مل |!ىنومفل اوهيهتأدتبااذكم هتهفتف اوةالملا قة ارقلاام معتتشب هنالكلذب

 الوفال_ءامحسلاضد أن يتهذب ععتف ةرو راقو 0 او حوةفم نيتمع» حتف ارو رخز نوع 2

 ىناثلا عمو عئاغم لو ًالاع-هبو هنمروصقم هن" اكوهلدم حمتشملاو قالعملاهب حافي ىذلا حا ةةملاوماعد

 0 1 كلذو 00 0 00 0

 هنلش لعد 0 نع(رتف) حا اقلب ههيشتالصأ ل ءمادقالا

 ل ل ديد شلرتاةقوطو روتر ل رسكت اذار ه1 ارثف هنمو

 جيرغتلابةبامسسلافرطو ماهح الاف رطنيب امرمسكلايرتفلاو م- ميد مداعأ سوردو عفا

 بلطلايف تدطقت ساو كلاس هنت شتا و هدحفصت ب رختادنءاشتنْئذلا (تاكنف ةف١ داتعملا

 هتطايخ تضقن لثد باب نماقتف بوث !(تءتتف)لامعثسالا ىف ىث اذلاوهد.دثتلابب ولات ثتفو

 برذ ىناب نماكت ف هن (تكتف ريثكدوةغلاب 9 ه هضعب تاصق د

 (تاقف) ةعافل ةلاب تكتفأو ةلذغ ىلع هتلثقوأ وأ هبت شطبءاقلاث اثم اكتف لود وعد م-هضعب و لت و

 تالعافو لك ءاتفاهعمجمبا هلا ةلمةفوةاوخأ انشق نوكيامل.ةفلاو ترمذ 37 نمال:ف هريغو لم ا

 ءامم !اءاضنأ :|نك-ةفاو همن : دف نئفو مهلامقساانوذ برذبأدن مم سا !لاملا ( (ناف) هلابؤل اىهو

 اذا هضْعلار بهذا ثنتاف كلوق نم ةنئغلالصأو نتف عملا ءالتبالاو ةنحنا ةنئغلاو هنع لاملودفإل

 0 0 اثلاكوشو نما فالح تاودلا نم (ىتفلا) :ىدرلان هديك نيسلرام لا هتقرسأ

 ماعلا ىتفأ نا مف ءاملابو» اغلا مثفبو اولا وفل او ةمشذ ى ل اوماثد وم 1 : للدم ءا 5 اعذأ

 ىواتفلا عملا اوىوقلا باشا اذهز دل! ةلس [لامدر عقال هئلاش هتيتفتساو كلا نئاذا

 نايف ةرثكاىف و ةمثف :لعلاىفهعجودنعلا ىفلاو فيفذهال تفل از ودع ل.ةو لصالا ىلءعو اول ارمسكد

 ازادغ ادهش ناك ن اوديعللريعتسا مى ف ثدملاتاشال لاعي نا همف لصالاو تامثف اهعجوءاةذةمالاو

 )»ظ اثلاعم» اغلا) ىءموانزو حربام ل مزمل هرك ذيءئفامو هماعناك اممعاب ةيهست

 رهث ثغلاعراملاىفو لا :لاوصثوهو ديا ث غلا سراذ نبا لاقو طسقلا ىف هم> لكؤد ثدن (ثفل ا(

 قيوسلاو زيخلا هنمذدخي صخلاك بح هلو ماك ”الاولوهسلا ىف ثدند
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 كي
 قو بوبغ هعجول دع بامان لعب يغلاو تف ةبيعلاوهفالطايناك نان ةبيغلا مسالاو قحوهو
 حتفلاببحلاةب ايمو ةييغموس.خمىهفاهجو زتاقفاالابةأ أرملاتداغأو ب وها !مالعلدزغتلا
 ضرالاو تيغلا|ملزنأ ب رمضبا:نم ايغداليل هللا ثانورطملا (ثيغلا) تايايغممإلاوهرع

 ثيغلاث انو ان:-شام ادثغتلاقف مد _:عرطملا ناك فنك اه تاقاهسف ا امن الف ىنب ةمأهّشا لتاك

 ثيغلاانيعرلاقيو بدساا مساب ةمهست اء يغتاينلا ىهمواملزتا ضد ب رضٍبابنم اًميغ ضرالا
 ريغ عج اوةريغلا مسالاو ةريملامهيلا لج ى أ مهرامرسكلايارامغو راسب اب نماريغلهأ لجرلا ( داغ)
 هنأ ها ىلع ل -> رلار انو ري-ةانرغمهللا ه-:موعفنو ريض أ اذار ود و ريشي داغو ردسو ةردس لدم

 ةري-غو اربغلاقيالوت كسلا نبالاك ارافو عقلا ةريمثواريغ بعت باب مراخباهجو ذىلعةأرملاو

 ل-سرولوسر ل ثمري-غو روي غ عجب و ىريسغواضبأ رويغءأر لاو نارغور ومغل جب رلافرمسكلا ب
 نوكي ريغو هيلع تراغفاهلعجوزت هتءحوز لج رلاراغأو تفلاو ماا ىرامغىريغو ناريغعمجج و

 اهتالةفرعملاامفصوا امهيلعدوضةملاريغىلاعت لوقو ”لريغلجر ىنءاج لوقت ةركذللافصو

 مهضعبًارتجا انه نمو ةفرعملامف_صو و امتلماعمتلموعف ةفرءملاىلااهتفاضاب ةفرعملا تهبشأ

 بقاعتاماهلخ سنأز اج ةفرعملا ىلا اهتفاضاب ةفرعملا تماشاملامنالمالال اوفا لاا هيلع لاق
 صيصخخأل لب فد رعتلل تسلا:ه ةفاضالا لوقتو لالدةسالاعنمثنأ كلو ماللاو فلالاوهو ةفاضالا
 صرصختلل فاض هنان سسحو ىوس لثم صءصخخلا ةفاضا ىفاعتالفاصمصخمت درغنالماللاو فلالاو
 ريغماقام لوقتف ل_ماوءااىسح برعتفالا لثمءانثتس ا: اداريغنوكتو ماللاو فلالا هلخ دئالو
 عقاولا مسالل يحي ىذا !بارعالانامرعتناالاعقوماهتءثوأ اذاريغوك-و اولاة دب ز ريغ تدأرامو ديز
 ىنءاعاموءانثثسالا لع ىصئلاءادبزالا موقلاىنانأ لاقي اك بصتلايدب زريغموقلاىنانأ لوقثالادعب
 ىلع بنل او لدا ىلععفرلا,ديزالاو دي زالا موةلا ىفءاجاملاّشباك بصنل او عفرلابدي ز ريت موقلا

 مهونو ةفاضالا هموزالب رعأاغناو مهم مءاريغو نآرقلا بارعا ف ىكمد#توأ لاقالمأ لبق مالكا
 دعبول 5لثم مضل اىلع ىنبةفاضالا نععطقاملن كل ريتال لصالاو فاضم لصالا ىفوهريغالاذهذخ

 اهنالعوف ىهريغ هنناري هلاالم_هوقو ال ىنعع نوك-:و هللارعغ قا اخ نم لهو رىوس ىءعربغنوكد و

 املؤفاوماذ هوت دصنالا,ةومريغت ءتواذاو رمت وأ لاووهالا هلال نءمىلع هيصنزود<و الربخ
 (ضاغ) كلذنمفورعم نولرايغلاو وهريغتف هياعناكاسمم هتازأ ارييغت ئذلا تريغو ىرهوجلا هاكح
 ضيغم ءاملاةىدعتدالو ىدعتب هللا هضاغو ضرالاف سه ذئىأ بضناض اغمو راس تأبنم اًضيغءاملا

 نمثضاغلاقي هنمو صقن ئشلا شافو ضيغمىلا هترف هتسضغو هيف ضدخي ىذلا ناكملاضيغملاو
 هعجو ف تلملارعُشلاىهو ةجالا ةضيغلاواندعتمو امزال ل معتسد هتصقن هةضغو صن اذا ةعلسلا
 دشأوهو ديكلاب طيحملايضغلا ( ظيغلا) تاضيبو ةضيدلثم تاضيُعو بالكو ةباك لثمضاوغ
 هاكحاك ىبارعالا نبا لاق راسب اي نم ىمالا هظاف نمر دصموهو مك-ط.ةءاونوم لقلب زئثل اىفو قنملا

 لاك ظ.ةمىثالثلا نمل وعشملامساو فا الاب هظاغأو هظمغب هظاف ىرهزالا
 قنحلا ط.ةملاوهو ىتفلاَّنم « اعروتننمول لرمضناك ام

 بضغل ماعم ظمعلا ماقيدةو ظامءااىلاهو ركم لودوالا ظ.علانوكدالو اذك نمنالف طاتمغاو

 ةلاغامدلو لجرلا (لاغأ) هسكعاذكو ئثال نمي ضغلا شي اك ئغال نم ظاتغا لاقيف ناسنالا قحىف
 اهدلو ةأرملا تااغأو هل-ثمءايلاعيصصتب لغو رمسكل ايةل علا م.الاو هعضرت ىهوهمأ عماجاذا
 ةلغلا ل-ثسافنازو ل.ْءلاو ليةمولاغمدلولاو ل.ةمو لدخم ىهذ لماح ىهو هتعضرأ هتليغأو
 الف كلذ نول عشب مو رلاو سراذن اترك ذم ليلا نعى هنأ نأ تمم د د) ثد دج ىفواليغ هتقس لاقي
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 هنم مسا ىوعلاو» رار جو زثيعمهنم هو ىب«لعاقلا معي وْ ءغموهق رمد و هناعأ | ذا ةثاغا ( هئاغأ)
 انئاغأو اضي أ ث يغموهف كلذ نمرطملاا:ئاغأو مهتدش ف _ثكهتجر.لا مهثاغأو هثاغأف هبت اغتساو

 ىأروغلاديعبنالفلاّقد هنمو هرعقئثلكنم تفلاب ( روغلا)رسسكلا,ثايغعلا مءالاورطملابهنلا
 ليقروُءلاو ضرالان م نئمطملاروٌءلاو همفرظنا |ىقداذاىهألا ف راغو رومالانفراعلاةدودوقح
 جراد ماهنوأ ةماهتف ةماهتو روغرصلاو قرع تاذنيدامىعدالالاقون معلا ىليامو ةماهت ىلع قلطم
 دالدمضلاب روغو روغلاوهفرصلاىلا كلذءاروامو كمءارو ني-ةلح ىلا دف لبةنمقرعتاذ
 اكروغلا لايف ماللاو فلالا لو دز وحي ولا !ميلا وق رمل ا هوجن منا سارش ف رطب ةفو رعم
 ىذلاوهح وتغفملاو مضيف ناسارخ دال. دارملا لمقو ار وع ىعس عضاوملا كلت نم عضوم لك ناف عنلركل اهفاو غلاب نوكيفزاخل ارو غدارماروغانابس أطوال مهوفو كلذو فو نولاونءوزاخلاو زا#<لاقب
 نالىلوأ قداسلابلثةلاوقداسل اهنالوءاهةفلاةن_ساأ ىلع لواد:لاهنافرهاظااوهو ىعفارلا هركذ
 داو ْئْسب هسبف موكالو عفاو ريغ هناك لوألا قب ىناثل اب ليث عقواذاو ساقي هيلعو فرعهب محلا
 راغأو تفس ا دعت باننمارْوْعنبءااتراغو ىئالثلابهصخو ابرلا عمد ًالاركنأو هل-ثفلألا داغو ضرالا نم ضفة اوهو روُعلاقأ اروغل-> رلاراغو رئاغوهف ضرألا يف بهذ اروغعءاملا
 ةراغاموقلا راغأوودعلاف عرس اذا ةعاطا ا ممال اوة_عاطاعاطأ لثم: راغلامسالاو ةراغاس را
 ةريغملا ليما ىلع ةراغلا تّةلطأ مر عفدن ىت>ىأريغنا هكريبت قرش أ موق هنمو ريسلا فاوعرسسأ

 مهرايد مهيلعمعهودعلا ىلعراغأو ليألا اوق رفىأ ةراغلااودشو ةيعش نب ةريغم ا هئمو لج رلا ىمعد و ْ
 راغلاو نارينو ران لثمن ا ريغ عصا اواموكا ليق عسن اذا :راغملا هش ل.ل | ىفثءض١امراغلاو ي عقوأو

 فركب وبأ هعمو هيلا ىو أ ىذلاراٌل او ءارس ل بج ىف هيف دعم سو هيلع هنا ىل_صهللا لوسرناك ىذا |
 ةصاخ هعججو صئاغوهف هيلع مجهلاقباي نماصوغئلا ىلع (صاغ) ةكم ىلع لطموهو روثلبج |

 ىناعملا ىلع صاغ لةه:مو هيفامج ار ذتسال.املافصاغو ةغاابماضد أ ص اوغو ةفاقو ف ئاق لثم
 ناطمغ عسخاوض رالانم 3 ولانئمطملا ( طئاغلا) اهنمد_عبامج رذقسا ىءاهاصتأ غابمن"ك
 مهنالصا1تا همءارهمموستل ههارك ناالان م رْذَمَتلا جراذلا ىلع طئاغلا قاطأمم طوغو طاوغأو
 اولاقو هنم اوت ا ىت> هيفاوعسون ع ةروا نا زادش نم وهف ةنئمطملا عضاوملافمهحت او- نوضةداوناك
 لوأدارملا:دييعو.أ لاك ظئاشلاهتمو هيف لخداطوغءاملاىف طاف هيطوقلانبالاقو ناسنالا طوخ
 سانلانمءاغوتلا ىه هن ولاقءاضوعنوكت م ءاحانج تدني نأ لبق دوف 'لرت اذاذ ةورمع نوكد ام
 هلاتمغاو هكلهأ لاق بان مالوغ(هلاغ) ىذؤدالو ضعبال هنأالا ضوعبلا هيشءاوغلا ىناراغاا لاقو
 مجلاوكلذوف وءروؤو هقاناد.علا هلاَعو رشل | اوداسفلاةلئاَعلاو سكت انةلمعأا مالاو: :رغ ىلع هلمق
 لوغلاو نيكسلا ةئمهك اذ هلو يقدف.سدوقم لم لوغءملاو ىها اودلالئاوغا!قاسكتلالاتو لئاوغلا
 برضب ا نمايغ (ىوغإلوءوهف هكلهأف ناسنالالاةغاام لكو لاوغأو نال عخجاوىلاعسلان م
 متل فلامتت ةلكرسسكللاو تفل اب ةيغلوهو تقلب ةياوغل ا مسال او دشرلا فالنوهو لهما فكم حنا
 هل-ضأ ف لألا ءاوغأو ةاضئو ضاق لثم ةاوغ مخ اوواغوهو ل-ذ هو باخاضد أ ىوغو ةمنزاوه لقد
 ةداعلاو تاناغو ىان ماو ىدملاةياغلاو نللا برمشنم هفوجد ف بهذ باب نمىوغ ليصغل!ىوغو
 كتئاط ةباهن ىأاذك ل عفت نأ ك تاع .واهتنمب ةاغ تديغو تاناغع-+او ةد ارا

 . كلعف وأ

 امهئاثاموءاملاعمنيغلا ١
 ْئشلاباغو تاناعو باغع-+او ىناراغلا هلاق نيعل | تشب هلعف رب دقت ف ىهو بصقلا نمةمجالا (ةياغل )
 ايا غسمكاورم-فةلاباغو هتنمغلاق يف فيعضتلاب ىدعتب و باف لم سيغتو بحتو رافكو عكر لم ٍبيغو بامعو بيغ عمسجلاو بئافوهفدعباب غمواي ويغو رسكلابابايغو ةبيغو بيغ يغب
 بورعلانم هركرامبهرت ذاذا ان امتغاهياَمعاو ب يغملا ف ىراوتااوهو اضدأ باغ لثم بيغتوةب وممغو
 222 جحا رج رو وو وورووومومو روورمسموو ورمسسوصوصصصع7وو ممم صصص صج سجسسسج»

 ثوغ

 روغ

 لوع

 ىوع

 تدع
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 ءانماايريطلا هيلع معو مغرأرس فس.ساكت نم مثدءاه اهفلالاب مغأواضد ألتقباءنمامعءامسلاو

 ةدعل اوك فكم اطعم ناف ثدد-ىفو هريغوأ م 8 ,رتساشب [لوعشاا انملاب لالخلا معو ىخ لوعفلل

 !| نيغيبناضمر موص ىفلوخذلا نوكمإ 1 نيالث ن عش ةدعاولك أفاض ا ثيهتبؤ د

 : وهفامم لالحا» غد. ز ونأ لاقاهيف هاردثو رمقلا لزانماو ردقىأم هضعبلاق هلاور دقاؤتد دحىفو
 ىلع ةلمل منهو ةبامضو | قدمقر مغوهو لال_فانودناخ ىو مغ ءامسلا ىلع ناكلاشد رمومغم

 ىمغللاممدو ةيامض سام | نيد ؛ وهندب لو ةف لال !ايف ىرب ىتا | ىهواهمذب مهضعد لاقو» اهلا فب ىلعف

 صقشلا مغو هم صخأ ةمامٌلاو باصسلا م ِ مسغلاو ةبؤر ريغىلع ىأاههشو ٠ ءاغلا فب لفل

 لثمءام: أ ساواغقلاو هولا مغأ لج روءافةو هةهبج فاض ىت- هسأر رعش لاس بعت بان نم اهغ
 وف هكم نيد و هنددواليم نيعبسو ةثاموف ةسند دملا نيد 0 ناز ميمغلا عاركوءارجورمحأ

 اهيفىر , ىتل|ىه ةد دمنازو (ةبمغلا) هفرطْئث لك عاركو لايمأ ةثالث هيلا ناغسعنموالمم نيثالث

 مب نأو هوس اف ناز و ىمغواصعن از و ىآ٠ ل الل انيدو هندد لوف لالملا

 أامهيفرب ملف امهميغمادر وصقم ىلوعفألءانم لاي ليللاو مولا مع ىط فقرمسا !لاقو لاله مهيلع

 نايعشاومتأفلالحلا اورت ملفك تل ءلوأ مكموب ىمغأ ناف مكماعىمغأ ناذ هلو ىنءمولاةلالهالو سن

 هيلع ىمغأو ةعاجو تيكسلا نبا هلاق لوءغم ىلع ىمغموهف لوعفال ى ةمادثالث :”ضد رملا ىلع ىهغو

 ىخ امغارملا ىمغأوءابطالا نع هيف ليفامىُشغ مدع واللوم انملارءامعا
 (امهثلثيام ونونلاعمنيغلا)

 هب لداقم ىأم رغلابمغلاو مئاغملاو مانغلا عجل ارامنغمو ةمينغ هتصأا منغ همنغأئذلا (تمنغ)
 ىنعم اذهو د>اهعم لمعدل اومرغلا لمي كل ذكسف دحأ هيف كر امال اوممخاانصتخمي كلاملا نأاعف

 ليام« ىفلاو ةمئاة ب رحلاو :ونع كلرسشا |لهأ ن نم لينامةمنغل اد ميعوأ لاق مثغلاب رو. مرغلا موق
 || مانغأ ىلع محتدقو زعملاو نأضلا ىلع قاطد سن+ مءاممْعل اوأهراز رآ رش ايضا ال
 مغلااضرأى رهزألا لاو ىرابنالا نبا هلق اهطقل نم مَعلل د >اوالو معلا نم تانآ ءطق ىنعم ىلع

 || ىرعدرفنم عبطق لكمغلان «ناعيطت ىأ نامنغنالف ىلعح اربرعاالوةثو:اشةد_>اولاءاثلا
 || رغصم وامهيلعو ثانالاور 17 ذلا ىلع عقيماش ال ىلع مرسوما قزم منا, ءاىرهوإ ا لاقوعارو

 || نييمد"الاريا تناكاذااهطغل ن ماقد->اوال ىتاا: وجلاءاممأنالةممئغلاقد وءاهلالخدتف

 : نغالاو ةيعيئو رخل اذ تودلاو موشدخلا نم جب ل ل (ةنغلا) اه مزال ينأتلاف ترغصو
 ٍ ل كلذكم اكد ءانغ :أ ساو نأ ل>+رو ههشايخ لق نم ماك ىذلا

 || نغتسي ل نما خم سيل» كل هيمو كس لان رع الا لان رقل اين غتي/نمانم سل مالسلا هيلع
 رار د يعج نووي رحل اقلك ىئايزهر دامو لا توصا !ىنعمىلا هب يه ذو

 (ش كيملا دبع نرخ ىرهزالا لاق نآر هلا عمي ىنل هنذاكئْتاهّللانذأام هلودو تدنغتسا| ىنعع | امزاعت

 رخآ الاد دحلايف كلذ قمفحتو اهقمقرتوةء ارملاَن ,ه رحت ءانعم نأ فاش تلاع عم رلانعىوغنلا

 !| ءانغلا نم ىفاثلاواروصقم ىنأل نم لوألا ثددحلاف دي معونأ هرسسف اذكه رك رقلااودد ز

 ع تدنغلاقيهب ىتغبامىأ ءانغهدنعسدأو ع افتك الاملاك لثم, انغااوه- طفلاذه هموهفاوأدودق

 || نعاهجوزب :ًأرملاثدنغو ىنغانأف مضلاب ةيثغلا مسالاو هب ثدنغتسا اذا بعت با, نم هريغنعاذكب

 ْ ا 15| نايم ءونالف نغم فل الاء ل-:عثدنغأو ىناوغلا عجل او دنع ل يع 0

 || نمىنغو كير 0 ل ةدلوااو دل ا ولا وال دا علا يسر هساقم قو
 1| لاثم» انعلاو نانو هذهب ماقأ ناكملاب غو ءاينغأ عج و ىغوهف ىذرىضر ىذر لم ىنغىنةد:لاملا

 ْ ءانغلابمترتاذادب دشنلابىنغو توص هنال مذا هسامقو توصأ !تاتك

 ( امهئلش انو اولا عمنيغلا )

 ( هثافا)



 ملف هل وعفم تدم نكمل لصأل اىفدع:موهواثالث لغالا ممْعملا ف عم لت هكسلانبالاقو » ريغ و منغملا

 ىلعمالءلا قاطب وناماعةرثكلاعج و رسكسلاب ةماع هلم عج و ريغصلان بالا ( مالغل )هب قطن
 ءاحناب ةمالغر عشا !ىفءاجو هيلا لؤدام مسادازاخ خم شريغصال لاعبإك هيلعناكام مساد ازا لجرلا

 ارك ذداوب ني> دولوال لود: برعلاتءمعو ىرهز الا لاق «مالسل اوةمالٌل انف نا لاق ب راسأل
 اماغملتو ةوهثلاةدشةفرغناز وةملعلاو مهمداك ىقشافوه و مالغلوكتان ولو قب موهتعم“و مال
 ىمعألالاقبارضلا وه ةدثنمج اهاذاريسعيلا ملتغاو هقيشدت_شااذا بعت بادنم م مة

 (ةولخل ا) فحالدلا 0 ذينيزلاثم مليغل ملتغاناسنالا فلاي دقو ملتغاال !ناسنال اريغف لاقي الل
 تاولممدجلاو ةئامعبر أ ىلا عارذ ةئامئلثر دق ىهلاةيو<يلعر دقيامدعب أ مهسةيمر ىهوةباغلا
 لاق ةهداغل اىصفأ هيىرل:3باد نماولغهمهسالغو تاوهشوةوهش لم

 دحلازواج ىدددلثمو بلصت دعق ساد نم اواغنددلاىفالغو ٠ ىلا هفكنمهل_سرأ مهسلاك 5

 دملاوحتفلابءالغلا مسالاو ولكي رعسسل االغو غلاب ةالاغم ءىهأ ىفىلاغو مند دوف اولختال لد زئنلا ىفو
 محللاتيلاغو رعسسلاّشاىلغألاةينةزم-هفابئدعتدو الغدق عفتراودازاذائملل لامي و عفترأ

 تييطتاذاتالغتو ةيلاغلاب ُْتِملْعَتو بطلا نمطالخأ ةيلاغلاو دئاز ىأ لاغن هب هتيرتشاهب ثمل أو
 ءىجناو باهذلا نعم ىف لعمل !ناك اذاءارغلا لاقا ضد ًاانالمو يرض باد نم ايلغردسقلات لغو ام

 لاو بعت باد نم ىلعت تياغةغا فو نالعفلاهر دصمىف نبات الفان رطصم

 نول مرادلا تاما لوقأالو 5 تيلغدق موقعا اردعل لوقأالو

 تيلغأ لاّميف ةزمهابىدعتد ونوطبلاىفىلءن هلوو فز زعل !باتكسلاءاح اهو ىصدشلا ىهىوألاو

 1 ١ (امهئائدامومل أعم نيغل ( ىلغموهفءالغا هوو ثد نإ |

 دمع ||| تاعجوأ .دمعف ه:اعج لتقو برمض با, نم ادم هتدمتو لاصحأو لج لثمدامعأ هعج فيل !(دمع)
 نملان م مهودزالا نم جءاهللاب :لماغو هرس ندع ه-:+رهللاهدمغتوةغلادامغاهتدعأو ادمع هل

 ىهوعامغاو رم همعاو بعل 1ءاغيايعلا قونيلوقل اىرهزألاى كو ءاهريفب ل_ماعلوقد مه-صعدو ْ

 ىنلااهجرىئتاا هد دم اعااه-:ءوهطغل ىلع همل اةمسسنل اوهحلصأو هركسل اح هموق نيد ناك هنالادماخ أ

 رمغلاو بعت باب نمار انيلعءردصر متو ىنعموانزودقملا ( رمغلا) اًْرلادح فلسو هيلعدتلاىلص ١|

 رغ لاش ءافاب ةرغأرملاولافتأو لفت ل ءراممأ موةورومألا برحي مرعغل->روشطعلااضدأ ||

 و زونأ لاق هلل_ةعالىذلا ىبصل اهل_صأو بعت باب نمر+ي لوقت ل_ةعوند و حتفلاب ةرامع مضل اد ١

 لةةبا:نمارمعرمأ اهرغو ل عالوىأر الو لمع هدةعءانغالو ه.فري_خال نم لك-اهنمساتعدو |

 صال اواضيأ مهتح زؤىأ اهفضن ونعلا مخ سانلا رام ىثاخدو ىنعموأنزوةجؤا|ةرمغلاو الع

 ىعع لءاووهف هرمخ ءاملانال ماع هللمقو هع ارْراالم:< وهو عرز,ملاملمقو ضرألانمتاردلا ُ

 لطاملاىف ةلامهنالا ةرمغلاو ىتعموانز و هركسأ هترتس لثم هرمعأ هنر معو رغقوهفءاملاهغلمملو لوعفم 1

 باب نمازمت (هزمع) هدئادشل توملا تارمع هتمو:دشلاةرمغلاو تادصمو دعم لثمت رع عخلاو ا

 شكلا تزمعمهوق نم ىدردهنزؤو بيعىأ ةزمغمالو ةريم هيف سلو ب>احوأ نيعد همأ اراشأ ب رض 1

 نماسعءاملايف (ه-) جرعلاهينشوهو ام همّشم ةيادإ اًوعو همم فرعا هتسحجاذاى ديم

نال غالا اوم اص سمت ا منال ل_عاذ مسا نيغل احق سومعلانيعلاو وه سمنان برمض ناد ١
 فلج ه

دش ىأ سوم رهأو :ذفان ىأ سو.عةنعطو هنم لع ىلعاب ذاك 3
 قد دعت باب نماضومت قملا (ضمت) دي

 تةمط اضم ههنا هتض عواض اغا نيعلا تضمغأو فرهدال ضماغسسنوة-غامضلاب ضمعو هذدخأم ||
 نزحللل لمق هنمو هاطغ ل :ةباد نمامعئ ملا (همم) تزواحت اذا هنع تضم أ لمقهنمو نافد آلا

 مويلا مغو فرتوة فرغ لم ممغ عم اوسلو :ريح ىأ ةسعىقوهو ل-هلاو رو ريسلا ىطغي هنالوع



0 

 ريغنمالامهاهتكرئالافغائّدلا تافغأو ىنزملا لذغم نمّنلا د.عهنمو ىه«لوعفملا معابو ةنطفهل
 معال لفق لاثم لفغضر أو هب ساو كلذ 4 هن نم ىرأ لفاغتو هتلغغت مقرن ل+ رلا تاغ غتو نامسن
 هريغو ثيكسلان بالاك ةفيفخ ةمو: تغاذا ف غمان أف ءاغغا( تيفغأ) روم الا برع مل لفغ لج رواجب

 توفغلاَع القو تمفغأب رعلاملاكىرهزألا لاهوت ءوةغلاقدالو

 (امهثلثيامو ماللا عم نيغلا)
 برضباينماملعت (هيلغ) ممالغعجاوقاحلافئئانلاعضوملاوهو ومالا سأر (ةمصلغل ا)
 ىكرشم نم موق مه و بلغت وذب ه«:مو ىه»باطخلا ع راضع راضنأةبلغلاو نيتهفب ىلغلا مسالاو

 ىورب وةفعاضم هقد_صلا معا ىلعاو+ اصوةي زل! مءاناهوطعي نأاوأف ةب زملاب رمموماط برعل ا
 تفي نم مهنمو جارسسلانب!لاق لص لا ىلعر مسكس اي ىباغت هيل | ةبسنلااو متم ثاماهومسواهوناه لاق هنأ
 وهليقاتاغبا لا ىف(تاغ)ابالغو ةيلاغم هترلاغو بسنلاءانعمنيترمسك ىلاوتلالاقئتسا فيفنعال
 تقرف اذكهلاقف مهضع.داز و هم الك ىف طاغو باسملا فت ا ل_.ةوينعموانز واطلق طاغلثم
 باءنماثاغ هريغبئشلا (تثلغ) هلثم سيذهتلافو قطنملافءاطلاو باسل ا ىفءاثل | تاعذ برعلا
 ل-.عف ناوزلاو ردملاب طول ىأ ثيل ماعطو مسالا نيةهْغب ثللاو ريعشلاب ةطنحلاك هب هتطلخ برمذ
 لوالارخ !مالظ نيته (ساغلا) اضدأ ثولعمو ثولخموهو ةغلةلمهملانيعلاب هتلعو لوعفم ىنعع
 هجوأطخأ اطامهقطتمىف ( طلغ) ساغباهالصةالصا| ىف سامو سلغب اوج راسل غت موقلا سلو
 فالخ تنءناز واطلغملايئذلا (طاغ) طلغلا ىلا هةيسن وأ تطاغهلتاقانأ هتطلع :وتاوصلا

 طالغ عجلاو ظءلغو هوى ارعالانبانعثيلثتا| عرابلا نىكحو ريدكحلا,ةظاغلامسالاو قد
 ظاغأو سا-الو نياريغىأ ةطاغهيفواضدأ طيلغوهفدتشا لج رلا ظاغوملالا ديد_ثظيلغ باذعو
 اظيلغتنيملات ظاغو تدك أو هيلع تدد_ثاظملغت نيهلا ىفهيلعت ظامتو هغذعاطالغالوغل اىفهل
 هوو نيكسلا (فالغإ اظملم هتدأرئشلا تظلغتساودتشاعرزلا ظلغتساواهتدك أواهتب وقاضدأ
 هتفاُعو فال-غل !ىفهتاعج وأ( ةالغهل تاعحاؤالغا نيكسلا تافغأو بتكو باك للثم فلغ هعج

 مهغل |نع بح هن اكهمهف مدعل ىجد ال فلغأ ىلذ لبق هنمو فنالغلا اىف هلعح ىف هغل ب رمض بأن نم اًملع

 ديردنب!لاكو اهحمخاضد آب ريض تاينم ةيلاغلاب هتمط ف لغو فالغلاب هوو نيكسلا بححاك
 ةلرغلا ىهمذلارةفلغلاواضدأ ةيلغت اهالغو ديد كنلاباهااغ باوصلاو «ماعلا مالك نماهفلغ
 (قلغ) رجأ بابن مفاغ عجل اوءافلغ ىتنألاو فاغأوهف نت ملاذا بعت با, نم افلغفاغو ةغلقلاو

 هقهسالىأ هيفاعنهرلا قلغبالْ د دحىفو هك اكف كرتف نمترملا هقهسا بعت باي نماًعاغ نهرا

 ىلا عربى أ ديمعوبأ لاقلاق همرغهيلعو هه هبح اصل سد دح ىفوهب نوه ىهوه ىذا نيدلاب نوترملا
 لياشالو هدحاصا نيالا مرغي ىأ همرغبف هناهذنموهذفاتوأ ص قنا ذاوهتدان زهل نوكستوهمحاص

 نيدلابكل نهرلاذاذك تقوفكفوأ لنا لومي وامام ل راانهربنأوه عراملا ىفو نددلا نم ْئدن
 رسكل ٌقالغم ل-> رو همحاصلوه لب هند دي نددلا باص هكلعالىأ نهرلا ناغيال هلوب هنع ى-هنف

 ىأقلغل نيمو ىنعموانزو بضُو رصضلئثماةلغ ل رلا قاغو هبدي ىلع قاب نهرلا ناك اذامملا
 ن' اكو ماع اوأ مادق !ىفاياه_فن ىلع قلغأ اهبحاصنأل كلذب ت يمس اهقفلا ضعب لاق بضغلا نيع
 حاتفملابالا تفيالف لوخدلا نم جراخناوجورخلا نم لخادلا عنمهنافقلغأ اذا تايلاقلغب همسشمكلذ

 قلغملاو ق.لاغمعجلاو قلغلا لم مملاريسك,قالغملاو بابسأ و بدس لم قالغأ هعمج بابلا قلغو
 ريثكتو ةخاابم ديد_كنلاب هتةلغو قاغلاب هتفثوأ فلا الاببابلا قلغأو حاشفملاو غلا لثم هيف ةغل

 رعاشا لاف ديزهأ نعسردنبااهاكحليلق ةغل برضباب نماةلغهتةلغو عفت ادض قاغناو
 قذعلا ف لعجيديد- نم نوط مضلا؛لئلاود+ارمسكلاب (لغلا) ه نولثمراالابآبل لوفأ الو

 عسب اوكلذوكضو اهترسأوأ ضرألا عسب رنم لص ئث لعةلغلاو لاففأو لق ل.ثم لالغأ عمجلاو
 مولا 1 لح

 افغ

 لع
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 (! هل اموداصلاا عم نيغلا) ملط فا الا
 راقكو رذاك ل ثم باصغع- لاو بصاغ :وهئالظو ١ رهذهذخأ هصتغاو ب ررمض بأن نماء مهغ (هصغ)

 ديزف هلام هنم تدص غلاة ف لو الا لوءغملافنمدازة دو هلام“: ههغلامف نيلوعشمىلاى دعت و

 اهبصتغاواهركا فزاذااهسهن:أ رملا ل جرلا بص ت ليقانه نمو ا بوصُعم

 ىلع لق اع عر راه رماا تدصةغالاقف لوعفال ىتدس وةقمطل# راع5ساوهو كلذك اهفن

 ماعطلاب (ثتصصغ) رد_صملاب ةيهصت نس ع وبوص+ «ئشااو تلت ىتعم لعفلا نود اه-سفن

 ماعطن مناسذالاهب صغامم ذلاب ةصغلاو ةغا لتف باب نمو ناصعو صاغانأة بعت بابن اه

 هيه-ت:ص_صغأ لاقدق 5 ا وفرغوهف ةرغل-:مص_صغعسجلاو هيبتا ىلع اظ.غوأ

 اضي أن وصغو لاففأو لفت لثم ناصغأ هعجةرصشلا (نصغع)
 ايناس داضل اعمنيعلا (

 ىراكبعو كر كسل فم اضن :و ىضغ موو ىضع 2 :أيعاو ن اسضغووهفام ايضعه«_ءلع (بصغ)

 هسج و ىْمِرْع نم ىأ ا مِببشعو زم ابد عقد و شاط عونا ثلقع لستم 1 تاضعو

 لاملا,لجرلا(رمش) تضع لدم هيلع رضغتو امم ناك اذا هب تدضئو مح ناك اذا نالغل تدضغو

 لجر مكحنلاىفلاق لق تان نءارمضعغمشا هءرضع لاقمف ةكرالاب ىدعتب و هلامرثك بعت باين« ارضع

 لاعبو حرمشلا ىف هلوقو ةكرابم تناكاذاةمصانلا ةرضغعةبادللل امد لمىلافو كراس ىأروضخم
 نوكست نازو<و هيف لةنبرغظأ ل نكتلاذهنم كرامملادارا ا ىعم»وىراضغلادارالا م
 اضيأ ىراضٌُلا عم اواضي أ ءارج لثمءارضغلا ةاطغل ا ىراكوءارهكلثم ءارم أ :دحاولا
 نم ضع لاهي هنمو ضفح لقق بابن 0/8 زو نو هفرطن 1 امو هنوص لجزرلا (ضغ)

 0 اولااضي أن وضُءئش لكرءاكمو دل |رساكم ( نوضخلا) ىرط ىأ ضغوهف برعض بادنم

 لمعت امم اهينفجنيببراةفلأألا,هنيعلجرلا (ىضغأ) سولفو سافودوسأو 20
 سايقريغ ىلع ضافوهف ملأ لبللا ىضغأو هستعاوفع ل سمأ اذا ىذقل | ىلع ىضغأ ليقف محلا ف

 ةيالص همف ىف نوكي اذهغو سشللا ياصأ نم هيشخ وره ىضغلاو لما هنكسأ لص ألا ىلع ضَءمو
 (امهتلي اموءاطلا حم نيخل ا(

 طغناف هس ل تةباب نماطغءاملا ف هطغو ديد كا ايىدعتيو برض سان نماسط غءاملا ف (سطغ)

 هقام !اامأو ريدش هروهذ هقس هس هل نكمل ناك هعدفْس قتوص اطيطغس درمض أد نم طخ ؛ للا طغووه

 هلوح نم هعمست تح هعاحىلا اذعاص هن درا اليكم 0 :لاطغو طمعا امءاو

 اضيف ألا هتيطغأو ةغاابم ليقثتلاو ىر رالعى اب نمهيطغأ هتيطغوهوطغ أ ئذلا (توطغ)
 ةيطغأ هعجج و هب ىط د اموهو را لثمءاطُعلاو لعفلانزوث س<لوعفمللانزو فاني و
 (امهئلثياموءاغلا عمنيغلا) يش لكهنلظ ترتساذاوطُعي لءلل اا طغ مفوق نم ذوخأ م

 ةرغخملاهتلأس شن !ترْغْعتساو هنم مسا :رفغملاو هنع ىسأنأ رفغو بريضبادن ما ارفغ هلدشا ) رغغ)

 رسكسلاد رفغملاو رتسأ ىَأ سولار فغأ عبصلا لاقي هنمو رتسلارذءل!لصأو عندا فاجلات رْفتْعاو
 ةرغ ىلع هتذحأو هتأجافاذاان الف ( تصفا)برعلا نمىباتك لثمراغغو هضيبلا ثدت سيلبام
 دوو هل : زي مدعو ناينالا لابو ءئُمااةسع (ةلفعلا) ةلاغم أ ةصفاغم يدل اتذا خو هنم

 9 ىلا نع تاغغهنم لاقي نوضرعم لف عىفمهوىلاعت هلوق قاكاضا رعاوالامدادك رت نوف لوعت_ءا

 رعاشلالاق سيسنازولغغو ةرمثتازوةلةغواهعأودو لوغغرداصم ةثالث ودعت تاننمالوذغ

 اناريإ ا انةارفوىونلافرص ه انمهرثك أولغغقنفذا

 سبل ىأ ل غخمو هف كلذك هتريصاليغخت هنافغوةفخنيديوس هنموةفع لعق اا لكبز

 اطَع

 ردع

 ضناغ
 لمع

 وم ثلاثا أن ىهسو
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 لزغ

 ا لان (ىرغ) 00 0 7 رمل 0 صن

 فلاي ارغلا مسالاو لوعغ ال. انيلابهب ىرغأتءارغاهبهتي رغأو لماح هلع هلم ال ث مح نمفبملوأ

 تارت كما لاو مسلان "د دول ١نم لو معم هب يصل امس لقفل ارُعااودملاو

 تدسفأ ل ثم وعلا نيت در غأو ةورغم شوكو« ارغلاب همم, العبابن مهو رغأ دلخلا تور غرق

 بحعالو رغالو ثمع لد بابنماو رغتو رغو ىنعموانزو
 ) امهلثي امو ىازلا عم منيغلا (

 رثك ةرازغةقأن !|ترزغوناملا ةرثكس ةربزغةانقورب رخو هفرثكس ةراز ٌغارؤغ ملام املا (دزغ)

 مو دل ثمىزغدحاولاىرهوجلا هلاك ”لرتلا نم س اج (زغلا) رازغع+اواضيأ ةرب زغىسهف اهنيل

 لوزغموهف برضباب نمالزغ هوو فوصااةًارملا(تازغ) ية ءايلاف ىورو
 لزؤغل او ميا ا مضت مب مو هب لود اممملارم 0 !مندصا اامست لوغو

 هنا:سأ سد هتوست ىف سانلافاةاو ةممطل ادإولازغلاو قراولاو نايثغلا ثد د-ح نيته
 لازغوه ُمالطوهفدلواملوأ لاق لعثأ ًاوعجأ هيف همالكو طبضأو ملعأ هنال اح ىأ لوق تدقمعاو
 وهذ ةعيسوأر هشأ 0 مث غلب اذان ندا شوهف كرة وىوف اذان ةلاؤزغ ىثنألاو

 ىتحايذ؟لازبالو ىظوهف ىنثأ اذاذءامطلا نم ىتغلاأشرااواضدأ فثوهو ىئنألاو رك ذلا ةبادج
 وبأم امالا بسنيأ 1 ردا غو سءشلا ءاهفارةلاز اًوغلاو ة.نثو ةمءظ ىثن لاو توع

 1 رشرهاط ىنأ ند نددلا ىمنبدممن يدهم نيدلادجم يشل كلب ىرب :ريخأ ىلاؤغلا ماع
 لاقو ةئامعيسو ريشع هس دادغس ىلاز لادم اح ىنأ تند ءاسنلا تسيب افسعنروأر فن لد اضفلا

 ودعلا (توزغ)ةروك ذملاةِب رمت ةلازغزجلا ةببسز فذشوه ا ناوان دب مسا لوقت ف سائلا[ طخخاىل
 جا ل-ثم لمعف ىلع ىِرغ ةارُع 0 و عكروةاضف ل ثم ىزغو ةازغعجلاو زاغ لعافلاةاوزغ
 :زمفائىدعتب وىزاغملاعماوكلذك ةازغملاوتاوهشو ةوهش لثم تاوزغعمملاوةرملا ةوزغلاو

 ) مدلال اونيسلاعمنيغلا ( هدالبفودعلاوزغنوكوامنا اووزخ هتثعباذاهتن زغأ ل اقف

 لعهد مهضعب ولاغفأ و لقق ل ثم لا سغأ هع و مضلابلسغأ أ مسالاو ب ب مخبأ نمالسغ («ةلسغ)

 ةيطوقلانبالات هب رهطتدىذلاءاملاوهمضا ايل سغلا ليةوهيو.دسملا هازعو ىنعع حو ةةملاو موهذملا
 ليسغو لوسغموهفاضدأ برمخب ا. نمثدملاتاسغو لاستغالا نم مءاوهو:راهطلامامت لسغلا
 مسارمسكلاب ل تغموهف لح رلا ل .ةغاو ةغلابمام ويف لمقتملاو تملا لساغل ل سغو فاشل ظفلو

 كلذوو ىمطخو ردس نم سأ رلاهب ل .ٌدام هرمسكلاب لّءلاو لا بتغالا عضو م متشلان لسقغملاو لعاف
 ئشلاهب تلسغئامة لا سغلاو نان دئاز نوئلاوءامل او رانا! ىفر افكل |نادبأن م ل_غناامنيل-سغلاو
 هتلسغف ابنح دجأ موي ده-_ثتسا هن ال لوعفم ىنعم لوعف هكئالملا لي سغبهارلا نبةلظن+ل لاقدو
 لساخم عمملاو قوما لسغم دسم لذ *ملسغملاو هكئالملا

 ( امهئاثيابو نيشلاعمنيغلا )
 طول 2# شوّسَعم نيلو ةصملاريغ هلند زو ههدنت ارسكلاب شغممالاو ل-:3 بابن ا (هذغ)

 هيلع ىذخمو ف ةرملا فلاب ةيشغلاو ةغلاوهةونيغلا ةةدامشغ لوعفللءانملاب هلع (ىذدغ ءاملاب

 دروأ ديد-ش عجو سس باقل !افءضاةساسلا ةدر واو كرخ ئوملا لطعب ىشعلان الامد و

 لمقو طظيلغدراب مغلي ن م غامنلا نوط« ءالتماءامغالال_.ةوءامعالاوه ىشغلا ليقو طرغم عوجوأ

 نامّدَعلامسالاو همست أب عت بان مهءاشغأ هتيشغو ةلعلع اضعالاروتف عمنا فنالا ى رطوهسءامعالا

 مساوهو ىعموانزوءاطعل اع اثغلاواهاشغتواهيشغلمقف نايت الان اك مكعاجلان ءهب نك رمسكلاب

 ىُغَأو بعت باي نم لمللا ىنةواض:أ ءاطغلارمسكل اي ةو اش او هثيطغ ذا ليقشتلاءئشل تيد نم
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 هدفنداب رغو برتغاوب رغتفامد رغتانأاه-هرغو ءاو رغهعج ول -عأو ىنعع لعق بد رغوهفا

 مالكو بي رغئشبءاج برغأو اد لخداذادحن أ لثمةب رغل ىف لخ دفاأ, ب رغأو اضيأ ابيرغت
 ترغملابرغلاو هيئاسااىلعامقةسد ةميظعلاولدلا سلف ل-:مب رغلاو مهفل|نم طع بدرغ

 ئىغ لكن م ةدل!ب رغل أونيه>ولاب ىرخمهلاةيسنل اواههف ورثك الا ىلءءاراارمسكب ب رغملاو

 متفلاو نوكسلاتاغل هيف ب رغمه -مهوقو هتد- ىأ هناسل ب رغعطقا لمة ىت-نيكسلاو سأغا اوف

 جتفب و هفاضالاب ريخةب رغم نم لهوهبىر نم ىر ديال ىأ همل ااذاض هومهسل ةغصدحاو لك عم هلعج و

 اهتالطنع ةيانك لعج و :ًارالريعتساحءاش ثدح رمل لسرأ اذا اريعبل ا ماطمت هيلع أد ىذااوهو
 ئش لكىلعأ ب راعلارد اونلاقورع عمل اه ذيك ت دش ثم> ىهذاىأ 3 راف ىلع إ.- اهلى

 برطاذاب عت باب نمدرغوهف ادرغ(درغ) برغأوةبرغ اونان رغهعج ب ارغلاو براوغل اعجلاو
 هريغو ره-ثلا نم مضلاب :رغلاوةلفا ارم كتاب (ةرغاا)هلثمادب رغتدرغو رئاطلاك هئاْنَعو هتوص ىف

 دارملاوةمأوأ د_بعةرغااو رهثلالوأ ن ءلاياثالثررغلاو فرغو ةفرغلث هر رغ عم اوهلوأ
 دضعلا نمئشلسغليقو دعا ةسفص لسغو هجولا عم سأرلا مدقم ل ءوضولا ىفةرغلا لب وطب
 ءارجو رجأ ل ثم ءارغةرهمورغأ سرف ومهردلاقوف ضايد ةهبلاىفةرغااولج رلاودماا عمقا لاو

 هنرغو ر رغلا عيد نع ملسو هياعهللا لصدنلا وسر ىجيورط1 نار رغلاوهمود فد يسوأ عيصرغأ ل جرو
 رخص خشلارغو ةغلامملعاف مسا ل وسر لثمر و رغىهف امتذد رد هتعدح دعق باد نمارو رغامتدلا

 نمنالفقب كرغامواهعلفافرومالاب له اح ىأرسسكلاب رغو راغوهف جفلاب ةرارغبرمض باد نم

 ةرارغل و توصل اةرغرغلاو طحت ألف نمالا تننظ هب تررتعاو « اع تأرتجا فيك ىأ ل :ةباد

 فاالابهتذرغأو ضرالاب هئيئأسرمضباب نماز رم (هنذ رغ) رثارغعمملاو لدعلا هم رسكلااد

 ىنعع لاعف رسكللاد سارغو سرع اضد هيلع قاطد وسو رغمرملاو برضا: نماسرغةرهشلا

 نمزلاة داك سارا نمزاذ هو دوه#و طو مو بوةكم ىنععدا4 هو طاسوسب اة ل-:ملوعفم

 روهصع لا فوضرخلاو دصْل ىأ مص ضرغا لعفو هدصق ىذلا ءامىهىأ كلذب هيد ثنا اىلعاذك

 ىلعداضلا مدهش فو رضغل اق دقومطعإ !نمنالام لك لوي مهضعب وىناراغأ ١ هلاتمدلأا نمنالام

 ءارلا مهد تافرغ مم فرغ عمجلاو ةماعل اةفرغل او ه:ةرتغاو ب رضس ا: نماذرمت ءالاثفرغو ةرملا

 رسكم ةفرغم لاو دحاولا طغاىلعالج نكستو عامت الل ءارل ا مذتو موة دنع فة و هو موقدنع عمطا

 قراغءاجو بعتبابنمؤرغوهفانرغءاملافئثذلا(قرغ)ف رام عمذلاو ماعطلااهب فرغ اممملا
 لم قدرغوهف اقر تامناذ تومريغن مءاسملا ىف بسارلا قرا !ليلخلانععرابلا فىكحو اضدأ
 نيدةرغلا نمل لدن نعل نام ىلعو سايقلا ىفنيهجولاعرابلا ف ذوو ب رعلا مالك اذه رك
 هءال*ديرأناو رهاظوهفءاملا نمجارخالادب رآناقدرغذاقنالءاهقفاالومقفقد رغلاوقرغاا
 ىلتقو ليش ل ثم قرغؤد رْغلاعجو هتمالسروصترالث ملا ناللادث وهذ كالفا نم هتمالسو

 ىفّقرغ أواه دمفوتساسوقلا ىفىارلاقرغأو هتفرغو هتقرغأ لاقمف ف.عضتلاو جزمه اد ىدعدو

 ىنعموانزو فاعلا لكم 6 !رغلا) تاعبشسال اًقارختسال اوفاالاامه الكس تطأو همف غلانئشلا

 (ثمرغ) رجأ باب نم لت عم_جلاو ءالرغىثنالاو لرغأوهف يملا ذا سعت بادن الرغلرغو
 فيه فلان ىدعت و هَ ارغوامرغهوامرْغ هتندأ اذاسعت باد نممرغأ كلذريغو نددلاو هيدلا

 ئذلابم رغأو < رفالخرمسخ له هنرا# ىف مرغوامراهه:اعس فلالاب هم رغأوهةهرغ لاقيف

 درع

 لرغ
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 اذغ

 ترغ

 اك

 وهف هلاو زثدن#ناؤدسح سل هنافزئاجاذ_هو نور الاو نولوألا هيف نط رغب اماقم موف أ ثددلح
 ادودشم هتكرتلحرلا تطغأو درو ديرب له طمغ عمجلاو جدوهلاهءلعدشب لحرلا طبغلاو دسحلا

 هنيغو نبغناذ هيلغلثم بررذبا,نماةمغءارعثل اوعيبلا يف (هنيغ)اهرطم مادءامسلا تطبغأو

 هير نيغو ه:م مسا ةنشمغلاو هريغوأ ن ملا ف صوقنم ىأ نوبغموهف لوفالءانبلابنيغو هصقنىأ
 هنمودحعسم لم نيغمدحاولاطاي الاو غافرالا دبل نياغمو هواك ذو هةنطف تلق بعت باين م امبغ
 ةواسغو بعت باين مغ ىغلاقد ةنطغلالياقلا ليعف ىلع(ىغلا) هتطخم هتدنثاذابوثلا تنيغ

 اضيأ ىغوهف هلهج ريما نع غو هنع تدبغو الا تديغل اد فران و هسفنب لوعشملا ىلا ىدعتب
 : , (مملاوءانلا عمنيغلا) ءايبغالاعجلاو
 ءامتغ:أ م اوأمش هدغيال مغأو هف ىعت باي نم امةغمتغو ىنعموانزو مهلا لثم قطنملا ف( ةقغلا)

 «ىدرلاو ديجلاوزي_هسلاو ثءلا الكا فو تفهذىأ تفجع برمذبابنمامغةاشلا (تذغ)
 الثمادعق باين ماو ىداولا امو هلي ليسلا (ءاشع) هيفريخالاع ماك :فاالا,همالك فثْغأو

 (امهثاثيامو لادلاعمنيغلا) ةدغملامفىلا
 عمجلاو نا نال نوعاطلاكريعبلا :دغلاوْ د رهتلاب لرد محللاو دلجلانيب.ادن عش دح مخل( ةدغلا)
 رغااريدغلاو هدهعضقن ب رض تاننماردغهب(ردغ) ةدغ اذاصريعياادغأو فرغو ةفرغ لثمددغ
 عسجلاو ظيقلا بارغوهلاقيو ريبكب ارغ(فادغلا) رئادغ عمملاوةباؤذلاةريدغلاو ناردغ عمجلاو
 لي زثثلا ىفو هق د غ ىهفاهز امرثكح ٍبه:باينماةدغنيعلا (تةدغ) نادرغو بارغلثدم ناد
 تقةدغوهلثم انادغا قدغ اوان دغرطم ان دغوكاذك انادغا تةدغأواريثكى أ اودع ءام مها :مقسأل
 ةالص نيدام ىهو ةودغبهذدعق بان نماودغ (ادغ) قدعلاب تاقا برمض بان نمو دخت ضرالا

 باهذلا ف لمءةسا ىتحرتك موزصأ اذهئدمو ةيدم لم ىدُعةودغلا عمو سمشلاعولطو جيصلا
 ىهو ةوصشلاةادغلاوقلطناوىأس نأ ايدغاو مالا <بلع هلو هنموناكت قو ىأ قالطنالاو

 الو بلعت لا شعئالو + نم ىبامياوجلا:شعتو أ دعت لمئاذاو ةادغلاماعطدملابءادغلاو تاو دع
 ةيدغت هتبدغو جتفلاب لك ىنامباوجلا: لكل يقاذاو ماعطلا سفنءادغلانالءاثعالو ءادغ ىناملاقد

 ديعبلا ىلع قلطأ ىتح هيفاوءسون ٌحهرثأ ىلع مود دعب ىأي ىذلا مويلادغلاوىدٌةتفءادغل اه:معطأ

 رعاشلالاقبارعافرحلادلا تاءجو مالل!تؤذح نكسل سلف لدم ودغولصأو قرتملا
 اودغماخأموملاعمنا ٠ اولداهاولداواهاولةنال

 (امهتلثشبامولاذلا عمنيغلا)
 سرافنبالات مارتو ميركل ثمءاذغ عمجلاو للا ىذغلا لوقد مهضعب وةلذسلا ليعف ىلع (ىذغلا)
 ىذغلاشب ولاو منغ و رملاو لدال ١نمىذغل !نوكمف اذه ىلعواهودفو لاضلاك هراغص لاملاىذغ

 ىذ.-ءلاريغىوذغلاف اذهىلعورش 7 ئشبو ا اهريغنماب لب هم, نيابى ذي ال ىدجل اوألجلا ىوذغلا

 تبرع امالاكو ةرذ سل اوهو ىذغل !نمىوذغلان أمهوتملا مهوتدد_ةولاق ىردز الاملاك ه-.لعو

 بارما و ماعطل انمدبئىذ_ةغامساثك لمءا ذ.:لاو نددلوملا سداقم نم ىلوأ مهد:عفو رعملا

 هيىذًءازاضدا هوْذَغ أ نيللاب هنو دعو هاقفكو هيف عتاذا العتاب نم هوذغب ىصلا ماعطل !اذغلاقمف

 هنطونعدعبةبارغمشلا»صخضنلاببرغواهبسةمو تراونو تدعبابو رغبرغتس ملا (تيرغ)
 م3



 ايو وعدي لنور ل سس ا دات هر
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 شاعنههنارزه١4لوق ىلعادل ه شراعملا ع+ اوهب شيعي ىذلاناسنالا يسكم 4ثيعم لاو شعم لاو

 شعم نز وو ةءادأ مملا شعم نموه ليقو ةعبسلاًارقهب وزممالف لعافم س:اعمن زوو ةدئاز منملاف
 لجرلا (فاع) جرعالاو ىف دملاز عج وأرق ةهب و زم مت لثاعف شئاعمنزووةل.عذو ليعف ةسعمو
 وهو م_طلارز ةفايعلاو ف يعمم اعطلاف «هركرمسكسل اب ةفامع سعت باب نم هفاعب باريشلاو ماعطل |
 ةلاععسجلاو لذ ٌراعوهف رانا لا .ردصم ىغو رّمْغلا جنفلاب(ةليعلا )هب ريطتمفايارغىربنأ
 م اك ىف سدلم عضعب لاو نال دع سيق هنمو لج روما فلافل حو رخل دريل دش قوهو

 ءاملانيعو ةرصانلا ا مف ةفلتذثءامشأ ىلع كارثش الايعق 2 (نيعلا)اذهالاةزمهملانيعلابنالمع برعلا

 ىنعملاو هتيعبىلامتذخ لاقي هنمو هسفن ئثا |نيع و طل يعلو را نيعلاو سمسا نيعو
 نيعلاو بدذ.نا !ىفلاتا ضر نيعبورمضملاريغا ذاع دقو ريناندلا نم برضضامزيعلاو ىكامزيعتذخأ

 اعر و تلكس 1١ نبا لات نمعأو ن رو مع ىلعسو ل اريغل نيعل عمدت 'و نمعأ ا وآن :دلابثد هرتشالاةيدقنلا

 ىه لاقي نايعأىلعالا بو رمضملا نهج تناكاذاعمسهقالو ل-ءلقوهو ناءع اهعج ىفدرءلاثلاق

 ةئ اعمهّشند :اعو نومعو نامع او ني_عأ ىلع ةرصام أاعمتتو مهنايعانلتوخامهواهناعأب كمهارد

 ارمضاح ىأ نيعبان دع هتعب و ةئيسن ئذل ايْئُشلا ىرتشا لح رلاناةعاو فاس !ارمدكللاب ةنعل اوانامعو
 عبي نأبءاهقفلااه رسفو رسكل ايةنيعلا معالاو اةدمعترساتل |نيع -وانانعو ةئماعم لتر ار رضاك
 ىرتشم نال ةنيععسيبلا اذه لدقو ايرلا مهب ملدأ لاح نعي س اهلا ىفه.رتشي ملجأ ىلا هعاملح رلا

 اهرتشي نأ عئابلا ىلع ىرتشملا طرتشاا اذا مارح كلذو ارمضاحا دقن ىأ ان يعا ف ريذخ أي لجأ ىلا ةعلسلا
 ضءناههدمو تادسفنلال نماملاسدقعلا عوقول ىفاشلااهز جاف طرشام مند نكت ل ناق مولعم نهب هنم
 اهنك ااضيأ ةئمع ع ىهذس ا 21 ذاهعتا ريغن مىرتذااهعاولفانر الت ىهلوةناكونيمدّمَتملا

 نامعأ نب ,وبألا نم و 30 هلنمو مالهف اربق أ سان دلانايغأو ءزاسج عاملا نينو قاقتايةئاخ

 هيدشتلا ىلعءانمعءانسلا ةماكلل لاقي و رسكل ا[ نيع عج اواممتءساو نينمعلا ةنس> انيع:أ هاو
 تأيع هو ةل م1 |نم هصم_صخق ئل انييعت ىره دول | لاقهب ًهَض هو صخأ : معه: ع+ دب رز لاخلا تندعو

 دنس نأز وو ةنيم ةنمعم ةين لاقي لوعفم مسا ةئمعم ى-هف | :معماموص ثد : واذاموصلاىةنلا

 نيعلا خشي ةل-عفرب دمة ىفهف ل (ةهاعلا) لعاف م* ارمسكلاب ةنمعم لايف از اة همنل اىلا لعفلا

 واولا بابن م ةغل ىف هوعمو هيعموهف ةهاعلا هتباصا!ذاسعت باننمعرزا|هيعلاقد تاهام عمل و

 بعت باءنم أعد هت نعو يمالاب (ىع) مهتيشام ةهاعلا تداصأْ اذا موقلا ءاعأو موُعلا هوعأ لاقد
 هنتوا جل مالا وعر نعول لعد 2و ى ل راق ىلا «ىداملا توحتو هنعزءامع

 صوقنم مو هذ همشم فامعأو ابدعت هوامز زال لمعت تييعأف ىنيعتأ فل ؟ياباذك نامعأ او
 1 ا ا ل ع مل سل ا ع عل سل < سس ع ل م مس

 (امهتلشام هو ءأم لاعمنيغلا)

 هيلع ثءغلاش بلا ىج هنمو مود دعبأمود م ست 01 ايا غل تق بابن مسغأ موقل انع (تدبعإ

 تو د رسثاذا ارو مغو اضدأاغب مذ بان نم بخت هي سشاملات مغوامود تكرتوامود تأ اذاامغ بغت

 ةليل تاناذا اقع ماعطلا غو نيتلي ءلوامود أ ميعس ةلرتاذا تل الاءا ماما اوامود تنم اند

 الك لمع ادقو قردعتان ابن مارومغ ( نبغ) ةبقاعئأ ةبغمور كلا هبخ رغالاوال ما ديس ءاو د

 ةمعلابو ىفال مولاة عليف و ثكماروبغ ءرغىديزلالاقو دادذالا منوكيفاضدأ ىذم
 دل ١ ريغلاو رايغلاراثأ ف لالابلج رلارغأو فو رعمرابغلاو هتيقب ركح »ناز وال ارقو قاملل
 هتطبغ نم مسا ىهو لاخلا نسح (ةطيخاا) ةكركسلاهللامدوةرذلاذ دنريغصتلا,ءارييغلاو ض رالا

 ىو "لدن عمظعو هنمليجعأ املهنع هلاو زديرت نر يغن م هلانام لدم تننمتاذاب رض بار نماطمغ
 ل سال سس

 «4ءع

 طبغ



 موع

 نوع

 سنع

 ةخلابماضد أ شامعو ةْسثاعىنالاو سئاءوهف ةأم>اذراصراس ساب نماشنع (شاع) ةصاخ ب رعلل
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 ةعلامم ماوعو ماع هذ لاق باد نماموعءاملاف (ماع) خارصلاو. اكءلاوهرالاو ءاهءلعلوعأ نم

 نسا 411 01 31/1 ف اعتدت لايف هظغا لع هيلاةبسنلاولوملاماعلاو ل-> رلاىومهدبو

 م اوعقرغت 'وقيلاو لا نبالاقبابسأو بدسل ثم ما اوعأ ىلع ع جاذفو نيتهمب لعفرب دمت ىفماعلاو

 هلثمىلاناك تقوىأ هن مق نمثقوفؤر 8 ةذاسن 1نولوهمف ربل اوماعلا نيد سانلا

 000 ار تاور ةيسلالازبل] < لكل ن عدي نرخ ام تاوسلاو طاغوهو ماع

 : نمصخأ ماعلا اذه ىلعو ةفمضو ةوتشىلء نأ لو> ماعلا اضدأ بيذهتلاىفو افيصوءاتشالا نوك

 هتلماعو لوأ ماعمفوق لوأ فمدةنو نييلاوتمءانشو اغيصالا نوكمأل ماعلا و ء امثل !فصنو فيصلا
 : ىلعريهظلا (نوعلا)ةليللا نم ةلدالمو مومل نم ةمواممورهشلان مةرهاشم لاقي اك ماعلا نم همواعم

 ا اضدأةناعملاو ةنوعملامسالاو هناعدسالاّقِمف «سفنب ىدعتي دقو هناعافهبناعتساو ناوعأ ع+ او رمالا

 ٍ نوعاملا نمةذوخأم ىشلوقدو ةباصأ مملالء< مهضعد و نيعلا مكب ةلعفمةنوعملا نو و تلا

 ل-ءةطلا نب هام لتئا مود ل-.ة ماس ند ةرسو صاع ند ضرأ نيد ةذوءميتد وذل اوعو ىهلومدو

 كعلمه_فعب ناعأاويودءاو موةلانو اعتو ره-شأ ةعد راوهبدحأ دعبالج رنيعيسأ و ناكو ارقلا

 : لءققوف رعشلا ثدنم ىف هعاج وىرهزالالاّةفلوةفالتخ |اهيذو نيعلا متفب ةلعفرب دعت ىف ةناعلاو

 3 بيسالا معصوم ىسراف نب ١لاقو ةرعشلاو ىسالا هللاقدا هيلع تدانلأر ءلاو لح رلازك ذوةأرملا

 : اذه ىلعو هةناعو اد رسا اوناعتساى ا ارعالا ناو تيكسلانبالاقو تكرار ءئودىرهولالافو

 5 اذهلملد هرهاظ هولا ةناعهل ناك نم ةلظد رد ىبهصقىف مالسلاهياعةلوقو ثدانلار ١١ 1 |ةناقلاو

 نم عطصنخلاناوءلاو هن ناديك هناعر هش ةناكزم هال لوةيلوال لولا بءاسوزرتلا

 (اموتاثبامو ناو

 نملعافلاو ىدعتب الو ىدعتد بيعموهف هيحاص هياعو ئاعوهفراسٍ ان مامدععاتملا (باع)

 بيعل ىلا هم_سنه معو هَعل امم ديدشتلاب هببعو ب اعمل اوباعلا مسال و هغلامم بامعو بي اماذه

_- 

 ّ ههجو ىلع بهذو تلف أارايعزاس باب نمريعب سرغلا( راع) بوب عىلععم جوامسا|ببعلال امءدرسأو

 !| ه4-ةنىدعت هدبلاهش”سن دو هءاع همهثهب هن ريع و اذكدهن ريغو بس وأب يع هلمم زاد ئيش لكراعل و

 رعاش الا لاق هنسغنب ىدختن نآرات ةذلاو ةسامجلا حرمش ف قو زراالاقع املابو

 ْ رهاظةطيرنياابرامكلذو ٠ اهموطوا مال أ انتريعأ
 : رناندلاترعوه_:مايه-هالداعكللذو فوم_فضلل لد ةراحتلل كلذ ساو نيلاو لد الا ةرثك انئثرمعلوقد

 || هتوك ةفرعمل هريسغب هتنهماارامعو ةرباعم نازيملاولام 1لاترباءواهناز او[ ةنرفلاهسمضمأ ارييعت

 | راعلا نمالا تريعلامقب الو نازملاو لايكملا ترب امباوصلا ىرهذألا لاك هلاماظت لغحانْءئملاراَمَعَو

 تريعلةتالوامواست ةفرعملاموتت مم|نيلام كلا نيب ترباعث كسلا نبالاقو ةخللا همثأ هلوةباذكه

 ْ بوث : لثمرايعأ عمجلاو اضيأ ىلهالاو ىثحول راجل جتفلابريعلاو هينزيهنري-علاقيا غاو نيذازيملا

 نيام: دملامرح مالسل!هملعدلا ثد ذح لمنو يعل لح ريعو ةريغ ى هزألا اواضدأ ةرومعو تارك

 || نم ىر ديالرث اعمهسو ةلفاق لك ىلع باغ ةريملا لمت لفل سعت ان رعلار رو:فمدةئور وثىلاربع

 !| هفن ىل*ىذلا لاح رلا نمرايعلاىراينالانبالاقو فاوطتلاريثك ةكرلاريشكرامعل جرو هبىر

 || مسا ىلعف ىسيعوءاسعةدحاولا ةيفحن ةلظاهضايبف ضب لبا (سعلاا) اهرسزدالو اهعوربالاه اوهو
 ا موق هعمتاو ةومثلا داو نيددصن نم لص لاعبو ناهفصاب مافأ لججر ىسيعو فرصنمريغىمجعأ

 ثعبان ااولاتمهنكسل م.-سو هيلع هللا صدت انعم ةومذد نو ةريعد مهو هيلااو فتق ناهغصأ دوم ن نم
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 كلذك" ةيداعرتو همدقتل هيلا ةي سنن اكىداع مدل كلل لاقي و دوه موق لمعلا تيم« هبوىوألا

 ىلاءاملا ةريثكللا ىطلاةمكسلارثيلاو قيثولاءانيلايسنتبرعلاو هكذم مداقتامضرألاىدأعو
 ةهاهيل |عج ربىأ أه دواعي امحاص ن أل كاذب تيم« دئاوعو تاداءودامع-+او ةفورعم ةداعلاو داع

 هندعتساو دوعد نأ هثلأ لح رلات دعت ساو :داع هلهنرعص ىأ هدوعتو هداةعازاذك هتدوعو ىرخ أ دعد
 هناليطم ىأ الل .ءموهو ةالصا 5 داعاه نمو ايناثهثد درئشلاتدعأوامناث هلعغب نأ هتاف لا

 وهالادوعو ةدئاعلامسالاو ل_ضف أ لاتس ابنمادوع هفو رععداعو نملاري_عيلا تغلاي دوعل او هداّعا

 اهلمقَو :رمسكلل! ةيسناءأب واولا تءاقن ك1 نادوعلألاو ناد_.عءوداوعأ هعجىشإلادوعو

 بدكناداوعأ نيد وهساق :رذد>اولا طفل ىلع دايعأ هعج ومءوملاديعلاوفو ةرعم نطل | نمدوعل و

 ادوعو ةدوع دو ءباضدأ هلداعو اذك ىلاداعو درعل | تدهش ادمدعت تاءعو هدسح اوىفءايلا موزلل لمقو

 داوع هعجو دئاعل-رااف هترز ةدامعضدرملات دعو هنعاومئاملاوداعلاودرولو ليز لاىفو ه.لاراص

 اذاعمهيتذعوهّتلا(تذعتسا) برعلا مالك اذكه ىرهزألا لاق فل اريغب دوعاهعجو ةدئاعةأرملاو

 عيد رلاوءارفعنيزوعم هنمو ىعم لعاغلا مسايو هنباب ريغصلا تذز وهبت ذوعتو ثهصتعا اذامعو
 نء ءاةمصعىأامهمحاصان ذوعا مال سانلابربذوعأ لقو ىاغل ابرب ذو عأ لونان ذوعملاوذوعم تندد
 تصقن بعت بان نماروعنبعل |( تروع) ىل.+نيذاعه هئمو ىعم لوعغم ا معان وهتلاهتذع أو ءوس لك

 ليقهنمولات بان نما مترعلامتمف لءقثملاو ةكرحط اءىدعتي وءاروعءىثنألاو روعأ لج رلاف تراغ 1

 ةرو عوف ءابحو ةغنأناسنالا هرتس ئملكواهلارظنلا عقل ةروع ةًأوسلا ل يةواهكةلءاروع ذلك
 سايقلاو في فدا نوك-لا,تاروع عسجلاو هنم اذ لاخ ب رطاورعئااىفةروءااوةروعءاسنلاو

 قرح نم اوعو راو وَلا هغلعشلاو سعل امواك ناز راو اول ةئه هعلوهو منال ا
 تاذةعل لاف ةعتمألاىفالا غلا نوكيال لوي مهضغبواضي أر اوعو راوعني-علايو كا ذريسغو قشو

 هيلعف لصالاوكلذ نم هد راعلاوهولوادتهوروةعاو ئُلااورواعثو مدل اب راوع لج رلانيع ىو راوع
 هتعطأ لثم:راعو ةرامائشلاهترعأ لاش ةراعالا نممسا ىهو ةراعأ اىلا همسن ىرهز ألا لاق نيعلا تف د

 هلثمىرهوملالاتو اهااط ىلعراعاهنال ةرراعت ممم ثمللالاو ةباجوةباج اهةمحأو ةعاطو ةعاطا

 نال طاغام_ه واهماص دب نماهج ور ه_حأص نم سه ذاذاس رغلاراعنم ةذوخأملوعي مهضعب و

 اًضعيمهضعدراعأ اذاواولاباميو روعتبو ىراوعلا نو رواعتد مه لوقت برعلانالواولا نم ةب راعلا

 حلاو رعشل | ىف ةيراعلا فذ دقو ىرهزألا لاقام م.هعدلافءايلانمسرغلاراعو راعلاو ملعأ هنلاو
 تاننمازوعئُملا (ذوع) هينراعأف ْئملا هنمترءّتساو لصألا ىلعد.دثتلابو فرفتعلابىراوعلا

 لئبولطملا نزوعأو هدأ ملفهيلات>١لاةبابنم.زوعأ ئل!تزعود_+وب ملف زع بعت

 مدعأو جو>ًاوزوعأ ديزو:.ألاوهرّمف ار هدلاهزوعأو رّتفاازاوعال+رلازوعأو ىنعموانزو نزجعأ
 مالكو صد وعوهف بعص صاةءاو بعتباينماسوءئلا (صوع) هلئثالىذااريةفلاوهو

 ىضاعأو لاق باي ن ماضوع ديز ( ىنضاع) صد وعلا, نأ صوعأو ءاصوع ةلكو ءانعممهفرستل صا و2

 نَضاَمَعاَو تائعأ و بنع لدم ضا وعأعجلاو لدسيل اوهوض وعلا ناطعأ ديدشتااب ىضوعو ف األاب

 هعذم نع« هقوعو هقاةعاو لاق باب نماوع( هقام) ضوعلا لأ -ضاعتساو هلثم ضوعتو ضوعل اذخأ

 تدازواماس> عفةرااضبأ الوعة ضر رغل |تلاعوهب ماتو هلفك لاق بان نءالوع متل! لجرلا (لام)

 لاعأ لام مذ غلف هسفندو رثك الاف فل ًالابىدعتد ودرلا ضن لوعلاوءارصن ألا تصةئفأهماهس

 ريكو الن أ ءانعم لق اولوعت ال نأ ىندأ كلذ ىلاعت هلوقو لظور اجالوع ل+رلا لاعوالاعو ةضد رقلادز

 لح رلالاعأ وعغتراولامن ازيملالاعو ناغ نازيملا فلاعواو رودتالو اولدمتالد_هاحم لاو نولو تنم

 لاممليعد>اولاناسنالا هنوع نمو تدءلال-هألامعلاو كلذك لع :وليعأو هلامعرتا فالألاب

 مال وعلاوى رسل لاق كذاك هب ثاوع و هياعت دمةعااليوعتْئْملا ىلع تاوعو دمج ودامح
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 ىن شوى ضرءىند:عب اذك ىنائعو هظفح هبهّشا ع وكلذك هب انعاذي أراب نم ىنعأدب ثدنعو

 اذا سعت بابنه ىنعي ىنعو ناعان أف لعافللءانءلان د ىهأب تدنعلمقاعر و كرمسل ةلغاش ىّت-اه نكسشل
 ناونعودملارءانعلامسالاو هماعىشدامهفلك اذا هيثعب هانعلام مف فيعضتاانىدعيو ةقشم هباصأ

 تلعف ىنعم ىأل ةماعلا لوقت مئاحوبأ لاق اناونع هلت العد هتنؤذعو ر سكت دقو نيعل امشي باتكلل |

 ءامل اديد-ث'ونونل ارمسكب اذ_ه ىنعمامبرعل !ضعبلاو معن هن ماك ةداكت الو ىنعملا فرعت الب رعا و

 لاوواموهةموانوهذمو هلال دهثماشموهتلئامتىف ىأ 0 اوسو انعم ىو كاذةانعمف ادكش ىلب زوأ لاو

 طغللا هماعل داموه هلك هنوهذه»وهءاضئقمو هاوذحو هانعمودح او هنأنعمو سل | ىنعمواضد أ ىاراغا ١

 ىلعهغللا لهأو ةامغلا عجأو ىبا راغلاودبز فأل وعل قءاط ءوهو 42]الدو هنوهذه اذ. نود ريو ههشو

 اذهىنع.ىفاذدو ع اوسىجبعملا ىو مدح او تعم ا ىفاذدواذهواذد ىنععاذ ه مود ىهواهولوادت ةرامع

 (امهئاثءاموءالاعمنيعلا) هجاشموأ هل لثاممىأ
 لد زعل !ىنوهتم دق سهألايهمل اتدهعو هاصوأ اذاسعت تان نمدهعب همل ادهع لاقي ةمدولا (دهعلا)

 دهاعمودهعوذ نام الابل خ دىىب رعلل لمق هنمو ةمذلاو قئولاونامالادهعلاومدآ ىناكلادهعألأ

 هبهمحاص هلءقدام لثم هيحاصي لعفقيدح اولكف نينثانملع_غلاناللوعغأ اولعافلل 8 انمل اياضيأ

 كلذه.ثأامو ب راضموب راضمو بتاكمو ب تاكم لاشإك اذ_هولوعفغمو لعاذ ىتء لاف دحاو لكف

 دهعأ اسد رئوهو تفرعاكى أت د_هءاكمألاوهبهتفرعلاسعدت اهو ةئااح اوةدقاعملاو دهاعملاو

 ئشلا تدهعتو ناقل ىأ سد رذهبىدهعو هتةءقلاذك ناكعهند-هعو لاحلاومل عل اد رثئىأاذك

 نألهتدهاعتلاّقدالو سرافنيالاق هتظفح هتدهعتوهب ذهعأ اديدت هتقيقحو هةهصأو هملاَت ددر

 عج صىأ ةدهع سأل ىقوهن له اعت نم هفأ هت دهعت ىلإ راغلالاتوني:ثانمالانوكدال لعافتلا

 نمارهع (زوط) سايتلالادنع اهيل |عجربهنال ةدهعزيعب ابتملا ةقيثو ىهستو ةكردياععئاملا ىلع

 ةمللاىأتارثلا هللاقداكوهو بسن هلثدثدالو ةيم1 ار هاعللو جو زلاوهوش ارغلاب> اصاداولا

 ُع رشلا هلطدأف ىنزلا نم بسنلا تدش ناك برعل!ضعب نأل

 وهف هوو دوعلا يوعلاقي بعت باب نمر د صموهو لادتعال ا!فالخداس> ال ل نيةهقد (جوعل 9

 ىفنيعل ارممكت جي وعلاو هظفا ىلع جوعأ جي وعالاىلا ة._تنلاورج أ بان نمءاج وعى ثنألاو ب وعأ
 ىدب زونأ لاق هيف لع ىأاجوع هللءدع لو ليزتتلا فو جوع ىهألا نوب وعنيدلا فلاشي و ناعم ١

 جوعقب راع الوقت برعلاضع»ولاق روسكمو ف هر لامو حوتغمو ف كذيعب همي اراملكوقرغلا

 نيعلا تشب ةج وعم لّقنالو ملا لم زبعلا نك اسةج وعماصع تمكسل | نبا لادماكم هوهذ هتك لثم

 هديؤد و ثعتل اعنعو لعفل ازيك ف يكف امت+وعلاناز وح ذااذد ىأيال سايقلاوواولا ل همم
 اوزاجأوىرهز ألا لاقو جاعلأ هف بكي يصئشاوأ دوعللالاواولا ديد_ثبب وعم لامتد ال يملا لوق
 وعالاة مق هتاذب ىف !ىذلاامأف وهجوعتو واولا لهم جوعموهف ::::-اذااح وعتئشلا ت>وع

 رهط ج اعل اواجاع بانل اريغ ىعسإالو ث يللا لال يغل !باينأجاعلاو ريكا لمثم بوعموهفاجاج وعا
 تايثأىلعةل-جذودالو جاع نمراوسا معدهننا ىذر ةمطاغل ناك هنأ لم< هءاعوةب رهلةاغحخسلا

 برعا!نملجرمسا(دام) ةراهطل لوةي نمل ةج ثيدحلااو:ا هسا !نالخ ةتيماماسنأ نألةليقلا || داع

 فوألا
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 اغيثعت هفنعوهبامش ناوةذع وهو هلوأ ْئْدلا ناو ةذعو فنعب هتذخأ صألا تف: ةعاو ف يدعو هف هب
 عايتالل ةءوهشمنونل اوىذعلاى هلاقمف ثنو تزااوركذموهو ه.ةرلا( ىذعأ ا( هماعبتعو همال

 مءاوهو عم 7 !نم ترض نية وقد زعل اوزنانعا او هدا قةنكا ابوزاخلا هغألىق

 ىضرالا قاع وو 0 !اولو+ل ا اهإكمسا لمةزءملادلو نم ىثن الا قانعل اواتانعا قنعأن م
 لاقدو م-للا الا لعأت الو لكؤتال هثيمخ ىهوىراينالانبالاق ةدئاصلاراوملان مباكااوت ةءاد

 نأ الءاهغا نوكتف فءاضملا نممهضعباهلعج و تاهفتاهعججودي زونأ لاق رعنازوهفتلا اف

 لختد يه دحت هتذخأ الات َةنمعاَو مازغلالاو مخل اوهوانةناعتواهتةنتعاواةانع ةأرملا تةئاعو
 نولوشد ءاهقغلاو لاحرلا ى-متشن ال 52 ةأيهاوءاسنلا ليتشرالوا اسنلانامتا ىبعردمال 0

 م>اذالوعفإلا انملابات ع: هنأ سعأ نع نيعهظفلو هريغاءدجأ لو هممشيامئرهولا مالكقفو هنع هل

 يك ةنعدب ني :ءلاقمال هنأ : مهضعر حرصو هذعل أهسنم مسالاو رهسلاباهنع :موأك لذي ىقاقلاهنلع

 نينعمل امد نين لن رهريغو باعث لاق ام ىعملا اذهفروهثملاو لاق طقاس مالك هناف٠ اهقفلا هلوقد

 ند 1المقاَن 5 :ك دنالاببتع ىعمو ئرهز ألالاو تقلا« ل ١١ ىف لاو ةئيتعلاو

 هعلدالف مهل |نشر ع نعي هنالك لذ نم مماحالانانع ى مسوهحالد ادارأ اذا ضرتعد ىأ لا.مثو نيع

 نعَنءولءاهةغلا لوقف ب2كلاىفهثدجواماذه ل.طناو لءالل لمعت ىشخ نم ةريظح ما ايةنعلاو
 نع لاشي هنالاهريغى-هت مس : اودأ ماه ثيلول ىأ ل والا نود ىاثلا ىنعملا ىلع جذع ءزخأ نود ةأ ها

 لعاشلل. انبلانأ اردد ن آن و هعاو فرمشن او ن2 نذر عآ اذا لعاغلل» انياا برض با نه نعد ئشلان ع

 ةنعلاو نعم نوذعم ني-:ءوهذ لوعفلل تاين.منتعاو نعأوعو نءلاقي هناللوعفلل ءانملاب راد

 كءثاح د-> أ نمكل ضرت_عااذا برمضان نمانع نعل امتد لوضفلابض ارتعالا اهكذو نيعلا مشد

 هتننعأو ه:عأهعجسرفغلا نانعو ضرتع !اذااننءو انعنءدو نعد يالا ىلرعونيعلا مسالاو هو ركع

 ةريطظطلاىهو ةنعلا ىفهةسح هئننعو هنانعب هتسح لق باننم «_:عأ هةندعو انانع هل تاعحفاالاب

 ىناكرتش اممنافضرعاذائثامف نعن ٠ ةذوخأم اهناك نانعل اةكريشو تءكسلاننالاق نوئءموهف
 ىففرمدتلا امكلمهنالسرغا !نانعنمةذوخأممهضعبلاقو هلامامساممنملكدرغناو مولعمئث
 ءاوسلا ىلعاكرتشا اذا نانعل ا ةكرسش اههنددىرش ئزل !لاقو هنانعب سرغلا ف فرصتل ا كلعاكريغلا لام
 ىءموانزو بتاعها ا لم نائعااود_ضراعملا ىهو هن د اعملاىئ-ءععو انابوت_سمناتاط نانعلانال

 دوويأا ىفاب فااذ هفئاطممنأ لاقدو نا ىمعستدوهبلا نم هفئاطو ةنانعةةذحاولا

 اهلا سان !ااعدو اهر رئامناوةاروتلا فااخي !هنانولودب و ميسملا نوةدصي ودامعالاو ثدسلا ىف

 نع لدعوايأر ثدد_>اذ تولال ا سأر ناك دووم! نم ل ردو ادنينا:عىلانومستنم مهنا لاّشد و

 ليقو فاالا فذ لامءتسالا ف ففخ هزكلو تانامهمءالدقو صوصتلارهاوظذخأو لدوأتلا
 باتكلا تنونعو نو ةدايزب ةينانم ىنامىلا ةمسنل ىف ل .ةاك سام ةريغىلع نون :داءزب ىناعىلاةماسن

 رحفرح نعو هرهظد وه-.ءلعهبلدة_سامئش لك ناونعو سسك: دقو نيسعلا مبان اونعهل ثاعد

 مكحاماورخ ا 7 ناكمىلا سول1-اىف هنمعناكم ازواتمىأ هنيم نع تساجو دف اسحامأةزوا< |هانعمو

 اكو رنمعول- 00 "اك هنع هتمهف ىأ هنعملعلا تذًاودف

 مسالاو لذو عضخ دعت تانن ماو اودع (انع) : ئكلاادعاماهانعمو هلوقي هيو مدس اهمءعربعوازوانفمو

 زمشفا ىدعتب وذأن ةععجلاو ناموهفران 00 ىعوناموهفدملاو حتغلاب ءانغلا

 ناوععماو جو تانغ ةتيز فلا مال ناقل راللي5 .5 هنمو افي ةغابعت بابن مريسالا ىن ىئعو

 لاق دادذالا ن:موهفافدهذخأ اذاكلذكو ارهتئئلاذخأ اذاةودعونعنانعو

 اهناتساىفرسشملاب رض نكتلو ٠ ةدومنعةرنعادوذخأ اف
 تاقفقحاو نومها. يهأب تدنثع اوهتد_صق ربان نمأم اينع ةثنع و ارهةىأ ةونع الكم تآفو
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 ق.نالىهو ةهك افلا ذهن م همعطأ ىنتأي نملاق اك كلذوودارفاوأ ناكموأ نامزز ص .سصنخغا|

 اذ_ه ىلعو ىزاريكل | ند دلابطةلاقةهك اغلا كلن همف قش تقوىلعلدتلالاةثد رقنائتادةءطر

 نذؤنامتدانزنالامىتملاّمف «يلعامدازتهباع.تسان كءملامو يه همق لمعت سد هباعيت سان كم |(

 اهتاوخاون ا ىلع تاخداذا هريسغنو ىعمل | ل-ةنتأك ماع ىنعم ىلامعألا ىنءملا نع هلاقمناو ىعملاربغتب

 تامعاهعج ةمعل اوهنمر ءدصم ةمومعل اومامعأ هعجملار برعل اناهت متامعلاو دوس لوءفإل, ان.لاب

 اذال> رلامع او لاخاند ا الو تخاانباالو ةمعاناامهلاقبالو ةلاخانباو خان او معانب امه لاش و

 ناعودب ماقأ ناكم ان معو نملانعضوم بارغنازو(نامع) لعافل اولوعفللا تم مىو ربهماممأ مرك

 ددرتاذا م: باين ماه.عهنامغط ىف (همم) ءاقلبلا دالب نمماشلا فرطد ةدلد ديل او فلا, لاعف

 ( ىمع) ه.عأو ه.عوهف ةاهأ ىلع ل دتتارامأ اهيف نكمل اذا« اهمع ضرأ مهو نمذوأ م هماعتو ارميهكم
 لايف ةزمفاىد_هرواضدناممو رجأ باب نم ىمي جل اوءامم ةًرملاو ىمعأوهف هرمصن دهف ىمت

 ماعهق العا اوةلالضا !نعةبانك بلقلل ىمعل اراعتسو اعمج نينرعلا ىلعالا ىدعل |عقبالو هتيعأ

 تباعا العم ايعل و هتيعلاقيف ف.ضتل اأىدعتو ىقجريكلا ىميو باقل !ىميأو معوهف زو كا |

 (امهثلثيامو نو || منيعلا]) ىعمو انزو

 تبدد زااوهف سد اذان ىرطوهوال |تذع هللاةبالو 1-4 ة.طاةبنعلاو تانعأ عج (بذعل (

 سرافنبالاك ةفاشىأ تونعذك لامي ةَمْشملاتنعلاو بعت باب نمردصموهوأط 1|( تنعلا)
 لظف ىأالوط عيطتسالنهف تازنئرهزألالاق انرلا مكسنم تذعل اى نا ىلاعت هلوقىف ثذعلاو

 هلع ثداهفو ثنعل اىفهعئوأ هتنعأو ىذال | هماع لخد] ه.:اعتو ها امكن نأ هلذ ةرحدب مكن ام

 سمشلا عولطدذعو ميصلا دنعومغ نامزلا ىلا فمضأ اذانامز فرط نوكم وناكمف ةرط (دنع) ليد

 املك: و ىعصفلا هغللاوهنيعل ارمسكو هدنعنم تم+لوةتريسغال مرا ف ورح نم هءلع ل دبو

 اندوأ لراطفأ نم ناكرطق ىأ نم هل رضحاموف هلامعتسا لصألاومضلاو جغل ايكو ةحاصفغلالهأ

 ناطاسا او كلما نعم نم كنع ب اغالو نك: ريض <و هامل لامىدنع لوتف هريغ ىف لمعتسا دقو كلذم
 هلو هنمو تاهجا ف ىناعملان الرش هدنعءامو ربخ دنع لاًةيف ىناعم ا ىف لمعش ساانهنءو ْئا | ىلع

 اذه نم لضف أى دنعاذهلوَعَتف ملا ىنعع نوكنو كل ضف نمىأ ”لدنع نو ارمشع تدع تاك اك

 ادانع نالف دناع لِيق هنمودناعوهف هن« جرذيام .رثك اذالزت بان نم ادو:عقرعلا دنعو ىمكخ قئآ

 دناعملا ىرهزألال او هلعف لثم لعفو هضراع: دناع :هدناعو نا ,صعلاو فالناس كر اذا لذاق باب نم
 راجدعق بابن مادو:عدصقلا نعد_:عو فال ريغ ةارام نوكد دقو فاول ابال الحلب ضراعملا

 ( ةزيعل ا( راطنثو رانيدلثم ف ذح ريغن ٠ عصج لم فرس هعب ارناك ناو ريغصتلاو عمملا همم ىدنو

 م الاتنعل او تايصقو يصقو ةيصق لدم تازاعو زنع عجل اواهلغسأ نم جزافو عرلا نمرمدق أ اصع

 (تسنعإ ةزعاملاىهو لاعوالاوءايظا!نمىثن الازئعلاو ىرهو+ا لات لوحا يلع أ اذازعملانم
 اهثكملاط اذاريسكلاب سانعلا مسالاو دعق تان نماسودع ت سنع 41و برمذ تان نم سح :ًأرملا

 تسعلاةرالف ةيمس>وزت ناةراكبالادا دع نم تح منىثح جوزتت اواهك اردادعب اهاهأ ل زنمىف

 ةغلامم ل -يقثتلا, تسنعو سنعو سناعوهذ جب و زخد إو نسأ اذال_حرلاسنءو اهريغب سن اعىهو

 ثيآالاقو اهلهأاه-:ءلاقيف ايدعتمايعابرلاقياغنالاؤو ىئالثااىمدالاركتاوديك أنو

 ىهاذافركب امنا ىلع ةأ ا جو زن لج رلا نعنيعباتلا ضعب لئدو ب وزتل ان ءاهوكسمأ اهاهأ اهسنع
 قفرب م اذابرق بان نم اغنع هيل عوهب( فدعإ هضرحلاو سنها! ا,مه ذيةرذعلا نال اقف اهل :رذعال
 ريهام 5اس دل راكم 210 1 5 كاع ضاذل 1 ها كان اكاص ستاد ا ان... . كت ظفحكحفششل

 هللا
 -ءاس



 ناكملا ىف ىلعم طوق نم نت ثموهو ميما تفب ةالعم:دحاولا فرش !بسكمر ومالا ىاعموى لاق ءانعم
 نيعلارسسكب ةفرغلا ةيلعلاو ةبمأن ب ىلعي هنم و ىم-حراضملابو دملاو تفل ايءالع بعت باين مىلعت

 ناولعلا نظأ نيعلا ب اتكىف و ناونع غل باتكل |ناولعو ىلالعلا عمنا ةوماعلدألاو ةغلمشلاوأأا ٠
 عجلاوةرفسلاو ةوادالا لم هلجدعب ريعبل ىلع اعامرسسك !انةوالعل او نودلادناونعوهامناو اطلغأ]

 (امهئلثي امو ملا عمنيعلا) ةلاغ لا ضءقنمفلا, ةوالعلاوىوالع ١

 ىلع ىناغصلا همنواضدأ هملاتدصق هن دمعدتو تدصق هيل !تدمعو ب ريض اب نما دع ئشال (تدمع) ْ

 1 طيفاصش ىر ,نمذ ارتحاهمف اذه دو نيقد ودى ىأن يعدم و نبع ىلعاد_.عكلذ تاعف لاقف همف ةقيقد

 تدعو هتعدادمع طئاللات دو هنل ىلع اديصدمعتامناهنالنيعدمعى هال هاف هيمربف ادمص ٠

 تاتكل !ىلعتدمعاوت' اك ائشلا ىلع تدمعاو نيتهفب دم لاو هبدخس امدامعلاو هع |فلالاب

 :دمعو اندّمعم ىأدئادشلا فانتدعتنأودامعل لثم ةدمعلاو لوألا نمر اعتسم تا
 فو رعمدومعل او دا :2-> اولا ةعيفرلا ةينبالادامعل او مظعالا . دوصعمو دمت«مىأ لبللا مسقلا
 رق ابرضو داع :ود_عودوعلهأ ةبرخالا باهصال لاقيو نيتهقب ونيتمكب دعوت دممأعجلاو

 عاصر م*و يصاعو ف ل25 بان نمار هلهاب لزئملا (د6) ريط:لاوهو عطس دومعب

 ةرامعلاو رمسكلا ايةرأس معلا مسالاواهتينب اضد ًاارمعرادلا ترمعو ىدعتد الو ىدعتد هباوماق أ وةوئكس

 رمعد رمعو ناينمللمسانار وعلا او لج رمسا مضلاب ةرانمو فلا نمرثك أ اهيذ مسكس ااوةيظعلاةليمقلا

 رمعب نب ىبحي هنمو عراضملابوالؤاغت ىعمدب و ماعوهف هرمسلاطاومضو نيعلا تغباز بعت باد نم

 ل-خدتو هرمعلاط أ ىأ اريمعت هرمعو لّدق باب نم هرمعب هللا ءرمع لاقيف فيعضتلاو ةكرذلاب ىدعتو

 || ىرمعلا نافتشاهنمولئاقدوكتامحو ىنعملاو ناعفال ”لرمعل لوقتذ حوتغملار دصملا ىلع مسقلام اِل

 فرغلاْئمتارمتو رعاوعتججورغ ألا جفا ةرمعلاوهرمتاه اكس هل تاعجفاالاب رادلاهترمعأو
 نيالاق رمعي هتلعجارامعا لج 1 رانزلاوهو راقعالا نمةذوخأم ىهواههوحو ىف تاذرغو

 ىمعو سواذو س ةلئمرومم عم او نانسالا نيب ىلا م حلالارمعلاو 4تدصقاذاهترجعا ها ١

 هّنلا ىلص ىنلاهحزابىذااوهو همالسنأوخ ًريبعوبأ هنمو ىنكو ىهمهب و ريس ىلعرغصي و دحاولاب 3
 ةمحللارمعلا ىرهز زالالاتو هثللانمادنامرمعلا ل لآ1لاقو ريغنلا لعفامريمعابأ هلوقد لسو هيلع

 | مءاةرامعو لحجر مسأل اهممرامعو رك !ارمم هللاقبو للا نمبرضرمعل اونانسالا نيب ةمل دما 3
 (ساومع) مسالا ىلإ ةبسف هن "اك ةواع لد رامعااو »يم هرتاعابىلةرامتلوتت ه لال ١ ا
 ىضر رم مانأ ىفناكس او ينوعاطو ةممظع ة-ذد دماعدق تناكو سدعلا ب رب ماشا اب ةدلب هلا ١ ا

 ش.معأ لح اذربصبلا فعض متاقوالارثك ؟قفاهعمدلاس سعت: باب نما شمع نيعلا( تشمعإ نعل ١

 : دعب اضنأ ذلار ةقامعو برق باد نماقمعرتملا (تقمع) رجأ باب نم شم عم اوءاشمعىثذالاو

 امتعمعو اهتفمعأ لاعمف فيعضتلاو ف لالاب اهىدعشد , وهم مما نيعلا عج نذل اوه هقممم ىوك ذ اهرعو

 لعافلاو اهعجىف تيعس ةقدصلا ىلع تلمعو هةعنصال ع هزرعأ (هتلع) قيعر هف دعباضيأ ا ناكملا قو

 || الماههتلعجىأ هتلمعتساو !ذك هتادعألاقيف ةزمهلاب ناثىلا ىدعتب ونولماعو لاسعع-+لاو لماع

 له مالكف ه-ةاماعو هلد_ءبامف هنلعأىأهوحو بوثل اثامعتعأاو لمعد 3 هتإًاس همام عتساو

 : اواسمأاىهنا ارعلا لهأ مالك ىفةلماعملا ناغصلا لاو هوحنو علان م فرمدتلا هبدارب راضصمالا

 اريسكسلاو ل_ماعلا ةرحآ نيءاامضد ةلامعلاو هلع هتماو ديد شتا ايدل || ىلع هتلمعر نيد ز اجلا ةغل

 ادب جررارس ار سال ندا نار اهوهفدعق باد ن مامو ع هرمغو رطملا( مع)

 :دح اوةهح نم | دعاصن نيش ىلع لادد>او اقلك أنا ةماعلا اهارىاعةماعلاىلإةمسنلاو
 تاماغملا ب سحب مومعلا فلدذي رلامبالا ىلا ليصفتلا كرت ظفللاءاضتقااذا مومعلا ىنعمو اًلطم
 امج ا وجب اا كم أىننأونملوةنلاوح ل نئارق نماهبأ افاضدامو



 الع

١ 

 ممم طيس ب بييييييييبيبيبيبيب سس مح

 نماللعهتللعوممتالالثعاو ءاهقفلا تالالع ا هنمو ةلعاذ هلد+هلعأو ىباراغل ا ءانعمرت ذ ةجح ع

 تادف كلذ تءجدقو تالعلاسكع فا. خالادالوأو نو لادالوأنامعالادالوأو

 ناونأم-همذ؛نيذلام-هف » نا.عالازي#تدرأ ىتمو
 5 ناقرتفي تال_علاهكعبو ٠ بأ مهعم< سلمأن ايخأ

 رخ الا ىنعم دحاو لكن مخه انعم تءاجاك اًضدأ ةفرعملا ىنععءاح و نقمث اذا لعب لعل اي نيقيلا (ملعلا)
 قو.-٠ يسكللاكاذف بسكن ع لمص ناو ملعل !نالل و اءاهو.سمداو لكنوك ىفامهك ارتشال

 هللام-متوفرعتالىأ م-هلغيدتاممنولعتالىلا عت لاقو اولع ىأ قا نماوفرعاممليزنتلا فو لهجلاب
 نالتخالجالطساامهن:قرفلاو نيلعلا دح ا اهنالئلاعت هللا ىلع ةفرعملات ةلطأو فرعأوىأ ىميداملعنعىننكلو م هلبقسمالاومودلالعملعأو 2 ريهزلاقو مهفرعي
 امونوكد امو ناكام لعد ىلاعت هنألتاستك الان عو لها ةقباس نع هزنمىلاعتو هنا عسوهوامجهقلعت
 ىنءمرلع ناك اذاو لهجلا هيلع لسيف هت اب ةمئاق همدقي ةعدق ةغص هلعو نوكد فيك ناكول نوكيال
 لخدتف رعش ىنعم نوغد دقو دحاو لوعغم ىلا ىدع: فرع ىنهعناك اذاو نياوعغمىلاىدست نيكيلا
 كلذ َمل_تفاهلعت كاذريغو ةعنصلاو ةحتافلاهتلبعو هب هتللعأو ريخلا هتلعأو هب تطعو هقلعلاقيف ءأبلا
 ةمالعهيلع تاعج هريغو باتكللا!نمفللاباذك ىلءتلعأو ها ىذرمشع تامولعملا مانالا والت
 بايسأو ببسل ثم مال_عأرلعل |عمججو ةمالعلا ىهو هربغو زارطن ماد ع هل تلعج بوثلا تاعأو
 ليقو ق هنا ماللا تغب اعلاواهفرعب ةرامأ هلت عضو ديد شاب ةمالعهلتلعو تامالع ةمالعلا عج و
 لوألا عدب و لعلابفصت !ىذلاوهو ماللارسسكب لاعلا لثم ماعلاونوذلاو واولاب هعمجو لقعي نع ص مخ
 تقشنا بعت با,نماطع معو هب نو ةصتم ىأ ملعلاولوأ مهو نوذا او واولاب هظغل ىلع ىنانثل |عججوءالع
 وهفرمفن اورهظدعق باي نم انولع ىهألا( ناعإ) ارجو رجأ لثمءامنءىئنألاو معارك ذلاةايلعلا هتفش
 هترهظ [فلالاب هتنلعأو ففخمة_.نالعل | معا ١ و نياع 2 ناع و45 هغل بعت باب نماناعناع و نلاع
 ايلعلاواهريسكو نيعل مشب لفل! فالخاهريغو رادلا(واع) لتاوبابنءانالعوةنلاعمهب تنلاعو
 لاَفالامعتسارثك أرصقلا عم مشل اوىرامذالا نبا لاودمتف تع رمصق تف نيعلا مضت ىلفسلا فال
 نماولع ئشااالعو ريكو ىربك لثم ىلعايلعلا عدو فرم ناكم لكءايلعلا لصأو ءاياعو الع ةفش
 ىلعنيعلا مظب ىولع هيلا ةبسنلا اوةماهتىلادقوفامةمااعلاو همعف رهتءلعأو لاعوهف عغترادعف با
 لاعتواضدأ عافترالا نمالاعتىلاعت 'وةيلاععمج تاكو ةئيدملا نمسد رعضومىلاوعلاو ساء قربغ
 ىقحم-همالك قرثاكح ملاعت لوةِيف لفاسلاىداند ناكىلاعل الج رلا نأ هلصأو كلذ نم سهأ لعف
 ممصاخ ىنءملل_هالا فوهفابواسموأ لغسأو أ ىلعأو عدملا عضوم ناك ءاوسو اقلط م له ىنععلمعتسأ
 ماللاتعفاميرو نيلاعتاءلاعتاولاعت لاقرف هذ ىلع ا مق ان رئامشل اهب لمصتب و ماع ى عم ىف لوعتسأ
 ا ولاعت باةك-لا لهأ ان لة ىلا عت هلود فى رمد !نسحل !ًارقهب و ةئنؤملا عمت هرم كو ملا ارك ذا عج عم
 مطسلا ىلع تذكو هرهذو هبلغانالفالعو رىكتو ريحت اولعالعو دعصاولع ض رالاىئالعوو اولاهتاخن
 ىلع أف تقر ه ف نوا_عو هتولعواضد أ ىن<:العأ تولعو لبجلا ىلع تولعو ىتعمءالعأ تنكو
 ىلع ت اخد اذاو ماسحالاب ىناعللاهدشت نيده.اعدي ز لوةئاضيأ ازاحتو مناك همة >ءالعتسالا
 مدقةو لعفلايستل الءالع لمةوفاالا تةيولف ءاهنارئامذلا نمنأ ههجو وءابفاالا تيل ةريهضلا
 كس ير سس صصص



 انآ

 برضو دعق ىناب نماغكعر اذوكع ئسلا ىلع (فكع) لجرلا ىمءا مو تويكسنعلا في ضتعااب و ليقثتلاب
 هفكع ئذل !اتفكحعو مه مانصأ ىلع نو ةكعن ىلا عت هلوقىف ةعمسل فاه مئرتو هيظاوو همزال
 نع هتفكعو هدداعا |تاؤرسصتلا نع سفنلا سدح هناللاعّتف اوهوفاك-ةءالا هنمو همسح هفكعأو

 لم نمةل-رعلزانملانرقءارو ةيلهاجلاقاوسأ مظعأ نم قوس بارغنازو ( ظاكع) هةعنم هتجاح
 فئئاطلاو ددن نيب ىهو لءالو امل.جالةيوتسمءارعت ىهديبعوأ لاو نجلا قي رطىبعفئاطلا

 ةنحم قوس هللاّعي ةكمىلا هزوداعضو منوأد مرهش فصن نءاوخف ةدعّملا ىذف قولا! اهيف ماشي اكو
 مودىلا ذولا هف ماةيفزاحلاوذهللاقي ه« تماس رقاعشومن وأ: مره لارش [ىلازوساا هيف ماممف
 نمنطيلاىفىطلا (ةنكعلا) متةغلربك ذتلاو زاخلاةغل ثدنأتا او ىنمىلانو ردصت ٌحةدورتلا

 نكعاذراصن طبل نكعتو ناكعأ ليقاعرو فرغو ةفرغلثم نكععطساو نودلا
 امهئلثياموماللاعمنيعلا)

 زو< و ناو ايلع ةينثتااوءابلعلا ىهلاقمف ثدنأةلاراتذغاو قزعلا ىف:دتمملا ةمصعل ادملاب (ءابلعلا)

 جاعودي دش جاع ل+رو ظياغلا شح ولاراجج ( جاعلا) بالعو بلع ع جاو هفو رعمةيلعلاون ١ الع

 رفاكلا ىلع حاعلا قاطب برعلاضعدو معلارافك نممضصخلا ل رلا ساعلاو دّتشا بعت باين ماجلع
 هني ثرشاذا ل+ رلا جلعتسا لاقي ديز وأ لاق لاجحأو لوجو لم لدم جالعأو يولع مخ اوانقلطم
 ءانهدل اوءانه الاياهالعأ ل_صتدةل_صاوتم لامح لاهل مرو حاعدممهالللامدالو جاع ةم ىذ لكو

 برعلا ضرأرثك أب طي ملاعلمر ىركملا لاق ىتحاريثك اءاست ا عستي ود غ:اهلقسأو ةماعلا برقد
 لاقو ثالثوأ :دحاو نوك-تدقو نام هنم ةرمشقل ىف نوكي ةطنخلا نمش رض نيت هتف (ساعلا)
 سدعلاوه لمقو ءاقنةسالارسع هنأ الارلا لثموه لوقو بل-1! ىف لكؤت ءادوس ة-حوه مهضعد
 لابجو لم لم قال_عع-جلاوني:هفب ف لع نولعملامعاو بريضبانمافلعةبادلا (تفلع)
 معلا نم فاعبامدب وكروةبول> لام ةفولعلاو فاعل |عضوم مملاريسكد فلعملاوةغافاالاب هتفلعأو

 تاك أاةولعو لةةبا,نماًةلعرصشلا نم لدالا( تقلع )ع او :د>اولا ىلع دحاو ظغاي ىاطب اهريغو

 ءادهتا!حاورأمال_ىلاو ةالصل اهيلع هلوؤو تحرس سه: باب نم ىداولا ف تةلءواههاوف أباهنم
 نم لمةو قر وفى اعت لوقا ىنادلا نمناكول ذا هج ولا وهو لوألا نمىو رب لة ة-:11ٌقرو نم قلعت
 كة«اوهب بك ناذاهبولعتو سعت با,نماةلع بوثل الو ثلا ىناعو رثك الاوهو ىطرقلا لاق ىناثلا
 ةلابلابش>ولالعو قولعلاردصملاو تامحاضد أس عتب اب نم قاعت ىنأ لكودلولاب :ًارملا تةلعو
 تةلعو هتشنأ ف لالاءئشاابىرفط تلعأوهبقاعتو هم صم مدخلا قاع لمق هنمو نوع امواع

 قاعيابرمس كلاب قالعملاو هتلاجرسسكل ايلا ةقالعو قاعتةفاالاوديدشتلارهةةلعأو هريغبئشلا
 ىث قاعل اوؤيل اعماهيف عل اوةرهظم اوةب رقلاو ةمقم_قل اون اضدأ ةلماؤأ ايئاعبامو هري_غو ملل اهب
 ةيصقو رصق لثم ةقلعةد>اولا| هةلح قلعت ةبادلاه-:د رسما ذاؤءاملاينوكر دودلا ه.ثيدوسأ
 ةةضملاوهواجل ريصيفرش 1اروط لفن: ماد مهم | ظيلغامدريصيف هروطدعب لمني ىلا ةقلعلاو
 لع أدال نالفو فرغو ةفرغلثم قاع عجلاوهيشاملاهبغلبتنام ةقلعلاو خضءامرادقم اهنأل كلذ ثيمع

 ةئالعلاو عئابلا هب قلعتب أ. ثىأ لطاب وهف ةقلعقدأ عيب لكمهوق هنمو « سفن ل_عامىأ ةقلعالا
 ةح وزتمال ةقلعم:أصاو سلا ةثالعو هبل س:ىذلاردةلاوهو ةموصالاةقالعهنمو اهلثم معلا
 هتغضم لثة بابنماكدع (هتكلع) راجلاء اثق لمقو لاظنلا ليقر غد ناز و مقلعلاو ةقاطمألو
 'العأو ”لولع عهلاو ليسبالف هريغون امل نم كالعب خهد لك لج لثم كلعل او دك ال ماسألا سرفلا كلعو
 باب نم ىدع لا نوكمف برمضب اب نم لعاشلا همن نم مهتمو ض هلوعفللءانلابثا تالا( للعإ

 رداونلا نم ليق لولعموهفهنلا هلعأو ردو ةردس لثم لاععجلاو لغاشل اضرملا ةلعل اولملعوهف لثق

 نموألولعموهف لعف هنباهلعأ لصألاو نيالا لخا دتن م هناوكل ذك سدلو سا.ةري_غىلع تءاجىتاا
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 بلع



 لوع

 ةشاكعلا سدذهتلا فو ففخ دقو ىلعث نعو ل هقثتل ابو هو ىدسالا نصح نب اوهو ةيا عدلا نم لج ر
 00 لالالالا بلل نبا ااا ارب ببي 2 ل ل ل لل لليل ل

 وب

 عضاوم:د-عبرعل ادالب وهو اعد ليسلا هقشىذلا ىداولا ى.ةعلاو ةَعَمع لاو قاووهف هيلا
 رباقموهوعسيقبلا ى-متنمىلا ةرحلا ىليامت مسو هيلعوّربا ىلص ىلا هني دم دنع ىلعالا ىيقعل |اهنم

 ةماهت ىروغنم هؤامىر<ىذلا يقع |!منمو كلذ نم لذ سأوهو لفسالا ق معلا !هتمونيلسملا
 اول_هأول لاف ىفاثلا ءرك ذىذااوهو ةنبدملا قمقعي لصتبو مهضعد لاق قرع تازءاذح هطسوأو
 رفعح ناز و قءّمعلاو صوفا اهنم لمعد رج ى.ةعااو ةّمعأ قيقعلا عججو ىلا بأ ناك قمع نم

 (تلقع) هيمءاشتت برعلاو ناب رغلا نم عونوهو داوسوض ايد هيف بنذلا لوط ةماج اور ثاط
 وهثكالذو لبح عارذلا طسو فاعمج امهدٌثتف هعارذعم هغيظو ىنأت ن اوهوب مذ با.نمالةعربعملا

 تيومع مدألال او ه-:هدتددأ اضدأالقعل ملا تلقعو تتكو بات5؟ لم لةعهعجو لاّمعلا
 لسةعلا قاطأ ىتحلا معتسالارثك م ليدل ىو ءاذغب لمعت تناك لدال ان آل ر دصملاب ةيمستالّع ةيدلا
 نيدؤرغلاوهاذ هو ةيانجو ةبدنم ه هزاامهنع تمرغهنع تاةعوادةنوأ تناك الداةددلا ىلع
 ىمدألان عو هيدلل دوعلات كرئاذان الف مدهل تاع اضدأاه-مندقرفلانمو هنعتلقعو هئامع

 ثدد>ىفو هةمهف ىّي> هنع تلقع :و هةلقع نيدقرغد ملف كلذ ف ديش ءرأا ةرم د فيي وبابا ىضاقلا تلك

 ىني نأوه ىل_ل أ نبالاقو رحلا ىلعدمعلا ىن<نأوه ةفيدحوأ لاك ادمعالوادمعةلةاعل العنا

 ةلقاعلا لفعتال مالكل ناكل ةغينحورأ هلاتام ىلع ىنعملا ناك ول لادو ىىمدأالاهب وصوديعل | ىلعر ملا

 ع ةلقاع عمار لق أع هيدل !عفادو ت .مريغ هغيذح ىنأ لوةقدمعل اوتءملاوه لوقعملاناف دمع نع

 نمريغصقلا ظفلب هل مقعل !لدالاوة ل .قرغصم لءقعو لج رمعامركنازو لمع لقاوع ةلفاعلا

 ال_ةمديب رضاغاو لمحلادارملا ل .ةالاةعىنوعتمولركب ىنأ ثددح. فو ةسدفن مارت بالص د لبا
 كلذك اهذخأبي ىتحلمعلابا منولقعي و عاسلاىلا لالا نو ري اوناكمهنال وعنع نا مهاسعام لماع
 ماعلا عتعفد لاقي هنمو ةقدصلا نمأمشىف :وع:مول لاق هناكسف ةقدصلا سؤذلاّمعلاءدارملال فو

 وهىذلا ل_ةعلا قاطأ مث ةغل سعت باب نم لعد لقعو هترب دئاضدأ ب ريذبا:نمالقعئشلا ثاّمعو
 لح را باطلا مهف ىلا ناسنالا اجأممتي ةزد رغل معلا سانلا ضعبلاداذغ للا اواخخ اىلعر د4صم

 م-جلاوةغلابو غلانا هيف لاقي أك ةلئاع و لقاعة أ يهاوءالقع لدفاع رورافكو فاك لثم لامع عهجاو لام

 لح رلاتاقتعاو وسر ل-:ملوةعءاودلاو هكسم اضد أ المع نطمل !ءاودلا لّقعو تالقاعو لقاوع
 لمعملاو هديلعردقي لف ءنمىأ مالكا ا|نع سدح اذا لوعفم اولعاشلل ءانملابهناسل لّممع و همساد

 رهو ةرمدملاب رجلا نم عون هيلا بسند و ىزمل اراد نيلّمعم هنمو لج رلا ىه»هب وأهلا دعسمنازو

 بابن مامقع محرلات مةعوىثنالاورك ذلا ىلع اطد هلدلوبالىذلا( مقعلا) ىبةعمرةلاقيف اضيأاج
 لد رااعمحي و لغق لم معلا مسال أوب رمض تان نم امقعّشااهم_ةعلاةمذةكرلاءىدعتدو سعت

 عفنيال مقع ل-ةعو نيته كب مع :و اقع ىلع ةأرملاعمسدتو ما روءامكو م ل لثم ما ةعوءام-_ةعىلع

 ممع موب و ثارملا ىل ءهنداو ءابأ لقد لج راناتةقادصالو بسن هبلط ىف عفن المقع كاملاو هيحاص

 ( امهئاثياموفاك-ا |عمنيعلا)

 ركعو هرئاخ ب سو ملاذا بعت باين مار كعئشا اركعو هوو تد زل نم ب سرورثخ امنية فن (ركملا)

 درب رض باب نماسكع (هسكع) تازاكعوزيك اكعع ماو ةزئعلاةنامر و هحافت نازو (ةزاكعل ا

 هيلع هتددر رحأ هيلع ت.كعءوالرابوهوهيدد ىدح ا ىلا هّقنع تددشاذاريعبلا تسكعلاقد

 معا (هشاكع) ىنعملا ىفوأ بنزنلا ىف مَعَ مريغ ب ولّغم سوكعم ماكو هدم هيصأ ندع يس



 ني

 نم فذح مغ تو ةفص سمع نوكمف ةالصلا ثقو بمّقع تةو ىف ىنعملاو نوذ ترب دقت ىنعالا
 ىقىكحامالا ارك ذاذفدجأ لاقت عسقعتسا اذاءارمشل مصب اضيأمهوقو ةالصلا ىقعراصىت>مالاكلا ||

 اذ_هقراطنالءاهقفل !مالكو م دعب اريخ كا ذي 8 نمنالف بقعتسا بدذهتلا

 ةفرغلئهبّع عم اوةب رتل ةيعح زر ذلت أ قتعلاه.ةعاذالاقي نأ هج ولاندمع لد "واع ْ

 1 باقعلاو ةيفاعلا تنم خت ناكسالاو نيتهخب ىقعلاو ةبقعدحاو لكبكرةلحا رلاىلعاوقاعتو فرغو

 هب وفعل امتسأل اواباععو ةيقاعم ضاناتنت امو هثرو امنة يقع اون اشماهعجو ىذنأ حراوجلا ن 5

 باقرو ةبقر ل-؛ءباقعاهعج هوو ل.ل ىف ةيقعلاو بيق اعن عمجل اول اركذ لوعذي بوُقعملاو

 اهئاضةدعي سول+ل االصا ىف يقع اوفاعد :لبقعي لو ىو و ءانتتساىأ بيقعت ه:ةدعيف سلو

 تدقع ليف هنموهقثو و هكسءام:دقعلاو دقعتافب مذ تأنن مادقع ليلا (تاقع) هل اعدل

 هتدهاعىءعهءاعهتدةءراذك ىلع هتدئاعو ديكو ديدشتل اا مت ةعونيملا تدّقعو هوو عسببلا

 ةدالمأا ارمسكل ان دّععلاو همارباو هماكحا ءري_غو حاكنلا : دقعو دفع عضوم ساد ل: ئذلادقعمو

 ندديام ةديقعلا لبق ىت-ريمخلاو ىلقلاهملع تدمعاذك تدقتةءاو لوجو لم ل ئم دوقععم+لاو

 لودذف هودغو يذلا ن نمدوقنعلاوهتعججإلامتد- م:ءاودْكلان م ةملاس ةئسح ةدمّقع هلو هب ناسنالا

 برضارقع ىمسلاب ريعمل ارقعو هحرسسًرذبتاننءار ةع(هرقع) هلة مسك ايداةنعل اوءاغلامضن

 |: ارااترقعوىرةعلا جو ريقعوهذ هرحن اذا رقع ل فام رو متاوَعلا اري غفرةعلاى اطدالهبهماوق

 اركز نع ةداكح لد زنتلا قو رفاعى هف اهلج عطقذا ب رق تاينم ة- هل قواضي أبرم با: نمارقع

 اهرقعو عك رو عك ار لثمرةععمجلاو هلداو لاضد أ رقاعلج روتا ارةاعورقاوعءاسنو ا

 قل> ىف مد قلح ىرّةع ةيغص ثيدحىفمال_باوةال_صل اهيلع هلووو كاذك اهلعج ستفلابهتا ||

 ىحكلذرك ماه فن ىلع تد_صغاذا رمل جرف ةيدعضلاب رقعلاودا مريس غءانعمو . امدهتروصو ||

 سراف نب |لاوأنه نمومه دنع حتفتو نعلا مضتوزاجملا ةغل فاهلص ار ادلار معو ره اىف لمعت_سا

 لصأ هل ثراث كلم لكمالس ل ثمراقعااو ريغال مذتو مهريغةغل فا همظعم اهرقعو ئثلكلصأرفعلاو
 ءاودلا ل-يقثتلاو حتفلارر اةعلاو تاراقع عمجلاو عانملا ىلع قاطأ اع رو مهضعب لات لأ اور ادلاك
 لاةيبئذااو رغلاو دهفااود_سألا نمرقعب عبس لكىرهزألال اه روقعلا بلكسلاو رقاقع يللا

 ردااىلعَو قاطت (ب رقعلاو) لسرولوسر لد :مرقععمملاو روقععوهف ب مذ بأن نمار قع س ال اره 2ع

 || رك دلل ب رّمعال الامد الل بقو ءارااونبعلا مشد ناب رقع ل_قريك ذنلا دمك أتدي رآاذاف ىثنألاو

 نايرقعركذ الاقي وث نأ لااهيلع بل اغااو ىثن الا ورك ذل لام تارشتلا كركت هلا لا د ننال

 رعاشلالاق ىتنالا ءااتب رقع ليقاع رو

 ناب رةعاهموكيةبرقع ه نتدغاذا كم أ ىىهناك

 :منم لاقلاك راق ثا ذل ساب رقم شر ءاهناب ةثنوملا ثنأو صاخلارئذلا مسا نيب عمخ

 صئاشع عما هلوصأ ف هفار طال ديوىوادىذاار عشاأأم 1 ارآل (ةصيقعلا) كلذو 4و ة هعدقضمو

 تابنماصقعاهر ا ارا تصقعو ردسوةر دس لم صدع عم لاو اهلثم ةهصقعااو صاقعو

 بترد

 ضصقعأ ركذلاو اهانرق ىوتل ةاكلا# أ ار ١ناز وءاصقعل اوهنرةض ه2 صقعو كلذ هب ثاعف برمذ

 فدع - صاقعلاو

 هتحو ءافيقعت ئثل ا تغقعو فطعناذ هةطعفةعنا برضبان ن نمافةعهغةعو نححملاى 5 ةنامرو ١

 7 ألام ذتىتلا هاقلا ىهوةقيقعلا مءالاو لق بابن ماقع هدو نع (قع)

 لاهو ٠ 0 فة !اهذ ماو ريطت مهارمالسلا هيلع هنأ اكو ةقيةعاولوةتالو هكمست

 قكشلاقعلا لص) لاعدو ل هقيقعهريغو ىدآ ن نمدولوللاهيلعدلوب ىذلارع كلل ا

 : ناس اللا كرو ءاصعاذادعق بأنن ماوةعءابأ دولا قعلاقد هنمو ءانعع هقش لاقي اكهي وث قءلاق ! 1

 هحافتنازو (ةفاقعلا) بتكوبات كل دم ص ةععس4لاو بئاوذلا فار 0 هن عمد ) مدح
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 ع-+اوالمأر عشاهيلع ناك ء اوس نئذلاو ىلفسلاةف_ثلانيداملبةو ىلغسلا ةفشلا تحت ثدانلا
 ءالغع ىهف لج رلا ةرداهب-ثدئئاهجرف نم جرخاذا بعت باين مال_ةعةأرملا (ثافعإ قفانع
 نبالاتو م>رلاتاذتافعةيطوقلانءاو ىرهو1الاقو ةيصقل ثم ةلفعلا مءالاوءارجنازو
 ةأرااس صيامناو ركمأ | ىفلفعلانوكمالو اولانرةلاوهو :ًارلا لبق ىف تين: مك لفعل |ىنارعالا
 ىحاهجرف قيضمف ةًأرملا كاسم نيب نوكد مرو وه لةو اضدأ ةجالتملاىه لهو ةدالولادعب
 مدللا ندع و هسمدنع نزهد وهف هثب اسأ ةودن نمد سف بعت باين ماهغعئشلا (نفعإ) جالدالا عنتع
 نمهنفعأ هتنفعلاقيف ةكرطاءىدعتي ونفعتمو هنوفعلا نيد نفع وهذ ك اذنك نفذعثو هد رتريغت

 سرددملاو حتا ارءافعو اوةعواوةعوفعب لزنملا (افع) كلذكهتدج و فاألاب هتنفعأو برمض باب
 كذاك هةطقسأ قا نءتوفعوْلد وذا ىأ كنعدلناا ذعهنمواردعت ءوامزال لمعتس مي ىلا هتفعو
 هلو ةلعاق ىلع تءاج رد صم ىدو هنم مسا ةيفاعلاو ماسالا هنعادثهللا هاذاعو هيلعوه ىذا | نع هنود
 ئشلاافعوةبذاك |هتعقول سلو بعل ا ىنعع ةيقاعلاو ممكنا نعم ةمتاخناو ىلوللا وشن ىنعع لولا ةّمسشات
 لامرف هزم فاباضي [أىدعي و ىدعتدالو ىدعتب هترثك هتوغعواورثكى أاوغع تح لدزتتلا ىفو ربك
 لوط» ورثكم ىت> هتكر ارفع هي فعأ هتيفعواوغع هو ةعأؤه_ثلا توغع ىلعسفرسلا لاو «ةيفعأ
 ئلاافعوهتاأسل> رلا توفعوايعايروا.ثالثهلامعتسازر وحي ىدللا اوفعاو براوماااوذحأ هنمو
 هباجأف رتل بلط ىأ فل الاي ءاغعأف يور نم ىعتساو لضفاوفع

 1 امهئلثيامو فاعلا عمنيعلا])
 ىذا ىهو مدل اوم نام اريسكي ىّةسعلاو لص املا بانطأ نم ضسسألا ني-_ةدشنب (بقعلا)

 قاهلسغ كراتاىأرانلا ن مياقعالل لبو ثيل فو باةعأ عمجلاو زئاج ففعل نوكسلاو
 هبقع نعىوربو ةالصا !ىفناطثلا سمع نعمالسلاو ةال_صلا هلع ىهنو طومع :وب ألاوءوضولا
 بقعلاوءاعفالا سا: ضعب هلع < ىذلا ىهو نيت دهسا |نيب هيمعىلع هيتيلأ د١ نأودوناطمشلا

 دعب ءامئشث لكو ل_سن هل سدل ىأ ةمقاعل سداودلول ادلو ودلول!فيفذقللا موكسد واضيأ فال ارمسكي

 فرفنقللا ميوكسيو فاقل اريسكب هيقع ىفءاج مهوقو هر آ ئم لك ةمقاعو ابيقعت هيغعو مقام دمفّىش
 ىتحراك تاهناكم همدق ديز عضوامدقو رع عف راك ىنءملاو ورعسقعأ طي دي زءادج ةماكلا لصأ اضيأ
 ءاح ليقاذاف:الاوملاو ةعباتملا امه دحأ ةيفرظا | ىنعمامميفو نيينعت لمعتسا ىتحرثك م هبقع اج ليق
 سراذن بالاك مهدعي ىأ نالف ىنب بقع مهلبا قست نالفودب نيكسلا نبا كح هرثأ ىف ىنعملاف هبقعيف
 وهودحاو لصأ ىلاعج رب هلك ب ابلاولاتم ةماكلا فد راصترت ذو ىو دعب ىربىأ بّمعو ذ سرف
 ىأاعوطت ةضيرغلا باععأانملص ظافل الاريتتم ىفلاقو هنعارش أ مىأئشلا بقعب ئذلا ىععنأ
 ثددح قوىرهزألالاتو هظغل اذه ىذعامنعي تح اذارهشلا بقع يف تم>ىلاراغل ١لاقو اهدعب

 برعال !نموىرسدعبىرسىأ بةعوذس رف ىم-ألالادو هرش [ىفىأ ناضمر بقع رفاسهنارمم
 ليقومهيعأرخآ ل عال ترخأىأ ٠ مهيقعب تاهجامملعألالا « دسيبعلاو اعف نكسينم
 ابوقعو لقب ا,نم ايقعا دب زتءقعو ىدعد ماو أى أ ىةعب نالف فلخو ترفاسو مه دعب تله>ام

 ءاجىأ ءايدنألا نم هل. ناك نم بقع هنال بقاعل ا لسو هلع هللا ىل هللا لوسر ىعس هنمو هدعب تُدحج
 ىنعملاواعي رساهنمءاج وهغلخ تناك ىتا| ىهو هسمةع قد رط ىلع ىأ هسيقعىلع نالف عجرو مه دعب
 ئراذالاقيو ةيّقب هنم قيدقوءاجاذا ناضمر نقع ىفءاج لاقي هعمروك ذملانمءْرس كاردا ىناثلا
 ةيقاعم همقاع موق نم لعاذ معاذ حرك لام ب. ةعامأو ضرملا بشع فوه ضرما نمئش قبو ضدرم لا

 نايئاعتدراهنلاو لمللاواضدأ ىرهز ألا لاقو دعب ءاج اذا سم ّةعو بقعمو بقاعموهف | يةعت همّقعو
 ىأقالطا |بّمعت :دعلاو هل يي ةعوهف هولتي ىأدهثَنلا بقعي مالا او هبحاص بي ةعامهنم د>او لك
 هلكحوال. اياايوودنو 5 ال_صلا بمقع كلذ لعشد ءاهقشغل !لوقفاضر أ هل بيق ع ىهف هعرشتو مولد
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 مجالا 000 .- لاقمف فلكل ل را ارا تاخلل.ال ا|تلطعو ىنءموابزو لطس

 تيس لثم ناطعأ عل او.ءاملالوحالانوكم الو كريملاو خانمملالبالل (نطعلا) المطعتلبالاو
 ْنطاوعو ةنطاص ىهف انو طع لّءّوو ب ريض ىاينم لدالا ثدط ءو هلم ساد ناو نطعملاو باسأو
 ضءبلاف سراو نيا لاقو ةستقنباو تمكسلنباهلاق ءاملالو-اهض. يعاض أ امطعمو معلا ن طعو

 ىوأملاىهف ىلا د_:عوأ ةيربلا ىفاهك رايمامأف ءاملاٍلوحالا لبالاناطعانوكست ال ةغللا لهأ
 "العم هيف كريتفىلوألاةي ريشلاثد رشاذاهملا ىي::ىذا|اهعضوم لدالا نطعاضدأ ىر»ز ألا لاقو

 نطكدل قاتلا اوهو هيناتا اةن رمل برمشت ىأ ل-ع:ذ ضو ا ىلا منطعنمدوعتفامن انا ضوحلا
 ءاهقفلا ماك ىفنطاعملايدارملاو لد دالنطعالف نامزاادرءاذاو طفلا ةراجفالاءاملا ىلعلدالا

 هلممعأ ءاطعا اوامهردهتءطعألاقمف رمق ان ناثلاى دعت هلوانئامهرد ديز (اطع) كراسملا

 سل هنالف ىوغللاامأ ىرعلاو ىوغللا عض ال فلات ءاطع |هن دي نيد عضولاوفا الا ىفم-ف ةوقىل-.5ناف

 قملعتلانأ تاوملاةكلاذهح وام - ؟ 14 هلع الرد ةدص الفىرعلاامأو لوانةوذخأ هيف

 هيف سلذ ذخأ اف هتيطعأ هلو قدصب اذ فودح ودقو طف عفدلا لعلب لوانةااوذخألا ىلع سيل
 ةيدعتلا ةزممالئال نرشانف هنيدي هتمعط لاق ااذهوامنف قف اوموه لب نيعضولل ةفلاخت

 ةرابو دعقاممت دعق أ ةرانؤد_صئاذشو هنملعفل اعوقواهيف طرتشد الو لعشت نالالداق لعافل اريصت

 .اهقفل اهلمعتسان كس] ةلو انمامنالكلذ نم ةاطاعملاواياطعل اع-هلاو هيطعتام ةيطعلاو دعقف هتدعقأ
 هلحفو هيلع مدقأ اذااذك ىطاع:دنالف هنمو ةصاخةلوانم ىف

 ( امهئائياموءاظلاعمزبعلا
 مةيلاوه ليقوةمءولا هللاقيو لبن ةيسزاقل ايوه ليق هبؤسبص»ئ ماللاو نيعاارمسك (مظعلا)
 | يطعت هةمظعو فا ًالاهتمظعأو ميظعوهذ جنفلا ااضأ اهماظعو تنذع نارام طق 5 ١ (مطع)

 اطع

 ف الاهمظاعتو رك مظعت ساو نالف مظعتوام» طع 4« ار قفا داو هتمذنواريةؤنهترذو لدم

 لثممظعأو ماظع ة- اظءاا ودعك اهمظعمو لغو نازوئلا ماظعو ءايربكلا ةمظعلاو هيلع

 030 مق ةغل هد هياطعا١ وصر ماس ةقلخ ىلع ةيلاعا |لدأ ةغلدملا (ةءاطعل ا( مهسأو ماه

 (امهذل ةاموءاغأا عمنيعلا ) تاناطعةه.ناثااو ءاطعىو' الا

 رفعلاب هتكلاد برض بان نمار فعءانالا ترفعو بارتل ىلع قاطد و ضرألا هجو نيده#ب (رفعلا)
 رفعو صلاخللاب سا ضامب ةفرغنازو ةرفعلاو رفعتف هغلابهم ل_ءقمتلاب هترفعورفتعاو وهرفعناف

 لدم ءارشع ىثنألاو رفعأرك ذلاةرفعلا نول هنول همشأ اذا ليو كلذك ناكاذا سعت باب نمارفع
 لُمم سا .فريسغىلءدرةموه لمقر ةاعموءار ةعنب ذوعم ه4-ذمو ارا تنعم هيوم ا رعود

 :دئاز ملا نوكستف ىعنب رذاعم هي يورو عاش م لكلا ةماصأ مملانوكتةفرذالدو رحاضح

 اولا نمل اءامحأن مج وذو بآلام مال سعلات هه ىرذاعم بوئلاعيف هظفا ىلع هيلا بسنيو

 سراذناهلاو ةدداملا ل_هأ مالاكن م سداوهب خد ديو فو رعم (صخعلا) مملامذد رفاعملاةدالو

 ءاعولا صاقعلا دم بعوأ لاف هز الا لاق بات 7 نازو رصافعلاو ضمقت هيف صفءماعطو ىردوالاو

 ةرو راغلاس ار هسلب ىذلا دلخلا ى مساذ_هو كلذريغوأ ةقرنوأ دلحن مةققنلاه ف نوكت ىذلا

 لاقواهناداد_ىنوكمفةروراقلام وى لخ دي ىذلام اهدااياذد 0 اه, اهولاكهنال ن ءادقلا

 نماصفع# هزو راقلاتصفعو 1 ىرهز الالات ةروراقل اماسهص ص افعل اثدللا

 صفع

 لكف ناتغلام-هلدقو اداة ءاف تلع- فا ألا امت_صفعأو اهسأر ىلع صافعا |تاعح برمضان

 فرفعوهف هع عم :ةمامتفااراغعو ا ةشع ب رمذاسأب ندم بند م ىثنع (فع) نيمذعملان م

 ىرعتمد وكلذك فذعتواميذ نيعل احتغب «4هفهع اراد اك ليسا فعلم ةلد-سلا نع فعث_سأو

 ل ارع-شا |ىه ل_.ةةلعنف (ةقفنعلا) ءاقعاو ةفعأ ف يغعلاعمجو انافعاهّشاهفعأ لاّممف فل' الاب ٠ أ
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 لع

 لطع

 بوضعم لج رو ردصملاب هوست يضع عطاقلا ف .للاقيو هعطق برض باب نمامضع ( هيضع)

 اهنرةرسكست ابعت با,نمام_ضعةاشل|تدضعو ةكرألا «_ةعنموهتدضعةنامزلا ناكمب كاوحال ن مز

 ءايضعىئنألاو بضع أ_كذااذاهنذأ اذا اضي اضع ةقانلاو ةاشأ | تدضعو لخادلا ديزي مهضءدو
 ءايضعلا بلت سو هيلعهّا ىلصىبنلا فان تناكواهتاضعأ لايف فاألابىدعب وءارجو رجأ ل ثم
 نهتم فيسدرعم ناز و دضعملاوا متعطق برض بان ءادضعةرهشلا(تدضعلامنذأ قكلالا تامل
 ىلا تيش مادو ضعاضد أ برم بابنماهدضعأةبادلاتدضعو جامدلااضيأ دضعملاو رمش عطقف
 لج رلاتدضءودضاوععجلاو راس وأ فدل انيعنع عقواذادض اءمهسهنمو الامشوأ اني اهمناح
 اونواعت موعلا ى_ضاعتوارصانوا :.عمىأ | دضع هل ترصف هتنعأو أ هدضع تدصأ لةباب نمادضع
 نسحلا اجر ةوزاخلاةغاىفنيتهذ: ولج رناز و تاغا سا مينو فةكل ا ىلا قفرملانيدامدضعلاو
 ركبومئعةْغل ف سافلامو دسأ ىنبةغاىف دمك لاثمو اذ ضءنيلضملا ذذمثنكامو ىلاعت هلرقىف

 داضع أودضعأ ع+ اونورك ذب مون و دضعلا نوثنؤد ةماهت لهأ دي ز وبألاو لفقنازوةاخلاو
 ةيتعلاي ناجح سك اب :داضعلاو ةراعت_سالا لع ىدهعمىأ ىد_ضعنالنولاغتأو سافأ لدم
 اضعءاهيلعو امو ةمقللا (ت.ضضع)دضعلا مظعاهرسكو نيعلامغدىداضع لج روبابلانم

 لاعفأ ىو لل ةغل عفن بانو نكاسر د صم لا نك-ارثك الا ف بعت بان موهو ناذسالاب اهتكسمأ
 ضيضعلامسالاو لوسرل ثم دوضعوهف هما1 ىلع سرفلاضعو ل-:5بابنم عاطقلان يا
 ىتنب مملعمال_لااه.باعهلوق هنمو ْدل-5-هىأ ضعم ألاف سل لاقيو رسسكللاب ضاضعااو
 ىبابن ءالضع هةءرس ل رلا ( لضعإ اماوكسمساواه هومز اىأاهماعاو ضعى دعي نمءاملألا ةئسو

 دة_ثافا لاب رمألا لضعأو مضاانندولضءنالفىلاعت هلوق ةءبسلا أر قو ع وزتلا اهعنم برعضو لت
 ايس جسوعلاو علطلاك كوشلا ارهثنمباتك نازو (ءاضعلا) ديدشىأ مذاايلاضع ءادهنمو
 بعتباي نم هضءوهفاهض ءريعلا هضعو ةيلصأءا ف اوءاضعل |نم هلع عرلفردسل اودامقلا مهضعب
 نم مهنمو اًضنأ ةياصأ ىهو ءاهناءل قف زيعا اريسكب 4_ضعىهو ةدحاولا ىفاوفلتخاو هاضعلا صر

 ةفشو ةزعلاقياكةضعلاقيف اهنعاضوعثدنأتلءاهنلاو واو ىهو ةفوذحم:دحاولاىفماللا لومي
 ةهضعلاقيف ثينأتلاءاهءمتتيئاعروءاهةنوذحاماللا لوقن نممهمو ةوضع لصألاو لاك
 نوضع عجلاو ةوضعل _صألاو ةفو ذثواواهمالو هنم ءز + اوئثلا نم ةعطقلاةضعلاو ةينعنازو
 نمرهشأ نيعلامضونيعل ارمدت ىف هلا دسملا نمرفاومظع لكوضعلاو نينسس لدم سا ريغ ىلع
 ءاضعأ |متله ديدشتلاب ةعبذلا تدضعو, اضعأ عمم اواهرسسك

 ( امهثلثباموءاطل (عمنيعلا )
 عملاو بطعل |عضوم نيه بطعملاو ةبدعتلل فل الاب <ةبطع أو كإه بعت باب نمامطع (بطع)

 اهترطعو رطعلانم بعت باب نم هر ءى-هفارطعة:ًأرلاترطعوفو رعم (رطعلا) بطاعم

 نماسطع سطعو فورعم(ساطعاا) رطعتلا :ريثك ىأراطعمو ريطعم ى-هف ترطعتو ديدثنلاب

 ةراعم_سالاىلعرانأ ممصلا سطعو فنألا س احن ازو سطعملاو ل5 بابن ءةغل ىو برعضبأب
 ناكمو رمسكلاب شاطعىلء ناعم و ىدطعو ةشطعةأ هاو ناثطعو شط ءووفاشطع (شاطع)
 ردو هيلع تن> برمض ران نماغطعءاهدإو ىلع ةقانلا (تفطع) ءاملا ليات لمكو ءامهب نسدل شطع

 وه فطعو فطءناذهتلمأوأ هه. نئافطعئذل!ثغط ءوا منع هتف ريماغطع هتجاحن ع هتفطعو انما
 لعاذ مسا ف طعنملاو ىنعم معاوهف فطعند ثبح لوعفملا مسا ةغيص ىلع ىداولا فطعفمو لاماؤوطع
 لج ل ثم ناطعأ ماو هيناع دل! فط ءيفطعب نأ هتلأس هتفطعة ساو نيعمساو هذ هسفنئذلا
 نكيرلاذا لت با,نمالطعةأرملا (تلطع) ليموجاجوعاىأ مهلا, ف طع قو رطلا ىفو لاجأو

 كسب 0 ل دا 2 2 ب نيابتخ ا. ا ل الس لطب لثم لطعيري_جالا لطءو اياعرتوالاضيأ لطعء سوة ني: عشب لطعو لطاع ى-هف ىل> الع
 لطب



 ا

 مأك هنال ءريغنكم لاذ ادخ اولا ف ةيصعلاءاهمقلا له تسادقو رذاك -ه- :رغك ل ثم بصاع .ج وهو

 نه ةلُدسم قو قاتعالا لأ _-مىف ةب_صعىثنالا لعج عرشلاولاملا عد مج زارسا فةءامأام اوم

 بص ءرامرشالو ةغلال ةمصعتأ ارلانوكت الءريغىانلقو صخا ادروميفهاضةعانلمف ثدراوملا

 هلعو ممالا ذم روك ذلاصخااذ هاف 4ذ , اجو لاهل هباوطاحأ ب رض بابن ماصع ل> رلاب مول

 ىنعم همقو ىوأل هف_طرك دف لح رةبسصعىلو "الف ةباو رفورك ذةصعىو* الفمالسل هيلع هلوق

 ةأرملاثيصعو هباوطاحأ بسنلاب مول !ابص عوكل ذريغهيف ليقونينثا نيا ىلاعت هلوق ىفاك ديكوتلا
 تدصعو نيللاردبل ليام ذفندشامصع هقاملاا لد رلابصع :واه دود ةوةبامهعت هن دشامصعأهح زرقا 1

 عملا لضأفملابانطأ نم نيدخفن بصعل و عز زريغنماطق ست ىحهيتيصخ تددشامصع شكلا

 1 اوبانط الا نمرغصالا دسإلا ىصع مهضعب لاو ب ايس ًاوينس ل «باصعأ

 بعدو ربو بصعأ در لايف هيل !فاضب ام عمد وى اغ ارعمجالو شد و جشع هلو غم صن

 ما سسعلا قيوتلا لاو ايصعابوت ثدإ رمت لاقمف افصو لعحي نأ ز وك و صم_صخال ةفاضالاو

 نيعب رالاىلا:ريشعلاديز ول اّقو ةرمشعلاو حن سراف نب الا لاجل نم ةمصعلاو نملايالا تذنمال
 ريطلاو لسيفناو سانلا نمةعامجلاو اضيأةمام_هلاةباصعلاو فرغو ةفرغلثم بصع عم-1لاو
 نبالاق (ةديصعلا)اهدشىأ ةباصعلايهسأر بصعو بصعتوسئاصععملاو ةفو رعمةباصعلاو |[

 امتيولاذا برمض باننءاد-صعا متي _صعلاقدىواتو لقت ىأ دصعت اهنال كلذ. تمد«سراف
 هنريصتعاو هءامترفسا بريض بان مارمصع هوو بذعلا (ترصعإل ةخافا الاباهتدصعأو | 3

 ل-_.ةهنمو رصعلا ن علاساممفل ايةراصعل او لوعقم ىنةع لعق ريصعلاءاملا كلذ مسار كاذكح 0

 ترصعو هيلب هءامتح رغم اذااضيأارصع بولا تريصعو همه رس ذانالفلامترصتعا |
 اذااهناكو تغلب قف تضاح اذان ءاهريغب رصعم ىهف تضاحاذا ةيرا1ا ترصعأو هدم جرا لمدلا |[

 دوما ماكربدخسستو ضرالاو « اهل |نيد باربع مهتو : عير راصعالاو اماب_ثرصعف 0

 عم اواضيأ ةعبوزلا عب راءذهى ها راند فراس نىلاعت لاق ركذمراصعالاو م

 عم او فيغذهلل نيعلا تت دقو نيعل و ءافلا مضي لعنف هنزوو بنل و لصالارصنعل او ريسعامالا 0

 لثمر و دعو رصعأ عمد لاو ثنؤتورك ذتاجنو دب وةالصلا عم ةُثْنْوَم ةالصل أمم اًرصغعلاو رصانعلا

 راهنلاو لءللاوىثعلاو:ادغلانارصعلاو هيف ةْملْنتعشب رصعلاو رهدلارصعلاو سوافو سلف وساف || .
 لءقورخ . الا ىلع نيمءالادحأ ب لغو رشد اء در لا ار 1اوند د رصعلا طفل ثد :دح ىفءاحواضدأ َّش

 ثلاثلاامأو لو“ الامضب (صعصعلا) راهنلاو لمللا عد ند رصعلا فرط فن اياصي امهالك ذا ممم

 حيرلا (تفصع) صئاصع مما كرد لح قطو باسط باعط ل ثم اًفيفذت فب دقو مكيف

 تافصامةئناث اأو فصاوع وألا عجب و ةفصاعو فضاء هن تدتش نوع دو ترن

 فسصاعموب لامتيف أم-ييف هعوذول ةليللاو مويل اىلا لعفلا ك1 س و هفصعم ىهذاضيأ تفصعأل امو
 ردصعمو غو ةرهصعلايهةةيصيوللاترغصعوفو رعم ثنر ةصعلاو( )هيف دربلا عوةولدرا لاقداك 1 ١

 بابنم «يعيعجحعل :هو ركسملان مهللأ (همصع) ريق اصع ع+ اوفو رعم مضلاب روغصعل اولوعفم معا

 راوسلا عضومدوةمناز و مصعملاو ةمدعأ امسالاو هب تعنتما هللاهشن.م_صتعاو هاتوو هطظف>برمذ

 ل ب وباتك لثممدعع-خاوهب لم ىذا |اهريسو اهطابرةيرغا اماصعودعاسل نم

 هكعلو اةماعو ةغلاس اضن [ىطخر هر ةاصع هع و صاموهف هيصعموىربأنن مايصع ءالومدتعلا

 لوعفىلع ىدعو صعأ ع+ او ناوصع ةينثتلاو ة ةئزنومر ودعقم انضعلاو نانسنلا مءالاو ءاصعيىف

 نالفؤشو ثيكسلا نبا هلاق لمد ل هنكلل بامسأو بدس لم انفاق 1 رشا لاعم

 نأم طاو ماد ءاصع اأو مهيفلاخو ةعاجلا ةقرافملالثٌبرضداصعلا

 )َ امهثلثي امو داضلا عب منعلا (

 رغصءلاوهلوذ ()
 هك... جتك هلوق ىلا

 نيدياب ىتلاشسنلا

 رركمهنا ندعالو

 و مدقت م طفلا
 ها ةجرتلا

 رمق

 4 ودك دع

 يدع



 بشعاو هيسثع ثدن بعت بان نمي شعد عموما بش عو عد راالوأ ف رطرل ا" ذاكلا (بذعلا)[| بع

 مهنموةيسثعم و ةسثع ىهف تدشعأو ض رألا تدع نندللا لخادت ىلع ىشائوهفكاذك فلاألاب

 لثمرا ثعأ عهلاو. ازحأ ةريشعن م ءزولا (رسشعلا) تدشعأ لوقدالو ةبدشعو ةيشعضرأ لوي نم
 عجبو راشعمو عاب هفالارو-كلانمئشىفلاءغملاقدالو را شعم لاو اضدأريشءلاوه ولاغقأو لغد
 اذ هىلعو رشعلارمثءرب_ثعلاو يشعل اري ثعراشعملا نا ليفو ءايصذاو بدصن لدم ءارعشع ريشعلا
 اروشعو ل-:ةبانمارمثءلاملاترمشعو رسثعل ريش عريش ع هنال فا نم اد->او راشعملا نوكمف
 دقو مهرشاع تريب رد بانماريثع مولا ترمشعو راشعو رمثأو لعاشلا معو هرمشع تذخأ
 تدزذ ةعستاوناك اذالةثتلابمهترمشعواد>اوم-نم تذخأف ةريشعاوناكاذااضد أم متسع لاقي
 ءايسنالارسثاعمان امالسل ا هملع هلوؤو سئاعم مجلاو سانلا نم ةعاجا ردعملاو ةدعلاهب ثمتو ادحاو
 تاريثععمجلاو اهظفل نما فد>اوالوةليبقلا ةريدثعلا اوصاصت+الا ىلعرمثاعم صن تروال
 ريثعلاواضد أ :ًارااريشعلاو هوو جو زلاناسح |ىأريشعلا نرفكح»و جوزااريشءلاوراشعو
 مانأ ةريشعو لام رةرسشع لا رك ذللددعءامهلابةرششعلاو زيفقلا مشع ضرألا نمري-ثعلاو رمثاعملا
 ركذتةماعلاو ريثعلاماو رجقلاو لد زنتلا فو لايلرثعو ونرش ع لاقي ثنْوال د دعءاهريغب رمشعلاو
 عومسلاريبغت هنافأط وهو ريخالارشعلاو لوألا مشعل نولو ةمف مادألا عجب هنا ىنعم ىلع ةريشعلا
 ْندالفهولدب و هضءداوفرف طنا! ءاوفأ هبت معالتو نكمللا نسلالا هتاقانت ىف رعلا ظفللا نالو
 تارشعثالثرهشلاو ةحصصلا ة:لاوزب زعل! باكلا هب طنو تاعي ا همئألا هطي_ضام فلاخاسع

 اضبارخاوالارمشعلاو ىرنأ عج ش“”الاريثءلاو ىطسو عج طسولا رمش لاو ىلوأ عج لو الارمشعلاف
 اهمانألايلرسشعدارملاو اريشءانرسب رعلاتلاودةفزعي راثلا امو راةلاريغفاذهو ةرخآ عج
 ةعبرأ نهسفنأد نصد رتد ىلا ءث هلو هنمو اهتاسا /ىلعددءل ارود :رثكلرت دلل !ىلعا نه ثنوؤملا اويلعف
 رفعج وب, امأر وو ةغل ا ميوكسو نيشلا تفبر مع ةعست ىل ريع ةثالثو رمعدحأ لاّةد وارمدعو رهشأ
 ءايلاوواولا,برعدودحاو ظفلب تنوملاو رك ذملا ف لمعّسيو نيم ددعل عوضوم معا نو رشعلاو
 ءاكحاذكه لورشءوديزو سشع لاقيف عملا نون اهيشت نونلا طق_تفاهكللا ملا مفاضاز ودعو
 زييقلاريغيلا دد_علا ةفاضامهضعب زاجأو دوةعلا ةفاضارثك الا عنمو برعلا ضعب نعىفاسكلا
 ىأءارعشعىهف ليقثتلاةئانلاترمدعو ةطااذملا ىهورمثاعنل او ةرمشاءملا نم مسارمسكسلاب ةرمشعلاو
 ىفمدقتو مر ارشثاعءاروشاعوام4 ثلاثالو ساغنوءاسفن هلمو راش ع عحلاورهشأ ةرمشعا هام ىلع
 (شع) فلالا فذسح عمدملاب ءاروشاوو نيعلا دعب فلالا عمره ةلاودملا تاغل هيذو مالك اهيف عست
 فناك نار كور رووهف ةرامعوأ لمح ىفناكناؤن اديعل !ماطح نمرعشلا ىلع هءمكامرث اطل ١

 لفت ل ثشاشعأ ليئامرو ةينعنازو ةشثءو ريسكسلابشاشع عسجاو صوذًاوهف ضرالا
 قدعلاوءاسنلا مارغالا  ثءلا سراذنب !لاةرمسكلاب ند هلا مسالاو سعت باب ن ماه شع(قشع) لاغقأو
 لاقي هنموسو رغلا ىلا لاوزل !نيدامل مق (ىشعل !الاضدأ قشام:ٌأص او نشاء لٍجرَو ةبلا ىف طارفالا
 ىشعلالبةو حامصلاىلا لاوزلا نم ىّسعلا ليقو راهنلارش اود لبقو ىذعل اانالص رمصعلاو رهظال
 ىرابنالانبالاق ةةعلاوب رغم انآ اشعلا سراةنبالوةهيلعو ةقعلاىلابرغملاةالصن مءاشعلاو
 ءاشعلاو ىثعاهعجج ةدح اوةيشعا !مهضعب لاوو ىّعلا ىنعم ىلعب رعااامتركذاعرو ةثنوم ه.فعلا

 انالف تدشعو ءاشعلا تةوهبىشعتب ىذلا ماعطلادملاو تفلاب ءاشعلاو لالا مالظ لوأ دملاو رسسكسلاب
 هريدب فعض بعت باب نم ىذع ىشعو اشعل تلك أ انأ تدشءثو.اشعلا هتمعطأ هتوشعو ليقثتلاب
 (امهثلثياموداصلاعمنيعلا]) ءاوشعةأرملاو ىدعاوهف
 مكلايروةصعا او لوءفم مسار غصعمو عفر ةصعلاب 4ةةيصاب وما |تر فص ءوفورعم تدذ(رفصعلا)

 ةغللاةمغَأ هلاتامىنعماذهروك ذلابنول دينيذلار وك ذلاةيارقلا (ةيصعلا) ريفاصع عم اوفو رعم



 (امهئاث بامبو نيلاعمنيعلا] ٠ 2 نيقرفةمنونأب تاءامجا
 اعضوما منال نمو ةفرعىأن د ركسعلا تدهشو برعم ىمراذ قمل اولا نبا لاق شالا (ركسعلا)

 ةغمس- ىلع مول اركسعم هنمو يرحمو ف هفق-رحد ناز وركسعموهف هقعج يمل |تركسعو عج

 لَك عقأ |تدعنعى-متوتارمذل اىلعع اركلا هتيطعأ ا_هسعل + رلا تدعو أهقرط ترم بأن نم

 دقو حمل دق هنا ةمولع ءريغةدوصقملا هترئناللسغل |سنسع» ارنعلدأل اوؤفاضم فذ >ىلءوهو

 ةراسعواب رو برد ل دمارمسعيغألا (ممع) ىو*او هصعوعةدحاوإ ادقرغلاوهفمظعاذاف ر وذم

 بعت بأد نمريسعو فذ ارمسدع يعل ارسعو سنع رفقا لق هنموديد هب عد ىأ ريسعو جف مآ اد

 ناو الاف هاهم لوح ةراسعواضد اريسعوهفارمسعل> رلارمسعو كاذكرس ع: تشاوريسعتو

 هنرمسع او هرمسع ىلع نيدلا «-:م تءلط برمذ باب نم 4-خ] ىفو لق باب نم هريسعأ م رغلاترسعو

 (سعلا) بعت با,نمرسعردصملاو هراسب لموعد رمسعأ لجر ورةّمفافا الابرمسعأو كلذ فل الاب
 نيدلاوسهلاو لافقأو لف لثم ساسعأ ليقاعرو ماهلثم سا سععدجلاو رييكسلاحدقلا مشلاب
 بلطاذا ل25 باب نما -ع سعد سعلاقدو مدخو مداخل مساع مه دحاوأل_ءاناطل ل نوفوطد

 برضباب نماذسع (هةسعإلدادضالا نموهفربدأس ء«سعو لق لمللا سءسعولدللا ف ةمد رلا لهأ

 تغق_سعهنمو ةدو ر ريغ نم هلعذ يهال اف ف _بعو هغلاممفق اسعو فو عل -عاغااو:وةيهذخأ

 عج هناك وفر ءاعتلابك اروهو هل-ثقاستعالاو فس:لااو وه صةربغىلعهتكلساذا قد رطلا

 لكنمدرطملاعفتلاو لء>رلاو لةةلاوب رذلانملاحرتلاو لاتقتااو بارضتللثم فلاب ف اسعت

 ملطي هل يل
 ردو ةتيدملاوهكم نيد عضوم ناعسعو رح اورج أ لة مءاقسع عجل اولاغشالا ىفاددرت «تاقرطلا

 ذر (لعلا) ةدئاز هنونو لحا ىمتالثوت لكم نيدو هئدب وناسمءجر دماننامزىفى عمد و ثنود و

 5 اهروّشد نماديتداط لسع أم 7 رعاشلالوق ثدنأتلا نمورثك الاؤهو ثنودو

 تءامئددخلا ىو 41م ةفئاطوس نأ نم ةعطقامنأ ىلاياهذ ثدن أدل | هل ىلع لمس ع نىبءرخغصد و

 فسد هنالريال اوهو ف.سعأ اهنمو أيش لطي هطخاذااغ عل للا فس تاب و

 هدعب تح وْزتف قالط تيف ةعاؤردتع تنك تلاّقف سو <.طعدّش ىلدىبنااىلاىظرملا ةعافر أ سغا
 نأليةىنةلطهناو ريسفتلا باك ىلع اداز و بوذل اي ذه لدم هعمامناوريد لا نب ن جحر لاذع

 قوذيو هتلمسع قوذنى تحال ة_ءافرىلا جرت نأ يدي رثأ لاقو مو هما عدنا لص مشتق ىنسع
 برعلانالالسع عاجلا ىمع ءوأل_سعل اةوالدع عاجلا :ذإ هي هناؤ ةقمطل ةراعتس هذ. -هو كَءاِمسع

 لاق هبءافتك الا لوصح ىفهنم مالىذلار دقل ا ليل قت ىلاريغصت ان راش أو ال_سع هاه تام لك ىعست
 (جولعلاو) ىمسىناثلاب وان ات ملاسعو لساععرر ةذللا ةنظمهنال ةفش لا سيغتودو ءالعلا
 لصغم سب بعت بابن مامسعمدةلاو فكلا(مسع) ريفاصعو روغصعلثم مااسع عجلاو نصْعلا
 ْئْشل اف عمط برم باين مام. بع مسعو ءامسعةأرذ اومسعأ ل جرلاو مدقلاو فكل |جوعت ىتح خسرلا
 ىسعو كو سا ةوسعوسعد مشل اامنعو لمعل |نم تافاغامسعو دمق بأن نم اوسعدما ا(تسع)

 نيسعيلاو نظل ا ىنعع أيد ةو عمطو ج رت هيذوةب راقملا لاعف أن هوهو فرمدةمريغدل اج ضام لعف
 دب زب راق ىنعملاو موي نأ دي ز ىسعودف ناي بوصنم عراضماهربخ ةصقانلاف ةمانو ةصقان نوكتو
 مامقلا ديز لشي نأ عمطاىأ موقعي نأ ادب زلعلهانعم لمقو لوعمملا ىئنعم وأ لوعفم ريدتاف مايقلا

 اظغللا ىف ةز ه لعامل | نوك,نبأ لق اذاو ظذللا ىف: ل وهو لءااذهود ذ موي نأ ى دعو ةماثلاو

 (امهئلثيامونيشلا عمنيعلا]) لعفلاب لصوت هب ردصملا نأ هباوذ
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 الامي

 ىرعن بيعل |نمىرغواب رعاهمكرةباذدلا لج رلاىرو رعاو ىرع لج ر لاقي الاك نان رع سرف لاقد
 هب ةرتسالىذلا عساملا ناكملادملايءارعلاو هنم ٍلساذا بعت باب نمرعو هذ

 ( امهئاثيامو ىازلا عمنيعلا])

 مظوقف ىععدب وت زاموهف ىو باغ برمضو ل25 ىنأانن م بزعو دعب لعق بان ن مايوزع ىشلا(بزرع)

 نكدللاذاةيوزنعو ةفرغن ازوةب زعلت 3بانن ماسلا ل رلابْز عراه ذهنع باغ ىأ ةمالا ثد رع

 رعاشلالاةكلذك اضدأ بزع :أ ساو نيتهكغب بزءوهف لهأ هل
 تزألايشلا سراج اهنبا ىلع 5 تزعىلع اب زع لدين ماب

 َْت 0 رلاقب الو حاموبأ لادراةكور فاك لدم ب ةامؤهر لع الا ةئان رابتعاي بارع لجرلاعمجو
 (ىزعتلا) ءارجو رجأ لثمءابزع:أ ص الاقي نأ ىرهز ألا لوق سادقو ةربغ هزاجأو ىرهز 537

 ىن رغصملا ةغب_د ىلعرب زعو ميظعةلاو ةرمصنلا هو رزعتو ىلا عت هلو ىفر زعتلاودسملا نودسددأتلا
 ا (زع) كر وفرصلابةعبسلاًاِ و 5و مال_ااوةالصلا هيلع

 وهف ةغل بعت باي نمزهد زعو ىوق متفلاب ةز ازعورسكلاب ازعل رلاز عوهنع ةفنألا نع هنانك دقشا

 لة لاب نمر غكقاانو ليقثةلاهقوق رح اةنززع عوىوفتز زعتو: اعل اماسألار أ العقتو" رْرع

 ذوعت ى طسقرسسل !لاقو ه.اعردب-ةدابرمضب ان مزعد ئشلازعودادضالا نم نوكمف فءض زعو
 نزاع اب نعل اه ز ةعر تارتمابا سانؤع (فزع ( جتفلابز زعوهفاومةريسكلاب: ْزعلاوْر هلا مءالاو

 انذاك سر ل1 نع لئتؤهو ره الالاق 0 تالا ١ ىهو

 اؤزعمدوعا | لع ثيللاريغو لاق نمل اله أ هذي ريدانطلا نم ع ونوهف مملارسك,فزعملال-.ةاذاو
 هتعفرصناافي زعو لو برضوا, نمافزعئملانعفزعو ىهالملافزاعملاىرهوملا لاو
 لاقاهودفو سأفنامتةمثىأامثركبرمذبا:نمانزعضرألا (تقزع) تدوصتلا فيزعتلاو
 الزعءريغنءئذلا(تازع )ممل ارمسكب هقزعملا هل هلا تلت ىعمتوضرأللاىف الات وْ ءلاقيالو ديزوأ

 ىفلاَقي ومكان ,م هل ناك امعهتجرشأ اذا لك و لاك ب ئانلاتلْز عءهنمو هع هةر برمذ بأن نم

 م-ممع ى هناذاس اناا نعلزعن ا اولاف من ل اعفناو جالع هيف دل هن 0 عواطملا

 اذ عقابا قزشو ةلزعلامسالاو «تلزغعاوشدبلا تازغتو هل بناتى لرعع قل |نعنالفو ام امناد

 هيف عاما ادتباىذلا رغلاىفىنمأ نا عماحملا (ةدئاذإ جرفلاجراخ ىئمأو عزنف لازنالاب 0
 ىنمأو عز: ناواريهغترهفو طسفأو لك 1ليةروتفوءامعالناكن اف لزنيرل ناو هءام قل أ ىأ ٠ امأ ل مق

 ناولذ نع ىهنو عفن با نمارهف رهف لية هيف ىنءأورخ 1 جرف ىف ملوأ ناو لزع ليف ججرغلا جراخ
 مفءارجنازو ءالزعلاوملالاريسكو ةددشم مملا تفوىازلا مشب قامزلاوهف عماحي نأ لبق ىنمأ
 رطملاعقوةدشولاةراشا اهيلازعءامسل!تاسرأو اه رمسكو مال | شب ىلازعلا ع.جلاو ل ه_سألاةدازملا
 قمر سادسا ترص قال مانو همزعو ىلا لع (مزع) تادازملاه اوف نم هلو زند ه.سثنل !ىلع

 متازعوم ازعع + اواهضرتف ا ىتااهدضد رفا ةعزعو ءيهأ ىف د ودمت+اةمزعو ةعز ع مزعو هلعف

 وهىزتعاوةغاهن زعأ هن زعو هسيلاهشبست هو زعأ هينأىلا (هنوزعإ) اهيفدوعسا ان رمأ امدوصسلا

 صاوهاونكت الوهنأ نجح  هوضعاو همله ا |ءا رعب ىزعت ن مثيدح فوك ذك ىزعتو ىعناو يستنا

 نينالفانأ ىداني و نالغلاب ةثاختسالاىف نولوُمد اوناك منال ةياهاجلا وعد نعرسز هيفو بود .أت

 كير ان ضضعا اولوةو هلءف هيلعاودق ثددلا ىنعف كل ذوو ءزعو هف رشا هدجو هيد ىلا ىتن:نالف
 قت دن فا نم رغب ىزعو هتدنسأ هيزعأ ثد دخلات د زعو ىوعدلا ذهل: :م معلا ىف هناف
 كلذن م مسا مالسل ثم ءازغلاو نسل اربصلكقزر ىأ ء از عدتلا ندحأ هل تاق هيزعت هب زعو هبانام
 ةد-عنازو ةزعلاو نوعجارهملاان اوهنانا لود نأ هراعشو ريصنوه ىزعو امال اكماكو امال. مس لثم
 نو زءىءموسرطل لاك نوُرَعع-خاوو اوى مو ةفوذحمامالل|نعضوعءاهناو سانلان مهقئاطلا
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 سلا فوقو عضوم تاذرعوةهلعأاو ثدذأ2!فرصلا نم ة عون ىهو ماللاو فل الا اهل ديال

 ندونت هد ند وذم اوتانمومو تام سم بارعاس رعب ولايمأ ةعسوم كم نيد واهتييلاشن و

 ثدنأتلاوةيلعلاوهو فرصل !نمعنملا ىذ:ةمدوجول فرمنب ونهب سلو تامل باي ىفاكةلداقملا
 لاقي هنالارب مد ةفرعع تافرعو لا ىه ةفرعلوقب مهضءرماللاوفاألا اهلخيالاذشو
 ديعلا او يضح اذا اود-هعلامدأك تافرعب اوفئوافد رعتاوفرعو تاؤرعب لاقياك ةفرعب تغفو
 ةبادلا ف رعو ةد را ار ظن هب همشد هسأر ىلعأ ىفةلمط بم ةجلكددلافرعو ةعجلا او رمذ> اذا اوعججو
 قرعلل عمم لو سراف نبا لاق ناةرءوهف بعت تان نماترع (قرع) اهتيقرسد_عىفت انا ارعدلا

 نم جست ةريف_ضنب_ةعشنقرعلاو معللا نم هسيلعام تاك أ لق باين ماقرعمظعلا تقرعو عج
 ريطن م فطصملكاض: أ قرعلاواءاصرمثعةسسهنعسوهنالاقبو ليدنزلاو لتكملاوهو صوخ
 نمقرعلاو تامصق لدم تاق رعاضب أ عج وبام-وبدس ل-:مقارعأ عمجلاو كاذون او ل-خو
 ماللاو ةالصلا هيلع هلودو قو رعى ءاضيأ عمي ةرعشلاقرعوقارعأو قو رعهعججدسجلا
 ىو باصتغالاهحو ىلع ضرألا ف سرغ ىذلاوهو لاطظ قرع ىذا انعم لق ق>ملاط قرعل سدأ
 ذو ىت> هلة مرسال هنأ لعمل ازاك مي ظااءقرعلافصوف هسفتاوهاهبدوتسلو ري_غاهايحأض رأ

 ناو عنمودريف لاظلا ل_برلا ىلءءارتجالا زو اكهبحاص نذاري_غنم علقلاب هيلعءارتجالاكلالل
 نارعلاوزا ادن نموهلاقد ونيتا- صون هكم نءوهو قارعلا ل-هأ تاَقيم قرع تاذو كلذ هرآ

 اذخأرصلان ماندو نعلغسدهنال اتارع ىهمم لمقو برعموه ل35 ثنؤد و ركذيو فورعم ملقا

 لاممف هظفل ىلع قارعلاىلاب سند وانة مهو زر ٌحءونئاموهو كل ذريسغو ةدازملاو ةيرقلا قارعن م
 ةفيدح ىلأ عم همف قاللنا ب صن فيطا فينصت هسلعهللا ةجرىفاشللو نايقارعنا:ئالاوقارع

 دحاو لكن الني ارعلانال_-:خ| ىعسنو هلءالدهدنع 2 رامزات>ا او ىلا بأن بن .رااد.عنبد_جمو

 بيقارع عجل اونييعكلا اخ قثومبصع (بوقرعلاو) نايةارعامهف قارعلاىلاب وسنماممنم
 أ هداورااءذهىلعرانا!نم بيقارعلللدو مال_سلاو ةالصل ا هلع هلوقو ريفاصعو روفصع لثم

 نءمرعبمرعلاقيسرشلاو:دلابارغنازو (مارعلا) اهلغيالفءوضولافبيقارعلا كراتل
 ةمرعلاولهاجلامرعلالاعمو هيف ةغل بعت تاب نم مرعوهفامرعمرعو مراعوهذ لتقو ترض ىناب

 مرعلاو ةَعلةيصقنازو ةمرعلاو فرغو ةفرغل-:م مرععساو ىرذي م سا ديماعطل نم سدكدأ |
 ىلاعت لوف اذ_ه ىلعو هعف دقاطيالىذلا ليسلا ل.ةو دسلاوهوةلكو ماكل ثم ةمرع ع مج لق
 ىنمنيدعضوم (ةنرع) نيظفللاالتخال هفنولائشا |ةفاضا بابن م مرعلا ليس مهيلع ائلسرأف
 نينرعءلاوىف :رعاويلا ةيسنل ١ او ةلممشلا ثدوعأ م 5 هد رعاه ريغصت :و ني ةجكد هغل ىف و ةمط رنازوتافرعو

 ذو موهو ني. الا عمم تدتاموهو هلوأل فذ الا نينرع 4 -:مو هلوأئث لكن هءاغل ارنسك,نيلعف
 هفلأيىذلا دس ألا ىوأ مة. رعلاو نيرعلاو فن ألا لعنينرعلا قاطيد قو نينارعلا مش مهو معلا
 .دصتلتةباننماورعهورع» (ءارع) رعشلاةعاهج ند رعلا لصأوةباقْثماو ةند رع ثمل لاش
 صيمقلا ةورعوهباصأ ءارتعاو صا ءارعو و رعم دوصةملاو راع4_صاًةلات هل-همءارتعأو هدف رباطا

 قئوأ كلذو مالسلاوةالصلا هيلع هلوؤوىدمو ةيدم لسثم ىرع عجلاوهنذأ ذ وكلا ةورعو ةفورعم
 هري_غاوماصأ م رعبةل-كااةن رعلاوقثوتس وامس: ىتاا ةورعلاب همنا ىلع ناعالاىرع

 ءامءألا رهذمامسهذدنال اهيلعءاهملا تاخدو ةلوعفم ىنععةليعف اهينأد ىأاهو رعيف اهترُم لكأمل
 عسجلاو ليف: صا لاّشياكىرعةلذف ل. ةوءالا تفذجةلدفل عما« ىح اذا ةليك لاو ةصطخلا لثم

 ةتايرعو ةيراعةأ اون انرعو راموهف هد رعوابرع بعت باب نمىرعيهب ايثنم لج رلاىرعو أنارعلا
 سرذوا مم هي رعودبا.ثن مهي رعألاقيف فيعضتلاو ةزم-هلابىدسعي وتايرامءاسنو ةارعموقو
 الواولات لاو لق ل-ةمءارعا لمخ لمعف عجو امهءالعج ٌممرد_صملا فدو هيلععي رسال ىرع
 ©7227 يي تح تبل
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 تضرعتامىأءوسن هلكض رعامو عمشلا نم هزيمل خيطلاكاضر عرانلا ىلع لسعلاتضرعو مهمالك
 بعت بار نمضرعأ ءوسااب هلت ضرعو بر نسا نم عسل او همف ة-عيقولابة-ضرعهلترمصام لق
 هنال.دا م غلمي نأ _ضارتءابه_عزقف هل ضرتعتالىأاهكفوءاراارمسكي هلضرعتال ىهألا فو ةغل
 هنمو هانعع ل ضرتعاو ىغذملا نم عنءعنامىأ هوو لمجنمضراع قد رطلا فى ضرعف ترمس لاقي
 ىرخألا ضرتعت :د-> او لكن أل تاندملا ضراعتو لا دا, كل نم عنمت اهتالءاهقفلا تاضارتسعا

 اضرعهضرعأ ءانالا ىلع دوعلا تضرعو تضرتعا ىنعع ل.دّمااب هل ثضرعلا د الواولاق اهذوغن عنتو
 سرعل اذلما ىراولا همف ىل# بوث دوةمنازو ضرعملاو ضرعلاب هماعهةعضو ىأ برعضو لهو ىنان نم

 هراهظاو هرك ذوهو ىلا ضرع عضومدص-«نازو ضرعملاواهرفنأ نموأ مهدنعس الملارفنأوهو

 ليصتلاو مظعتلا ضرعمىف نوكم اغا هلوسروهشنارك ذف هر وهظعضوم فىأ اذك ضرءمىفهئلقو
 جتفي لعغم ىلع قأبب هرم باب نم ناكملاو نامزا |مء١نالاذهو هما ادصةلاوكلذروهط عضوم فىأ

 هسمف برم ىذا اهب رمضو هلوزنو هفرمدعضوم ىأ هب رخمو هلزغمو هفرصم اذه لامي نيعلارمسكو ممملا
 ةيروثلا ضارعملاو لشن رالمهس حاتغملا لدم ضارعملاوىلاءتدنلاءاش نا ةمتا1ن!ىفهريرشت أم و
 عرابلاف لاق ىنعبهمالك وذو همالك نط ىفو همالكض ارعمفهتفرعلاة ب رثسلا هل-صأو
 !اكلوقلا ن معي رمصتا !فال-خ ضد رعتلان هينعت تنأو الوق ثاقاذااضي رع هب تضرعو هل تضرعو
 اضارعم هما لععف ىربلانالف نالوةيف بذكي نأ هركدوهاردةوانالف تدار لهالجرتاأس اذا
 بذكلا نعةحودنلضدراعملافنامهوهنمو مالكا فضي راعملا نعماذهو بذكلا نمارارف
 بوكءاوهو ضرعملافةراعت_سااذهءاذعلا ضعبلا» فاألا نذح هملاكضرعمىفهةةرعلاقبو

 هنافمالكلا بيلاسأ ع. ىدرطدالاذهو هبلاقو هب زو هتئيه ىف لق هن"اكو ىراوجلا هيف ىل<ت ىذاا
 ةئيهنس>ًاوهىذلا ةنيزا!بوثراعتسي نأ عقد لدمتشلاو بسلاعضاومىفكلذلاقي نأ نسحيال
 ايندلاعاتم نيتعفغب ضرعلاو ض ارعم ن مروصقم ضرعم لاق نأه> ولاخ ةممه عةأوهىذلا مشل

 كاذو رهوملا ف الخوهو هب موي لش فالادج والو فذ موقد الامزيماك-:لاحالطصاىف ضرعلاو

 ضرعامهاوسامو نيعريناندلاومهاردااواولات عاتملانوكسلاب ضرعلاول+ ولا ةرفدو للا ةرجوحن
 الو نزوالو ليك اهلخديالىتااةعتمألا ضورعل ادييعوأ لاو سولفو سلف لثم ضو رععمجاو
 ىىأ نيتمذب,ضرعىف نونعتنيعلا مب سانلا ضرع هتًارلاقبو اراتءالواناوي-نوكت

 ايناهىأ طئاطلا ضرعهببرضضاو بناجلاو ةيحانلا لغت ناز و ضرعلاو مهفارطأ ىف لميةو مهطاسوأ
 هت_ضراعو يرعلانمئربىأضرعلا قنوهو بسك او سفخلا رمسكسلاب ضرعلاو ناك بذاج ىأ هنم
 اذافرحلابو هسفند ىدعتد هضرعتو فو رعلل ضرهتوهب هتلداتئشلابْئشلا تضراعوهلعف لثمتاعف

 ناضراعلاو رك ذائدصت اذااذكل هتداهش ف ضرعت موق هنمو هريغو ئرهزألا ءركذ هبلطو هلىدص

 نيض راعلارعش فيقخ لصألاوف ذح همف نيدض :راعلا فمقخ سانا |لوقف هردخ أ مقص ناسندلال

 ركتعلا نزو حكام فرعد نيذ اوقب لع ضو رعلاو نملاو ة_::دملاو ةكملوسر نادرو ضورعا او

 رسكلابةف رع( هتفرع) هيف نوعمد نولازءالف مف ضرتعمىأ سانلل ةضرعنالفو هروسكمنم ىبرعلا
 هفرعفهبهتفرعلاقيف لءقثتلابىدهةدوهنممعاةفرعملاو سجنا ساروا نم4داح هتلعانانرعو

 ىأفراعانأفرمسكسلاب ةفارع لثة بان نم فرعأ مومن !ىلع ثذ رعوفو رعم ىأ فد رعوف راع صأو

 نوكي فيرعلا ل يق ءاذرععمجلاو فد رعانأف ةغل مشان مهيلع تفر عو مهتسامس ُعاقو مه ىهأر بدم
 فو رعملابىأفرعلابت ماو ءالؤه قوذريمألاٌم اهوكفو ءازرع ةس#ن ىلع نوكت بكسنملاو ريغن ىلع

 ريذلاب هأ نم ىأ فورءملابيهأ. لف فوزعملاب اع آناكنم موت هنمو ناسحالاو قفرلاو ريك ناودو

 نهاكلاومهتملا ىبعم لقُثم فارعلاو هسفن ىلعدب رفأىشلابفرتعاو هيلا ات كردقو قفرب مأيلف
 معة ىذع_سان ةفرعمون و لبق ملاو ىضاسملا نعربخ نهاكلاو ىضاملا نري فارعلا ل قو

 ال

 فرع



 نان

 (جرع) برعم ىمجعأ نونرعلا ىىمدالالاقو هلثم هثيرعو نون رعلا ىطعأ فاالاب هعينف ب رعأو ]|
 ةمزالريغةلعنم ناكنافء اج رع ىثنالاو جرعأو هذ ةمزالةلءنمناكاذا ب ء:باد نءاجر ع همم ىف

 قرملاو دع-دملاو جرعملاو ج راعوهف لق باب نم ج رعد ج رع ل ف هيشم فز مم تح هباصأ ئُم نم لد
 امو ةنيدملا و رطب عضوم سلف نازو جي رعلاوهلثمحاتغم ناز و جارعملاو جراعملا عملو ىنعع اهلك
 هلثم هنع تجرعناو هتكرتو هنع تل دعهنع ثح رعوهدنعتغةوام ىأ لمقتتلاب ْئْملا ىلع تح رع
 ةسايكسلا لص أن وحج رعلاو ةرمس وةنعلمعث يح لءاؤمساىداولاجرعنمو ف طعنائثلا جب رعناو
 لاقيو رذقلاو ةوضقلا:رعلاو برجا مغلاب(ةرعلا) ةدئازهنؤوهفاطءناو هجارعنالكل دب ىم“
 مئالاةرعملاو :ءاسملاةرعملاوبر1-١اهففو نيعل امد رعلا صراخ نيالاو ةغلا ملك رذق لاب ةرعنالف
 رتسعماو دو رعم ند اريل هةموى محدن و رورعملوعفملاو هبه_تطأ ل_:5ناب نم هرهن مثلا د هرعو

 ضرع اذا هرتعاواضد اءارعو هزتعاو هرع لاقي بلطري غنم لاوئسلل ضرعتملارثءملاورئازاافيضلا

 ىوةسيفدو (سورعلا) لأسبالو مالسلايرتعي ىذلارتعملا سابعنالاو ةلّممريغن م فو رعلل
 ةأرملا عمو لسرو لوسر لثم نيتهشب سرع لج رلاع مج وامه سارعا ىفاما دام ىثذألاو رك ذلا هيف

 لاقيو همزلاضيأ ئشلاب سرعوايعأو لكس هت باين م سرعن عاجلا نعل رلاسرعو سارع
 ليقثتل يهنأ عا سرعامأو اسرع لم سرعأو ام لدفن ًالابهتأ عاب سرعأو نيذض نم سو رعلا

 ديزوألاةلتربم هلزنعيرتسارفا ملا لزتاذاسرءلامداغغاو أطخوهاولاقف لوخدلا ىنعم ىلع
 ل-جرلا لود سارعالافرامنوأ ل. نمناكتقوىأ اولزناذاا سرعت لزنملا ف موّقلا سرءاولاقو

 لجل ثم سارعأ ع-هلاو هنأ يهاريدكللابلج رلاسرعو حبب رتسلرفاسملا لوزن سد رعتلاو هنأ هاب
 سرعلاوه لاقيف ُتْنْود ورك ذي و فافزلامشلابسرعلاواضدأس رعل_>رلللاقي دقو لاججأو

 ثدنأتل اداربا ىلعرمص:ةدنممهنمو تاسرع عمل اوسرعلا ىهو لافقأو لف لم سارعأ عمجلاو
 عجلاو ةرأغلاهيشت ةبيودرسكللاب سرعناو ماعطلل مسا هنالك ذموهوفاذزلاءاعطاضيأ صرعلاو
 هقوذ لعد دن رح نم تدب هيشاضدأ شرعلاو هفقسثدبلا شرعورب رسلا (شرعلا) سرعت اند

 ىناثلا ىلعودرب ودي رب لثم نيتهذب شرع هعججو هلثم شد رعلاو سولو سلف لدم شور ع عماو ماشا
 لاطظيو بصنتاناديعثناك كم تو. نأل شرعلابرفاكنالفو سو <.اعهللا ىلدهندال اردن است

 مركللا شد رعو تومدلا ىن-هدهكم شو رعىأراذاةبيلثلاعطقي رم نبا تاكو لوألا ىلعو اهيلع
 هش رعل واشد رع هلل عل يقتل اب هتش :رعو ُشس ارععم-هلاو مم ركسا|4-ءاعدتع اعْمت ص لجعن م

 اهيف سل ىتلا ةعساولا ةءّدبلا|ىهو اهتءاسراالا (ةصرع) اضدأشئارععسجلاو جدولا ءاسهلاب
 ىلاعُمل اروص:مونألادو تادصع»و ة دده» لهم تاصرعو بالاكو ة-ءاك ل-همصارع عمجلاوءانب

 بدذهتا|ىفوك اذن ءوحن سراننبامالاك ىو هد رعى -هذ ءاذداهمأ سد| ةعّمب لكةغللا هعف باك ىف

 مملانئدلا(ضرع) نوحرعو نويعلب ىأ اهيف نوصرعينايدصلان أل ةصرعرادلا ةحاس تمهعو

 لمنع ارععمجلا وضد رعوهف هع شاه لعامتوهو هض رععستا جتفلاب-ذارع :و بنعناز واضرع

 اضرع هيف تيهذفل الاب ئ لا ىف تضرعأو ةعساو ةضي رع<-:جو لوطلا فالخ ضرعلاو ماركو سرك
 امئاحىأ اضرعتذخأىأ ةروري ملل ةزه-ها لع هتمِيٌّقحو هنعثبلووثد ذأ هنعتضرعأو

 هتزرأو هترهطظ أ ىأ فل الابوهضرعاف برمضان ن ماضرعْئشلا تضرعو هيفوه ىذا بنا ءاريغ
 ضرعءو ف راعتملا سكعاهيعاب ررمصقو اهيئالث ىدعت ىئلارداوندلا نم عواطملاو زرب ووهرهاظف

 ىوذاهترهظأ عبلا عاتملاثضرعو بلقلارهظنع هنأرةاضرع باتكل!ثتضرعو رهظاذاىهأ هل
 نأ ن كما اضرعريلا كل ضرعو م-هفرعتا مهيلاترظذو م-متر يهأ د :لا ثضرعو هورتثدل ةيغرلا
 للطألاو نولقملا نماذهو اضرعض وأ! ىلءريعمل !تضرعو هب مهتاشق فوساا ىلع ممتضرعو هلعفت

 ريكو هو ىءأرةوفاقلا تاخدأو تيملارقلا تا دل امي إي اذهوربعيلا ىلع ضوملا ثضرع
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 لثمرذععمجلاو نسرلاىلءراذءلاقاطيو ماعللا نماه دخ ىلع ىذلاريسل |ةيادلاراذعو اهرم كو
 ةغافلالا,هترذ عأو اراذع هل تاعج لةقوب رمضىانن ءارذعسرغلااترذعو ينكو بانكص

 ةرذعلاقاطتواهف. فت فرعدالوءرذلاةاكناز و:رذعلاو نيبحالا ىلءلزانلارعشلا ةءدللاراذعو
 عمللاو فو رطملا معا, فرطلاة جست بابن مزاكتوهف هسيفء رنا نوةلد اوناكم-مئالرادلا» ل

 لاعيدب ىفمرد_صموهوه_داخناة1:!ماعطوهلاقد وثداحر و رساذة:ماعطراذءالاو تارذع

 دقو ةروذعم أ يعاو ةضاهتسالا مد هن ليسي ىذل!قرعلارذاعلاو ماعطل كلذ عنصاذااراذعارذعأ
 ءافلارسكب لويعف( طوذعلا) اهوضو ةعاملا ن عفاذتل ا نءوأ كلذ نمرذع تاذىأ ةرذام لاب
 هلم بعثت تاننءاطذع طذعو كلذ لءف اذا ةطدذع طدذعو عاملا دنع ثدحي لج رلاوهءابلا ذو

 لج لثم ناذعأ عم اوزع' راما عماج هو ةسا.يكسلا (نذعلا) كلذك تناك اذا ةطودذع :أ هاو
 قيبحلانبانذءهتمو رقلانمعاونأ ىلعوذعلاقاطب واه-فنةلذقل ا ساف لام قذ.عااو لاجأو
 مالىأ لذ ةءاذهتملللةةوبرمذ ىلا نمالذع (هتاذع) متاحورأ هلاثدب زنباذذ ىو باظ نبا قذعو
 لدالا ىه مالل!لاقب ورذاءلا ةغاةضاهسالامدهنم لي_نىثلاقرعلالذاعلاو عجرو ه_سفن

 ءامسلانمالاب رمشدالامعرزااو لّذأاو تاينلا نم لم لاثم (ىذعلا) .دارب | ىلعريدك سصتةياذغو

 اضرأ ليعف ىلع ىذءو بعت باب نمذعوهف ىذع لاقي هغل نيعلا تفو ىاذعأ عمجلاو
 ( امهثاثياموءارإ !عمنيعلا)

 معلا فالسخم هوءابرعلا ب رعلاو ةيراعلاب رعلا لايف ثلا, فصوباذهلو ثنوم معا (ب ردلا)
 ْن منكت ناو اهصف ناكاذا فاالاب ب رعأو عصفربغناك ناو برعلافبسنل ثراث ءلخ دو

 حاضي الاو نييتلاىن :«ءاهاك هنءثد رعو ل. ةثتلاب هت: رعو هنع ثد رعأوئدلاتد رعاآوب رعلا

 نمىورينيبتىأاه_سفننءس رعت مألاوهستد رعأو هدد رع نم دوحأ هنعثد رعاءارغلال اكو

 هنو رعةنا-لب رعو ن4: لاذامذلابرعوريغالز و مهما نملومبمهضعدو لفنان مو زو ههملا
 برعأ ديزوبألاق هناا ف4 _:كحا دعب مدق نعت ناد نمبرعب برعو ا«صفامت رعناك اذا
 قطنامةمبرعلا ةغللاو يد رعلاب هم الك مهف اذا مغالل اذه لكب رعتساو ب رعتو فلاب ىمجعالا
 نوكي ىذلاوهو اضيأ تفااب يارعأ د اولا يزعل نمودا !لهأف متفلاب تارعالاامأو ب رعاادب
 لزن فلات م-ملاومنموأ برعانم ناكءاوسل اف ىرهزألادازو ةاكلللدا .تراو ةعك بحاص
 ىرقلاوند-للا نطو ساو فد رلادالبلزن نمو بارعأ م_4فمهنعطب نعظونيداملارواجو ةيدادلا
 ىلادالملا نالاب رعاومس لاقي وءاهدفاوزوكب لناو ب رعمهذ ب رعلا ىلا ىمذ»نماهريغو هد رعلا

 ناسللاوهو ناطحق نبي رعد ناساداو ماكت ندذلا مهذب راعلاب رعل لاقي وتاد رعلا ىمست اهونكس
 ىهو ماللاو ةالصلاامهيلع مهاربانب ليعمس نا طب اوماك-ت ندذا|مهةب رعدسا اب رعلاو ىدَقلا
 نمزلئمم برعأ ىلعبرعلا عمو برعلاىف4-غال_هقنازو تفل امو زا اتاغا

 ىنءملاو باسالةزم-هلالءقو هتعذوأ فرهلاتد رعأو دسأودسأ لدم ني: هث» ب رع ىلعو نمزأو
 هل» نإ كمأامغ مس راو : رك نمدعلا نم برعل اهتقلتىذلاب رذلا مسالا او هماحاو هو هب رع ثل زأ

 اوءقلتاع روهوقلت ام هباوماك-ت لد هريظن ىلع » ع اعرو هيلعو جةيدر كلا ةيقسالا ع نم هريطن ىلع

 لدالا نم بارعلاو قد“ او مهاربا لثم ىمجع هيف لمقو برعع سياف ادع وعلة ناو هنم اوقاف هب
 ىبرعد> اولا ندذاربلا فالدخ تا ارعلمخو سام درس مار ناسح عونرشبلان مسبارعلاو قالا نالخ

 لاق» ارلاو نيعلا خب نويرعلاو نسخ اذا همللك ف برعأو تدسف نعت ب ادنمادر عءةدعملاّت د رعو

 0 نالوعد مةرحالاوأن |. !| ضع نتف رد ال راش لتس رار ظن اوف مدهش

 هنولو هم ان ةغلمذلابنانر نار كنا روس ناو رلاوارمل نمت 1 الو كلو مف الاو ءاندسقحا

 ررغا|نم هبفامل 'لدنع سلام ع ةالوش الا ثي دلل ىف ءريسغت نابرعلا عمد نعىهنو ةلصأ
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 برعاو



 ىدقف ىنمدع أو ئشلا نمدع احول او هلضفهنناىنمدعأ اللاةبف مها ناثىلاىدعتتن ونغف

 وهفرغتفا فلالابمدسعأو لوعفلل ىنالثل اول اغلا ابرلاءانيبدقفف هتدقفأ لثم مدعق هتمدعأو |[
 ةماقاتانح ىأن دغتانحهئمو ان دعتو برمذىاب نمانو دعوان دع ناكل( ندعإل دعو مدعم

 هلا -ةلخ ىذاارهوجلانالوأ اما او فمصلا هماعنومقي هله أن السام لاثم ندع مناكلامعاو

 تماق أن دعتو ن دعت لدالا تندغو هدأ نوكي ثمح م لك ندعم نيعلا رصصتخ# قلاقهبندعهبف |

يب أن دع ليقف همئايىلا فمض أو كلذ نم ق:ثم نول ايدلد نيتكغب ندعو ضلا رت ْ ْ
 هماع (ادع) ن

 نو داع ع هاو داعوهود 1 ازوادتو مط دملاو تفلارءادعواناو دعو سولفو سلف لثماودعواودعودعب || ٠

 لاق با.نهاودع هيثم ىفادعوهلثم ىدعتو ىدةعاوةيداعدامسوداعع.سو نوضاوو ضاق لثم 1

 لاميف ةزمهفانىدعتبو لاغف ىلعءاد_عوهو :ديدش ةودع هلوىرولانودوهوةلورهلابراتاضدأ || ٠

 ملاظاا ىلعربم الا تددعت_ساو كلذكه تيدعتو هن دعؤ هريغيلا هتز وات هودعأ هنو دعوا ذعف هتيدعأ

 ىودعل امسالاو ةرمصمل اوةبوقتا اتلطع ادعتسالاف قرصتو ىنناعأ هماعىنادعأف ةرمصنلا هئمثيلط 8 ١ ١

 كيلع هثاد_ةعابه تم مقتنن ىأ كزْظ نم ىلع كد دعبل لاوىلا كا طىودعلا سراف نبا لاق جتفلاب ا

 باهذلا يف لصياهيحاصنالىودعلا ذهن ماهو راعتسامهم"اكوىوذعلا ف اسمنولوشر ءاهعفلاو 1

 اه :رمدسكت و سد رد هغل ىف نيعل امثن هيتاءىداولاةودعو ةداللاودوُقلا نمهمفاملد>اوودعيدوعلاو أ

 سكس يدعو ادعأع هاو ىلاومل اقيدصلا فالخودعلاو ةعم_سأ انام ئرذو سق هعليف 3

 لاس عمم ف !ثدةثوىوطو ىوطو ىوسو ىوس هلءمو هغل نيعل امذوىدع موؤالا 1
 حبو ه2

 ثنواماو رك د1 اولاىلع دسحأو طفابردعلا عقب نيعلارمصت#ىفلاقو ىدامالا ىلعءاد_عالا 3

 هؤادعأو هؤاماوأو هنا تاو دعوهّنناتاماونهنولوم: ليمع نب ضعي ثعم»دي وأ لاق عومجماو 0

 هيحاصزو اي ىأ ىدعيلب رجلان ابرعل!مالكن مو ةودعل بف ةفصلاديرأاذاىرهزألالاق 3

 ىوتسا لعاف ىنعع لوعف ناك اذا عرابل ىف لاقوءادعأ لاق يفىودعلا مءالاو برك ىتح هبراق نمىلا 1

 ةودع هيف لا مؤودعىوسءاهلاثنؤدالذ تنور ركحذللا هيف

 مهس لدم تاذعهعج وادع هتنأرهترذعت ساو يذعو عفهب رشم عاسةب وذع مهلا رهاملا (بذع) 1 ّ

 3 وسع لك ىف معة سا عب رمذلات رعل املاك ىفهلصأو تاذعلامءالاوهتبق امامد دعت هشذدع :وماهسو 3

 لثمتايذع ع حلاو هفرطناسلل اةيدعو باذعل |نمةعطق رسل |ليقف ةفاشا اروم لل ريعتساو هملؤم 35

 امْ-صغ 6 رتل !ةيذع وه رط ُّط وو سأ اةيذع :ونآسالاةيذعيالا ىطخل ان روك اللاش وتامصق و ةيصق 1

 رذعلا تءعىرذعا اوةرذعملاو راذعأعهلاو نك-سنو عابت الا لاذل| مكنورذعل امسال او مولمريغىأ :

 امن وك رذتعملاو» رذعرهظأ هلعف نعرذةعاوهترذعملوبق باطلا ارذتءاوهغلفاالا, هترذعأو ا

 نمرذعأل ثلا فو هيف غلا مالا ف رذعأوممومعوم مب ون ذرتكست ىت>ىأمهسفنأن م اورذعي ىق>موذ

 هذه قرذعي نمو نالف نمىرذ ع نم مفوقورذح لوأرذح» اوسناذاىمأرذ< نك كلذ لاقت رذنأ

 موقت نم هانعم لمقو ه-ءلعىنمولدالو هيعأ ىف ىقرذعي وه.لعةمماللاب ىهثثو هلعف ىلع همواد نمىأ أ

 لاقيف فردند نم ىأري_صن ىنعع ربذع لمةودب هلعذأ ام ىلع ىنمولدالو هعابصب هد زاحاذا ىرذعب

 اهتراكد هيراللإ ةرذعوةغل فاالا هترذ_عأو رو ذعموهف ه::ةخاضي أب ريق اين مارذع ةد راملاو
 ءارلا تشب ىراذ_ءاهعجو ةرذعتاذىأءارجلاثمءارذع:أ ساو ف رغو ةفرغلثم رذععهلاو ١
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 نياداز و ريك نمضرالا ىلعا دعم ماقاذا نحعى رهو ١لاقو هيد ندع ماقاذاذ نسأ ىذلاوهو

 مضفالاهيلعدامعالاو د_ءلاعضو ىفه_.شتل ادارملاوءاذعل !ضعب لاو نمد هناك اذ _-هىلع سراذ

 ىازلاب اعلا لوف ظفالاقف طلغت طلافنذ طااغلله:طم ظفللا اذه قو حالصلا نبا لادع-داصالا

 عمباصأ ضيقيفزيةا ندع نجامهنكل نوذلابنح اعلا لوّهمف هسظفاثود هانعمىف طلعي طاافن مو

 ||| بانك لم نادعلاو ضرالا ىلع هيتحار عضيالو اهبلع كتب ونيمعلا نجاع لعفيإك اهمضيو هيفك

 صخمف تاد>ولا نم ةفلأتملا ةيمكلاوهددعلاو اولاثدودعملا ىنععددعلاو لتق بان مادع(هتددع)
 || نمدحاولاةاضاالافو ةرثكلل اددعتلاذ اد دع مريغ هنالد دعب سدل دح اولاذ اذءه ىلعو هت اذ ف ددعتملاب

 1 ليف اذاهناذ هسفن ىف ةمكهلنال او هنمسدل نول ا لصأ نوكتن ادعس وهنمىتملالصالا هنالددعلا
 ون ردصمحلا نءعددعلا نوكب دو جاج نزلا لاه اهريغو ثالث لاب اكدحاو باو ىفلاقينأ مدالدنع
 ماوعالا نعم ىلءادرك ذاغاو هدو دعم نيذس ىعم لاو هيأب ىلعوه ةعاجل انو اددعنينسىلاعت هل 2

 هبدتعموهذف بال اود_ءلاىفهتاخدأى أ تاعتناىلعخئشلابتددتعاو ةةلاممد.دشتلاءهنددعو

 دعلانمذوخأم اهئارقأ مانأ لق ة:أرملاة دعو قد رمشتلامانأ تادودعملامانالاو طقاسريغ برسم
 ندوةلطفىلاعت هلوقو ردسوت ردس ل مددع ع جلا او اهيلعةماولاةدملااهصب رتل دق 'وباسحلاو

 اا هم لمع يااجاوع لع لونان هلوق هلثمو ن تدع ىف ىأ ىف عم دالا» اها !لاق نهتدعا

 ىذلاءامملاني_علارسسكيدعلاو نيقب تسسل )و أ فىأ نيّقب ثسا موق لثموهوافالتخا هيف لعمل لمقو
 وهلئاونبركب هْعلب و رثكت اوه معةغلبدعلا: دمعوتأ لاقو رثمل !ءامو نيسعلااءام لدم هل عاطقناال

 ددعم-+لاو كاذريغوأ حالسو لامن م هتددعأام:دعلاو هأئااودادعت_سالامغلايةدعلاو ليلقلا
 اهنمدعيل ل يبق ىف هسفن لخ دي لج رلا ريدعلاو هترضح او هنأ .ه ادا دع! هتددعأو فرغو ةفرغ ل ثم
 رومالاىفدصقلا (لدعلا) مويف دعب ىأ ريسكس اب مهد ادعو نالف ىتبديدعوهو ةريشعاهيف هل سلو

 رسكم هل دعمواض: ا الدعموُعل !ىلع دعو برم بابن مال د ع٠ صأقلدع لاةيروملانالوهو
 لدعو مظو راهب عت ساب نمالدع ل دعو ف ردن او هنع لام الودع قد رطلا نعل دعواههنولادلا
 هلدعو ردفلاونز ولا فلداعي ىذلا لدعلاو سراف نبا لاقهرادّقموأ هسئح نم هلثم ريسكل ايئشلا
 لاقي ل_دالافرد_صموهو امامصكاذ دعو[ ىلاعت هلوق هنموهسنح ريغ نم همام موقبام خلا

 نولدعي محراورغك ندذلا ٌحىلاعت لاو هماعماهئاو لدم هتلعجاذا ب مضٍباي نم ال دعا ذ ماذه تا دع

 هنمليقبالمالسلاوةالصلاهيلعلاقو !منمذخّودالز دعلكلدعت ناوىاعت لا ةيدغلااضي وهو
 ىهو ليدعتلا ةمسق هنموىوتساةهتن وسل د ةءاذ الي دعت هةادعو واسأل لداعتل اولدعالو فرد
 مظعالا زل الداعي لقالاءزإ!نوكين زو دفر ادقملارايتعابالةعفنملاو ةهقلارابتعاب ئَشل اةمسق
 وهف هلودعو ةلادعمذلاب وهلدعوامهةةصوو ةلادعلاىلاهتنسندهاشل|تادعو هتعفنمو هتعق ىف
 عجلاو ةينثتلافقباطي نأز او دحاو ظلي هريغو دحاولا ىلع ل دعلا قلطب و هب منه: ىضرهىأ لدع
 1 ِْ سايعلاو اندشن أو ىرابنالانبالاقلو دعىلع عمت

 ١ الودعنءإسمموةلكنم . ادهشأو ق.ثولادقعلا | دفاعتو
 ذارتحالا امتاعايمبج وت ةفدةلادعل اوءاذعل ا ضعب لات ةلدع: أسال قو ثدنأتلا ف قباط اعرو
 ةأورهلابل-ةغالمالكلا فير 'و تاوغهلارث اخص نم :د>اولا ةرملافارهاط ةداع:أو رملاب لخامم
 رهاظلانوكحج.فرركتو كلذه:مفرعاذاامنالذ لد وأ لاو نايسنلاو طاغل!لا.حال ارهاظ
 كلذريغو ةعتمالا لجوءارسثلاو عديملل هيطاعتو هسدل نم هداتعنامو صخدش لك ف رعربتعب ولالخالا

 نازومدعلا مال أو هندقف بعت باي نمامدع( هتم دع) الفال اوحدق ةرورمضريغل هب قيلدالام لعف اذا

 لفق قهوجي م رول سحب هموت وم الهم



 رطخلاب وها غافر صبأو مهم مهعأو ف كلذ نم نارقل افدروامو لاو هعصم ابو هنم سههتملاففصو

 مفراضيأ احيمع ب رضبا؛نماسع (جع) مهنمابهتم كلذتلقل ممتدهاشول ىنعملاو عما لا ىلا
 ةأرااهسلتءادرلانمرغصأ بوثدوةمنازو (رجملا) جئاارجعلا سلا ل_ضفأو ةيءلثل اب هتوص
 اهسأرةراد: سا ىلعةأرملاهغلت ةباصعلاك بوثر#ملاىزرطملالاقو رحمملا سل ءأرملاترتعءاو
 ةزعمو بنبان ماز تعئذلا نع (زعع) هسأر ىلع ةمامعلا فا لج رلاردتعا سراذ نبا لاقو

 سنك ضعباةغا بعت بابن ءازسعز ععو هنعفع_ضاهريسكو ملا مةهجو لكعمو اهفذحوءاحلاب
 هناىبارعالا نياىلا هد: سد سراف نبأ ىو ردقو مهدنع هنو رعمريغهغللاهذهو ديزونأاهرك ذناليع

 هتدحو ادد زتزحع أو هتانئلا هزحعأو هتزيحع تمظعاذاال اريسكحلاب نانالازدءلاقدال
 ةارهلاو لج رلانمزةتلاو ه-ءاعردةد ملف ب رهاذا ل + رلازساعو ازساع4_ةامج ازيد: هنزحعو ارداع

 ملا مذدحاو لكعمواهمخو نيعل | تف تال عب رأاهيفو نو ركذيمتودب و ةئنؤم ىهو نيكد ولا نيدام

 ةأرال ةزيمعلاو ثنويو كذيو هرشوم ئذ لكن مزمتلاو ادع عجلاو ل-رنازو عصفالاواهنوكسوأ]
 زودعلاو هزجع مظع سعت باب نم ازدعن ان الار ععو ةزيعلاههظع تناك اذا از دع: سهاو ةصاخ

 قيففل ءاهاةزودعاضب لاق وىرايثالانبالاقو ءاملاثنؤدالو تيكسلانيالاق ةنسملاةأرملا
 ني-تهذب زدعو زئاحع ع-+لاوءاهنانةزوحعلاقتبرعل ا تعم«لاقهنا سنوننعىورو ثدنأتلا
 برق باب نمو ف عذاب عت تاننزم اف>عسرغلا( فدع) ازو>عتراد ب رضا نمزت تزحعو

 ىلعالجاما فاحعىلع عجاغاو سايقريغىلع فاح ءفدحعالا عج وءافحع ءاشو فج عأو هف ها
 ةكر ابىدعاعر و هتفحعأ لامي ةزمفاءىدعب وفاعضوهو هريطن ىلعالجاماو نا.عءوهو هضمعت

 هنمو ل> اووهفرمضحو 3 رمأ ةلعو بعت تاننم الحعع (لحع) لثو تاننمافحع هتفحع ليقف

 ىل>ءةأرل او هطفل ىلعهمأ اةمدسنل او هن ىعنو جتفلاباضي أ الع معو ةرضاحلا ةعاسالةل_>اعل |

 هيلا تق. سئشلاىلاتلحعو لعد نأ ىلع 4:1 فاالاب هةلحعأو كا ذك ءيهأ ىف لوعتساو لمعتو
 ىلعوه لحعن منا نال اقاضىلاعت هلودو ةعسودل باك ىف تيكسلا نيالاق بعت با,نم لجعانأف

 هذخأف ل هتف هروضعمللاتعرسأ لالا هللا تاسعو ناسنالا نم لكلا قلخ ىعملاو يللا
 ةلدغو لوجع ع جاو ةلحع ىمت ذل او مسالا هنع لّمّشني هدعب وروهش هلمادام ةرقمأ ادلرلمتلاو ةعرمس

 ع-خ او اهيلع لمح بث ةلعأ اوع-_يضرت اذ عضم أسال امياك لع تاذل تم رعب و ةمنع لدم

 عجو اب رعناكناو عصف ريغىأ ديكو تل ةيسنلا ىلع فل الا ىوح عأوهوءامحع:ًارملاو مدعأ

 ىمحعأ انى رعل لاوواذاذ._هىلعو اضرأ هظفل ىلع نوي محعأ ىمجعالا عمو نومحعأ مدعالا

 تمجعأو مهتسا لثما:ملعم الكسل |ممعةساو :ءارق اهيف عمسمالهنالءامجعرابنلا ةالصو مصغتال اهمال |
 تال هتمدعأو كال هرم هان لكس طق هر-غنع هزيعاع هتمحع تازأف لالا, فرك |

 دحاولاه.ف ةغللغةنازومهعلاوب رعلافالخنيتءغغد مهعلاو هتلفثأ ب ابلاثمحعأو هت رعأ
 وه ىبرءال لايق ءايلانمعلاىلابستيو هد_دوالءاملاةىودو و دوى زون )لهم ىمدحع

 هك اولاكلذري-غو قمنلاو بنعل اورملا نمىوذلا امضرأ ني-:هفيمعل او مويل !بوسمئأ ىوحع

 ىثنالاوزك ذااهمف يوه عذملاىلا نوبللا تان وه لبالاراغ_دنوك_تلانمدعل اوءاهاب ةمحع

 برمضان ن ءا دمع ني عل ا ةأرملا تنحعو لوعفم ىنعع لمعف (نيمعا ا( ةمعلا نءطوهوهتغضماذا

 لء.ةهنمو اهيلع"اك:|اذااضأ برض باين مانع عا مصعل ا ىلع ل> رلان دعو نيمعا !تذختا ثاهءاو

 مو هيلعدتلا ىلص ىذا اناكثث د دح فو ن امريكا انمضرالا ىلعدب دم دمةع او ماق اذاريمكسلا نسإل

 عدعع

 لدع



 حو

 ديك [هلاالا :دئاو هيف قم لف قمقرل |مهفديبعلا ل عجناو هلع فوطعملاو فوطعملا نين ةرباغملا
 لامعتساونادتع لد الاولادلا لِةثثب نا دعو : دةعأ عملا اولو> هماعن أ امزءملادالوأ نمدوةءلاو

 لجرلا دلو ةرعل نأ ىنارعال نبا نع ب1«: ىورو ىرهزألا لات ناسنالا لسن( ةرتعلا) زئاجلصألا

 هوايرقأ لاعبو نودالاهطهرلاّقد وكل ذرب_غةرتعلا نميرعلا ف رعتالوهماصنم همةعو هتدرذو

 تيكسل نبا لوق هيلعو هنءتأ فت ىتلاهتضود واهنم جرش ىتل هللا لوسر ةرثع نحر كر ىبأ وق هنمو
 ب>رف !هيو ذياوناك ةاشةري_ةعلاو نوب رةألاهةاممقو هو ل->رلا طهرو ىنءع طهرلاو ةرثعلا
 بضغلا ةسرتعلاو ماركو ةعرك لثم رئاتع عملاو :رب:ءالو ع رفال هلو ب اهنععراشلا ىهنفمهمانصأل
 رايجنايضغوأ اظيلغديد ثنيعلار كد سد رتعل-جرو :دثيذخألا :_سرتعلا لاقيو سرافنباهلاق
 قتاعوهف ه«-:م مسار كلاب ىتعلاو لثاوألا مافي ةئاتعو اتاةعو برضباننماةتعدبعلا ( قدع)

 اذهو هتقةعلاقد الف هسفندىدعتبالو باءلا ساق ىلع ةءم وهف هتةمعألاقمف ةزو-فابىدعتدو

 ىثالثلا لب لعافللاينيمفلألاب وه ةعأالو لوءفلل ىنبم ىئالثوهو دبعل ا ن:ءلاقيالعرابلا ىفلاق

 هلع ساقيالعومسمذاش تاعف أن ,ملودفم لم ا

 ريغباضي أى مدع هم و مارك ل_ةمناةعءاحاعروءامز لهءاقتع هعجج و لوعفم ىنععل هعف قءةعوهو

 نيعل | حةفياق تع تمدق برقو برض ىبانن هرهنا تعتعو قناةءاهعمجو هقتع لم قف تتيئاعر و ءاه

 هنمو هةقمس برضىباب نمئذلا تةةعودربو دب رب ل-ةم نيه د: قع عهلاو قرقع مهر دواه 2ك

 عسل او ثوب ورك ذي وءادرلا عضومو هو ىتاع قنعلاو يكذملانيدامللاة دو لينا قساذا قتاعسرف
 قادع عل او ىنءموانزوم 7 لثم ق.ةءسرف ردع اوىدع:, وه ىةعف ه:طصأ هتقةعو قئاوع
 نم(ةمعلا). اهريغب ى قةاعىهف جوزاهكلعنأ نعواج ءوبأ مدخن ءثحرش أر مات ةّتعو مارك لثم

 لخدمتعأو ل 1 مالظلدالا ةةعولوألا ثلثا ارش ىلا ةشل ادي وممغد عب لولا
 نوذج ربغنم هلّدع صقن حتةلاداهاةعو بعت بابن ماهتع (هتع) حابصلا ىف لد مسأ لدم معلا ىف
 هتعل اند هو :«هموهف فرفذقلاد ة.هاتعو جتفلاب ةهاتع لو فلل ءانمااب هّمع ةيشاو هغل همفو شددوأ

 تاءوهفريكتسادعق باد نماوةعوةءد (اةع) نودجوأ سمريغنم شوهدملا وهلا بذهنلا ىفو

 لوعف ىلع لصألاو ىتععجلاو تاموهف ريكو نسأ اهةعوتعب خسشلا اّعو
 (امهئاثياموءاثلا عمنيعلا)

 نيعلالادباو لمك ادع عما او ىنعموانذو خو رهو خارهثلثم حفلا :لوكثعلاو رسكل 0

 ةثعل الامي ور سكل ب تاع ىلع ثعلا عمي و ةثع ةدح اولا سوسلا (ثععلا) لاكث |لاميف هغل زم

 (ماع) هلك أل -ةةباب نماث ةعفوصلاس وسلا ث عوميد لاو فوصل | لك أ ةسدودىهوة-ضرألا
 لاقيوةرملا ةرثعلاو رسكلاباراثع برضا نم ةغا ىو ل: باد نماضيأ هب ادلاورثعد هب وف لج رلا
 سرغل ارثعوار ومعلج رلارثع لا ةفرد صملابنيءل ارصة2ىفا.ممم:دقرفو حالا ىف طوةسامنال ةرثع ةلزال

 بو.-.ةموهو ني: تغب ىرخعلاوهب هلبعأ ريغ هرثعأ آوهيلع علطا ارودعو ل25 بانن مارثع «ءاعرتعواراثع

 ينال زك طماع امالا هيقسيال ع رزلا ىرثعلا ىزهوجلالاقو ىذعلاوهلاعد وادم للا نم سام

 دسف أ بعتو لاق بان نم م ىدعد ىدعو و معد (اذع) هب رذظتاا وف لمحت سيامرثك أ اوىنعموان زوناحدلا

 ) امهثلثيابو ملا عمنيعلا]) ثاعوهف

 لملم تو و بنذلا لصأ نم كرولا هملع تهذامةبادلكنمسملفنازو(بهقلا)

 او هن-> ىنمجعأو هنم به ىأ تبدعْئةوهوت بهعتساو تيتو بعت باب نمابعع
 لعافلاهد_م<ام[مهدحأ نيدهجو ىلع بتل لوعت_سب وربكستو عفرتاذ ا لوعفلل ءان.لايهسفنب
 لاقي نا هسالا ىف هلمذلاوراكنالا ءانعمو ههركيامىناثااو هبهاضر نعرامخالاو نا فعالا هأنعمو

 ةدان زاسفنلا لاعفناسهتل ا ااا ضعي لاق و تمعتنازو ثءءعراكن الاو مالا ىف او فلألاب ىنمععأ |
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 هديعتساو لعف دمعل نه قتشنملو ادبعةل نوكيل هانا هتك مانالف ادي ز ت دبعأو دوعس «نيدللا بع
 لثمادرعد.عو ةبو5 ةمصقلاثم : دع ةقانو ةردمعلاو ةددومعلانيدوتهو ادلع وذختا لِي قثثا ابد لمعو

 هتديعتو ل سات ل رادع 1 وةقنالا لم ةديعلامسالاو ىءموانز زوا,ضغ ىضغ

 رمح نأ ورعملاورخ الاي ناملا ىلا هتءطقار ودعو لدق باب نماربغ رنا!( تريعإ ةعاطلا ىلاهيوعد

 ةرايعو اضد أ اريعابو رلا تريعو ةرظنقوأ ةنيغس نم هيلعربعي ام ممملا رسكب ريعملاو رويعللوشر مت طش

 ليبسلارب اعف تر ره ىنعيلمدسلا تريعو نو ربعت ادؤرال منك نا لدزنتل ا ىفو ةغلام لم اب وا مترمسف

 ءاملا.زوعيدقرفاسملا نالنيرف اسمالا ءانءمىرهز ألا لا ليدسىرباءال ىلاعت هلوقو ىد رطل ارام
 رامتعال ار ىنعماتريتعاو مه اردلا تربعو تامربعو ةالصالن ب دي مريغد خلاف نيرامالا دار 1الءقو

 هلوةوف ظاعتالا ىععنوكدواغإأ !مت 4+ وف مهاردلا تريثعا ل_ةمنامعمالاو رابتخالا ىنعع نوكي
 ا نانثعإلاو: :ريعلا ليلقتا لاك هسنم مسارب ريسعلاو راصدالا ىلوأ اباو ريستءاؤىلاعت

 بترتىف ئئلايدادةعالا ىنععرابتعالاو ةريعلانوكستو ردسوةر دس ل-ةمريع ةريعل اع نعل
 لامر هريعمسم ةريعد ةريعالو مهضعب لوق هنمو بقعلابم دّمتلىفدادةعالاوىأ بقعلا ةريعلاو ون كلا
 ل-ثمريبعل اراض أ اهدهذ حملا ف ىكدو نيل اريدك, ن امم ىأ ةرامعلا نس>وهو ةريتعم ةربع نكست
 رثعلا ى هو ريزعل اوه لاعمف ثنؤد وركاذ هوفو رعم بيط لعنف رذعلا اوسيطلان م م عمدت طالخأ رك

 تاينم (سدع) نيبب ىأريمضأ !ىفامعريعي ناس الاو هنعتماكت :نالف نءتريعو مظعءتوح و نعلاو

 وهفدتشاموملا سعو ىم«هب و ةغل امل اضيأ سابعو ىهمهبو ساموهف ههجو بطئاسوبءترمذ
 لث؛هةسعة:د_>اولارعبلاو لوما نماهو<وءاشأا بان ذأ ىلع رسدام سعلاولوسر نازو سومع
 هح دعا مع ذم رض بان ماطمعةاشلا ثطيع) هسنعنيو ارم همر نهد دخولا و ةبصقو بصق

 طيدعلا يذلا ىف لاق 4ف طاخال ضااخىرط طءءعمدوىرط حسمت ىأ طمسعم طوامقلع ريغ نم

 ةاشلالاهدالوهفآ | نم جذلا ناك اذا طنسع هللاقدالو رسكلاا الات اف الا نما_ملس ناك امم للان م

 اياشىأ متفلاب ةطبعت امو هطيتعاو توما هطيعو رسكلل اريغهف ١ 1 نمت ذاذاةطمتعمو هطيدع

 قبعلانوكيالو اولا قبعوهف هندي وأ هب وشب هدعر ترهل بحت بابن ما ةبءبطا اهب (قبع) احمد
 هيلا بسن: ةيدايلابعضو ملاعب رفعجناذو رقيعو مرا ءريغبْئ لا قعو ةيك ذااةممطلاةحئارلاالا

 مدخل ثم لبعوهف ةلامعمضل ايئشل |( لمع) ةعنصلا قمقد لياح ل.علكهيلاب سن منا نم ةفئاط

 نازولادعلاو قاما ةمانةليعتأ ساو عارذاامْدضعارذلا لمع لج دو ىنءموأنز و مدخووهف ةماضخ
 تيبعواضيتاابعوءالا فذ ءابععجلاو ةغاءايلابةيابعلاو دملاب (ةءايعلا) ىليلادرولامالس

 لكف نيدغللازيح مهضعبو نيتخشب زو مهم هؤبعأ ءاعولا فئما |تأبعو هتدترءاملاو ليقتلاب شدملا
 ىأ مول اءابعأ تلبجو ىتعموانذو لقتل لدم ومهم بعلاو تلقت اهاعأ فا دعانر نيل

 امهئلثداموءاثل |عمنيعلا هريغو نيدنممهامثأ
 ىمجهن و هَعل امم با ةعو بئاعوهف طذعست ىف همالاضن اعمر ول ةقوسب يرض ىنأي نما تع هيلع( بتع)

 ةد>وملا :رتاذمولالدالا ةيطاخشباتعلا ةَقيَمح ليلخلا لاقابات و ةيئاعم همتاعو دمسأ نب بام عهنمو

 نم مم !ىتعلاو باتعالا بلط بتعتساو بانعلاو وكلا لازأ ىأ بلسلا ةزم-ه ا ندتعأو
 ذاع مكاو لا (دنع) تابلا ةفكسأ ىلعةبتعلا قاطتو بتعل علاوة ج ردلا ةءتعلاوباتعالا

 اذ و همحاص هدتعأ لاف فءعضتا اوه :زمهابىدعتياضيأ | دمةعو نيتك فد لة ءو فرم ذح م ها

 .داتعمالاذخأو ناهدالاو سيطلاامميفىتلاّةديتعلاو "اكتم نفتدتعأو لد علا قولا ءالعأ

 ةئمزأو نمزأو نامز لاثم ةددعأو دع هعجبو بزل هل آوباودلاو حالسلان مءدع امو هو عمتغلاب

 رهظأ لوالاو :دحوملاءاملاب هدمعأ ىو ربوهللا لميس ىفاس> هدتعأو هةيقر لعج ا دلاخ نا ثد د>ىفو 1

 دوج ولو هللا ل دس« ىف هداعأو «عاردأ سدت> ادقوادلاغ نولظن كناقدلاخاما ميصدلاثيدلل] ٠

 ردع

 نع

 اع



 نامالا
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 هنماقانا مالكلاىف هلاغدا ةدئاذو مهني ىندعاهظكمهرهظأ نيدو مم رهظنيدودبك اةللناندئاز

 هن اكف وع ءاروارهظوهمادق مهمارهلننا قىنعملاناكو مهيلادانةسالاو مهيد اهطتسالا ليبس ىلع مون

 مهني فونكمريغناكناو موقلانيد ةماقالا ف لمعتسا ىتحرثك م هلصأ اذه ه.دناح نم فونكم
 دارملا ىنغرهطظ نعناك امهقدصلا ل_ضفأو مايألاو نيموءلا ىفىأ نينارهطلاو ند 9 انيد هتمَّعلو

 بيغلاس فندارملاو ب اقلارهظو بدغلا ارهاظ لمفاك نايدءلاو حاضد لاا ف م_ضأأ نكلو ىنغلا سفن

 اضأ» ارغلا نعىرهوملا اك تح الا اي-صلا سفن ىهوامسصاا مسن هلثمو بلقلا سفنو

 قحو تامل || ذه نو مهضعد لاك ديك أتللابلط نيظغللافالتخال سفن كان انعييطت نو !او

 نعل ضغداملبقو ليا ايتن زول بر .راهش عَن ءدار 1 لءقو# رح الار اداونيقملا

 تنناثلاز وحي ةفاضارغنمورهظلا: الص تاخد لاقيف ةئنوم ةالصلاىلااموهذمرهظلاو لابعلا

 رهظلان احلامي نيحاوث قولا ىنعم ىلءريك ذ:لاولاو زا١ ةعاسىنعمىلعشدنأتلافريك ذستلاو

 ةريهظااوأرهظل!تقوىفاولخد فلألاب موقلا ارهظأو تاولصلا قاب اذهىلعس امد و رهظل|تذاحو
 رهظتوالامت ل تاق لثم اراهظ هنأ هانم رهاطوةناطمل افالخ ىهونيعالر يعط امرمسكلابةراهظااو

 0 و صخاش ا لمق أر هظك ىلع ثنأ ا فلائاذا

 بوكر ةحوزؤلابوكر ريش دك مالا بوكر ف نامشغلات دو ةيوكى هةر م لاو

 اهالطراهطلاناكو ىلءمارسحاك-:لل كد وكر لاق هن'اكف ةف.طا ةراعت_ماوهو متيهوه ىذاا مالا

 تذخغاو ىلا ىفاظيلغت ةرافكسلا م-علع بجو ًاوة.لهاملا ظفان نالطلانءاوهنف ةءاهاملاىف

 تي رت ئشلا سلط فترهطظت ساو ثنعتساهبتروطظ: ساواسستمامسنىأ رسك-!اانرهظ همالاك

 ار نأزو<ىفارلالاو ةثلاثوةيناثةلسغب راهظتسالا ىهتسد وىلازغلا لاق طابشحالا تذخأو

 ةمحعملاءاطلاىفىفارلاهلاقامو طامتحالاراهظتسالاو: :راهظطلا بلط راهطتمالاؤءاظلاو ءاطلاب

 ١ :دجأ/ةلمهملاءاطلاف هلاتامو ةراهطلا نيّة ىلع لسغلاب ةناعتساهنال عيت
 ( ءايلاعمءاطلا )

 نضممت ةدنح الا: ًارإل ليق هنمواهريغدإو ىلع فطعت ةقانلااهفيفخت زود رةنكاس .ةزجم (ركظلا)

 رائظ ىلع 4 رات عجاعرولاجأو لجل ثمر اطعم اواضي ارثظ نضاحخلا لدج رالورثطاهري_غدلو

 ربل |نيمعاب ىعسو تاءنل ا نمنالعف (نايطا ا) اربط تذخت نيته رأطظأترأظواههذو .اظلارسكي

 اضيأ نايطل لل لاقي و ضعبب هضعب فدلد و بالمللا نم برضوهف ند رسنلا «.ثيدنالامقدو

 برت اك صءريسغن مبرعش ماجاب عو سفنةريغن مهب رمش لق باب نماسعءاملا لج رلا (بعا)
 هيف ةدثافالام لمعو بعل سعت بان نما ع( ثدعإل عرج دعب امر هوس | مافريطلا قابامأو تاوداأ

 تاغل عيب رأ هيفو : رلاسنط ةيدايلاب تيد نارئممعلاو هبلة ن عن انكر هدلا هب ثدعو ثداعوهذ

 ىلاشلاو لو الاامأو واولاوءاملان م ندع أو لك عم مك 2 ءلا متقنو واولاو ءامااب ن الو عفو نالالعأ

 هديعودابععهجلاو دياعلعاغلاو عوضا اودايقنالا ىشو :دايع.دبعأ هنا (تديعإاًعلطم يم غلاف

 ريغو سه لاو نئولا دباع ل مَعف هملا برةتوهشنارمغاف اذا نوف لمعتسا م ةرغكو راغكو رذاك لم

 سراذر# ىلعد لب همنثدلا هغمسع ىلع ناد امع هئمو لجرمءاةغلابلل لعاغل معا طفل دانعو كذ

 نيتك اسةلجدا: شام طاحأ ةربزسنادامءىناغصا |لاقو بوذملا ىلا ها يعاهماقرم ةرمدمل 0

 نيب دسعو ورا الخد بعلاوعبا اجلا هلةةو نيعباملا نم بار غنا ودامع نب سقو سراورح

 ك1 يروا !اهسزبلا لاو ةريثكع وجب هل لهعتس و ةيدونعلاو ةدومعأ أو هب د

 للا با ئ/ررب ///. اك ////90 جسوم ص ا م ا يي 2212 ب ---7ب7ب7ب-ب للا

 دع



 ريل ف مسند لاةياذ هو ج رعلاب هيددوهو هيثم فزع مقذ ب تان نماعلط ل رلاوريعبلا (علظ 2

 لاق (لاظاا) لا جأو لج لم فال أ عجلاو ناسنالا نمر طلاك» وو رقيلاوءاشلانم (فلظلا)
 هم ءشعو و دغنوكم لاغا لد كلذ س داو ا اوىنءع٠ ىنااو لظلا نأ ىلا سانل ا به ذي س23 نبا

 نم ان لمنال ف لار زل ادب ىتسا مار فلاوزلالءفامللاةي الفلاوزاادعبالانوكال :ىفلاو
 .ىنااولاو زلاىلا عولطلا نم لظا ١توكسلانبالاقو عوج رلا ىئااو قرشملا بزناحىلابرخملا بناج

 نسذ دلال ىشعلانع ىنااوةاد_خلاباهربغو ةردشلا للا باعث لاثو تورغلا ىلالاوزلا ن

 انه نو لطظوهف سول | هلع ن نكد ملامو« قو لظوهف هنعتلازذ سهلا هيلع تناك ام لك جا اعلا

 لظىفانأو بطر ناز و لاظو ةلظ اررالظل اناا سمنو رسمتلا عسب ناو ن1

 ةلالط برض باي نم لظد راهنل !لظوذوغنلا نعراص. الارتس هنالهداوسلملل !لظو هرتسف ىأ نالذ
 هبل ظ تس لظوذىألاظمو لظموهف هلظد_ةمالاظو ئشا!لطأو كلذك فلألاب لظأو هل ماد
 ةيعغم باء ىاراغلا هلاق ءاملا نم عسوأو هو رعشلان مرييكللا ثيبلا» ءاطلا مذ ةو مها رمسكد ةلطملاو
 لختااد هرح نم دعما شب رغلااوهس تح قامعتسالارثك هلا مسا تال ل انرتتو امتاو مماريسكت
 ىنا ارعالا نباه هاورفةلظملاامأو هباتك نم عضوم فىرهزأ الا لاكو ه.يشتلا ىلعة لطم مال ابر وة ملا

 تاودتاز ولاطملاع هاو رسكتلا فةسغل تقلا ند رهلا عم ىفلاقو اهرمسك ربحي هريغو مما خفي

 لسد ااا لامع نر ار ا اذاالاللظ يكل لتأو

 برمضان نما هلظ نم معا (ملظلا) راهن اء نوكي لمعلالا لظبرعل !لوغنال ليلخلالاقارامن
 ديدشتلاب هتلظ ومها انةمالظااكملاطل ادنع هماطت املا معا ةلظملا لعحتو ماللام كومملا تفي ةلظمو

 ةلظااو ماض د قف بئذلا يريسا نه لد ملا ىو هعضومريغىفئ لا عضو مظلا ل صأو ملظا اىلا هتدسن

 ليللالوأ مالطلاو ىرهوأل الاف اههو>- وىف تاخرّشو فرغلئمتالظو مط اهعجورونل ان الد

 اضعيمهضعب ملطاوملاظتو مالطا |ىفاولخ د مول الط أو همالظد ليقألدللا مظأو ةلظاا ءاهظلاو
 مملاعمءاظلا )

 ناشطع ل_ةمىأمط ىئنألاو ن"امظرك ذاافىفعهوانز واشطع شط علئمزومومأمظ (ئمظ)
 هتأمظأوهتأمظلاقيف ةزمهاو فيعضتلابىدعتب و ماهس لثمءامظ عمجلاو ىثطعو

 ( نوذلا عمءاظلا )
 هلوذك نيّقملا ىنعع لمعت دقو رغوىرغزألاهلاق نقلا فالخوهو لتق بابنه ردصم(ناغلا)

 ةغبانل لاق ئذل ا لعي ثيحو هو ملعلل» ءاطلارسكي ةنطملا هنمو ممراوقالممهنأ نوط: ندذااىلاعت
 ةنيلتلاو قل امواهيشر د يشل ا هسا لل تاطماعجلاو ٍّط تايشااله1اةنطظم نانا 2

 قو لوعغم ىنعع لعف نينظوهف هقممتأ اذااضدأ لباب نم هتنهاظ نم هم مج ماى هو ةمهتلارمسكسلاب

 همجملل هتضرع سانلا هبت ذنظو ممتعىأ ني:ظد سيغلا ىلءوهامو ةعبسلا

 ءارلاوءاحلا عمءاظلا )
 ترهلانو هةلع نكت: ملامثلعاذاىأ نك رهط لمق هنهو ءاف1ن ادع زرار وهظرهظ»:ئذلا ) رهط)

 هدو-و نيمت لخا ارهظو هماغاذا هو دع ىلعرهطظ ل مق هنمو تواع طئاطلاىلعتروظو تعلطاهماع

 ةثالثنود داولانيءتد الن اقذ ل اروهظ نعءاسنل نم معلا لهألأسزيزعلا دب عنب رعنأ ىوربو

 مفلااضيأ نارهظع ءاجو سولفو سلفأو ساف ل مرو هظو رهظأ عاباو نط, ءلا نالخرهظااو رهشأ

 ' 8 كانهةب رقهيلا بسنواةكمبرقيداو مما ةينْتْملا ظفلب نارهظااوريلا فقد رطل ارهظلاو
 و عمل او دحاولا لع اطي ونيعملاريهظلاو سعذل !لوزت ني>كلذو : ةرحاحملاةريهظا اوتارهاظلا
 ١ : هرهظ ىلودحاو لكن" اكاوعطاقتاو رهاظتو هنو اعملا ةرهاطملاو ريهط كلذ دعب لكتالملاو لد زععلا

 نونلاوفاألاة-عامجلاقو سسك-:ال او سراف نبا لاق نوذلا متن مهينارهظ نيب لزانوهو هبحاص

 ( ىن حامصم - ١)"

 لأاظ فاظ

 ملط



 ىظ

 ماظن !باثك)

 (عءابلاعمءاطظلا)

 بط هعج و نايبظوأ هنمو ىنك هبو هظفل ىلع نامبظ ةينثتلاورك ذللمساودو نو رعم (ىطلا)

 ءاهتاب ىئن ألا نأ ةغللا ةأ نيب الخ الءاسحلاب بط ىئنالاو سولف لثم ىلو سلف لثم لعفأ هلصأو
 اذاهم»اكلذو سدت هللاق وىطظ رك ذااو :زعاموزاعىد و ىنن الا هيمظل ا متاح وأ لاقءاه ريغ نك ذاك

 لطم فايدتكو از !تموعاهوءايظاا ىثنأ ةيمظلا ةعاج وىيباراغل | طغلو توعىت>امنث لازءالو ىنثأ

 ةبلكو ماهسو مهس ل ثم ثانالاو روك ذلا معد عجءايطلاو تادهم راد ل «تاشلل عملا اوةم ظمأ

 و اواهنالاقي ةفوذناهمالو صقناملاريج نومظو تابط عجل اوفيسلاد> فيفا اندءطلاو تاللكو

 (امهثلثباموءارلا عمءاظلا)) توعدءانعمو تومظل اهب هنال

 رب زععجوهو ةتاثلا ةراخلا بارظا لاقي وبارظع.جلاو ةريغصلاةيدارلاقثتازو (برااا

 ذافنأو ذفنودابك أو ديكو نيعلاريسكو ءاقلا مشب لعف هنق لاعف أ ىلعممدع امبابىف جارمسلا ننالاق
 ههجوّنكم) بارطظأ لاقي نأ هسايقفاذهىلعو عملا اذ_هءانيلااذهف نو زوااذ قو راغأو رغو

 لج لثمروةىلع 26 رغفذخ اكوهو ماهسو مهد لةمريصمف نوكسلابف رهذقا امهون ىلع عم هنأ

 نابرظلاو ىناودعلا برالاننرهاءهنمو ل رلا ىمدرغمابو عبسأ ىلععجبو عبس ففخو لوجو

 ريصقلاىيصلا تاكا | هيشتاهنالاقد ةمد وددهغلع اراانوكسوءاطلاريسكب فيفذغأاو ىنثملا ةٌءمص ىلع

 اذااهنأ ب رعلام_عزتو وسغلاو عب رلاة:ةنمنطبلاض بأ تاذلادوسأ موطركا لووط نينذالالصأ

 ىرك ذنازو ىلعف ىلءاضد أى رظلاو ىنارظلا عمجلاو تا م1 ا ثدخأ نم ئهو ناب رظلامهتنباسف

 ة.يطوقلانبالات فد رظوهف هفارظ مضاء فرطظو باقلاءاكذو هعاربا !سلفنازو (فراظاا)ىزف ذو

 ةباشو فارظوءانرظ موقو فد رن ل جرو خويثلاو بابسما |معيف سيكل ادارملالوةيم-هضعب و

 سولفو سلف لثمفو رط عمجلاو ءاعولا فرظااو فارظءاسنوةذد رظ

 (نو:لاونيعل اعمءاطاا)

 هتنعظ أ لاّعف فرحلاب و ةزمهفلابىدعتر و نيةعغب نعطظمسالاو لترا عفن بان نما نعل (نعظ)

 هريكناةلكضل|تذدح نكتادبن روءظمل_دآلاو نوعظملوع_ةملاونعاظ ىل-ءاقلاو هب ثنعظو

 ا+منعظياه-وز نال ةلوع_غم ىتعع هل عف ةنمعظ ةأرلل لاقدو لد راأى جم ”لوعفملامءانولامعتسالا

 ىةهف.عطلالاقدو نية هب نءظونئاعظ عمجلاوالمأ ةأيعا<-ذ ناك اوسو جدوهلا ةنيعظاالاقن

 ةنوعظمريصت اهنالا تب تناك ناو مسالا اذه. تدوس اوجد دوه ىف ةأرال فصو لالا

 (ءارلاوءاغلا عمءاطلا)
 رظىذ لك ام ىلاعت هلوؤىف ةعمسل اًارفامو نيةمغاههدفأ تاغل ه.فو 0 ذمناسنالل(رفظا (

 نكرل_ةهرفظأ ىلععسجا عر ورافظأ عم اوىرمدم لان سلا مير قو فيفذها ناكسالا ةيناثلاو
 ةسماخلاو ذاشل اىفاه-مئرقو عابتالا نيت ريسكب ةهدارلاو ل سناز وءاظلارسك ةئلاثلاو نكرأو

 روف ديفاهلت ىرشأن يبو « تردخن اذا ىلوألا هتتمقل نيدام

 رفظورفاط ل ءاغل اواهتدح 2 || ذاةهلاضلابترغظو حالغل اوزوغلابهلصأو بعت باب نم ارفظرفظوواو

 (امهئلثبامو مالا عمءاظلا) ىنعع هملع هترغظأو هبهترفظأو هو دعم

 كا



 قيطمانأف هيلع ردق ةفاطائدلا تّفطأ و ؤوط تاذةمامحلا لبق هئموهب راد: ساامئلكقوطو |
 ا .رعلا ف الخ لوطلاودتمامخاايالوطئ ذلا (لاط) عاطأ نم ةعاطلا لثم ةئاطلا مسالاو ا
 ل قو ردقوهو هضمعن ىلعالمب .رثفنأب نموه ل5 تعفت الخلا تلاطولافتأ اوىللذو لدم لاوطأ 1

 تالد نوط باول وط ىئنالاو ماركو ميركل :ملاوط ع-+او لدوط لعاغاو مزال لعفلاو لاق بان نم ّآ
 ريكو لذفو ىل ذظف لدم لوطلا ةُثْْوملا عمو 0 :

 0 ةزمفايىدعيدتعئش لك كل ذكر هعسو وهدم هءاقبدتلالاطأو لوطلا عبسلا تأرفوريكو |

 لد وطتلا ىن-ءع ىهالا ىف ةلواطملاو تلهمأ ل ةدتاايهل تلوطو هبحاص هلاطأو هتامز د مااذا سلاحا |
 رعغلاو اريق> ناكاذا لئاطريغوهو عرتلاهليحاف تيخرأ هب ادلل تاوطو !متد دم :ديدخا تاوطو همذ

 0 ارتعاربغ دعاص ق دسم هنالهب هش ناح رسل لإ ذو ناكل !ىمععنو لوألاوه لمط:#ملا
 5 رد لوا كاذك لوظنو فاالابلاطأو لئاطوهفلل_ضف أ اذالات با:نمالوط لوطظد موقلاىلعأ|

 ةرططالوطع اهقفلا ضعي لاو اهياعلاطدةف ا .تةطواهق ادص ىلعر دق اذا هنالاذه ن ل ٍ

 نمل كلذىلاعت هلوذ لزن ىرهزالا هلا املقذاوم اذهو ه> اكن نؤمىلا هفرسد كو هتباغك نعلضفام
 نألضالاو ىنغلالوطلا لقو :رسدب حك دام ل ضف ىأ الوط عبط تسال نيف مكنم تنعلا ىشخ

 لاه سس ل ريكا ٌعةلدولا نءعهنال لاملا نم ةعسئأ ةرخلا حاكن ىلا الوط تدج ولام .ف ىلا, ىدعد ١

 ىلع ا ار ةرهلا لوطاولا ةذ هن فذ ءاهةذل ادازم ةرااىلاالوطاولاٌةف

 نمايط ( هد وط) داب انزل ىلع تال ارادم ركلذك هلع لواطت وهنلغوم :ر4ذهماع لاطتس اواهحاكن

 ىفرعي و خسر ذو ىلع هكمب رنداو ىوطوذو لوعغم ىنعع ل.عف ىوطو ع فرثم!تد وطور باد
 | ىءا هلعج نون نذي اه رمسك نم رهش أءاطلا مضر هعنمو هفرمصز زوو مسعنتل قب رطقرهازلانانتقو
 واطنعلدعلارب رعد حم هم هءلعلل هعنموأ أ ةيلعلا عم ةعقبالا هما هلعج هعنم نموىداولل

 ((امهشنثياموءايلاعمءاطلا)
 ثد-رشناو تطسنا بيطت هفن تداطو ب هطو4ذالال-وأ أذيداناك اذاابيط سبل تا

 نعث للا ةلازاي هسفن بمطت ى تسل! نالاضب أ ةباطاباطأ او باطتسالاهدءافنسالاةباطةسالاو

 1 تامل را موهو بطل اكس طتواييط هند 0 0

 ىتسح لبقو بمطلا ُسعلا ىنعم لاو بمطأ نم لمقم هى دوطواهيذ ةغلةياطو مو هيلعدتلا لدى 3

 هنحأو هلضف أم اللكتل أن نيا ملا ةيقاز نال !!تءاقف ىيطاهلصأو مهنريخ ليقو مف
 يشر لا ودكولا ىف ذ هلوهوان اريطريطي راطن م لعاشلا مسا ةعِص ىلع (رئاطلا)

 -وبأ كر وبك ارو بةجو بحاص لمربط ءاطلاع.هبو هترطأو هتريط لاقيف فيعضتلاو ةزمشاب 1

 ريطا!ىر ابنالا نب الاقو عمبجلاودحاولا ىلعربطلا عقيو برطقو ةديبعوبأ لاقو رايطأو رويطريطلا ١
 ناسنالارئاطو ةرئاط ىثن الل لا بالة ورث اط لد ريطد حاولا لامتدالو ريك ذل |نمرثك اهشننأتو ةعامج

 مسالاو هتمريطاوئثلان مريطتو رشقنار بغل راطة او نيةرمسمأو رغن موةلاراطو هدلقب ىذلا هلعأأ
 رانا ربا اب ترمو-هلىشلا تار اذا رعلاثناكو مْواَشَتا|ىهو ةينعنازوةرمطلا||

 اهتانكوفريطل ااورقأ لاقوةريطالو ماهاللاقو كلذن عع. راشلا ىف : م رثوأ ىشمت له ديفا 1
 نرخ ااضدأ اًثيطفدس هانع ءمهسلاشاطو عفن بابن مردصموهو ةغلنأ (شيطلا) اهئاحتىلع ىأ 5

 هفماطو ناطيشلا ف طولا ع .ايبابن 7 اةمطلاع هنأ (فاط) ةغلابم شاطر شئاطو دفاعا

 ىفس راف نب الات ةغلامإو فمما كلف اي[ قرط لد واولاهدأاةدوةسوسووأس عهماملا||
 فرطل اءاءلا باب ىفلاقو لايلا او سنالاو نا نم نا بنالا,فاطً ام فئاطلاو فانا اوواولا بان[

 ءال-ط عاب بان نم هتيطي مط او بيبا | لج رلاناطوصخأ ةنيطلاو فورعم (نيطلا) هركذمدقت
 هيلع ليج ريكس | ىلع للا هناطو هقلخلا ةنمطلاو ريدك وذ ال ل ةنيطو تلا ا

 لوط

 ىوط



 0 ربطت
 نم ةليلق هل فو لة باب نم ضمها نمترهط دةوءاهربغن ضءخلا نمرهاطو ساندألا نم ةرهاط
 حلاصرهاطو س4 قال_خ رهاطءامو رهطتل |ىئ_عع م اهطلا نوكتو تاسنغا ترهطتو برو بان

 روهطلابلعث لاه سراف نبا لاقدئاز فصول هنارثك الاورهاط ىنءءهناو ةْغل امم ليةروهطو هبرهطلل
 قلوعفولاترهظحلارهاطلاوه هغللاقروهطلا اضدأى :رهزألالاقو هريغلرهطملا سفن قرهاطلاوه

 ر وطفلاو هبأضوباملوضول اوهب رهط::املروهطلا لمي لعفت ا 1لوعفاهنمناعملب رعلاماللك

 ىأهزامروهطلاوه مال لاو ةالصلا هيلع هلوؤوّئْشل آهن ل سعد وهن لسع اك لوسٌل اوهيلعرطفيامل

 خيابلاروهطلاىرشةثزلا لاقو روهطد سالف ارهطم نكد لامو لاو ريث آلا نيا هلاق رهطملا رهاطلاوه

 رهطمه--فةنىفرهاط هنا'روهطءامءامسلا نما نازنأو هلوق نممهغب وءادعلا ضعبلاو ةراهطلا ىف
 | نوكمفهب عفت اعالاكلذن روكد الو نان ةمالا ضر عم فرك ذ هذ الرهاط هناه:ممهغد ءامهلوق نأل هريغل
 درو دقف(( لق نافإ) هب روهطلا ىهو ةراهطل ا ىلع ةدئاز ةذص هنممهفيار وهط هلوقو هن ىفارهأط

 وهو جامموه لددرطمريغكاذك هدو رو نا ( باول إي روهط نهد رهلوق ناكر هاط ىنعع روهط
 ل_قلااقلطمرهاط ىنععروهطناكولو نز ولاةماقالرهاط عقوم عق اووأ ف دولا فةعااممثدما ىف

 ميه ارمسكد ةرهطمل و هرهطم ىأ مدح ءان اروهطو ع::#كلذوكاذوتو روهطت خو روهط بوث

 رهاطملاعجلاوةرهطمهب رهطتب ءانا لكو نشا ايمغلل ةرهطم'لاوسل ا ه:موةغل جفلاود :وادالا

 (امهئلشامو واول عمءاطلا)

 بوطااىرهزألالاقو ةممو راهسحأو ةيماشةغلدب ردنبا لاق ةبووط ةدح اولاوس "الا (بوطلا)

 ةراغلا مفلايروطلاو لمح مسا مضلاب (روطلا) ةينرعامأ ىشةةيوهوةرس*الاةيوطلاورح "الا

 تاوثأو تول م راوطأ ع-+او ةئيهلاو لاملا روطلاو :ىهد._هب :صىأاروطد_هداروط كلذ لعفو

 لاقيفهدئاوز زذذ-ع رعغ_صرولوءانوهوفورعم (سواطلا) هب ملت ىلا هلاحىأهروط ىدعتو

 لامعأ نمدلد سوطو نسحلاْئْدلاسوطملان |لاقب ه«-:مو ثتنب زتىنععةأر لات سوطتو سر وط

 فره اب هيدعد مهضعد ولاقت بابن ماعوط هعاطو هلداّقناىأ ةعاطا(هعاطأ) نيةلح ع ىلعروواست

 قداكلا نمو ع-مطمىاب رلا نم لعاغلاو هنم مسا عاطل اوفاحخو عاب نان م هعاىفو هل ءاط لوقف

 نوكتالو اولاوداةناهلعاطناو كا ذك<-ةعواطو تأه-سو ت صخر ه_سفن هلت ءوط عسيطو عئاط
 هىمالىىغماذا سرافنيالاقو عاطأف هىهأ لاق لوق نعالا نوال اونا ىمأ نعالا ةعاطاا
 نذم دقو عاطتسال اشي ةردقلاو ةئاطلا ةعاطتسالاو هعواط د هذ هقفاواذاو ةعاطا هعاطأ دف

 ةعوطتملا لص لاو داه+ ا. نوعرتد نذلا مهو لعاو ماو هوو اول اوءاطل ادمدشنب ةعوطملا هنمو هب عربت

 نم فءطدفاطوف اوطل اعضوم فاطملاوهب را ل اا اوطواتوط ف وطب ْئلان( فاط) مغدأول ديأف فوط

 لديلا ىلع فوطاو تدبلا,قوطتودي طاحأ ئذلابفاطأو كلذكهبفاطتساو فلالاب هف اطأو عاب سا
 ىذدعشو اهتاراحت ومد ىلعةفاوط:أ هاو ةغااممفاوطو ف ثاط ىثالثلا نم لعاشلأ مساو ماغدالاو

 ىهو روغلادالب فئاطلاولً اذا فاطًا و قوطي ءاسنلابفاطو ثدمل ا ىلعهب تفط لاق يف فرح: دابز
 ساثلا نم ةقرغلا _ةئاطلاو فمةثدالدفئاطل و زا ناكم درأ و هوناو زغلء> رهظ ىلع

 دحاولاىلعتّاطأ ارو ةئالئاهلقأو ةعاسجلا سانلا نم ةفئاطل اوّئشلا نم ةسعطقلا ةفئاطلاو
 وهنوءفوكلل |لاقوةناؤوط هد->او ع- جوه ود رصتلالاق ئُ لكى غب امءاملا نافوطو نيسنثالاو

 ىذال ١!نمدلول !نمج رخام فلاب فوط او فوطد ف اط ن هوهو عميالو نامصقنل اوناح راكر صم

 |١ اهضعدشت ٌحاهيف م بردفنواطل اواؤوطف وطد فاط لءةفاقلطم طئاغلا ىلع قلطأ معض 2 امدعب

 تاوثأو بودل مفاوطأ ع+ اوءالا قوف حط_ب ةئمهكريصت ىح بش خأ باع لهو ضعبىلا

 ا



 ئاكلا لاو .ردهأ ل تق باين مالط مدل ناطل لا لطوا ضب لالطأ عساناو ف ةساك هب ىغيءاطغ

 لاقو دي زونأ ركن ًاوةخابعت بابن موىل5 بابن مم دلالطلاةءفاضد ًاامز ال لمعت سد ودسعوأو

 لوعغللنيمتمم لطأ و وه لطفاضبأ فاالايلطأ و لاب اذا ناطا ل هلاءلا ةيفاردعتم الا لمعت ال

 رطملال طلاو ب رةاضد أ فلالاب نامزلا لطأو ىنعمو انز و «-ءاع فرشأ لثم ئشا | ىلع لج رلا لطأو
 تلعف اذا تلعتف !ىلع تءلطاو بر باي نماماط هريغونيطا اب( هتءاط) رطملا عض أ لاقد و فيغللا

 والطهلعو هوحضو نارطق ندد لطب اه لك باعك تاز وءالطااو لوعفملا هعمرك ديالو لف: كلذ
 بايسأو بيس لثمءالطأ عجلاو ةيمظا ادلوالطل ١ او ةجهبىأ ةغل غل اومضلاب

 (امهتلثيامو ملا عم“ اطلا)

 الااحاك.ذثمطا!نوكالو اهءرتفاواهضتفال-ةةوب رض ىباب نما مط هنأ سأل -> رلا (ثمطإل
 ثدطدل سابع نبا نع هي ”الاري فة ىفو حاك- هلا ابنهم دبا ىأ نه: ةهطق مىلاعت هلوق هءاعو همم دلاب

 لوأ هءاعدب زب مهضعدو تضاحاذاب مذ بابن ماثمطو رمل كم ما

 ىلط

 مطب ئماأ ودك هريصمد (حمطال ةغل تع تابنمثهطت تثمطو ءاهريغي ُثماط ىهف ضء.ئام

 لقبا, نمارمط ثدملا( ترمط) فر «لاعىأ خاط لب ج موق هلصأو هل فرع: سا اهوا نيتك
 ىد : و ديردنبا لا ضرالا تت رفدت ةرغح ىه هو ةرومطملا هخمو ,هتراس ئشلاترمطو ضرأ الا ىفه::ةد

 روطلاو اهلفسأ ىلا !هالعأ نم بثوارومطو ارمط ةءكرلا فرهطو ضرالا فاد: ىنداذا ةرومطمنالف

 سمطوهتو#برمغ بان نماسمطئدلا (تسمط) لاجأو لل ئمرامطأعجلاو قامنابوثلا
 اما طواعمط ئلا ىف (عمط) سرداسومط سوطد و سوطد قد رطلاسمطو ئدعتدالو ىدع:د وه

 ب رّميامف لمعت او ردن لا زارا طو

 لكعجب دقو هل هلوصح دعيد ام لم أ اذا عمط هريغ ف عمط مهمالاكن مو لم ألا ىنءع لمعت :دقو هلوصح |
 مابلا( تممط) ب بايسأو بنسلئم عامطأ عاود اقزر مطلاو ىنعملاب راقتارش الا عفوم دحاو

 يهأالا م طو كلذ م لاعف ب ارئاااهمطو ضرالا عم توةسا ىت>امن الم لقبا, نم امط تارئا اياد ريغو

 ةشنأءطلامسالاوقاقدلو نكسسبلقلا (نأمطا) ةماط ةمايقلل ليق هئمو تاغوالعاشب أ امط
 فاالا نأ طا لصألاو مهضعب لاق ضخم نئمطم عضوموانطو ءذسذت اوهب ماقأ عضوملابنأم 0
 ىلعةمدةةمةزمه لصألا ل يقو سايقريغىلع نيزك اسل!نمارارفاو زم همهنكساداوساو راجا لثم

 ةزمفاله-تزوحو لعاوىلعز +شفاب ريع ل راما وق لع ل , سا .ةريغىلع تر اهنكل جملا

 (امهئاثي امونونل اعمءاطلا) هضفخو ان ءانعمو نماط لا مف
 تائعأو قدعلئمبانطأ ءجلاو اهوكو ةمي1ل ا هيدشت ليلا ةغل املا نوكسو نيتهشب(بنطلا)
 بنطوقانعأو قنءاولاقعضومفلاقو كلذريغىلع عمحيالو هءانكح نمعضوم ىف جارمسلا نبا لاق

 هلوذ هيلعو عج اودرغلل دحاو ظفلب لمعة سدهناو عج از اود ىنافالث مهفأف نطل اعمج نهف بائطأو
 بنطامانطأن مةمورالاث ود ه٠ هن عه ذاسأ اركنادارأاذا

 اهمكحخ ىلع :راز نثند ,ةكرلم ثءشالا جوز ذو عملا ةيابادرفهراعو مهشملم هتاف نيتخللا نيب عم

 بنطلاراهاةمرهمدارملاو اهله أ لاثم أ ىلا ىأا تدب بانط ا ىلا رعاه درف مهر دفلأ ةئاعتمكسذ
 0 0 امطو ينط سرفو بعت بآل ن نءهردصموهو مهدنع بمعوضو سرؤأ ارهظلوط نيتي

 مذوأ حدك هلوةىؤلاباذا لج رلاب بنطأ لاقيه نمو رامغفتدئشاانانطا ع رلاتينطأو ءا ءارجو

 عجلاو بقوا أ بط> نم ةمْوس لاعبا هف ن طلاو توصا يخطب رض باب نم ناعد هريغو بايذلا (نط)

 ءازلاز ءاشاعمع اطلا) لافئأو لفق لثم نانطأ

 رهط ضرءلارهاطوهو سفلاو سندا نمءاةنلاوهو رهطلا مءالاو :راهط برةولتقى ابن مْئُملا(رهط)
 :أسهاو لاغةأو لغف لم راهطأ عسلاو رهط ضردلل ةضقانملا ةلاسأل ليق ه-:هو بيعلانمءىربىأ



 انزو سرطااوه (سلطلا)هتازهاذانيةةهب ههلطأ هةهلط لاقد لوعغ م ىنعع لمعف لو نهم جياطربعب و

 مهضعب ونيهلاوءاغلا فب نالعيفوه ىناراغل لاق برعم ىسراؤ نا سايطل او سول_ط عم او ىنءمو
 ىمعدألا نعو نار زيالالثماهمذب لي نبعلا ارمدبكو ا نالعمف عممأ م اوىره زلال او +1 نيعل ارمسك لوشد

 دع بان نمامول-ط سهلا (تعلط) معلا سانا نم ناسليطلاو ةسلا.ط عمم لاو مالا ارمسكمهعأم
 هسفنب ىلعتب اعولط ل.ل ا|تعلطو كياع عاطدقف ولعن م كلا دياملكو اهرمكو م اللا تفي اعاطم و

 فنرشأ ىأ لعتف ىلع علطات ىنعموانزو «:لعألثماذك ىلعادب ز ث ءلطأو ه:ءقر هيف ثعلطو هتولعىأ

 علطملا لوهو ضفةتملا ىلا عفئرملاناكملانم عالطالاعضو.ملوعفم مسا لعتفم علطملاو هبراعو هيلع
 علط نوفرهةب شدا مامأ نوثعبد موَعْلا ةعياطلاو كلذب ةرش الارومأ نم هلع فرش امهم ش كلذ نم
 ىئذأ تناك ناار ئري_صدمم ةل ذأ نم علطبام فلاب علطا او عئالط عمجلاو هرب_تىأر كلاب ودعلا

 ضد ئث هيفري_صد ىتح ةمولعمامايأ ةلذفلا ىلع كرئد وابرط لكؤد لد ار عرصدملا رك ذ ةيذقل ا ثذاك ناو
 اعروعلط مىهفاهعلط تحرخأ فلالايةذلا تءلط أو ىثنالاهب ملف ةمك ذ ةغار هلو قمقدلا لثم
 ءاسنلل هقيلطترثك ناف قاطموهفاميلطت هنأ الجرلا (قلط) تااطاضبأتءلطاو ةعلطم لف
 قلاط ىهفسب رقتانم ةغل ىو ل-25 باب نم قاطت ىه تةالطو قالطلامسالاو قالطمو قماطملمق

 ىعالا لوقامأولاوءاهريب قا اطلوقد مواكو ىرهزألا لاَ ءاهريغب
 هقراطوداغسانلارومأكلذك وب هَملاط كناذ نساترامانأ ١

 سراؤنبالاقو لءغلا ىلعتعنلا لم تةاطلاَقيهنأل هيلعأ رتح اامناوادغةٌقلاطذارأ ثم آلا لاف

 ىراينالانبالاو ةعقاو ريغةفصل !نألقرغلابح رصف ادغَةَملاطواه>و زاهةلط قااط أ ما اضنأ

 ىلاجاةحالهن أل ضئاحو ثماطو قااطو# ءاهاو دورك ذا نود ىثن لاب ادرغنم ثعثلا ناكاذا

 هنعسر>أو ىثعالا تيبد-كنأو ةقلاطو قااطلاقد ىرهوملالاّتو هبىثنالاصاصتخالقراذ
 ى :راسثالا نبا ءاو رام ضراعمهناىلععيرصتلاةرو رضا ءالا نا ىناثلاو مدقتاما مهد> أن يداوح
 لاقهب هلا طة تف عب رصتريغنم قلاط كنافث ديلا ةمامأا قش نمىبارعا ىندشن أ لاقىمدالا نع
 ىهىأضءح تاذو قالط تاذذ أ سها ىنعملاو سسنلا دي رأ هن ألة مالعلا تفذ؛_>.مانوب رصبلا

 ثانالا نمفصوةرث ذم ت وعن هذه ناهءومدس ن ءىك ولعفل ا ىلعهو رحيل ةةيقح كاذب ةفودوم
 اذاءاهري_ةبقلاط ةممذ ىناراقلا لاو عام وهوةباسنو ةمالعودف منْوملا ةفصلابرك ذملافدونأك
 1 اتق اذا رتسألا ب لط لاقي لالجفالاو لا لعل ده تيكر تلاةاهدحو ىرت التم تناك
 طرتشالو ديقريغنمهتلسر ا اذا ل وغلا تةلطأ لمفانه نمو ليس بهذ ىأ قل طناف هنعتملخو
 الب نيةوخب قلط ةقانواهن اًقعنم ةقانل!تةلطأو َح راتبدييةتريغنمتده- هاذا ةئيبلاتةلطأو
 اهتةلطأو اهقاثو لا اذا دعق بان نماتولط تّةاط دقو تءاش ثمحرتةلسمهاضدأ قلاط ةفانو ديف
 نيقلطوأ الط سرفلا!ادعلاقرف ةد اعلا ىلا سال سرغلاىرسنيهتغب قاطلاو تّةلطفءاسملاىلا

 قلطو قاط ل روةقالط مخلابهج ولا قاطو ْئش ىلع ىولد ال ره ىلا قاطتو نيطوثوأ اطوشلاقباك
 ىضن ىنعع نيدبلا قاطوهوماسلامتمدب زوبألاد هجولا قيلطوهو ريشدلارهاظ حرفىأ هجولا
 كلاةلط اذه لعفاو لالح أل جن ازو قاطئ و ساف ناز و هاكورحالو رفاهبف نك ملاذا ةقلط ةلماو
 لوعغم ىنعع لءف نوكمف تافرمدتل |ع.ج نم همف هيحاص نكس: ىذلا قاطملا قاطل !لاقيو الالحىأ
 لوعفللءانملابةأرملا تقلطو ه4-ةلطمنموأ هل>- نمىأ ىلاملط نم هتيطعأو جوذملا ىنهععذلا لثم

 قاطوهف ةقوا_طواقول-ط مخلايهنا:سأ قاطو دال ولاعجو وهو ضال اهذخأ اذا ةقولطم ىهفاقلط
 قاطتساو ه-ةلطأف اذك نيدلابحاصنم تقلطةساو ىطنملا بذع عصف ىأاضدأ هّقلطو ناسالا
 راث الانمصخاشلا (للطلا) ليحفلانمالخاذانيلملاقاطم سرفوءاودلاهةاطًأوامزالهنطي
 ةنيفسلاللطو هللطئ شا !صشو دوس أو دسأ لدم لولط ل ةاءزو بابسأو بدس ل ملالطأ عسجلاو

:777777777177 

 للط



 اهيفاضرتعما هيل الامرادلاف ن_هصغلا نع وربك نسل ا ىف نعطو هذان عطةزاغملا ف نعطو لتةنآا

 تذعط مه وقف اذه ىلعو همف تنعط دقف تاخدو هيف تذخأام لكواذكس أ فت نعطى رسْسغْز !لاث

 33 ولايه تعط واهيف ثاخ دىأ ةضيخلا مانأ ىف ثذعط ردع اوقفذ_-هف ةضدخلا ىف ذأ ارم ا

 ناعطو نعاطوهوانا:ءطوانعط تيعو تحدق غل عفن باين هو اضرأ ل-25باننمهياع تنعطو
 ارد_صم نوكي نعظملاو قاحلا فرس ناكل حمفلاي لكل! ىفنعطتءارغلازاحأو سانلا ضارعافف
 لوع_غلل ءانيلا,ناسنالانعطو نيسعاوطل اع. اوءانولا نم توملانوعاطلاو نءطلا عض طوم نوكد و

 نعلاعمءاطلا نوعطمو عف نوعاظلا هباصأ

 بيذ-منل | ىفو تيغطلا ةيفاضدأ هغل عفذ باي نمو بعت باب نم ىنط ىناطو لاةباءنماوُط (اُعط)
 نايغطلامسالاو ثنو وركد,توغاطلاواعط نمةَقت_ثم ىهو :دئازاهؤان توغاطلا لاو هةفاوام
 اًعطو ايغاط هئلعج هتيغطأو غاطوهفنامصعلا ف داو را دةملاز واحئث لكو د-حلا ةز واش وهو
 نكس نيعلا حممد تواعف رد-ةةىفوهو ناطيشلا توغاطل اوت راكلاقد-طلازواح ىتحجعفت راليسلا
 نموهو توءلفريد_ةتىفقيفاغلاتيلّمفاهامقامحوةفمةكر جوار ماللاونيسعل |عضوم ماللل|تمدق

 (اههئلثياموءاغلاعمءاطلا ىرشزا ا هلاقنا.غطلا

 رغطب|ك عافتراف بوثولاوهو رفطلا نمصخ*خأةرغطلاواضدأ اروةطوب رضٍبا,نمارفط (رغط)
 بثوهنأ ىلع دب ولاعف كلذ ىلع ىز رطملادازوهري-غوىرهزألا هلاقدءار وامىلا طئاخلا ناسنالا
 (ةسفنطلا) ٌىوفىلاةرغطلاوٌقوف ن مهئاإلا لدور قطو[ هيثوامتراكب تلاز ءاهقغلا لوق صاغ

 لمت هل طاسد ىه ىهو نيم عفد هغلىف و تثيكسل نبأ مهم هعامج الع هرمصةقاو ةمل اعااهغلل اق َن نيد درمسسكد

 مواز ل-اتلا لل انف تطل ناب :طعهاو ريعملا تك ىلع لحرلا تدق لءياموه لمقو قمقد

 هفافطوفو او نذو وأ لاك اذافةطموهف هفغط دقو فيغطت نازيملاو لا كلا فيغطتا لبق هنمو
 نءريغصلاداولا (ل_غطلا) لايكملاقوفاممضاايةفاقطلالاّقيو هرامصأ ”المامرعسكسل او حتغلاب
 ىلاعت لاق عملاو تنؤملاو رك خال او طفلي لفطل انوكد وىرانالان الات باودلاوناشنالا

 ةلفطلاقيف ثدنأتلاوعمملاو ةينثتلا ف ةقباطملا زوي وءاسنل تار رك :لنيذلا لغطلاوأ
 مزردع ىح لوا عمال اذن ه قس ومهضعدلاق لغطم ىهذ تذاواذاىثنأ لك تافطأو تالغطو لافطأو

 متع نأىلالغط هللاّقي بيذهتا!ىفو غلابو قدها هو عفانو رورحو ىص لد لطفل دعب هلل اقبال
 ليفطيلاةمسنودىرهز لاو تءكسلا نبا لاق اهيا! يدين أريسغنم هجاولا لخ د.ىذلاوه ىلغطااو
 همل| بسنتف اهياأ يدب نأ ريغ نم س رعلاةمل وىل-خدب ناكو ةفوكلا لهأ نم نامطغ نمسا دمعدإ نم

 ىف د.نأريغنم ل-خدي ن1 برعلامالكو تار ءلالهأ مالك نملغطتلا لاقي وكلذ لعفد نم لك
 اذال وهف ىلع اوفطو لاق با, نماوغط املاقوفئُشلا (افط) لغاولا بارشااىفو شراولاماعطل ا

 لّعملاةدوخ ةيفطل و ههح ونونولعب م ءاملافتوعىذااوهوىفاطلاكوملاه-:مو 0

 ن-_صواناك ناذوسأ ناطخ هرهط ىلءامتاملطان هنيةءغطل ارذو ىدموهيدم لمى ىطعمسملاو

 ةتتغلاتأةطأ ه-ئمو اهتًافطأو تدهن لوعءف ىلع اوفط بعت بابن مزه-هلابأةطئرانلا تدْفَطو
 (اموُتل ؟اموماللاعمءاطلا ) ةراعتسالا ىلع امتنكساذا

 ةلاط :ٌأصاونو.لاطو ةرفكورافكو رفاكل ثم ةباطو بالط عم او بلا طانأ الط هبلطأ (هتءلط)
 بسنيو باطملا دبع ىم«لعاقلامعابو ثيلط ىنعم ثاعمق ىلع ثيلط او ىل اوطوتانلاطءاستو
 ربط رهو اريغن 1 امباتك لئمبالطااو باطلا عذوموا ردم وك باطملاوىنامااىلا
 تملطت والت تاس لط عمجلا اوةلكا نازو ةماطااو لتاق با نمايالط وةيلاطهم خلاط ألا

 5و (ملطلا) باطلاىلا هت وحأ هتءلطاو بلطا ع هتفعسأ فل ًالاباديز تيلطأو هتءغبتْئشلا

 ل را ىعسة د>اولاب واضيأ ةلط :«حاولاه :انضنلل اره ني ىلطا او رو رك دل ولأ
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 عمجلاو ةيحانلا فرطلاو هّتف رمد هنعرمصيل | تفرطو ةفو رطم ىهف ئشبا مص ضد أ برمذ باب نم

 لال سب راك رام امانا طأتدضخاشد : رطتاهائد :ًار لنا كد :رطو بامسأو بدس لدم فار أ

 هستةةرطأو زخ نم عد يصبوئلاَعد و مالعأهلْز + نمسبودفرطماود اهل ف الخوهو ث دهسا
 اهسشتمملاترسكو هلعف ىلعراج ريغهسأر امس لعجاع رو فرط موهف نيلع همقر طق ثاعحافار طا

 فرط عمجلاو حاسي ىأ ف رطتسامةفر طلاوهتف ةرطأ لثمافي رطت هتفراتو فراطم عمملاو ةلاذلاب

 نءاقرط بابلا(ثقر ط)فدر طوهذ مكاانئدلافرطو ةفر طدءاحاذا ارطا فرطاو فرغو ة ف 0

 لسغلاقرطو هتكتاسؤد رطلا تقر طوةغلامم ليعمل ايا ّمةرطوامتددم ديد تقر طو لق باب

 ىتلادارم لا لسغلا ةقو. رطهّمح اه. فو ةلوعفم ىن_عع ءاغلا ستفب ةلوعف هقو رط ى-هف امرمذ اقرطةفانلا

 باينماتورطمخلاقرطواهلعبةثو رط:أ ها لكو اهقرطدة نوكست نأ طرت الواهقر طب نأ تغلب
 قيرطلاو دهد-هلاهبزرطدامري.كجحا ا. ةقرطماوقراطرهو قرط د-ةفاليا ىنأام لكو علط دق

 زاطاةملقثنْودزاسرحلا ىفاقي رط مه ب مخاخىلاعت هلوققن ارقلاع اجهبود-  ةغل رك ذب

 ىلا تفرطتساو ةقرطأ ريك ذتلا ةغا لعد رطل عمجدقو تافرط قرطلا ع جونية مثب قرط عسملاو
 هفوصخ هقر القش نر ١ داح ىلع هةةصخ ديد_ُثةااب سرتلاتقرطو هلااقب رت كلش

 ةقرطملان املا مههوج ون اكثيد1!قورخ الا قوفامهد>1نيدلح نمامتزرخاقد رطن اهتقرطو

 ىرطوهف برت نازوواولابئُدلا ( ورط) فيفذفلاببوتكم حاصدأ|ىقواهذارعووج ولا ظالغىأ

 ًارطدانءاعنالفأرطو ةءا رطل اننن) ىرط وهذ هل + عت نار وْزم-فانئرطو ةوارطلا نيب ضغىأ
 0 ا روما يار طب ئذلاأر ,.طو ىراطوهفعلطاو رطنب_:ئغغزومهم

 هحدمىتغلابل-+قو همقام ن س> أد ًارهتحدمانالف تد رطاوهتدةعءار ا انان مان لسسعلا ثد رطأو

 هبلعت نأ هن 0 امل ارم نايف نطَسْفر يمل |لاقو دل !تزواحو

 (نيسلا عمءاطلا :
 عا ىفلاقيدن ًالنيلثملا عامجا لَعثل ان نيفعضملادحأ نم لدباذ سطاهلصأ ةستق نبا لاق (ثتسطلا)
 توسط ىلعو لص آلاراءةعاب سو سط ىلعاضدأ تءعججو ةسسطريغصتلاق و ماهسومهسلُ مساسط

 ء ىبطو ةئنؤم ىهوءاهريغب سط لاق دوو ةسط برعل مالك ءارغا لاق ىراننالا نبا لاق ظغلتا رامثعاب

 ثسطا اوةسطا اوه لايف ثدنأتل اوريك ذتا!مهضعب نعل نو تصل صل ىفاؤلا تاك تايطلوكت
 لاقو اهظفاىلعتاسطاهعججو برعلا مالك رثك أ ثدنأتلاجاجزا|لاقو تساعلاوةسطلا لهو
 ءاطلاوءاتلانأل برعلا مالك ىفةل-.> د ىهىرهز لانا اوةنر هم ةم-معأ ىهىناةسولا

 (ا+هئاثيامونيعلا عمءاطلا) هيد هرعةلك ىناعمتميال
 ليزتتلا فوْئْدلا قوذوءاملا ىتحخغاسدام لك ىلع عمد وءاطلا مبا معط بعت بابنم همعطأ ( هّمعط)
 ناسنالا هنمعبشي ىأ مضلاب عط ماعطا منام مز ىف مالسا اوةالصلا هيلع لاقو ىنم هناف همعطي نمو
 مفلابمعطا!سيذهتلا قو ماعطلابىأ ه مطلا,كلامعنمىريغرثرأو « لاق ماعطلامخلان معطلاو
 املمعاءاعطلا ف رعلا فو ةصاخربلاهياونع ماعطلا طفاز الا ل_ه[قاطً اذاو ريسطلل قلي ىذلا سما
 مم 0 1 ةم-عطأ هعج وسب 1 املا لكم لو

 هفرغلمم مطاهعجو نز رلاةمعطلاو كلذك هةمعطنو همعط ف رعأل هتقذماعطلا تمعطت_داو

 لاية قوذلاهب ودام فلاب مطلاواهرُم كردأ ف ا الاب ةرصشا !تمعطأو ةلك أملا ةم_عطلاو ف رغو
 مط ثغلل ساو ماعطل نم ىهمشدام معطلاو ىلا هو نعج رخاذا همعطربغتو ض اهو ًاوا> همعط
 ناك ادمام غاس امثىأ مطياممهنوك ىنسعملااب رلاةلعمجطلا موتو ةدالاك ةسغل نيتغفب معطلاو

 ماعطلاهيداربو قلطي مخل انرعطلانال عفلابأر ةننأهحولاو لن اونهدلاو رصعلاك اعئامو أب وبحلاك

 نمانعط خراب (هنعط) معأو عفاماعطتسالوانت: ام بدارب و قلطب مف انهعطلاو تاعئاملالوانتةدالف نعط

 1 2 مس دم دسسمسا هدمج هج ب و جس ب إو يل دج مج رجبص وم جم يمس 7 جب جم ١

 باب



 (امهثلشبامو ملا عمءاطلا) أ
 رغط ||| مجانط عمملاوليعتف هز وو قيطلا نمبد رق هيف خيطي ساحن نمءانا ءاطلارمسكي (ريقطلا)
 نسط ||| ةغل بني زنازو نيهطلاو نجاوط عمجلاو رسسك-ةةقو ملا حّتفتو ىلقملاوهو برعم (نجاطلا)
 (امهتلثاموءاطا عمءاطلا]) نحامط هعمجو

 بلسط ]| بعت لسثم لسط ءامودول عب وءاملافقلخي جزارضخ [ئشفيفذتاهقذو ماللا مشب (بلسطلا

 شرت ىذلكلوهلاقدب و فو رعمءاعمالانمءاطلارمدكد لاسطااوكلذك ةز مط نمعو ه.اسطرثك
 لءطو بتكو باك لثم لسطو ةنسسلأو نال لم ةلعطأو تال است عم! و هل لاسطالف سرفنلاالا
 وهف عفت باين ءانسط هوو ريلا (تنسط) هلاسط مطظع بعت باي نم لعطوهف الط ناسنالا

 ردصملاب ىهس دقو ن وسطا ارسسكلاب نسطأاو نيطاوحاهعجو ىرلا ةنوحاطلاو اضدأ نودطهو نيسط
 (امهئلشياموءارلا عمءاطلا) ةغلاملل ءاهاةنحاط ةدحاولا سارمضالا ن>اوطلاو
 ةماعلاو رورسوأ نو ةدشل هييصت ةفخ ىهو ةغلابم بورطو بعت باين مبرطوهفايرط (برط)
 لات روفصع نازو نيتثلثع (ثوثرطلا) هدموهعجح رف.عضتلابهتود ىف برطو رو رمسا اب هصت

 هئنمو يع هنم ةدودألا ىف لعحب ةدعلل غابدوهو ةرجل ا ىلا بريضد لمطة سم قيقدتامن ثوثرطلاثدللا

 ةوالح همقو هيف ه-ضوجال ل مرلاف ثدند هلقروال ةدداملا فئذلا ثتوثرطلاىرهزألا لاتو واح

 (هتحرط) هنوعمىأنوثثرطتءاوحرخلاقيو سأرلاردت مرج وهو ءوس ماعط ةصوفعف
 اذا ل_ءفلانألهبت>رطلاميف ءابلاىدعي نأ زول -ةانهنمو هيتيمر عفن بابنه احرط
 ةفورعمة لشد (نوخ رطلا) هيلعهتيقلا ىقتاعىلع ءادرلاث>رطو هلي لمعد نازاح لعف ىنعم نم
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 3 ناز ووهو ند رح | دنع هما ص اونو:عم لم مخلاب نولعف هنزوف مودع :دئازهنونو ترعموهو

 درط قلاقو نيدهقب درطا امسالاو لة تان مادرط (هدرط) ءارلاو ءاطلا عاقب مهضعبو روةصع

 هدرطأو دو رطمو دب رطوهو ةئيدرهغاقالادرطت االودرطالاقدالو بهذ فهتدرط عواطملا

 هن العرلا مملاريسكبدرطملاوهلثم لءةثَملاِب ءدرطو ىنعموانذ و هنمهح رخأ ل-ةمدلملانع ناطلساا

 قام_سلل ءارسالا ىهو ةدراطملا نم ذوخأ مهن اك ه-:درحأ ادرطةلٌّم_سملا ف الخلا تدرطو هبدرطو

 هنمرفاذا برهلاىفهلدرط:ساوراهتألاىرك ادحاو ىر*ترحوهدارف !تعباتت هانعمدشل ادرطا

 هد و ىلع دال عقوو هنم نكم» عضو م ىلا هنم نكمدال ىذلا هعضوم نم هيد.ة-|هناكذ هياعرك م اديك

 هنت ذاعضوم هل تدهم لب هعضوم ىءرك ذت1 لذ أل باذتحالاوهو كلذ نمذوخأم هنءاكدارطة الا
 ةلفغىلعاهذخأب وتاقفنلاعطقي ىذااوهو رارطلاهنمو هتَقَمْش لق باب نمارط (هنررط) هيف
 راط مال ةوهف لقباضي أر طي ورطن مالغلابراشرطو تدنارورطرطد و رطد ثدنا ارطو اهلهأ نم

 لئمزرط هعججو برءموهو بوذا اع (زارطا ا)فرغو ةفرغ لثمر رط عملاو بودل اهفك ةرطلاو

 ذرطاذهلاقدو هريغو بهذا از رطمبوثواز ارط هل ثلع>ازب رطت بوكا !|تزرطوبتكوباتك

 ىتلاىهلاقيوةغيصحلا (سرطلا)لوألا طغلا نمو هلك شىأ لوألازارطلا نموسلف ناز و اذه
 نيعأ اوءاقل معتقد لولعف سوسرطو لوجو لاجأو لج ل م سو رطو سارطأ عمل او بدك ممثيدخ

 ىف ىمسملا ملة الان ىشو ماسلا فرط نم اسرقمو راادالب ةم>اننءارخثتناكرهأا لحاس ىلع هند دم

 شف اوروذ-صعنازو سوسرط جمدألال اك عراملا فو انراعأ ضعباهيلا ب سنيو سيسانةقو

 لقأليقو مهعااوهوبع:باينماشرط (شرط) روهه+لارايتخالوألاو ءارلاوءاطلا حمتف نم
 رجأ لثم شرط عم اوءاشرط :أ ساو شرطأ لجر ودوم لو ضحم ىف رعب سل ليقو هسنم
 انرطرصنلا (فرط) ليخدمأ ىرعأ ىردأالو لاق شو رطأ ل> رىرهزألال او ردحوع ارجو

 اذرط هنيعتذرطو ردص.م هن ال هرهغو لحن اولا لع قاطد واهرطن نيعأ افرطو كر برمذ بأي نم

 2 نى سامنصم - ١



 م

 لمط

 ل_ألاو هيلع قشاعر ذه الابقاضو ل ىنعع + رلاقاضو ناضف ناك-لا تّةءض ركع
 نعلاملاقاضم هوقو زي. لا ىلع عرذلا يصنو صخشلا ىلا لعفل ادئساف تود :وهنتاط قاد رد اج

 هلاميهذف للاب ل_ج رااناضأو 8 نا 2 عستب ال هنالاذ-ه نم ذوخأم هن اكو زا نودلا

 ىنعموانز واريضهراض لئماميض ( هماضإل

 (ءاطلاباتك 2

 امهثاثباموءايلاوءاطلا)])

 ىطةيسنلاو رم سكاي بطلا محال اوس> نا بط نمل ل الثا ىو هاواد لباب نمامط (هبط)
 ردملابفصو بطاضبأ لاقيوءابطأ عجل اربط لماعلاوا:باعتأ ضعبل ةبسن ىهو هظفا ىلع

 ةزيسخلاقيمءلااريغيف خطا انوكوذ درع تاك اذاالا اضبط ىمساالم_وضعب لاق انه نم .و ىرهزألا

 1 مايا دشن ميما رمسكست دقو خمطا اعضوم ءابل اوم معي خرطملاو خبط ص دمدح ةوحاو خ,طل ١ هدلمح

 بدئاذاواهلاةب وسم ةئ ريطلا مهاردلار ند رالا ةمصقتناكو ماشا اب ةتدم (ةيربط) هلئاللا

 نوكسو نينك اسلاءاقتلالءا اراارمسك و ءابلا تشب نا 2س .ريطو سا-ةريغىلع ىناريط لءقاهيلا ناسنالا|

 نم ةعاج ب سنياهيلاوىرط لايف ىلوألا ىلاس سند ونيتلك نم ةبكىهىهو مدعئايدالب مءانيسلا
 تاىلع الج مضاغناو برعم ىءراؤءاغلا مهد لوعتفو ذو ىفالملا تالا نمرومنطل او انداحأ

 ىرهزألا ىكعو مالبونودد وةمهم لاذبتاغل ثالث هيفو برهملجرغس ناز وذز ربطو روةصع
 ةيسراغل انولصأو قملاوملانبالاق ذزريطركسلاقف رش ١ عضوم فاد اكح ولاذلاندعملو ماللاونوذلا

 تارعالاىركسا هعبأب هقصدز رطنوكمف اذه لعو سأشد هيناوج نم تف هناك ناحل امثل اوذز ربت

 هتواللرقلا نم عون ىهعهبو جول دالاركسلاوهذز ربسطلا سانلا ضءنلات ذزربطركسسوه لاقيف

 ظ لوط أمي ءارفص هنرمس ىر و اذز ريطلاو هرب دسم ارد اهترمس لك ةذزريطل اعاحوبأ لاق

 ظ تثعطوهتلع هوو ف. تع.طو امتد رمض مه اردلا ثعيطو عفن بابن مر دص ءوهو محن (عبطلا)

 ظ عل !ةل_بل ااضي أن وكسلاب عطل اوهنعبطداماه ريسكو ءامل | فب عباطل او هتعخ هماعو تاك |

 ىنعموازو سند لثم عبطْئُثو بعت باب نمر دمع هودو سندلا فلاب عسبطل اواهيلع ناسنالاق لح

 بيسلةمقابطأ عم اوتدبلاةعّتمأ نم (قيطلا) ط الخالا نم سكرملاناسنالا بام ةغيبطلاو

 عيجبنم هلاقيطمئشلارادقم ىلعئشلا قبطلا ل هاو لابجو لبجلدماضيأ قاطو باب_سأو
  نيفلاكمري_غ نيةفاوتم هيلعاوءمحااذافل ًالايرمألا للعاوةمطأ لاقي هئمو هل ءاطغلاك هيناوح

 .ةماعلاو اضيأ بط هوهف نوذجلا هيلع قيطأو بابل !ىعرمسكلاب ةقبطم ى-هف ىخلا هيلع تقبطأو
 هباصأ ىأهنح او هّنا<->1لاقد اكامهمادأىأ نونو جا هسيلعدتنا نبطأ ىنعم ىلع ءابلا تفت
 اندعتموامزال لمعتساا م لعمل نوكي و اةرفْخت ةزصل تف ذخ هيلع طم لص الاف اذه ىلعو امج
 سعل او ها لاق رئاوتم ادني هه غب قبطرطمو هدجأ ل نكسل

 ردتو ىرحت ضرألا دط ٠ فاواه.ةءالطد هعد
 ىنودتىأ ىرحتو ضرألا متىأ ضرألا بط هلوو_هئامةرثكل بناو+ا ىنرت ملا باهسأ!فطولا
 هعج وفو رعم( لوطل ا)ىرشالال ق.طلاك ءامم لكىأ قابط ت اوهسلاو رثكدو رز+ة:ىاردتودصقتو

 الوبطت ل ءطو لو برعض يبان ن هالمط لمطو خارفأ لدم اضو أ لاي طا ءاحو سولفو ساف لدم لومط

 عابسلاو رفاحلاتاذااليلقناطب ولاغقأو لف لدم ءايطأ عملو ةأرللىدثلاكفاطلاو

 ءاطلا])
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 ليلق مسملاريغصىأ بررق ل مل. نوهفةلكاضو ةلوؤض ب رقنازو زمفانئشاا(ل لوو عوضلا

 لاكن ئاضرك ذلاو ة:ئاض ةدحاول امْمْغلا نم فول تاوذ(نأضا |) لدم لءاضت رك
 داولا(ىوضا مب ركل ثم نين ةرثكسلا عمو سلفأ د ال

 ب 1 4ذ لزهو هفهسح رغ_صاذا نعت تان نم ىوض

 رقلاةبارقلاجوزتدالو ةبيرغلا:أرملالجرلاج وزتيىأاووضتالاوب دس هر
 نيد نورا نمءامإلاةرثكلاب را رغلانمءىداولانا معزت برعا |تناكوا اواضداول اء ىحيالثل

 لاق مركسلا نم هموق عممط ىلع. ىحي هنكا !ييروخ
 انواضتداوف تامك 5 اييصاهسقلا هتملأن

 نوكد و هيف ةغالاق باننمأوضءاضوءابلاز ممتد ةوءايضلا مالا رششأو ران :ءاضارمةل ا ءاضأو
 امهثلثراموءايلاعمداضلا) ا اضألاَميا دعتموامزال, اضأ

 عايضو عيض عجل او عئاضوهف فل امايض و ةعيض عضد ئذلا( عاضإهب رمذأ عايباب نم اريض(ه 5 |
 عايض عمجلاو راقعلا ةعيضلاو هعيضو هعاضأ لاممف فيعضتلاو:ْز مها ىدعتي وعايجو عكر لدم

 ةع.ضلاو هعامض ترثك فا ًالابلح رلا عا اضأوهنمروصق مهن" اكو عض لاب دقوا 3لتر يللا م

 نوكسوداضااريسك ا ميفز ودع 0 زءعدعمضملاو هةتعيضو لح ر لكهنمو ةعانصلاو ةفرحلا
 ىجنبالاقو هعطقنملا:زاغملاامدارملاوهلس*نازو» ,ايلا مف وداضلانوكسزو< وهشعملثمءايلا
 لاقنانالا هيف عيضو ىذلا عضوملا ةعيضملا

 لسكلاهرومأى هراعش ٠ ةعيضمرادب مقموهو
 د> اولا ىلع د-او طفلان قاطو وفو رعم(فيضا|) كله اذااضيأ متفلاراعايض عضد عاض لاش هنمو

 فيضلاقةيف ةقداطملازوح و هدنعلز اذاعابساب نماغيض هفاض نملصألا3 رد صمهنأل هريغو

 اذاهتغض باعثلاو ةفايضلا مال اوم زر هتلزغأ اذا هحسيضو هع داو ناش ذو فال ند

 نم ليلا اذا ةفاضا هتف ضو اغمض كدنع هتازنأ اذا فل ألا, هتفضأو هدنع فيض تنأو هبت ازن

 وأهم رقذ ى :رقلابلطا ذا هةغمضف ىنفيضتو هن ران راههسا هفش أف ىذاضتسا أودهن درسأف فوخ

 نمءاضلاح دمتم و ةناسالاو هلامأو هيلا همم ةفاضئشل اىلا هفاضأو هملطب نم هتعنخ كراغسا

 ىلانددرغم <- ةاضادن رأاذاو ص.يصخلاوأ فد رعتل ا هنم يستكمل ىنامل اىلا مدد لو الانالاذه

 نم نسح أو هف هب وو ديز مالغوف هريمذ ارش الإ ةفاض او رهاظلا ىلا امهدحأ ةفاضا نسحالاو مسا

 نود ةمنلاىناناضملو ًالانوكين از و<ولوالاريغىناث ١١نا مهو:25 هنالدز بوثودب زمالغكلوف

 اذا يد قزتك اذهرط رت دع تيا دل د طغقالاقىناع ااو طفللا

 هلام هعد رو هفصن مهردلانمكلون طفلا مهيفةفاضالا تيجو اريمذناكن اذار هاظهملا فاضا ا ناك

 راصت+الاو امص ز للعب نؤبامناهناللص هلا نالخ ىلعرام شالا نأكلذ هجوو ةعامجو تبكعل انبا

 هغصن مهردلا نم كلل قوافراصت_+الاوزاحي ذل هنالاضدأل صال افالح ىلع هيل افاضملا فذحو

 عامجاب هينشوهو لسد ألا هغلا هي ريشكت همذو راصتخاورا<ااعونةدح اولا ةماكسل | ىلع ع م>الهعد د رو

 ريص+>وةيادلا جب رممو دق ة ص. صةخالود زمالغوف كلإل نوكت ةفاضالاو ةدحاولا ةماك- ىلع نيالعا
 ناضملا نذ<دقوةسالم ىندأ ايف ىف 3 واهكلعالوا مكس رادادب زرادوة ازا نوكستو دهتملا

 اومّوعنالو ااوم رعبا كومار لتعال ا و ىتعملام يف مالو فا هسنع ضوعدو هلا

 ئشاا(قاضإ سللا نما اذا همام هما !فاضملا ماَقي وفاضملا ف ذحي دقواه-اكنىأاكنلا: دمع

 انآ قمضؤهف رحءردص ّقاضو قيضو هذ عست !فالخوهورسسكلايمضلا مسالاو راسب اب نم اًعيض

 1511 ا ابق 912171 1طن نك لة خلق 1 5تلطق 2 1578:11201952:7075:002911991515209518 واللا

 تودصسار غنازوعاوضااو نادرمصودرمص ثم رسكلا اين اعيضءاخو تاطرأو بطر لم عاوضأ

 تةمضو كردصهب قءاضو لد زنغلا قو قداضل بق نامز !|١بهذمهب بهذاذاف تو.ثلاهيديرأ اذا
 "١ اك ل يام تا 1 ل ل ا ا

 لؤض
 نوض

 ىوَذ

6 



 رثذ حمص :

 نمذ

 عوذ
 عجلاو مويلارك وه لام ومالا سنج نم لال اريط نمرثاط عوضل او كلذك عوضنو هتغئار ثحاف
 | سا 0 0 حمو

 : د ىرخزالا لاك هتدقف فاالا.هتللضأو هعضوم خو باغريعملا لذو ةطقلو عئاض ناو. اريخالاقدو
 أ عض هومتأطخأ نافامههبسشأامو ةقاثلاوةبادلاكهعضوم فرعت ملف نم عاضاذافاالايئدلا تالضأو

 | فاالاءاذك ىناضأ ىنارعالا نبا لاقو فاالاب هئلل_ذأ لقنالو هتالذو همالض تاقرادلاكت يانلائذلا

 ٌ نع بهذاذا ىناضي ناس ال اريغىفاذكو نالف ىئاض عرابلا ىف لاوو هيلعر دقت ملف ه4_:عتزعاذا

 أ لاقو هةللضلوقَتف تداولا ةلزنع وهف هيلادةمتلو هناكم تأط خف اناوي> ثيلطاذا اوه-:ءتزعو

 ||| ال هلوقو ةعاضالا نمرهط أ نا دّةْدل ىلع هلج- هلحر لضأوىلا زغلا لوقف هتعضأ فاالان هتللضأ ىناراغلا

 | لاقينأ يقشنف هريغد ارااناكناو حدك طغفالاذن اسنالادارلاناكن!لاضلاوقد"ال اعمدزو حي

 | ةلمضمضرأو هظفح تاغى عاملا لض وعئاضلان اولا ةلاضلاوناسن الاوه لاضا |نافءاحنارةل اضا او

 (ا.هئلثيامومملا عم داضلا)) قيرطلااميف لضدىأرمدكد و تفدداضل او ممملا عب
 |[ برق لئهارهخرهذودعق باب نمار وهذ سرغل |( رهخ) 0 هخطل ىنعع خمضتف بمطلاب (هحمض)

 0 ١ ىلعرئاهذ عج او هنطابو هيلق نا فالاريمضو ليما هيفرهذن ىذلا عضوملارامخملاو صاوضو: هاذ

 ْ ردو نافغرو ةغةرأو فيغر عمك عم ل ذااوعاناك اذا ل معف باننالر ارممو ةريرمسد هيلا

 | مت امهيف ممللاو ةغلواولابن ا يموضلاو ىسراغلا ناحي رلانارجشلاو هءاعب هيلع مز ءأيش ريم يف
 هنمو عمهمنلاو هتعج ىنععمضنافاهذ (هتمهخ) هدوعج ريال ب ئاتىأريسكللاب راهذ لامو متفتو

 ١ همز ا نيمضو نماض اناذ ان اهضدي كاكا تنمضإ ةمْزألا ىهو ةزمفارعسك ب تكلا نم ةماعذالا

 ١ وضهو مضلا نمذوخ أم نامل !ءاهقذل !ضعب لاق هأبا هتمزإ أ لاملا هتنمض لاق. ف فيعضتلاب ىدعتدو

 | تنمخضو ناتفلت نان دامامهف نون هيف سل مخل او ةملص أ نامل ا نون نال قاّتّدشالا ةهج نم طلغ
 ||| لنلا لوسغلا بالصأ هنا نمضهذمو ىوتحاو هملع لهشاو ىأ هنمذتف هملعاوةحمهتلعجاذك ئشلا
 | هنالةنوه2«لاغي نأزاعو ىئالثل |نمهنال نوم داوب ىذا ادلولل لمقاذغو هتوحوهتنمضىأ هتنمذتف

 ||| ىمزذ ل ثم ىنمذ ع+او ى_عموانز و نمزوهف انمز نمذ لهم نم ذو هفانهذ نعضو ءاكزأو هدب رخأ

00 
 ةغل ترمذ باب نمو نيدضوهف لع متغلاب ةنانضو رسكسلاب ةنضو انض بعت باب نم نضيئُدلاب (نذ)

 ||| ةيذض :أ هاو صقنلاب نضوهف توملا ىلع فرشأ ىت>امزالم اض يم ضم بعت بابن مىدض (ىنذ)

 ا ى-هفاهدلو رثك نيتهفب 5 ءارملا تانجو ىنضموهف ف اال ضر اهانضأو هنم مءادملاو

 ماشا عمداضلا)) ةئئاض

 ىهوا»مئرثو ةاهاضم هتيهاض لاقيف فرغذهأ ازو*«وءارانو هضراع زومهم :أاهاضم (ءاهاض)

 نوضراعدىأهّللا ناخ نوهاضد نيذا | ةماقلا مون ابا ذع سال ادشأثيدح فو ئثلاءْئشا اهك اشم

 (اميكلثيامو واولاعمداضلا ) نو رّوصملادارااو نولمعناع
 رسد الا بنا | نمهح رخو سارمذال اىلدامىلاناسلل !فرط نم 4> روثو لمطة سم فرح (داضلا)

 نع ءارغل ااهاك> ةغل ىهوانانثلا نيدو ناسللا فرط نماه رذتف ءاظاهلعدت ةماعل او نعألا نمرثك أ
 لد مرق سكعد نم ترعل نمو مت ىتد برات ظءلوقيف ءاطداضا الدم نم برعل ا!نملاولمصغملا

 لاقباننماعوض عوضد ئشلا( عاض) اهيذ لوق :مريغا ذهو ةعيتمةنس:ءارقلا نال ىلاعت هللا باك ىف

 عاوضا



 ذا

 ىرباذ ه ىلءونيفعضا اى ةئاملو فعض!!ئتئامىطءاةئامن. لل لصحول يس هلاثم] نال
 م |!ثتوعض 0 ةغالا قئامدىلعالفرعلا ىلع لمحت ةمدصول اومهحالطصاو سانا افرع

 علا ف الخ شد رد هَل ىناهمكو مءهغافداضلا مت فوءضلاو فيعضتلا مف لصح مهاومعضأ و

 نم مممو لق باب ن مافعض فءعضردسصم حوتفمل اوار 5برق لائم فعذرد_صم 0 .ويكلاوؤةهلاو
 عضو ةفعضءاجواضبأ فاعضو ءاغعض عه او فيعضوهو دسجلا ىف موهضملاو ىأرلا ىف حوت شملا لعحي

 ليلخلالاو ىرحو عروس و ىل 5و ل5 لم ىلعف ىلع عج لوءفم ىنهعوهو ةغص ناك اذاالمءف نال
 هباوميصأ بمعهنالكونو كون أو قجوقجأاولاقو لوبخم دمي علا كارلا 5 ومو ك!هاولاق
 قدم نيا ىلااباهذ مس ىلعالرمسكلا لايماةسىلععمف مس كلذ نمذشو لوعفم ىنءعناكنف
 وهف فءضف هللا هفعض أو ةرغكو رذاكل ثم 0 لع اف نهم فيعض ىف لاول لات
 نكلذك هةاعح -وأ|ةمعد هتنأ رهة:ةعضّئسأ او فيعذ و4 هلاهحا نءزعْئذلا نعل فعضو فبعض

 12 امهئاثدامو نيغلاعمداضلا)

 لاعد واهسامداهيطر طا سدس هضدةوهو ثخعضل ا هنمو هتعج ذب نمائغضئشا !(ثئغض)

 لمق ثنالو هبي رضاؤادغض لد بذخو لد زاتلا قوزع راعشو أشد شحوأ نابض نم فكس اء لم
 ذات[ ياست لاع رمصخلاهنم لمع ا ف قروالذاق دنا.ضقوهودوءهئاماهيذ لسأ نم ةمو ناك

 ىف ل -صالاو هم هء_صعمدلسصقت :لا تالا اهقرو ه-: - الدش كلذ ىف هلهّلل اصخرف ةدلج ةئاماهت دله دّربا

 طالخأ مالخ [ثاغضأ وعم اهف لوعتسا 0 و لك | اهعم ناءضق هلنوك نأ ا

 عنان اطل (هطعض) امسدلو ةقداصلاابو رلاهبشي هنالشلذ نمرل-ثغضاهدحاو ا اك

 1 ا 597:31 فن 6 ه9 ها 727+ 7 قال اح عا

 هردص )ع نغض)ةدشلام خلاب ةطغضلاو تمملاىلعو ومضر هنالريقلا ةطغض هنمو ءرصعو طئاحىلاهجز

 نيا ند هر نا اولج لدم ناغضأ | 5 -4-!و نغض مسمال اأودقح بعت باينمانءذ |

 (امهثل 0 ٍ

 اولاكو ةعامجو ليلثلا هركتأ ولادلا تفي نممهنمو ىثن الاةعدفضلاو رذلانيترمسكم ) دقشلا
 ننارالا ىفىنارالاااولافاك لدببلا ىلع ىداغضلا ااولاهام رو عدافضل ع+ اولاداارمسك ايف ماللكلا |
 باننما رغضرعُشلا ترذضون ةءتدر ةضو رئاغذ عه اوةرصقلا رعشلا نم (ةريغضلا) لدبلا ىلع
 جاد طئاخلا ةريغضلاو ةباؤالا ةريغضلاو اهةوفاف تاقاط ثالثر : د ىلع ةرهقض لكرت امض هعلعح ترض

 31 نمر دصموهو ىتئاوردشاز ةضااورعشنم «لبحءاهريغب ريغضلاو اسما ى هوع املاهحو ىف

 عمصف فب يئاخل اعملو (رجااهفض) هتذواعهترفاضو ىسهنالاوواعت موقلار ةاضتواضد أب رمض

 ىنةلعلا ني_:ضفي فف_ضكلاو ددعو هدع لءمفقض ىلع مك - رمق هو تان> و هنح لثم تافضىلع

 بوثلا(اذضإة حال الاقي وةدشلاو 0 ١ و ماعطل |ىلدئدنالا ةرث :رثك اضن [فةضلاونهالا
 |شعاااغضو خدأسم 1 ىأفاضوهفاوةضواوغذو ضد

 (امهثل ةنامومدللا عمدا 1(

 اهعجو ىثنأ ىهو مغ ةغل ف نكستو زاجل ةغل ىف تذتف مالالاامأو داضا ارمسكين اوما نم (علضلا)
 سرفو ِوّملا ةعالضااو جوعا بعت باب نماعأضّس !!عاضو نيين+لام اظعىهو عولضو عالضأو علضأ

 نيتفو ملضلا مسالاو ةعالض مضا ان عاشو ىوق عياض لج رو بصعل ادبدش حاولالا طماغ عياض

 * ذم هن 18 هنم لمما ماعطلان م عاضتو كل ءمىأ هعمل علضو قا نعلامعغن بأن ماعلض علضو

 هنعلضو قدرطلالجرلا (لضإ هلم هعولذتد وق هناك <.اعردفاذامالا اذ عاضأو هعالضأ
 ءاعاجو ىعمفلا سهو دست ةغا ذه لاضووف هيلادت مذ هنعلز ةلالضوالالض برمض بابن م لضإ

 لالا قنا نوةنلاعلا لحل خا ويو هلم لأ حاتم ل يابا ظنا 0

 | باوقوتلاة لزم لاوس عل اوى ةاورت لا ااا ا ل
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 د

 سرمد
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 هل اهنال ماارسكي ب رضملا,سوٌةلاثدرضو طيخشبرضم طاسدو نطقلاعماهطاخةيرضملا دامقلا
 اذازيج لك ع ةرامع با .1لاحالطصاىفب رضا اونطقلا ف دن دنعرتولا|مترضت ة.ثخوهو

 نيدو رضملادحأ ةيسن نوكست ةلج هنم عفترت لع نعوأ ام-ةرش الاددعلا ب رش نيددعل اد ىلع ثوسد

 سدسنيث الل اىلا هللا ةيسنف نيثالثب ةتس ة سجن هلاثمرخ الا سو رضا ىلادح اولا ةمسسنكة ملا

 لوالا فاضي و ظفللا نم ف طاقساهمس رّمو سدة اوهورش"الابو رضملا لاذ >اولا ةسنو
 فصتفصت لاعبو فاضيف فصنف ف صن لدقا ذا حمدصيف وأر سك فرسك برض ناك نا ىناثلا ىلا

 بورض ا تادرغمنمدرغم لكف بور ملا تادرغمنمدرغم لكتدرضالارباو+ او هو عد روهو

 ىفهثالث تاقاذاف نيدرغمانكنارش الاداع ددعب ا مهد ثعجحال اوبكرمل او فوطعملا ف ناكنا هنق

 لءةو ضسألا ل _سءلاني-:هفب ب رضلاوتارهثالث ةهتوأ تاره سجن هثالثثاةكذ 'اكف ةسجخ
 ىوش (عرضلا) رثك الا رك كه سنح مانت اذا مج او هصق و بصق ل:هةيرضع-ب رضلا

 هةئافلا (رضلا) هترفح عفن باين ماحرض هة-رضو ارض عوج او لوعفم نعمل .عفوهورهقلا طدسو

 ا ا رار كش لحل 51 للة نان وت دراضا هرضر امهم اههفيو مءاداضلا مكدر رعفلاو

 امومذلاد رضوهف ندي ىف :د-هثبو رّعفو لاح ءوس ناك املكىرهزالالاق امءادرع ايلانوامثالثهفن

 ل دب صمت ىلع اطأ دقو ررضلا مءالاو ضرملا أر ضلا ىسم لد زئثلا ىنواههغب وهف عفنلا دض ناك

 اذك ىلاهرضو هرض ىنعتارا ارضو :راضم هراضو ىنضوأ نيع باه ذ ن ءررضهب رب رض لح رونامعالا

 اذهو ءارسلا صيقنءارضلاورارطضالا نم مار و رضا اودي هنم هل سدلو همل | هأ 1[ ىنعع هرطضاو
 ىلعت اريض عج اواهج وز ةأ هاذ لسا و راضملاع-لاو ررمذلاةرمخملاو هقكملا ىلع ثتّةلطأ

 رئارضوذرضم لج زوريظنا ف دج وب داكد الو ماتو ةع رت لثم ةرب رض عمجا ماكو رئارضع مو سايقلا
 راك (سرضلا) ري قع جو زت اذارضأن م لعاق معا اوهور :ارمضا ف اضد ًارمخم ذأ هاو

 اهثنأتوءامع ًالاريك ذنو نيظغلر امةعاي ثدن أ: او ريك ذتاا ثنو موهف نس همف لق ناذ مءالا اذه

 نار ذاهك ساردأل اوبايتالالاكةنآءاز هلا نع هلس نع سايعلاوأ انريخ أىرابنالا نبال اق اوس

 وبألاتو للا بدل ا يرد از هدا روان هند اهزوص الو ذم هنيعب سوشلا ا احلال

 0 0 0 0 نسلا نعم لع وون ايدو رك ذم سيشل ام

 عراضوهف 0 رذب هل (عرض) طارضلامسالاو ةغل برمض باب نما طرمض

 اعرمذ عرضضو لمتد اهللاىلا عرمضتو هتنهوأ ىجلا هتعرمذأو هل بعت باب نم عر ضو ف اعرمذ حرضضو

 ف رضع اوةأر آل ىدشلاك فاطظل !تاذلعرم ل اورد صملاب ةمهست عرضو هذ فعضاؤرمش فرع ناذو

 نأ دام ع راضملا لعفلاو عرمتلان ماسهقا مشا لاعد ه -- اثلا 4-عراضا او سولفو ساف لدم

 (تدهرض) امضامراص متاذاؤدب ريف عمي هنالدوحولا ف ىض ملال يةوهو عدرا ادد اوزلا هءاع بقاعتو

 امرمض ل رلا مرمضوامارمذ |! متمرمضأو كل ذك ثمر طضاو تهرعضتو ثمن | بعت بابن ءامرمضرانلا
 وهذ هيلعأ - -اوهدامعاةو ارمضو ب عت بان ن نمىرضئشلاب (ىرض) هيضغوأ هعو> لة شا مرضو حف

 يدب علوأ و ه«مزرإهب ىرمضو هد اكدر هارت لاكو هه عتلاو زم فابىدعبوةنراضىث هزالا اوراض

 )»ع ءاغلاو نيعأ !عمداعلا) دلطلا كلل طرشي

 ئشلا لضأىعداز , ن1 محمل !لدلخل الاقل هلاثمأ هناعضأو هالثم هافعضو لئمئشلا (فعض)

 اذه لثلاث رشا لاك قمل اكره ًالالاكو هذءاضملا اوناهذالاكلذكو رثك أو4-.لا ةملعمف

 ناذدو هلم ىأ اذه فعض اذه لاب د> :دانزالسداودازامو للا ؤفعضلالوعتساٌم لص ًالاوه
 فعضا نال هلاثمأ ةثالثوه الم ىأ هفعض اذه لاقي نأ برعلا مالك فزاعولاو الكم ىأ هاقع_ض

 ىطعأ هةعضلاقولو هملثم ىطعأ ىدلو سس صن فع-ض هوطعأ ةمصولا ف لائولف ةروصربغ دأب 0

 ةنالث يي ل ا ل ص اة ا ا ا للا



 (امثاثيامو مهلا عمداضلا) ةًارخاولجرلا

 مهميلج ىأموقلا ةصض تءهمو بلجو حاصف هفاخئ نم عزف اذا احم برمذ بأي نم حضد (جعض)

 هنرهخأو كلذك ه نمرصغتو هنممالاكع م ىاقو هنم معا بعت باد نمرهخو مذ ارهذئل انم(رعض)

 فلالا تعصخأو ضرالاب ىبن+ تعضو ا ءوهذو هذ بأي نم اعصض( تععض) روعدوفهو رهدف هنم

 ل لال أو عض اوعحطضاو عجاضم عمجلاو عوصخا |عضوم مما او ميملا تشب ع مخمل و
 داضلاىناهغسواداضءاثلا باةدنممجمو داضلا4:ع هرهظب وع اطءاقلا بلش نمبرعلان م

 داضل ا نافءاطلا ىف مغدتالداضا |نالةددشمءاطب عمط !لاقي الو داضا اوهو ىل_صألا فرحلا ا.ءلْعَت

 هريغعجاضي ىذلاعيصخلاو هياعساقيالذا درو امو هدم فعضأ ف مغدال فر اواهنمىوذأ

 (امهئاثبامو ءالاعمداضلا

 لج رواره-ثرمذع هس لم قو نينس عد رأ همأ هتاج لاقي محا عنب كاهشلا هنمو ىعسهب وةغلاسم

 وهف هنمكعضلا سانلارثكو ةفرغنازو هكمخو هلةغدوهف سانا | نمل مخل ارثكد ةيطر ناز وكم

 بنرألاو ةأرملاتكصخو ل حاوض عل اوتانل | ىلت ىبا| نسا دك اضل اود-اضا اوسانل |تاقصنم

 هر لثم ىصض عجحاو هلثم ةوصضأاو تفوللمساهن اكرر ذموهو راها ادادتم ادملاو فلاب (ءاصغلا)
 لحوفا

 ءاوض

 يح اه ىمعو درغا|لامء:سا ىهخلاتامع:دسا - سمُملا تعفتراىأىدغا!تعفتر اوىرقو

 اهيف ةصعخغألاو ةوصخر مخ صن سنتاد الثا, هلا لاخدااوهك 7 ارغل الاقو ءاهريخب ىعد ىلع ترخص

 ةئلاثلاو ىحاضأ عجلاوءاملاةسكل امامت ااهرمسكو ةلوعف أرب دة ىف ىهورثك الا ىف زم مضتاغل
 ىطرأو ةاطرأل ثم ىصضأ عجلاو :زمهلا مب ةاصغأ ةعبارلاو اءاطعو ةيطع لئماياصذ عمجلاو ةيصض

 لاق. ف فره ابىدعتدو قد رشتل |مايأ نم ناكت قو ىأ ىف ىعض ليق ىت>رثك ملص أ اذه ىهضا اثقو

 ( ملاوءاخناوداضا ( ةأشب تدصخ

 هايعاوماهسو مهسلثم ماضخ عسجلاو مهضوهف مظعةماضو بنع ناز وام ملايئشلا (مذ)

 (لادلاوداضلا) نوكسلاب تامضخعسجلاو ةمضخ
 ةداضم.داضو هفالخدضا او ئثلالثمدضا اور عوأ لاو دادضأ عمجاو.فكلاوريظ ل اوه (دضلا)

 (امهثاثاموءارلاوداضلا]) راهو ليالاك ناعمةعالناذللا ناداض:ملاو ةفلاخت هنن اداذا
 مه-سرمولا عم ثد رمضو تعرس أر ي_سااىفو ترف اس ضرالا ف د رعضو هريغوأ فيت (هب رمض)
 ترذو كغ وهقصو الم هللا رضو نع هملعد دسفأوأ هيلع ترجم دب ىلع تن رضو متوهاس

 تدرض أو يعالا نعش رضو هنذأ ىلع مود! !برضو او ظةيقس:ملواومانف مولا مهيلعث عب مهناذا ىلع

 او ةيدرضلامسالاو ةفيظو هتلعجاذااعارخ هماعت: رضوالا وه اوأاكرت تضر ءأاضدأ ف لالاد
 امآو ف.فذااالا دح اولا ف سل دب زو ألاةريثكتلاس»دشنا اوقانعالاّتد رضوهقنعثدرضو بد ارض

 رد_صملاودحاونزو ىثالثلا عيجو هتادالجأ ثدرضو ب رعل الوقاذدو لات ناهج ولا هيغف عمذلا

 ترضمو هعذلوهعجودتشاانابرضح را برضوا مياعاززرسكلاءابارض ةقانل!لسغل ابرضو ب رمضلا

 اضد أنبه ولايةب رش ملاقيف ءاهلااثزؤد دقو ه:مهب ب رضدىذل!ناك-لااهرسكوءا رلا تفي فعسلا

 رومألات د راطض اولرحتامىأ برطخااف ه:.مرواورطخ اواو راضتوةب راضمانالف نالف براضو

 برشو ةعفدىأ :دحاوةبرضهتذخ أ ودهم لاثم برضملا عضوم لاو ا ,تصن ةمدقلا تب رضو تغفادخا
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 (داضلاباتك (

 (امهثلثيامو ءاملاعمداضلا)

 زنعل انودامنمو هنمريك أامنمونوذرحل ار دق ىلعوهاماهنذ عاونأ ىهو نوذرلا هش ةباد (بضلا)

 لثمبايض عجلاوامهنم ضيدت ناج رفاش ىثن لاو نانز هلرك ذلا نأ هتةلخ مدع نمواهمظعأودو
 ىمعسوا مامض ترثكف لالا, ضرالا تدضأو ةمض ىثذالاو سلفاو سلق لدم اضي أ بضأ و ما همسو مهس

 . اداضدأ بضل اوادرفمراص هن ال هظغل ىلع ىنايض هملا ةم_سنلاو بالاك نم ةليمق بامض هنمو عسجلاب
 ديدح نم ةمضلاود قحط اضل اواهمدل اس برمذ بان نم مضت هللا تدضو هنمىدتف ةفّشل |تدصت

 ةيسض هل ثامعلّثتلاب هتدم_ضو تانجو هنج لكم تامضاهعجسو ءانالاامسعشد هودوأر فصوأ

 75 ويلا بضأو تاو د-ءلابضرالا غي رابغلاكىدنوهوةباصمو باه# ل_ئمةبامسخض عج بامضلاو

 قلدنا عمة ريض سرفو بو وهّماوق عجب رمض بأي نم أر يض س هرغا |( ريض) بامضاذناكاذاف لالا

 ةرامضلاو ريباضأ عملاو ةمزملا ىهو ةع اجىأ :زمهلا ةرسسكب ب تكن م ةرامضاهدنعو ردصملابفصو
 داليلا تطرض لبق هنمواٌءيلبا طفح هظفح برعض باين ماطبض (هطبض) رئابض عسل او ةٌعلرسكتاب
 وهو طيضأو هف هي دبا لك لع بعت باب نماطبض ظب_ضو صن همف سلام ايق اه ىهأب تقاذا اهريغو
 ىننالاب صتختو ىثنأ ىهو مهتةغل فا منوكسبو سبق ةغلىفءابلا مشب (عيضلا)رمسو رمسعأ هللاقب ىذلا
 ءاحناعم نوكسسلاب ةعبسو ع-مسليقاك ءاهلاب ةعبض ىثنالا ف ليقاعرو ىثنالاو زذلا ىلء عمت ليقو
 عام ىلعءاملا مشد عسيضلا عمي وني-حأر مو ناحرمم لدم نيعامض ع-خاوناعمض رك ذااو فيدل

 َخ رف لثم عابضأ عاود ضعلا نوكسلاب عمضلاودبدجا ةزسلا مخلب عبضلاو عضأ ىلعا موكسبو
 نم عبطضاو اهداضع ا ىهو اه ريسىفاهعابضاتدمنيةهكةد عيضت ليحلاو لدالاث عيضو خارفأو
 ىد_عشو رسب ألا هقثاعىلعهيقلي و نيهأا هطباثدت نمهب ود لخ دينو هود ضءلاوهو عضل |

 هبىه-مذأ اب ةعامضوءاوس مثوتلاو طبأتا او عايطضالاو ىرهزالالاقهبوُدد عيطضا|لاةيقءاملاب
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 امه:اثياموو اول اعم منوذلا

 امهتلثدأمو. انكلإ عمنونلا

 ) ءامخلا انكم

 امهئلثداموءاملا عم,احملا
 امهللشامو ءاثلا عمماشلا

 امهئلثيامو ميلا عمال

 امهئلثيامولادلا عم ءاملا

 امهثاثيامولاذلا عمءاهملا

 امهئلثياموءارلاعمءافا

 امهئلثيامو ىازلا عم اهلا
 امهثلشبامونيثلاعمءاملا

 امهئاثياموداضل اعمءاحلا
 ءاغلاعمءاسلا

 امهئلثيامو ماللا عمءاجلا
 امهئلثيامو ملا عمءالا
 امهثلشامونونلا عم.املا

 امهثلثي امور اولا عمءاحلا
 امهثلثياموءاملا عمال

 6 واولا باتك

 امهئاشامو# 0 اولا

 امهئلثياموءاثااعمواولا
 امهثلثاموءاثلا ل
 امهئلثيامو ماع 51

 اراهتاش انوا عمواولا

 امهئلشامو ءاذلا ةسواولا

 امههشثيامولادلا تواولا
 لادلاعمواولا

 امهئاثياموءارلاعمواولا
 امهئلثبامو ىازا ا عموأولا
 امهثلثيامو نيسلا عمو اولا

 امهئاثر مونيا عمواولا

 امهئلثياموداصلا عمراولا
 امهثاثياموداضلا عمو اولا

 امهئلثياموءاطلاعمواولا

 امهئائراموءاظلاعمواولا
 اموثلثامونيعلاعمواولا

 امهماثيامونيغلاعمواولا

 هةقروك
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 ااا
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 اههئاثناموءاغلاعموولا

 امهثلثيامو ناقلاعمواولا

 امهئلثيامو فاكل اعمواولا

 اههئلثي امو مدللا عمواولا
 كامو عمو اولا

 امهئاشامو نوذل اعمواولا

 اضياواول 5 ةزمحلاعمواولا

00 
 )»ع الابن

 (هعاخلا)

 حلامز دالاىثالثاا لصف

 ملاناكنا ىثالدلا لصف

 ملا ىخا.لاناكا ذالصف

 م !لعفلان العا لصف

 0 ىسولدطف

 حلال عف آنمرداصملاامأو لصف

 حلاهردصل سدلدرلا ىثالثا |لصف

 خلا اناكم لعفملا لعجاذا لصف
 ملامضلاب ةلاعفو ل اعف ءاجو لصف

 للا ىئالث مسا لكل صف

 خلاء اغا ارمسكب ل يعف ىحي لمصف
 حل !ءاغلامضب لوعفلا لصف

 ملا ىثالث لعف نمردصملا, ىحي لصف

 ,حالعف ىلع ىثالثلا لعفل ا ناك اذا لصف

 حلا ماسقأ ةثالثءاضعالا لصف

 ملا ناثودحاو ل رلوعن لصف

 ملا عمج لكجاج زلاقعءاونأ لا لصف

 حا ىئالثلا لعفلا ناك اذا لصف

 حلااهانعم 5 روكد دق ةيسنا |لصف

 ناملا ىف لمإلا ءانم“ ىف لصف
 ٠ ق.قح ثنؤمىلا لعفل ادنسأ اذا لصف

 حلاو رمي نم ىلعأدي ز مهلوق لصف
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 امهئلئيامو مملاعم قاكلا
 اههئلثيامونونلا عمفاكلا
 اههئاثباموءاحناعمفاكلا

 امهئاثبابو واولاعمفاكلا

 امهشلشام و امل ١ عمفاك-ا ١

 (مذللاباتك)

 امهئلثاموءابلا عمماللا

 ءاثلاعمماللا

 امهئاثياموءاثلا عم ءماللا

 امهئلشبامو ماعم ماللا

 امه اندامو ء 1

 امهئلثيامولادلاعم مالا
 امهتلثام هولاذلا 5 ١

 امهئاثدامو ىازلاعممالللا

 اوهئلثيامونيسلا عم ماللا

 امهءلمدامو داصلاعمماللا

 امههئلثيامو ءاطلاعمماللا
 امهئلش ام 0و9 نيعل ل 2 دلالا

 امهتلثدام ءونيعلا عممذللا

 امهلشامو ءاقل اعمماللا

 امهئلثدام هرفاقلا عممذللا

 امهئامدامو فاكلا عمماللا

 امهئلمدامو مملاعم ماللا

 امهئلثباموءاشلا عم ماللا

 امهثلثدامو واولاعمماللا

 امهئائياموءابلا عم مالا
 (مملاباتك 2

 امهثلثباموءاتلاعم مملا

 امودلْشاموءامل اعممملا

 امهئلث ام هو ملا مم ميلا

 امهئلشياموءاخلا عم مملا

 امهتلثراموءاخلا عم مما

 اههئلثيامو لادلاعم مملا

01 

 امهنلم :اموءارلاعم مج

 امهئلشمامو ىاز 0 7

 امهئلثيامو نيسأاعم مجملا

 امه

 | غم

 لوكا

 امهثلكدام هو نيس ١ عم مملا

 اموةلشاموداصلا عممملا

 امهئلثب امو داضلا عم ملا

 امهئاثياوءاطلاعم ملا

 امهثلشام هونيعل ا عم مملا

 امهئلشام هو نيم ١ عم مملا

 امهئلثدامو فاعلا حم م |

 امهةلمدامو فاكلاا عم ملا

 امهثلثبامو ملا عم مملا

 امهئاشامون روذلا عم مملا

 امهُدلُت ؟ةاموءاشلا عم عم مهلا

 انهتنياز وإلا ماما

 امهئاثداموءامل |عم مملا

 (نونلاباتك 2

 امهئلشاموءابلاعمنونلا

 امهئلثاموءانتلاعمنونلا

 امهثلئاموءاثلاعمنونلا

 امهللثيامو ما عمنوذلا

 امهثلثباموءاخلا عم نونلا

 امهتلثاموءاخلاعمنونلا

 امهثلثبامو لادلا عمنونلا

 امهثلثيامو لاذلاعمنونلا

 امهثلث اموءارلا عمنونلا

 امهئاثاموىازأا عمن روذلا

 امهتلكام هو نيل | عمن روذلا

 امهئلثبامو نيشا|عمنونلا

 امهئلثاموداصلاعمنوذلا

 امهئاداموداضلا عمن روذلا

 امهثلثراموءاطلاعمنونلا

 امهتلشامو ءاطلاعمنوخلا

 امهئلش انو نيعل !عمنونلا

 امهةامداف ,ونيعل ١ عمن روذلا

 امهئلئاموءاغلاءمنوذلا

 أمهئلشاموفافلا عمنونل ١

 اموهثلد ءاموفاكلاعمنوذلا

 اهموهيلمد دامو مملا عم منوذلا

 امهتلكاموع اهنا عمنونلا



 ا
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 امهئلثيامو ىازلا عمنيغلا

 ماللاونيسلاعمنيغلا
 اههثلثيامونيشلا عمنيغلا
 امهثلثاموداصا |عمنيغلا
 انمهثلثيامو داضلا عمنيغلا
 امهئلثياموءاطلا عمنيغلا
 امهئلثياموءافلاعمنيغلا

 امهثلابامو مالا عمْنيغلا
 اههئلثرامومملاعمنيغلا
 امهثلثبامونونل ا عمنمغلا

 امهئاشبامو واولاعمنيغلا

 امهئلثيابو ءاملاعمنيغلا
 ( ءافلاباتك )
 امهئاثبامو ءاثلاعمءاغلا

 ءاثلاعمءافلا

 امهثلثيامو جلا عمءاغلا
 امهئلثيامو ءاحلا عمءافلا

 امهئلثياموءاذناعمءاغلا
 امهئلثي امولادلا عمماغلا

 لاذلاعمءافلا
 امهئاثياموءارلا عمءاغلا

 امهئلشاموىازلا عمءافلا
 امهئلثدامو نيسل |عمءافلا

 امهثلثدامو نيشلاعمءاغلا

 امهئلثيامو داصلاعمءافلا
 امهئاثءاموداضلا عمءاغلا

 امهثلثيامو ءاطلا عمءافلا
 ءاظلاعمءافلا

 امهثلثبامو نيعلاعمءامملا
 ءارلاو نيغلاعمءاغلا

 امهئلثيامو فاعلا عمءافلا
 امهئلثيامو فاكل اعمءاغلا
 امهئلثرامومدللاعمءافلا
 امهئلئيامونونلاعمءافلا
 امهئلثرامو ءاشا عمءاغلا

 امهثلثياموواولاعمءافلا
 امهثلش ايوءايلاعمءافلا
 (ناقلاباتك )

 امهتلشاموءامل اعمفاقل ا

 امهئلشامو٠ اثلاوفاقلا

 امهئلشاموءاثلاو فاقلا

 امهثلثداموءاطاوفاقلا

 امهئلشامولادلاو فاعلا

 امهثلثرامو لاذلا عمفاقلا

 امهثلثدامو» ارلاعمفاقلا

 اً اماموىازل اعمفاقل |

 امهتلثبامونيسلاعمفاقلا

 امهثلُش امونيشلا عم فاعل ١

 اوهثلثأمو داصلاءمفاّقلا

 امهئلثن امو داضلا عمفاقللا

 امهتلشاموءاطل !عمفاقلا

 امهئاش ام و نيعل ١ عمفاقلا

 امهئلك اموءاغلا عمفاقلا

 امهثلثد اموفاقلا عمفاقلا

 امهئاثيامو ماللا عم فاعل ١

 امهئلثيامو مما عم فاقلا

 امهثلثدامونونذلا مناقلا

 امهثاثدامو ءاهفاعمفاقلا

 امهثلثءاموواولا عم فاقلا

 امهثلثامو ءامل !عمفاقلا

 ( فاعلا ب اثك (

 امهثلثراموءابلاعمفاكلا

 امهتلشاموءاملاعمف اكل ١

 امهثلثياموءاثلا عم اكل

 ماللاو ءاحلاعمفاكلا إ

 امهئلثدامو لادلاعمفاكلا

 امهثلشامولاذلا عم فاكلا

 امهةلثباموءارلاعمفاكلا

 ىازا اعمفاكلاا

 امهئلشام هو نيسلا عم فاكلا

 امهئلثيامونيشلاعمفاكل ١

 مملاوءاظلا مناكلا

 ءامل اونيعلاعمفاكلاا

 نيَءلا عم فتاكلاا

 امهثلثدامو ءافلا عم فاكلا

 امهثلثدامو ماللاعمفاكلا



 ( رينملاحامسعملا نم ىناملاءزلا تسرهف (

 هفك

 (داضلاباتك )
 امهئاشام وءامل !عمداضلا

 امهئلش اموم+لاعمداضأ |

 امهئاثناموءاحلاعمداضلا

 مملاوءاخل اوداضلا

 لادااوداضلا

 امهتاشاموءارلاوداضلا

 ءافلاو نيعلا عمداضلا
 امهئلش ام هو نيخأ ١ عم داضلا

 امهئلشاموءافلاوداضلا

 امهئلشامو ماللاعمداضلا

 امهثاشامو مذ ١ عمداضأ ١

 امهئلثيامونونلاعمداضلا
 ءانلا عمداضلا

 امهئئبامو و اولا عمداضلا
 امهئلثيامو ءاملا عمداضلا
 ءاطلااتك (

 امهئلش اموءاملاوءاطلا

 اموةلشامو محلا عمءاطلا

 امهئلثراموءاخلا عم ءاطلا

 امهئاثياموءارلا عم مءاطلا

 ندا عسانا ١ تاق هد هاه 52 225” فر و ىو 27 0058. جدد وعا 20ج 5 ج5 ها

 اموثلثيامونيعلاعمءاطلا 1

 نيغلا عم ءاطلا ١

 امهئلث اموءاغلا عمءاطلا 1

 امهئلثدامو ماللا مءاطلا ١١

 |امهتلثي امو مما عمءاطل | مس

 امهئاشدامو نوخا أعم اطلا 5 ١

 ءارلاوءاهلا عمءاطلا وس

 امهئلئيامو واولاعمءاطلا 5

 امهئاقياموءامل اعمءاطلا 16

 (ءاطلاباتك (ر 01

 ءابلاعمماظلا 5

 امهثاشءاموءارلاعمءاطلا

 نوذل اونيعل اعمءاطلا |

03 

 هقيدك

 اموثاثياموماللاعمءاظلا 5
 مملاعم ءاطلا 5

 نوذلا عمءاظلا 0

 ءارلاوءاشلا عمءالظلا 1

 ءايلاعم» ءاطلا م

 ( نيعلاباتك ) 01

 امه اثياموءابا |عمنيعلا 01

 امهئلثيامو ءانلاعمنيعلا 8

 اموثلثيامو ءاثلاعم نيعلا 528

 امهئلثبامو ملا عم نيعلا 58

 امهئلثيامولادلاعمنيعلا 55

 امهئلثيامولاذلا عم نيعلا مس

 امهالثداموءارلاعمنيعلا 2

 امهئلث اموىازلاعمنيعلا -

 امهئلشامونيسلا عم نيعلا 6

 امهئلثشيامو نيشلاعمنبعلا 8

 امهتلشامو داصلا عمنيعلا سَ

 امهئاثرامو داضل اعمنيعلا ا

 امهئاثياموءاطلاعمنيعلا سا

 امهثلش اموءاظل عم نيعلا وسيول

 اههثلشاموءاغلا منيعلا سرع

 امهتلشاموناقلا نيعلا سَ

 امهئاثيابوفاكلا عمنيعلا 3

 امهثلثنامو ماللاعمنبعلا ا

 امهئاثيامو مملاعمنيعلا مَ

 امهلئيامو نونااعمنيعلا 0

 امهئلثياموءاهلا عمنيعلا 1

 امهئلثيامو واولاعم نيعلا 2(

 امهثلثيامو ءايل |عمنيعلا 1

 (نيغلاباتك ) عم

 امهثلثراموءابلاعمنيغلا 6

 ماو« امااعم نيغلا 6

 امهثلش اموءاش دل |عمنيغلا 6

 كل منيغلا 1

 اههئاثيامو لاذلا عمنيغلا 61
 امهئلشدامو ءارلا عم نيغلا 6
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 ىناصصلاو عدصت بوُدل احاصناو ثلاط ةرْلا ت>اصو رداع ا مدصو هده هب صن ئذلاب (حاص)

 سرافناهلاق ةينادك<لءقو هيل |تدسنن ةل دش نادكد همعا شدك ناكلاقي وةنددملاب فو رك

 نالادامصو دزاص لل رااو مهصمرعطل او اد رص ءدم_صد هريغو رعاطلا ل-> رلا (داص) ىرهزألاو

 لكل |ىفرسكلاب لعغب ىف ة-غل هلاذ ثرغل لاغو فاعدفاعو تاس تاو داصن داص لاقد ىنأ ارعالا

 هداصل 5م ءداطصاودوم_صع-ةاو ردصملاب هموم«"امأو لوعقم ىن»علعفاما|د._-صداصدأم ىد*ق

 رادواّياع نكت لن اد_هبىنغلا هلا ىلا لذ اةرو ريصاممغدي ز (راص) زم _هريسغب ديأ معهاو

 صال اريصو ثددحلااذهىفالافرحلااذبم عمس د ييعو أ لاقرده هنمعف باب رصف رطن نم ثددملا

 هعجونمز فم دقت (فءصلا) ردسو رد. سلة مر صاع عج معلا ةريظ> ةريصااوه2.فاعو هك

 فيصلا في صملاو ةفئاصةلماو فئاص موي واضيأ فيصل !هيف أ ىذلارطملا ىعس و فومدص
 مههرص اوم انأ موق افاصو رهثاانم ةرهاشم لثم فصل نم هفداصم هتاماعو فئاصملاعمملاو

 افمصمهسلا فاسو صا ىنافك لي ةثتلاب ىنفمص وف رصلا ىناوا_خد فا ًالاداوفاصأو

 ضرخغلانعلدع لاو عاد ناد نم اودو

 (( رينملاحابصملا بات نم لوألا ءزجلاغ شادم )

 ( داضلاب اتكهلوأو ىناشلا ءْرَلاهبدو )
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000 
 0 1 اج وج تو و و ورعب 1و لجو عب كتطام تبف# قدح رج دج 1 , < ند ارا لحي 95-775 5 ل ل 1762227 زج ان قولا ل ات 30198 /رر بااام تاتا تاتش اتا ا طن

 ثاثئولاطرأ ةسهن كل ذودا دما ةعب هرأ ةنددملابىذلا لو هيلعدتلا لص ىنل ما كم (عاصلا)
 ةدانز زاانأيدرو نار ءلا لل_هأهب لماعت ىذلاهن ؟أللاطر أ ةينا ءعاصلاة لف ع .:حوبأ لاقو ىدادغملاب

 املكتو هنيدملا كلام عمجاودءثرلاع مجال فسوبابأ نأ كحال عرمشلا فرع ىلع ئراط فرع

 0 1 السنا اوسر عاصكلاملا ف لاط رأةمناقعا اصاافسوب وب لاف عاصلا ىف

 وطعلا اه نوع ئاوناكممتأ ممئابأ نعاوربخأف عا اوصأ دع 0

 فسوبونأع.+رفاثلثو لاطر 1 ا را مسو هيلعدتلا ىلهدّنلالوسر ىلا امنوعف دي و
 عاصلاربك فار ءلاىلوامل جاجا نأ ىناطالا هاك امةدان زا بيسو ةند د ملا لهأ هبمريخأامىلا هلو نع
 وهاغانيم 11 اا عر نطلب لاطرأ ةيذامتهلعف ريعستا قاوسألا لهأ ىلءهعسوو

 مهدتعدملاو لاطرأ ةينامعاصلانولوقد ةفوك-ل!لدأواضدىرهزألالاقو ثلثولاطرأ ةمن
 نءاضدأ ةياكملا٠ ذه ل ثم ىب طةرادلاىورو ةنددملا لهأ هفر ءبالو جا +لازيغملا اوهمهعاصو هعدر

 م-سو هيلع هلا لدهن أ لوسر عاص ردق مك هشلادبعابأاب سن نيكلاملتاق لاك ىذا ارثانا_يولس نيوصعا

 وبأث اق وهنملاك م قلاش ثغلاختناد_.عابأ ايت لق هتر حان قارعلاب ثاثولاط ا ا

 نالفاب كدج عادتاهنالفاب هن اتاك لاك اديدشاميضغبضغذ لاق لاطرأ هم ءناقلوق هغمنح

 هنا هيب [نعىبأ ىنروجأ اذهلامف عسآ ةق نددج عاصتا هنالفام كعءاص تاه

 ىدؤي ناك هنا هيخأ نع ىأ ىنربخأ اذه لاقو سو4ءلعدتلا ىلص ىذلاىلا عاصل اذ ةرطغل !ىدوب ناك

 ىلا عاصلا اذ مىدؤت تناك امنا همأ نعىأ قريخأ اذه لاقو مل-و هيلعدتا ىلسىننلا ىلا عاصلا اذهب

 ءارغلا لات ُثنود ورك ا انائو لاطرأ ةعتتناكفاهتر وسان [كلامل !اورسو ةيلعوتل لالا

 لهأود سود 1 ةل-لاىف اهتوعمد و عا صلانوُئنؤد زاخلالهأ

 دزعمدفأر بك ذتلا اج زاا لاو دسأ ىنب ضعبا 4: زئاعرو عاوصأ ىلع نوءم و نو ركذي رف
 نط تلا وراد للتي لقنادر عمحمناو هراغا | نعىز رطملا ل _قةنوءالعلا

 ناك ناوهنأل سامقلا ناطذ ىد-:ءسداوىرامتالانبالاقو ماوعلا أ ط + نم متاحوبأ هلعج هل من ىذلا
 ءافلاعضومىلا نيعلاعضوم نم ةزمهللا نولقنب مهن اوهو مهنع لةذام سايق هنك-ا برعل نم عوههريغ
 ةغايمصلا علو اور تاس«: الح ةلغح اعوص ةعوصت بهذلا لج >حرلا (غاصإ دانآ اور ' اا نولوةمف

 لعل ةصلاو هتقلخشا ةغم_تو ةجقلال_:ءواولااهاصأ ةغم_صلاو هقلتخ ا اغوص بذك-ل!غاصو

 0 اذد غوصاذ دو ريدقما و

 فوصتوفو صل اريدك فادصو فز دأ شد وه:مصخأ ةفوصلاون ا (تقرصلا) ريد هَمأَو

 (لاص] لدع فيصيو فوصي ف دشلا ل مهسلا فاضو داوم ةلك| ةيفوص موق نم فو دودو لجرلا
 الو دلاصو ريعبلادسأت:-ا تاقاهلت امد لبالا ىلع ريعبلا ب ثواذادي زوبأ لاق بدو الوص لو صد لسفلا
 لود نم برعلا نمو ىط سقرمسل الا لاط سا «_ءاعلاصو كاذك ةلامصااوةرملا ةلوصلاوالامصو

 ليئامايصواموص موصي (ماص) لّودوهوهنرؤ ىلع نرةالز ءهربغبو ريعملل ةز مف اببرق لل-:ملؤص
 نعد ملك ةد.عوبأ لاو صوص ال لاسم اف ع رشا اىف ل معّةس | ةغلل ىف كاسمالا قا ط موه
 لح روفالةعاالب م اق ىأ م هقاصريغليخو مامص لي 6 : غاصوهفريسوأ مااكوأ ماعط

 نايصلاراه ا ا ملف و دحاولا طظفا ىلع مدوموص موةوةغلامم ماوصو محاص
 نوصمو من هناي صوان .صوانوص هناوص ف4 ةطظفح هتنصو ئذلا همفناصد اموهو هْعلرسكا اعمءايلاب

 ن« هضرع ل+ رلاناصو لوعفم هنزوو مهلا نع نوو صمو ني-علا صقانلا لوغم هنز وو صنلا ىلع

 وهون اود :د> اولاةب الا يف ةراخغا نميرمضناوصااو لاذت,الا الخ نواصل او نيصو هذ سندلا

 هبدم لدم ىوص عسجلا اود رطل اى ةيوصنملاةراخا نم 00( شلا] هو نم نالفومح نس لاك

 باطرأو بطر لثم ءاودأو ىدمو

 مسج حج # رح تس اج نا ع .. ءددف



 لا

 نولو ضعب نو دهضءيأل ردا غينصت :رعلا فنص واذه نم باتكلا ف ينصت :واهد 7 و قيل ةرصسأا ْ

 لاّقيو سابع نيانع ىوربو بدحئاوأ :راخنمذتملان ثول اوه لاب ( مصل )ضعي نود هضعب
 منصلا سرافزبالاؤو بخور ح نمد اود ناولاو بوذتىتاا ةين دعم ارهاوجلان م ذخعملا ملا
 ئذلا ند و هريغو طبالا ت<رفذلا (تانصلا) ماندأعمللاو ةضفوأ ساحنوأ سدخ نمذخدام
 (اموءلشاموءالا عمداصلا) نائص هلراص فاألاب

 ا ألا بهصأرك ذاق بعت تاب نمانهدبهدو رعشاار ارجاةب وهصلاو (ةيهصلا)

 تا انا ةيمأ نب لاله د دح ىو تويسألاقيق سايمل |ىلعر# :روصن و رجوع ارجو رجأ لثمهص

 لايف مخرتل اريغصتاضد أر غ +صدوهب تسمرىذلإ اوهفنيتيلالا خداسنيفاسلا سجن عبنأ سويصأهب

 0 مولاق ةًارملات دبله رهصلاليلخلا لاق راهصأ هعجج( رهصلا) ىعمةيو بنهص
 تاوذو مراحل ىوذءا#فلا تايارق ىلع لمد رولا ىرهز ًالالاقو اراهصااعيج نات الاوءاجالا

 ناكنمودلر ما جوز راهصأ٠ الؤهف تالا ناولاوخأ الاو ماممءالاو مهدالوأ وةوخالاو نيو لاك مراح

 لبق نمناكنم لك ثيكسلانبالاقو اضدأ ةأرملا 0 راها هتبارةىوذنمجو لا لبةنم
 نيغن_صلاعم_ه<و نائخألامهف :ًارملا لبق نمناكنمو ءاسجحالامهف همعوأ هيخأوأ هيدأ نم وزلا

 لاهدكووهفالمهص عفن بابن 1 م هْعَل فو برمذ باب 1 نءلهسد سرفلا (لهص) برعم

 ( امهئلثباموواولا عمداصلا )
 ةيئاثلاو لاق بأ نمايوصهياصامها ١> نابرخأ ناّمغل هيفو ضرغلا ل_صوةباصا م يسلا (باصأ)

 بنصب ئاذنو رد _تملأب ةيهست وص 0 وصرطملاهباصو عاب باي نما ص هد _صي

 أطخأت باوصلا باصأ مهو هنموهدار 1 يذأ|لدجاإلا ناسا اسس وون ا لاشاس ارا

 سافن ارو بوصل اوأ ط 11 د_ضوهو باوصل امسالاوهلعفو هلو ىف باسو باوصلادا ارآىأب اوملا

 ه«تمواشلا هتيغد ناصاو تاسأذ ىرو نامل باص اهتاض او ابوس دي وصد خا هاو تاوسلا ل

 ىمصألا لاوو برامعم لص لصأل و اولات سا صمروهْسم ااهءجوةهلزانلا د اع ب ١ اةيدصملاوهباصأ امس انلا

 له ًاماللك ن ميئاصم للعاهعجب نأ ىرأو لاك تاسصم ليقف |ا] اوفا ًالاباهطظةل ىلع تعج دق

 ىأدباصمهتلاوسحو باصم فا الانهباصأ نمو ص قنا | ىلع ب وص مهباص نم لوعغملا معاو راصم“ الا

 باصتساوانا اوص هدب ار هلعف تدوصتساو ب اودهناكأق هلوؤ ثد وصو <«ةعح ّئشا |بوصو هثءيصم

 مالكلا سرح فرعل لع (تومعلا) 5 عل انالاكأ د وصوب وه سأ لم

 ىلااءاهذ ثنا امنا * توصلاهذ- هان كس ىتبلئاس 00 كلودامأو ري نمرعو تاوصأ عملو

 ا كوةهصلا

 توصلا ىو ثدصو حاص اذا تراص لح ضل اعلا ىنعم ىلع ةمّشعل | اهو ةيشعل !ىنعم ىلعءاثعلا ١

 1 > اوانرحاهتدتك ءاحفاتد ون ناةروسل ا ىلع لع (داص) سانلا ف لملاك ذلا ارمسكلاب تدصلاو ْ

 ترس تكحهوداص ثاَذذنرملا اسه ىلعا سمك ةروسللا هاا متاعح ن او فوولا ىلع ه ةبملمم تا ْ

 ثدنأةلانارا.ةعافرصندالامتارعاام رعد نمم-هممو 1 المت ذل انوع وزينك اسا اءاوعماال

 اهعجولاثقلا (ةروصلا) نونو فاق هلثم .واداص تأرثلوَعَتف رك ذتلارارا.ةعااهفرصد نم مهنمو |

 ةروصلاقاطت دقو وهرومع:ف نهذلا ىف هةلكشوهنرود تاثمئلا|تروصتو فرغو هفرغلثمروص

 اهتقصىأاذك ةلْدسملاةروص موق هنمو هتفص ىأاذك ألا :رود مهوقك ة فصل ااهداربو

 ناتشم ىأ نيتك: روصل انيدروصأ لج ر لاعب هنمولاف هلامأ ىنءع راصنانف ا ألانئثلاهراصأو ْ

 اعيطقىأرسكلاب رقيلانماراوص تد ارو ةغارمسك-| اوداصلا ضب هؤاعوْه ار اوصو قوش نيد ش
2-5 

وزئاذام-ميلاترداصو راهصألا
 ١ وهو فيعضا 4 ةقودامعأ ارسسكب وهو فورعم عي رهصلاو مه«تح

 1 لوةنمهباصأ لاعب هنموكردأ اذاّئذلاهباصأو جوزلا عاتمسانعةب انك هتج و زنمباصأ ل اقد

 رهدص

 تو

 توص

 دومص

 لدوص



1 
 ل

 فدض هوب نأ مدد الن ذالا نال د_ةماهتذان روك نأ عصمال و حما مذاكامتامعف كلذ فصورال

 كلذكف فاكريغاهتوكس ناكعرشلا ل. ةواهتوكس ل ثم اهنذا ىنءملا قيمف هلامغن نوكدالدنال توكسلاب

 ىف ىذلا قرأن انذالا (خامد) قلغم تهدم بارو هلفوجال توهم ئُثو ىنعملا سكعنءفاهنذا م

 نمةروك (ةرمد) ةحلسأوحالس لدم ةخمدأ عملو اهسفن نذالاوه لمقو عمءااوهو سأرلاىلا[] رع

 لائم ىهوانب ادجأضعبل ةبنىهو اهظفل لعىرهص ةم_بفلاو معلا نارعب ىعملا لام اروك

 اضيأةرهصوأطخمملا منو لاَمف ىزرطملادازوةعاجو ىركبلاهلات نيسعلاوءافلا ممفبةلعيف
 رد_صموهواههرغصو نيزذألا وصل (عمجلا) رش هوج لاشم يموصودالبل كل: نمريغصدلب

 عماوص عمل اوىراصنلا هعمودىتشاكلذ نمو عهدتمو هف مضنم لكو بعت بادنم نذألا تعمد

 (خمصلا) ىلعألا دج وهو عمدأ ىلا ةمسنروهشملامامالا يمدألاو لج رلا ىعمهب وك ذعمدأ باقو

 روشلا تغمدأو روقو ةرقو رقلثم غومدعمجلاو ةغمدةد>اولااهو و ءاضعل اره نم باعدام

 خمصلابهسسأرؤهدو نالسيغمأ,ةاهدملاىهلاقيو ملطلا خهدهنمىرعلاو اهغمد تح رشأ فلاألاب

 [إ| هريغو ىرهزألاهرمسف اذكه اهعم- لطب بعت بان نمامهدنذالا (ثتمهص) هبمدبلل ئءاغيمدت

 رجأ لثممص عم اوءامصىثن لاو مدأركذلاذ اممص مدد مد لاقيف اًضيأ صْخشلا ىلا لعفلا دنس و

 ىثالثلا لمعةسالو هلق ىلعامزال عاب رلالمعتساا ع روهنلاهمدأ ل اّميف ةزمهفابىدعتد ورجو ءارجو

 مصألا يجر رهش ىعس ونذالا تمدلاقي الف لوع_غلل نسدالو نذال اهلنا مصلاقي الفايل_عتم

 ءاهد ىهف ةنتفلا تهدو تهدم بلص معأ رهو ثرختسمءادنالو لاق ةكرس هيف عمسدال ناك هنال

 نازو مهدلاو صافعلاوه لمقو ادادساهخىفلعامودو رسكلاياهوكو ةروراقلاماهدوتدتنا

 دسألاريسكل اي ةمدل او همف ىضم ديدشتلاب سصألا ىفممصو هطسو بلَقل امهكو ئشل نم صلاخلامس رك

 ري-غنمبوثلابفامتلالاءا.هدل|لاهشاو ةمصلا نبدي رده4ئمو لجرلاهب ىم+م عاش هب ىهع م

 ثنأو تامر باب نما دم ىهدد ديصلا (ىمد) لهث فى خمدقودملا نم رخت عضوم هل له نأ

 عدو تيمدأام لكثددحلا ىو هارتتنأو لب دءنيبهتاتقاذاهتيمدأ لاق.ف فلآلاب ىدعتبو هارت

 لكؤد اًدنهفهلةةدقو هقحتف همد لمس وكتيعباديص لكل اذخأي نأ هانعم ى :رهزألال اك ثدغأ 5

 ليثعلا ليس ىلع ب لكلا !ىلءري_ف:لا فىرهزألارصتقاهقو هارت تنأو كاك هلتئام لك ىنعملاو

 سلا صالوق هياعواممف ماعُس د ارهاظودب قل« مهسااو
 5 رشن نمدعال هلام « هكنمر ىمد الوهذ

 مهب ثاملد ىر دتالف هرث لو تاغ لن يع نع باغ تمنأ ىنعمو لقب ال ىراذا ىأ فعضلاب هفصب
 امهئلثبامونونلا عمداصلا ) ضرع ئش مأ كدلكو

 جون هعجب ىهالملا تال 1 نم (نصلا)تفزا !هنمذنقإ و فو رعمر م“ لجرغسنازو (ىونصلا)
 ىقفل_ء#اللاقيو رخ الانامهدحبرمضارودمذخكامودو ىز رطملالاف سولفو سلف لم

 رانوألاوذ متصل اامأو برعلا هفرعتئث ىهواضبأ جو:صاراغ-صرو د لاس اهلا نم فدلاراط

: 
 ش

 رم

 ىو

 رو

 انصعمملاو عناد لعاغلاو ةعانصلا مءالاواعنص هعنصأ ( هةعنص )ب رتامفداكو 2 صتخق || عدص
 ُع رم راو ءاملا عمل ع:صيام عنصمل او ريخ نم هتعنطصاام ةعيذصل ١ اوعناصلا لمع هعنصلاو

 هيلا ةي_بلاودملااهيفرثك الاونهل اد عاوق نم ةدلب ءاعنصو عناصم عمجلاو ةغل ءاسحلاب ةعنصملاو

 اضيأ نيديلا عنصو نيتفشبعنص لج رو ةوشرلا ةعناصملاوواولابىو اعنص سا..ملاو نوذل اب ىناعنص

 عونلاو» فدصا!ىرهوم لا لاو ئشلكنم ةغئاطل ا ليلا نعهركذاهف سراف نبا لاق (ميضللا

 لجلثم فانصأروسكملاعمجبو ةعامجو تيكسلا نيااهاك-ةغلاههةوداصلارمسكي وهو برضلاو
 ”رفئصو ضعد نماهضع دءامسش ًالازيمق ف.ةصغلاو س ءولذو ساف لدم قوذص حوشفملا عمجو لاجاو
 ري ِ ربط راّلاا #لا# ا#؟7؟”[#©؟© 6“ لُُّْال 62222 ممم



 لل

 تناكو برعموه لاقي وصلا تك اذال25با نماكض ىرت-ثإل ل> رلال_دورا<ورعأو

 ءافقب رضاذا اك هكسصو لاك_صلاءارسش نع ىهنف عامتف ةيوةكم ج رذكفاك اكض ب تك:نازرالا
 بعت بأن نهرد_صموهو ناتيكرلا نطصت نآككصل ا اك هك عدم «(4>وو

 (اهئلثيامو ماللا عمداصلا) ءاكمص ىئذالاو كص ًاركذلاذ
 نازوسماصلاو بلاص 505 تمالد ل

 نال !اعدو هن مدننا 0 يب يدر 4 حاذالح رلاباطسص اومظعلا دورك

 دق_ثاةيالص مضل انئّدلابلصو عامت دالمدللام هنو راعق هلرهظ لكب اصل اوهنمىةشم بولصملا

 فالخو هو ةخامضلانملصو اضد اح المصو دعو باب نءاحولصّئِسْلا ( ملص) بِياص شذ هياع بلصم

 بتاوصل اوريذناو هه و حالصلاب ىأ 1 و ادعو هميصأ و اصوقف و هنلا, ةخانيتكفي لصد اص ول سو

 ىتوتلاودر هنممومأ اما اولت أاقسانن نءاحالص هطاصو حلامصملاعهلاو ريخ ى ىأ هيلصصم ىهأ الا ىو

 ةيلهأ هلىأ دال اوللمللا صودو ارالطعا اوموقل !ملاصتو تّةفو مول ازيب تهد أو هدد 2 هنمو

 مذللا تفي ةعاصلا «تومعو 4مل نعرعشلا ريس ا بعت باب نم علك ل (علص) اممايقلا

 عيل صو علصأ سأروءاعلصى ِك ذ'الاو عادأ لج - رلاذقاذ طااهاأ ن نكءاو ةغل ناكسالا لوقد نم مهنمو

 ءاسنلا ةح رهأ نم ممم هأ برقا نامصخللالو نوتنوطر :رثكل» اسنللعاصا| ثدحي الوانيسنبا لاق

 وهو هنانساءامتتاوهو ه«سما1نا ىف لق و ةسداسا!ىف لدا واص نيتعفب خاص فاط تاذلك ) غاص)

 لحعفلاوديدكل|تومعا|برمضب ان نمر دعم (قاصلا) 1 رك غااصوهف لدالا ىفلوزيلاك

 ايلي كا ل ل ا ل هغد رصوشو هيأنب ناطخ

 معللاتءادورانلارستاثك نازوءالصل اواهرس دو يعد بان نمىلاماصورانلاب (ىلصإ) ملصأ

 لق همو ناولد ةيئلتلاو سرفلان منئالاز رغماصعلانازوالصلاو ه4 دوش ىمر بأن نم هماصأ

 لوعفملام عا ةخيصت ىلصملاو قباسلا ال دنع ه.سأرنالىلصملا ةيلملا ف قداسلا دعب ىذلا سرفلا

 ذخر عداعأ لعل ولام هلوقل اعدلاهخالاىقا واد لق ةالصلا ءاعدلاو أ ةالصلاعضوم

 لقنلا لميس لهو اعدلا ىلعابف اهشال رولا لاعفالا .ذهأ مب ى عمم اعدىأ ىلصم مهاربا ماعم نم

 خستلاك تاغللاف و لعتلا نالءاعدلا قايوعال ازا لاعفأ الاو ذه ىف ةمعرم م ف ة> ةالصأ !كوكك 1 6

 ةحوج م قدح هنعلوفنملافو حبار زا هياالوةنملايف ظفللا لامعتسسا لاقي وأ م يسالاو 8
 4. مو ةكرل او هر لاو مظعتلاو» ءاعدلا نمر ةكرت ثم ةغللا ىف ةالسصلا ليقو لوص ياله أند فال هيف

 اكرتش.م ىذل | ىلع نولص» هلوذ نوكم الذ اذه ىلعو مهجر اومهيلع كر انى وأى أل / ىلع لدمهللا

 ى-صيتيناضدأ الصل او: تاواد ىلع عمت ءاللصأ اوماظءتااوهو دحاو ىنعم در رقم لد ن نيمدعم نيد

 نام !ايدوعلا تمل د نم ةالصلا نالاق وسراف نءالاواضد اتاوادعمللاو مهتسينكو هودوولاهيف

 ءارغالا ىلع ةيوصخم ةعماح الصلال !اىدان لالوق م .صلاو عوش نا, نيل ىلصملانالهةنلاذا

 0 اةدامومملاعمداصلا]) ةالصا ااومزلاىأ

 امزال عاب رلا لمعتسا | عرو هريغهتمصأو ثماصوهناناجكو نوح و هس ل 5 بأن خ نماثهد(ت تدك

 تامهلاهيشفامذاك اهتامدو لص ًالاوا متامد| مذ اوهضفلاو ىهذلالاملان مثماصلاو اضنأ

 نينا اك ذهلوق لماذ ه و نذالا ففاكوه ىن_ءملاو ةغلاسم مدقغاز راععانذا للعم اع رمش نذالا

 كداعالا ئش نءريعال هنالا هتذاك اهنا مد لص الاخ اةانغاودناك ةنينللا أ ةاكذلصألاو 1

 جلاكفلا 001 رعطو نش اةلاراأ امنا مدمق ازادعوأ ةقضصح هلاغ- صون وكت نأ

 رو« ورع لدم "لات نك ةلوكص هعجو رب رادالاو تالماعملاف يك ىذلا باتكلا| (دصلا)

 باص

 ه2



 قد

 روص

 الركاب

 نونلاونوفصلان م لرعفوأ فصلا ع 0 1 كاةيلع ىلع نيد ةعقو كانه ناكو

 اضدأ اًعْفص ةعمبلاب هل تقفصو دملأب هد رمض ب ريض بابن أ ع رىلع( هتقفصإل نام ل! ىلع ةيلصأ

 تاوعتسا م هيحاص دي ىلع ديامهدح ب رمذع ديلا ب جوا ذاب رعلا تناكوه دب ىلع ىدمد تد ريض

 ىرخ-كملاو عئابلل هقفصا |نوكحنو ىرهزالا لاو نع هقفد ف كلهشا كرار ليقف دمعلاىفه مفصلا

 باب نم نغصد نف دو ثالث ىلع متاقلا لد 0 ؤةصو ف رضع نالخ قفص

 ةدلاج نب_ةدهشد ع نةصلاو انوقص هفل تانك ةثددح ىو اُئاف هممدقن اصلا ىذلأ نئاصلا اوايو ةدبرمض

 جنفلاب 1 (وفص) ناغغرلثماضيأ نا :غصو باس 00 لاو ناسنالا ةضدد

 نمصلخ اذا ءاغصوعصو دعق باب نماوةدافصو ث.ءاثتلا ىكحو هلم رمسكسلاو الر صلو هلا اخ

 دولا<ةمئصأو هترثآ فلألاب 4-:.فصأو هنع هتلزأ ةي:-صتىذقلانمه-ةءفصو فاصوهفردكلا
 ةيفصل عج 0 راتذيىأ ةمسقلا لبق مت+ملانم هسفنل سئرلاه.ةطصدام ةيفصااو ئصلاو هتصاخأ

 رعاشل |لاتاباطعو ةمطع ل ثم اناغص

 لوضفلاوةط.ثنلاوكمكحو ه ايافصل اواهنمعابرملاكل

 لثءهياصعأ نود4-فنل سئرلاهيفط صيابوهو قص عج اناغسصلا ىمدالا لاق تيكسلا نبال اكو
 الف ةمينغلا نم تبن اناقب لوضفلاو ةهذغلا عب رعاب رملاو شدملا ىلع م-ةينأ مقةسدالامو سرغلا
 امنورعىتلامهقي رطىفموقلاهمنغيامثطي_ثنلاو شدملا ةرثكو هتلّقل شم ا ىلع هتمسف ميقتسست

 عاب رااذخ أ مغف ممازغاذا ةيلهاذلايف عل هثرناك :ذ ..عونأ لاقو وزخلابهنودصةدامريغكلذو

 لاقمالسالا فان ع رلا اذه 0 ا مو ى ءرسالا نمو ةمذغلا نم

 ىلع مالسالا ىف ئصلاو ةدرالاوفءسلاب سرغل او ةقاذ !اكأ مشع رلادعب هسفنل ئطصي نأ صلو

 راعفلاوذوهو ردن موب جياع | نب هم فس مو هيلعهتب ا ىلص هنا لوسر ىطسصادقو لاخلا كلت

 ةاصحو ىدح ل ئمةاغص ةدح اولاس لملاةراخغ |لاقد و ةراخط اروصةماغصلاو ى> تند ةيفصطصاو

 هيلعةعقبلاو ناكملا ظفل نالطارايتعاثدنأتلاو ركحص ذتا از ود والك-ءعضوملاةصلا هنمو
 اذاو ا ال نضل كاكا واهق عوج لكعشتت|اذاودرملاو عاج اقل معجست ناودصلاو

 قصو مد هعمج و ل- رلا ىه*هبو رخل اوهفدرةملافلمعتسا

 ( امهئلثيامو فاقلاعمداصلا
 رمصلاىرهذالا لات برلاوهف خيطاذات لعلاك هنم ليسدامو هو خمطد نأ ليق هس دبط راا(رشص)

 و ذموهو بط راانملثالارق_هلاىراذالان ء1لاتو خبطري-غنمبنعلاوبطرلان مرلعتام

 نيا هلاقع ا الاو رعاشلا ىهعهب واهةةفو ,فاعلامذب ؛ىتاطعلا ىمت حراوجلا ند مرت

 ءاغاةروقسو روقصو رمد أر فصلا عج و ه ارمصلاضي:ىئنالاةرمصلاو » لاتىراننالا

 ك1 :رمدمل | عمي واشد حا -اح نا لاقو هربغو نيها اك حراوجل 1 نمدم_صدام رةصلامهضعب لاو

 ىأن إلف ىن ع مص قوهو ةلاوا ضد أ ةهملاو دالملان مةمحاذ ذل( مفصلا )نيه اوشلا ةازلانمدئاص

 عيةصلااماصأ ل وعغلل. اذملابضرالا تهّةصو تاءنلل قرا دل عمقصل او مهتاحيو م-مّمحان ف
 0 لن داس يتلا (حلتص عسا ممل ارمسكر عةصم بءطخو ةعوقصم ى 43

 أ ل-صألا لع لداص لءاغل امعافليقاعر وةلقايص جلا او هعئاص لّةمصلاو هتول>-رمسكلا| !ااضدأ

 لاذيال تودم سلمأ ليقصْئ و لوعذم ىنعع لمعذ ل مقص فءسو ةرفكو رفاك لمة ص ىلع حجو

 لءةصوهف كلذك ناك اذا سء:بابنمالّوص لّدصو سال او دن د1 اك هءازحأ» املا

ِْ 

 0-0 لد داق املا ترطب ىرغلا بنانا نم تار أ | ىلع عضوم اغلال-ةئمداصلا ارمسكب نيغصو

 وهف ةقافص مهلا, بوث |قذصو داد_ضالا نمنوكستف هتعفو «:ةلغأاضي أ اًمف دباملا تّقْفصو

 : 01 (فاكلاعمداصلا])

 كن ب بيت ع يي ع ع يي ب
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 ناعم أب 8 همك ن نم كلذ ليصْعتو سامةريغ ىلع ةمايغأ عمو ةمسلغلمقو ةماعلا رابع 0

 0 ل ا (ثيعص) كلذ هبشأ امو ريغص مهردءانعم مه رد ا

15 

 2 'ا.طتنو ةحع ام زل درا رطل ا ا اوتارركل اوريكلاو 1 5

 ناسنالاىلار صد هنال كلذ ىمع ن اوفاول زذااو مضلاراغصلاو لذ اعف ىلع قاطخ لص ةلاو اياطخر 1 ١

 مهو ىاعت هلوؤو رعاشو وق ناعو لدا ذا نعت تاننمار < صرغصوهل ثم لف نازورعصلاوه-سغن

 لب كلذناف أهعفدم هريغىوتبالو مهدد ,اهنوطعد لمقو لذو معصب رهق نع هانعم لمق نو رغاص

 مضااب سانا |نويعفرغسو ةناهموالذ نأ ثلا ةريغص تراصاذا هسفن هلا ترغاصتو مهفالذاىف

 ةلالج ور دق هل نمو هلردقالن مىأ مهريبكو مهريغصسانلاءاج لاقي هنموريعصوهف هتباهم تدهذ

 تاقوءاهاتددرا.م«اناكناْثنّوملا ىئالثاا قولا محو لامحأو سامفأو سلفأ ومجردو مهردو

 نايهذم همفف ريك" عج ناكناو امهّشداترف قءلخ هفحلم لاقيف هقحلا لهغسص ناك ناو هندمعو ةربدق

 ركل 1 ناهتلقعجيلادر,نأىناثلاو سلف لة سوافر ةموافد> اولا ىلا در نآامهدحأ

 ثلاشثلاو رصعلا ليسو ديب هلام 3 دوةدامسد رن نانو و ردو ليلقتلاو رقغل ااه دحأ

 كلذريغل ىأب :دقو نر فاس اوبييقلا ع -دارلاو ةيجو دور يخسهنا مهوتبام مظعت

 موقف ةعبات !١ةفصأ |نعريغصتلا ا 0 نعي ىنعم سا هنالزاحالاريغصتلا ةدئافو

 ىلو ًالابواضدأ أ ةغلدعق باب نماوءص تزغصو ولوعف ىلعابغصو بعت بأن ن نه ىجص مهد جدوبو رغلإ

 ىمعأرو ى مم ثيغ_صأو هتامأ فل الارءانالا تمغص أو اك قلق تغمس لا هلو داق أح

 (اموتاتي امو ءافلا عمداصا ا( كلذ

 هود- و ىظوهن را عتص تءلقاعفص امكن |توفص هو هذعتس نوقع عفت باي نماسقص بذذلا ن ع( مقص ( 0

 تتح را رمال عار يمر تانك ًاراسفص موقلا تقصو كلذك هتسفصتو نار والا

 همز اح ع ئىث لكن م 3 ا 2 اول لوطلاف الخ وهو هضرءاهغذوداصلا مضظد فا | مهد وهتكرتوهنع

 ةفااشم هند اص وة و هعفص ضد رعىش لكوت ا دعو ةده# ل |ةمتادعقد ء حلاو هلم ءاهغا ةسفصلاو

 عاتملانملاغىأ ل جناذو( رفص) تيب لاقي «قيغصتلا لثم ءاسنلل يفصتتلاو .ديىلا ىديب تدضفأ
 8 ئاارفصو فورا نعىلا1:1|توصلاوهوريفصل نم ذو أمى امهيف سيل نيديلارفصوهو
 رغصو سامفا | عل داصل اريدكو لف لئمرغصلاو ةغافاألاب رفصأو رغصوهفالخ اذا عت بابنم

 ىهعةئ_سلانمنارهثش نارفصلاديردنبالاثو ماللاوفل ًالاناقرعمةعامجهدروأأورهشلا مسا
 ىفقيلاو+لانيالات تارف_صليقاع روب اسأو سس لثمرافصأ هعمج ومر مالم الا قام

 ةرخأ نودنولةرغصلاو ماللاو فل الا نم هعج عنتع روهشلاءامعأ نمئمثالو بتاكلابدأح رمش

 ىداو ليقف ة هنددملاو تءكم نيد ةعفب ته ام وءارقص ىُن ًالاورقص ًارك ذاافاضد ادوسالار مصالاو

 امبرعضمف هفك لج لأ لسد :نأوهو: ةرملا ةعفصلاو اعفص ( هعفص) اضدأءارقمصلا لاق. وءارغصلا
 هريغو ىرهز ذا هلا هفك عمجهبر مذ لاقي لف عت الب سفاح دلل سف ةنان م ناسنالااَق

 ةعأل ١/ بتك قاهترهشعمةداوم ةهماكلا ذه لعح نملوشد ةريعالو كل ذهب لعشب ن 1 ىناعقص ل> رو

 سبل |ىففذع ددق ىأ فمش هدو ذ مدع للا تغفصو فوغصموهف لتق باب ن نما نسل( تنحل

 اضد ًاامز ال لمت مددقو اوغطصاف موق ا|تففصو قوص فصل اعجوىوكنيلراخ !|ىلعهتففصوأ|

 ا رب لذ هنارب مط ىق «ىمحاند طساضد 1 لق تاب نءاغصرت العا أف صو مه اومكتمل ناقد

 هنحانح ف صام لكؤدالو ماسح اكهن اريطف همد انح لردعام لكؤد د ىأ ف دام عدو ف دام لك دح ىو

 ب راف دوم مملا فب فصملاو فرعوةف ةرغل ثم فةصاهعج ثنبل |نمةفصلاو رهصلاو مسنلاك

 نضدالا نمد 1 تيما اوىرهز' الا 00 اممم ايت اسمرعل او فاضملا عمجاو

 ىكد

 جفد

 فص



 قرد

 امادعضص
. 

 ىريكتلا لثم تاب رغصلاو رعصا ىلع ىرغ_صلاعمتو روك ذملا هوجولا نم ه-جو عمالا ىربكو
  ييحبيحححٍييِ سلس للملل2227257577772 بباباباباباب7ب7979797سبو)7وصيص7صص7لب7صا

 لدليل

 ةماضخمخخنازو ةمارمص لج رلا مرمصو ةمارسسناح فلألاب لذغأامرمصأو رمسكملاو تفل ارمارصلا
 ىرصةقانلا (تيرص) بهذمرصتولدللامرصناو عطا مراص فيسودتحافيسلا مرصو عمم
 ىربابنمان رصاهتي رصلاّمف ةكرط انىدتد واهعرضفف اهنا عقجا اذا بعت باب نم هي رص ىهف

 ءاملاىرصواهعرض ىناهنمل عقجاؤا باح تك اذا ة هد رصتامدر هلاقيفريثكلتو ةغل أمم ل-هعتتااو

 لايف ةكرط ابىدعب و اقل[ ضر عوف عاج تسال اطلاقنو هريغتو هتكملاطاض قر

 جرخي رمةارصلا ارهنو هغلابم دي د_ثتلانهتي رصوكلذكراصف هقعجاذاىرسأب نمان رصدت رص

 زواحي ىت>ةارصلار متي مسالو لداب ضرأ نم لسنلا ىمست نارعلاداوسنم ةنيدعرعو تارغلا نم

 ردرص برةد كارم ب صم تدف ةلجدؤ بصد ُعليذلا
 (اههثاثيامونيعلاعمداصلا)

 ماهسومهس ل ثم باعص ع-جلاو هما ج نب بعصا |ه-لمو ىهمدبو بعصوهف ةيوعصْئشلا (بعص)

 لوعفملامسابو ايعدهتدجو اءاعصا يهألا تبعصأو نوكسلابتابعصوا ضد أ باعص عجلاو ةبعص ةّقعو
 هندحو اذاعه الا تمعصّتساو سعص ىنععا :.اعىعأ ا |بعصتساو بعاصم علا أو بعصم ل>رو ىذه“

 لاقيو كلذ ةغللا له [نيافالتخ الع أالو جام زا لاق هرعغو أ ناك ادار ضر" الاد-و (ديعصلا) اب انعض

 ىلعوضرألاهح وىلءو ضرألاهح ولنا ارثلا ىلعءوح و ىلع قال طند برعلا مالك ىف ديعصلا

 بهذموىرهزألال ات تاقرطو قرطو د رط لدم تادعسو نيتمذ: دعص ىلع ذه عمتو ىد رطلا

 ضرألاه-ج و ىلءىذاارهاطلا بارتلا هنأ ارمط ا ديعصاوممثف ىلاعت هلوو ىفديعصلا نأ ءاملعلارثك أ
 تدعصو هيلاو عطسلا|تدعصو | دوعص بعت باي نمدعصب ةجرالاو ٍلسلا فد عصواهنطاننم جب رشوأ
 اذا د._عصت ىداولا ف تدعصو ةلِماق ةغا بعت باب نم ل. فت دعصو هنولع اذا ل ةثتلاب للا ىف
 ورونأ لاو !.اعدليىلا ىلفسدلب نمرفاساذا اداعصا اذك دادىلا اذك دل, نمدعصأو هنمت ردنا
 ناز ودوعصلااواذر_قثرااذا اداعصادعصأو رسكل اي دعصو هج وز امد سه ذا داع ص اهالبل اق دعصأ

 ىفبالقناو قنعلا فليم ( رعصلا) صالا نم هم اودٌوكلا ةبقعلادوعصلاور ودملا فالخ لوسر

 باننمردصموهو هبدصن ئشا هريغ هر ءعصوأ ةَدلْشرعصأ نا الا ناك اع : رو نيمشلا دحأ ىلاهح ولا

 تامبعت با, نمامعص ( قعص) اريكست :راشار دا سسانلا نع هلا[ رهاطو لن ةعااية دع :رعصو بعت

 قعاوصعجلاو دعرلا نم هلْ انلا ةقعاصل اوددفنل اىلو ُألاةعدصلاو 00 هيلع ى دع قعصو

 رج ىهو ةرمقو رع لثمةوعص:د-->اولاريفاصعلاراغد (وعصلا) هتفرسأو هتكدالا أيش بدصتالو
 تبالاكو ةماكل ثم ءاعص ىلعاضدأ ة ةوعصلاعمتو سؤرلا

 امهئلثرامونيغلاعمداصلا
 .محتالو اضد أ راغصاهعجب ةفصةريغصا اوراغص هعج وريغصوهف بنعنازوارغص مكانئثلا( رغص)
 رسكلابلاعف ةلثمأ ةثالثاههمسلف ةلوعفم ىنعع نكست لو ُتنْوملَ ل معف تناك اذا شع نب الاف رئاغد ىلع
 نءلاعفب نونعتس دقو فئاككو ةفردص ل_ئم ىناثلاو حايصو ةهيص لم لوألا ءالعفو لئاعفو
 نسلاىرئامك الو رئاذدالو نئامساولو هد لورا كو ةريدكو راغصو ةريغصو نا «وةنيعسا ولات لثاعف

 ىنالا بابل اذه ىف عمجلا اذ. ِه حمس لو اهقسو ةبيقسو ءار ةفو ةريقف تلال او ب وذلا ف كلذءاحامأو

 هصاصو راغصو ةريغص اولاهاهرععب لُث اعف نعنو:ةتسي دقواضدأ جارسلا نبال او نيفرحلا نيذه

 راعصو هريغض اولا 1 الاعف ع- جو لئاعفو لاعف ىلع تافصل اىفةليعف عم#تو ذا باي نبا لاوو حابصو

 فال_وهورئابك ىلع ةريدكو رئاغص ىلع ةغصلا ىف ةريغسص عج حرشلا ىف عفوو فارظوةغد رظو

 اهريغنمىرغص هذهو لاذ نمرغصأ اذه لايف لمضغتلا لعفأ ةغم_ص ىلع كلذ نم ىندد ولوقنملا
 ىرغص لام ينأزو<الواولاهنموأ ةفاضالاوأ مالل او فلألاب ليضفتلا لعفأ لامعتسا لمعت سنو

 ل
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 راف تالا ار لو ًالاريسفما | ىلع دارملا ىنعلل هصاخأ هسفن اع حرمصو جا رم ل

 ملاذامومأ |حيرصو هئافخ دعب يمال | فكنا لم هضح نع قا حرمصو قاعل اريسفتلا ىلع لدو أ و

 ع ل اوامت>اسرادلا ه-ردوام_طخالد وطادرقم ىبيدح اوسع ردلا اوباصسالو مغهمف ن 5

 حرس اصاذا جر سرب[ موفت اجار انام 2 (حل رس تاهو دعم لثم بحرص

 رددمو ثيم ىأ عير صوف ىنئاغاف هب ت ئ حسا نذر صأف ه2 ةرصتساو ناعتسااذا نر اصوهف

 قاولاهللاقي وثادرد عمل اوةدر ىىثنالاوناب رغلانم م”عونرمنازو (درصلا) سايعلا ىلع

 احوذاو لعودغأ 7 الت نذكو تودغدقلو لاق اضأ ش0

 نارعلا لهأ هموست دمسأ عون ه-:مو ةريطال اعف دول: 5نع ىف هل ةقتو هنود نمريطت3 ب رعلا ثناكو ا

 درطاذاو ةرهن ىلا ةرصش ن مْرْعَعد وضرالا ف ىربال ىذا ىري-ااوهف ماهم ادرصلاامأو قعقعلا 1

 عقبأر ةاط درمهااريطلا بأ 00 رةصلاكريدرمدت وذخأ او كلردأ رصخاو

 لئثموهو ريطل ارا- مو ريفاصعل اداطصدو نثر هلراقنملا او سأرلا مضض رهطل ارضا ن طملاضءدأ

 ءرهط رمال طمدخ ًالاو هنطدضاممل فوخحملا ى مجد لام اذه ىلعم عصعدازو مطعل ا ىثهب راقل ١

 طمصسأ ا مس هنأ ىف 5 اغصلا لّهْزو هماعر دعدداكد الوةرهشو سعش قالا ىرالوهنولق التخال ل" الاو

 هن دال ؟:اذالت3بابنم هنر مدرد صم متلانريصلاو دريلارمسكسلاب (رصلا) رب رعصتلا طفلباضدأ ١

 ىلعدٌت ةقرخ نادك نازورا ارصلاو ارب رص برض بابن مرصيرمملاقب ةبلجلاو حايصلا ةرصلاو | 1

 0 اضيأامتررصو لق بابن مرا اررعلراهتر رصوا ءاصفاهعضتر التل هقائلاءأ اطأ

 رارصلاو مز ع هيلعرصأو همز الوهموادفلالاب هلعف ىلعر ماو ف رغوة فرغ لثمررصا عع مده اردلا 1

 ه«.-خظت سان او ريطدو زفةدو ل للار صدرت اط ى ىرصلالاق ديبعوأ لقثو رصبام لمثم لاعف ىلع ١ ١

 0 ارداونلا نمةملكلا ءذهو جي لىذلاا تفلاب ةرورصلاو ىراربل افنوكت بد: اوبدنملا 0 1

 لج روةو راضو ةبسنلا ىلع ىرورص اضيألاَقيو ةةورذو ةلولمل ثم ثنؤملاو ركذ لاا فصوأ] '
 كلذي ىناثل !ىدمو  جيملا ىفاهج را مله نال هتةفن ىلع ءرصاكلذب لوألا ىعجءاسنلاتأ:ل ةرورصأ]| ٠

 1 او نا رعلاو ىناذلانيرام لدالا نم نارصرصل اوهلدك اسماو هرهظءامىلع هرصأ

 اومهو رطشلابايلا نم غاوصملاو هةعرصف اءارصو هعراصم هقعراصر عفذ باب نماعرص (هتعرص)

 ا رصااو عو رصموهف لو عنال ا ذملاب , عرصو نوذلا همثدءادءرصلاوناعءار هصمأ

 بأن نم ماؤرصههحو نع (همف د يرد عمم او عسر ص لمتعلل لمقهنموضرالاىلا طقسو لد هتام ا

 هتعب م_فارذلابيهذلا تفرصو ه:ةفذآ ل املا تفرصو هليدس تملخ ىصلاو ريجالا تفر دو 3

 ةدول اف مهر ,دلا ل_ذف قرصل ا سراو نب الاف هغلاملل فا اردو فريصو قريص ادهن نه لعاشلامس

 لعافلام ماوةغلامم ليقتتلاب هتف رصو هند ذما1- ل 6-15 قريصل ناقض | ةيلنمو 0

 لدا دعلا .الدمالانرم نمش بتل الاولاد ةففح دنس ورمل

 لاو هثداحرهدلا ف ل رأ ىشو ةم لاو ارجع نزل لاب و 001 لس
 بئاوشنم صلاخلك- !لاقيو جزع ىذلا بارع ارم كاان فرصصلاو سولفو سملف لم فورد

 باننم مايبرص (هتمر 50 مدالاهب غصب .صيقرمهلاو طاخلا<-:عقرسمهنال فرد ردكلا

 ل ردد املا تفلانمرمدلاو عوق رمهمو مس موهف م ثاانمرمدلامم مالاو ه-ةعطق برمذ

 هع مد ىلعرةصتو نيءبرالاىلا ةريشعلا ننام لدالان م هعمل ارسكللاب ةمرصلااو مرس ةيسراغلاب

 ع هلا نمهعم_:ل ا هفئاطا امرصل اوباعسلا نم ةعطقلاةمرصلاو ردسو ةرد-سل-ةممرص ع-ملاو

 اوووي روج ه9 موو ع 2
 محا امص“ اكو اهديز بهذ ليقثتااب . نبا تحرتسو ليوان وأراسعضا ىلارغتفيال يذلاوهو عيرصلا

 ناوأاذا_هوهتءطقلْلا تثمرصو لام أو لد لم مارد ع اوءاملانم ة-.+انثم-هلب ا نولزأب !1
 0 اولا 11 ا وو ا 1 را ادا او ا ا مروا 1و كا اا واكل مح 1 د د سما رح ول 1مل هورس

 د
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 با.ن* اردد عضوملا نع تردصو مهتةرمداذامهأن :ردصأو موةلار + لاقي ف ارصن الا هلصأو فاألاب |
 اهد-!!فرعت ىت» ة.طملاردص 5 اهدعوم ميصلا تاعجدق ةلبلو رعاشا الات تعح رلثق

 سلف لدمر ود_صع-جلاو و ردم هريغو نا #فالا نمرد صا اونيدهفي ردصلا مءالاور ه!صمدصف

 هعستم ىد رطلارذصو هعفت هس احلاردصو هلوأر اهنا اردصو :ردشوكشد رودصه لح روسولفو

 باين ماعدص ( هةعدصا) هبىراذا مدّهت1لاهنالكل ذب ىهعهق دة فىلا هطسون مز راحاممهسلار اصو عدص

 صوتاععد_صاقىلاعت هلوذو اوةرغتف ممقرفاوعدص:ةامدص موقلا تعدو عد صناؤ هْمَعَمْس عفن

 كلذرهطا لءقو نكد اووملانبب كلذ: رفأل.ةود.-وذلابممءاعاه قشىأ اذه نمذوخأم لمق

 عدص هنم لاقد سأرلا ع+ و عادصلاو امتءطقةالغل اتعدصو ار اهج هبت حاكست قل ان تءعدصو

 لاففأو لغق لثم غادصأ م.+لاو نذالا لأ ىلازيعلا طا نيدام (غدصلا) لوعفللءاذبااب اعبدصت

 تضرعأ برمضان نمفدصأ هنع (تفدص) اعدص عضوملا اذه ىلع ىل دتئذل ارعّشا|ىجسو

 ىلا لج رلاو أ ديلا نم هةخ ىف ل مربعملا ففدصل او فو د ىهذ اههجوب تذرعأ :ًأرملا تفدصو

 هؤاشعردا!فدصو جاهلا ل جت ىهو ةراحنا هف داهأ اوسعت تاب نهر دسهموهو ىدح ولا تناحلا

 عدص

 تفذد

 ىهتةدضو ةغلاممقودصر نداصوهف بذك نالخاتدص(قدص) ةصقو بص لدم هفدصةدحاولا|[] قدح

 ةأرلاقادصو تةدص هل تاق هتقدصو نق دصل اىلا هةيسن لءةُئتلا ب هةةدصو ىدعتبالو ىدعتب لوقا
 عمجتو هقدصز اجا هغا ةثلاثل او نيةمشب دص عمجلاواه ممسك ةيذاثلاو داصل ا تف اهرثك !تاغل هيف
 هفرغلثم تاو دص عجلاو هقدص مت هغل هعبا ارلاون ماودصءاسنلا اون أو لد زعل ىنواهظفل ىلع تاددص
 اهتيطعأ فا ًالاباهتق دعأو ىرقوةب رق لثمن دس اهععججو ةسماخةغل ةقدصواههوجوىف تافرغو
 نيدوهو قداصملا قب د_صااو ىلص ىأس لف نازو ندصئثو نادص ىلع امت+ وزئا تدع أو اهفادص
 لح رواضد أ ةقددصو قددص ةأ يم اوءاقدصأ عمجلاو عصخا اودولافقدصل !نماهقاق:شاوهقادصلا

 تاد-دعم-لاو ةقد_صلامسالاو ءارّقلا لع ةدصتو ندصلل مزالم لة ةااو رمسكسل اي قي دص
 قد_صملوَعمف ماغدالاو لدءلابفغذع نم مهمو قدصتم لعافلاو ةقدصهتءطعأ ذك تفدصتو
 ىطعملاق دصتملا امنا طلغكلذو لأساذا ق دصت,وه مود هعضومريغةماعلا هعضتا#تو ةستق نبلاق
 قودن_سلاو معنلاتاتدصذخ ا يىذااوهفداصلا فيفذت,ق دصملا امأو:ماعودصتو لد زنثلا ىو
 رم لعتف (لدنصلا) ىامدح اولا داصلا خذو ريفاصعو رو غصع لدم قد دانصعملاو لوعنف
 اولامف هدف سانلا فسدتو ريماسم هل هذ نوكيو فلا ه2 ىشر همم دلك هلدئصل اوفو رعم

 فو رحلارخ [ءايي ىفالدي_صل او لدانص عمجلاو ل سملا سلا ذاك اول ناك ةلدنصل ا سدل اذا لدنصت
 با.نمامدص (همدص)ةلدايص عم اواضدأ ىنانديصلا ةيفانون ماللا لدبتوةبردالا عئابداصل ادعب

 لَدَص

 نكت اريسصل كرر ة-دصم ىذ لك نأ ءانعم ىلو ألا ةمدصل أ دنع :ريصل |ثددحلا قو هعفدس 0

 امدط_ضاو ناسرافلا مداصتو هتكسأ لوةلابهم د صوا متدح د :عربصلاب لص اغا مظعال !تاوكلا

 انزو شاطعل_ئهءاد_تموقو ىلعف ىلعاندصو ةددأصو هد دص :[ هاو ناي دصو داصو دصوهف شاع

 نملا نم بارغنازوءاد_كوبرجلاءال-_ءاذا سعت بان مزومومأ د_ءديدحلاىددو ىندمو

 ناك ناو اهلصأىلات عج ردّمفاو اواهلصأ ناك ن ازمه انالاواو ةزوهملا باق.ىواددهيلاةمسنلاو
 لصضأ ةْرِمهلال بقنا اوىوام<ءاسهع ىف ليقاكتآ انعامجا ةهأ ركاوا او ةمسنلا ف اعتق ءاراهلصأ
 (امه كامو ارثا عمدا صل | ( اهظفا ىلع همسنلاف

 اهطالخاوةر وذلا(جوراصلا) غمدل ا متفلايب ريصلاو بيسو ساف لم ادج ض.ءا1-4نيللا (ب سسدلا)
 نم ضاخ ة-و رصو هحار د مضلاب ئشلا (حورص) ةبب رعةلك فناعمة<عال مي اوداصلا نال رعم

 لوقلاه-:مو يريد صااخ لكوءاحرمص عمو بسنلاض لاخي ردو ر عو حي مدوهف ءزريغس اهلعت 3

 17-2222 ا ا ولا

 / كك
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 يب سسسسسسسسسسسسسس7 تل س22 ا__ ب  >طط_(__. ععتبببتبتببما

 بحاص لات نمو ىرهزألال اق ةباصتو باصتأو سمحت عسجلاو بح اصانأو ةبعت هردكأ ( هترحص)

 1 ورم كاذ ءار وو ةسلاتو هدو ر هلل صح نإ قالطالا اذهىفل_ءألاو ةهرفو هراذ لئموهذهمدكو

 باصعأو فاش !|باصسأ لاقيف ةمئألا به ادم ن نمبه ذم بهذمت نم ىلءازاقاطب ونيباوصالل

 هتلج هريغو باتكللا تيصصتساو هريغو سراف نبا هلاق هيصصتسا دّمف أيش مزالئث لكو ةفينح ىأ

 ةمحاصم لالا كإ: تاعج لن "اك !ةءاثناك اع تكسساذا لاخلا تيصدتسا ليقانه نمو ىتبكك
 تامحاوصل قف ل روسح اوداهعج وحاصل تن ةحاصلاو ةقراقم رادغ

 ناش ةصدلا تريعتسا دقو ىيبطلا رحنا لعاهعم هلاعفأ ىرت هم ةيعيمط هلاحندلا ىف (ةصصلا)

 قداطاذالوّقلا صو هرثأ هلع سترئاذادة- علا ص انج تطخشسم ارا ذادؤل قل ليقف

 ةغل جتقلاب حامضااوما ركر مرق لمحات عوج او ج.عحو هف برض بابن م مددئدنلا عدو عقاولا

 فالخ د لا عيت لج ! وصف ليقثتلاب هتدعصو لطام لاف الخوهو قا سيصدلاو حمصدلا ىف
 ك ريلا( ارهدلا) ىوتةسااناكملاب ةعج ناز و حصصصل اوءاصمأو حيصم لثم ءاهكأ هعجج و ضد يع

 دعبامرسسكتاكرسكتوءارلاو اما نيد م.+-ا فل ل دئالنالءام ال !لقمم ءارااسسكىراكتا وعجو

 باقنتو اهامقىتا ا ةريسكألءانءارلا دعب ىلافوالا فلل بلع ع اردو دجا موت عملا فاأ
 ل وو ى :رشالا ف امهادحامغدتف نأ انعمتمفاهلبقام ةرسكلاضدأءاب ثينأتلا فلأ
 وهرسكلاو ىلازءااوىلاؤعلاوىراذ لاو ىراذعلا لّثمىراعتو ىراعتلاًةيفاهكذو ءارارشكا

 نزولاة بالف عوم_. تفل اامأ او ىثاوغلاوىراو+ او ىتارملاو ىزاغا اوف هلكب ايلا ىف ل-هألا

 لامدالو سسكسلابلااعف ىلعل طوةنموهأماو مالكل اقءاثملا اذ_هدققلماللا تغب لا اعف ىراكك

 اهنز رب اراخكاءارهدال ل رلارعكصأو ثدنأةمالع مسالا ىلع عمدعال هنأل ةزمسهلا دعب ءاهةءارعت
 ةليطت_م ةعطق ةفصدلاىرشختزلا لانو بالكو هاك لثم فاد عجلاو هعصةلاكءان |( ةفصدأا)
 ذخأي ءانعمو ني دهب ىدص لح رليقاهيلا بسن اذاو هيف بتكس اطرقو أدان م ةعطق ةفيصدلاو
 نيستوض فوج ع.جلاو كلذ عار لعد ىن>ةليح وةغينحىلا بسند اك عباشملان رو دا متم ملعلا
 ىنعملاربغتي -ظفالا اريمغت :فيصصتا اواهرمسك نمر هشأ ٌأمملا مضر فص اومئاكوم رت ل:مفئادككو

 اهطسورادلا (ند) سل | دخت: رغىأ فهدتف هفعص لاقي أط طا لدأ و عضوملا ن مدار 1

 د -هلانع انمدلا اواهنم عستااموهو ءالفلا نكس ىفانرمسو ساف أو سلف لم نكت عمجلاو

 هعل فل الا وأو هركسلاز لوعفو لعف ىلع اودكو أو ككوه<:» هركس نم ا ريصلارم كك

 نم لعافلا مسا لايعتساقاسكلار كنا ًاواههغفثكن ا ةمص دم ىهفاضدأ فا ًالانع انيدلاصأو

 انرصصأو مدم وهذ موملا ىعص او وهج ىهف تدع لاغيامناو ةمهد+ىهف تعسألاةدالل فذ ىابرلا

 وهدلاامغاوكلذكس او مغلاباهذالا نوكمالوصعلا نأ ن ظتةماعلاو ىناة سهلا لاوودك ىف انرعص

 امهثاثياموءاذنا عمداصلا) دربلاباهذعم مغلاقرغت
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 فورعم(رذههلا) اهت اوصأ ىأريطل !بانطصا|تعمسو ةغلاةهسداصلا لا دياو ا: !!ىفءاهقابو ىذه
 لئثم تاره كلاقمفءاتلاوفل ًالاباضب عمت ناهكعم صخأ ةرذصلاوءاملنا فت دق و روؤص هعجو
 (امهئاثيامو لادلاعمداصا | )) تادصعو ةدصع

 بابن نءدصد اذكن مدصو تضر ءاهنعنودسر تار نهنملتتإنمادساكماتددم)

 هتلكش ىفمدلاو هةر ىفءاملا هن"اكىذلا عما اوهدب ز نوبأ لاقو عيملاب طاتغامدلا ديدصل اوك صخب رض
 نيكي امضلاي_صل اوديدص|ذراص فل الاحرجلاددأو ءدموهفرتخ اذاةلاقفمه_ضعيدازو

 ره ”دالتددصتو دصسملاددصب هرادو ب رق نيتكشب ددصلاو لبخلا معلا لن دلخااوىداولا

 هتردصأو دعق باي نمار ودص موقلا (ردص) فيفضفال ل دياؤ تددصت لص ًالاوتاّدتو هل تغرفت

 فوع
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 ةعطقلا ةيصل اوءانالا ىف ءاملا ةيقيةياب_صلاومشلاب ةبصلاو هيلعاوعتباءاملا ىلع سانلا بصناو
 مهاردنم ةي_صىدنعوئ لا نمةعطقلا ةيصلاو سانا! نم ةعابجلا ةيدصلاو معلا نمو لمكلا نم
 ءاسملانالخاضيأ حابصلاوراهنل|لّزأو هوهلثمحايصلاو رعفلا (ميصلا) ةعاجبىأ هريغو ماعطو
 ليللافصنرخ !ىلاءاسملام لاوزلا ىلارش "الا ليللا فصن نم برعل ادنع حابصلا قيلاو+ا نبالاق
 ءانب هتقووحابصالا عضوم ملا حتفب عيصملاو حابصلا فاناخ دانس أو بلعث نءىور اذكهلوألا
 ىصمخلا اهضفوداصل امضي ةعصأ او لعفلا ظفل ىلع ءان ميا مضز وو ةدابّزلا لمق لعفلا لمص ىلع
 برش حتفلاحوبصلاو عباصم عج اوفو رعمحام_تملاو هلوأ مويلاةصيصو ةادغلاب مان عصتو
 مكلاب هجولا عصوءامدلا كل زي هيلع تلس هتصصو هلءامدريعدتلا ههسو اوم ص برم ءطصاو ادخل ١

 (تريص) حام_صملاهب تر ون نهدلاب تووصتس اوحابصملابت ميصتساو مبصوهفرانأو قرأ ةحابص

 ايدعتموامزال لمعتسيا ديز تري_عو هلثم تريط_هاو عزا نع سفنلا تسبح برمذ باب نمارس
 هتفلحاضدأ برمضب اب نم اري هنربسوريصا هلت لقوأر سألا دعوي ريصل ا ىلع هتاج ليقُثَلابهتريصو
 ةرابصو ل3 باب نم اربص هب تريص واريد ل 2و دف لعب ىتح قثون حو رىذ لكواريص هتلثةو مسقلا دهج

 تب رتشادي ردنب!نعو فرغو ةفرغل :مرب_داهعجج ماعطلا نم ةريصل او ريمصاانأف هب تلفك حتفلاب
 هليلق هغل فر فذلل اهنوكسو رهشالا ىفءاماارسمكمرملا ءاودلاريصلاو نز والو لك الد ىأ ةريص ىلا
 ىناكفيفذقل ازاوج ةغللا ثاثم باتك ىفد ملا نبا ىكحو ةعسلا ىف هفيشت عجسملاو نم مهنمو
 هغلف لجو لف نازورب_صلاوتاغل ثالث هيف نوكمفاهرمدكو داصلا حف عمم املا نوكسي هرئاظت
 تذخأو عملا عج ءاهلاب ةرايصالاو لاغفأ لثم رايصأ ع.او ريغو ءانالا نم هيلع سملا ةبحانلا

 لثمائامءأرئاسثلاذكو ةئزؤم (عمصألا) اهيحاون عيمحب ةعمتج أ اهرابتاياهودفو ةطنملا
 ناسنالاعيصاىفدوجألا لاو هناف عسيصألا ريك ذئىلع لديام سرافنب مالك و رسدصنبا او رصنخلا

 تاغل رمشع عبصألا فو مهضعبلات ثدنأتا!بيلاتلاو ثدود ورك ذياضب أ ىناغصلا لاقو ثدثأتلا

 ةزمهارسك اهتاغل نمروهُثم او روةصع نازو عوبصأ ةريثثاعلاوءابلا ثملثت عم مها ثيلُثت

 ىنعع هلك اضدأ غاصلاو ةغيصااوداصلارسسكد (غبصلا) ءاصصغلا اهاضترا ىثلا ىهوءاملا حّتفو
 ىلءىتي_ص غيصلاىلا ةيسنلاو رامبو رثد لدم غ ص ع عابصلا لوشي نم مهنمو هنعبصابوهو

 خسسصل او برمض باب نم هغل فو لدقو عفن ىباب نماغبض بولا تغبصو ا :+ ادعت أ ضعبل ةمسن ىهو هاظفل

 نياك؟ذال غمصو ليزنتلافو هوو لؤلاك عئامم ادا لكد ص مخي و لكألا ىفزيملا هن غم_صداماضيأ
 لوعفمىلا ىدعتداللعفوهو لكنا نم غبطصاو مهضعبلاقو هريغو لحلاب غبطصاوىاراغلا لاق
 تاك !لاقياكهبغيطصيئىذلاعونلاناءلوهف فرحاامأو لخزيهلاغبطصا لاقيالف عيرمم
 اهبصتو هللا ةرطق هللا هغب_صو هب رامتشالاو هيفداهتجالا نعةدانك ملعلابمدب غبصودممتالا نمو دممالاب
 هنع (تنبص) هللانددىأ هللاةغيصاوعبتا ىنعملالمقو هللا ةغبص عسثذ لد لق ىنعم لاو لوعفملا ىلع
 خاسو آلا فرمصد هن الك لذ نم ل-ءاذ مسا هنأ كح لوعاذ نوراصلاو |هتةرمص برعذباب نم س اكل
 ىحس-ع أن وراصا!قملاو+لانبالاقو حاورألانعطد هنألل اذ مسا نوعاطلا ل_ثم سائدألاو

 ناز وءايصلاورغصلا ارو صةمرسسكلانابصلاو نايدصو ريسكلاب ةيبصعسجلاو ريغ.صلا (ىب_صلا)
 سوما |عاطمنمبمت عي رلااصعلا ناز وابصلاو هثايصىفو هايس كلذ ناكلاقي هيف ةغلم لاك
 نبدصقد زو هم أسد ندىلا ند دنمأ ب كولام ةوهش لثماضدأ ةومدو دعق بأي نم اومد ام-صو

 نطابيلافبك اوكلاديعثامنالاقد رافكتلانم ةفئاط ىلعا دعس للا اذه لءج م ئاصوهف عرش
 نبث دش نئئاد نيدىلعم-منأ نوعديو نو داصلاو ةئراصلامهو ره اظلا ىفةيناردنلا لاس سنتو
 منانهبأرتو نوراصل الامي في فعاازوحيو مدآ

 ) امهئاثياموءاحلاعمداصلا (

 ل ب ل م يل يي ب اد



 للي
 يل ا ءع«ًًًاةًل ٌٌٌّّّّ 1 4 45 5 52ش تت تتت©ة تت ت©ت ت90 09ْ ت7 تخٌ

 ءاوشلاو لعاشل |لعف لاعتف الا ناو لعتف ا ىلع ىو شان عواطملا قلاش الواولات هت وش لثم تلعتفا

 موقل اتد يشأ ود ري عكر انطنهل اوط هو سلو است ودكم ىنعع طاسد وباتكل ثم 3 لوعفم ىنءعل اعف دملاب

 اتلطىأاوأش ىرسودمألاو ةباغلا سلف نازو وأشلاو لتقملا صد

 نم ىةثمنابدشو مسكس! اءبدش عاجلاو سايةريغ ىلع بشأ لج رلافةيشواسش بيد (باش)
 ليلا دقو بس شل اد ىفلوةدا|سدثملاو اهسأ ارتاش لق ناو ءاسشة أ سهالاشبالو ىممهبوكلذ
 ل ًالايهباشأو ريدثتلابهسأر و هسأر نزلا سن شودوملارءشل ا|ضاضرداوهو سا |ىععسيشملا

 خايش أل يقامع رو ريسكلا,ناضشو خويش هعجو لهكتلا قوف (صشلا) عواطملاؤ با ثفهبباشأو

 اديدثة هن ديشو دم موهف دمشلاب هتينب عابباب نمهدمشأ تدملا ت دو ص+ ارسكللا» (ديشلا)

 ةلكلا تصاشأو :ءاصيشو ةصيشةدحاولاهلئمءاص.ااورملاادرأ (ص.شلا) هتعفرو هتلوط

 (عاش) ناطلسلا هطاشأو لطدو رده همدطاشونلد وأ:لادخ أ ىفاذه نمناطمشلاو لطد طمش»
 عايتالا هعمشااو هتعشأو هب ت«*لاقيف فاالابو فرحا, ىدعتب و رهظافوم-ثعيشدئثلا

 عيش عمجلاو هصوصخ ةعاج لزب ةعيشا |تراص م ةعيس مهذ أ ىلعاوعمجا موق لكو راصنالاو
 فيضا !تعيشو اهب هتعبت أل اوشن مثسب ناضمر تعيشو عملا عجب عامثألاو ردسو ةردس لثم

 ى-مو اضع اهضعب عسبمتف امحاص لدالاب ارلاعمشو عمد دول اوهو هلامازك اهل سر دنع هعم تحرش

 لاز:الا منال ازا هبلعافل | ىنعم ىل_عفرسكلاامأ حتفااو رسكسلاب ىوربىداضالا ىف ةعمشملا نع
 اهقوسد نما جاستا ةيلوعقملا نعم ىلعف جحشل اامأو ممعلاَف ةوستامن اكفاق ١ زهفمغل انع ةرخاقم

 ءريخ مدعل ح ريغ 5 ب هب جزتماو قرفن اذاءاملاىفنيللاعانشو منغل |عبقت ىح

 ةليخلاو ةعيبطلاو ةزب رغلاىه (ةهجشلا) ىنفموانزو ةعباتم هتعبان لثم ةعباشم ىعألا ىلع هتعباشو

 ماش عمملاولا1خ!ىهدسللاىفةماشلاو ردسو: ردس لم مش عجل اواهيلعناسنالا قاخ ىتل ا ىهو

 ةمسملاو توصن ندارطنت هقبقر عاببابنماهش قريلا تشو ا د_س مشأ ل جرو تاماشو

 نيل اىلا تاقنفءابلا ىلع ةريسكسلا تلهثنك-ل نيعلاريسكو ءاغلانوكسةلهغماهلصأو ةعركناذو
 فالغلاو سكل اوةمشا ادماولا بف نوكدام لاقي ىنارعالانالاقو .ناسنالادلو.اثغىهو
 نءانش (هناش) ىلسلاهريغنماهفلاشدو شراعمو ةدعم لثم ماشم نءافافذك مشم عمم و

 ديز (ءاش) صقنلاىلءنبشم لوعفم لاو سشيشاهناشامْثددحفو نزلا ف الخ نيشلاوء اننا

 لمحي نم سس اةىلعالا غئاسريغماغدالاو زمهلابهنم معا ةمدشملاو هدارأ لان بان نم أ ث هوا شد يهألا

 اكو أ ماس الاك اس>امادو> وم لك نعةرامع هغللاق ئشل او لوقنمريغهنك !دئازلا ىلع ىل_هألا

 برقالاو اريثك افالتدلا هتلعؤفاتخاو فرمهنمري_غءايشأئ ثلا عمجو أي_ثتاقوحن لاوقالاك

 ىل وألا تاقنف عامجالا 0 0 دو ولقثةسافءارج نازوء امش هلدأ نا لماخللا نع يكحام

 شدالمقفةدحاوةلك العح وافيفخت رمش |اتفذحو خلا تغفخ مث ْئث
 ىنارافلا هلاو

 1 داصلاب اء :

 لقب اب نمام_صهتدص لاميق ةكرمانىدعتيو بكستاانيصص ب رمض تان ٠م صيداملا (تصأ
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 هيضارةشدع لدم ةلوعغم ىنمعةلعافنو كت نأو هب.ثالو ةقلع همف هل سل ل. فاك لق ناو هب طاتخشْئش

 سائدالا ىهو بئاولا :دحاو ةيئاشااىرهوجلا لاق مناصتهيفدحأ و ءاهقفلا لمعت_سا اذكه

 لج رلاذو ثودو اةمودوغم لم ذو اثم ع-+لاو ةمامعلا ةمدكم لاذ. و مملا رمسكر(ذوشملا) راذقالاو

 ترششو هب رمت لاق دو هتبنجلاةبا,نماروشهروشأ لسعلا (ترش) ذوشملاهمعاذيو شت هسأر

 هيلاراشأو مياارمسكب رو ثم هيف ىر ىذا ناكلا كلذو هوو ءارسالابعيبلل هت ضرع اروشةبادلا

 هنذأساولاكىنعملام_هفىف قطنا اف دارت :راشالا: طنا |نم مهغد ئشدح ولا روشتر وشو ةراشاهذدس

 ,.هتعح ار هنرمشتس اواذك هنتر واشوطنلاماقم موقف لعفدالوأ لعفي نأ هسأرو أ هدبد راشانتو

 ةرودملا مسالاو هنس> ةراشا تناكف ةولصملا نم هيف هدتعامىفارأ اذك,ىلع :راشأف همفهنأ رئرأل

 || نمىهلاقيو ةنوعمنازوواولا نوكسونيشلامضةبناثل اوواولا تفو نيشلا نوكسنانغل اهيفو
 ١ رواّجَتو ل_سعلا برمد هةعصنلا نس> همش لسعلا ترين ملاشي وراوشملاىف «ضرعاذاةيادلاراش

 || جرغلاريسكلاو فلاب راوشلاوريدعيلا لسحر عاتمو تمبلا عامم ثلثمراوشلاو هريغنودّئشب دحأ
 ضعيلاهو ىرهوملاهعيششوىاراغلا لاق شوشقف هماع4_:طلخ اشد وش: هلا هملع (تشوش)

 ه-عبتو تشوه لاقيامتاةغللا ةمتألاةىرابثالانبالاقو تشسوه مصفلاو :الوم ةلك ىهناذ لا
 أ دةرهملامعأ نموهوملثالا لع قاطد و رهنل اء اروامدالب هزنأ نم هنب دم شاشلاو هرمغو ىرهزالا

 اصوشهت_صشو هل غلاؤ بان ماصوشئشلا (تصش) انبات أ ضعبل ةبسن ىهو ىئاش ةمسنلاو

 ىناثلا نموأ ف يظنتلان م هيفا لوألان م لاو لانمغلاتصنو هتكحر لاقي وىدب هتلصت

 رخل |ىلارل !نم :يهلع طاوشأ هثالثفاطو طاوشأ ع.هجاو قاطل اوهو ةباغلا ىلا :سهى رد |(طوشلا)
 عرملاو ءاملادرتل هفازهتامءواخو لهسا ارطظنت لاما سور تاعاذا لاعوألا (تفوشت) طوش
 || لقاك بلطتلاو لام الا قاعت فلمعتسا هيلا هرمصب ممطاذا اذكأ نالف فوشت لق ه#نمو

 || اهو شئ ملا نئاشر دهموهو هما |سفنلا عازنئشا اىلا (قوشلا) اهلطت اذاروم ألا ىلاعم فرمشت

 ||| قاتشمانأف هيلا تقتشاو هتقوش لاقيف فيغضتلاءىدعتب و صقنلا ىلع و ثم لوءغمل او لاك تان م
 | فاخبا.نماكوش تك اشليقاهكو ةرثكاذاذ ةكوشةدحاولا فو رعم:رعشلا ( كوش) قيشو
 ةكاشا هتكشأوهبا دي ز تكوشو ىدلج باص أ لاةباءنم لوشل !ىنك اشو فا الاباضي أت كا اشأو
 هتكو ثترهظ فاخ بابن ماكوش 'لاثد لج رلا 'كاهشو حالسا |ىفةوقلاو سأما |ةدشةكو شل اوهب هتدصأ
 باءنمالوشهب(تلش) هسأب:دش لئاقملا ةكوشو بلقل ا ىلعحالسل !ىاشوح السا !كئاشوهو هن دحو

 ىثال-هلالمعت_سو هغل هسغنيىدعتي و فاالاي هتلشأ و عصفالا ىلع فرحلاب ىدعت» هتعفر لا
 || هنال.اهريغب لئاش ىهف هتعفر حاملا دنعالو شاب. ةقانل !تلاشو لاشف هتلشلاًةبفاضد ا امواطم

 دقولد واوشو تالاود ه-عجو رطفغل اديعرهشلاوشواوب رهفاؤوخاوذاط مهتماعن تااشو تعفتراف

 لبالاهبف لوشناةو قفاو هنالك ذب ىعملاوشلا نأ سانمعز و سراذنبا لات ماللاو فلألا هلخدت
 هباوريط: لمهن موقلا مءاشنو 'لرايمريغ موسم لج 2 ريشلا ( مودل 0 املأ باهعفرهديلاشو

 | ىنعلثمءايرغنمدملابم اًشز وحي و لصألا لعىماش ةبسنا اواهفيفذةزو دعو ةنك .اسةزمه.مأشلاو 5 نع
 ةاشورك ذةاشو ىثنالل:اشهذهورك ذلل:اشاذه لاقمف ىئثنالاورك ذلا ىلع عمي غل !نم(1ث)1) نأسعو

 اهلصألاّقو هاغشو ةغش لمقام لصألا ىلا اءوح رءامايءام-مو هاش عمل اوههوش اهريخصتو ىثذأ

 ءاهوشد أ ماو رظنملا مبقهوشأ لج رو بعت باب نمر دصموهو فلنا مقوودلاو ههاع لثم ةهاش

 1 هوشأمحللا(تدوش)اهتصفاهدوشو تدقءوُشت وجولات هاشو رهو ءارجو رجأ لثم هوشعشلاو

 ..ا.ء:-اإ

 خ07 1

 اا ا ل1 702-1700 07

 و اي

 00 تو و )ركل ا بك ضي لع
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 ءافرهشلا مكنمدهش نفىلاعت هلوق هيلعواضد أ ديهشودهاشانأف هترضح ساحملاتدهشو فاح

 ة.يفرظلا ىلعرهُشلا باصتناو هيف ماقأو رضحام مهيلفرفاسمريغاهةمرهشل فارضاحناك نمىأ
 ىريدهاشااوده اثلاكا هيلي لب اهرضتسالنئاغل لال ولا الس ىادن اثلا ةالص انماصو

 لاك اذهوهبريخأ ىنءعهتالءا رلانىدعتي اذ كيدهشو بئاغلا هلعبالام لعب رخاملاىأ بئاغلاىربالام

 ةداهشلا.ادأ ىفاهغلخ و اهغلسةمألا ةنسا ىلعك رس ( :دئاف)ده وشدق اعرامخالا :داه ل !س رانيا

 ٌقئاوموهو نةمئأو معاون ئشلا .محت ىلع هلادلا ظ :اغاألا نه هريغنود همأع ند رصغخقم نها

 ىنعم نمولذي الواهرم_غنود ةظفلل |ءذه نييعت ىلع عامجالاكناكف اضن ةنسلاو تاتكلا ظافلال
 انامعْئشلا ىلعع' الطالا ىو ةدهاشملا نم مساةداهشلا نأ هيفرسسلا لعلو دريغل قضي لذا دسبعتلا

 ناو ظفللا نم مىتشاام لذ لعل دئش برق و :دهاشمان ع ئشامءادالاىف طرغشاو

 واف نامزل نم ىنمامف ىأ تقود عفواسعرامخ لل عوضو م ىضذاملانأل تدهش ز ودعالو عراضملا

 دالوأ نعةداكحىلاعت هلوقهشلعو لاخلا ىهب ريضريغنوكمف ىضاملان ءرامخالا لّمحا تدهشلاك

 ٌقرس كان ااولاو نيح هور مس الوأ مريب ديص ودعت مالا مانا

 كنب انااناوقباةباس كد تعاند هشامواولاو كلذ فمه عنصال مهنأب مهسفنأن عاو رذتعا مهمهتاافف

 دعف دهشأ لاقاذانلاها ىف رابخالل عوض هوم عراضملاو هل>ر نم عاوصل اجار نم هاني اءاعالا قرمع
 دقفاضدأو كل [نودهاشن ” الا نم ىأهّننا لوسرا كن ادهشن اولاة ىلا عت هلوق هماعو لاا قريخأ

 مسقل اوه خده املا دهسا طفل نوهصتف ةمسق أ ىأ اذكناكدّمل تايدهش اود مسعل اى دهشأ 0

 ىناعملاهذهوهبريخأن "الا انأو كلذ ىلع تعلط | 1 هّتلابمسق لاق دهاشل ا ن"اك-ف لاملا يف رامخالاو
 هلباالا هلاالن أدهش أ مهوقو روثأللاءامتاواطايت>ا هياعرمص تا اذهلف ظاشل ألا نم هرغىف ةدوّمْغم

 لاثده تو ىتعمو انزو سذحمل ادهش ملاو دهشب نأ هنم ثملط هت دهشتسأ او اعأ ىنةعهناله فني ىدعت

 رز رروه لاقي مج مم فاالادعب ه-وتغم نون غاده اوتاءهلا ىفهتالصفدهدت :وةييحوتلاةلك

 ىو«لالفارهشلالمقو راشتنالا ىهو:روشلان هذو: أم ىف رعلمقو ب رعم لبق( رهشلا) بنَقلا

 ريدقتل |تامولعمرهشأج طاىلاعت هلوقو رهشأو روه د هعج وهب ماد الاتيح عدلا 5

 لعف:برعلاو سس ااا ضحية هت را نو هر لد ل ل 2 ١1نامز وأ جا تدو

 كترزو ماعلا تر زو مون ضعد ومو عاطقن الاو نامويذم هني ارامل وقتف مانألا ىف اريك كلذل ثم

 ضعبل اهيدارب ولكل | قاظياكاذ_هو مالاكل انيناذأ نموهورثكوأ ل_ةكلذن «تقودارملاورهشلا

 ىذ نه رمشعو ةدعقل اوذولاوشءاشعل اروهج دنع جل ارهش ثاومهضعبدارم اوموقلا ماتو ازاحم

 ةثالثل هذه هعب رأ ىه ىبعشا اور«نبان عو ةثالث هلق نال طقفللا ارهاظدالممع ةاوذوكلاملاقو ها

 ىفتلخد:ًارملاترهشأو لو هيلع أ اذالاحأ لا ةداكرهش هيلع أ اراهشائدلاره-أو م

 ةغلاسم ديد شل هترهشو اذكب ادءز ترهشو هلس عفن بأن ن مارهش هقم_س لح راارهشو امتدالو رهش

 ةرهشوارهش ثدد اثرها ”دتزر [سانل ند درو لوةنمرعغف هترهش ىعع فا ًالاهترهشأ امأو

 قداوشو تامه ثوهقهاشلابجو ىهاشوهف عفترااووهش نيتخشل ى هش (قهش) رعشاو هتيثفأ

 فورعم حراج (نيهاشا |) هقلح ن هن ود عامس عم هسفتدد راةمهش برمضو عشت بأي نه ل> رلاقهشو

 ىلا س فئل!قايتشا (ةوه-ثلا) فيفاعلل لدملا ىلع نمها.ش ل. ةأعرونيهاوش ع-هلاو برعموهو

 ىوهمسشاو دي دشقلاب هنمهش و ىتءموانز وذيذا لثم ىهذئثو ىهمشموهف هتممشاو تاوهش عم اوئذلا

 ىوهشدأر ماو ناوهش لج رلاو هم. مشا لثمالعو بعت ىنان نمهنوهشو يشل 1084و ىلع
 (ا.مهثلثامو واولا عم منيششاا)

 هنالاوش ل سعلاى منت رعلاو بوسموهف ءاملاءنللا بوث لكم هطلخ لاك باءنمادوش (هباش)

 همذ سدأ اًذعمو اذه نم اذوت أه نوكي ناو كان هك ا هطودو ةيرسشالل جا صم -هدتع

 د

 وهس

8. 

-- 



 عمشلا

 ؛ ا!

 1 2 272ا2222تتتتتت؟ب 77070 ت070  بيييمبللل
 هبكار ىلع ىدعتسارمسكلاراساهشو ا سوما ضي أ سود و سومد سر غلا سومو هسه ت د2 ثا سراو
 سرفلادالواولات ه رحاشب ارحان سوهملا ضكر ٠ لاقل -رولوسر لدم سوم لو سوهةوهف

 ةفلابلل ل عاق معا ةغيصي سامثئراضيأ سوهثناكلا بعصل الج رللل.ةه-ت:مو داصااب صوم
 تثشنا اوممملا متفباعثلاو هل ميصخس: ىذاا (عف دلا)نيشلا مذ ىكح و ف.ةذهلاو نيشا | جتفب ةسام“ 71

 ميلا خفي دقو سرافنبالاقو هيذا:ففذي برعلا ضءبو ميملا تشب عمشلا تيكسلا نيالافو !متنكسأ
 نمالهثىهألا(مهلمثإلا منونكسد نوداوملاو برعلا مالك متةلاءارغلانعو رثك أ ناكسالا نأ مهفاف
 مهيأ نمةرغتامىأ مهلعثدتلا عب وماعل ماش يهأو ةغل دعت بان مالو ثمول هةر مهمع بعت باي
 تادوسو ةدهملثمتالعثع حلاو هب رزتود ريغدءاك ةلمشلاو مه أن ءعتتجاامىأ مهلمش قرفو

 مالس نزوي رثك لا تاغل سماه. فو بوذا لبامتت عي رلا لا هملاو بالاكو هاك ل ءاضدأ لاعتو
 رسكلا,لاعشل اد لاو سلف لثم لعشو سدس لثم لمثو باعلا ىلع لمأشو رفع نازو زو مه« لأم
 تفتلاو ةو+ ا اضدألا.هئااواضب أ لئاعثو عرذأو عارذ لثم لم اهءجر ةثنؤم ىهونيمأ|فالخ
 لاله ةقانو قاحلالامكلاواضد !لئامثو لعشأ اهعجو لاعدلا ةهجو نيما | ةهجىأ الامثوانم
 لاي نأ ءامصلا لاق |ىرهوملا لاق عرسسأ الا: لامقشاو ةسفر فخ ةسعب رس لماهشو رعسكلاب
 نمههثائذلا (تممث) هيناوجنمأ.ثعفر0كلذىلعمهضعبدازو رازالاب وأ ءاسكلاب هلك هددسج
 لوك أملا ل*منب> اب راكم ثيامموهثشملاو ت مه ل ءتدةشاو ةغل لق باب نما مم هةمهشو بعت باي
 بءث باب نمرد_صموهو فنألا عافت رامهذلاو ييطلا هته لاقيف ةزمشاب ىدعتد و لكؤدامل

 رو ءارجو رجأ لثم مشعل اوءاعم ذأ راو مثأ ل رلاق
 )ظ امهئاذيامو نوذلا عمنيشلا (

 عجلاو عينشو هف مق هعانش مذلابئذلا(عنش)ءا دو لاةيلاوهلاقنو بوبا نمعون(زيثوشلا)

 حلاو نيتضو رغل|نيبامنيةعفب ( ى:ثلا) ةعانشل ا ىلا هتدن ألا هيلع تعملو دوو در لدم عنش

 صقولاو لدالابونثلا صخيءاهقفلاضءبو صقولاوهلوث: مهضعب و بام_سأو بيسل ثم نانشأ
 اهعم ناك اذافةلماكلا ةيدلاةلا او ذقوسد نأ كلذو ةلماكلا ةددلا نو داماضد [قنثلاو مْعْلاَو رّقملاب
 تاءارجلان ماهل شو رألااضد أنانشالاو ىمظعل اةيدلاب ةَماعتم امن اك قانشالا ىهف تاحارس ة د
 عازن قدشلاو ءافولاب فصول اعيسوأ ا ةسةلا.هلا فلبالا بزة: نااضنأ ىدشلاواهريغو ةضوملاك
 هسأرت عفر ل:ةبا,نماق:ةريعملا تةنشودب علا مفهبدشب طيخرمسكلابقانشا اوئشلا ىلا باقلا
 هسأر عفرىأفلالابوهق:أو هغا فلألاب هتةنشأو هسرغب سراغلا لعفبإك هيك ار تنأو همامز
 نكلاو ماهو مهس لثم نانش عجلا اويلابلادالا( نثلاإاب دعتموام زال اب رلأ ل معتسف اذه ىلعو

 اهتنئشأو ةريغملا ليحل ادارملاو !متقرف ل: با, ن ما: ةراغلا تننشواضدأ نا: هعججو ضرغلا
 اموكسو نونا حتغبان انذو سلف ل ثم أتش سعت باننم هؤئشأ (هتئنش) لمحل فا هاكح ةغلفاألاب
 هب تفرتعا ىهألابت داس و ُتدٌولا ف ةئناشو أش لعاغلاو «ةضغبأ

 (ا وكلشي اموءاا عم نيشلا)
 ةلغبو بهشأ لغب وةيهثلامسالاو اولا شاملا ىلغي نأوهو بعت باي نمرد-فم (بهذلا)
 له الاههضو ماهسو مهس لم داب هعجو مهل نيشلاستف ناتغل هيفوا وعم ىف لعل |(دوشا )ا وذ
 وأ هل-غتده-2 ةحرلا هك المنال لوءفم ىنعع ىل_.عف ةكرعملا فراغك هلتقنمديهشلاو ةيلاعلا
 ءادهشعمجاو ا دش لق لوعفلل ءانيلايدهثةشاو ةنجلاب هلده ثق انال وأ ةنلا ىلا هحو ر لقن تدهش
 دسعاتو فارشأو فد رش لم دوهشو دا مشأ ع.هاو دهاشانأف هتنباوو هءاع تعلط ئذلاتدهشو
 اذكب ل--رلا ىلع تدهشو ىلا هتدهنأ لايف ةزمهفابىدعي وءا دوش عملا اضد ا دموشو دوءقو
 تلادده_ثو ىت-عءوانز و ةنباعم هتنداعلثم ةده اثم هن دهاش ,و هتكردأ دمعلاتدهشو هب هلت دهشو

 ول
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 :ءاربلا لص الف نقد ةمذلا لغشنالو عاقد الا مدع لسألا نال لاعف الا عاشب اب كلا ف فاكريغنطلا ْ ١
 جرخأ هنا نظوأ ىلدهنانظو ةال_صلا تقو ل دولا ذكو لت غا هنأ نظ :وسدحأولاك نيقسالاهنمأ]
 كلذو اهابْرِب ىراط مدعوهو لصألابلموهذ ةب روهطلا نظامأو نطاااذهرثأ الكل ذريغىلاةاكزلا |[

 نال ابال لمألابل_عكلذف لصألاب لمعلا غاس ةد روهطل الد هى شول لد لص الاوهام دمك 6

 شو هتنعطاكشعرلا هةكك شو رهطتلا عاقب اوهوهمدعلصألاو ىراطب لنعو هذ ءوضولا نظامأو ا

 لعق هتمهف ئث لكر تاصتااذاماحرالا تك لاق هةموو هن راقعم هفطصءاهولعح مهتومد موعلا

 لثق با نمالكش هتاكشو بتكو بناتك لدم لكش هعج و قورعمهبادلل (لاكشلا) 1

 حالا لكشأو ةغل فا الاب ه:لكشأو بارعالا تامالب هةاعأ كتبا تلكشو لاكشل ايهتدمق
 سلف لدم لوكش ع-+ او اذه لكش اذ _ه لاب لثملا لكشلاو هر كرد ل فغاالكشأو ستاافاأب

 وهو هئادأ نم هفصو وأ هعيط ىف هريغ لك اشد ىذا! لك ثاانا لاش و لاكشأ ىلع عم دو سوألفو 5

 ىك ثمووكثموهف ةاكشو ةداكشو ىوكش مءالار لق باب نماوكش (هنوكسشإل لكشأ لج رو ضادب
 وكشملا كشااوىاشلا ىكشلاو ىرالمءاةيمرلا لدموكسشإل مءاةيكشلاو هنمثيكش شاو
 لثمباسلاةزمسف اف ه:داكشتلزأ هتيكشأو ىوكشلاىلا جوخام هبت لعف فاألاب هتيكشأو
 انها.ج ىفءاضمرئارس سو هيلع ىلصهّنلالوسر ىلا انوكش هنموداسفوهوهيرعتازأ اذا هتبرعأ
 وكسشدام عزنأ ل ىأ هتيكشأ اف ىلا اكشوانتد اكش لزب ىأانكشد ملف

 ْ (امهئلثرامو مالل اعمنيشلا)
 ا ل رواهّمكَرح تاطيفاهثو رعتدسفاذااضيأردصملامغديو بعت با, نم الش لثة دملا (ثاش)

 لشأركذ اولاقو هتكرس باهزيدس:. هنالاضب ًارثذااىفللشلاءاهةغل المع ةسساوءالش :ٌأ ساو لشأ
 ةزمفا,ىدعتد واهرصب باهز.تدسف ىتلا ىهوءال-تنيعاولاو بعنت لثم هديلاشنالءاعدلا فو

 | ةفيفخ ةطايد هتطخالش بولا تالئثو هتدرط لق باب نمال-ث لج رلا تالشو هدسهنلا لثألاّمِمذ
 ظياغرن ”الاو داحهيفرطدح,لاقيو ىمسع هلسأو ةغلرلاشو ةطنملا ناو ؛بني ثنازو (ميشلا)
 هنمو هالبدعب هدسج نا الاولش ديردنبالاقو لامسأو لج لثم ءالشأ عجاووضعلا (واشلا)

 ديصل | ىلع هّءل ث أو هتوعدءالشا هريغو لكل !تءاشأو مويفاياقد ىأ ن الف نب ىفءالشأ نالفونب لاق

 ْ لاك ةعاجج و ىارعالانباهلا» ىنعموانزو هثد رغأل ثم
 لكؤن هينين نباندكفانيلع « هبالكىلثأفو رعانأ اننتأ 5

 هتدسآ لافي نكلوهتب رغأ ىنعيديصلاب هتيلشأ ل اقينأ تيكسلا نبا عنمو
 (امهئلئيامو ميملاعمنيشلا)

 مشت ليملا (خمم) ودعلاهب هلا تدثأو ةتاهشلامسالاوهب تلزن ةبصعح رفاذاتمشنهي (ثعث)
 | مظعثو ريكئاذا هنأت خم لق هسنمو اوشو تاذئاشو هاش لامح رغاش ءوهف عفت راني_ةهقب

 غلاب و ده ااذا ةدامعلا قرم ل-.ةهنمو هعفردب ودر هو ةغلناو هءذ ةعرسسلا ألا ىف (ريمشتلا)

 روغصعناز وخو رهشااو بطرلا بف نوكيامخارعشا اوديصا  ىلعاي وصم هئلس رأمهسلاترهشو
 ةدحاو هو ىثنأ (سمثلا) دوةنعوداةنعو لوكئعو لاكثع هل مو عيراسعثام ميف عمجلاو هيف هغل
 اوفلتخاو ىناثلاىلا لوألا ةفاض ان سم عد اوهءدقو مجدتالو ىناتالاذشو ناثاف سيل دوج ولا

 نعلدسعلاو ثدنأتلاو ةيلعلل ف رص ا عندم سوف اذه ىلعو ريل ااذهدا ارملا لمهف سوم دارحا ىف

 بشت نيأمس هن ىك# نءلوأواعدق هباوهست دقو مدق م ءانه سمث ىلكل نبال افو ماللاوفاألا

 ١ اهطلاذك نكل ىت-ءموانز وةرهاك ةلك_ثلاو لدىأريسكل اب لكش تاذةأسعاو هماشي ىأهطكاشب

 ا ديعورادلا دك هعودودمد اومست مهنال ىنعملا ف مضوأ اذهوةلع هم سل هنال فرص: موهفاذه ىلعو

 نبا لاقو سهثاذراص ل -.ةؤو برمضىأب نما نموب سعشو ندب ريما | نمئش اوعست م_هفرعن و ثوخي

 لش
 واثلا
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 نارق_ثه:موىمعهبو كلذ نمنأ ةءناز و نارةشورْعش عااو ءارةنىثنالاورفش ا وهف بعت باب |

 [أرةشلاوىرهزالاهلاق رابغ لء:لاقلعراءاذا ارقشأم دو حلاص ههءاو سو هماعدنلا ىلصةنلا لور ىلوم

 هسيفو ل-يخالا ىعس رئاط قارةشااو مومسع سلو ءاهن اي ةر قش ةد>اولانامعذلا قرا قش بعت لاثم
 ةبيتقنيااهركنأو ليقثتااعمنيشلارسك ةيناثلاو ل قثتلاعم فال ارسكو نيشلا تف اهادحتاغا
 راقاملادوأ نوللا رض ة_هاجلا نودوهو ناقلا نوكسو رمسكبلا ةثلاثلاو ةماعلا نط نماهلعح و

 لج لثمصاعشأ عج اوئذا!نمةفئاطلا (صقشلا) ةرحامهرهاظب وداوسهيحان قارطأب و

 فصنرسكملابقشلاو لق باب نماةث ( هتققش) ضي رع لصن هيفمهس م ارسكي ص ةثملاولامجحأو
 قشلاوءاصثأو حيصت لثمءافشأ قيقشلا عمو قيقشلاشااو بناملا قشااوةقشملا :كلاوئلا
 جرفنااذائُدلاق ناو سولذو سلف لم قوةش عهلاو لمع الا فرد ص موهو ْئْلا ىف جار غنا عدفلاب

 ىهواضيأ ةرفسلات مشو هنمةقشملاو قاشوهفاضنأ لثة باءننم قش انماعرهألا شو ةجرف همف
 اناعشو هفاشمهفقاشو ف رغوة فرغ لثم قوش عج او با. شل! نم ةَعْدلاو ةديعب تناك اذا ةق اش قش
 قئاقشو ه.حاصقشريغقشىف امهم لكن وكمف همحاص ىلع سد امامهنم لكن أي نأ هتةمّقحو هفلاخ
 ليقو هظفل نم هلدحاوالو هنول ىف ءوخ آو هف مالا ءامعأ نم نامعنلا نال الذب ىم<ورقثلاوه نامعنلا
 هاقشأو هنم مسا حتفلاب ةواَعْشلاو كلاب ةوقشلاو قشوهف دعس ذءاقش شد ( قش) ةقيَقشهندحاو

 ( امو يامو فاكل اعمزيشلا) فل ةلايشا

 ركشا|نوكي اذفو ةيصعملا كرو ةعاطلا لعف نمسح امتلعفو هتمعندتفرتعاهللا (تركش)
 لاميفهسفن:ىدعتاعرواناركّشواركشهلتركسشلاقمف ماللابرثك الاف ىدعتب ولمعا اولوقلا
 مل كرفكنالو كرك ثنتونقلاىف سانا !لوةورع-كلاهباءلاتو ةعسلاىفىمدألاهركذأوهتركش
 نركلشو ةلانركتش ل تم هلا تركت جا اودزالاوهواهحو هل نأ ىبلعر عن عدل إونملاةداو رلاىف تنشد

 نبى لوةلوألان مو حاكنلاىنعرك_كلاقاظيدقو ماهسو مهس ل: مراكش عم اواهج رف ةأرملا
 سكشووهف ةساكشوا سكش ( سكشا) اهركش نعدتل أسانأ ًاهرهم ىف هيلا هنأ عا هتمداخ لح رارمعد

 فرحا بان دعةموامزال لعذل |لمعةسد وبانترالا (كثل١) ىنءموانزو سرشوهف ةسارش سرش لدم

 نال مهوقف نيقمل!فالخْ ثلا ةخالا ةمئأ لاو همف تك كشو سد !اذااكش كش يعألا ل هش لأم
 كش ىف تنك ن اةىلاعت لاورخ الا ىنعامهدحأ حر وأ ءافرط ىوتسا هاوس نمش نيد ددرتل اوه نيقمل ا
 بيذ-متلا نم عضوم فىرهزألا لاوو نيل اللا معد وهو نةينسم .ريغئأنو رسملا لاهل اانازنأ ام

 كلاذكورش الابدحاو لكر_ةف نيةملا ضن ثلا عضوم ىفلاقو نيل | ىنعع لعجي دقو ثااوهناظلا

 د-ةوسفنلاو اعلا بارطضاكشلا لدأ لامد وانِمقد واكش ن وكم نظلا سراف نبا لاقو ةعامج لاو
 نمىأ ةالصا! فل ثشنموقالطلا فك“ نم مفوقود ةخالا قفوىلءنيلا طا! ىف شل ءاهقفل | لمعسا

 ىننيهناهسكعو ثدحلا فكشو ةراهطل |نةيتنم موت كلذكوال أ نيمناخادحأ حبرءاوسو نة:
 هراهطلا نةمتنمف قفاوون ظالم ةراهطل |نظو ثدحلا نة نملاقف ىعفارلا ف ااخو نيقمل | ىلع

 تايفلاف هلود ضان دةوورغلايدرغن اكو هو ةراهطلا نيد ىلع ىنندهنأ هنظوأ ثدسحلا فلو
 نيقيب لو زب نأ ىلا نقمتملا لص الاباكسةنيلوةلادحأ ىفهتراهط بص دس ةسامفل |هلثم ىف بلاغا ام
 اضي أ ىفارلا لاقوا ضدأ هريغ هلاك اك هل لا ىف صذلاك دعب نيقيد لوزم نأ ىلا هِلوَعَف ثادح الا ىفاكم د٠
 نيبددرتكاانالن ظولاكوشو هوضولاب مود ثدسحلا نية دعب :راهطل !ىفك ماذا ءوضولا تان ىف
 نالاجرخافنيلا م>الا حاروه نظاانأ نبلوصالا حالطصا وهل نظل فدا يموهونياامحا

 الىوقالا نأ تدثدقو هضراعي ىتح هيلع رتب فمكسق نيةملا ىواسد ال نظل اوةل+اب واكشهنوكن ع

 لدم ىوقأيالا عف رالف ءانلس ل بقةدك ولا نظلا عو رمل ا ىفنيةيلايدارملا لية ناذهنم فءضأب عف 7

 در لونان اله روهط نظءاعأضوةبنأزوعهنالول دءاهفوص> نطةراهطلا فكي لاقدالو
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 هذهفدح أىأرفرادلاءاممفوذامآو رافشأ عما او هف را حرفا ارفشهنمو هن ائش لكرذ و لاغقأو

 رسكي ريعبلارغ مو هريغو ر مااكه فرسئ د لكربغشو توكسا|نبا اهاك.> ةغ!ا مف مضلاو ع ااهدحو
 تارغشو بالكو ةماك لئمرافش عمو ضدرعءلانيكسلا ىهو ةددملاةرْغْسل او سرفل !نم ل اكمملا

 نينا ةعك رلاتعفشو درغلا ىلا هتمهض عفن باينماعغشئلا (تعفش) ن ادعو ةده“ لذم
 همقللا لدم وغلا كلا مسا ىهوأ م هلام عذشب محاص نال ةةرغلا م ىهو ةعفشلا تتش اذه نمو
 رذعريغب بلطلا رخأف ةعفش هلتدث نم موق هن هو كالملا كلذا كلل | ىنععلمعتستو موةلملا ئذالمسا

 تعفشو لعفافق رعد او كرمال ةيناثل اولازلىل وألا ناو نيمشعملا نيد عسجلاثملاا ذه هتعفش تلطد

 عفاشو ءامركو مر لثمءاعفش عملا عيفش لعافلا مساو مامذو أ ةل س وب ثيلاط ةعافشواعفش ىعألاىف

 سايشلا ةغلاخشو عا ملام دعل طخ يوعف ثةماع' !لوقو هظفل ىلءىفاش هيأ أس سند و ىهنهب واضدأ

 در و رطملءةوةودنود راهيفع رلِية نامضغ ل ثم نالعف ( ناغفشلا) ةعافشلا ت.لط هب تعفشتساو

 فج ردر مير ل-ةمفرغشلاو سرافنباو ديددنبالاقةدازو رطم ناغُسا !ءاهةغلا ضءب لات اخذو
 درب !انافكااو فم غكاااضر آت كسلا نبالاقو ٠ فيفشا هش نافشءالأ ٠ لاقنافثلاوهو ةودن

 ججيرل اكلة مساو ةودن فني ردرب موو لاقو دربلا: دش موةلاقو را ةدتفيشدلا ىط_سةرمسا لاقو

 هع جفلاو رسكلأ اياضب أف -ثوهفاؤوغ ب رض ساب نم شد ف شو ىف. قر ىأ فءغش بوثو ناغش

 لو لج لثم اف فشيئا ف شور مدي ىأ ءءاروامهن *5-:ىذلاوهو سولف ل هفوغث عجلاو
 صقش:ىأ الءاق فشياذهلاقيدادضالا نم نو كح فاض أص ةئااف لمعت دقو دازاذاالج
 اذافةرخ الاءاشعإ ١ تقوكلا سمشل ابو رغنمةرخلا (قغشلا) تلضفىأ اذد ىلعاذهتغغ اأو
 رجأ ناكو قفْلاكبوث هماعل ودب رعلا ضعب تععسءارغلا لاو ل 11 ءاك- ىْغْشلا باغ لق ىهذ
 قة-ثااقذو بوغ مةرشكالاءاشعلا تةوىلاس مسا !بو رغنمرهحألا ذ-ثلا ة#مدتق نبا لاكو
 وهاذهو سما طو ةس دعب ب رغملاف ىرتىتلاةرجلا قغشلاح اح زل ا لاقو لمللا ف_صنولا ضددالا

 لوقوهو نيعباتلاوةباصدلانمة_عامجج نعةرجلاقةّدلاىز رطملالاقو ةغالاستك ىروهثملا

 ىنأنعو ةفين وألاق هبوضاديلاهلاةربرهىيأنعو دوف سو ونأ لات هبوةغللا لهأ
 تغطعو تون>ريخصا ىلع تقفشأو ترذح فا الاباذك نمت ف ةشأو ةرخخا هنأرشأ م لوف ةُهدح
 ةنوذاهمالو ف فخم (ةفثلا) ق.فشو قفملان أف ةغل برمةباننم قذشأ تّةغشو هما |ممالاو
 لصألالومدوةماكلا فد راصتا يلع ىندد وءاه اهلع حن «مهمناتغلا ريف برعللوا معضوعءافلاو
 هتلكو ةريغذىلءرغصتو تاد سو دعم لكم تاهغش ىلعو بالاكو ةماك لم هاغ ىلع عمتو ةهغش
 لص ألا ومنو ةماكلا م راصت هيلع ىندد راراواهلعح نممهمر همهفشلافورحلاو ةيفاشم

 ةروفشلافو راو ناناشمه-:لكوة فش ىلعرغصتو تاوهشو ةوهش لم تاوغش ىلع عم-فو ةوغش
 تاوغثو تاهفث ىلع ة غشا عمت ثيللا لافاضي أى رهز ألا لاو ليلا نبع نيلوهلا سراؤنب !لّقنو
 لاقي نأركنأف ىرهو ل ١ضةانوا اه فذحا مناص ةنو تاو:سادو مش ممالمعأواولاو سرقأءافاو
 نمالا ةغدلا نوكنالو ةمك ىأ ةفشتنب هنمتعمءاملام يو تاوفث ىلع عمت لاتوواولااهلصأ
 ةماملاو رفاحلا ىذنمةلغخ اوف 1لناىذنمرغثملاو ناسنالا نمةغ مل !قرغ:!ىفلاقنو ناسنالا
 نمامهيفةحوتفمنيسلاو اهرسكو ملا حتفب رستملاو عابسلانمموطرإلاومطخلاو فالغلا ىذنم
 تابنم هيف ضن رااشا( ىش) ر زاطلانمة-طغئغلاو دئاصلا ريغ نم راقنملاو دئاصلاحان1ؤاىذ

 ه_ءلطدأ:ل ئاذاف ءادلاك نماك-!سضغل نال دال ذ نم هب تمغش و ودعلاب تيفتشاو هافاعءاغشىر
 تول ضرما يفد أو ثفرم أفا الاب 'ىذل | ىلءتءغشأو هثاد نم ئرب هن اكسف هو دعنزمنادنالا
 (ا+«كثيامو فاعلا عمنيشلا) هفرحئش لكاششو

 نمارقشر عدو سراؤنءاهلات لينا ىف ةيفاص رهو نا نالا ىفاض ايدولعت ةرجناولالا ن٠( ةرقشأا)
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 رعشلا ىق لاةدف ءررك ذب معربغو هشنؤت دن لهأو جاح لا لا فو ردم ى> ريعشلاو هل الا مسا هسشتلا

 انو ز وم ىقم ناكو ادضاعتماكر تسكر ئاممدح>ونو زوملامظنل اود ىف رعلارعشا اوريع_كاوهو

 درواماذفو ارعاشهلئاىم-الوارعش ىهسالفاوضعب نموأ دومقلا هدد نمالخاف كل ذهبا دو صم
 ضد ةناأىنعىر<امكلذكو همْقفح اوادصقل امدعلرع_كد سلفانو زوم 3 ازال

 ملاذاوهب هلعو ه-::طفل ارعا ةىومو تلعو تنطفاذإثرع-د نمذوخأ ههنالدصةريغنم ناكل

 اارعاشلا عدو هتلفاذا ل23 ساننم ند لاقد لصألا قر ص موهوهب رعشدمل هن اكن دصّقد

 ومو ةودالتع ءاغْؤَو جراب وءامقسصو ملباصو ءالقعو لة اعههنمو زدات ءالعف ىلع لغاف عج و ءارعش

 نءبرعلا نمنالءارعش ىلعرعاذ عجاف اوهبولاخنبالاقعمج ريسغ ءامربلا لمقو عبربتلا نمىذالا
 د رشوهذ فرش وف لمعف ىلع ةؤصلا, ىخت نأ هسامقف مخلابرع را

 ا : معدد سددل الكل ذك لق واذ

 ' ]| ترعشو ملحو ماع ممذ ءالحو ءالعو غامأو ىلس الا هءانب مم ىفاونو رعاشاولا ف بحلاوهىذلا

 4 : ةندما|ترع-شأو تالع ىنةءا ىرعش تلو تالعام_هرسكتةرعشو ارعشو دعق باب نماروعشئدلاب

 . || تاعشو هفو رعمرانلانم(ةيعشلا) ةريعش ىهف ىده اهنأ لعيف مدلا لمس ىت>اهمانس تز زساراعشا
 ةغلادعتم ىثالثلا لامعتساوا متلعشأ لاّقمف ةزمفابىدعتيو تدئون تاعتشاو نيتحتغب لعثترانلا

 دولا الالات شالادعب ىمدلهناىفوهباهمل ا ةعرس فرانلا لاعتشابس شل اراشتناهمش
 (اءهتلشيامو نيغلاعمنيشلا)

 تءعفر ةأرملاترخ_شولوءمل هماح رىدحا عفر عمن باب نمارغش باكل ارغشو هعنع ظفاحن ءالخ

 رغاشوامت :رخ_شألاقمف زمفابىدعتد دقو ىدعتد ال اوىد_ع كلذامتلعف اهترغشو حاك اهلج

 نأ ىلع هةعرح ه.>اصد> اولك جو زلتاتب ان ماراغش لح رلا لح ل
 ىرخألا ق ادص :دحاو لك عضي

 اهعفراذاهل جرب رغد نمل ةو دا.لارغش نم ذوخأم ليف ةءلها1 ا ىفاغئاسناكو كلذ وسرهمالو

 هفاعش غاي نيةحةةبفغشلا مال اوعفن بأ نماغةش هماقىوشلا(فخش) ْح انآع امالس نازدراغتلاو

 لوعفال ءائملابهب تاخ_ثو ف.ةاهأ نك-#ثو نبغلا مضتو نيشل |مضب لغشل امءالاولوغشموهو لغاش

 نوداكد»الو سرافنبالاقو ل_ءافللءانلابىأ لغة ثموهف .يهأد لغت_شاو ىردزال الادب تءهلت

 زوعالو لوعفالءانملاب لغةشامهضعدلاو اذه نمو ل-ع امل انمل ايىعي زراحوهو لَءم-ثانولودد

 ىنءم هيف نوكينارءالف عو اطمرعغ ناك ناوريغال مزالوهفاعواطم ناك نا لا«ةفالا نال لعاشال هر امد
 سدا تاغ ةشاوىدب تدضخو ىندع تاكىأ تدضتخاو تاعك أر لاملا ت د تكحاوهفىدعتلا
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 لوةذكناف ىدعتاىنعم هيفو لفك انهئلك أوقرتحاذ همةرحأ لثم لعتشاؤ فاألاب هتاغشأ ل الاو

 لغتْشمو لغ:ثملامعتسا ىلع ىرهزالا صندقو لوعفم انعم فرو رلاو راولاةاذكت اعمثا

 ةمغاش ى-هف اهرمغ تدم اتش مفااعغو نا:سالا ىلع تداز سعت باد نمىت-ثنسلا (تيمغشا)

 م دق: نا ى-ثلاسراؤ نبا لاو رجوءارجو رجأ لمو:ثعمطاو» اوةشةارملاوىشأ لح راق

 ىرهزال لاهو لهسالا ىلع ىلع الاه راةنم لفل ءاوّعش باقعلل لمةهنمو ىلهلا ىلعاءاعأ !نانسالا

 تدنمل ةفلاةةئأرك أوأ لوط أ نوك-:تأ ىاثلاو ةدئاز نوكت ناامه دحأ نامنعم ةيغاشل نا

 امهةةياموءافلاعمنبشلا) املث ىجلا

 وهو رعشلانيعلا اراغشأ لمت هماعلاو هستفنبالاق بدها هيلع تدني ىذلا نها فرح زيعلا (رفش)

 لغقلثم رافشأعمجلاو بده ارعشلاو رعثل ا املع تدني ىتااني_هلا فيرحرامثالاامناو طلغ
 01 ا ل 17 ل ركل ا رك اكسل

 2 ل 1 9.

 رةش

 يع كو يهجلاا



 ىنارعالانبانعع رزلاخارفوهو لينسل ادارم ا ءأطشج رشأ ىلاعت هلوؤو لصألا نم رشامتاننلا
 (!ههئاطاموءاطا عم نيشلا)إ خرفأاذافاألابعر ناأطشأو

 ةاظش || بثكلانم(ةيطشلا)معللاو دلذ |نيدل>دمهسلا فظشو هقدض و شعل | : لش نيدهشد 00

 ١ اياطش عجل اواًعلف ت راصاذااصعلا تظشت لاق ريسكست ةلادنع ىطْشتت ىتاا هَملْقْلا هوو

 (امهئلثب امو نيعل اعمنيشلا)
 لد ابق هيف تدسقن ام تغليب هش او باعش عجلاو ليلا قدرطلاليقو قد رطلارسسكلاب(بعشلا)
 عفن با,نءايعشموقلا ت هعشو مطظعل ا ى لاى ءشلالاقدو سولفو سلف ليم بر 2 حلاو برخلل

 نمنيد_ضلائثلا لامعتساو لءاخلا لاو 5 ئغلكىكلذكوداد_ذالان منوكمف م ةرفو م معج

 مساق تشاقد رغتلان ءهونيموةلناتغلامهاغاودادضالا نماذه سدا دي ردنبالاووم للكلا بئادع

 فاالا|هياعلخ دب نممهنمو فرص: هريغاوياعاذءراصو قئالفلا و :رغتامنال وسر نازو بوعش ةينملا

 دادش هعماو وعش نبال ثد دا نوهت دا مسالا اذ لج رلا ىم#و لصال ا ىف ةق_دالاخن ماللاو

 ْ ىدومل نعل منوىل.هسلا همسن اذكه هتد ش ىف ءايأ همشأ هذال بوعش نبا لمقامناو بوعش نيدو سالا نبا |
 هنالعجلاىلاس سنا غاو برع !ىلعمهعل ا لضفت ةقرف مهل ان ةيدوعشلاو بوعد نب رغعج نيدا دش هنأ
 ا ٌعاهرسكو ني-هلا مفي ةرامم هلق مبعش ب تايم سبرعل اباسنألاقيو راصنالاك انعراص

 ا بعشلاساسنأ هىف مسن اامةلممقلاو نارددكح لو ًالاسسنل اوه بعشلافةلمصف مدفن م نطب

 |١ هيفمسقتاام ذشفلاو ةرامعلا باسنأ ه-مف مسقناام نطيلاوةليسقلا باسذأ همف مسةذاام :رامعلاو

 ١ ىدقو ةرامعشدر ةوةلممق هنا را دوف انسخ ول اونطم | باسنأ

 ا نامعشو نيداعدو تانابعش هعجج وفرص ة:مريغروهشلان .نامعشوةل صفق سايعلاوذفن مئاهو نطد

 ا تعش ىاراغلالاقو ىرهزالاو سراف نبا هلا عش !|يماع هيلا بسند و نعلا نمنأ دمه نمىد

 |١ عم هلا واهنم عرفتملا نصغلاةرصشلا نم ةيعشل او ىعشلا صاعهما!بسندو نولا نمو سافنازو

 هيبتا ىلع اهيلح ر واهدي ىنهد ع رالااهيعش نين ساجاذا ْثد ه حيو فرغو ةفرغلثم يعش

 ا هبعشلاو عاملا نع امىنكف عامجلا نظم كاذكدوعقلا نال عاجلا نعةب انكوهو ةرهشلا ناصغأب

 | تمعشناو نيعلاو يملا عقب بعشم قد رطو كلم لكو قرتف ا قد رطلا تع شناو هنم هقداطلاىدلا نم

 ١ ىأباع_كثنالاو بع كلاةريثك ةلوسملا هذه لوقتو تقرت :راهلصأن عتعرفتة ةرهشلا ناصغأ

 . |١ ائعشرعشلا(ثعش) باع لعاغلا مساوهتاصأو هتعدص عفن باين ءابعشئملا تيعشو عب راغتلا
 || ءارجو رجأ ل-ثمءامعش أس او ثعشأ لح رو نهدلابه دهعت لَم دءلتو ريغت بعت باي نم ُثعْشو ع
 || ل-حرو ع .ولااضدأ ثعشلا فوك نيعباملا نم راح ائعشلاورأ هنموىناثلابى ةكولوأالاب ىعسو

 ١ اضدأ ثعشلاو فظ:ةالوداد تساريغنمىأ ًاربغأ ت ثا وهواضد 1س رلاثعشو دسملا خسو ثعش
 ذوعش ||| ةذوعشل-رلا(ذوعش) كرعأ عب ىأ مكشعشهللالءاعدلا فو لاول !سأرس عشة ب اكفرغتا اوراشننالا

 ناسنالا ىرب سعا ىو ةيذابلا لهأ داكن نم ساو ة مد لاذلاروهو ةذ.عشذمعش لوق» نم مهنمو
 00 اصعب سوار ساف ل همروءش ىلع عم هف نيعل | نوكسد (رعشلا) رعسلاك ةَععح هل سلامهنم

 رعشلاعجاغاوةر ءش:دحاولاركذموهوهريغو ناسنالان وهو باسأو بدس لئمراهأ ىلع مدمف

 قهلاو ه-صاخ م أسنأل كدا ءسودردس ناز وهر*# عدلا اولاباو لد القاك درغملابس نما مال اهينث ل

 راعشلاو امهءار راب لعوت ار اامكر ولح رلا هناء ىلع تءاننلاو «شلاةرهث!!ىرهز ألا لاقوتايعلا

 امل 6 قلهعم تمار عاش ماكل ن1 راعس لاو ضرالا ىف رولا ةرثك ميغا
 نمراعُسدبعلاو اضعب مهضعب فرعماهبنودا:داموهو بر اى موقلا ةمالعاضد ًاراع-كاودحاو
 نسانملاعضاومرعاشملاو ركاب ةراعشوأ ةريعش :دحاولا هلاعفأو جيلا العأ ارااعشا اومالسالاارئاعش ْ
 | يعاهر بكي مه_ضعب ور وهلا ىلع ةحوشقم ههموح زق همءاوهفاد مرح ”ايليجمار لارعةملاو |



1 

 2 جاو اييصنىأ دبع 0 اووف وق هنمو سصخلا لرمشلاوذاوسألا دعاة مىف طاسملاك

 0 كرمشلاوهب رفك اذاهنا لوما نفسا كربلاء انكار مست لثمملا ام

 ريس لعنلا هلارشو ةيصقو بصق لثمةكرش عج لرشلا ليقو بايسأو دس لثم كارشأ
 ني .رهظلا لد مالسلاو ءالصلا هناعدن ا!ثددحىفواك ا اف تاعج لي عنا ارأ ,كرشو مدةلازهل

 ىراصفلاوزلا د:عقرشلابنا+لا نم طراخلا لصأ ىفءىاانامتساىنهد كارشلا لثمءىلاراص
 0 رانا اديددت سدلو لاو زا اهب لعد املةأ اذهوالار تارا علا

 لهالاو كارتشالاو د رشنلا ل < ىه لود و لوعغم معاا هاه مهضعب او وحالات كرش اهنال
 ودحر خ بج دينيس يتاح

ه لءاضبأ غفل, كرتش.لاقباذفو يف لرشم مرش
لا عطق لاقي و فن لاش (مرعشاا) لد وأتل اذ

 ةدنر 

 : بعت باب 0 نون ءريخو غاعطلا ىلع (هرثز 0 رش هأ نه صاومرمثأ ل جروس عتتانن مرده موهو هرش

 0 دادضالا نموهف نب هتيطعأوأ أنئمذخأ اذا !هيرشأ ع اتملا(تد 0-5 هرشوهذ صراادشأ نءرحأا ىرش

 لعافلاو ىردمو هد رشمزو# و كرش لو هلوعقم ىنعع ل .عف هد رش ىهذ ىرش هد راؤلاثدرشو

 وك م تنااررت 00 مق 0

 ديشرلانأ ىك<و ره-الاوهو رصقدو» ا ا 7 ا نارا

 رصقي ىدب زللا لاهو ريسغالروصةماسكللا لاق هدموءار كارصت نعواسكلا اوىدب زعل الأس

 ماهةم يامال اواهئاده ماعتر كلاب رتغب الرثاسل الملا نمىديزيلا لاقف كل نبأ !نمقاسكلا هللاقفدع و
 نيدك رغم دح أن أت ننظامىدي زيلالاعف اذه لثم له اد نأتئنظامناسكلا لاقفا مارش

 ىو رشتلةواه رسكى لع ةيقايزيشلاوا اواوءاما!تءلقروصقملاىاثدسناذاو نيئمؤملاريمأ ىدي
 )6 ارلاوىازلا عم نيشلا ( رييغتالفدودمملاىلا تدسن اذاو ىودو ىور لاقد

 راسدلا ىلا ملوتفمرو زم ليحو ب ضةغملاضرعملاكه:ءعرخوءناك اذا (ارزش) هيلارظن
 ل ولا

 اع شاه تاني :ةفباهعششأ اهتع_شو لوجو لم لدم عوش عسم اوفو رعم لعنلا( عسش)

 ةعساشدال و عسا 2 دعب نب ةعشب عش ناكها عسسس و هلم فلالابا ,معسشأ و

 (امهئلثياموءاطلا عمنيشلا)

 سلاطخ للا |اهيف طخ ةءطشم ضرأو رغو ةرمق لثم بطش ع+ او ارضإا للا ةفعس( ةيطشل لآ
 هدصقىأ هرط_:مكهوج واولوفىلاعتهّسا لاق ةه1اودصٌةلارطشلاو هغصن ئث لك(رطش)ريثكلاب
 هله أ ىلع نال فرط_ثلاَقي هنموديعبريطلزامو تدعب رادلاترط شو هريغو سراؤ نبا لاك ه2عجو

 جعرط-كلاو هنممءاةراطشلا اذ[ هوقو اك را. هايعأو مهتقفاوم كرتاذا لث5باب نمرطشد
 رسكتاميو ةماعلا هديف ننام باتك ىف قا اوان |لايراتخناو اور لاب ليقو متفلابلبق تزعم
 لثمةسس رعلا ناز والاريظن نوكيل سك امناو اولاقنيشلارسكر جن رطل اوهو همضنوأ هذ: ةماعلاو
 ىفنالف طشو تدعب رادلا (تطش) هيلع لمحت ىتح تغلب لاعف ةيب رعلا ةينبالاف سلذا لدرس

 طرف موسلا ف طط#و هيف ظاغأ اطوطشو اططش لوما! ىف طشو ملظو راجاطط_ثواطوطسش همكح
 بناجوروهتلايناج طشلاوةغلا ضي أ موسلا فو فل الاب كسلا ف طشاو لو رمض لاب نم عيه او
 لمحلان ط_ثلاو تدعيدعق تان نمانوطشرادلا(تنطش) سوافو سلف لم طوطش ع-حاوىدا ولا

 نءوأ قا نعدعن اذا نطشنمهناامهدحأ نالوةناطيخل قو بابسأو بس لثم ناطشأ ع مملاو

 ديك

 ا

 22ت2 ج ] « ض!!١!١!+ط ج22 7-72 7777--

 20 - را وحي

 ناط.شوهف 1 ل ل ل لسنوات

 ةدئاز نؤئلاو ملص املا نى اثلالوعلاو ناطشأ ف ناط هن أك لاقذ هسرفىب ا

 ءطشو هنناحىداولا (ّىط اش) نالعف هنزوذ قرت>اوأ لطد اذا طُسد طاش نموهولوألا نع



 ءراد- صدع ال ىذلاوهو كرت ثملاريحالا هنمو همذ لرت-ثم

 [ قا“

 عمجاو ضوه اىلا همعط لمعو بقثتي ىىح- فندم نسي ىتح ىلغ نيل مهضعب لاقو هؤامهنم ج رك
 مسالاو بعت باد نم سرشوهفا سر( سرشإ انءاعكأ ضءباهيلا بسند سراغب دل زاربشو زب داوش
 برضى اننماطرش مجالا (طرش)اهمضوءارلار سكي ه-غن تس رشو قاطلاءوسوه وحتفلاب ةسارّدلا
 ساف لدم طور طرشلاعجو ه.اعتطرتشاو اضدأ | طرشاذك ه ماع تطرشو ةطرش ةدحاولا لت ةو
 ةطرشلاوةعاسلا طار غأ هنمو بامسأ اوبس لدم طارشأ م-جلاو ةمالعلا نيتهكغب طرمدلاو سولفو

 متفااونوكسلاب ةطرمشل او م14 ا ىنهد ةطرمثلبحاصو ةلملق ةغل ةبطر لام ءارلا جنو ةفرغنازو

 مه فن لاولعج م_غالناطلسل |ناوعأ ع-ها ظفل ىلع طرمثلاو بطر لم طرش عسجلاو دنا اضرأ

 ىط مشل قال هىلاسسناذاو ةف رغعج فرغ لدم ةطرمشدحاولاءادعاللا منوفرعي تامالع

 مهن الاذه نم طرمشل|ناةةشاو م-هضعب هلاواحما ذر نية 6غ: ىزعملا طرعشو ءدس-اوىلا!درن روك سأاب

 (ةعرشلا)طئارث اهعججو طرشلا نعم ةطد رمذلاو صوخ نم لمي لم>وأ طخ طن رشلاو لاذر

 كلذ, ت يمساقةسالل سانلادروم ىهوةعب ريشلا نمذوخأم هلثم ةعب رسشلاو عرسشلاو نندلاريسكتلاب
 مل اتقن ه_عرشم لاو هعضوأو هرهظأ ه عرش اذك اذلهّنلا عرشو ع ارثاهعجواهروهظو اه-وضو)

 راهخالاءاكهلءاطقناالادع املا نوكم ىت> ةعرمشمبرءلااهيوستالو ىرهزالا لاق ءاملاةعب رسثءارلاو
 اذهىف سانا اونبةهعقن ع ركتااوهفراطمالاءامنمثاكن اذ ءاشرب هنم قتسالوانيعمارهاطظ نوكمو

 هسيف تذ-خأاعو رش عرشأ سمألاف تعرشو . اوسىأ ف.ذذال. ارلا نكستو نيته عرش رهألا

 هعد رمل هندروأ هعرسش أل املا تعرمشو هرف تا دو أك يفكت ثد ريشاءرمثو اعو رمش ءاسملا ف ثعرسشو

 هتعرمةوهب لمت |اءعوريش قد رطلاىلابامل | عرشو ةزؤلا/ىدعتد ةغل فو ىدعتد الو ىدعتروه عرشو
 عراش قب رطو ه-:اصوأوهتهف اذا هتع رثأ لاق فاض فل الا,ىدعتب وادع موامزال لمعتس انأ

 حانملات عرشأو عراوش ع-هاو دوصّةمئأ دصاق قد رط لم لوعغم ىنعع لعاذ ةماع سانلا كل

 (فرشلا) فورعمباتك نازوة نيف ا عارش :وهتامأ عرلا تع رمأو هتعضو فلالانؤد رطلاىلا

 تفرشأو هيلارظن ار صيلا ثعفرئدلا تفرمشتساوءافرتشو فارشأ موةو فد رمشو هف فرمشو ولعلا
 ةفرغل-ثم فرش اهءججرعهقلا ةف شو فرع ءوهف مفتر عضوملا فرمشأو هيلع تعاطا فاالان هيلع

 ىلإ ب وسذم ل-.ةىفرمشم فو ءارلاو ميما متذد رسم دس اولا اهيلامأضرالا فراش مو فرغو
 نه عضوم ىلا ةمسن ىه لهأطخاذه لمقو فد رلا نمو دت ب رعا١ىرق نمضرأ ىهو ماشلا فراشم

 نممهنمو تءاضأف لالا, تةرشأو تعاطاضد أاورمشو دعةباينماوو رمث سمشلا (تقرعث) نعلا

 مانأو ريسلا ىفعف دئئأ ارغنامكريسثت رثأم-هوقهنموقو رشلا تقوفل-خدف ريشأو ىدعاهاعع

 هقرمشلا ىف ددق:ىأ ايف قرم: اضالا مول نال كلذ, تيم« ليقرفلام ون لعد ىشو ةثالث ب رشتلا

 هقوقشم تناكاذا سعت تانماةرم ةاشل !تةرشواه< رشتواهع.طةئاهقد رمذت لمقو سوشلا ىهو
 سلا ق ورش ةه>قرمذلاو ل5 با, ن ماكر اهق رس لات ف ةكرطل اب ىدعشب وءاقرسش ىهف نية ةثابنذالا

 ةيسسؤل !فولامعت_سال الباق هنكمل سال أوهو جتفلابو رثك الاف اراك وهو لدم ىرمشملاو

 ”التمامدلابح رك ا قرعثو بعت بان نم قرم هفاد رش هقدر دب ز قرشوا هتذو . ارلارسسكحصر, ىفرمثم
 ترصاذا ىناثلارسسكو لوالا فب ةلكو ماكنا زوةكر يشر اكرش بعت باب نم هكر شأ ىحألا ف (هةكرش)
 عسيبلاو يهألاىف هتكرشأو اكب رشت لاملافام-مندب تكرشو لارسث او ءاكرش لد رشل اع.جواكد رش هل
 لاقيف بلغأ ف ذا لامعتساو ىنا مل !نوكسولو ًالارسك,ردصملا ففخ اكد رثكل «ةاعج فل الاب

 ظاغلأ ىلع ىلصوملا ها ةمه نب لمعه ءاوريسغتل ىف ةحخلا هلَمن فم غاقلا ىلع ةلكو ماكل اياك ةكرشو لرش
 ءامعننب كد رش هنمو ىم«كد رشوهولعاشلا مءابو عاطنلانباو محلا ب>اص هءاعصنو بذوملا

 لدالاو متفلاب كرت ؛مىي رطواوك رتسشاواوكراشنو كراش .و هنأ ىعاة_.هأنيلاله هب فذ -ةىذلا

 لدعلاب ءدمصقو نم لكسل لمعت لد هله

 جرح
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 فرس

 لج



0 
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 جد

 اةع

 ذش ةاضلا لوقتو لزانملا ىانملاو ف هملصأ دهمغل هماعلوعدال اذهذ !معيفذشام ثااثلاو لاحالاك هيلا
 اسارقهتدك عم همومنمديدلا ظفاهيطعيامتهجورشنودن ريو طباضا !نموأ اذك ةدعاقلا نم
 احر اخس اس الا ضرع نم كلر ىذلاوهو مارا تدمل ارادجنملاذلا تغب (ناورذاشاا) الامعةساو

 ةاصحو ىىصح لثم:اذش :دحاولادوعل اريسكروصقم (ىذشلا) .تديالرازالاك هنالا زاك وسو

 ةواذش:دحاولا ب زانزلاكراغص نفس تاو اذ ثلاو تدذآو تيذشأ لاق رمُسلاوىذألاىذشلاو
 (امهئلشياموءارلا عمنبشلا)

 وهن م ىلا ةفاضالابال لق ناك اذاريثكلا اعلا ىف لمعت سد دق وسانلان مليلقلاعجلا (ةمذرمشلا)
 فلأ ةئامساوناكو ماللا هيلع ىءوم عابت !ىنعينول_ِلق ةمذرمثل ءالؤه نا لدزتلا فو م-هنمرتك أ
 تاعئئاملا نم برعشب ام( بارمشل )ئدلا نم ةعطقلا همذرشلاو نوعرف عابت ىلا ةم_لانيليلقاولعذ

 برشو نويراش ع حلاو براش لعءاغل اوناتغلامهليقرمذلا,ب رشا امال اوحتفل باب رد هشد سو

 ءاملابرشرئاطل ىف لاقدالو ىط_فرسلالاق ةرفكورفاك لثمن رشذ وو يوكو بحاص لشم
 1 لاهو صمريغنهءاملا ب رش سى علا ظافل ًالاريهم ىف سراف نبا لاتو ءاملاىفمدقتو هاسح لاقد نكنلو

 برشا اناىلع ل ديهلك اذذاهو هعرهعءاملا عرس فظل ا ىفو هكر فاح الاقي ىمت ألا لاك عرايلا ىف

 حمتفي ةيرسملاوءاملا نمسدص: لارسكلاب بر شل اواز اثم هريغىلءقاطب هنكساو مق صملاب صوص

 نالهباص بي رشو ب ورش.امو ةفرغلا اه كفو ءارلا مضدو سانلا هنمبرنشد ىذلاعضوملاء ارلاو ميملا

 لاق ة:دممعوبأ لاقو ىنثيداكتالو عاحوبأ لاق مثلا ىلع ليس: ىذلارعْدلا ب راشلاو ةهارك هيفو برشد
 جارشأع جاو ةييعلاارعنيته# (جرشلا) برا اوشعجل او نيفرطلارابتعابناي راش نويبالاكلا

 تالخادفل الابا تجرشأو عاطقلان ا هلاك نيمثن الاوربدلا نيدام سالف لدم جرش او بابسأو بدس لثم
 مذوهو هتدضند.دكتلاينيللا تجرشو قبطنب ىذلاردلا ةقلح ماضي أ ج رشا اواهجارشأ نيد
 5 ريغو عطملا هيف لمع وهون و لذخلا فعس نم مسن ئثةع ركن ازو ةحي رشلاو ضعدىلا هضعد

 للي ةج رشلاو باوب لاك ثدن اولا ىلع لءدع و بصقلا نم مغياماضدأ ةدعرشلاو ارش عسهلاو

 وهو هريش نم برعم جريشلاو يرش لوم وءاسا فذحي مهضعبو بالاكو ةباك لم جارش عمجلاو ءام
 حتفي وهو هثاذصا هباهييشت ب ري هثريختب نأ ل_بةريصعللو ضيدألا نهدلل لقا رو مسوسلا نهد
 رسك زوالو رفعج وح لاعف باد قم« قاغتايبب ا. | اذ هو لط.ءو لقصور ىندز لام نيسشلا
 هردص هللا (حرش) اهنماذه سلو ةروصخث هتاثماق هتلق عمو لياقوهو مهرد باب نمريصب هنالنيشلا|

 اضيأ هب كوب رش ىذاقلا هنمو ىهءهبوعيرشرد_صملاريغصتو قمل لول هعسواحرش مال.الل
 لاثم ةينادمهلاةحارش ةأراامعاقتشاهنموىودعلا ىعكلاو رعنبدلب وخ همءار عرشونأ هنمو
 ءانعم تصخضوأو ه-ةندد و هنرسف ىنةعاحرش ثدد-للا ت>رشوا هجر م ىلءاهدلج ىلا ىهو ةطامس
 لبالا نم ةنلك جات سافلاثم (خرشلا) ريثكتتو ةغلا مم ليفثنل او الوط هتعطق محلا تحرشو
 هتطساووهنرخآ ل->رلااخرشو وأ بابل! خرشوامنمرتولا عضوموهو هقرفاةغز مهل ااغرشو
 وسلا (رشلا) اديرشت هندرشورسكتايدارشلامسالاورفنو دن دعق با, نمادورشربعبلا (درش)

 لودوءو لارا او برق بابن م ةغا فو بعت بابن م ل-جرا,تررشورور عمطاو مل-ظااودا فلاو
 ةمكح نعةرداص اعد هلاعف أن الداةلاو طن اهنعىنلما !س؛لرااومل--و هيلع لبا ىلص ىلا

 ىأرش لج روداسفالو يطهلعف فد + وبالف ءاشدام هلم ىفلعفد وهف هكءلماهط تادو>وملاوةغلاب
 سهام ىنيل ةغا لصألا لامعةساو لعف أ ىلع فل الانرشأ لصألاو لاذ نمرشاذهو رارشأ موقورشوذ
 ررشلاو ةرارش:د>اولارانل!نمراطئامرارشلاو ةغللا هذه ىلعرشألا باذكلل |نمذاّسلا فئرقو

 بئارلا نيلل ارانو دلاممزاريشل او هتعطةبرضاناد نمازرش (هتزرش) هنمروصفموهوهللثم

 50و سس يم كسول سا



 (ةهأ

 ركل (ىضر نيل عام تل ورا رتداوعأ مملارمس 5 رمتملاو رمتلا شوش ل اللا

 لعالج نيشل عفن لع عوار عاضتو اصوات دكا ةءاوسبو رخل ا.ناهتساو هباذىوق ةعاتم

 ةءاجمم و عاصماضد ًااهمف لبق واللاب ةعيصم أ هاو فن. غزال أرمسكت م ضع دو نامح -وه هو 4 مح مفذ

 ءاعهمو ةم-طلغو مالغلئمرسكلاب ةعمشو اخ ردنبالاتو ا رسكلاب ناعهُم لاحرو
 هنم فعذ اود ن مىلاةمسنلابف.عضلاىف ةعامشلا نوكتدتوديز وألا ءاورمشو فد رمش لدم

 بريض عاش او ارجو رجأ لم ءاعمُم :أيعاو قبب و عدصشأو يف لاط بعت بان نماعصم عصمتو

 بيس لثماضيأنامثأو دوس أود سأ لسثم نوه عما او ةحاملانيوهغت )ن هشلا) تامهلان م

 جشووهف نؤ- بعت باب نم ىحن ىمش! لج رلا (ىع) فلملارعشلةردس ناز و ةنهنلاو بابسأو
 م-فاءاهملاقمف ةكرل اءىدعتد و ني سو نس لقاك لمقشتلاب ىهث ذل ىلع ل_.قاع رو صقنلاب

 (امهئلثيانو ءاخلا عمنب كا( نر 10151 نمار

 متاراعنا موتو صو و تواتر شدا 2. دعا فو ل ست تاب ندم عمو لذا (عشلا)
 ةم#لاذلاو نية ةغباهذحعتأ ةددحلا(تذهت) ضعب ىلع مهضعب م هاذا ىفيعضتاأب موقلا شنو

 ةريغص :ديلب لس.ثو نأسو ندع نيد رعلالحاس ) رعشلا) ةلئسملا هيلع تحل اهتذصتواهتددحأ

 سلف لدم موه ملا 0 علا اوفو رعمناويلانم (مهدلا) رمسكستو نيدس لا هتو

 طرشلا ناعموهو اهلغسأ ىف نالامنذالا ةمهشو مهشوهف هدسح مصثرتك  ةماصث ما انمصُتو سواذو
 ءامضعملاو ةوادعلاءانهشلاو هدرطانحم هنصشو هن" الم عفن بان ءانصم هرعغو ثدبلا (تنع*)

 ةفحاشم هت:>اشو ةغل عفنساي نموةوادعلاثرهظأو تدّقح بعت باي نمانعم هسيلع تنحشو 8

 (امهثلثرام ءاجللا عمنيشلا) موقلان -اّشدو

 هتضثو لاسور ,داضُ عئام لكوزيلل ابضشو ت ترج عفنو لذة ى أي نمام عش امد لتقل !جادوأ(ثمض)

 0 ا جرخاصوضم نيت صخ ( صه دا ا

 لح رلا صخضش لا ةيف «فند ىدعتي و عفتر |اذأرم هيلا صدثو عفترااضيأ اصوضم صخشو هتصخشأ

 راصبأو صخاشوهف هرص.د لج رلاصذث ل_قفءابلابىدعباعرو فرطنال هينيع فاذا هرمصب
 زواعاذا فا الاء ىارلا صخشأو ءالعأ نم فد از راحا صوم مهلا صخمو صخاوشو ةدصخاش

 داوس صخدلاو هاةأوهبيلعدرو بعت باب نماصخم ىعأ دءز, صخشوءال-عأ نم ضرغل اهمه-سأأ]
 صوم هل ف اؤممسحالا اصضش ىمالو ىاطخلا لاق هتاذفلمعتسام عدن ءءارث ناسنالا |

 (امهثل ة:امولادلا عمنيشلا) عاشتراو

 بسيضقلا ثخدشوه:خ دشدقف هنرسك اذا فوجأ مظع لكوهنرمسك عفذ ب أب ن ماخدش هسأر( تخدش

 هتفثوأ لق باب نمادشهتددشو ديدشوهف ىوذ ةدشبرض با, نمد شد ئشلا(دش) خ * ثن اقهنرمسك

 ديدش لجرورفسلا نعةيانكوهو لاعرلا دش هنمو تدتشاف ةدقعل | تددشو هنم: را متفلايةدشلاو

 حوتدفملاعمجوىرهز ألا هلا رم لاو حتغلابمغلا بناج (قدثلاا) ففخدض هماعددشو ليذع
 نيتد_ثلاعساو قدشأ لجرو لا أو لمحل منادشأر روسكسملا عس هو سولذو ساف لهم قودش

 اهئاسولدالا نم ةعطق عجل: 5 باب نم ءاودشودشي (ادش) هتيحانو هضرءرمسك-ا اىداولاٌقدشو

 داشوه 0 ”اللا ضعمل ا ىلعهب داو بدألاوأ أعلان ءايرطد خان 1ليقهنمو

 (امهثنئيامولاذلا عم نيش أ

 ايذش هتيذشو رمْسقْلاَو ةلوشلا بذشلا ليو ةقرغتملا ةرهشلا ناصغأ نم عطقي ام نيتك (يذثلا)

 دّقف هنع هريغة فتن هتيذ.هْئذ لكو ريثكدو ةغلامم لوقا, ث دب شو هب خت تعطق برعض باد نم
 ةئالث املا حالطص !ىذاشلاوذاشوهفرغنذشو هربسغ نعدرةنااذوذش شد ودْسد (ذش) هشذش

 ذشام نانا هدب بغتف ىونا اوفا تالا داو لا زم اكلم ا

 ادش



 هتقأئشلا ع ئشلاث مشو هاش ملال لثم هبشلاو برك لثم هدئلاواضبأ هيشلاو رفصلا عف ارآوقو

 اذهومه را ااذهك مهردلا اذهو ةيئاذلاف ةب ونمو ةبتاذةغصلا نوكنو امهندب ةعمام ةفصد هماقم

 قىأو رمعك دب زوهتدالموهتدشىىأراجلاكوأ ا الاكديزو 4 ةبو:ءملاوداو لا اذهكداوسلا

 لداعت وثلا ةمقىأ مهردلاكبوثلاو مودءملاك بئاغلاوةازا#نوكيدقو ههبشو هملو هنود

 تسلا ما ةورومألات متشاوهناغد نم ةغصيف ةكراشاذا ههباشو هانأداولا «شأو هر دق ىف مهردلا

 امال همت تدم“ سدلمل اذ أملا ةديقعلا ىف ةهيشل اواه ودنو ةليقلا ثهتشاهنمو رهظتملو زيقت لف
 تانآ الات ما شنو تافر ةوفرغو هذ رغل ثم تاهمشو هم-شأ «ميف ع+ اوةقلعلا ةوشلاو قل ا همشت

 نه ىنعم ىف ةكراشملا ةا شملان ىنعموانز واسملت هيلع هتسل لثم | هيدثت هيلع هتمشو اضد أ تواسن
 (امهثاثياموءانلاعمنيشلا) سايثلالاهانششالاوىناعملا
 ىلع ىتش موقو قرفتممرك نازو تدتشئشو تاتشلامءالاو فرغت اذا برمض باب نمش (ثش)

 لفس الانبعلا نجى بالقنا (رثشلا) دعب ىأامهنيدامنا تشو كاذك انآ اًواحو نوةر شم ىلعف

 مكوقو 0 1 مارد رو عت بأي مرد صمو#و

 تل راملاذل ل 1 را لا هيا يملا ىاقنلا مدان لعدم
 مهضعب و هلوّشب نم لاح م لاح ناكل د مهتأمس ايكلذاولوقدمم هو هد .الاهشا هج ول كمعطنا.غاىلاعت هلوق 0

 قي ار رز دا منوكتنأبلاغلاامايو ةلعاشملا نم لعد متوش نان لوقد

 ]| دقو باملا نع ىهنم هناف بال اذه ىلع متاصل الجز والو هن راحو هتف راض لثمهب هيحاص هلزعشب
 دقو ا ارا ال هريغنيد وهنف نك-لدحاو نم ةللعافملا نوكت

 داكتالو امهدحأ نم تناكامهنيب تناك ناودحاو لكنم تناكني:ثانم تناكنا ةلعاشملا نأ كلذ مع
 هجاز وهمدد ىنءعراجلا همداصوخف اردانالااهطغل نم ىئالث لعف اهو دح اونم ةلعاشملا لمعتست

 متوُدو مش وهف هقاشوأ هلت او يما ناو مبصدلا ثوذحلا اذه ىلع درو هقش ىعع هقاشو هجسز ىنعع

 نباهلدذ بااكو ةباك لثم ةوتش عج لوف (ءامشلا) نلاغلا ب املا نمهتالواو ريب مْسىلو ألا نكلو

 ىلع عمجاذو لصفلا لع ىلعدرغم هنا لاق و 0 م-هضعد هلفنو ليلكتان ع سراف

 ادرىوةثشهمسنلا لاق ل ذملاب ص: ةلعف أ ىلعلاعف عججو ةيئشأ

 لاقف هطفل ىلع هيلا س سن | درغم هلعج نمو سأ.ةريغ ىلع ىو + لمشف ءأد |١تهفاع رانا

 لقب اب نماوت_ثاذك ناك انوت-شوىاشملا عجل او.انشا ا ىنعع ممملا تفي ةا: ةملاوىواتشو اتش
 هدردتشا اذااضيأ لاق بابن متاشوهف موملا|اةشوءاثلا ىفانلخ دفا الاباء امش هبانقأ

 ( امهثلثياموءاثلاعمنبشلا )
 لحرو ه هذ كفوالا# املا ىفمدقتو روغلالامج ف تمادو ممطلا ص حعيرلا ب ءطرهتوه (ثشا (

 لثشو لمعلا نم ت ظلغ اذا بعت باب نم عس اص الا تنئش دقو اهظظيلغسلفنازو عباد“ الا(نشش)

 (امهئلثيامو ملا عمنيشلا) لديلاىبعنونلا ناكمماللاب
 هنمو ضعب قهضعب + دو طاتخ ا ىهألا ب اشتو كله اذا سعت باب نم سهو هف امهم (بصم)
 رشنيف سصنت ةقثوم ايش بشملاىرهز ألا لاو صراةنبا هلاق ميملاريسك ب مشملا قامت
 ةملك لثم جاصمع-هأو سأرلاوأ هحولا ف تذناكاذا كلذ ىمست ان اوةحار +1 (ةعشل 1)بايثل ااهملع

 قشاذابرضٍب اب نمةغل فو سامقلا ىلع لة باي نماصن هعشوا هاذ ىلعاضبأ تاصشو بالكو
 . ما بلس قاسم( رعشلا) هي هيفةد راعهتةشاذا ارصلا ةتمفسلا ته .ثن مز أموه لاق ودل
 لة5تاب نما ارح مهندد يه الارعشو راك أو تا اره نعاضدأ عمو ةرصم ةد>اولا هريغو لد

 1 را يشك اعنا سلا وادع نت امر ادا نةواو عزنا خامل
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 ةيبطمانأ انل ىضمسقلائ سهالوقربدّمتو هيفام الو رخاو الا رشعل | ىفا ها تس | لدم ناضهر
 تضم ىنعملاقب الت ةذحولو مايالارثاسنم لضفأو هريغنم بط هناذ لعلج راد مون لم اهيف سدل
 هل« اهدا او لءاعلا نذح زو الاولاث دقو ميظعتو حم هلو والف لع > ةراادموب لدم ةبمط ما نأ 5

 كيرلا نم لصح انا لم_ضفغتلاوةباج ان نحأ هتاف ىنعملاو ديزاهسال مودل باح لامتدو اذاشالا

 ل هوامملعلل تف ذحامع رو ىنئللةديغملا ىهفرادلاىفل+رالكلوقىف اهل زتعامجس عمال ترا راصفق

 اه ىنثتس مهضعبوذاشد اي نباو جا رسلا نبا لو هنم برق و ليلق هتك

 1 نيّشلا رانك ٍ

 ( ام وتل اموءام أ١عمنيشلا

 ليم نايشموقو ةلوهكل |ليقنسكلذو تاشوهو ةسس سو أيا هش برمذ ب أب نم بشد ىمصأ !(بش)

 اعيجب هيدي عفر و ط دن ب شد سرفلا بشو باو دوةيادلثم باوث عم او ةباش ىث 3 :الاونآسر ةو سراف

 اذال تق تانن ءاهبمشأ اهتدشل اقف ةكره اءىدعتدو تدقوت يشترانلات دوا ميدشو رمسكل ايابامش

 اهدذو اممس> هند. صق بيشو امم ضرعو لزغلا اهيذ لاق اسسشن ًَ ةنرعاش !ابيشو اهتيك ذأ

 ههاشأو جازا ااهنم ةراخ تكلا ىاراغل الاقو هنمع ون لمقوجازلا همس ئثبشلاو 0 اسنلارك ذب

 عاسمءكاولاق جاز !اهبشي هيؤسبديضرألا ىلاعتهّشاابهشنأ ٍدلاره اوان م بثلاىرهزألالاتوأأ|

 ال مأهبخبدبأىردأالو عطل انمرصم اذهان اوهيلثملا» املا هلعف-مهضعب هفعكو ة دحوم ا ايلاسشلا

 مد زب حدب عايصلاو نا د را ابلاب بشلاب خب ديمجحوق ىزرطملا لاقو

 لاقو هيؤفدب . ناللناقروك هقروو راغصلاحا افلا لثمرهثوهو هثلثملاءاث ءاابْث ثلا نم هوفعك

 هناكلذعوم نم لصغسبغبديلاب ل اره ن تر ا 5 ل فا ىلاراقلا

 نو رغم تن لم« نازو ( تنْشلا) ىلا ىلعمدقم تابثالاو هبل قملا ثوممل امهنمدحاو كب خل د دب

 هنا ل بقا غاولاف ةلوهملا ني_سل اب تدسىلا برع تدشلا ىناغصل الاقو قيلاوملانباو ىارافلا هلا

 ضر ألا شان-أنم ةمودنيتكغب (ثيشلا) لل اور دان فذخلا بابو ريثك لقثملا باب .ناللقثم

 نيتزو ردم نيد نيدا دو دممءاهقل أ نيتحتفب هصشد (هصش) قلعىأ هبت دشتو رسكلاب ناثيش لاو

 عمجلاو صخشلا مشلاو هتددمْئش لا تصشو سراف نب الاق ايوا صملاو توريد اعلا لق الاب

 عمجلاو داتعملاعرفتلابماهحالاو رصنخلا فرط نيدام 08 أب (ريشلا) بامسأو بدسلثم حا ايثأ
 رصنيلاو ىصنحلانيبامةامهملاداصلا نوكس سودة اناس يناجي

 وهلاقيو ةبامسسلاو ى طسولانيبام سس ناز و ةدحوم ءايغ نوف ن نم ةانئمءانو ةلمومنيعب بدعلاو

 ترشوالوط نيعبصأ لك نيدامتوغلاو ما الاوةبام- للانينامرتغلاو ةموهعم مد رألاعباصأ الأ كلعح

 سلف نازو رشلاوردصملان ءتاأس اذا مفلانْ لد وئاو ريسشكو ريشلايهتنو لمت ب ايسر تيل

 ا معا نك اسلا لمح مهضعب را سوءانلا مقباعش (عمش) يع د للا ارراضنأ

 هسغنب لوعفملاىلا ىدعتب و نعبشي ىأ ىىب_ثفيغرلا ويف , كلذريغو موزي نم هب عشب امل
 سيلا. رثكت عيشتو عبش تح هتمعطأ هتعبشأو ىبش ةأ هاو ناعب ثلج روازيخو اج تعش لايف

 فصواسع رو هَقِمْس أ هاو حاكم :ل|ةوهش هب تحاه سعت بأن نم م قيشو مف ايش لج رلا(قيش)» هددع

 قرثكستراب الااضيأةكمثلاو تاكب_ةواضيأكبشو كايشاهعجدئاصلا (ةكبش) هيناسنالاربغ

 هنمو ناكبتشم نيلخادةم لكو اهما مضناواهترثكوهو مولا كايتشا نم ذوخأمةير اقم ضر لا
 )ل ا ةذرغ نازوسسذ "هك ش مهندسو ضن قاهصعب لرحلا شاك الاد ثتوديدحلا كامسش

 نيتصفب (مشلا) اهدال او اهعم ليم وبل او ىم«دحاولايولاج أو لمحل ا اودسالادلو

 هنولق بهذا هبشن امنداعملا نم نيتق#ب( همشلا)درابل ارعسسك- !انمكلاودرب وذىأ مشوذ موبودربلا

 ل عسا



 فاس

 لاس

 ةلاساهتلسأو ةددوال ا!فىرا ارطملانمعمت + 1ىف ليسلا تاغ م ىرح و ىتطاذاانالرسو عاب باب نم ل

 هفشضختز وك وددثماهسالو نالئمىأنايسامهو لثملاىسااواهلج رىلف_تلاامتيسلواهديايلعلا |

 ًاد_تيمريخ هنالاعوف مود نوكيفىذلاىنعبنوكت نأ وو ةفاضالا ىلعامبارو ردم مود نوكمف ||

 ةملكلاك اراصوادك رتامسوالناكلذهحووال رغب ىنعي أطخ دقق قل اَو رم اهيءاحىذلا طظفالا 1

 0 هد موقف ليضغتل اىلاهناواسم نع .رذفاك نوكيف اهل بقام ىلعاه د ءدام مح رثا قاستو ةدحاولا :

 با رصرح عفا / يجنب جونج تل مبكي رمأ كين دييجو نا - 3 م

 لثمرب_سعم-جلاو ةعبق وأ ةنسح ةريس سانل ا قراسو ةقدرطلاةريسلاو فا الاناهراسأ لبق عرملا ام

 رسكب ءاريسل اوةلاطلاو هم. شااضدأو ريسلاوىزاغملا ىلعءاهقفلا ةنسلأىف رسل امهات لغوردسو ةردس ١

 لئمرومس هعمجد اهلا نمدقي ىذلاريسلاو رفص طوطخ هيفدو رلان مبرمضدملابو» املا فدو نيسلا

 ئشلارا_سو ردي عاذنغتهسق هيف ةنيدملاو ر ينيب عضو نيتهم ريسو ةلذاقلا ةرامسلاو سولفو ساف
 وأ ناك الما <.ةاب ئل ارئاسنأ ةغالا لهأ قفتاو ىرهزالا هلارئاسوهف قد ب رمش باين مةزمهل ابار وس
 ىنعم ملعج و هعابةغللا فرسصق نم معزاك مهعيج ءانعم سلو مهيقاب سانلارئاس ىف اغصا لاق اريثك
 ةزمهادىدعتبو نيتداملا نالتخالدابلار وس نمامتثم نوكد نأز وحيالو ماوعلا نط نم عيمحخلا

 هعجب(فيسلا) لاغقأو لفق لثمر”اسأ ىلع عج واضدأ ةيقمالامعار دمصملا لمعتسا م هترأسألاقيف

 اليس لوسي ءاملا لاس ن ملصالا فر دصموهو لويس هعجو فو رعم (لي-ل١) رصلا ل-اسرمسكملاب

 نافغرو فيغر ل؛منالسم ليقاعر ونيةهذظب لسمو لداسم عمجلاو ليسا اىرك ل ءيسملاو هند رحأ

 لداحو لدالا ىفادتيمري هنال ةعوف ىمةلئاس ةزئاساف سفن ال مهوقو لئاسوهف د: فالخ ْئدل!لاسو

 الو كاع سأ,النولوةمف هناسشاو هفذح نو زيك زاحلا لهأفامواعم ناكنا سنا ىئنلالربخىف لمقام

 ديال ادتملانال تابثالا بجو لي ادهياعزكملناوفذخلانومزئاد مئوذد و رثك آتامثالاو سأد

 اهفذ زو هلةمزال ار فو دوما نع هك ةنم ةفصل انال سفن ةعبات هفصا هنأ ىلع سصذلا زوحي

 ىلجرال قداقيرظتفذحو رادلا اغيب رظل+رال تاقا ذا لم !ىفا دم ةماهدعب مالكلا ىسباو

 دو>و ىلع ىنلا طاستاه سفنالتاقو ةفصةلئاس تل ءجاذاو اهياع توكسلا نس ةدئاؤدافأورادلا

 اهل ةة.م لكوهو اعطق هضيةنفد_صلداسفل ا مولعموهو سفن ف سد همم ناكنأو ىنءملا قد و سمت

 ىنلان الي ولطملاوهو اهمدل هال ةةمم ناك ناو رب دما قبو ىنعملا ماقتساا ريختلعجاذاو سفن

 ومهم همأسأ (هتمُئس) سفنلل ةفص ب صن عضوم فافواه دو>و ىلعال سفن نالمس ىلع طاسامنا

 لايف ةيسنلافدرتو ةفوذاهمالوءايلا ةقيغح سوقلا (ةيس) ريخلاءاعدنم ناسنالا مأال

 اهتيسللاقي وهزممتال ب رعلاوزممَةبو رناكو :ديبعوأ لاق ىف ااهةرطاهنعضوعءاهاوئ و

 1 لعلج ةرادي موياسهسالو ٠ هلوقؤف :دئازامنوك:نأز ودع ىتج نيا لاه ةغل لمقتل منيسلا متفو

 ه-ظفلو تاقلعملا رمش ف ىو د#نبدج- أر فعج ورأ هيلع صنو دعا عمالا لمعتسد الو اولاو د لاب سلو انئسالا لع بصنل زود موق لاهو لجلج ةرادن موو وهىذلا مولا لثمالو ءريدقتو فوذحت
 ىنثتسالواضبأ ش عد نيالاقو ءانئتسالاك هنالالب نأ: ىتح دب زاه-موقلا ىفءاح لوةتنأزوحالو
 ريغب هلاقنم بلعت ن عىواضسلا لقنو ىننلا,بوص:موهولاو كلذ لم عرابلا قودجاهعمرالاا جب

 وهذ لضف ا ودك ارماو الا ريشعل فا مارك ساو ءانعمرخ اولا رمشعلا فاس ال ناضمر رهشى ةقدصلا

 الو يجامحلانبالاقو ههظعت نو ديرب مهناك املثمالوىأاهسالو سرافنبالاق هلمقام ىلع لضفم
 كلذر رمت اذاهريغل تسل ةليضف هل ناين اذبا هيفو اضد | ىواضسأ |لاقو ههطعت دارامالا امم ىندَتد

 رهشىةفدصلا ستر دقتلا سف هيدثتلاىلع ىنعملا قبو ةنوستااىذتق|ىقئريغاهس لمقولف
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 ىنئملافولسءذ-هنميعألاو نفاخ بان نملاس لاس ةغل همفواولسو اول ساو ود ف.فعلل ىذا

 لاقباينماموسةيشاحلا (تءاس) نالواسقتب امسهو انأهتلسو سايقرغىلعواسو الس عومجاو
 ىابرلان ءلوعفم معا لمعة سموهيولاغنبالاتامعاراهماسأ ل اعف ةزمهابىدعتب و اهسفننتعرألا

 اضرألاقبابنماموس ةعلسلا عئاملا ماسو اوس عجاو ةمئاس ىهفاهماسأ لاهقد واي سنم امسن لعج لد
 رتشبالىأ هيخأ موس ىلع ؟دحأ موسبالهنمو اهعيب بلط اهماتساو ىرتث ا هماسو عسيبلل اهذرع
 اهلثمىدن عرش لوقف نه هةعلس ىرتشملا ىلع + رض رعب نأ هتروصواضي أعئاملا ىلع هل زوو
 هب تم«لاقمف لوع_فملاىفءاملادازةدقوىرتسثملاو عئابل !فاماعى-متل!نوكمف نُملا اذه نملقأب

 اماوس<-2مواسو لوألانو دنواهحاصاهلطت نم ةعلسلا عئامل !ضرءب نأ نينثانيب مواستلاو

 هموسملا ل مطاو هةنهأو هتيلوأ اموسالذ هتممو وس ىلع ماس ا ىأ ةعاسل ا!ىلعماةساوانمواستو

 لوقينممهنمو ةلعملاةموملاو ةيعرملا ةموملاحاصحلاىفلاق امناكراهياعو ةلسرملاىرهزالالاق |
 ءاواس [|| هلامتاواسم (هأواس) امعئاملا ىماستلق نمل عئاملارثذناف نمل اركذاذاكاذواهبىرغ_ثملاماس
 امهردىوسةل هلق ةغل ىفوامهرذهتع لداعت ىأام_هردئواسباذهمفوق هنمو ةمقوأاردق هلداعو

 ىوسبالمغوقو ىرهزألال اك ءاوسلاعيالوهبواس لاقي لامفدي ز ونأاهعنمو بعت باب نم هاو سن
 ىلعدح أ م-منملضغشب ملاذا لاملا ف موقلاىوتساو جضنىأ ماعطلاىوتساو احكام رعسدأ أ

 لدتعاناك-1اىوتساو رقتساس رغلا ىلع ىوةساوأ لاج ىو داو ءاوس ه.فمهو همف اوواسئو ريغ

 هيلع سا /ناو كال! نعةبانكك املارب مع ىلع ىوة ءاو دصة قارعلاىلاىوةساو هتادعهتد وسو

 ءاسأو هريغىأدب زىوسموعلاتد_صقو لذا اودولانع ةيانكديلاضويقموديلا طوسم ل دقاك

 تفرع نافءوس لو ةفاضالاو حّمفلابءوسل+ روهو ىلعف ىلع ىأوسلا مءالاو أو ١لعفو هلعف ىفدد
 ةفرعم نطذان وكمان ظهيتؤسو نظااهبتأسأو تعال !ىلععوسلا ل معلاوءوسا !لج رلاتاةلوالا
 فالخةئيسلاونطلاهبتاسحأ فالخوهو ام-ميذ ةركن هزي نهمهنمو ىثالثلا عم ةركذو عاب رلاعم
 ىأىأوسا !ىهو موقلااوسأ وهو مقاذاءوسدءاس نم لعاف مءاوه و نس فالح ىمسلاو ةئسسحلا

 اهلصأو ةرمسملاض هن ةءاسملا او فءضالاوأ لقالانودن ريولاو>ألا أوسأ نولوقب سانلاو مهعنأ

 عملا لمعتسان كسل ىواسملا ىهلاقيف عما ىفواولادرت اذهفو نيعلاو مجملا تب ةلءفم ىلع أو سم
 نات أوس ةينئتلاو:ًارهلاولجرلاجرذ ىهو :روعلا ةًاوسلاو هيداعمو هصئاقنىأ هب واسم تدي واغفتم
 اهساصءوسي سانللاهفاثكن نال أوس تيمم تاوس عمجلاو

 امهئلثبامو ءايلاعمنيسلا )

 لعافلامعابو بئاسوهف ىرسءاملا باسو ههجو ىلع بهذانايي بس هوو سرفلا (باس)

 ق:ئيدعلا ةئاسلاو تءاشثم-عرتقرذنا دست ةقايلكةيئاسلا لم قوت رضا مأ ةيئاسلاو ىم#

 هثددسو هدعى منا ادروىذلاوهو سراذنبالاق « اش ثدح هلام ضف ءالو هلع هقتعل نوكدالو
 نديعس لءقو همةروششال اوهاذهو سدسملانب دمعس هشمو ىف لوعقملا معان و تى سمووهق ديدكتلاب

 ةتدملا ل هأو نوه قارعلا له أ مهضعب لاو ىني دما نباو ضايع ىضاقتأ ا هلاف لعاق مسا بي ملا

 ىرسءاملا باسناو ايامنا ةيلا تداسن او ىبأ ب يسن مهتلا بيس لود ناك هنأ هنع نوكحي و نورمسك
 امسي ضرالاف ) حاسإلءاطعل اسمسل او سولؤو ساف لم هيو مس هعجج وذاكراب يا و هسقملا

 ىردعهناكلاسملا باتك ىو نوع نود معظ عر منواولابنوعسو رد صملاب همست عيسىراجلاءالل لاقي وأ
 ر موه ريسفتلا ىف ىدحاولالاقو شال اره: فرع ومزراوخ ةريح ىف بصدو كرئلادالبدود->نم |

 ادع ةموامزال لمعت دو راهنلاو لمللا دن وكياريسمواريسريسي (راسإل حلما ارصااق بصي و ناصح عم قتايو سيسانتقو ىفىه-تدالببماشلا فرطب رعومورلادالبنمج ري رمخفلألاب ناهسودنفلا

 باس



 قاس

 الاؤساهتءلط ةيفاعلاهنلاتلأسو هتني زلمقثلانئدلاهل (تاوس)كاولاقاقتشاهنمو هتكاداذا || كوس

 ل 1 ساسأو بعت باب نما سوس سا.سد سا. سو لاذ بأن نما اسواسوس سوس ماعطلا ساسو هذم صاد

 . || ةدودلا ىهو ةئعلا ىلع ةسول قاطو ةم زاللاعفأ اهاكس وسلا هيف عقواذادي دشنلان سوسو فلالاب

 1 همشد تادن نسوسأ و هسهأد م انو هرب دةسأم_سهسو د يعل اد زساسو تاكا اوفوصلا ىف عفت ىلا

 || رهوج لثماجعف مالك ا اولوألا مضت هماعل اونيح اء رلاك هحئاو هحتار هل سدا قر ولا ضد رعني>انرلا

 || الادج ويالفماللا تفو ءاغلا مضي للعف امأو ماللاو ءافل | تف للعف باب قلم لعوذ باب نالر ثوكو
 طاوسأ عمد اوفو ر عم( طوسأ ا)قاملالا عنتمف ع:تمانه لص ل اولص الا زاوج عم بدنج وخفف اففخ

 | رامنوأل ءكنمتقولا (ةعاسلا) هريغنماملأمطعأ طوسلابب رضلا نأ لعامل:دشل اذارملاو باذع
 ||| هلع ةهلوقهئمو ةعاس نو مف اعت هلوق هءلاعو لق ناو تقول او ني !امديرتواهةلطت برعلاو

 ةمسقلا راهنل هيلع مسقند تا !ةعاساادارملا سنا ثد دا ىلوألا ةعاسل ا ىفحارنم مالسل اوةالصلا

 ةيكتلفلاةعادلالوأ ىفءاحنمىوتسنأى ذتقالالاو .لاوهو تةولا نا طمدارملال:ةيئامزا|
 اهون آىفءاح نم لضف أنفو ىفءاس نم لب كا ذك سلو :دحاو ةعا-قارضحام.مالاهرشآ ىف ءاحج نمو

 لامدو همشالاو بابن ماوس هفوسدْئدلا ل> رلا(فاس)غاولاباهتعلتبا ةغاسا| متهسأو ةضفا هب

 لاواالا هت ارفاتساناذ هيف لضىذلاءضوملا بارت فوسد ل_يلدلانأ كلذو اذ هنم ةفاسلانا
 « قرطلاقالخأف اتساليلدلاذا ٠ رعاشلالاقالفالاو قيرطلاةداء ىلع هنأ لعراعبالاو
 ه«تلطماذااقب وتهبثفوسه:مودعو ل ديعي ةفاسم مهند و تاذاسم م-+ اوةلعم «هلصأو

 قوسم لوعفملاواووساهةوسأ ةيادلا (تدقس) لعف !فوس ىرخأ دعب :يم هل لوةد نا هلص اوءافول ادعو

 ىىأ قامسلاقوهو هسفن قاس و ةغل ف لالا, هقاسأو اهيل | هز هتأ ىها ىلا قا دصل ا قاسو لوغم ىلع

 هنأ دارملا سبل ةقوسلج رمفوقواهطفل ىلع قوساهل | ةمسنل أوءاهريغب ىفان عملو ةقفان قوس لق

 رعاشلا لاك للا الخ برعلا دنع ةقوسلا لب ةماعل اهنظتاك قاوسالا لهأ نم
 فصنتن ةقوس مهيفنناذا ه« انىهأيهالاو سانا! سوسناندبف

 ةرهشلاقاسو فرغو ةفرغل_ثمٌنوس ىلع تعجاع روعو+ لاو ىنئلاودح اولا ىلع ةقوسأ اقاطتو

 ماهأالا نع ةبانك قاس ىلع بر !تماووناشرول اوهوىرامعل ارث ذر قاسو قوس ع+ و هنموقتام

 ىرهزالاهلاق تعبان تلدال ا|تةوا-توفو رعمر بخ سأ او ةطنطا نملمعبامونوسأ اودادتشالاو

 نوكسلاب لوس عجلاو كارألادوع ( كاوسلا) ىنعملااذمةغللا ب5 ىفهدجأ لو ىرخ لا امها دحا
 رك ذي كاتساوأ لوست ليقاذاواكب وستهاف كلوسو هلم كاوسملاو بتك وباثك لثم ني: مذ: لدألاو

 نمذو+أم لاول أوسرافْن آلاتلاو زاادعبا 0 اهركب ومو هئمو ردصم اضدألا 2 اومغلا

 لاقبا,نماكوسكوسأ ئشا !تكشدمردنبالاقولازغلان ماه انعأ ثد رط_ضااذا لالا تكواست

 لئسامل وسل اواضعب مهضعب لأساول اسنو ه«ةاعتسإ اذكن ءهئلأسو زمفابلئاسم اهعجوة لد سهو

 3 1 زاج ول صألاهنال زم-هلاز اجواو هعمناكناف ل صو ةزمملأسا لأ ننم ىهألاو ب ولطملالوئسملاو

 1 قالا



 2 ا 2

 0 م
 ىكفع هنو لهس لعاغل اواضي اهريسكو ءاحلا متفد لهساولاوو عاطل |نيالاق ةرووهشملاةغللا ىهدؤه

 فرطا!نك اسرطت هيأ |اهوةلفغلا وهلا هفالخ ىها ل اوأأ|

 0 ير ل ير يل

 ةوسةدحاولا ب ثلناو يملا لعأب ىذلادودلا (سوسلا) ناسنالا نمد رلكاهريغو ةرأغلا نم

 لاي

 للا ف الخ لهسلاىرهوجلا لاو نزل! ف الخ لهسلا سران نباةله سضرأو اضب ا هرغصعو

 مهس (موسل ا( هب قود صن دوب نأ الا لو هسم ساخن الود ىلع ل وعد الوامهيسامق ىلع لوعغا و لعاغل و

الاهل ثموهس اوممذل اننامهسو ماهسومهسأ عجلاو ب دصخل |
 ه4 ين | نارك مهو اههسهترطع || مل 

رغن ازوةمه-سآ و اوعرتو | اوممتساوةعراقم هةعرام ىنءع
 ىو“ اجو 4؟4-اهريغصتو تدصنخأ اهف

 اهقالط تدىتا اةناكر ندد زد أ عا ةمنؤملاريعصتني ةمهسا نمو
 مهل ليقول مثلا نمدحاومهسل و

 رك ذتمترك ذاذأ ىبمامنا انأدىمانلاو ىفاسا انيداوةرفو لفغاو هسوهسدْئْشأ !نع(اهس) لصنلا سف

 (!+وئلشبامو واولاعمنيسلا)

 ىلا امتمباديو دنقإبالا تىنيالو تاجاساهعجو ةجاسةد->اولارصشلا نم ماظعبرعض (جاسلا)

 ناه-عمملاو هيلث ضرال داكن الو دنفا نمسا ْن زردوسأ سشخ انا! ىرمث زا لاقواهريغ

 روةمنا سليط جاسلاو هنم اداوسلقأوهو سو:  الاهيشت ءاسلامهضعبلاقو نارينو راث لم
 ةجوسأعمسملاو هوو 'لوش نم وو مركسا | ىلعهب طيحأ امجا._لاون اوس هعجو كلذك مدني
 هلع ت>وسو واوا! ىلعةمكللالاٌةدّتسا نكسأ هنكتل بك وباةك ل :منيةهذ:ل_مالاوج وسو

 مم اواهماما عملا عضوملارادلا( ةحاس) اجامسهياعتلمءاذادحاولا ظغا ىلعاضن أ ءاملاب تد#و
 عابولافىبا نماذعس عي ةواغوس ضرالا ىف همئاوق (تخاس) عاسو تاهاسو ةعاس لدم حاسو تاحاس

 هللاهخاسأ لاقيف ةزمهلاب ىدعي وت فسخ نيه> ولان ضرالام-متخاسوءاسملافقرغلا ل-ةموهو

 دوسع-+لاو ءادوس ىثنالاودو أرك ذلاذ سعت بان نماح مهم دو سب دوسلاّمهفو رعم نول (داوسا)

 ىحم هب و مخ رتل اريغصت ىعس و سا ةريغ ىلعا ضدأ دبوس ىلعو سا ملا ىلعدمسأ ىلع دوس ال ارغصد و

 داوسىفىشتةاشلاو ريثكلل اددعلا داو اواد وستداو لايت دوسو ئُشلادوساو لدغ نيدنوس هممو

 رضخألاى مس برعلاو اهينيعلوءامو اهفواهمئاوةداوسكلذيذارداوس ؤفرظ:ةوداوسىف لك أتو

 هريغو ناسذأ نم صدم لكو هعو ر ز و هراثأ ةريض1:قارعلاداوس ه:هو دعب ىلع كل ذكى رب هنالدوسأ
 نيد اداوسو رثك الاددعل اداوسلاو ةعتمأو عاتمو ةدحأو حانج لئم :دوسأ هعججو اداوس ىعسد
 مسالاو :داي_ىدوسداسو دواسالا ممم او ب رقعلاو ةيحلا ىنعي ةالصلا فني دوسالااولمق او مهتعاج

 مدخلا ىلعمهفر دل ىلاو لا ىلع كلذ قاطأ مئءاشلاةدمس ىثنالاو دمسوهف فرشا اود اوهوددوسلا

 اهديس ىعسن ةأرملا جوزو تاداسو داس عج او هتد.سودمعلا ديس لف فرش مومو فمه نك ل ناو

 دوسلاو ن تللازعملان مدملاو دو-ىفدءسنزو مدقتوكلاملادمسلاو مهمرك ًاومهسئرموقلاديسو
 ةأرا]تيمعامو ةدوسةعطقلا ن د_عماهيف ل. دسنعالانوكس ال ةوداوسا |اهاعسلغي ضرأ
 راس لإ فيفا نوكلا'تاروس عجل اوهنم مءاةروسلاو ب ضغاذاروس ( راس) رملاوءاملانادوسالاو

 سأراذ_خأاذاةروسواروسرو بارشا راسو شطيل !ةروسااو:د-1لاةروسلاىديب زاالاقو

 اناسنارواس نان الاو سيذمتا| ىنو ةيثاوملا ىهوةر واسملاه:مواضد أ ةدحلا اردناو عوملا ةروسو
 ةرواسأو ةهسأوحالسلئثم :روسأ عجلاو فور عم: رماراوسو ةبلاغملاءانعمو هسأر لوانت اذا
 ةغامضلايراوسلاو فرغغال نكسأ نك-ل بتكو باتك لمني ::ث:لصالاو روس ليقاعرو اضدأ
 اهدجنآرقلانمةروسلاو ةرواسأعجلاو ب رعلاىفري_مالاكممتلادئاق:زمفارسكب راوسالاو هيف
 ةزمهلاب رؤسلاو راونأو رون لءمراوسأ عجلاواهب طيخناءانبل اةنيدملاروسو فرغو ةفرغلثمر وس

 نوس



 ل
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 راي ىلا كن ىلع ىرس رئاطلا حتسو رسستو له ساحو ةس نيت تهب رجس: ئشلا ( حدس انراصعأ ضعب
 رهطاذك ىفىأ ردح ينسو ءريغو رئاطن مْ :.عنع الانام غاسلا سراف نبالاو كلذ نمامزت ب رعلاو
 افوصانانملاخانسأو لاسجأو لج لد خانسأ عملاو هلأ م لك نم( خذسل ا) داحهب رطابللا عدسو
 تدتبس منتهي (دنسلا) 0 ماو: معلا ىف عن سو هخانسأ تيه ذمغل امدسو

 تدنتساو ةبسغل يع باب نم دنسأ تدنسو دعق باين مادو :-ئشل ىلا ت دنسو هريغو طئاس ن هيلا
 دئسم مملا 0 1 1 1 1 1 ل

 ناز وخفلابن ادن_بلاو هلقان رك ذي هيلا هتعفر فل لاب هلئاقىلا ثي دخلا تدنسأ ردناسم عمو اههضي

 برعلامالكىف ل1 ةامهوىرابنالانيالاقةرونسىثنالاو رفا (ن ونسلا) دادخلا ةربزنانادعس
 فرذخ لاق و هلة ملال بات 1 و(طانس) لحر 8 رينانس عمللاو نومضور هلا نارثك الاو

 ءانيلايممسأو رععبلا منسو ةهسأ عمجلاو معَ !الاكريعملل( 0 ءاطنس طنسو نيضراعلا

 ه-خمو كلذك يعت بابنم مم سوهف هس سو لعاغال 00 ممهنمو هما خس ملظءلوعفال

 اماعط هيلع تاعج وهن" المات انالاتممسو ما:للاك ضرالا نعهتءفراذااهنستريقاا تءس لمق

 لاجأو لج لثم نانسأ هعمس و ةنوم مغلا نم (ن للا همست دقف أيشالعئ لكوما ةسلا لثم هريغوأ
 عبدو انت عيرأا:-نوثالثوناةنئانا الا لاقي وأ ط وهو مضلاب ورمسكلا ااننانسالوُمَت ةماعلاو
 عسر أوانانثعب رألوةيمه_ضعبو اكدر تود اروهعبرأو ثانناةسيراو تاءعابر

 روعلاامتدنعاذان سل اوجرةريشعاةئثاولءاوذ ةعرأوذ اون هد رأو بان ةعب رأو تايعابر

 تننسو هنددحا لة باد نمادس نيكس ل| ثانسو هند دنا ًاهعج عراانانسو :دملا ىنععامعال اضرأ ة ةئنوم

 . نءهح ولا نإ لاو هوو نيكس || ه.اع نس رج مم ارسكتن تاوالهءامص هس هج ولا ىلع.األا

 2 رطل نس نع بتلاقي ,بطرنازوةئلاثلا اونيتوكب ةيناثأ او نيتدكفب اه ذوجأ تاغأ همذ رضرالا
 ةريسااةئسلاو ه 4هد ١ رظلاةنسأ اوؤد :رطىأ دحاو نت..ىلعنالفوا د رط نعىأ لت | نئسع نعو

 كلا 0 طئاح ةانسملاو فرغوهفر غلثم نه عمجلاو ةهمذوأ تناك : ةددج

 ىعم سلو ىردز الالاقنا م عمجلاو هنسم ى دل أو نموهفربك اذاانانسا هريغو نادال نمار

 ماللا ةفوذع ىهو لولا (ةنلا) ةينثلا عولط هانعم نكس ا ا ار لاو رقملا نانسا][[| ةنس

 امس

 رهس
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 لرس

 تاهنس ىلع عمجتو ةهتس لص ًالاوةماك لافي راصتاوياع ىندي وءاهم اللا لءجامهادح ان اتغلاهيفو

 ة-ماسمه-ةلماعو نودسا لع تتأاهريغوةلفأ | تهنستو هينس ىلع رغصتو تادص#و ةدهم لدم

 اضدأ ةملكلاف د راصتاهلع داو اواهلعح ه هناثلاوبدملا ىذو ةن_سلااهتاصأو ا

 ءاونس ضرأو انام هتلماعو ةينس ىلءرغصتو تاو هشو ةو هش لدم تاو. ىلع متو ةوئس لصالاو
 لاعيفاضنأملا ارك ذملاعم < ةندسلاعمجتو 0

 بارعافرسنو:لا لع واهل اوحالا ىف ءام .ل!تيثث ةغل فو ةفاضالل نونل!ف ذدتو نين سو نوذس

 ةالصلاهاع هلوق ةغلل هذ. هىلعو هماك. !!لوصأ نماهتك ةفاضالا عم فذ. تالو ريكس: لاق نون

 اع رواهرت ذمدقتو ةنمزأ ةعرأ برعلا ذنعة ناو فسوب نينسك ا نينس مهلءاهلعجا مهلا مالسلاو
 ريعبلا (ةيناسلا) الل ا خا افط ةححلارطلا مادلاشب ازاهمدح اولا لصملا ىلع هتسل !تقلط
 فاالاب 1 10 ل م قس :ىأ هيلع ىس

 ءوضأ ااضدأىسااو تدنرمصةلاد ىتسل اوةعفرلا دما ككاو هتعفر

 )د مهةلشامو ءاملاعمنيسأ ا(

 رها وهف همف مد ماذاهضعب وأ هاك لبللار يسلاقد هضعب ىقوأ هلك ل -ءالاىف مودل مدع (رهداا)

 قرعاذاناسنالا نمدج ون ةجركحي ر ىهو بعت باينمر دصم(كهسا )١ فل ًالابهترهسأو نارهسو
 نال ةلوهس مخلابئشلا( لهس) د مسلا ع راضدأكهسلاوادصل اوقرعلا عب رده سا ىرمْش ثا !لاقو

 هزه

 0 د ع يبي يي ال



 نيت شن سنع رحل
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 ل 1

 قرطو ناعمعربد«:مونيسلا ته ةماعلا نارمع لم ناعمساوهع دقو ىناغصلا لاق اضدأ عم معو هف
 مناؤ هظفل ىنعم تمهف ىأ هماللكت عم“و عماسمو عام عساو مملارسسكم عوسملاو عمسلا ماللكلا |
 وذو هدد اغلا هيمتد ىت_عم ىلع لدانمللك-1!تاؤم ذاك عاسسالت رود عامر هق طغاوأ دعبل همهقت

 لم نأز اجو هيف هَمِمَمْلاهنالةبطخلا عمسناكن امهوف نممهفل اىلاردايتملاوه اذ هو كلذعمست

 تيم يسع حج را 2 مسجلا

 نيالامو دماحلادج ل قءدج نشا عمعو هلع كلوقهنلاعمسو از اع بمطخلا توص عمم: نم ىلع كلذ

 ئذلابتعم#و اهليقىأ ةسندبلا ىذاقلاعمءمفوقلوألا نمودج نمدسج دنا باجأ ىرابنالا
 (تلم“») لسيارتك ذلاعوسلاو عضل نم بئالادلو رمسكل اي عمسلاو يانا هلوَميل هةعذأ ديدكتلاب
 ثيعس هثدعل او م وهلا نيب تاه“ واهتمقن رامأ !تامعوةاهعت ديد_امتأةق لق تان نمالمع هسلمع

 ماهسو مهس لد ماض؛أ ماهو وملذو سف لدم موه هعجج و ربك الاى فلاب ل تقنام(مسلا) حالصلاب
 مسلاومسلا هيف تاعج تق تان نمامءماعطل ا تمهتو متىنيل ةغلرسسك-!اوةيلاعل | لهأل ةغلمخلاو

 ل_ءفللارد_صم نوكي نيعلاو مملا جتفب لعغم ىلع مسملاو ماهم هعججو ثالثل|تاغللا هيفو ةربالا بعث
 ىرهزالالافاهنمهنطابراخ و هقرعز ريد ىتلاهبقثندبلاماسموما ملا عجاوذ مذلا عضو نوكك. و

 ام-هو جاجزلاهلات ىثنالاورك ذل ىلع عقب غ ز ولا رابك ص رب (ماسو ةبفخافو رشاهيفنالماسم تمم“
 ب رقعلاك همس لةينأ غلبتالو مسام شاشخلا نم ةماسلاو صرب ف مدقتوادحاو اما الع نامعا ||

 راهئلايةراخلا ع راالوسرنازو موعسلاو باودوةبادل-:مماوسعهلاو ل_عاف معا ى-هفرومئزلاو
 (نمءلا) مذومرغعج ناز و مسمءلاو فو رعم بح مسومل اواهيف لو فال_ةخارو رحلا ىف مدقتو |||

 بعت باب نمنه-نم«ونانطيونطبو نارهظورهظ لثمنانمس عملاو غل اورقملا نيل نم لمعدام

 ند*ىل-:لافوىرهوذلا لاف معضتلاب ونزمفابىدعتب وهمصشو هخرتك ١ ذاب رقباننمهغلفو

 ةنمع أ هاو نامع هعج ونيم*وهف ةيم معاسنع ناز ونءمسلاو انمهس ودع هنت اوك اك ايم اك

 مهب ةنيهسلاو تاينا.م«عجلاو مملاددشتالو باعثلاوفو رعمرئاط ىنامملاو اضأنامءاهعجو
 ىلا ةمسنلءةرامخالاب معلا لوصح 0 و عمانتل لوم و مانصالا دعت ةق رف ةفغنم ملا مف ةونيسلا

 اذارومالا ىلاعمىلا هتمه ثعس لاقي هنموالعاومعوهمد (اه-) س امةريغىلعدنفلا نم: هل تانموس

 ل_لقربك ذتلاءارغلا لاو ثنؤتو ركذت ىر امذال نبا لاق ضرالال ل ظملاءامسلاو فرمشل وز هلا بلط
 ةئنو هزطملاءامسا ا اوت اوهع ىلع تعج رةباصم و تاع لكم 5 وام عجب هنأاك و فقسل ا ىعمىلءوه و

 لاقد يح ءاهع لل-ظملاعلكو رك ذم فة_بلاءاهدلاو لوعذ ىلع ىوناهعججو ةباصتل !ىنعمىفاهنالا

 اهطظفا ىلعز مهاب امم ءامسأا ىلا ةمسخلاو ىّدسلا نماولاوءاهسلا نم لزب هنموءامم سرفلارهظا

 هتزمهمعالاو نادال تناكوأ الدأو الدب تناك اذاةزمهغا ك-اذهو لد الا ارابةءاواولاب ىواهعو'

 ريغصتلا ىفهل_صأ ىلا درب نأ هيلع ل يلدااو ولعل اودو و مسل !نموهو ل غقوأ لج لم موه هلصأو لصو
 وهو اهنعضوع: زمهناو عفا هنزوو مالا اهنم صفانلاف اذه ىلءو» اهسأو ىمعلاقيفريسكستلا عجو
 ىلانييفوكسلا ضعب بهذو تايثالاب وأ فوذحل ا ناك! فو ذل عضوماوضوءول مهنالا ضن سايقلا
 اذه ىلعو :زمه ا اهنعضوعو ةملكلا اءات ىهوواولا تفذ ف ةمالعلاوهو مسولا نم هنالمسو هدأ نأ
 لوَعُثْكنألو ماسوأع هلا فو مسو ريغصتلا ىف لما كل ذك ن اكول هنالف.عضاذهو اولا ل عا هنز وف
 وشه ىع»تو هيلعاطعو هلامع ا هقاعح دب زد هشءع#و اديز هغمم»و هثمعو تاقل هوس |نمناكولو هقيمعأ

 000 (امهئائيامو نونل عم نيسلا) كلذ
 ىرهزالال ا: عصقو ةعصق لئماضي أ ح:سو تا دعهتو :دعم لثم ةاخس م_خلاوب رعم نازيملا( هعس)
 داصاا,نازيملا ةيفصالاعذ ةدتق نبا هعبتو ثدكسلانباسكعو داصل ايلات الوني_ساايىشءارغلا لاك
 نيسلانوك امأو ناتغلامهف مدف أو برع أ نيسلاو ةمعتصو ةدنس بدذ وتلا نم ةطدنىفو نيسلاب لاذ الا

 بني |هااوو يعلامعأ نم: دب لج نازو جنسو ةمد رع لك ىف ناعمة المهلاوداصل !نالف مدق

 لم“

0 

 جمس



 مج

 م

 لو“

 | وهف شسأو مدقلاو فكل ارهاظقو رعت امال! !برطق لادواضد ؟ب صقل ا ىمستو لاقف كلذ ىلع
 هتلسأو ةغل ليقئتل بملء رعأ لسودتنءىهأ لسأو ملا اىفل خدم سأو مالسالا نب دف لخدرإسأو لسم

 ىوعدلاَل-ليقه:مو كلذلةفاهلص وأ ل .ةئئلابامحاصل ةعبدولا مو داقنالستساو هتلذخ ىنعع
 عنامالث ء> ه-سفن نم هنكحرم هرسأ سال هسفن ريجالا ل_سو ىونعملاصي او وفا تهد فرتعا اذا

 ىهو مال-لان م هنالتلتسا ل صألاو سا .ةريغىلع سرعلا هنز مد تءك#لانيالاقرخط اتم التساو

 نيلوقلاىرهو1ا دو عامجالا ىهو ةمءالملا نمزومهم هلأ مالتسالا ىنارعال !نيالافو :راخلا
 ديوب أ لاق ةخاامل م بعت باب نم ىلسأ تدلسو هنم مسا ةوا لاو تريص دعت باب ن ءاولس هنع ( تولس)
 ' [|| تيس لثم ءال_-أ عجل اودلولا 4 مف نوكي ىذلا ىص !نازو ىل-!اوهغلا نعفلالا سفن بيطول لا

 .٠ [|| عي رمس ىنامسلا نولي هيبشهنولو !هنماقنعواقا لوط أو هو ةماسخ اور ئاط ىلعف ىول ا او بابسسأو
 . ||| ةد>اول للا “كو شزومهمدد ثملاعفءاللاو شفحألا هلاق عل اودحاول ىلع ىولسأ |عقدو ةكرشلا

 م نيللا نم هيف قدام صاخ ىت> هتنهط عفن باي نمز ومهم السن مسلات "السو :ءالس

 (!مهئلشيامو ميملاعمنيسا|)
 9 راقواذناك اذا لة باينماةم- لج رلاتد«وراتولاوهنمكلاو دصقلاثمسلاو د رطلا (ثعسأ!)

 ' [|| نيكاو هلءاعدلاسطاعلا تءهستو ئشا! ىلع ىلاعت شارك ذتممستلاو ةئمفاىأ ثوسلا ن-بحوهو

 "|| ىذفأو ىلعأ ةمحمملانيشل اديبعوبألاثو هلاعدا ذا نيشل اونيسلاب هتمحسدذهتل | ىفلاقو هلثم ةمدعملا
 وهفربع عاد لو ةماقتسالا,ىدهلاو دصقل اوهو ثول نم اذ_خأ لدألا ىهةلم-هملا بلعثلاقو

 (ةجاهسأا)ءازاووهلباقىنععةتماسم هتماسو كلذ ن مذوخ أم هتععىلا ءاقملاودوعلاب عادئأ تحسم

 فيعضتل ايىدعتب ون شخ نازو يمسوهف ةحالم هيف نكت ملاذا مضلاءئذلا عمس لاب ةحالملا ضوعذ
 دب رأامىلءقفاو وأ ىط ءأو دام ةحام »و احا-ه“وام وهم نيدعتفت وسد اذكر ( مسمع هل عطال سوم نملو

 وهف نة خنازو حم وهف حوسو هداية حمعأو هلاعا ثالث عمم ىصمدألا لاقو ةغل فل لاب حمعأو هنم

 هاطع أ اذكب هعئاسو حاهساسنو» احه»موقو ةحمس:أ رهاو ف يفت لعافلا ف ملا نوكسو ةغلنثخ

 حهءدوعو لطايلان ع ةو دنمو عستمىأ حمم«م ىلا ىفلاشب هنموعاستالاهلصأو سمستو ماتو
 تيهمةصشلا|هتغلباذا سأرلامظع وف ةَعيقرل ا ةريْسةلانيسا ارمسكم ءاحيمسلاو ىنعموان زو ىلهس لثم
 اتاحم«تءمءاهلاةعشلاتهتااذاسأ رلافحةقوف ةَققر :دلج ىهاضد أ ىرهز ألا لافو تاو

 نيج رو با ارت نم عرزلاهب لصدام مالسنا ْر رو(دامسلا)اضيأاناسمم ىمس اههيشت ةقيق :رودلح لكو
 ءاره“ ىمنألاو رعساوهف مضل اءرهحو فو رعم نول (ةرهسلا) داهسلا ا ممتد ادموست ضرألاتدج»و

 ةرهم ةدحاولا ءاضعل |نم عونوش و مطل ارش عبسو لج رنازو رهو امنوللءارمع ةطئسلل لمق هنمو
 تره+و ريماسم .حاوهب رهس:امراه-ملاو ةغلامم لدم او لثو تان نم اروع ابلاترعسو ىمعامو

 دوسأ هنموسملا شو كرتلادالدءار وسو رلادال.د ناومحروولاوراذأ ىف ىهمرام عا ماكهنمع
 اهتمروك ذلانوصضفامتمراغصلانو دم_صد ةم>ا:]!كلت لهأ نا سانلا ضعب ل ىكعحو رّعشأو عمال
 ءافق ىلع قام سا اية ناك امو ممتاوالذ ناك ةد.صالاوجرخ جال امانأ ناك اذان ىرتاهنولسربو
 فااختو دوهيلا نم ةقرف :يهاسلاو رينانتو ر وذ ل-ةمريما هم عسهلاو هرعش نسحو نم« دقو وكر دأ
 ل-ئارسا ىيدنمةلببقىلاةمسن ليقهدمعو لعل اعنصئذلاىرهاسلامهنمو ماكحال ارثك أ دوه
 لاق ينال اباتكنا زو (طامسلا) ىرحابن ملمق و نامرك نماعف انما عل ءناك لمقو يصاساف لاّد

 :دالّقلا لسنازو طمسلاو نيطامسل اند ىثملاق:ونامن اذا لكأاو سانلانمناطامسلا ىرهوملا
 (ه-ةعمج) طوهعسمو طمءوهقراحلا.املانورعش تريد برعذو لتقف ىنأب نما طوس ىد 1١ تطوسو

 ال هنالد-_ صمد ناك لا وس اوىعع فرح ابو ه-ف:دىدهةاهاك تدةساو تدم. تواعمم هل تءوعو

 1 وم
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 تب ادا مم رع

 لاقل

 عضوم ممل-للاو هتيم أو هتودفو هتط#شك لاقي امناو هدلج تا سريعنل ىف لاقدالو اولا برمضو لست
 : .رخ ارهلا خلسو ىشم ىأ خل اق ءرخ 5 ىفترصاخوا-و عفن بابن ما خط سره ثا تاطسودلجلا ماس

 ةسالسل او تقلب سمسا نيب رمسك- لان سلس لح روس اسوهف نالو لهس سعت تانن اساس( سلس

 ساس هي>اصو ه.-اص ضر مثودحل هك (فىسامدعو هلاسرت_الولاساسو قالا له_تاضنأ

 ٠ انءاصتأ ضعبل ةمسن ىهو ىبمولاس ةمسنلاو ناةسريطدو د- برش مد هدلادالد نم صولاسو رمسكللاب

 ناسخ تدزلا طيلسلاو ةطالسمفلاب طلسو ةطيلس أس اونا دللا ىذ,باضص( ماكر لح ر

 باغأرك ذتلاو ةنطللاو ةبالولاناطا لاو ناهريلاو ةط!ناطل ا او رك ذم صخشأ اهب دي رأ اذا
 ةعامجو بام راو ىرامن الا نياهلاذ ة ةتطاسا اى ناطلسلا هت ضقلاقيف تنوي دقو ن اذا ا دنع

 الو ةغلعابت اال ماللا مض: ناظلسلاو : :رب اع ناطل سانتن أ لود هتحاصغب قثأ نم تعمس دي ز نأ لاقو

 لاق عسا ىلع قاطي دقو هلريظن

 ناطلسلادمسىنئغيلنا ٠ ناطم مالابد_سدقىنغلانأ ه لا لمعلاو تفرع

 طيلسل انم هقاقتشاو نافغر و فمغر لثم طم اس عج انهه هنأ ل لاقيو ةفيلؤاوهو نيطالساا طمس ىأ

 ككائاو 0 ل رلامودالو ةدئازهنون تناك اذهو هتءاضال

 لاقي رمتلاب كرقت ةدغلا ةئمهك ارش( ةعلس !ا) عسحتو نكست طلستف هنم هت:كماط ءاست ئشا | ىلع
 نعةجراماهنالدبازتلا لمقتو الغلو هكر هم دضع كرعدم ءللاب قزت!مريغ طملغمرو ىهع ءابطالا

 ردسو :ردس لدم علسا م هيف عسجلاو ةعاضبلا ةعلسا 0 اهعطقزو حي. اهقفلالاواذفو معللا

 لرو همَةْفْش ني :هغب هعا_سأ سأرلا تعلسو تاددسو :دصم ل ثمتاعاس عسجلاو ةصشلا ةعاسلاو
 متمادخ وم دخىل_ةمقالسو فاس ع حلاو فااسوهف ىذقنارىذمدعق بابن ماوول س (فاس) عولسم

 هلئمافتل سته لات ةلسو فا ةفاذك ىقهيلاتغلساو بامسأ راس دس نع لاعج

 ع ا ناتللار در رشم تاك كلل انقل كلذنم ممماوهو نية عشب فاسل اذح مادو

 ءاملاب هتذْط ل_ةبلا تقلسو مهل اءاملاباهرعش تمن لق باء ماهلسة ثلا تقاسو ةيئذلل ةقاسلاو
 هنأ عال رلا قا سوءاملاب ءهرشق ىف ئبط: ضل اذكعو لاق برعلا نم هتعمس اذكه ىرهزألا لافامك

 تيهذدعت با, نماكول سد رطلا(تكلس) ركب اع هيطاغ هن أساب هقلسو ةعضابإلاهافق ىلعاه اَقلأ
 ىفت كا سأوقد رطلاهبثكلسو قدرطلا ادي زتكاسلاةيفاضدأ ءايلارو هسف:دىدعتب و هيف
 نمالسف.سلا (تالس) هتذفنأى ثلا فئثشااتكلسواضدأ اه. ىدعتمف ةردانةغل فا ألابموزللا
 متغلاية لل اوذخ ب ىأريقل اىلا هسأر لبق نم تيملا لبي لق هسنموهتذخأ ئلا تالسو لمق با
 تالسعجلاو ةهك اغلااهيف لم ءاموةللاو هتقرساذا لق باين مالس هتالس نم مسا ىهو ةقرعسا |
 تعزنئأ هايدن [تاسلولسمل+روةل ماس ىئنألاو هلم ةلاللاوداولا للءاسلاو تانجو ةن>لثم
 فلالابهشاةلسأو فو »ره ض يح رمسك! ايل سلا او لالا ع ماو ريبك طبخت مملارمسكد ةل لاو هاتيصخ

 نطلا تنك انو هنمأربد هيحاصداكنالو رداونلان ا 5

 ان وفاسلا لثم عيبا ف(ملسلا) ةئرلاف ثدت حو رةوهو مويف مدل: :رثك-ا با.ثلا ضايهأ نمدهنا
 ةيصقو بصق لم ةل<:دحاولاءاضعلارعئاضيأ لسلاو اضيأ تفلسأ نع هيلا تالسأ اوىبعمو
 نمنطب ةلسونب هنو ىمماج و رط أهلك ناز وةملسلاو ةاسمأو ةلس وب ل .ةذ نكح :دحاولابو
 مالسلاو هلمرسو مالسالاهب سلو لاقرمم نيسا اتقن مالسلاو بام ؟ ناز ومالسعجلاو راصنالا

 الا فيرةذفلايدجوب الل جر مسا مالسو ىليه لالا ىلاعت هش اهعأن .«مالسلاو هيلع مس نم معا
 ذو اااهمتف وني سلاريسكي لسلاو ليتم ابالا دج وبالف نيلسملا ن مهريغ مساامأو 0 لاد

 1 تاو نماحو صاخ ةمالس بعت باب نم لس رفاسملا ل سوامال دو هلام هملاسو ثاؤد و

 جاجز اادازو عمباصالا ماظع ىه للك الاف ىئنأىالسلاو هيدعتلا ىف لمقتل ايها هلسو ىعسهيو



1 
 يب س-تت>د>د>د>١>دل١”رت”7ت____”_ا__ا”؟©؟[”©ت_”_”؟[؟9؟وؤويتتتتتتببتتتتتت27تتتتتتتتتتتتتتب تت _ تت 7ب777طققق7تق7ل9ل

 تعتابأبن نمرد- صم ككاو بيطلان نمعون مان سأاو ردسو ةردس لد :مداكس عمل او رين اندلاو

 نكسب الاثنان قمت فووشم (نيكسلا) تعد ىءعهعماسم تكةساو« اكسنذاو نينذ“ الا رعصوهو

 ىراصنت آلاديزانأت ه4 !أسىنام_بهسلا لاو ثدنأتلاو ريك ديلا هله ئراكنالا نبا قكحو حوبذملاةكرس

 ىت-عم ىلعر «ثلاقثنأاع كيو ثنأتلا| نا ركذموهاولاةف 0 كردأ نماو-هريغو ىمدألاو

 ءاهاثنأاع روك ذمنيكسلا جا احز زاالاتاذهفو «باصنلا ةَمثوم نيكس ٠ ارقاادشنأ او ةرغشلا

 نيلسغلثم نيلعفوهف ةدئأزنونلا ليقو نيكستلا نم لمعذ هنزوذ ةلطاهنؤو راتخريغذاش هنكل

 عمسملاو نك اسانأف ىنكسلا مسالاو بلط باب نماةكسرادلا ىفو رادلاتنكسو فعاضملا نم نوكمف
 تق ن 3 ملاو رادلا هتنكس أ لاف فا' الاب ىدعتد و ناكس

 000 تا هيفا ؟وف اكل

 | :أبلط بان نم ئشلاىلا تنكسرد_صموهو كلذريغولامو لهأ نم هلأ نكس أم نكسلاو

 مالك ففرعد /(ولاك ناكل ادي د_ثترداونلاىفىكحو داقول اوهن اذ رلاوةباهملاف يقفل, ةنمكسلاو

 فلل لاا عرو هنكر تيه ذانوكسم كرمعملا نكسواذاش فرط ااذهالا نيعل |لقثمةل ف برعلا

 اهرمسكد و د_سأ ىنب ةغل قميلا حتفب وهو سانا ١ىآةنوكش اذه. نمذوح "كلل <«2:كسلاهمف

 سنو لائءلذكو شدعلان م ةغلد هلىذلاريقغل او هل ْئمال ىذلا نيكس 1 . سلانيالاك مهرغ دنع

 لاقو نيكسم لب هئلاو ال لاقف تذأر يقف أ ايبا لع اتلأسو لاق نيكسمحلا ب

 نيك ا[ تناكف ةئيغ_لاامأ لاك ىلاعتدَش ناله ولاوهو ريغ! نمالاح نا نك ما ىعمصألا

 نمءاينغأ لّقاخلا مهب ضر" الا ىفايرض نوعيطتالءارقفلا ق-ىفلاقو ةل-جىواست تناكو
 لياذلا اضيأ نيكسملاوءاوسامهئعذ هلئثالىذلاوهو مقفل اوهنيكسملا نار عالاننالاو ففعتلا
 هاا ف دلح سادغلاو ةنيكسم ةًأرملاوةنكسملاوةلذلامهلعت د رضولاعت لاما غ نان او روهقملا
 5 ا 0 ا 0 0 و لات اننا

 ىلعو ةئيسل اهلاهخلا ليات ملمقو لا رون ادع ل 5 رد

 (ا+هئلشيامو ماللا عم نيسأا ( لعفتسا هنزوف اذه

 لد ةلاناكو هم ةساوبول_تموسياسوهق هنم بوث !تذأ ل-:ةباين مانلس هب وت (هتيلس)

 ىنعملامهغل هفذحر وو زييملا ىلع يصنو كل داود لا لعق ادننسأ را ان راسود 5 تملس

 ساما نم ناسنالا ىلعئش لكو عرابلا ىفلاق بابسأو ببسل ثم بالسسأ عمم طاو باسامسلس 1
 قد د رط ىلع ىأ مولاي يلاسأ نمبولسأ ىلعوهونغلاو اوودر طا اّزمف امش: بولس" الاو 0

 لاقيت لاخلا روغلا ىقنوكد ورمُسو هل س ؛اريعشلان 0 (تلسلا) مهقرطن

 0 الاكو حال صل نبال كرا ا و ول 4 كا 1

 ل-25تاننم اًةاساه د نعاماضخ 5 رت ا هو هسعبط ىف حمشلاكو هنرود قر.عّسااكوه

 مع ءلسلاو غل ل-25باننمو هتعلتدا مالا مقفي انا عل بعت بانن دع 1 ( هتئلسا) هتلازأو هد

 ةعملا نيشاابلاةدالوىرهز لاو تءكسلانبالاق 20 :ل|هممستىذلاو هوفو رعمر قعد ناو

 ةعاساردك ذتلا ىلع عمهذ تينأتاان مبالغأ اريك ذئلاو عفاديو برحلا ف هب لتاعدام (حالس ١

 هحالس داو لكذخأ 1 ىلا مسا ولاد خاو حالسأ اىفهغل لج نازو 0 لل اوتاحالسْثنأتلا 0

 نه رم ءاقحلسلاو ردصملاب4ههست هحسوهو تالا ل ا داهم رع 0 'اذطاأ

 ءاقفس ىمذ أللاو مف | ارغلالاقو ىث ى* ذالاو رك ذلا ىلع قاطتو فو ا

 حتوم مالل |ناكسا سكعل ايةيذاثلا ءاهلا نكستو ماللا فت انقا تان تاغلاهفو دس قب ةغلإف

 ىناننم اكس ةاشلا (تخسإ) رصَقتو دَمف ءاحلا نوكسو مالم ا تف عمءاحنا فذح ةعب ارااوةلاثءااوءاحلا

 تثلس



 عض

 عمه

 حانج نمفةسام لكو ةغصلا ةغره-لاوةغلا.م ديد-ٌثَدلايهتْفَعسو كل ذك فلل هتفمسأو غمس هل
 محممم سدر ىراصنلا ف هسألاو فئاقس عجلاو هغ-صل-هقو ةلظ تناك :دعاس ىنب هه يقسو هريسغو

 وهف رد بأي نما مةسمقسو هضيهلاط بعت باب نمامعس ( مةسس) ةفقاسأ علاو فيفذهأ اول.ةئعلاب
 ءاينومقسلاو هئم معا ةةاارماقلاو ف .عضتلاو ةزمهابىدعتبو ماركو رك لثم ماةسهعج و مس

 قسموهوقاسانأنايقسعرزلا(تمقس) ةيئاب رس لمق و ةيئانوي لق ةفو رعم دملاو فاقلاو نيسلا تشد
 ثيغلاهلاناقسو ةغل فاألاب هتيقسأو ضرألا ست! هنالة يقاس ةريغصل | ةانقلل لاعب و لوعفم ىلع
 هقمعسأو هعمقسو امقس هل تاعجاذا فا الاب هةمقسأ أو لدم ناك اذاهتةسلوّشد نم مهنمو اناكشات

 عفن هيف اةيغانعس | ىأ مضلار ىلعذ ىلع ب اذعامّةسالو ةجرامةسءاعدلا فو كلايقس هلت لَقف هلتوعد

 نبللاو ءاللنوكج,ءام_لاوسانلا لذ د عضوملارسكلاب ةياقسااو بي رذتالو ررمضالد

 هيف عقيرغعأءامىسلاوامزالنطملا قستساورطملا تاطلراطةسالا ل ثم سلا بلطءاّقبتسالاو
 (امهئاثءامو فاكل اعمزيسأا ( ًاريداكبالو

 برعم فو رعم ماهط جابكسااو ىدعتدالوىدعت» و ريغ هيكسو بصنأ وكسوايكسءاملا (بكس (
 ىدعتيو تهصانوكسواتكس (تكس) فعاضمل اريغفنالعف دل حفلا ز ودعالو نيسلارسكدوهو
 قرطأ ىنععوعج مهضعبو ةغلامز الز ومهملالامعت_ساو هتكسو هتكسأ لاقيف فيعضتلاو فلألاب
 ةفرغنازو ةةكسلاو نكس ىنمءاضي فل ألابتكسأو بضغلا تكسو ةرملا تفل, ةقكسااو عطقناو
 لج رو هيبشتلا ىلع تاكس ماخ ال لاقدو توكسا ا ةموادم بارغن از وتاكسلاو ىبصل اهب تكسدأم
 نمرك [فيشذقااو رغصم تيكسلاو مالاكلا نءاريسص توك لاريثك ل ثلا رمسكتلاب تيكس
 باينءاركسرهنلا (تركس) اضرأ لكسفلا هللاقدو اهرش آوهو قامسلا ليخ نمرمئاعلا ليقثتلا
 ركسلامياذغو ذزريطب لمعاملوأو مهضعب لا: فورعمركسااوهيدامرسسكتايركسا او هتددس ل25
 ةدحاولار كسل لف ةلذقأ |باتك ىف تامودأ لاق ةرالخلا دي د_ث بطرلانمعوناضد ًاركسلاو ىذز ريط

 نيدهفب ركسا اوني رصل !لهأ دنع فورعموهو ركسلا لذكر معا !نيعلا باب ىرهز ألا لاقو 0

 بذع لدم قيم ةغاردصملا ىف نيسلارسكو بعت باب نماركسركسو دش اذا يطرلاريصع وه لاقي
 || دسأ نيةغلقو ةغلاهتفونيلا مشي ىراكسعملاوىركسءأ اوال اثمأ قكلذكو ناركسوهف
 مارح مف هريثك ركسأ امىورب وهلقع لازأ بارشل ا ءركسأو هنم معاركسل اوةناركس ةأرملا فلقد

 ني>دق برشول ىت> مارحربثكل | ليا قف هلوق ىلع ىنعملا قمدف هريثك ىلع رممضل ا داءأ هنأ مهضعب نعل ّمذو
 تودم ارسريثكلا اوهوثلاثل !ليلقفريشك تلاثلاق ثلاثلاب ركسد ناكوأم م ركسدملو الثمذمسنلا نم

 ناقتابعونميوهو لوصوام لا نودةؤلصلانعرام> اهنالىرعأ || ناسللان عفرفم مالك اذهو نيلوألا

 هريثكر كس ىذلا ىن_ءمل اري ص فريك هب طب ربا د2 .للا ىلع إلا ن«ريجكلا :داعا ىلع اوقفت ادؤوةامضلا

 هنمقرفلاركسأ امو ماوسركبسم لك لاقف ثد ل1 ىقهبح رصدقو ماوسد ريثكر كس ىذلا كلذ لماةف

 ركسد ئث نم نأ اهه مر دقزل و طرشا ىعم نم ادممملا فام تاو« اغلانالو مارس هنم فكنا اءلذ

 ْ همالغموهد ىذلا كل ذاف ىعمل ارمهردهلف همالغموقي ىذا ءريظنو مارحْئسلا كلذ لماعف .راكص

 ريثكلا ليلقف دي رأ اذا هنالاضي أ ىنءملا هج نمداسف هيفو هلمأتف طبارالد اأدتمملا بف لودوملا
 : عاجالا فلا وهو رهان مركه الام ة->اياىل اىدؤمف م امسريغىل-ءلقل الواقف هموهغم ىبد ماو

 لج رلا كسا ىنارعالا بانيو مناص لكبرعل ادنعوه لاةد و ةفك اسأعملاو زارنا (فاكسالا)
 ىلفسلا ىف لوعت_ستدقواملعلا هتدتع مشا مذ باملا ةفكسأو اذاكس ار اصاذاامارك امرك 1 لثماواكسا

 اك اعجلاو اهيلعأطوت ىتا اتايل اهمتع ةفكس الالاف اهياعنيعل ارمصتثو سيد تلا فرم او
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 كسلا ||| مها ردلاامعمطت ةشوقنم ةديد> هكسااو لفل انم ةغطصملا قد رطلاةةكلاو قاوزلا (ةكللا)



 فقس

 نيد دعابانر ىلاعت هلو5 نمد. _خأ هنأ اكموب
 ١ ىنول.ةداموب مهراغسأ لص ناكربسم)!ىف ناذانراغ أ

 لالي

 1 1 1 0 ال مار لهن لادعبسان كل اذهل نودو زب الو عضوم ىف نو تبدد 2[

 - ||| تارقماهعج ساءقو هد رد هن هترق ةههتناكوكلذك ةرذاسمر ةاسوراقسو ةرفاسموةوراغسا مالا

 00 مال برشا ل رودس سمج همأ ا|ترغسو تادهعو هدوم لكم

 هل "1 2 هرشوامد رش لدم ءأ 0 ارقسعمجلاو ريغسدوحنو لد كولا لي ةورعسو رفاسان أ تلصأرسكلااب

 هيف بوذبام عذوب هنال هتعشوأر <: ةثكصااذابر رك اسأب ن نماركت سلا كرف سيفو نم ذوخأم

 ءاضأ اراف_سارم !ارةلسآو ءادريغي رفا ىد- 01 رتل ارو 7 رااثرد هسوهفدكتو

 عنصي ماعطتر 0 الا فاهالص ةالصل اء لح رلارغ_سأولامج الع اذا كلذ نمهج .ولارغسأو
 ( طقسا 0 ادا ماكل جاوب ىل | دلل كدمسر رخو ةنر غل مرغ 2 موللاو اورد امك

 ترش مداوسةفرغنازو ا بايسأو برس لثم طاقسأ عم كرو نفت لالا دف اام

 ءارجور جأ 1 ل عه ىدد ةةلاو مغسركذلا: كلذك هنول ناك اذا !بعت بان نمئشلاعف_سو ةرمع

 سدانئ ل لكن < هريسغو اودلا (تفغفد) رمي ثدي دح ىف عفر الا هنمو ارغصم لعافلامعأب ىفثو

 هتففغس لثم ءاودلا تففتساو لوسر لدم فوذ--وهو تونا مرغ هلكأو هواف_سبعت تاز م كما

 قفسو ةتمطل ههجو ثّوْفسو 4- كح قلو الاب هتففس ًاوه:ةاغأ برض يب ان ءامفس ايلا (تقفس)

 نمةغل قو برض باب نماكةس عمدلاو مدلا (تاكفس) فدع دض قمفسو مذ هتافسمفلاببوُثاا

 راص ةْغل بر باب نم لفسودع5 باب نمالوةس( لغسل ةغلابم كاف وكفاس لعاشل او هتقرأ لم باب
 لفغستومذلاب لغسا|مسالاوالا غو لق باين ءالغس هلءعو ه.ةلخ ىف لفسو لفا سو ف هريغنم لغسأ

 0 ةلغسولص الامد و هلفسلانمنالفوءاقلار كم فش لذاو ألا .ةهّنمَو دام ف الخ

 نباوةةلرسكلاو مذلابولعلا فال لف_تااو ةلكو ةلك لثمةلغسلاقمف في.فةاازوكواهمئاود
 نئاقسو :اهانتح نية عمل او ةفورعم (ةئيفعأا) ىلعالا الخ لفسألاو مشل أعنع هسئق

 هدس>او نيب وهنسىذلا عملا نالذ اش نيف_س ىلع ةنمفسلا عد + ونية مهذب نس ىلع نيفسسلا| + و

 اظافل ىف عو هس نيفسو ةني فس لثم تاعودصملا ىنامأو لغو لغو رمتو ةر لم تاءولخلا هيانع ىلإ

 ورحت ىأَ امل نفك تاغ :ال ةلعاو ىنعع ةلمعف ىهو ةد- >اولا ىف هل نيقسل الوهم نم مومو ةلملق

 عمجلاو ةهمفس ىَثذ ألاو هيقسو مف ههاف_سمضاارهفسو بعت تاب نم اهقس (هقس) نامسام>اصو

 هلتلقوأ هقلاىلاهتدسناه يفت هتهغسو هله قا هغسو ةغخلاا هلصأو لمعلا ىف ص ةن هغ لاو ءاهغس
 (اموكثيامو فاقل اعمنيسلا) هيقسهتا

 هيعسد قءامل وهب رقدىأ هبق-د» ق>أراذلاو سمعسو بقاسوهف برة بعت باين« امقس (بقس)

 (طق_س) ديعبلاو بدرّقلل نوكي بقال! نأ سانركذو سرافنب الات ةعفشلا,رسفو قحأ ةاصنم

 عاتملا ءىدر نيتهفد ماسلا اوهتطقسسأ لاقيف فلألابىدعتب و لغسأىلا ىلعأن م عقو اطوقس
 وأ ناكارك ذداولا طم لاو بالكو ةءاك لد مةطقسس عمير كلاب طاقسلاولءفلاولوقلان ,ماطللاو
 رسكلاب طقسوهف الكر سم نط نمداولا طقس لاقد ني نيد وهو هماج لك طقسد ى أ

 برعلاتنامأو مهضء.لاق اطقست ل1 فاألاب مالا تاطق_سأو عقولاقدالو ةغل ثياث :-او
 رانلا طّقسو لوعقلل ءانملايداولا طقس لاممتدالو الطمي ا عسإ نلوم كودك :الف لوعفملا 7
 ءاهقفلا لوقو ايلي ف ةتالتلا جول اينفرالل اهم! ىامتن ثيح لفل ام تطقسسوردْئْوا| نم طقسدأم

 اهلمي نم م الكل! نم ةدانلكلل ىأ ةطفال ةطقاسلكلو هب ىهألاو هيلط طقس ءانعم ضرغلا طقس
 هبحاص نم طقسام لك فةطقاسلا تامعتسامث جاودز ا آلاماو غل اماما ةطقالؤءالاو اهعبذيو
 ىلع ع لعف اذهوا_ضيأ نيتك قسو سولفو ساف لم فوعس هعجوفورعم(فةسا!) اءايض

 ثلمع ىل-25باننماغّةس ثتدملا ف ةسودرب و دب رب لم فقس عجب فقس » ارُغلا لاو ردانوهولعف
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 ليطانالاريطاسالاو سولفو سلف أو سلف لئمر وطسو رطسأ ىلع عمهةرو هما ة غل ىف نكسيو
 دال ماورطاسالا ءاجل قتل ايانالف نالفقرطسو مضل ةروط_مأور سكت ايةراطسا اهد>او

 وأ فكلا ة>اربهتسمْئُما |تعطسو عفت رانية هش عط ب مصلاو ةحارلاورابغلا (عطس) دهعتملا

 |( هبق ةْعل لطمسلاو لوطسولاطسأ عما او برعموهو فو رعم(لطسلا)ابرض ديلاب

 لصأواولاو :دئاز مهضعب دنعو ةلاوعفأ !هتزوف لص ليلٍ نادت عنونل اوةي راسلا» اطلاو زم مشب

 اوطساوطسهباطسو هيلع (اطس) ةدحاولا ظفل ىلع تاناوطساونيطاسأ عم لاو ةنالعفأ امتزوف
 (امهئلثيامو نيعلا عمنيسلا)) رك ابا ضان ارجو ذاب هرهق ةؤطسو

 داصلا ىلعرص:قد مهضعب و رثع صلاعبف ردعلب هغاىفاداص نيسأ !لدمتويفو رعم تامن ( رثعشلا)

 ديعسلعافلاو :دامعنيدعس هنمو ىعمردصملارو ادعساندوأ نيد بعت بابن مدع: نالق (دعس)

 دوع موهف نيتعشب دعس هللا هدعسلاممق ةغا ىف ةكرلابىدعد و هنم مسا داع ساو ءادعسعمملاو

 مها, ىدعتب نأرثك لاو لوعملل انتنلاباو دعس ىيذلاامآَو ىلاعت هوك ىفةغللاهذه.ةعبسلا فئرقو
 ىمحر ذموهو فك او قذر 1!نيدامناسنالا نمدعاسلاو قشنالخ مضل اب دعسو ناد دع_شأ لاَعِيق

 ةدعاسم هدعاسود عاوس عمل او دعا اوددعاسلاواها.عواهثطب ففكتلا دعا: هنالا دعاس

 ا ذارعس هلو هغا فل الاب هترعسأو هملا ى-متندامولعمار عس هل تلعج اريعستْئ ل (ترعس) هنوأع ىئنعع

 تانزم ارعسراتلاترعسو لا أو لج لئمراعسأ عمجلا اوهصخر طرأ اذا ارعسهل سلو هثمةتداز

 ليم طوعسلاو فن“ الاف سصيءاودلوسر لا“ م( طوعسلا) ترعتساذاهتدقوأ اياعتلا رام

 هدف لع ء امولامملام ذد طعسملا او دب ز طعّتساو نيلوعفم ىلأى دعتد اودلا هتطع_سأو ردصمدوعد

 ةينبالافاومل محلات هضاَعاَوةآ م«اهنالرمكلااهسايقو مضل ا: تءاحىتلارداونل !نموهو طوعسا |

 مضو لوألا مسكم لاعفالو لعفم مالك ل١ ىف سدل ذا دو ةغمءا.:د ىلا ىدأ ترمسك و لو للعف لثم ةمالاخلا
 لدم ةفعس ةدحاولا دير لمةاهنم صوخللاز ناف صولا, تم ادام لذخلا ناصغأ (فعسل ا)ثااثلا

 باينم لعسي (لعسإ هيهأ ىلع هتنعأ هتفعسأو هلاهيضناةاعيلا هت اصمتغسلاو سمو
 ىلعلج رلا (ىس) قاخلانمب لاعلاعضو مرغء+لاشم لع دملاوهنم معالاعسلاو مخل !ارةلعس لق

 ىأ ىلعاهيا بهذ ا و لوره همس م ىفىعسوا مابرأن نا لع

 لمءامالاىأ ىدسامالا نا سالال سدل نأوىلاعت هلو هماعو لمع لك فرمدتلا عسل ا لصأو ناك هح و
 ناتكا اوهو ةياعس هتءقر كف فبتاكملا | ىىسو هب ىثو اول ىلا هيىىسو مهل عفو موقلا ىلع ىعسو

 قلترصنا ىاسلا ىاطأ اذ اوعاس لع اغا او ىه_سلا هنم تيلط هية ىف هت. عتساوهبصانغل لاملا
 (عابلاونيغلاعمزبسلا]) ةاعس عجلاو ةقدصلا لماع

 بغسل انوكي الل يو ةعاجا ةيغسملاو نابغسو بغاسوهف عامابوغسو بعت بادنم ابغس ( بغسإ)
 ( امهثلثيابو ءافلاعمنيسلا ) ايغس سطعلا ىمءاعروبعتااعمعوملاالا

 ا ءالاامأو اه شب لءقو نيسلامضب ىلءق (ةققساا)

 جتافسلا عج اوقب رطل ارطخن نءهب نمأداضرفالامعف دينأ ليك وللاملابحاص بانك ىهل اقف
 بصنا اذاء انام ليقف إسنا ماا روب لانا ماسقس عمدلاو مدنا لج رلا (عفس)

 بصر,املا نال :انازملاوهو لتاق باين ماا بو ةقاسم ةًأرملالجرلا جتاسو مئاسو وفير
 ءاثناهريغو رئاطلا(دغسإ) ىنءموانز و ههجو لثم لب ا ءوحاغلا نعهينغحاكنا ىو اعئاض

 (رفسا) ديفافلاعجلاو فو رعمدوغسا اودافسلاردصملاو عامسلا تدفاستو بعت باي نماه دغس»

 ردصموغو بهتو ب>اصو بكر وبك ار ل هرغس عمم او رقاسوهف برض بابن مار فس لج رلا
 عضوم د صغلوأ لارا جوخاذاكل ذاق ةفاسملا عطقوهو نيتففب رغساامسالاو لصألا ىف
 رغبسالقأ نيف:صملا ضعد لاقو رهيسكودت ءلا ةفاسم نوهس:اليرعلانالىودعلا ةفاسمقوف

 وشغل

 لعس

 ريئدم
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 ىرس

 تابسأو ترسل ممراطسأ ىلع عمهف لحع ىننهغل ىفءاطا |حتفتو هريغور شل انم مفصل ارطسل او

 فاأالابهعجوفو رعمرلاتاناون> نمناطرسلاو طارض لايف داصنيسلانملديدو قد رظلا
 عرس أل صألا ليقو ةدئازؤفو همم عرمسأ لص الاواعارمس!هريغو همشم ىف( عرسأ ) هظفل ىلعءاثأ أو

 نازو عد ريسوهفاهرس عرمسو هنم ما ةعرمااوهيل | ىذملا عرس ىأ هملا عرمسأو هيثم ىف ةكرخلا
 مهلئاوأ ىف ىأمماطرمس فت ئ+لاقي مهلئاوأءارلاو نيسلا متفب سانلناعرسو ريغصوهف ارغصرغص
 فرسلاو دصتا ازواج افارعمسا (فرسأ) هيلاردانئذلاىلا راسو نيعرمسمىأ اعارسس موتا |ءاجو

 وأ تأطخأ ىنعع مهتفرمسف مهتبلطو فرو هف لغ غو أ له بعت باب نمارس فرو هنم مسا نيد
 و هيطعهلنا لص هللا لوسر جوزتهبو معذمتا نم بد رقم_ضوم لهجو بعت لا مفرسو تاهج

 لوألاىلا ىدعتب الام هنمقرمسو برمض باب نم هقرمس الام( قرمع) تذف دو تيقؤتهب و ةيلالهملا ةثوهم
 فئفذتو هلدم ةقرمسلاو ءارلارمس كي قرسسل | مسالاو نيدعتغب قرممردصملاو ةدانزلا لع فرحلابو «غنب

 ةقرسلاوا فقم هعمساذا هقرتساوز اهم ممل قرممو ر دصملاب ةيهسآ ةقرسس قورمسملا ىهس# وةك لثم
 (ليوارسلا) بصتو ةيصق لدم قرم ممخلاو ةمسراف ةلك امنكةديبعوأ لاو ءاضيبربرحةقش
 ا | وهو لد وارسسلا ىهلاميف ركذيمه_ضعبو عملا نازو ىلعا منال مجان ن طي برعلا ضعد و ىئنأ

 لاو رسل اوهو ليوارسلا ىه لاقف ثدنأتااوريك ذ:!!ىتةيصنيددرحملافقرفو ليوارسلا
 (تيرمس) تالب وارعمعمجلاواريدقتةلاورسس عج ةيب رعليقو ةيمععأ ل يوارمسلا ناروهمجلاو
 نالمعتدو ةي زا ةغافل الا,تيرسأو ريسلابهتعطقاذاةدارسلامسالاو برس هب ثد رمسو ليلا
 لاقي صخ أ اهو نيسلا مشية ركاز هلام رسأوديزبثدر-لاقيف لوعفمىلاءابلا,نييدعتم
 ليللالوأ ىر لا نوكيو ديز وبأ لاق ىدمو ةيدم لمىرسلا عم اوةب رسو ليلا نم ةيرسانب رس
 ىلاعتهلالاد اعات او ازا ما> الار اهلا هيب :ىناعملاف ىرس ب رعلا تامعتسادقو هر اوهطسوأو

 ررج لاو بهذوراساذاىوخبلا لاو ىضمعاذاىنءملارسياذاليللاو
 مارملكموريعومهلاوخأو . ماينريغنتبف مودا ترس

 داز وناس الا ىفءوسا !اقرعىرس ىط سفر سل !لاثو ام-هودفو رخناو مسلا هيف ىرس ىناراقل !لاقو
 5 اريك ىناعملا ىلا لعفلا دان ساو بهذ همهىرسوالمل هان مهلا هيلع ىرس و كلذ ىلع عاطقلا نا

 ىرسءاهعفلال وو موللا كاد_عو طاشنلاولسكل اءذ خو مها به ذو لاما فاطود مهمالاك

 حرج ارث أ ىدعتىأ هدعاسىلاىز سف هُعك عطقوت وحلا ةنم تدح يح هملأ ماد انعم سهلا ىلا ح 1
 قرت ذاهف سالو ءاهّمقلا ةن_لأ ىلع ةد راح ظافلالاهذ_هو ةيدعتلا نععوتعلا ىرسو مرلا ىرسو
 ىرستا منال ةلعاق ىن-ععةلمعف شيملا نم ةعطق ةدرسلاومدةتاسمل ةقفاوم اهنكل ةروه لا بتكلا
 م1 اوريغصل ارمئااوهو لو دل !ىرسل او تاءطءواباطعو ةيطعل؛متايرسرانارس عمجلاو ةيفخىف
 هنالريلت هلد وب داك الزير ععمج وهو ةارس عمجلاو سئرلاىرسلاو نافغرو فمغر لم نابرس
 دثعو تافرع نم بدرق هلوأ ليج ةاص+ل !نازوةارسا اوتاورس ةارسلا عج ةلعف ىلع ليعف عمال
 ةباصتل ا ةب راسلاو همظعمو هطسو قد رطل اةار سو هلم هتارسو هرامخ لاملا ىرسو نأ !ناركت د ىلا

 راوجو ةي راجل ةمراوس عملاوةناوطسألا ةبراسلاو لعاف معا ىهوالمل ىنأآ
 ( !+هئاثياموءاطل اعمنيسلا )

 مو ةنامز هافق ىلع دما لجرلاعطسناو سولفو سلف لثمحوطس عمداو ءالعأ هريغو تدملا (علم)
 هيف طسد ىذلاعضوملا ممملا حتفب مطسملا او ه.خط سد عفن با نماسطسرملا تءطسو عطس هرهذ لرعي

 ةثاثأنيفوع همعا عقوامهسنمعقو ىذلا مطسمو ل_رلا ىهسهب وءامخلا ةومعر سكسلاب مطسملاو رملا
 ريقلا تعطسو ةدازا ا ةكطسلاو ىئوطرطل ارك ذهل ىّمل مط هو فانمد_بعنب بلطملا د معنبا
 هتتك لثق باءنمارط. باتكلا (ترطس) طسل امطسلا لصأ وربط لاك. العأ تاءاهطست

 نكسد و



 ا سس بببسسسئسسسسسس٠ساااالال_ بيتا

 هدئأ اللا يور دصملاب ةيهست برسو برادوهذ عار ري غي ارامن عر لل: باد نماب رسلاملا برمسو
 برسل اولها ا ىفائالط ةظفللا هذه تناكو تءاش ثمح عرتا هكر أ لد كالد ادرأ ال ىأ كد رمس
 ىضرىأب رسلا عساووهوسغنلاريسكلاد برمسل او هي رطىأ هبرمع ل2 لامي هنمو قدرطل | اضدأ
 شحولاو اطةلاوءاشلاورةمااوءاسنإا نم ةءاخلابرّسلاو بضغلاءىطب ردصلا عساو لاقيو لالا
 برمسأ اوفرغو هفرغ لم برع عج او برعسا |نم ةعطقااةب رسسلاو لاجأو له لثم تارس اعملو

 باسأو بدس لدم بارسأ عم او هب رس ىف ش>ولا برسسن او ركولاوهو هلذ.ةنمال ضرألا ف تدب ني ةكفب
 ةغل عفلاوةناعلاىلاذخأ, ردصلاار عش. ارلامخبة برسم او ىغنلاوهذوش [مضوم ىلا ذ غنم هل ناكن اف
 ى-هفاهنم جراخللا ارسنال ذب ثيم“ هج رخو طئاغل اىردئربغال متشلايةيرسس لاو در اىفاه اكح
 لارمسا و ءافلايفرسالا نع تبرعموهو صادر اوه ءابلادبدثتو رمش ا مشب برسأإلاو عضوال معا

 (جرس) هسدلف هأن | هدسل أ ىنعع هلدرمستف لأ رمسا | هند رسعو لمد امس عجل او عردو أ ص ية نم سدايام

 جو رم هعجو أند امص أنمي رسسنيدجأ مامالا هن مو لدجرأا ىعمهب و ب مع هريخصتو فو رعمةيادلا

 حابصملا ارم اواجرمس هل تل معوأ هج رسم هياع تددش فلل الاب سر غل !تحرمسأو سولو ساذ لم
 م ةحرسملاو ةج رمسم ااهيلععج مون ىل!ءارلاو ميلا مد ةج رمس لاو ب ةكو باك لثم جرم عمإاو

 ىلاتدرعف فاك اننيكر ساهل ص أو ةيمدعأ هلك لد زلا نيج رمسا او ن-عموانزو هتدقو أ لثم جارسسلا
 ريسكاغاو ثو روق أ امناو هلووأ فدك ىردأ ال جودألا نعو اضيأنيفرسلاقمف فاقل اوم ١

 ني رمعو نيج ريس كحل لاق هناىلع حفلا, نيلعف دفا حتفلاز ودعالو ةيدرعلا هينبالا هَقفاوملهلوأ

 اهتحرسو ىدع:دالو ىدع::ا,تحرسسواهسغند تءراضد اهو رممو عفت باب نماحرمس دال ا!( تحرم

 زكا لاعدو حفل ايحارمسأ امال اواهتةلط اذا ارا تحرمع ل. هحمو ريكو هغأ امملمقشتلاب

 طاطسفل!قدارعسل اةديمعوأ لاو قدارمس فسركن م تدد لك ىرهو+لا لاقو ثدبلا ندك ىلعديعام
 عسل اونالعالا فالمتوهو مكي ام (مسلا) بددارس عمجلاو همف لدي ويضلا ناكملابادرمسلاو

 ميسو هياعهللا لص ىةلارابخ | مهيل انورمستر ب دَهَت اوفوذحم لوعفملاو ةدوملاب مهيلا نورمست ىلا < هلوذ

 هلوعغم ةدوم ا نوك:نأزو< و :دوملامهيلا نوت ىلاعت هلو3 لم مهد و -:ه:ىتلاةدوملا باسل

 لاك ةحئافلابوةتافلارسأ لايف اذهىلعوهبتذخأو ماطخلا تذخأ لئمديك أتالةدئازءابلاو
 ىلءلم < اك ضءفنلا ىلع لم« ئشل او هضمقن ىلعالجءاباا لو دو :دوملاب و :دوملا تررمءأ ىناغصلا

 هتررمعأو دادضالا نموهف هترهظ أ هتر رس أو ام تفاذتالو كتالصد ره الوىلاعت هلوق هلو ريظنلا

 هب ريس أ موهو هذم ةرسم أو هحرقأ اذاتغقلاب رورمسا | مسالاو مضا ابار و رمس هرعسد هرمسورمسأ | ىلإ همدسن

 ةيلعف ةيرسلاو رو رسسااىنع:قاطد مغلاب رمسلاو ل_ضشلاو ريكناءارسلاو راسملاعمجلاو نا نالا
 رس تعئناذاةرامانيدوامدداترف سام ةريغ ىلع مخلات حاكذ اوهورمسكتلاب رمسعلان م ةذودأم لق

 وهنا رساهكلامنالرو رمسا | ىنعع مذاب رمسلا نم لمقو سايل ا ىلعرم كلاب ةب ربسأش لاقت هناك

 رستسأو ةغل فرفذقأل ىناثلاحتفو نيةهذبر رمسو ةرممهعجو فو رعمر رمسلاو ف فخاد نكس

 طارمسااو تلعف اىلعهةطركت_ساو هتعابأط رممسعت تأب نم هطرسأ (هتطرعس) قحو رغد اروقلا
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 1 : لاو

 ماني اهطلاخءاملااماذا ٠ لاق بعت باي نم نذس نضع ةيناثل اوالع بابن م خاسوهف هسفنتذطعو
 ىضسوهف ةواطم ب رقد برة لثموذسد وم ةملاذلاو سوةنم مم لعاغلاو

 (امهتلثيامو لادلا عمنيسلا )
 هتعنماذااضيأادس م الاكل !بارهيلع تددسليق هنمو لت بان ءاد_داهودفو ةملثلا (تددس)

 دادس اوةلتخاو كلذ نمرسسكدا ار غئلاداد سو اهري-غو ةروراقل اهيل تامرس سك ايداد_بلاو هنم
 دادس

 ىردوجلا هعيئوىباراقلاو تكلا نبالاةف لنا هب دستو شدعل اهب ىمربا مز وع نمد ادسو شدع نم

 نءمراعة_سم هنالك رهزألاو باعثو هد نبام_مم يكل 1ع كو ريكا الارضتتاو ريمكتلا) جتفللاب

 نكمل اذاز وع نمداد_س لمعت نب رمضذا !نعونل متفاااولاقف هعامجدازوريغي الؤ ةروراقلادادس

 زوعأ ن اءانعمو تفلا,لاقبالو مسكت از وعن مدا دسىعمدألا نع ع رايلا ىف لمقذو هعقفز ودعالوامان

 فا كارلا اولعفل اولوقل |نم باوصلا تفلانداد.سل اويهألا ضءب ؛ساماذه ىنف هلك ألا

 قلخن مناك امموهذلاليقوةْغل حتفااو امهيف مضلاي نيم يا نيد زساحلا او دادسأ عمجلاوءاملا

 ههشأامو رعشلا تدملءانفا!برعا امالك ىف مخلاءةدسأ اومدا ىنبل م ن«ناكام حو ةغملاو لاك هللا

 0ةدسلاباوماكت نيذلا لاو !ذهركنأن مم-ممورادلا ابووف ةفمفاكوأ ةفصلاك ةدسلا لءقو

 ىهذمىلءاهورمسفامناؤ همة -!اكوأ ةةصلاك هيلا اول_هح نددل او ردمالو ةءنبأتادجأ اووكد

 ليعمءاوهوروهُثلامامالاهنموىدسلا لاف طفلا ىلعاهيل اتسشو بانل !ةدكل اورذحلا لهأ

 ىلع رعألا دة داو هضرع ف الخالوط هه>و ه#رددسو همااههحو ليقث لاب د مصل ا ىلا مهسل ا ىبارلا

 عمجتو عملا عججوهف تارد سىلع عمي ٌحردس عم او ق.:لار عم (ةرد-اا) ماقتءاووطتنالعتفا

 كوديربو ردس نولوةب دقو جارمسلا نيالا د>اولا اذا ىلءالص نوكسلا١ تاردس ىلءا ضدأ ةردلا

 ىفةححل لانو -طللاقرول ادارملاف لسغلاىفردسلا|قلطأ اذاو بابل اذهىف .امنلامحلامعتسا ةلغل لقألا
 تدلد رخ الاو ةممط هترثو لسغلا فهقروب عفتن ف فايرالا ف تدنبامهدحأ ناعون ردلاوريسفتلا

 ردع

 ريلاىفت دنت ةرمترو رعزلا نأ ى ازا !فرح ىف مة: دقو ةصفع ترو ىل-غل اىفهقروبعف:ةندالورمل اى

 سد ديسلاو فردت ناكسالاو ني: مدد (سدسلا) ىرللا ق.ئلاوه نوكت نأز وكف هفصلا. ذم ىهو سس دس

 مه-سداس تريد برمذ باد نم أس دس موه |!تسد سو سد دسوهف هنماثلاىكل دو ةيعاب راادعب 4 دس

 ىل ارداونل |نم ةمسمهسفنأب و راضى أ اوسدسأف ه-#اوناكو مهاومأ سدستذخأ لثة باد نمو

 نم ةلمس5 لوسر ناز و سود_سوجابدلا نم قرامودو لعنف سد: ل اواي الث ىدعتواهيعادررمصف

 بدرقوهفامهتمهذناف هسناع مذريغنم هتاسرأو هةيخرأ ل تق باب نمالدس بول( تادسإ رك

 دحاولا ا متمدخ لتقساد نماندس ةبعكلا (تندس) فا الاب هةادسأ هيف لاقدالو!ولاقفغلتلا ند
 (ىدسا 0 ىتءموان زورعسل ا ندسأ اوهمدخلا ارمسكل اب ةثادسل او ةرفكو رفاك لثم ةندس عمجلاو نداس

 نايدس ه.ف:ةلاوهنمصخا ةادسلاوجسنا!ىفالوط دءامودوةم-حالا فالخ ب وألا نم ىدل ا نازو

 سو تكف يسع يل وو ا يحي

 عرزلاش يعي هب و ليال ىدناضي أ ىد_سلاواد_ستقأ فلألاب ب زول[ تيدلساو ءادسأعمسملاو

 وف هديدم لاق تان نءاودسل+ را! ادسواهاد_برثك بعتباي نم ةددس ىهف ضرألات د دد_سو

 هيلا تيد ساوالمهمىأ ىدس هتكرنفاألاب هتيدتساو ريسلاىف.ديدم اودوبعبلا اد سوئْدلا
 : يامهئلثناموءارلاعمنيسلا ف هدنعه ذك ااورعم
 لاقي وانرادك أ ضعباهيلا بسند و ناسارخ نم ةنيدم ءاذلا نوكسو ىناثلاو لوألاعتفد (سخرمع)

 ىرح اينورسءاملابريسو ب هذدعت تابنم ايو يس ضرألاف (برعس) رفعج ناز و سةرسا ضرأ



 لق

 قلك املوسرنازو رود او راهم عمجلاو ةغاني_تهشبو مصا| لب .ةنيتههفن رضسأاو راختا
 جارخ اوه سراؤ نبا لاو رععأاو ل_عافاالعف مضلاد رو«.هااوروصملا تاك ترعمتو تقولاكلذ

 ردن مامالا لاق ةممكا رب نسس>و هةر هلا هسا هملاكب هرععو هعبد1:اوهلاقنو قلطلاةروصفف لطاسلا

 ىرخ وهني ق>ريغ ىلع لماغ»و همدس دع صحا لكب ص خدش عرممأ افرعؤرهدلا طفلوريسف2ا!ىقندلا

 اديقم لمهتسد دقو هلعافمذقاطأ اذاو ىىستاهنأ مهرعم نم هيلا ليغ ىلاعت لاق ادن او هروُملاىر

 نالرص»ن املا ضءدناىأار هىسمل ناممأا نءهنامال_سلاوةال- صلاهءاع هلوقوذ دم وحدعاهف

 لايور جلاب لاوس تول لمست ا ءعفشكا ولك ملا ئذلا مذوب هي>اص

 داكي د> ىلا ه> ردي و عماس تايد ايفا !اهبا رغو بيكرتلا عادبأ نءنامملاىف ناك املههضعد

 قصسناو عفن بابن ءاقعمع اودلا (تقص#) لالحلا رسل اوه ل قو قيقا رصسلاب همش هريغنع هلعشت

 فاضدوىلابلا بو لاس لف لائم هسا او لسرو لوسر ناز و قدم عجلاو ةلد زها و21

 اًمدعو هلا دعب ءاعدلا قو قون ىلإ اذا اناصم بولا زص اوق ماع ق هبودر نمت لاقبن ناسا

 عسجاو ضء»ألابوثلا (لصدأ )عمو انزودمعب وهف م ذاايدعب لثم قءدموهف ناكملا ىصعو مضلاب

 باحينملا اةدلب لوسر لثم لو ع-و سولفو ساف لد ملوح ىلع ا عرو نهرو نهر لم له
 ىلإ هيجان ممل هاو لوقت مهضعدو ةماوص» باوثأ لاقمف اهطفا ىلع اهيا !بسند و با.ثلا اهم

 نافنالابد- >اولاىلادرت4- طق نمهد-> اوهلناكوالعن ك«ملاذاعم -+ل ا ىلا هم_ناانال طاغوهو علا

 مهو بعت بابن مامصم مودارلا ةفوغت انو( ةمحهسلا) لاوس او رعلائ طاش لحابسلاو

 ندد مث هنمونأر ١1 توم :ولاوعا ارو اند لع اس ىدد نالاو مدصعأو هذ دوسا اذا هغل مخل أي ا

 مملاربسكت (ةاصسملا) نو دك نو دحملاو ةدحوملاع امل اونيعلا تغب دبع نب اوهو همأي فرعءأ ضم“

 باينماوكمضرألاه حو نءنيطلا تود“و ىراولاكىحاسملاعهلاو دد->- نما مك ةفرلا ىه

 (اءهثاثباموءاحخلا عمنيسسلا]) ةاص«ملابهةفرسلاف |

 ىرذسلاو هذه مع اريسكلانىرذسأ اودب تُدْرْه نع5بانز مارك*ىرهز الاراتدي وهن (ترغع)

 هترضع»و هان ءعمضلاب ىرذمأ و نُمئالورحأ الب ةبادوأ مداخن مترض“امهفر غنازوةرذدلاو ةغلمذلاب

 طضسلاو ىعت با, نمط + (طخ#) اهلهسواهللذ لدال ا شارك“ واناجهمامعتسا لمقثتا ان لوعل ىف

 طئسق ه«ة:اجزهم او هيلع تطخض#و هتطضم لاه يف فرخلابو هسفن ىدعتد وبضغل اوهو هنممعامذلاب أ

 هل“ رع ةلقل نر ىشلا,ةفاع واير يرق ناذواش + بودل (فه*] ىعمو انزو بضغف هتيضغأ لثم ٍ ١

 ةسصاخ لقعأ اق فضلا ليل !لاقو صقن 5 ا فد لمهع فو فهد لح رلمق هنمو فرض وهذ

 عج م1 اود ةعاسزءملاو نأضلادالوأ نم ئ هذ الاو رث ذلا ىلع واطت (ةيذعلا) ئ *لكىفةماوةفاضسأاو

 اهعصضت ةعاس معلا دالو الب رعلالوهتوىرهز الالاق رقم 1 لا

 ةعيرأت غلب اذافاضدأ ي َُك لاو را ا لو 3 :ًاوأ ناك ارث ذزءلاونأضل١ن ماهتاهمأ

 دو2ءوهف ىوقو راذاق : ةرق مح م :ًالاو رفح رث ذاافؤعملادالو آنمناك افاهمأ نءتاصفو رهشأ

 مستر ذلاو زأ زخغ ى ل لو هاا 1+ هساعتأب 'ملامف اع ىُم 2 :ًالاو ىد> هلك كلذ ؤوهو

 مم هيث ى َك نالاو ىتثرت ذلاو ةثلاثل ا هملا ىف ىذد هع ب ىم هل ذل اوعذج ركذاا ةيناث ةلاهن_لاىن عذب

 نازو(ماضسلا) ن نسعولصا ادعد سلو ةبذانسأ اىفاغلادوهماخلا ناس دسو ةعبارلا ىفاءابرن وكم

 بضغلاو تملا نع هيان ك ههح وهلا مدعو ماض ان دوس هوجو ل_جرلا 6 ورد_ةااداوسبارغ رء

 رم هلا, ىدعتب واضدأ ناهمو نيو نخاسوهف هنوص“و هن اذه نيعل أ ثلشم هري_غووامملا (نه+)

 اضد ندعو نخاسو سعت لاثم منذو ف مضل نمو: ءلا نددموه-ة:ه»و هتنط»أ ل اة يف فمعضتل او

 اهمد اودر1الاوواهطغا ن ماهفدحا اوال باعث لات فاذا. ءاملا عقب ني ادن و نو كا ورمل

 اضم تاغل ثالث لعغلا فو مركسل اودومل ادملاب ) انهملا) رفعح ناز وند-تو اضرأ فلاب نانهست

 مع



 انين

 فصو ىسموةواناطعو ةيطع ل ماناب_ساهعجو ةيبسمو ةينسةي راذلاو ىسمو ىب_س مالغلاو هلذم

 1 "ل نمامتءلح اذازم هان اهتأ.س ةصاخر 21 لاقدو كلذك الاموال لاقي العمد الا لاوردصملاب

 اهينابمساب تيوس عنهف ثنوي و فرمصيفرك ذينولايداب مساأ سو ةئيمس ىهف ضرأ

 ( امهئلثياموءاثلا عمنيلا)

 3 سد دسريخ_.صغا أ ىف لوقت كذال مغدأو لدنأؤ س سو ةهدس ىلذ لاو ةو سن ثدسو لاح ر( هس رىدنع

 دبرأنا٠ اها لاوش نم هم_سانمدوهثالث لك نمناك اذاض فلاب ةوسنولاحر ه هس ىدخعو ةسدسو

 مظلي ةرثسل او روس هعجج و هبرع دا (رتسل 0 7 ذؤفمدةتوددعلاديرأن ,!ةسورك ذم هنالدو دعما

 ةفلءافافذح راتسااو هلم رسسكتلا.:راة#لاو ناك امانئاكدب ترتتس ا ام رخل !سرأو نبا لات هلم
 تارثمةستواصعن تا ءامللاع : و لةقتانن مارتس“ ئسلا تريسو

 هد ل كهالاو ردلاةقاسهيداروزمملا (تسالا) هي فار وراو نافاس هالوتس خر

 ءاثلابتسوءامحلاب هس لاقي دقو هيتس ىلع رغصد وبابسأو بدسل مع انسأ ىلع مهي اذشو لد : رصلاب

 لات ينأتلا 1 تكل ااا بقول قيءانا ايلسولا ا م .يبارعاب رديف

 1ْ 0 لا 0 ىرهزألا هلقنامف و نيسلا
 1 دقو لص] هادهتإل نوك-_سلاىوعدو مسالا توءثدعي صقل اهل-خدور دصملابى هس هتزيجع تربك

 اهي أل اه«ألانادرب ريسكشلاعجو ريغصتل اوه هادسأ عجل ىفاول اود ردقلاب ى- مسهل ااومسن

 ( !ههئلئبامومجلاعمنمسلا )
 ادودص# (مجع) ميللاو نيسلارسسكل ى هودتلاو ناركم نيد و ناسا أرحم مطع ملقا (ناتسع#)

 د_دعو هب وكر دنع هسأر ضف ربعبلا دعو ئيط ةغل ف ىصتن اد“ و ده-دعف لذ ئث لكو نماطت

 تييدصسملاو 6 وصخ سميه نءةرايععرمشل | ىفىلاعت هلل دوصسلاو ضرالاه-ةمج عضو ل -جرلا
 ةروسو ةل_ك» هد [تاَروود- اسم عجلاو ناسنالا ندب نمدوصسلا عضوماضدأ دصملاوةال- صلا

 ل25 بابن مارب (هيرعم) عونامتالرمسكلايةلبوط دو ددعامنال تفاايةدعمتدصو:دصسلا

 مالكا !ىفع مس !اوتتوصو ترده عفذ بادن ماعص» ةماخلا( تعمم هن دقوأرونتلا تركو هن الم

 د فاوعك ل- صاوق هما لك! لعح اذا همطن لاق أك همااكلح راا عم#و هلص اوف ب راتل كل ذي همم

 تدتك الاصما لدحرلل تاصعأو تالصم عهلاو ىذاقلاب اك ا انو ززو منكي اورو

 ةمطعل اولدلاس اف لاثم لعسلاو لعمل ىفهمكح ثدثأو محو ىف ديدشتلاب ىضاقلا لهعو ايامك هل

 موقل |نيدا مترمدن ىأ كلذ نم ةقتثملاصعبرلاو بدصنل لصسااو :ًاولم تناك اذا زدمهصعبو

 ميلاو نيسلارسسك,و هو كلذل للصيام لك ىف لمعتسا مم رجا ؟ لمقو جدوهلا طن طالصسلاو ةلوادتم
 لوجو ار ا را ا ا اح (هناحم) ماللاديدّثتو

 ةزدرغلاةمصسأ اوءودفو بوب هت طغاذا لم قمت انثءملات يصب هنمو ها ظيرتسو همن ل يللا (امع]

 (امهثلشباموءاحلا عمنيسل ا( اناطعو ةيطعلئماناصع عمخلاو

 : ىقهباصتنال كلذب ؛ ىف “فو رعم تاع او بح ناوهنر رح عف هداف نما ضر لع (هتصم)

 مارح لام لكوه فرغت ا !١!ناكساو نيتوكد (تحسلا)نيتعشب بعت عم او ةباصسةدحاولا ءاوشا

 اذاهتراكت تصعأو فلال اب هتراحت ف تصسأ لاي رزنل !لملةل ا اضر [تدهسلا أ او هلك الو همسك ل اال

 كلك سأ اذا هدصسو لفسأى اق وذن ملاس ل25 باد نما“ ءاملا(ع -)الملق ىأ امهم بسك

 ني .ىرملاو وشل اب ىسلامبل .ةوةثرإ ) رمت اطلاع لاوسلاوم 0 ًناتيوىدعبالرىدمت

 4م

 نا م ذر
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 نم هغل ىثو ل ةةبابن مارعس مو.قل ا تريس وع ةاغمو حاتفم لثمريباسم عج اوهلثم رام_تملاوبتكو

 ةدصم لثم تاريس عسجلاو ةدرام ما ةوصضل | ريس اومهددع فرعا دح فدك اذا تمتد ا
 ناتسروشا متيدموسراف روك نم ةروكدوناسىلا ةبسن لق بايثلا نم يقر عون ىراسلاو تادعتو

 طيس | (طب_-) الماقلوطلاىلاءارغ_صا ترس ةلذف ةيرباسلا تاحونألاقرملا نمدمج عون اضدأ ىرباسلاو
 السرت_مناك اذاردصملابفصو متغلاب طيس ل. ةاعروءابلا 0 طيسوهف بعت باب نماط سرعشاا
 لجل ثم طامسأ ع حاوداولادلو ظمأ او همف هغل لهسوهذ هلوهس ىلهس لم اطر ةطومس طمسو

 انزو ةسانكللاهطامسلاو طايسأ دومللو لئامق برعلل لاعب دوه !نم قد رغلا اضدأ طمسل او لامحأو

 عبس . نمءزس فذ ناكسالاو نيتمدد (عم ا 1١ طدداو اود ع -هخ اوذذانر امد هقمقس طابأس ا
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 نمهعل ىو عفن بان ,ماعبس مود ات ءعيسسو ركل معيبة هعاهيفوعا اكن ٌاةعس

 ما الا هلت عبسو مف اوم ٌأعهس تذخأ اذا انكر اسال رك ىب

 هريغو شةخ الااهاكد ةعلع امل اناكساوفو ري ءامل امضدع_.سلاو هغلا م ليقثتلاب تعم-سو ةعمس

 اموىلاععت هلوةىفناكسالابئرةونأتغل عمسااو عبسلا ىناغصلالاقاذنو ةماعلا دنع ةيشاغل ىهو

 هللادمع نع مه-فضعءأوروةومح ىأو نا ماس نب ةملط :وىريصدملان ل نعئكو رموضو عسمسأ الك ٌأ

 هغللا هذه ىلع ل ذريغ هلع- ا عامس ىلع مضأ اةغاف عم و ةعبسلا دح أريدك نبا

 عنو رشف انوا اوسأف لتنال ىفنوك- ||| 00 وىاغصلالاك

 تيكر ) مخلاب لصالا تمكس !١نيالاق نوكسلاب ةعمسل اذا هذخأم- -متاثمأ نمو ع مضأ ىلع

 ها و ةأرملاتيمء امو ةعيبساهريخصتو عسل نم ةءارسدش شأىهو ةومللا ةعمسااو اًيْغْدت

 الهناال بان هل ناك ناو عمسد سدلف بمل» ةلااناو رغلاز دهم او يثذلاك سرتشد وهبودعد بان هلام لك ىلع

 عام_سلا ةرهثك ثلاث ااولو 0 اودرذز ألا هلاق عممضل (كلذكو سرب الود ودعت

 مان الا نم عومسالاو عسيباسأو تاعوم سأ عسل او تاؤوط ع ءسةزمشام 2:فا اوطل نم عويسالاو

 عس توثلا (غبس) جورخو دوع5 لام عوم-س أهميذ لوعد ن نمبرعلانموع..د كا ًاهعجو مانأ ةكمس

 ةغباسةملأوهغب أس ةزيسعو لغسأ ىلا وذ نملاطاذائث :لكو عردلا ثةمسو لكو دعت تابز 0

 . (قيس) هما كراك 2 اواهءاأواهضاؤأ هّننأ اهعيسأو تعست ااتوءسةمعنل!تغيسوةلدوطىأ

 هناو ملا همصقز رحأ ن نك نوكدال دو لمن نم م قد اسلاك ال قداس النو كر دقو ب رض أب نما مس

 قداس ل_ءهللانمو._س ىذا ترعلالوقثو ىرهزالالاق قدال هلنوكدالوامدرغ:مواهل !قداس

 ىرهزالالاق هانادةرطع أ هتقيسو قمسلا هنم تذخ أ م دشتلاب هت سو ناقداستملاهماعن م هارتدام

 3 نءاكمس بهذلا( تكيس هيلااوةمتساواذك ىلااوقباستواتامسو هقداسم هقباسو دادضالا نماذهو كب

 ارو ئامسع حلاوة لمطة_سملاةعطقلا ىهروكلذنه“ ىسلاو هثمخ نم هةصلخو هتذأ لثق باب

 فرط نيعلاو ءافلا مضي ل-ءنف كيذا او ناكن دعم ىأ نم ةلواط نم ة_عءطق لك ىلع كبس تقلطأ

 عسجلاو رينا للعلا طم اعل ردرألا نم كن لاو هلوأ ئم لكك مس لءقو ب رعمو هورف اهل امدقم

 ليس ثينأتلا ىلع عا جاو تم ك1 نبالاةقاتزا اف مدسقت كت نود ورك ذيوؤيرطلا(ليمسلا) بان
 نئايدارملاو | 0 !لمدسل ا نبارفاسإل ليقو لم-سو لمسرعك ل
 ال.دس لوسرلا عم هم تذ.تا ىناءلايىلاعت هلوق هنمو سل !ليحسلاو هلام زن ععطقنا نم هد الاف لمفدلا

 قا ماع رد رفات اء_سومهحتاو>ىف تائراعا ىف ةفاتخما ةعاسجلا ةلداس !اوةلصو واسسسىأ

 ةليس:د>اولا هلم ليسلاو لمس ةدح اولانيعل اوءاغلا مضد لعنف عرزاا لءاسو ريلا عاون أو ريما لمس

 هيصءاملا لج رلا ليسأو هلبس جرشأ فل الا, لبسأو لب سجرشأعرزلا لبذسو ةبصقو بصق لم

 52-5 هتيرسأو ةغلرم هّملاو تاتك ناز وءام لا مسال اوىر سان نماييسو دعلا( تيمسإ هاخرأرتسا|ل.سأو



 او زيغول ىأ اولي زتولهنمو هلم هلازًأوءاغ الان ز لاند لان نازو هلازب( هلاز) نازيملا جمس لئماهردقو لاذ

 ة-غئادلالاطاوئشا!ةهزالمهيدارالاو ىنلا فرالا هبماك-ة:ال لعفأ لازأ الو اذك لعفد لازامو

 ئشلا (نازإ اذك لعفب ديز لي زاملاّف هلدأ ىلعب رعلاضعب هنماك-ت دقو ىنعموانزو حربام لدم

 نيشلا ضمقن نيزلاو هل:ماند زتهتن زو هني زلامعالاو هلثم ةهنازاهن 6 راس بان نماند ز همحاص

 ناز

 امهئاثياموءابلاعمنيساا)
 راعلا ةمسلا او بس ادنعاج راشيامنالدب اسما الا ىلت ىلا عيص لال لق هنمو باسو هفامس (هيسا)

 وهو للا يلاو ةمامعلاو راختااضدأ تسلاو رمسكلاب يس نم لعاشلامعاو انا سوبا سم هباسو

 اذهو اذه سي ساذه ليقفرومالا نم رمأ ىلا هب لصو د ئث لكل ريع:_سا م ءالعتسالاىلاهب لصوتنام
 مهعاطقن ادو ميا !تدسو سلف أو سولفو ساف ل «ثدسأو تومس هع (تدسلام ونالاذه نع بيسم

 ةغافاًالااوتدسأو كل ذءاوماق اذا برمضبا,نماةساو ءسلاشي ردصموهو باستكالاو ةشيعملا نع
 ليةثلامونلابارغنازو تا.لاوريهملا تو._بملاو هقلحا ضدأ برمضٍباب نما يس هسأر تدسو

 لعنو تاماضدأو هيلع ىْسْغلوءفلل ءانبل اب ثدسو لق بان نم تدس تدس ه:ملاقد ةحارلاهلصأو
 6 ا) ةيصقو بصق لثمةمسةدحاولافو رعمزرخ (جيسلا) اهياعرعشالرسك-لاب ةيتيسس

 لاقد ةالصلاو ركذاا نهعنوكي و نودح الا لوقبامم هتدْون ىأ هنلاتصسلام» هيزئدل اوس دعتلا

 ةلفانوأ تناك ةضد رفةهسلا ىل_صدىأ 0 وهون ناصسوف هثامءأرهرك ذبىأ هتاصسد نالف
 نيلصملا نم ىأ نيك-لا نم ناك هنأ الولف هنمو ىعفلا ةصسو ةلفانل ا ىل_صد ىأ ه«هتاح ارىلعمسد و

 ديمقلا ىنءعنوكد وهنا اوركذا ىأ نوستندح هنا ناسف هن .ره.لعافلا ةشالارك ز ةالصلاثموعو

 لمشاالمظعتل اوثعتلا ىندعنوكيو هادا ىأ مظعلا بر ناهسو اذهانارع ىذلا ناك سوف
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 هبهدبع صخىذلا لعثلانمىممتلا نعم «يفذااليل هدبعبى رمعأ ىذلا ناهسوخف هياعمالكلا
 ناك ل-.ةنون:-:الول ىأنوي-:الول كل لفأ لأ ىلا عت هلوق ىف ل_مقو هتردق لامك مظعتلا ىنعمو
 هتمطعو هللا لالح ثد دل اىف يا !تاهسلاوةيهالا تايثاىلا أم ةراشالان يح ةرك اذلكامنال ميستلا نم لعاف معا ماالا ىلآ ىِتل |عمصالا ةدسملاو ىلاعت هنن ارك ذهنالهنلا ءاش نأ لق وهتنا ناصس ,هؤاتثتسا
 وهوا مد ىلا ةصسأاو ىردوملاه-ءءتو ىبا راغلا لاو ةموط:متازرخ ة صدا ا

 ءوس لك نع هزم ىأ لوألا مشي سودة حو.سودو ىطسولاو ماهبالا نيد ىتأ| عمصالا ىهو ازا كلذ نم لعاقم ءاةعسملاو فرغو ةفرغل-ةم مساهعججو :دلوم ةلكىرهزالالاقو هب رءاهوك ىضتقد

 قوتس كا ذكو بالا ساق ىلع ةسغل ةثالثلا ىفءافلا فو موعسلا ن«ىهو ريطتداوسب ةطقنم ءارج او ار ردك حي سلا ولا فو اغلا مع: لوجف ملكا قسيلو اولا بعو
 تعسو ح+ثدو رغفي نأ هلا.سع هانعم مود لاقو © رخاغلا ةمقلع نمناهس لاك دب اف نم نم ناصس ب رعل لو ةةوريغال مغلارامهنكلل هاون نعقاغتب خوملا نم برضو هو ولفو فو زا اوهو
 جاسو هقرمسكلاب ةحابسل | مسالاو عفن بابن ماسصيسءاملاف لج رلا ميسو هدو فرمصتم ريسغ ردصملا ىلءبود:موهو ءوس لكن عدلا هيزئذ ءانعءو مبستل | ىلع عدنا ناصسو نا ناعستلق اذا هيسز
 عمو تالكوةلك ل ئمتاذم-هاظفل ىلعرو كلا عمتي و ةغل فلاألاب تذدسأو فهذا ماكس او ءابلاريسكي ةضس ى-هف بعت بابنماض ضرألا (تذسإ) ايف فرصت هجئاو > ىف ميسو هغل ايم حأبسو
 حرجا( تريسإ ةلهىأ اضيأءالا تغب ةضس ضرأو خمس ومو بالكو ةباك ل ثم خابسىلع نكاسلا



 الالي

 انال-ف تث>و زوثيغمهه*اةربر جوز و نأ مأوهرت ذألعي1نباوجو زاهيف ةكرق ل .ةولذا ىقنألا

 ةدانز زو وسشقح الالاف اهحكتف أسما هتسكت أ ىنععهنالا هج وزتف نينثا ىلا هسفند ىذعت : اها

 اههتديو نالذف ىدىفجو زو ءامل ايوب دعت :ًاودشدزأ نااولقن دقوا م وزتف أ يهاب هتج وز لايف ءايلا

 اياهذرسسكلازوع وامالاك ماكو امالس مس لدم جو زنمامعا لع مغلاب اضيأ جا اوزا اوةمدوزلاقح
 هله+والاهنم هتحو زءاهقغلا لوقو انزاارحاك_:لاكنينثان مالا نوكمالهنال ةزعاشملا باب نمهنأىلا

 بهذ. مىلع فرح ماقم فرح ميؤأ حام هتحو ز لصألا لهي وأ بحاولا ىفاهتداب زىرب ن لوف ىلعالا

 هعضوم نعئشلا(حاز) هنمامتوزلابالو لج رلا أر ا تحوز بدذهنلانم ةض-ت ىفو كل ذىرب نم

 <-ة>زلاعمف ه-_سقش أب ل عتم لمعت دقو ىفت راد باد نما زيزي ولاق باد نءماحو زحوزب

 داو زأع مهاره رف_ذخلاهماعطرفاسملا (دازإ ةحا ازاهتحز أ لاَميف ةزمهابىدعتد نأ رثك الاو

 ةدازماودوا زم هعج ومدأ نم لمعي رقلاءاعو ملاريسكدو زا اداز هتيطعأ هتدوزو هرغسلدوزتو
 ءاهريغي دا رم ل قاع رو دبا زماهعج و ءامل | اهيف ىةسد فلا امنالاهربسك سامقلا اوريملا تشب ةيوارلارطش
 نموهوبرعم ىءراذ لاعبو رقلادوجأ نم عون (ذاز لا)ءاملااهيفدوزتي هنالدازلا نم ةلعفم ةدازملاو
 لثم نوكةفالصأ :ْزمْغا تلعح تش نا ىءراغل ا ىلع ونأ لات درغلل عملا ظفلبتءاج ئلارداونلا

 م انارعألاوذازلاهيف سرغن ٠ رعاشلالوئامأو لاعف أ ىلءنوكتف :دئازامتاعج تح ث ناو ماناخ

 دو ذو روزا!نو ده دالنيذااوىلاعت لاتبذكلا(رو زاا)نزوللفةفنذاز الادا رأآعاح .وألاَعذ

 نيدهشب روزأاو لامهنعر وازتوئشلانعرو زاوهتأمه ىسفنفمالاكللاترو زو هفرخز ىأ همالاك

 روز:و-نوراقسورغسو رفاسةمراوزورو زورئاز وهفهدصقةاروزو ةرازهروز:هرازولمملا
 هلامارك ارو زم ادصة فرعلا ف :رابزلاو :رابزااعضو ءواردصم نوكيرازملاوتارئازو روزو اضيأ
 هل-ه+و ةغج لك أدالو ضايبلاىلا لمقو ةريغهسأربدوسأ ةءا اود بارغ(غازلا)هباسانئتساو
 اقيوزت(هتقو ز) ب رعم مى رعأ ىردأ الىرهز ألا لاقو ناغب زعم |لاقوءاملا تانب نم ىناغصلا
 هتلوزو هتلزأ لاقيف فمعضتا اوةزمحلا ىدعت,والاوزلوزب هعض و« نع(لازر هتنسحو هتند زلثم

 بارغناز ونوكمف هكر نوزمسفلاعمىازلا مذتاغل هيفو:ءادرلا هيسكيفربلا طلاذي بح (ناوزلا)
 ملبدلاامىري قار زههي_شةنازلاو ليسا هنووس مثلا لهو ةناو زةدحاولاواولا عم ىازلارمسكو
 نم لعافمعات دبل اةدوا زواضنأاب زهيحاصنعلاملاتدو زو هتءحدب وذأ(هتيو ذ)تاناز ماو

 اولاقو رفاكلاىزا فلام ملا ىز و ىوز هلصأو ةممهل ارمسكل! ان ىزلاو ه:هارطق تعج اهنالكلذ
 اغيفذت ىزلا ظفل ىلع هول مهنكتلو اولا تانب نمهنال هت و ز سال اوايز هل هتاعج اذا اذكهنسد

 (امهئلثباموءايلاعمئازاا)

 ىلظمءابلا تشب ىدأ نه مهر دوفورءماهفيفخت زوي و ةنك اسةزم موءابل اوىازا امسكت (قمثْرلا)
 ًأديزد زيئشلا(داز)تيزاابهنهداذا هت زيهنازوهنهدتي زااو فو رعمرق(نوتيزلا) قمئزااب

 دئازلاقيالو ردصملا ىلعةدابزكالذلعف !لاقب واب دعتموامز ال لوعتس انأهتدزودئاز وهف:دانزو
 ىسفنل هتدزالامتددزاوداز ل-ةمئثاادادزاو لعفل| ىف فدو ثساو تداز نم ل_ءافمءاامنأو

 داز نم ثد دخلا ىفو دب زهالى أ تلعف ام ىلع دازتسءالو :دايؤل بالط لج رل ا دازتساو ناكام ىلءةدانز

 ىنعملاودازت_ساوأ هتغلا ستكىف واهذخ [ىأدادزاوأ :دايزلا ىطع ا ىأداز هلوقفارر دّعفدادزاوأ

 ميزت سعشلا(تغاز) ىندازا هتدزتس اولودو عم نهّش ادبع ث دح هيلع واهذخأف ةدانزا الأسوأ
 فيز في زتمهارالا(تفا ز)ىدعتل اىفةغازاهغا زأو هغاافو ز عوزب وكلذك ئشلاغازو تااماغي ز
 سأق لم فودز لل. ةف ةيوسالا ىنع «ىلععجو فيز مهر دلي ةفر ل صحلابفدو م تأدرراسٍباننم

 اهفغن زترهظأ امد زناهتفيزو عكر و عك ارث فب زمها اردو لصألا بصف ئاز ليقاعرو سولفو
 اننامز لمق ةفورعم تذاكوتد ريكا ةحو ازرع دوقعملا ناب ةملطملا ىهفوبزلا مهاردلامهضعب لاق
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 هأنز و نقتحادعقباب نمأونز لوبل اًانز ةيطوقلا نبا لاو رمش ىدعتب وف ازوهفدعداضتأ اونزو
 دقو نفاحىأ ناز ةالسص ل .ةتالوابدعتموامزال لمعتس هماع قيض ىتح هنة-اضوأ ًاونز همحاص

 هنممءامالس ناز وءانز ل+ رو هأنز |لاقيف فا الاب ىدعب
 (اموةلثدامو ءاهناعمىازلا)

 لاقي وداهز عمجلاو دهازوهف هنع ضرعأو ةكرت ىنجع:داهزو ادهزاضي أ هنعدهز و ئشلا ف (دهز)

 هندهز لافرق فسختلابىدءتد و ةغاني:ةفيدهزب دهزو ءاهغلا لمقثتو ىازا اسك دمهز ةغلامإل
 انز و لِما لثم دمه زئشو ند دلاىفدهزلاواينالا ف:داهزلا ليلطتا لاو دمعت: لاق اك دهزتن وهو همف
 همعاب لمعلا تيهعو بااعنيىزل نبسعك نبةرهنببااكن ب ةرهز ره ةفرغنازو (ةرهذ) ىنعمو
 ةرغو رتل ثم ةرهز ةدحاولا هر ون تادنا ارهزوروهثملامامالاىرهْؤلاه:موهطظفل ىلعه بلا ةمسنلاو

 موعر وه حتفتلال-ءقو رفصت ىتح ةستق نبالاكو حتفتب ىتحارهز ىمساالو اولاك ءااعتةةدقو
 امتثي زواهعاشمريغال رتل -ئءايندلاةرهزوة-غلني_تةضفد رهزب رهزو هرهذج رعت كلارا
 ضد الان وألا ف لمعة سد دقو ءاضأو هنولاغ-صنيدهتفب رهز ْئلارهز وم ة.طرلاثم رغد

 ىلع فاألا نذ<«رهز ءرغصمو ىدءهبو رهز وهف ههجو ضيداس عت باد نمل>راارهزو ة-صاخ
 (ثقهز) رغازلاعم_حلاو ىهالملات الآ نم مارم-ك:رهزملاوءارهز ىئنألاو ىد*هبو سايقريغ

 زواجني_:خللاب مه_سااقهزو هللا اهقهزأو ت>رخاةوهز نيتكشبةغل فو بعت باد نماةهز هسفن

 قدز و لطب ولاز ل-طابل !قهز و قرسو مد_ةتايوهز نيته: قهزب سرغلا نهزو ءار رام يئلاويفدهلا
 ماحوبأ لاكو هر ث ةرفصلاو ةرغاترهظ مكلابوهزاامسالاواوهزوهزب لكلا (اهز) فلتائذلا

 ىهزأوهرفتدناذا لاا اهز لود نممهنمو:رفصلاوأ ةرج ىف ةرمسل !نول صاخ اذا او هز ىمهداغاو

 ردقىأ فلآ ءاهزمهلاةيبارغنازوددعلا ىفءاهزو غلباوهزوهزب تدئلااهز و رفصاوأر جااذا

 ٌمىأمهؤاهزرك لامدو * رهن مهؤاهزامن'اك 35 رعاشا|لاتاهر دق ىأ ةئام ءاهزوفلأ

 رم اومذلاب ةثامءاهز مهاضدأ ىاراغلالاقو ةعامجودالو نباو ىرهر1!وىرهزالا هلاك مهردو

 (ا+هثلثيامو واولاعمىازأا) ى رعد سد ةئام ىلعءاهز مه ساذاالوقف

 ركذلاو سباملاو بطرلكض عن هلنوكدوأ ن اول الاو فا:_-دالكريسظن هل نوكي لكشلا (جوزلا)
 لاّقن ىرهومل ا هعيتودرغلاد_ضنينثالكجو زااودي ردنبالاترملاوولهلاو راهنااولللاو ىمذألاو

 ديرتناجوزوني-:ئادب رتلاعنجو زىدنءلوةتاض:أ جو زو ناج وز نيج وازتملا نينثالل لام و
 د_>اوانهوهنينثا نيدو زلكنمىلاعت هلوقو نينئانوكي ود>اونوكدجبو زااةس:ةنبالاقو ةعدرأ

 جوزااوني-:ئاجوزاانوكينأ نويوخل اركنأوىرهزالالاوو كلذك سراذنءاو ةديدعونألاقو
 كلذ سلو نانئا جو زا ١ نا نظف ئطخت ه_ماعلاو ىرامذالانب !لاووباو صل اوه اذهودرفلا مه دنع
 ناجو زنولوةداغاوماج جو زمهفوق ل5 مىفادحومجوزااب نوماك:دالاوناكذا ب رعلا به ذم نم
 لاهو ةدرف ىمن اللو درفركذلل لب جوز ريطل نمد اولل نولوةبالو فاغخ نم ناجو زو ماج نم
 لكنكتلو لاهجلا مالك نمثلذ ناةهرعغنمالو ريطل !نمال جو زنين:الللاةيالاضيأ ىناتهدلا
 ل اولام_مت.م-تامأو ىئنأل اور ذلانيحو زا !ىاخىلاعت هلوعباذ_فمهضعب لدتس او نا> وز نينث |
 مسقط اموهو درغلا فال باسل دنءعجبو زلاو هج ن مرضاه عم نوكي نأب طورمشف جوزرلاب

 نكساون نارئلاءاجاه و ةيلاعلاةغللا ىههذهاضدأ هجو :ىهوةأرملاجو زل+رلاو نيد واستع
 لهأ ءاهنايةجو زةأرملا ف نولو قيد لهأو ئاحوبأ هلاتجاو زأ امهيف عمجلاو ةنجلا ل جوزو تنأ

 برعلارئاسوءاهري_غب جوز ةًأرإل نولوةيزالا لهأو لاف تءكسا نبا سكعوا مينو ملكت: مرخلا

 بدال
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 ىك>و فسم ةلمهملالادلاو ةستقنبالاق دجربزااوه ةمعم لاذااو ةموعتمءارلالقثم (ذيعزلا)

 اضي ًااريمزو بر ذ باد نم!سعز ( سعذ) ةذرهز ةدحاولا ةمد ملا د, باوصل | محلا نععراملا ىف

 رامؤملاوةرامز لاقيالو :يهاز : أ ىماو هاز لا د الواولاةرامز لج رو ديز وأ اهاكح ةغلمضلاب ىمزيو
 نمءاشل !فالظاد ىاعتمام نيدهفت عمزلاو شد د بعت بات نم اعم رز (ععمن) صقولاةل مملا ريسكم

 ةعمز نولوهت نو دحملاو هعمز نيددع هله و ىعف ةدحس اولابو همصقو بصق لم هعمز ءدحاوأ ااهفاخ

 يملا تلمر وهب ففل ذهب هتفغل لثم ل ءزئف الم هزت وشب ( هتلمز) غلا بتكىهب رفظأ او نوكسل اب

 هتعزو ةمزأ هعجب ريعبلا( مامْزلا) رفا ملا عام لم<هنال هغلابللءاهفلاةلم از ريعبلل لم ةوهنمو هتلج
 شاشخلا قرأ :ريلا ىف دثد ىذلا طيشلا لدالاىف مامر |مهضعب لاق همامز هملع تددش ل5 باب نمامز

 (نامزلا) ةيلعلاوثينأتلاف رمصنت الو ةكمركب مسا م لع ذو هسفن دوم اهب ىمس دوما هيلاد_ثدُع
 جاو هنمروصقمنءزااو ةنمزأ عهلاو ريثكملاوليلقلاتقولا ىلع ا طداذغو ةمسَعلل ةلباق دم
 لوألاةاضي ألوصغلا ىهو ةنمزأ ةعبرأ ةمملاو نمزأ ىلع عمجي د قو بايسأو بوس لم نامزأ

 هاهسو مدرلاثدنن هيو همف نوكد رطملا لوأ نالاعيد ربرعل ا ههمفد ردنا سانا دنءوهو عد رلا

 ءامشلا ىناثلاونازملا سأر س مشل لول- دنع هلوخدو عطقت ىأ هيف ف رت ر املا نالاةب رش سائلا
 وهو للا سأر سما لول- دنع هلوخدو فيصل !ثااثلاو ىدلا سر سمثل !لواحدنع هلودو
 سأر سمشلا لول_>دنع هلو دو فيسصلاسانلادنعوهو ظيقلاعبارلاو عيبرا|سانلادنع
 موقلاواليوطانامز مو دب رد صموهو بعق بابن منمز و هفةنامزوانمز صخشلانمزو ناطرمسلا

 (اهئاعي امونونلا عمىازل ا( نم سه .وهفدتلا هن هزأو ىذ ع لثم ىنمز

 مهضعب لاق ةراسعمهءارو سلو هيدوذج وءاودسالا طخ تحت نكست نادو كا نم ةْعْئاط (غنناا)

 يورو مور لم ىنز د> اولارمصم للون ىلع مهدالد ضهد و هشدخلا ب رقىلا ب رغما ن«مهدالبد:و
 سلف لثم دونز ع-جلاو رك ذموهوعارذلا نءمحللاهنعرسسف اام (دنزلا) ةغل مْفلاو ىازلارمسكب وهو

 لئمدانز ىلع عم < وءاهلاب :دنز ىلغلاواضب اركذموهو ىلع الاوهو رانلاهب حدشي ىذلا درا او سولفو
 قددنز و قدنز لجر قمل اول انبالاقو برعم ىءراو مهضعب لاق لد دن لثم (قددنزلاو ) ماهسو مهس
 قراط:لاوهلاعف قددنزا !نعامسارعأ تاأس مهضعب نعو اع ن ءىككتوهو للا ديدش ناكلاذا

 رهدلاماودب لوقي و ةسعد رسشب ل _بقدال ىذا اوه ق بدن نا1]ناس انلا هنا ل عرؤو_كلاورومالا
 سلو قيدانزو ةفدانز و قي دنز عرابلا فلاثو نأدألا فنعاط ىأ دهم مهوَمب اذه نعربعت ب رعلاو
 قلاكناة,تادحوالوةرش الابن مؤيالهناقيدنزلاهقدنزو بيذهتا!ىنو لصألا ف برعا امالكنمكلذ
 ديدشنلاب هترئزو هطسو ىلعرانزلا هت ىنارصنل ارثزتو رينانز عمملاو حاف: نازوىراصنال (رانزاا)
 اهنزاب ولم ىتلا ىهوزئعلا ةغزب هيث موهو لوعفألءانماابم صر عد(منذ) لعر ه رانزلاهتسلأ

 ايشاغنىأرمالسا ا هيلعهنا قويملاءاو رثددح فو للان مةادتلااضنأةمصقلاثم ةغْزلاو
 نيبرتولاعضودو ص خل اذ 4 لعرخصملا ةغم_صبوهو ةيفاعا انا لأسالاووادجاسرفن منز هللاقد

 فدنز

 زر
 مر

 هتننزأو كآذىلا هتنسنوأ ارمثو اريج هب ثفنظ لق بادن «انز (هتنثذ) قوفلااخرسثام_هونيتغزا|

 سدتقي مهضعب وس ممتتامكأ ٠ ةيرتزتامنازرناصح ٠ ناس لاووثمفاألاب
 لثمءانز وءانا ضاهان ازوةاضقو ضاو لم ةانز عمل او ناز وهخروصقمىفذ فرب ( فذ) عابر ىلع

 زاجلا ةغلر ومهما لوقو ىفالما!ىفني_ةغلدودمملاو رو صقملا لعد نم ممم و الاةةوةلتاقملئاق

 تيكساانبالاه ةدشرداوو د مهوةفالخوهو ةغل حملا سسكللاب ةينزدلو وهو دس ةغادودمماو
 هظفاىلعهيلاةيسنلاونانزلاقيف ءادفا ألا ناقد ىتثي رصقلاب ىنزلاو مفلاو رسكلاب ةيغوةمنز

 ىنثمو» نيبنزب هفذ_ةءاهقفلالو مف تآاب ثالثىلاو:!الاعئتساىونز لاقيفاواو ء ايل !بلقب نكس



 (ابلاونيغلا عمىازلا) اضيأ معزوهف مأت فلاب ةماءز لتق باب نمم

 ءابيغز ة-.قرورع-ثلاسغز ل-+رولوطدالودو<الىذلااضد أ هفاقدو تنام لوأ شد رلاوهو

 (اءهثلثياموءاغلاعمىازلا)

 سورعلاءاسنلا(تفز) تفزا ايهالط لقد ابءاعول الج رلاتفزو نارطَملالاقد و ريقلا (ثفزاا)

 فزوهغلفلالابامتفزأو هيلااهُز ادهاوهوباتك ل ثمفائزلامعالاو لتةباءنم افزاهجوزولا

 صقرب رض با,نمانفز (نفز) ف يفزاامعالاو عرمسأ برمضباب نمفزب لجرلا
 (فاقلاعمىازلا)

 باتك لثهناك زوفاتذو قادزأ ع+ اوريقوأ تفز فرظلوقيمهضعب وفراتا ارمسكلاب (َقْرلا)
 ناوزلانوئنود زاجلا ل هأ شفخالالات ةذفانرغوأ تناك :ذفانةهكل !نودقاتْزااو نافغرو

 اهزهخرفرتاطلانزوةب رغأو تارغلثمةق زأ عج او رك ذنميتو طارمدا اوقولاو ليد لاو قدرطلاو

 (اموه ثامر فاك اعمى 8 1( لم تايم

 هللاهك زاوفورعممخلابةكزلا (ماكزلاو) فرغوةفرغلثمرك ذعمجاوريغه فرط (ةركزاا)
 عرزاااك زلاقيةدانزلا ءاملادملاب(ءاكزل او) موك ص وهف سامقريغ ىلع لوعغللءانمل اب مترف فلالا

 بدسءنال ةاكز لالا نم جرذاردقلا ىموهلثمفاالاائزأو دعت بان نماوكز وكن :ضرألاو

 فلالايءاكز ولا لاه ىز ا وهتم معا ةاكزلاو ةيك زةدد_كلانهلامل+ راك زوءاكزا اهب ىحرب

 ةبسنلا ىف لام اكىوك زلاقمفاواوفلالاتاقوءاهفا فذح بح وةاكز لا ىلاتدسناذاو لمقثتلاو

 ل رااك زوةيوك زباوصلاوىاعةه-هتاك زمهوقو لوصالاىلادرت هسنل !نالىكوصح ةاصح ىلا

 ءامك زأ علا وك ز لج رلاوحالصااوهو ةاكزل |ىلا هتبسن ليقمتلاب هتيكزو حاص اذاوكز

 (امهثلثاموماللعمىازل أ(

 || ةفلد زمهنمو لادءاتلا نمل ديأف فلتزا ل_صالاو فادزا:هبرقهفازأو دبر قلاىل زلاو(ةغلزاا)
 لح واب سانلا ءامج ليهم دام سقس لبدو هنعش او تاقرعى ام ءىموام سانلاءام>الا|اذ_هنمةفلد زمتمعم ليقو هتعج ئيدلات ةلزأو تاؤرعىلااهارتدال
 مهلا غل دزاو سامعل اون-مللا ىناشفوخدك لصال !ىفةفصلان الا مالو فا اهلخ ديال هعقملا ىلع

 لاع.ف ديدشتااو فاالالىدعي و تطقس ىح تدثت /بعت باب نما ةلز مدقلا (تقةازإبرتقا اذكىلا

 م معالاو ة-غل سعت باب نم الز لز و هندع ىدف' ب رمذ بأن نم (زهناكمنع(لذ)قلزتف هةقلزو هنقلزأ

 : نم حدف ار مسكلافىازا اامأو مملا جه وهو ضح دا! ناكلا ةلْزملاو هرملا تفلاب ةلْزلاو رمسكلايةلْزلا

 ]| مءاهلزلا اوأطخأ هلز 3 سخ باب نملزب هلعفوأ هقطنم قل زو مادقالا | ميف لزت هل رهضرأ لاق جنغلا

 || همعن همل|تازأ نم ثد دخل !قواعيتص هملاتيدسأوأ هةيطعأ اذاالالز اهبل تالزأ لاقد ةيطعلا

 هّميطعأ ىأ هربغو ماعطل !نمهمل !تالزأاضبأ عاطقل !نبال او همعن هدنع تعنص نم ىأاهركشلف

 |١ لاو ةعينصىأ ةلزنالفذخت او عرابلا ىفلاق ةماوالمعااضدأ ةلزلاو ماعطلا نمذ.-خأيىأ اضرلا

 ٍ بي رقل:دئاملانملمحبامل مساةيقارع ةلْزلاثيللالاقو هسرعقىأن الف ةلز فانكىرهزألا

 | رسكلا؛ الازلذ و تدرطضاوتك ردت ةلزاز ضرالا تازازتو لاوز مهاردو لازوهف نزولا فص قن
 || حدقلا مْغتو ىازلا مضتو مالا تفي (مزلا) بذعلالالزا|ءاملاو هتحعزأ هتازاز وخفلابمءالاو

 || مهدحأ دارأ اذانءاعو ىناهعضتوىهنلاو رمألا اهيلع بنتك ةيلهاجلا ف برعلا تناكو مالزا هعمجو
 || ٠ فك ىهنلاهيفام يرشناو هدصقلى ذم ىعألا هيفامجرخ ناواح دق جرش أو هدب لخدأ | يهأ

 د
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 وهف هن-_سرف ةرقايعأ اذاريعيلا فحز و ىشعنأ لمة ضر" الا ىلع ف حزب ىصل او ف>ز د>اوال لاقيالو

 اذااضدأ ف -زأ او ىماملا مز ليق هنمو هعل فا ًالابفحزأو ف>اوز ءجلاو ةغلا هللا اها ةفحاز

 ع ضرغلا نودع ةومهسلا فحزو ف-الو زوموأ نان مودم جسم لكللاةدو دءز ولأ لاق أ 5

 رثك واما وةجازمهتجاز وهمءفد عفن باءننماجز (هتجز) )فاو ز عملاو ف ازوهفهيلاحلن

 لوعفإلءانملاب ه دز م>ز ىثال“ آل نمهزو<و هنأت 1 اهناواضب ًاردصم هج: زااوقهضمى كلذ نوكدام

 قالوا اوجدزاو ساحل ىفاوةياضت اضعبمهضعن موقلام -زو ل توق ل-:م م -و زدزملا نهو

 لاملا ىلع ءامرُغعلا محدز | ةراعتسالا ىلع لِمق هنمو ناكعضوم

 (اموثاثياموءارلا عمىازا ا(
 سافل سو رز ع+ اومنغلا ةريطح (ترزاا) برعم ىسراقوهو فو رءمرسسكلاب (منرزلا)

 ةريقةنبم د راو ماركو ةعركل-ثميئارز عم او دل ةببرزلاو ةغلرسكلاب برزلاو سولفو
 هلذماه دردزاواهعاشباادر ز سعت بادن ماهدر ْر همقللا ل>رلا (در2) دئاسولاىنارزااودئاصلا

 هرزأو ةغلامم فيعضتلاب هرززوار هلا فرار زالا ل دأ لتق بادن نمارز صءمقنا لحرلا (مذ)

 مغد دو د رزلاو اديدشاعج هتءجارز ىلا ترر زو رمسكللاب ر ز اهدحاوارار أ هل لعج فل" الا

 هاغأو ههننأ ثرحلا هنا عرزر ةعار زللا هدرساعر ذضرألاث ارا (ع رذ)ريفاصعاا نم ع ونلوألا

 ىعس الو مهضعن لاق تامئلاىأع رزااتدصح لاقي هنموردصملاب ةمسرذ لاب تدنتساام عر زااو

 جرام ضعمد ضرالا ىلعةل-ماعملا ىهوّكِلَذ نم ه-عرازءلاو عو رذ هاو ىرط ضغوهوالااعرز
 دي ردن. |لافوىازلا تف (ةفادزلا) هعرزملا عردزاازثرحع ردزاو عرزلاناكم هءر زملاواهم

 ةعاجتر وص قاهنال عاب مسايةأ هسم ى هلاقو مضا اركشأ نممهمو هد رعامتوك ىقكشو مخلاب
 سانلا نم ةعاجلا ءاسم+أ تايىف ل-همع :ورأ هلاتاضد أ اهمذو ىا ازا مف ةعامملاةف ارزا او ناوم1- نم

 ىلاب نماقر زرت اطل اقر زو هنعط ل5 باب نءامر زج رلاب هقر وعلا نم فخ ًاريصف عر (قارزملا)
 ءارجو رجأ لمقر ز ء-هاو ءاعر زىئنالاو قر زاركذا اون اولالا نم قر زلاو فرذ ىنعم برضو لق

 ةيرزو ىرتانءار زهيلع (ىذ) بعت بأب نمفر زل عفلاو قرزأ اصلا. الازامدورجحو

 الو هيلعركذب ىذلاوه ناسنالا ىلع ىرازلا ىف اس او رمعونأ لاقو هبأ ارممساو هناعرتسكتلانةدار ذو

 هبنوامءارز ائثلابىر زأو كلذك هيلع ىرزتو ءاردزاو أش ءدعد

 (امهثل دامو نيعلاعمىاز (١

 (هتعزأ) لوعفم مسا جتفلاب رفع زموهف نارفعزلابهتغبص بوث !ترذعز و فورعم (نارفعزلا)
 0 زئاف لاقي الف عقاولا طظغا نم عواطملاق أد ,ال اواولاه هنع هتازأ اصاوز ا هعضوم نع

 ارعز (رعذ) صخشف هّتع ءزأ هعواطم فرو هْثملاو عزنا هتعزأ لاف ىاراغلا ه دمع اواياوص ناك

 ا روءار ءزىثنالاو ار راو رصم دلو در عش لق سعت بان نم

 هوعط ىو هقلخ ف مملا همشد ةيدابلار ٌءنمريمضلاب رورعزلاو ةسارمش ىأ» ازلاةددش راهو كر

 ضعبلاهرسكو دسألاهمذو زاجعلاى ازا | تف تاخغا ثالث معزا | فو لتق بابن ماسعز (معز) ةضوح
 ماك طق ستوأناعت هلوق هم ءاعولاةىأهب وبدسمعزو هيفنللا تءءزهنمو لوقا ىععقاطي و سف

 نيذلا معز ىلاعت هلوق هنمو داقتعالا ىلعواذك ىمعز فاقد نط | ىلع قلط» وترسخأ اكىأت معزاك
 وه مهضءبلاقو قةضدالو هيفك_ثياهف مع زا|نوكدامرتك أ اوئرهز الا لاق ١ اودع ناثأ اورغك

 4 يوما لاقو تاتا ةسفوأ الطاناناك ايهف لمعت امرثك قو ز رملالاقو 2 5

 ريغمعزو بذكلا ةيطم معز ليق اذ_هكوىناطالا لاقلطاب وأود ق> أ ىردنالاريخ لاق امتزمعز

 معْزلا 00001000 :ماممز لاملاب تعزو نكءالامىداو حلاص لوقمريغلا# معز

 معرب وشل ىلع معذور ةيدعتلا فل الاب لام ناتو هبميعزانأف هسن ءمسا فلاب ةماعزلاو نيت خشب
 أى

 مكر

 برذ غرز

 درز

2 

 عيز

 فرز

 ترز

 ىرز



 ىررمزهو ةقيراخمأ اذا

 )َ ىازلا را:ك (

 ( امهئلثبامو ءايااعمىازلا )
 ىباراقلا لاوو ه..+احو ههحورع_شرتك ىذلاو قالا ئمسلاع املا ةفوىازل ارمسكد (ىرعيزلا)

 اع روسا.ةلا ىلع سدد زهري صتوركذلا (بزلا) كلذنملج رااىمعو ةُهاو حار هكثدزرعيزلا

 لق 0 اء ايفا كوكتمن ند أ نم ةعطق هنأ ىج «م ىلع ةمدد زلءعف ءاهاهعا1

 ثنو ورك ذي عج معاو اوهوفو رعم يدب زااو نول اةغلب ىصلارك ذ بزل !ىرهز ألا لاقو لافقأو

 تزأ ماعو ود بد زتق امد زه_:ةلعج بنعلاتددز نو ةمدد زةد_-اولا سب زلا ىهو سب زااوهلاقيق 0
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 بزاب زل اعسملاو ةريغسم ةنيفسرفعج نازو بزيزلاو ردصل اره شربث ل بزأ لج روب صاناربثك
 جرام ل-فةنازودءزلاوهديز,فذفادابزا دب زأو ةوغرااك هريسغو رصلا نمنيتهفب (دزلا)

 ةديزااو بابح هللاقي لباد زهنمعج رغسوامىدستالف لبالانياامأو منْعلاو رقملا نما نم ضخغلاب

 هتفمو هةءطعأ ا هو ديزااهتمعطأل:ةبا,نمادب زل>رلاتديزو دز! نم صخأ

 ردصملا ارهصعو هرهو ءرح : ل لتقف با نمايز(هرذ) هوطعدام لوم نع ىأ نيكرم مملادب زنع ى-هنو

 هل_بننم هنالهيلاةيسنانادكأ نمىريد زلاو ةريشعلاةباصدلاد_>أ ماوعلانيريد لا هتمو ىم

 روب زا او نيتمثبرب زههدجو لوسر لثم لوعغم ىن-هعلوعفر ون زوهف هتدثك ارب ]باةكسلاتربزو
 ىعح هي رهيلعى سوم هللا ماك ىذلا ليلا مساوهلاقد مرك نازوريد زومال_لاهيلعدوادباةك
 ناهربزااوفرغو هفرغلمرز ع+ اوديدلا نم ةعطقلاةر اوىادكريب زاانبن+را ادمعهنمو

 (تقيز)ذمزااوهلاقيو فورعمرهوجدج ريزلاو لب رلا ىعمهبو همامتةل مار دملل مسا نيترمسكت
 باينمالوزضرألالرلا (لبز) نيمءايلاوهلاقي رفعج ناز ولعنف قمنزلاو هتفتنرعشلا

 ةغل مما اوءابلاحتفية لد زماولاب زوهف ة-عارزالدوت ى> وذو ل. زلاب اهلك اضي أ البز ودعق
 ديرب لثم لد ذلوألاعمجو هيف ةغل لد دنق لام ليدنزااو لثك-لا مرت لاثم لمد زا او لدزلا عضوم

 ىهفاهاحر هتءفد نرمذ تان مان: زاهلاح هقانلا (تذندذ) لددانق ل م لمان زىاقلا عج ودرو

 لاطبالا عف دئامئالاضيأ حفل اب نون ز برحو براض ىن-عمبو رمذ لم لعاو ىندع لوعف حمفلاب نور

 عف دن هنال نوب ز ىرت_ث إل ل ةواضدأ نوي زاناف ه4-تعف داذا اني زئدلاتننزو توملافوخم ادقالا نع

 لهأ نوعف ديم منال ةينابزااهنمو ةيدايلا لهأ مالك نم «تدسدأو داوم هلك ى هو عمم .ماذخأ نع هريغ

 عضرم فةرغ> (ةيبزل )الم كر هش لذا!سو رفرت ماا عيب ةئياز ملاوا مترةترقعلا ىنانزواهيلاراثلا

 (امه امدامو ماعم 2 ااا( 3

 لاثم ةحج زاضدأع.مجو حامرو مر لثم جاج هه و عرلا لف_سأ ىف ىتاا:ديدحلا مذلاب (جزا (١
 تدءحزواحز هلث طعج ل5 باف ن نءاحزعرااتعحج زو ة- >- زالاشالو تدع سلا نبا لاق همئع

 ةدحاولا ةعبلا ار قهيو ثلثا نمره-شأ مضل اوفو رعم جاع زااو جزا اب ةةعطاح 0 !|

 جاجز هعناصو انباع أ ضعبل ةمسن ىهو جاجز لاّمِيف هظل ىلع همل بسن جا أحز زلاعئابوهجاح ز

 لعمفاىلعَر زال صأل اواراعدزا ا يد راد لدم

 عب رلاو قذرب هتعفد ليقثةلان(هتمج ز)زاظعبم عدعب رح زركنملانع اورح ارترايدعةموامزال لمعت

 مان ل عف دن ةاجرم ةسعاضبو هغل الل ليةثملاو فيغذهلا. اب راقيفرايوس هقوست باصسلا جزت
 (امهثاثياموءاخلاعمىازلا) هترحآ سلات مح زأ ًاواهئاَعل
 در عن ناب سانج وعلا سرر ىف هس كش ن نعحزحْزتودعاب 29 هدعابىأ حزسزتف ( هحزحز)

 ةيطوقلانبا لات سولفو ساف لئمفو-ز زعجملاو ردصملابةيههت فحز ريثك-لاشحلا ىلع قلطدو
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 ىلعف ىلءانؤر همانم فىأرو ءارآىأ ارااعمجو رومألابنذ->و ةريصيىأ ىأرو ذ لج رر ريدتلاو
 تدأرو نياوعفمىلاىدعتيف نظااو لعل |ىنعع لمعتسي ام لاعهتنأ ذر نانا ال فرص: هريغ

 ةثيه ىلع هع ار انش واذا دو ساو |لاعفأن كانا كر ل ىزسخ هترصبأ اذناز

 بولا !لاعفابصة*ثاذهولوعفملاوه لعافلا نوكد ا ئاوىنةدأرو امئات هتدأر تلقو لاخلا ىلعا متدصن
 ىن:لعو قفيأر لثم نياصتم اناكاذاامدارملاو بولٌءلا لاعفأ ريع كاذز م<الواولاق سأيةريغىلع

 ةزمهلا تشب ىو رألاو ىسفن تاطظ و سفن لح رلا كله اود قاغتالاب عنتمر غدت خل ذريغناك أذا

 ىزاره4ءلاةيستلاوملاذار عنم حفلا ىرلاو هفصريغ مساهنال ف رمصةموهو ىريلا لبا ست

 (ا.هلثي امرا املا عمءارلا) سايقريغىلعىازةدانزب

 ىدب ريرهأ نالف نم ىنبار دي زون لاق اكاش كلج اذا ندد ربئشلا ىندار زل تلا ناكل (سدرلا)
 وه أ هم 2 رلاهنم نةمةستمو نان اذ تا دا رلاهنمتنةيتسااذاا مدر

 بار

 فلألا ىدارأليذهة- ةاقو هتمهووأ“ ئُمه-:ع ل غاب اذاسد صوهذةيارانالف بارأوةبارا همق

 لوعفملاو ل_عافلانيدهق :رافةل_صلاو هم بانيه دنز وبان مان اقتكدكش اذاتدت راوانأت د رف

 ىهارردصم ل-_صألا وهز هقورمدرهدلاسد ر وردسو ةردسل امد د راههج و همد رلامسالاو

 ردت ىأاذك لكف اعد ر وهتلهمأو هتأطرّتسا هتثرتساو أطبأ عا ان بانن 58 ؛ر(ثار)ةجاحلاة يب رلاو

 هحانح قلاعدو هشد رةدح اول !!فو رءمرئاطلان م م( شر نرد ا اكملط اقم دقو را

 شايرلاو رينا شد رلاو رهانأ عن رأو بك انمعب رأوفاوخ عب رأو مداوق عد رأ هدر ةرمشع تاس
 شانرافاريخ هتانأو أ هتهصعتةعابباننهاشن رهت_ثروةل-.+لاةلاخ اولاملاف لاق رسسكلاب

 نيثعط ةىأ نيقْفل تسيل ةءالم لكىفتفلاب(ةطد رلا) شد وهف هشد رت اص اشد رمهسلاتشر و

 عب راا) ةطد د رز قءةربول لك ىعسد دوو رّعوء رق لما ضدأ طدرو تالاكو هاك لثم طانرعجلاو

 ةبصخ مملا حفر ةعد ره ضرأو ثغو تك ز اذا عابس اب نماعد راهري ريغو ةطنحلاتعاروءاملاوةدايزلا
 رسكلابعد رلاوريلا ليك ىلعهزضفوهو قيقدلاعدر وخفن هلأ ىلع ْئم لكل ضف عد رلا ىره زلال اق

 ةسعب رلاق.ف رول اننا :ومغلاءام (قدرلا) عفترملاناكملالمةولبجلا ل قوقدرطلا

 لاقيف ةزمهابىدعتيو بصناعابباءنماةد رهريغو مدلارءاملاذ ارو: د>ولل اناث ينأتلا ليقو
 نازو هّعد رهلص لاو هفارهلاقيف ءاهةزمشالديتونايعلوعفملاوقد رهلعافلا 1
 لعافلان م حتفتو ه+ رس نم لادلا تفتك هقب رم لاعمف عراضملانمءاشاحتفتاذشو وهج رد

 سعألاو > هقارهم ةمعى اف ناو .٠ سدعلاو الات قارهمو قد ره ل اعمق اضدأ لوعفملاو

 نك اسهعي رجهقار هالاعمف ةزمهاو ءانف نيد عمجي دقو جرح د ناذو قد رذل-د لاو لع امذره

 لعفلاريصنالاذشو لصألا ىف ءاءاةكح نع اضو عت ديز ةزم هل ناكعمطس :عاطساب هلا ميبشت ءاهلا

 قاظكر ف تو رهألاق نمسذ-متلاىفو ءاشانك اسؤدر هأف بون ذياعدو ايام ةداب زلا هذه

 ايمان اثيدحلا فو عقنتانن ماقرههتقرهلود و لصأ اهناكءافا لعح نم مهتمو سايقلا
 لص لاو اهب لا لعفل ا دانس | ىلع عف 8 راازو<وزييملا ىلع سصن. امدلاو لوعفالءانيلاب ءامدلا نا ارمتتناك

 اهحاكنىأ حاكنلا :دقعىاعت لوقك د ةاضالا نعالدبماللاو فلألا تلعج ن ركشلاه وام

 لءف دّمْعل ةياصأ نوكت نأ ز والو ةدئاز هعمو لياق هؤانب و لعفم هنذ وو ىمسعأ معا (ميزم)
 نوح نأ ىضنعي اذهو مب ري عار نم لعفمميرهلاق ورمى أن عىافاصاالقنوةسر معلا ةرددالاىف

 نار لاعمدو ءاطعلا ىلعر د_كملاو قاطأم هيلغع اب بان نماند رن الف ىلع ىلا (تاد) ايدرع

 ءاهاو صةناملاريج نوئر وتاثر عج لاو سفنلا ىردت كرت زمشا (هنرلا) اد صاخاذا نيعلا ف ساعنل ا

 لصألاواهؤانهفوذخملالوقد نم مهو هتئر ثددأ اذاهتبأرهنم لاقت هنود ا دالاز م ضوغ

 هض راو لاغناو تايئالابىوأ لص ألا ناكفوذحماعضوماوضوءولذا :دعواهلصأ ةدعل ا لثم أ و



 دارأ

 ود

 ىور

 ندبلا حال_صو هفزئي ةايحلا عطقنت اذ رمدلاوهحورلاءاكسحلاتلافو ايلا هتقرافن اولا نع

 ةدم:-1اةقطانلاسةئلاوهحوراانأ ة:-لا له بهذموهدا-فوحورلااذ_هحالصب هداسفو

 دتعءايحأ ل.ىلاعت هلو اذه دهثد و ضرعالرهوج هناود_سملا ءانغب نفث الو باطخلاا مهفو نادمال

 ردصد عايد ل_يقو نيمدقلارو دص ىف طاسن انيدهتفد حورلاوحاورألا د هدارملاو نودز رمجر

 هكمنيد عضومءاحو رااوءارجو رجأ لم ءادور ىثن لاو حو رأت ذلافنيبةعلابراقتو نيمدقلا
 دارهلوعفملامعاورايتخالاو بلطل اوهو ةدارااذك لجرلا (دارأ) اضيأءارج طفل ىلع ةنيدملاو
 نال ةعداذملا نعم دوار اىفن كو هلعف هنم تماط لئاو بأن نماداو رو ةدو | ىعيهألا ىلع هندوارو

 ادابر هدورب دارو هياطْئدا طلح رل ادانراو هصرح صرع و عداذملا فطات هءاط ىف فطاتب بلاطلا

 سوؤرأ هعجورت ذموه»و فو رعموضع(سأرلا) دو ارملاع-ةاو ةفو رعمدل [ميملارمسكيدورملاوهلثم
 ىقزومهمسأرااوداوف ساورامأو راطعو راك لثم:دودممتدد_ثمةزممساراهعئارو سؤرو
 صخشلا سآروهلصأ لالا سأرو هلوأر هلا سأروامو زاز مهلا نوكرتد مهنا مت ىندالامهتاخاربك أ
 ةيادلا(تضر)ءاؤرمثو فد رمش لثم ءاسؤ ر عج او سئرو هف هردق فرش ةسآر نيتك زو هم سأر

 عذوملاةضورلاوضدر وهف ملح ىنعم ىلعهسفنضارو ه-ضو ىهىهو ضئار ل عافلاف اهتالذاضانر

 اماهنوكسل ىأاهيلاَةلَث اسل اها.لا ةضارتسال كلذ. تمهع لق ةضد را اضرأ انازن لا روهزل اب بمعملا

 (تماَداب لف !لاقد هنمو طسناو عست اضارتسا اوءاملا هيف عقنتسا اذا ضارت_ساوىداولا ضارأو
 سايقل | ىلع هت ليذهو ففي نغالو اولا نوكب تاضو روض اب رةضورااعمججو 4« ضد رسم سفنلا

 رطاخلا مضلابعو رااو ىنيعأهلاجىنعار وول ثم ىنعورو عزف لاق باينماعورئملا (ىنعار)
 ةعرمس ىف ةرمس و ةنعبهذان افورولاو بان نماغو ربلعتثلا (غار) اذك ىورفعقو لاقي بلقلاو
 هملالاماذكىلانالف غارو لام ىد رطل اغا اروهنم مسا فلاي غاورلاو ةهحرقة_الوهف ةعبدخ
 امممعدديدشتلابنملاب همّقللا تورو ديرتىأ خب رت اذاموهتدرأو ه:ءاط ةغارادمصلا تغرأو ارمد
 ىنيسعأ هلاج ىنئارو قووارةل"الا مساوةيدعتلا ىف هتدو رواغصقو رءاملا(قار)هلثماملاءتغدرو

 تدبلاّق او روورو ةقورأ عجلاو هطسوىف داو عاطس ىلع لم طاظ ف لاك تدب رمسكلاب فاورل او
 موصوهف هتءلطاما وامور همورأئشلا (تمد) هتماظ قاور دم ديدثنلاءلمللاةورو هب دي نمدام

 رثيمهوعف ةفئدملان مهب رقرب ةفرغنازو ةمرروئشا اانالف تمور لاقيفديدكتلابىدعتدو

 ىرةأرملاونايروهفرسسكلابىرلامسالاواررىوربءاملانم (ىور) حاشي للةفاضالا ىلع ةمور
 لامي فيعضتلاو ةزمهابىدعي رباك ن ازوءاورثنؤملاو ركذملاو ع+ او ىضغو نامضغنازو

 اوناكف ىنءاليلق ناكءاملا نال كلذ نم هلا ىذنماث ةءورتلا مورو ىورتو هنمىونراف هني وروهثبورأ
 مث ةغلابلل ه_فءاحفاةبواروهقو->ىربابنمهنوربءاملاربعيلاىورو دعب ءاملانمنررترب

 ىدعيوه:لقزو هتلجاذائيد_4ل!تيورلاقد هنمو املعءاملا قتسةباد لكىلع ةدوارا| تةلطأ

 لاقي شمل ملعب اراارثيدحلا اني ور لاقي لوعشللىددو ثدددحل ا ادي زد ور لاقي فيعضتلاب

 عج اوزمدهاعمس للوعي و لوَعلا اذهركسند نم مسمنموا غفت كرت ترثآبرعلا نكلز مهلا اهلصأ
 اقل تلق اهلبقامحتفناو ءاما| تكرن ةلعغم ىلع ةبأ يهاهلصأو ةفورعم ملارمسكد ة آرملاوت ادار
 اروسكمالا نوكدال مسجلا فل ًاد_عبامنال شاو غور اوج لم ءا يما هج و ةلااهنالء لا تريسكو

 مهتنسل أ ىلع ترس ةلك ىهوربد-:|اوركفلاةيورااوأط ةودوىرهذألا لاق اناعىلعاضي أت ءجو
 رمصيلاةساحبهترصنأ ةيؤرئثلاثد ارو هيف ترظناذازمهلايرعألا ف تأرر ن٠ ىهراففذتز ههريغب
 نيعلا هد ؤرو هنمهلبايذوعت تناريغا لمعلا ةاريسخ هياونط»:وءورما سانلل لمعلا راهظاوهوءانرلا هنمو

 أنار الاف ىاررو ىدمو هيدم ليم ىورم ٌورلاعج ونيعلاىأرونيعلا ةدزر لاقي ئذال اهتتباعم
 لةعلاىأرلاو هبلايهذأ ىذلا نعي ل _عافللءانبلادو نظأ ىذلا ىنع# لوعفلل ءانمل ابءارأ ىذلاو

 رسدتلاو



 ١؟ا

 ةال_-صلاه.لعهلوق هءلعو هريسغو ىرهز ايلا هلاق زاهتوا لسمل ند نأكت كو ىأري_لا ىفنالمعتس

 ىهفلدالات >ارامأوىرهز“ الا لاقت بهذ نم ىأ اذك هلفراهنلا لو, ىف ةعمملا ىلا ح ارنم مال_بلاو

 ىشسعلا,تحارو يرلا ىلإ: ادغلاب تحرس لاق: اهله أ ىلعاهيعاراهارأ اذاىب ةءلامألا نوكي الف ةحمار

 ليللاىلا لاو لا نموهو ىعلاحاور حاورلا سراذنيالاقو مويا !رملا نم ثعج رىأ اهلهأ ىلع
 مساهنال أطخ ىنعملا اذه ممملا فو هلم ىوأملاوخانملاو لولب ةيشاملا ىوأت ثيح ميلا مشب حارملاو
 حارملاامأو لوعشملا مع 00 لا لعفأ نمردصملاو نامزلاو ناكملا مس اوناكم

 سرطاس اوحةغلاب ى دال نءهناكملام ءاو فل أر يغب ت>ارنم م عضوم لا مساؤ جتغلاب

 ةماعلا د :عقولط ا اذا نكللو خيرلا بيط تابذ لك نا موقلاحورب ىذلا

 ةنك اسءامب ناحورر هلعأ او و اولا تاند نموه نورعثكل اعف هيف فامدتاو صوص تام ىلا فرصنا

 0 0 |تاني نموه ةعاجب لاقو نيحي ور ىلع هريغصت ليل ديف غش ممغدأ 20 ة--وةقموا وم

 احاورل->رلا حادو نيطامشو ناطمش لا مني->اب ر ىلع هعج لل دب رييغت هيف سلو ناطمشنازو

 كيهزألال او هتغارتحافىأح و رتفهحي رهبتداطاممطهمق تالعءاح ورث نهدلاتدوروتام

 اضيأ منا ىفو اذه فل اخدب رقد ةغيحءاملاح و رتءاهقغلا لوف نتنأ حورأوئثااحار 6 هريغو
 لاقنىرهوملاذش و نيمنعملا فالتخ ال نيلعفلا نيد رغهفءاملاءلذكو هتغارت ريغت اذا مع هللا ح ورأ

 هريسغمالكو همالك نيداعجب ةبيطلا عب رلا ىلع وجوه هنمدب را ا ءاملاحورت

 نطية>ار ١و كلذك ان كت نأ دعب برطتوهبنيلت عبرا !نال سطل نمهلأ اك ة-ورمل|ت>ورتو

 نم دام هنع تطّقسأر يح الات >رأوسعتتا اوهعشملالاو نه د 00

 نالة>اراهاعن نوكرئاهتأىأ: ةالصاابانحرأو ةعواطملا ف حارأ لاقي دقو حار هاك هم همعت ن

 8 رآة<ورتاانال كلذ نم همم عب وارتأ 5 ال_كواهلعفءان-رغساو سفنلا ىلعةةشم 0

 لدا تنصغل !جو رشاو وال امهم تياص | ورد موغلاب تح و رواه دعب ع راد د ىلضملاو تاعكر

 ىلءاهريغصت ل ءاديواولا اهلصأو 00 هسلاءاوفاع رلاو رعملجرلا حورتساو

 ظل ىلعءايلانحا انآ لوشن عت وحاب دوحاو رأ عجل اواها.قامرا س كنالءاثملق نكن ةحور
 تلقفلاق دحاولا ظفل ىلع 6 ءلانحانراولات مها ارئالأ لاقف كلذ نع هما دو لاق ئاحون :اهطاغو دحاولا

 نمقىأتو لاكخلا عبر دأغ رااو كلذ سفح ايرأف ةدود و هريغ ىهو ةرمسكل» 0 ملا اب حان راولاتامغاهل

 نم نأترايصلاةثلاثلاو ةيناملا عب رلا ىهواهلباة بودل او را, فيصل ا ىف: 1 نهر ءاسلا سخان
 رثك الاىلع ةثنوم عرااوب رغم لاة-ء>انن ماتور وبدلا ةعبار !اواضد الودقتلا ىهو سهلا علطم

 ىرامن الا نبالاتو دب ز زوبأ هلقنعي رلا بهو عي رااوه لامي ءاوحغلا ىنعم ىلعركذ ذتدقو عيرلا ىهلاة مف

 تاينماحورجوربموملاحا ارورك ذم هنازراصعالا الا مامر :اسئالذكواهيف ةمالعالةئنؤم عب رلا

 راه لقاك حارلاة ف لادءالاو تاقلاز ودع رغار وهف هر تدتشااذافاخ باين م هغل فو لاق

 نم زرابلا هن عبرا ادحتل يو لري ح رموبو ثا

 ا قاطعا عنا خو فلولا عمو. ةلابىأ عي زمويو فيفنقلا عم ىأ ةفاضالا ىلع عبر

 حير لاشي هئنؤم مشا |ةساح كردي, ضرءةار اا ىنءععب راا أوهد افككلاف هر ذامو ىءراغلا نعىلةذ

 نا باين ماو راه>اربعيرلادب ذحاروةدادو رادلاهداك يرو عير لاق ىرهوجلا لاتو ةيكاذ
 تاغالانىو ههنا هحت ار حرب لثد د1 اقوكلذ؟ فل ًالاباهح ارآوراس تان ن مادي ايل ايما

 دحاوسفنلاو حورااىبا رع ناو ىرابنالا نيالا حاورأ هعجبو ذمناومحللحورلاو ثالثلا

 م 7 0 راااشي أ ىرعزألا لات 7 0 دارا 0

 ا و ا تا وع الا

5 5 8 3 



 بشهر

 طه

 قدر

 02252525525252 ييشششَُُاساس

 كود شوقلا تر اوذلم ينل الان رأو ةعصىأ ةنرهلو توصاة يدر برمض باب نم نرب ْئَس ل (نر)

 هنك اسةُعاد لعقو ةيعمىأ تان : ور ساكو ىمغأ ثدأر امن 5-21 نانراوالع با, نماونر (اند)

 ”(امهئلثياموع ءافاعم. ءارلا)

 بوه يع لصألاو بود مدننا هنا نم بهار وهف ةمد هراامسالاو فاخ بعت بابن ماهر (بهرإ

 ةدايعلل عطّقذا بهار |١ به هرنونيناهر ل ةاعرو ن ابهر عمل اوكلذ نمىراصنلا دباهم هارلاو هباعع

 هلوقداهطرمث لل ارث ىلع مهم ذم 0 ا ل هالؤنم ةيئاتش لاو

 هب ' ال اذه ىفو ىوطر طاالاك اهطيدأ لهو هيلع هنن ا ىلصا دهم هد نال امرا اطر

 تاوهطاو كلذىلا لأ انأو لاق همز دامعلان ءالعف هسفن مز اذا نا سن الا نأ ىربنم ىهذ 4 ةدوقت

 رعت 2 ٍةمهنملاتاداسفالا ,معر هذ ةدايعلا مه دا سفال نكيمل مذلابضرع :1نأ ه-هدع

 3 را اج هنن اك درت :نامالا كر لع لب دهام ار هر ذل

 امن 00 نمآن 51 اد ةيئاهرا! فن 0 ريدغو بهارلا
 اهواطمتال دا 0 اوةامأو مع داطع او نيذلا ل .ةدلو مهرسأم_منماونما نذلا

 لك 1 ف نسال اجرلا نمةرشءنودام ( طهرلا) مال اوةالصااهياعلو برلا ةيصعع

 ةعبسلا نودامو ةرمشعىلا ةعبس نم طهر ليو هظذل نم هلد_>ارالم < وهواهتف نم مدف !ءاحلا
 رفتلاو طهرا ا اضد أب اعئلاقو لاح رلا نم ةرمشعلا نو دامرغنلاو طهرااد ز وأ لاقورفن ةثالثلاىلا
 نبالاقو ءاسنلا نودلاجرالوهو مهظذانممهدحاوالعمجلا مهانعم ةريسشعلاو رششعملاوموقلاو
 باتك ىىعمدألا هلا نيب رألاىلا ةسشعلا قوفام طهرلالاّقي و ىنهعةري_ثعلاو طهرلا تيكسلا

 نماقهرئشلا (تّعهر) نوررق ةالاهتاممقوهموق ل> رلا طهر وامشي[ سرا نبا هلعتوءاطظل او داضلا

 هتةهرىاراغلا لاو هنذخأ ارا 1ك عر ق-ئشلا ثماط ديزونأ لاق هذم ثد رق م«: تاب

 ىدعتي ارم فل ألا, لج زا |تقهرواهتفو لخداقوهرئالصاا اندرو همشغنالاهقهرو هتكردأ
 ىت>اهترخأ :الصا!تقهرأو هتننادهتقه رأو هنريسعأ ىنععهتةهرأو هلح هةغلك و هةلمع أنبل اوعش م ىلا

 ّوهرلاو ةغلاواهرا قهرأو ودعي لة لو مال_ة>ال الا براق هقد | ىه مال - غلا قهأ رو ىرخألا تقوفر 8

 هتنهر ألا ةيف فلاب ىدعتبو نه اووف مادوتبثانوهرنهريئذلا(نهز) مراح نابشغ نيل

 ل ع أيا او نود صوهف هتسحانه رز نيدلاب عام :1اهت:هرواضأ كلذك هند-- وأذاو اًتباثهتلعحاذا

 تتهرأ مالا هجواولاةورثك ألااهعممو هل لق هغل فن الاد ع نيدلاب هتنهر ومب لعل ف ذف نر الاب نوه يه

 هدنعهةعضواذاهدنعه::هررانهراذك ل ا!-را | ثنهرو دحأ دنع هنهربا هيلاهتعفداذابوثل اادنز

 تلا لس دور ةعجلاو ومر لد رجول قلطأ تم تيرا تكلم هبل نع نع

 نان اهراذك ىلعانالف تذغارو تام 7 عج تكا لمن اهر ع. . نيقه كا ن 0 لدم

 ناغاذاع يملا وباسل اذويلانهردحاو لك رخ اموَعلا نه اردو لتاق بان

 (امهئلثيامو واولا عمءارلا)

 ةيؤرلاو ب وريانيللا فى اث ةريمتراولا عم مفلايةيورلاوراخ اذا ئاروهفايوربورينبألا (باد)
 ةرمس ثور يراخللاولاوبان نماثور هوو سرغلا (ثار) ىمعأم وءانالاام بعثت ةعطق ةزوفأب

 هبالطرثكو قفنجاوزلامءالاو لاس ان نماجور جورب عاتملا (جاد) هنم:دحاولا هثورااوردصا اب

 همم أو هني زهالكن الف جوروا متزوج اي ورتامتجورواميسانلا لماعتااورمهاردلا تجارو

 نالاثو ةد>اوة هج نماهئيعرم-دالف تطلتخااذاعبراا تحور موق نم هتةيق> ملءتالف
 ودغلاىنءعنوكيهلثمحورتواحاورحورب (حار) ةعرس ف ءاجااورواجور ىهألا جار ة-بطوقلا
 دقواهعو> رواماهذ ىأرهشا 5-5 اورو رهشاهو دغىلاعت هلو ىف أم مدد قراط دقو عوج رااىععو

 برءاادنءعودغت اوحارراا ل اد كل ذاك سااوراملارخ 1 [ ىنالا نوكمالح او رل ا نأ سانلا ضال هود

 ناليعتسد



 | نام اولؤمت ال ثددح لدتس داو ناضمررهشءاملاقباهاو .هنلعل لب ةند رق هع سلو روكا
 قويبلا هفعضث د دحلا اذهوناضمر رو_ثاولوق نكجاو ىلاعت هن اءامسأ نم مسا ناسضمر ناف
 رهاظلاو هبلم-ء.الفىلاءترتلاءامعأ نمناضمر ناءاشعل ا نمد[ نع لمن. لهن أل هاظ هفع-ضو
 تدئدقو ئمم ةهارك-لاىف مدد ل هنالنيققحملا نم ةعاج ووراخلاهملاب هذاك ةهارزربغنمهزاوج
 تقةلغو ةنملا باوأ ثمهذف ناضمرءااذا هلوقك اًعلط ءزاولا ىلع ديام ةحمعدلا ثدداحألا ف

 زاو ىلعل دنا ضمرءاحاذاةلوق فو ضايعىضاقلا لاو نيطابشلاتدغدو زال !باوأ
 هءلارطتل ١لاطأل ثق تاننماقمر شمع هعم رزءابعل انمدهه 71 ناافال>رهش ظفل ارمغنم هامكسلا

 ْكعامىأ قمرلاهب دسدامةتمملا نمرطضملا لعأد ودوم لع قط: دقو حورلا هم ةبنيتكفد ىمرلاو
 ةبقر لم كامر عسجاو نيذاربا نم ىثنألا ( ةكمرلا) قم رلا لل مملارسكي قمر شيعواهظشحيو هنوق
 لعصف كلاب طلخ راقلاك دوسأ ئماهرسسكو مما تشب كم ارلاوك مار وهف هب مات ناكملاكمرو باقرو
 هعجاوفو رعم (لمراا)ءاكمرةقانو د مرأ لو هقرولا ن«ةرودك - دشأ ةرج ناز و هكمرلاواكسم

 لرأوثاورهاضدأ انالهرو باطب اين مالمر تامرو لل_هراذراص فل الاء ناكملالمرأو لامز
 تامرأو لمارألاع هاو سايفري_غىلعلمرأ ءاجو لم وهفرتفاو.داز دفن اذا فلأألابل>رلا
 اذاالاةرمرأ اف لاغدالىرهز الالات اهيلع قفند نمىلا اه راقتفالا فج قرال ىاللسرأ ى ون ءارلا

 لاتجو ز هل نكيملاذا لمرأ لج رل بق ىتحلمارأع+لاو ةلمرأب تدسيلف ةرسسوم تذاكن اذ ةريقف تناك
 تيكسلانبالاك هلع ةمذنك-تملاهتال هنأ ىهادةغب هداز به ذيال هنال ل_ءلقوهوىرامنالا نبا

 ليقثتلاب هتممرو هته أ لق با,ن مامر ءريغو طئاخلا( تمير)ءاسنوأ اوناك الاسر نيك املا لمارألاو
 ءاقدصأو ودعو لوسر لثم عج ا-عروردسو ةر دس لثم مر ىلع عمو ةيلابل |ماظعلا ةمرلاو ةغلابم
 ل ثم مامر ءاج وءالدأو ليلد لم ءام 5 ا آلاف هعجبو ممروهف ىلء اذا برعض باي نم مرب مظعل مرو
 ناهلدأو هعيجىأ هنم نئشلا تذخ أوةمرااوذىنك هبو للان مةعطقلامذلا:ةمرلاو ماركو رك

 ئثهنمذخؤبالو صةندالام لك ل-ملاكراص ْمهتمرب هعفدأ ليقف لح هقنعىفراريعد عابالج ر

 ةينممراوةنامر ةدحاولارثك الا ىلعالج عنتماهب ىمعناف فرصتي اذنشو ةياصأ هنونو لاعف (نامرلا)
 رخآءابم ةروسكم نون ع ةسنك اسفو راش ؟ءاناهد_عب و ممملاو ةز مه ارمسكت ىهو مورلابة-دحات
 فنالخ ىلعمملادعب ىتلاءاملا تفذ> اهيل !بسناذاوتدنأتلاءاه لج اله حوتغماضب اف ورملا

 ءابعم نانريسكىلاوةيف تآ اءتالث عا جال الاقثت_سااضد أ نونلاد_عبىتل اءايلا تفذ و سايقلا
 ولواهيا !بوسنم مرألان يطل !لاعد و ىنمرألاقيفاغيشخت مملا مفتف لقت مهد:عوهوبسنلا

 لاقي الواولات ىنعماياعت م هرواممرسوفلا نع( تيمر) ىتدريت لدم ىن.مرال مقا سارّقلا ىلع بسن
 ىلعو أ نععضو م ءايل الد واهيلع تومر ىنءعهل عدم نم مهنمو كدين ماه ملأ اذاالا ام تدمر

 فاألاب هريسغو سرفلا ن عهميمرأ تافاعلق هعضوم نم هتعلقاذاف كدي هةءهراذالجرلاثيمرو
 لثمتايمرع-+لاوةيمرةرملاو ءاقل أىأهسرف نع ءامرأف هنعط اب را باي اضأ ىنازاقلا لاقو
 ىثنأوأ ناك ارك دن اوما نمىرام<.مرلاوءامرو ةنامروا.مر ىمصلا تمر و تادصعو ةدصب

 هتفذةلوقلاب هتيمروةلوعفم ىنععةليعفاهلص و اناطعو تايطعو ةءطع ل ءمايامرو تايمر عسجلاو
 7 امهئلثيامونوذل اعمءارلا]) ةاماىهموقلاىازنو
 عج اواضبأ ىثن الاورك ذلال ةبنرأ لاف ءاهلاب ثنو ةغا قو ىثن ألاو رك ذل ىلع عقب و ىثنأ(بنزألا)
 متغب (حغارلا) هف رطفنالا ةيتر أو ناز خ هعدججو زْرخرك ذللو بنرأ ىثن الل لام متاح ون أ لاقو بنازأ
 رملانمعوناضدأ ئارااوغ اورلا ع.ولاو ىدنه اولا ىناراغلا هيلعرمدمق اواهرمسكب ل قو نوذلا
 هي.طل س الااضد ا دنرلاو ليلك ا لاق ةنداما اره نم ةغارلاسيطرص ساق نازو (دنرا!) سامأ

 ءرب »_-هقر اطل | مجرت نمذوخ أماسهنر هلت همم هتوص عج ر بعت باب نم منربمءر واس غزت ىنغم ا مدر
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 : | ةبلهاملا قنوفدملالاملاذاكرلاو توبثلاعضومدصسم نازو دارملاو زك راك م2 0

 || لج رلازكرأو ندعملاوهلاّقدو بوتكملا ىنعيباتكنلاو طو سملا ىنعم طاسنلاكلوعمم ىنععلاعف
 باب نماسكر ئذلات سكر و سكر رذقتسم لكو سدر ااوهرسسكللاب(سكرلا) ازاكردجواذاكرا
 نم اضكرل>رلا (ضكد) هسأر ىلع هتددرفا لاب هش سكرأو هرخآ ىلع هلوأ تددرو«:ءلةلثق

 ددسأ ىتح >رثك مودعيل هند ريضاذا سس رفا ١ث ضكر لايف لوعفمىلا ىدعتد و لحرب برمض للة بأب

 ||| لاقيف ايدعتمو امزاللمعتبدي ز وأ لاك سرغلا ضكرلةف امزال ل معّتساو سرغلاىلا لعفلا
 ريعبلا ضكرو لدعلا لقن دم عنإل هج ا زالهلامعتساعنمنممهمو هتضكرو سرفلا ضر

 ةعاجر ةيطوقلا نبا هلا ةال_هصل | ىلا ماقعك ءكروىة*ااعوكر (عكد) سرغلا خر لم هلج رب برمذ

 (ثنكر) كلام ادا تلا كرو هس م: هى عرشلا ف تامعت_سامم م ةعكر ةمو5 لكو

 اولظن يذلا ىلا اونكزت رزالوىلاعت هلو «بلعو عتبان ماهاد> !تاغل ه-مقو هملع تدمع ديزىلا

 تسداو نيتهفب 1 ,كره-لاُهلاو ةصقلاب تلو ىرهزأ الا لاق دقت ابن مانوكر ن كرو

 نكد وماللاوأني-هلا ]ول نوك نأ : ني: هب لشي ل_عف باي نال نيةغللا لا دت باب نم لد ل-دألاب
 ناكرالا ةدك فةونامطو رمشااو ه.هامءازسا شل ناك را لافت أو لف لثم ناكرأ عمجاو هبناحئشلا

 تادابعلاك عض اوم ىفاذكر هلع مو حاكنلاو عيبلاك عض اومىفانكر لعاغل !لع>ىلازغلا نأ مءاواهيلع

 ثيخ ةلولعم ةيها لاو لولعملا ريغ ةلعلاو لعمل هلع لعاغلا نا قرغلا لاب نأ نكع ورسمع قرا

 انكرل_ءحيلو 4. لمعلا ةلعلا كح ىطعأو تادابعلا ىفاكل غل اداحي اب لقتسا ا ده لعافلا ناك
 نمدحاو لكنال هري-غىلارهةفد لد لعفل ا داك ايد_>|و لك لةة_دملادد_عتملعاشل ا ناكث محو

 رامتعالا اذمدعبف لد مريغالام نيسعد أم اندم نمدحاو لكف نا: ثادقاعلا ليدقاعري- غندقاعلا

 مملارمسكت نكرم لاو ان كر ل_هحب نأ س سانف هموقي امىلا» راقد اىفةيهاملا رس <.شوةلعلاهيشنع
 مسو هيلعدتلا لص ىلا هعراص ىذااوهو ةباصدلان ,ملجرمعا ف ةذهااو ا راع كرر

 تاوهشو ةوهش لدم تاوكر زوي وتالاكوة.اك لثمءاكر ع-+ اوه ةريغد وأ دىهو ةفورعم (ةوكرلا)
 (ا+ه" !؟دامو مملاعمءا راا) اناطعو ةءطع ل5 ماناكر عسلاو رثبلاةيكرالاو

 ثمرلاو تامدس اوبدس ل :متامرأ أع جلاو رولا ف بكربو ضعبىلا هضعب مهن ب 1 (ثمر 1

 حامرأ عسجلاو فو رعم (عرلا) ض#- | نموهو له-سلاىف ثدمد لدالا عا سارت عرس ل ا

 هل>- رب رذ عقن باين ءاحر رفاه اوذعرو هلعن ذاص حامر وهينءاطو عر هعم عار لح روحامرو

 بعت باد نمادمرنيعلا (تدمرإ فل عرتارعتسااع روىرهزألالاق هلمماريسكل اب حامرلاو

 5 آلانيعلاتدمرأو :دمرودمراضي أ لامتدو اردو 21 - اقر آر او دمر !لحرلاف

 ىذلاةدامر از ماعه-:مو جفاارةد هرأامسالاو هملع ثدتأو هتك اهأ ب رمضتاننمادمرهتدمر و ةْغل

 كرر عا اال تراط وق الان الك لذي ىمم بد 11 مر« نم زف سانل اكله

 (ثسمر) ةفشوأ ب >اموأ انيعد راشأ برعذ باي ن ,مهغل ىفو لة با,نما صر (صد) فو رعم

 لمم سومر عمجاو ,هنريقلا ع رذهملاب ة.عمت بارا |سمرلاو 2:3 دل 35 باب نما سمر تدملا

 (تصمر) 0 املا ىف سةراو هةمكري-هلات مروهخافلأ الايه مرأو سولذو سا

 ةراجا (ءاضمرلا) ءاصمر ىثنأالاو صمدأ ل+راافاهةوم ف م-ولادجاذا بعت باي نماصمرنيعلا
 هلال وسر ولا انوكش ثد دا ىفو هرس دكا سعت بابن ماضمر ا: موب ضمر و سهل ار نم ةءامخلا

 نمتقرتحا همدق تضمر نات, الر لع اج ك2 ملفا نها. بىفءاضمرل ارسل -و هيلع دنا ىلص
 اضمرأا

 ءاضمراو تاناضمرهعج و رحلا ةدشوهو ضمراا فاو هعضون الكل ذب ىع- لق ماا

 ىعذلا هالك تقوشكلذو اهنا ا[ضم راارتدح واذا لاصقلا < ةغمروع

 هندي رأ اذاهمشوناضمر ءاحلاقب نأ كءاملعلا ضءبلاق نيباعشل م نيضامر هت شدو للا دوت نو

 رهذلا



 نم ةيلءثىندو ةفصخ ب راو زغ ىهو ىناغصلا لاو هوم نأ نع هانعمثددخلاى ىو دو لاعذلا

 اعج تلف عار !تاذدو زغىف ف وحلا :الص سو هيلع هن ا ىلصهنلا لوسرا د ىلصرب اج ثد د> قو ناغطغ

 هللا ل وسر ص دوو ع ازالادمعملوق هيلعو نيمر أ نيد ىهمهضعد مالك ىو لاتة نك لو نافطغنم

 عاقرا |تاذةوزغىفمسو هماع هللا ىلص

 دع ىدضانل نان عدءامو «٠ ىذع هوم لي دقام تاعد دقو

 عافرلا تاذةو زغل قو عاقرام أك ضايد وداوسو ةرج عّمب هيف هنيدملان مذ 00

 لاقدو هفغرأو فيغر لثم ةعقرأ ع-+او ءامسلاعيقرلاو دجت ومن تناك ل: و نافطغةوزغ ىل

 وهذ طاغف الخ برضساين مقرب ئدلا (فرإ قرن 00 5

 هيف ةلملق ةغل رسكلا اوهيف مكي دلملا علاء قرلاو ةقاقرة دحاولا قيقرىأ مضل ابق اقر رخو قد

 سولفو سلف لدم قوذر ع- -+جلاو ف>الاارك ذ فلاب قرلاو روْسنمقر ىف ىلاعت هلوق ىف مهضعن اهأ و

 ةكراابىدعتد وق--ةروهف برمذابأب ن نم فري ص خلا قر رد. _.عموشو هد د دومعلا ريسكساب فزلاو

 نبا هلاق 43 صو ةقوقيمهمأوق يصو قو ضوهذ شامل ةزمهاتاو

 علا ىلع واطبدقو ءاصش وع ف لد 1 -ع2جوئى الاو ركذا 1 ىلع قءهفرلاو واطيو تيكشلا

 ةدحاولا لاو طلا لفل (لقرلا) ا اضرأ

 ةدهم لدم تالقر ىلعو بالاكو ةباك لدم لاقر ىلع ةلةرلا عم دقو ىنعمو اند هلك ل2 ل

 اةربوثلا(تقرإرعسلا نم جرس لا !|تاقرأو تلاطالاتراتاقرأو تادصعو

 بوث لك مورا سراق نبالاق مكر و مو صو هذ هتدتك تاك || تقرو موق صوهف هنو نو لاح تان نم

 مقرامز 1! نم مقرا |ىناراغاالافو مقردور و مدر لاقي افعراص د 2 م مر نراك ور

 (هتيفر) هلبالو هقر بولا عامدال هنمو اهوذو هنأ ك2]اك هريبغ لعرزم سالم هتان ا

 قىدمو هد ده د قر 1 اردو او ىلعف ىلع ىةرلا مسالا اوهللابهت ذوع أ مقر ىىر بان ن نم ه-قرأ

 هل - *متءقرتو ثءعتراواضدأ س اذ لثمامقرو لوعف ىلعا قر سعت با,ن* قرأ هريغو ل! |ىف تءقرو

 متتاهيف زوو هل'مءاقرجلاو قولا عضوم ترم اوقرملاو هسفنب ىدعتب هتولع لبخلاو عطدلا تمقرو
 د عوار كو كاسل اوةرهطملاك هل حلا مساباهبش سسك از وع و اقترالاعضومنا ىلع مملا

 نمزوههمأقر 6 مدلاو مالا ةروهنارع- ط ىف عفتراوقرب رثاطل اقر و برعلا ملاكى ف سل لاو رك ||

 لالا اومستالهلوذ هيلعو هنممسالوسر لائم ءوقرأ او هنا دعب عطقت !لوعف ىلعأو قر و عفذ باب

 لئاقلام دنقسف هملطن ءرأث اا ة-ىأمدلاءوقر ايف ناك

 00 امو تالا

 اذاهةكترا اونددلا تمكر ل- قف ند دلل معدات ُم 06 ةباذدلا (تيبكو)

 41 صخل اتكرر يكس راند اىنيكرلاةيفاضدأن دلال لع عا العسر هدخأ ل

 بكارو مولعم دصقم هل س ل ياا اا 1 ارهئمو 0

 ل 0 اا فاي وكر اوه ةلزعغ ا اطأا

 0 رار ديوكر تمون امك رار هل مكر أو فرغو هفرغىل هم بك رع جلا اوةفورعم صخُداا نم

 4 رااولح راآلءارقلالاقو ا و ةناعلاتد:مود تيكدلانبالات نيتعفب
 بايلملاالوناحاشولاالو .٠ بتاضللا هنراخلا 55 دش

 باعل هلربالا دهدسعدو 5 باكرالا دلت أنو د نم ١

 ادوكرءاملا (دكر) اضي ألح رلاو :ًرلللاقيو ركذموهو برغل ءاه»أ نم بكرا !ىرهزألا لاو
 بأن نمازكر غراا (تزكد) ىردغ الو تفئوةنيف_سااتدكرو 00 5 1 راو نكس دعق باب نم

 ويب وس حسم سو بوو بمس سس جمس سمس دبس ب ساس تس عع تعط حت عج دم مس ام سس تعم ماما هانت نعسان حساس دس اطلانح

 لقر

 تك

 ور



 لهأ ةغلءارلا مض.وهو عرفا !ىعواطب دقو ج رغلالو>امغفرا او غفروهف حسولا هيف عهجاعضوم

 ساف لم غف رأو غوفر عمملاو مع ةغل ىفءارلا متفتو لاغقأ و لغو لثم عافرأ عسجلاو زاخلاو ةبلاعلا

 ديرد نبا لاق فورعمتوءءلا ىف لم»:-لا نرااوقاطلاهمشىاراغلا لاق( فرأ١) سافأو سول فو

 فاشرتلاو صملاو ل-.ةلاوها متغشفرأل ىف! ةرب رهىبأ ثد د- ىفو فاذرو فوذ رعمجلاو ىبرع

 كلذ نمذوخ أم قرخالا ه_ضاضب أ قيفرلاو فنعلا فالى. فران أف اقفر لق باد نمهب (تقفر)
 تءةفقرااموةرملاو تدصقري-١| ىف تمفرو ه2 «كحأ لثق باد نملمعلاتةفرو ب رقلثم هب فدو
 خخ .طلاكراذلا قف صامأو ناسنالا ىف ىههنمو ناتغا سكعلاد ودصسك ءاغل اري كسحو مملا عّتفبهب
 عجاغاو قفا ىعقفرملا عمج و الل الا مساب هيبشتلا ىلع ريغال ءاغل ا حتفو ممملاريسكمف هوحضو فينكللاو
 ىلع اذه نم درغم لكت لج عم اعج تاداقاذا ب رعلانالؤف ارااىلاوك دياوىلاعت هلو5ىف قرفملا

 اودكشنالو مهتاسأ اوذخ أ ءاوكسُو راوصسم او كهوج واوا سغاؤىلاعت هلوق هيلعو اذه نم درغم لك
 كلذإوءاسنل |نمهووأ مكتامدسحاو 0 مشيا اوهحالس داو لكذخأملو ىأءاسنلا نم زاب امكنام
 هقلع م ىلا هتفاض ىلا همسنلأ ب هتدح ورايشءان ىاعتملا ودرب راف ه>او ىاعتم ىناثلا عمسلل ناكاذا

 خيصبي ظفللا بسانتماهنوعم ةراتو قد مهم دحاو لام لك نمذخىأ ةقدصمفاومآ ن ءذخو خف

 هلوق هنمو اهندرواهلحرب ه”ادد>او لكس كر ىأ اهناسرأو اف احربمماود سانلا سكزاولاةعومملا

 هلذاك ناواد_>اواعف ىعدي زك-!نالا وةف يهىلادب لكد> اولك لسمو ىأ قف ارملا ىلا مر دنأو ىلا عت
 ىلاعت هلو هتمو اهيفرطي داب لكىأ اهيفرطب م هدالبا:طواولاةرثك الا ىفىلعتملاا ونت ناقلعتم
 عمو فرط لك عمىأ باعكل اىلامهلج رأ اول ةواهف ارطأب لاقمف عمم لازاج ونيعكسلاىلا مكلجرأو

 م ىند ةخاىفءاراا مضد ىهو ةقفرا|مسالاز مكر غن اذاؤلرغس ىف مهةفارت ةعامجلا ةَقفرأ او ب عك لك

 كف اربئذلا قيفرلاو ردسو ةردس ل ثم قفر عملو سبق ةغل قادرمسكيو مارب وة.:رب ل ثم تافر عمجلاو
 ههف ىلع اك:|قفتراو هبت عفتنائشلابتمفتراو قرغتلاب قيفرلا مساس هذبالو ليلكتا لاق

 نءاهفرانهفر و شعلان م هيهاخر فوه رنالو عستا فر فذعلاب ةيهاو روةهانرمذلابش علا( هفرإ | هفر

 هتهفرو هتهفرأ لاقي ف فيعضتلاو ةزمه اءىدعتب و قزرلا نم ةعسز ةمعئاندص أ اهوفرو عشت باد
 (تونرإ ةنيل ةهف ارةلءاواه> ا ارأأهفرت سفن هفرو هتمعنب عتمسم ب رسم هفرتم هفار لج رو هفرتف

 نيتكفد زوموهم هؤفرأ هنأفر ةغا فو سعك ى نب ةغا ىرباب نما. ةرهتيفرو لثق بان نماوفر بوذلا
 قافتاوماكأاىأءاذر موَمل| نيبو حالصالاب ىأ بانك لم نيثملاوءافرا اد لاقد هنمو هتف اذا

 (اموثلثنامو فاقلاعمءارلا)
 هنممعاريسكللاب ةيقرااوهتبقتراو هتمقرتو هتبقرو سمقراناؤهتظفح لة بادن مهيقرأ (هتمقر)
 عيطتسيالىلا لءارالاو خويشلا نم لوسرنازر بوقرلاوءا.ةرلا عم اواضد أ ب يقراناهتر ظننا

 ناز و بقرملاو هلداوالىذاااضد أب وةرل او ةل<وافو رعم بةترب هنالك ذب ىهن هل سك الو بكل |
 مسالاواباقرارادلا ادب ز ثق 0 وهباذعتفةهتلات مقار و سءقرلا هماع فدي نما ناكلارغمج

 توفر

 سدر
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 عمجلاو ةفو رعم ناو ملا نم ةبقرلاو هل ى.ءل همحاص توم بقرب ذحاو لكن ال ةبق ارا نم ىهو ىبقرلا

 ىرتذدالو اولا نييتاكلا ىنعيساترأ كفيف و ى!فاضمفذ-> ىلع :وه بارا! ىفوىلاعت هلوقو تامر

 هصخي مهضعب و ارا منوأ ناك المل ماناداقر و ادوةروادقر (دقر إلا .ةاك« ىعسن الهنال و ةعيف كولاغهنم

 نورمسغملا لاق دوةرمهواظ اهب مهبس و ىلا عت هلوق ىف ةقداطملاهلدهشد و قط اوه لوألاو لال اموند

 اصقر (صتقرإر خأتودعق ىنععرعألان ءدقر و ماين مهو ةهف ممهيعأ نالاطاقبأ مهتتسح مهتأراذا
 اهدلو :أ رات صقرو ه2_-صقرأ لا مف فا ًالابىدعتدو هغلامم صارو صقار وهف ل-:ق باد نم

 عاقراهعججو ةعقراهم-او هقرخعطقلاناكمتاء+اذاعفن باب نماعترس ول( تعقرإ ليةثتلاب
 دةفارحلاةدتنم مهلج رأ ىلع قرانا اودشمهنالك اذ, ته*عاقرلاتاذةوزغو مارب و ةمرب لثم

 اعذلا



 اف بضملا

 0 يي ا يي 22 ب

 انزو تدغصأ لم دع هةمعرآوهجظ>ال هة.عارو <_:ءقاعؤترطن الا ثمعار و عدترا لم

 (امهئاثيامونيغلا عمءارلا) كعمم ئنعراو ىءمو

 بغر ءارلا حافب ىغروا مزوكسو نيغلا حتفرابغر هتدرأ اذا اضرأ هسفنب ىدعتد هتيغرو ئلا ىف (تدءغر)

 هبغرلاو بئاغرلا عم او ريثك-ا!ءاطعل ا ةميغرلاو درت اذا هنع تغرودملاو حتغلابء ايغر واهمضو

 وذىأميركو فيرشناز وب يغر لج رو تادصمو :دص لدم تابغر عمجلاو ردصملا ثينأتل ءامحاب
 دغر دغروهفنالو عتاةدافرمخااءٌسعلا(دغر) لقثو ريسك ةغاابملا برأ اذاو لك الاةرثك ىفةيغر

 موقلادغرأوعساو زر ى أشعل |نمدغروهود_غاروهف ةغا سعت باننم ادغردغر ودمغرو

 فغر || تفغرو مذا نافغرو ةفغرأو درو دب ر ل. فغر هعج (فبغرلا) دي زلاةدمغرلاواويصخأفاألاب

 مغر مغرو بارتلا متفلاب( ماغرلا) لوعغ م ىنهع ليعف فم غرلا ارب دة سم 'لديب هتعج عفن باي نم افغر نيعأ ا

 فا الان ىدعتد واناوه ماغرلاب وصل هن"اكلذلا نعة بانك ةغل سعت باب نم مغر و لق باب نمامعر هقنأ

 مغر اذهو هتنضاغهتئءارو هنمهرك لع ىأمذلاو جلاب هفنأ مغ رىلع هتلءفو هفنأ هش امغرأل اميف

 نود ربالو ء.اضعالاءام-أب مهم لاك ىف ترس ىتلا لاثمالا نماذ هو لالذاىأ هل
 اهوعضو لداهنامعأ

 تحدت هم لك م-4وُو هنموهقمشْلا قد رطنمءاعءالارهالفل ظد>الو ةرهاظلا ءامعالا ىناعمريغ ناعم

 اعر || هناملغدنعئااولعب دبزلا ( ةوغرلا) لافتحالا مدعو لامهالا نو ددربىرهظ فلخ < -ةجاحو دق

 لثم ىرمومذملا عمجو تاوهشو ةوهش لدم تاوغر حوتفملاعمجو ريسكسلا كح واهم خو ءارلا فد
 ىتدو ةوغرلا برم ىنةراونبللا ةوغر واولاعمرمسك-ا.ةواغرا'ورمسكسلاو مضلاب ةياغرااو ىدمو هدم
 ةمغار ىهف تثتوصوغر هقانل !تغروريعبلاتوص تارغن از وءاغرلاو هوغر تاعدبدٌةتااينيللا

 اموثاثيامو ءاغلاعمءارلا])

 ثقر أرك ذنم ه:ع ىنكياعح رصوأ هيف سف ةغارمسكلا ابق ريوبلط با,نمامفر هفطنمىف (ثفر)

 هلوؤوع اخ ادارلاث فرلا مايصل اة ل كسل لح أ ىللاعت هلو شف حاك_:ل ثق رلاو ها فل الا,ثفرأو حاكنلا

 نيعاافو عامج+لابجرغل!ىفن وكب ثفرل الم ةولولا نم سف الف لمقو عامعجالف لمق ثفرالف ىلاعت
 دفر مارسسك-!ايدفرل او هناهأوأ ءاطعأ برمض باب نمادفر (هدفر) هبةدعاوإل ناسال!ىفوعامتللزمغلاب

 سفر || هب رق برمضٍبا,نماسقر ( «سفر) هدفر تءاطهتدةرتساو اونواعتاو دف ارثو هلم فا الاب هدفرأو هنم

 ضفر || هتكرتل 53 بادن م ةغل فو برم باب ن ءا ضفر( هتضفر)ر دصا !ىفن وكيس فرل او ىل.!1:1 لاك هلجرب
 ني> مال_لا هلع ىلع نبدي زاوكرتىأاوضفر ممالك لذراو م« ةفوكلا ةعيش نم ةقرف ةضفارلاو

 قبلا اذه لمعت سا مث ءوضفر نشل انم ارد الهناوهمااعماوفر عاشق ةباصدل ىف نعطل | نع مهام

 يرملاف تةرغت ب ريضب اين .«لدالا تضفرو ةباصصلا ىفنعطلازاعأو سهذملا اذه ىفال-غنم لك

 عفد || عفارلعافلاو هتضفخ فال اعفر( هتعنر) «فند ةغل فواهتضفرأ لاةيرثك الاف فاالابىدعتو ر

 هةعفرو ارغصمر هصملاب ىم«كاذكو هيلابو فمىفاراا نالاقيو عدخ نب عفار هذمو ىد<هن و

 رايبلاىلاعرزل!تعفرو اناعفرن اطال !ىلا هالات ءفرو ةعيفر لماعل ا ىلع تعفر هنمو هةعذأ
 ىناعملاقولاقتنال اوةكرملا ىف ةَمِمَعح ماسح الا ىف عفرلاة هلق هلءعهشل|عفرو عافرلاو عافرلانامز وهو

 اهناوريخصلا ىلع عضو: ل لقل او ةئالث نعلقلا عفر مالسلا هيلع هلوق هنمو ماقملا هيضتقدام ىلع لو

 وبأامأ لاق ثيح د رهقلا ةمطاف تن دح فاصعلا عفر ىنهناىرتالا:ذ-خ امالف ف.اكتالءانعم

 ةدوهو ىنعملا ىلءلو توه لد هسقن ام ىلع ةعوضومريغ ىهو < -ةئاعنعاصعلا مفربال هناف مهد
 هيسسحىف ل>راا ةرو ىدعتب الو ىدعتي هبت عرسأ هتعفر و عرمس أ هري_سفرععبلا عفر وبددأتلا

 رثذنب هعافر هنمو ىه+هب وهدم مءارسكللا:ةعاورلاو فد رشوهفف رش لدم عفر وهف هي-سنو
 اضيأعيفروهف بولا عفرو ناكتوهو رفعج ناز و ةلم-همءار ةدحومءاد نون من ةمدعم ىازب

 مفر لكو نبا ملارئاسوذشغلا لص سرافنبالاقو ذخفلا ل_صأوهثيكسا !نبالاق (غفرلا) ظامفالخ
 ط2
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 . اىهءاسنو تءعضرأ اع ةعض يه لي له ذتىلاعت هلو هيلعو ءاهابف نوك.سوأ ناكامف عاضرال الع

 ناتللاناهنثلا ناتعض ار اوىيضروهو رسكللا,ةعاضرواءاضرو ةعش !ىههتعضارو ع-يضا صو

 نسلك ةعضارلاديز وبألاق عضاورلاعسمجاو تطقساذا ةينثلاةعضارلا لاقي ونيللا|مملع برعشد

 اذادحأ هب اعب نأ هفاخم فاذنا نم صماذا كلذو باو دزالا ىلععضرو موا لاّقد و 4 داّقم نم تطقس

 ةراخخ !(فضرلا) عضر ع+ او ب ريذوأ بعت لثم عضرليق درف أولو عد اروهفأمش هخم باطمق باح

 !تفضرو ةفضرلاب هني و؟ترمض باب نماغضرئشلا تفذرو :رقورمت لدم ةذضر :د>اولا ةامحما

 تدضرو دي زنعدضرو هلم هةيضنراو هنريخ ااضرهبتدضرو ئشلا(تدضر) فذرلاىلعهةءوش

 ُئثو طضسا!فال_-ةوهواضرل ا ىنعع مقر سدق ةغلاهجخ ءاراارسسك:ناوضرلاو زاخلا لال غل هءاع

 هياعهتلالدلاذرنذالا اوله امنذاىلعىأ اهاذرىلعدهثتءاهّمغلا لوو وض يه نمرثك أ ىذه

 قععوانزوافاوووةةفاوءه:ةق اول ةةءاضرو ةأضا ىههمدض اروءاضرهتيضرأو

 (امهثلشراموءاطل |عمع ارئا)

 بطرئو ص*رإائدلا اضرب طرلاو قالا س الا نالخوهوىدن ةبوطر مذا انئذلا(بطرإ)

 نطرلاو بالاكو هباك لثمباطر عسا ةصاخ ةسضقل اة.طرإ اوانااصخرو التم ناك اذاسمطرو

 نمضغلاوهو ىل-هلا هنزغنازو ةبطرلالوقن مهضعبو عيب رلالوق نمرم الا ىرملا لقق ناز و
 لفتلار ع تطرااو هيف او راص مولا بطرأو بطر تا.:تاذتراصاءاطراضرالا تم طررالكلا

 بيطرتلااهيفادياياطرا ةرسسدلا تيطرأو باطرأ ع-جلاو ة.طر :دحاولار هينا ل. جضنوالردأ اذا
 ارهتو ةوععرب_صب ورمي ىفاثلاو دافلا هيلع راست هلك أرخأت اذاو رقتيالاد دحأ ناءون بطرلاو

 ةقوال اوةيقوأ ةرشعانثاىدادغبلايوهو ههف نمرهشأ ءرسسكو هين زوبر ايعم(لطرلا) أبا

 ةينامثو مهرد ةئامىهو الاَقممنوعست لطرلاذاذه ىلعو هم> اجنو تادح نا ثقذادلاو َىْذاو دة مس

 نمالطرئشلاتلطرو متفلا هيف كك مهضعبو رسكلاب وهو اضيأ لايكم لطرلاودا دغب لطردب
 (امهثلثبامونيعلا عمءارلا]) اسرقت هنز و فرعتل كدي هتنزو لثق باب

 مسالاو هتبعرأو هستبعرلا ةيفاضرأ ةزمهلانو «-سفنب ىدعتيو تفخ عفن اب نمابعر (تبعد)
 ادوعرو لثق باننءادعر» اوسلا (تدعر)هن المءانالاثبعرو عابت 1 نيعل امةتومذلاب بعزل

 هل_ماداعراد_عرأو ىشااندعوت ادعرديزدعر ودعرلامحاصأ اداعراموةلادعراودعرلااهنمحال

 هيفوزتعلا رعش تت ىذلا بغزلا (ىزع رملا] هنممسارمسكلا اب ةدعرإاو ب رطضا دعت راو دعرب دءرو

 نك ا غال مه ارسسكعمرصقلاو لِيقُدتلاواه رمسكو يملا تف عمد لاو فيفذقلا تاغل

 عم ف رفنغأ ازودالو ل_قئالاعمنبترر كسب زعيمو رغع-نازو زعم ىك>واهلكل او>الا

 نفل (عامرلا) ل-طأب سا وعامتأ ممل ارمسكسف ينمو رمامأو مالك ل! فلعغم دقفل نيةرمسكلا |
 فءعرو عفنو ل25 باب نماغعر (فعر) سانلا طالخ أ مهلاقدو ةعاعرل> اولا سانا !نمةلقساا

 مدعتلاو ىمسلا هلك او هسفنمدلا ف اعرا !لاقي و فنألان م مدلا سو رخوهو ف اعرلامءالاو ةغل مضلاب

 ةل-غو ارهشمل_-و هيلعملل ا ىلص ىذل امهيلعاعدو ةنوعمركد ىلع اًرَهل اوف ندذلا مدو ماس نم لئامق

 تح-رسءاذا ةيعار ى-هفامعر عزت هيشاملا (تعر) تالاكو ةيلك ل ثملاءر عج اوةلد وطىأ ةلعر

 لءقو ةاضقو ضاو لثم مضلاب ةاعر ع او عار لا ءاهغل اوايدعةموامزال لمعت داه اعرأامتيعر راه سفند

 مهتسايسو سانلا رعب دمر همايقل عارريمال اومكاسإل لمقو ناغغر لثمن امعرو دملاو رسسكلايءاعراضنأ

 جبشلانعىوعراو ارملاعم+لاو باودلا ءاعرتاموهو ىنعععرملاو ل<ناذو ىيرلاو هيعرسانلاو
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 (ن-رلا) م اورعمجلاو اضدأ ةمدعملا نم هلاممشو رلاقدوةلغلا ام مع ه.5+رفعجنازومءورلاو

 لالاف

 تنسرو ناسرأ ىلعالا عم الهي وسس لاقو نيتهذب نسر ليقامي رو نسرأو ناسرأ عملساو ل.محلا

 اوسروسر ئشلا (اسر) هلم فئالابهتنسرأو ه: سرهماعتد دش لوو ب رمض ىنأد ن* انسرةبادلا

 مهءادقأ تسرو ةيدعتا فلالادهتيسرأو نغاو روتا.ساروه.يسار لامح وسار وهذ تدئاومرو

 تماداّيساىمةباصسأا تقلا وتهصأ موقل |نيبتوسرو برا ف
 (امهثلثرامونيشلا عمءارلا)

 6 -ثرلا) جئرتف هاد ر ,ارمهش رتثدنلاىدنلاصثرو مئارووفقرعاذاا همر مثربد ملا م هر)

 باد ٠ نْصِدْسَو ل رو »ناين ماد ثر دعرو ان اوصل اهناساودر لالسا | الن ا

 هند_ثرتساوادم_ثرولع-ادي_ثرت ىذاقلاءدشرو :زوفاب ىدعتب و داشرلا مسالاو دشاروهف لت

 ا ارارسقي بسلا عيت يأ ةدشرفوهو دذ وأ قو هيلع ثلا فد

 فاألاب ةنعطلات ثرأو ةغل فاالاد ت شرأو ترطم أ ءاهسلا تشر و ءاملاب دعضوملا تثشرواشرءاملا
 اضدأش اشرد ردو ءاملانمرئانتيامللقو اهنمرباطتتملا مدلا حئفااباهشاش دو مدلات رمأو تدفن

 نيتفشل ايءاملاذخأ ف شرلاوءان انالا فاش قد ملف هب رشف ىدةتسالتقو برضى, نماغشر (فشر)
 هعنشر او لت تاير ماقشرمهللاب (هتقشر) مفلا ةيبط لوسر لثم فو شر ساو صملانوذوهو

 دايحو ماهسلاعمجم 0 :موقلاىراذاىرلانمهحولا ارااكلا ق5 ءرلاو هب ه2.مر ةغا فلاألاب

 لاج أو له لثم ناشرأ ع اوىرتىتاااه_-فنماهسا!قشرلاههردنبالاكو اةشرموقلا ىرلاقي

 (ةوشرلا) قي-شر وهذ هلع ف ةقائر مخلابصْدُماا سر هعمل رآو لوعلاب هتةشرل.ءفاعرو

 ردسوةردس ل-ةماشراهءعجو دب ربامىلع هلو وأ هن كما هريغو 1 ا !صخلا<-.طعدامرمسكلاب
 هلك را قا ,هاونشاراببو ثراواضت 2 ةااناشر اهعجوةغل مضلاو
 ذوههمأشرلاو ةيلسك و ءاسك ل ثم ةّثر أعمجلاو ليلا ءاشرلاو ه زل همأ ىلا هسأر دم اذا خرغلا اشر
 تانطاو لاا مءاشرأعم+لاو لازغلاوهو ىثدمو لرد اذاةيبظاادإو

 «ا بالتي اوداسلا عمءارلا)

 ىلع هلت دعق ل-:ة يان نماد-_صرهتدصرو تا 7 ؟عملاو ق قدراطلا (دصرلا)

 ىذلاودو دص را ىلا ةمس:ىدصرلا اومدخو مدان ثم دصر ىلع عجبا رو ةص ار لعاف او هرطلا

 رفع نازو دصرا نالفدعتواناودعوا 5 مهاومأن مأيش ذخأ ل سا نلارظةنيؤب رطل | ىلع دعقي

 نيفا معا داصرملاة *ا]كبروراظتنالاو تاَعترالا قد رطب ىأاضد اد صتراانو رسكلايداضرملابو

 ضعبىلا هضعب تمهض ل23 باب نماصر نامذبل (تصصر) هتوفنالو كلاعفأ نمئث هيلع الف

 لثق ب أب نمافصرةراخلا (تفصر) ةداصره :مةعطقلاو فلان صاصرلاو فصلا ىف موةلاصارتو

 تباث فيصر لمعو ةيصقو بصق لام ةفصر :د> اولا تفل ف در ىهف ضءب ىلا اهضعي تووض
 (امهئاثيامو داضااعمءارلا) دربال عوق فيصر باوجو كم
 ةممملا اذناو هتريسك اذاهسأر تدضرو 50 دو عفذ با نماصخر (هتعفر)

 4 ممتع ضرلا ماو ريئكلابس ل أيش هتيطعأ ةييضرو عفن بابن م اذخذر هل (تذطخر) امهم ةغل

 نماضر (هتصضر) 4 ئثىأرمخ نم حضر» هناعو ريم آلا برمض ل ثم لو ءغم ىنءع لعفو أر دصملاب

 لا عل ) قدلا ضل اشراف لاا -و قاكدلا لثم مخااب ضاض رلاو هترمسك ل تو باد

 مهضعبو !مبنوملك ب اهكم لهأو ةماجتلهال غل ب ريض باب نماء ضر عر و دخن ةغلف بعت باين م
 عضرو فاملاو فاحلا لم فيفذت نوكسسل ا مناوداضلا ىك هغللا ءذه نمردصملا لد لوشد

 | ضرأ ةعض صو عض يس ى هذ عضتر اذ همأ هةةضرأو ايا للا

 اهناىنءععفصولاز اهمدصق ناو هي ل ارغلالاقو
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 سلف أو سولذو ساف لم ممرأو موسر عم-ه1لاو رثألا مسرلاو هل-تماىأ همستراؤاذكهلتعسرو
 ٠ 1110222 ع صح ع سم م م جس أ

 الورك ذمهبىدرتدامدملاب ادر اوزم-هابىدعت وءاله بعت بابن ,مىدربىدرو لقا ىكدروهف

 ىدتراو ناوادر 10 .اتامرو زمف ابن ادر ةيذثتلاو ىرابنالا نبا هلاوهّمنأةزوحي

 لجنازو زوم-همءدرلاو ةسأر حالس ل .ءايلابةب درأع ماو رمسكل انة درلان_بحوهو هئادرب
 اهنالةيدرتملاةاشلا نعى-منو ةددرت هد درو اهيف طقس ةاوهمىفىدرنو «ةنعأ فلا الاب هتأدرأو نينعملا

 (ماللاو لاذلاوءارلا) ءاك ذريغن م ثذام
 باك أو باك ل-:م لذارأ ىلع محي ٌلذرأ عجل اولذروهفؤدرىنءع ةلاذر مهل ادئيدلا (لذد)

 هلذرأى دو هلم يح ::!ىذلاوهو د دانعع هلاذرا اوما! لاذرلاو هل ذر ىئذالاو بلاك أو

 (امهة امو ىازااوءارلا )
 ةماعلا او فيغنغلا عم ةر وسكم ميعةب ز ره ةخا ىفر :بزارأ ع-+حلاو ليمثل عم :زمش ار مكن( ةيزرالا)

 بازيلا ىف ةغلرمدك!ا,تازرملاواضيأ فر قذعلاببزا عار ناك 1 !اقميملاعم لذ

 (دزر)حازروىز رلداوحز اروهذ اديدكالار هلزهاحازر واحو ز رنيةه:حز رب معملا( حنر)

 موَعلاقْزتراو لاجأو لجل _ثمقاز رال اع.او قو ز رالمءارسسكل!ابقز رلاو م-هقز رد قلما هثلا
 تمزر و ردو ةردسل:ممزرع.جاو بال! نم ةراك-ا!(ةمزرلا) ةقزترممهفمهئاز رأارذخأ

 اياز رعت او هيلا( هب زر )١ هتعج لق باد نءامز رْئ لات مز روامز راهتاعح ديدشتلاب بادثلا

 2 دانا دارو لافت لاسر ءالاوني_:عفب ز زوههمدهؤز 1 ناقل اهلطأ او

 (امهئاةيامونيسل اعم . ءارلا) ءازرأ هز رلاة رف فذ دقو ةدصع

 عمجلاو هلم لادلاو ىازااءقادز رلاو ماقالا فرط ى دىتا!ةيحانا!ىفلمعتس و برعم (قاتسرلا)

 ض1 هوقادز رلاهنمو سانلاع نمفمصلا اولذفاان مراطسلا ندزر اس رات نءالاققددازرو قءتاسر

 تأد ع نمادوسر بسر ْئشلا (بسر) فادز رهياودودلو مناتسرلا مهضعد لاوو ىبرعهنأ ىذتقي

 مل لديلثىأ عسر ا ًاوهف سعت باد نماصعر (معد) اخي ًاردصلاىفاءسرو لذسأ ىلاراصو لتر دع

 ةعاربلا نعم لعلا ىف ةضعار مدق هلو ساتر: كو تدناعوسر نيتي عشر ذل (ممر) نيذخفلا

 لج رلاو دما !نمفرظولا عنو ءورفاحل انيدود.خ-لاعضوملا باودلان م (غسرلا) ه:مراذكستسالاو

 غاسرأعمملاو ةذاعابت ل نيسلا ذوقاسا اىلاءدقااودعاسلاو فك !نيبامل صغمناسنالا نمو

 لتقو ب رض ىاب نما ءرهدبق ف (فسر)غاسرالاعضوم ىلا لدوىأ غسرف ةرطمضرالا باصأو

 ىرهزالال او لسرتسم طبسىأ سا: نازو(لسر)رعش ه٠ فساروهف هيف ىد انا دا
 عسيطقلانيتهفب لسرإ اوةلسر ةقانو ريسل!نإ] لسرريعبو بعتبادن 9 وط

 نيعباةةم تاعاجىأالاسرأ او اد ليف سانا اهب هبشو بامسأو سبس لم لاس أعم ملاو لدالا نم

 كدا او طظفلب هلامعت از و لوعغم ىنععلوعفو عفا 5 .ر تاسرأو
 ا رأو ةخانيسلا ناكساو نيةهشد لس 1 ىلع عمهف عمجلاو ةيذث *ءااز و و عومج او ىنثالاو ثنؤم او

 هتقلطأ الاسرام لاك! !تاسرأو هم>اصب هدانسا لصتن مل لسيمثددحو ه:ةاطأ اذاىدي نمرثاطلا
 البويقهااوه : 2 ارعلا ىف ل سرا او لسرعلا ىدب زمل |لاقا هيف له ىنعع دنع ارقفلسرو د مةةريغن م

 سانلا ل مارت ل.ةانهنمو لئاسراهعجو ةلاسروأ الوسر ضءد ىلا مهضعد لسرأ موقل ا لس ارتو ل دع

 دمى هرغذخأدو تكسف عاّمبالا نامز نع 6 واذهئدشي هيلعاوعمحا اذا ءانغلا ىف
 ءانغلا أ لغأرملا ىعست برءلاوىنارعالان لاق ىهتني ى-اذكهو منا! ىلا لوألا عج ربو توصلا
 هيف ةعباتم الىأ؟ناذالا لسا ال ,لم_سروهف همق هعداب اذاهل عىف هلسار راقد ىلا ةملالمسعلاو

 لثق باد نم اه رءانملل (تعر) نه ىلع ىأرم كك كل عل لوهتو همق ع عاسدجا ال ىنعملاو

 عاطقلا نيالاق هفيصدلاةب انك ىلعىأ ةلامقلا مع .ر ىلع دهش هنمو همدّتك ب ا وتالعأ

 مءو رااو
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 فال م>رااو امحرءالولا ةهج نم ةل ول او ةبارقلا تهم م ءارلا ةرمسك.!اها.: !ءاط ارمسكست م-ف ةغل
 نوداطلااروصة٠ (ىرلا) ةبارقااىقرثك الاودوركذ.« لهو ني. عما ىثنأم--رلاو ىذجالا
 وهلاووٌعاحونأ 2و ةيحرأ ىلع تعجاع روبا.أو بيس لامءاعرأو حرأ عسملاو اضدأسرمذلاو

 اًعَدلاوءاحرأ ىلع ىحرلا عمت نأ رامتخالاو ىرا.نالانبالاقو لوعف ىلع جر ىلءتعجاع ر وأطخ

 اهريغصتو ىئنأ حرلااضي أ جاج زل لاو ذاُس ةلعف أ ىلع ل_ءف عج نال. ادنأ ىلع ىدنلاو ءاغق أ ىلع

 توما جرهءلعترادو اهمتموح براآاجرو ناوحر ونايحر ةينمتلاو تمكسلا نبالاق ةلعف أ ىلع

 ( امهئاثباموءاختاوءارلا) هيلزتاذا
 صخار لعافلا مسا ىف رمشلا ىف عقوو .الغلا دضوهو برق بابن ص .ترووفاصخرئلا( صخر)
 رعسا اهلنا صخرأ لا ةمف نماء ىدعتب و لءافل امءا لصف ىىلاعت هلا ءاش نا ةمئاكنا ىف هيفام وأ سو
 نارو ه-هصخرلاو هنممعال_2قنازوصخرلاو فو رعمرب هللا هصخر لايف ف.عضتلاب هند ذعتو

 مفلابن ديلا صخرونيل ىرطىأ صخر سضقو صغتسد ل ىأ ىعالا ىف صخرتب نالفو هلهسو هرمس

 سلو تنام نموهو ةرذعلا لكأت رئاط (همخرلا) صخةروهفه!منالو مع اذاةصوةروةصاخر

 كلذ. ىهم بصقر هيصق لام مخر عش او لكن الهنالهل ب هيدقل امرنا ىلع بحب الا ذود م_صلا نم

 نيللا هكلاي(وخرلا) ةماخر ةدحاولا فو رعمر# ماغرلاو مخرتا باب عضوف مخرملا هل تلقف لها

 ترعلامالكر يسكلا ىرهز الا لاق ةغل حفلاو مفلاروخر نوبل اكل !لاقو وخر رخ لاش: لهسلا|
 عستااذاوخروىنر شعلاكلذكو نالاذا جلاب ةواخر برقو سعت ىناب نموخرو ىنروداوم متفلاو

 فاالايرت_لاتيخر أو بصخو ةم_عنىفىألاءلاىنردن ذ وءاخرلا معالاو ل_معف ىلع ىنروهف

 ةصسق ىأحا ارتىهألا ىو هنامزدةماا مارت مالا نارتو ىنرتساف

 (امهئاثبامولادااوءارلا)
 انمنوتسوةعب رأوهو مهريغوىرهولاو سراذنباوىرهزالا هلقنربص؟ فو رعم لمك (بدرالا)
 ئذلا(تددر)بدارأع+ل او ىرهزالا هلا سو هيلع هّننا ىلص ىلا |عاصباعادنورممعو ةعبرأ كلذو

 يأهياود هل اتددروهلوق هلع تددرودرود لاق ءؤردصملاب ف صوب دقودود هوهف هتعنمادر

 هيلا تثعح رنالفىلا تددرتو هلا دئراخ هلزئمىلاهتددرو هعددولاهما!تددرهنمو تلسأو ثعحر

 ءاملان'اكاذه نمذوخأمنادارتمعم_ت<نأ الا ىلازغلا لوقو هودر عمل اموعاادارتو ىرخ أ دعب ة يه
 ئثلانع(هتعدر) ةدراامسالاورفك-لا ىلا هغندر ص اشنلا دنراوادك ارناك اذا اضعب هضعددرب

 ةيادلارهظ ىلع _ةلخ لمت ىذلا (فددرأا) نارقلاعداورب عدتراو هنو ز وه ءنماعدر هعذرأ

 فادرأعمهلاو اهزعوهو :ًارملاف در هتموفدروفددروهف <21 ةراوافادرا هذ درا لوقت

 هتيكرأ اذا: درأو غل ت.كر اذارسسكلا لح رلا تف در جبا زل !لاقو سام ةريغ ىلع فادرف»درلا
 (تمدرإ هفدر وهفأمش عب ئث لكواوعباشت موعلا فدارتو هتعمتو هتف رسكلاب هتفد رو كما

 مدتراو رد_صملاب هيمن هناك مدرلا هل لاقي عضو. هكمىفو اهتددسلل-:3بادنمامدراهوةوهلثلا

 ةغاالع بان نمودرءادر و سس ع-يضواكأ ل.«ذ ىلعئد روهفةءادرزمفابئدلا (ؤدد) عضوم لا
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 ىذلاىلال-+رءاحو ا هةلءاثلا +9 ل_ءقو نا.عدزأ نمنطي ب تاىلا ةم_سنواتلا نوكسو

 وهناضمر راهن فىأ ها ىلع عقولاق ثاعفاملا ثكلهأو تكلهلاّقف ل-سو ه«بيلعدتلا ىل_ك
 ل-- رملاوىل دتن اريغن م اهيف تازيرُمءلا ىف تلج ربو ءاقلا ةلَقمل ارمسك-لابةل-> رلاو اخ نب رفح
 ءاوسهةحرسال هج ررع-ثلا تاج رو ايف خرطي ردك لكىلع قلطد ل ءقو سا نمردةريدكلاب

 لج روهفبءتباننمالجررع-ثلال> رول سفنرعشناك اذا تاج رتو كريغرعشوأ لرعشناك
 ماكل !ثاحتر اوام مدد لب ةطومسسلا ديد شالو ةدوعملا ديدش سد ىأ فمفْخت نوكسلاو رمسكللاب
 نيتها ( مج راا) هلت دضف ةروشمريغنمهبتدرغنا ىأر,تلراو ركفالو ةيور ريغن مة تن

 لثم ماجر عج اوةعومجم:راخح ة-رلاو رابحالان هيلع عما كلذ ىممريقلا م رلاو :راخخا

 اجرلافو شحغلاب هتممر لوقلابهترو مج رلابهتبرمخل تق بابن 0 ره-2رو ماربو ه همر

 الىلاعت لاق هتدرأوأ هام !لوعف ىلعاوج رهو+رأ (هتوجر) نادربالو ليادريغنمانظوى ا
 َ ىععلمعت_بو هغل ىر ادن مهيجرأ<-ةء>رودملاب اجلا مالا ودب الى داع داني

 ْ عجلااهريغو ريملان مهيحأت طاار وصقمأ> ل هءاحرشدام كر سال هنأ فاخي جارلا نال وذا

 : ىءنومكحال لالخ مل عا مباةتكر ماو هتوخأز هفايهتأجرأو بايسسأو سل ٠ءاجرأ

 لاقيف لصتملاممخأا عمءانةزمهلا ب امدذ فءذتو ةماعلا موهىلا كل نورد :لبامندلا فئشيدحأ

 رجلان وللا مل او ةزمهش امش ناو رآلاو ةعبسل افنيهج ولان هو همم ١

 (امهئلثياموءاحلاوءارلا )
 ١ بابنمام>ر بحر ةغل ىو سافو اسد رذلةمبحرو يء>روهف برق بأن نمام>ر ناك 1ا(بحر)

 م ليقف ه سفن ىدعت ىت-رتك ٌحنأك- لاكي بحرلاة ف فرح ابىدعتبو ثم فاألاببحرأو بعت

 : ابح هلي ةانه نمو مرتو فرش لثمامزالالا مشب لعفدج وبال هنات سال ىفذاشاذهو رادإ 3

 1ْ ليقةطسنتملاةحاكادصتملاةيحر انحرف هللاةديدشتلايهب ب>رو ,امهساواناعم تاز لص الاول

 || لثمتاي>روبح رعجلاو رثك ًاوهو فلاب لبو تاذاكو ملك *م باحر ع او 1
 : ىبا ارعالا نبادنعاهعجو نيه> ولابد عل ا همْدْق آن يد ةعستملا ةعّقملا ةبحرلاو تكسر 1 رد دعق

 ٍ لعق هيق تعما فراس مق لعلب ايف ارداتا ىعمانما | اذه ىرهز ألا لاق فرقوةدر لمد

 ل لمقو نا دمه نمةلممقر جأنازو بحر ًاوهعمءامالالوةبال ثار عالا نب او لعف ىلع تعجب متفلاب

 رسدكت ضاحر او ض.>روهف ها غ عفن بان مءاض-ربوثلا(تضحر)يئاغلا بسنتهيلاو عضوم

 3 ىدعتدو اليح ردلملان 2ع (لحد) وخلا لغعضوم هنالح ١ بلا نع هب ىنك مث ض>رلا عم ا لأ

 لاحترالا نم م معاةغلمخلاو سسكلابةل-رل اوتلحراوموهلا نعت لحرتو هتا>رل اكنام حدا

 انةلحر تدرق لاقي هيلا ل_تربىذلائثلامضلابو لاكترالا نم مسا رمسكسلابةل- -رااديذوب أ لاقو
 هدب ريئذلا هحولاوهمذلا ورع وألا كلذكو د صعب ىذلادصٌةملاىأ مقااناتعل راسنا ورسكتلا
 انكر را رو سرر لح ريعبلل بك هو عامل اعو نم لم>رال د عب ئش لكل ->رلاوناسنالا
 ::تاننمالحر ريع !تلحر رنات را لحل يقام نباوه فذة فمه» اك ن ءو ماهسو سافأ لدم
 ةلاح .رلاو ءاوأم لانه اهنالر ةاسملا ةعتم أ ىلغ قاطأ ثرمذ لا ىفءاوأم صخشلال>رو هل>ر هيلع تددش

 ةئانلاة لارا لود مه-_ضعدو ىثنأو ناك ارك ذلدالا نم مكر ملا ةل-ارااو دول نم ا /

 اهعطق ىتلا ةفاسملاةل-رملاو ةل> ا رهتيطعأ ف لالابانالف اح رآو لاو راه ول ور نأ حلصت ى 31

 مضي امجرادبز تدر و ئث لك تءسوىتاا هتجران !انآو هللا (انجر) ل>ارملاعسجلاو موبو ف قرف اك
 امنا ثددحلا ىقوءاجر هعجو محر هغااسملا فو محا :لعافلاو تذنحو هلت ةقراذا + يصوهجروءارلا

 ندذلا _ءءامو ناري هنا ىلععف ةرلابو محرب لوعفم هنا ىلع سمصئلانىو ربع ءا.جحرلا هدابع نم هلأ محرب
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 نأوشو نامدصل ا هءاع سعاد لاشم ةزههلا مب ل اوعفأ ة--وحرألاو ا<ارهتءطعأ ف !ألا:لجرلا

 اهيف ةغامبهاتفب ةحوج رملاو عجارأ عم-لاواهيفرط ىلع نامالغدعمي ول: ىلع ةيبشخ طسو عضوي
 ن.ةديصقلاةزوج رآلاورع ثلا! نازوأ نم عون نيتتف!زرلاو باذعلا(زح ىلا) عرابلا ىناهعنمو
 لاقرذعلا س+رلاونئذلا (س> رلا) هلئمزةراوزراارعتشلات ل25 باب نمزحرب ل جرا ار وزحرلا
 ةساج راااولاقاعرو عرابل'ىفلاقو سا !س>رل 'شاقنل لاو سرو عفر ذ.ةةتس:ئث لكوىاراغلا

 دّمف اذ هىلءوناسنالاندبنم ب راطارذ-ةلاس لا ىرهز ألا لاو ىععامهواعج ىأ ةسافلاو
 نءاسحرس حرر ةساهااريغىنعتس> رلاو رذةلانوكي دقو ىنءعةساملاو ردة لاو سج راانوكت

 امفو قافتابة دئازهنوزو برعموهر فو رعم موسم سد رغااو ةغل برق باد نم س>رو بعت بأ

 الود مالا قوَدلا حتف لعفن دعما رسك-!|هطم_ض ىلع ىرهزالا مصتةاو را: اوه رامهسفأ نالوق

 ريسثك ىفةرههار سك لعفا لجاك ىل_صألا ىلع دئازلل ال_جرسسكتذ لوةنمريغاذ. هو لاعفالانم
 نال فلا ىفاثا لولا ةغاىف عبصالاو رعوه رى لكءالاو دعالاو رخذالاود لاعق ىلع هدارقانم

 هيفو فر دنوب رذن ىلع س> رن لم_عف ىلصألا لعد ئازل !لج نم همشأ دنا !ىلعدئارلا لج

 اووج رواعجر ع جرب رهألا نعوءرغس نم (عجد) هب هبشي ىت- مسالا سنج نم سل لعفلا نالرطن
 هةعج رلاقمف ىصعقلاةغللاقهسفنب ىدعتب وباهذلا ضر نوه تيكسلانبالات اعجرمهو درو

 ليذهو هللا :- رنا:ىلاعت لاق نآرقلاءاماموهتددرىأ هريغو مالكا تعج روهبلاو دا! نع
 ىلااهداعأ اذا هةيد ع جر ل-.ةانهنمو هلك أف هيفداعهّميق فباكلاع جرو فاألاب هيدسعت
 عجار ىهفذالط,وأ اهجو ز توءاواهأىلا ةأرملات عج رو كلذك اهعج رثساو اهءةراو هكلم
 نالفو عوج رلا ىن .هءمتفلاب ةدعج رلاو عجار امنع ىفوتملاو ةدود ره هةلطملا لو ةيف قرغد نهم نمو

 رسخت جفلايف باتكلا ةعج رونالطاا دعب ةعج رلاامأوا.ذدلاىلادوعلابىأ ةسعج رلان نهود

 هلهأ ل رلا ةعحا يه ةعج رلاو س راف نبا لاق مصفأ اودو جتفلا ىلع قالطلا ةعج رف رص ةدمهضعبو

 ةرذءلاوثو رلا عج رلاواضدأ نيهجولانجج رالطو بو ز ىلع ةعج رلا كل وهو رم كت دقو
 وهف درب لوةوأ لءف لكثاذكو افاعوأ اماعط ناك نأ د_ه.ىوألا هلاح نععسجر هنال ل ءاف ىنعع ل بعف
 :صواضخخ :يمنيتداه ل ابىأ اذا لة ئتلابهناذأ ىفعج رو فيفغأ اب لوعفم ىنعع ل ابعف عدجر
 اهعج رتساو ةمف!نالف عستراو رش امم قأما ةسهنيت داهلاب نأ دق ناك اذا ف. ةذغأار عج رواعفر

 كرة انافح رواغمح رو ل-:5باءنماغ> رئشلا )فج د) هندواع ه<ةعجارو ىنءعاهيف عج رو

 هندعرأ ى+!هتفحرو ريك وأ ضرهنمتشعترا هددفتغحرو كاذك ضرالاتغجرو برط_ضاو
 قالت او ةئيساارابخ ألا نماورثك ؟افاحراهبو ىسااىف مولا فحرأو س ايةريغىلع فجاروهق
 ناسنالا(لحر) ةنيدملاف نوغح رهاوىلاعت هلوق هياعومنمسانلابرطضد ىتح ةيذاكلالاوقالا
 كلل كا ريغاف ع جالو ل_-رأاهعججو ىتْنَأ ىهو مدقلاىلاذخفا ىل_ص أن ماج ىشع ىلا

 ءاغلا مْهدةلعف ىلع عد وبالاولات ّت>ةرهتنازو اجر ىلعالي لق عج دقو لاح رهعج ىمءانالا نم

 ع. جارمسل نب الاف سانجالاءاه“أ نم هربطظ لم ةدل> اوالذ اك لمقو ءمكع جة" اكو ةلجرالا
 عمو سرافل!فالخوهو لج ارااىلعل + رلا قاطد و لاح رآنعءانغت_سا ةلقلا ىف ةلج ر ىلع لح ر

 ىثملا ىلع ىوة بعت باين ءالجر ل_-جرو اضي ,لاجر وةلاج رو بعحصو بحاص لم لج ر لج ارلا
 رخآر تو هريض> نمالجر نأ ثد د-هلا فو ىلا ىلع و ىأ ةلج روذوهو همم مسا مضاابةلج رلاو
 ةلهملانيعل ا تب نا دبع همم ! رضا: ضرأ ىف لسو هل عدت ا ىل_ص ىلا ىلا هنن | :د:كح نم

 ةد-وملاءامل اريدك سداعنب سما او صا ىدنكدا او عوشألا نبافو راارخآ ةانمااءايلانوكسو
 ماللا مضي ةيبثلل نيوتن لمع همع الاقي تافد_صلاىبعالجر م-_سو ه.لعدتلا لص ىذل لمعت _ساو

 ل تا طل لا ل 0
 تدرأو هتدوقو هتلضف ل. ةئتلادئذلات رو هم رأل ام: فاألاب ىدعتب ونوزوملاب هتفك

 أ 010 سل اا 0 ا ل اف ا هوت مام اساسسما سس نه سس سس سدس ادت

 رحر

 0س

0 

 مدر

 لحجر



 تادرغملا ىف هلريطتالوءا ءلارعسكتو هودو د ء ءاعبرألامونو عمار ءاقوفا الا

 ساما !سدحاعاب رإثيغلا عد رأو هيفةلماق ةغلمضلاوءام ملا تفيدسأ ىنا ضعبو عملا فهن زوقأباغاو

 هالحرو 0 11 نك د اهلارك ل ل ١ د يعوهف هنرثكل مهعايز ف

 د :الاورك ذا! ىلعو . 0 ل هفار زااسكعهدنن «لوطأ

 هعيرار ءإا نمةدحاولام لاهي د١ ارعةدع هيف لمح لح نازو( قد رلا رادع لءجاذافرصلا عنعو

 ىقان رداع تو عااستاالا دقعدار ماهقنع نممال_سالاة قبر ادعو هلوقو فاير ىلعاضدأ م

 ىهف قد :راافاهسأر تلخدأاًةيرةاشلات قد رووه قم'راذ هيف ه-ةهفوأ لبان م امر 01- ألا

 لصأإلا ىلعو اولا,ن اور ني ورهشألا ىلعروصعمو هوهدانزلاو لضفلا (انرلا) < هم د رو هقول سمح

 ىزرطملاداز و.ريغو ديبعوأ هلاقىوب رلاعمف هطفأ ىلعهيلايسني فيفقأ | ىلع تام رلاقددقو

 نينا ىلع رأوا رلافلخ دفا الاب لجرلابفرأوداز اذاوب ربئشا |اب روأطخ ةبسنلا ف فلا لاف

 لاقف فيعش ةاارىدعتر وأ ثن اذا العب اءنم ماو ربابرو بعت باب نم ىبريريخ_صا|ىبرو اهيلعداز

 ةونر ت .:*هغارم هكلاو متى ه- غل غلاو ريك ًالاىه وءارلاصخب ةترااناكملا هون رلاو ىبرتق هيدر

 1 ىاورل !عم او هلم هيدارل اوىدمو ةيدم ل-_ئمىبر عمل اوت لعف تدراهنال

 0 ل | (

 بتر عملو ةناكملاو ةلثثملا ىو < 3 رااهنعو تتاروهذ مادو رهتسادعق تاننمابدرئشلا (بند)

 تنثو ذل اب 00 0 لات ستلابعست وفرغوهفرغى م

 0 احاذاذ مالكا عنمت عب رلاكى د درء الا نعو نا الا ف سدح مخ 0 ةرلا) اضيأامتاق
 ىمغد لمقو ه- 2 رك دورت فقل احضر ءاذا لءقو فارم ال ىفرثك-: ةزد رغىهو لآَق

 رجأ لثم تر عمجلاو انرأ رحلاو ىع#هب و ترأو 4ة بعت بان نما زر صلات اح تلا

 ىلعردةيولاذائراغلا ىلع جت رأ لبق هنمواقيثواقالغا هتةاغأاجانرا باب ١! (تدترأ) 0 ارجو

 اهعنعمهضعبو ملأ ل لور م جدال كانو فد وامل سوهو أ نم عسا 5 ارقلا

 قاف: سااذا بعت بابن نماحتر هقطنم ىف تر لاعبو اضدأ لود غال انيلالةةقانازو تنراليق اي

 هرذنىأ 2 اجا رف هلامثالف ل-ء+واضد [قلغملابايلاو مظعلا ب امل اريسكسلاب جانرلاو هيلع
 عئرأو تع اى تعراغونرو عذابات ن ماعئر هيشاملا (تعئد) تام 0 دا ركل

 جير اول ا ا همت رعسشاملا و عت صوف ةم- شاملا هيف عترتامتسذأ اعانراث غلا
 لخدمدتسااذاءاقترىهف بعت بابنماةترةأرملا (تقئر) عتارملاعمجلاو عونرلاعضوم ستفااب
 نماعتر َىَدْفلات قتروهقانلاو ةب رالات قتر ةيطوقلانبالاقواهعام عاطت سالف اهب رف نم هر ذلا

 نآرشلاتلترو هتاءنئوتةسااذاسعت باد نملتروهفالتررغثلا (لتر) ى:ةرافهتددسلتقباب
 (.انلاعمءارلا) لععأ اوةءارغل ا ىف تاهمتالمترت

 صخعشا!ةمده ثثرو لدم فل الاد ثرأو ثر وهف ىلخ هثاثرو ةنونر ب رةسا:نمثرب ئذلا (ثرإ

 تر

 ةيثشيمهىربأد نممءئرُأثمملا (تثد) ماهسو مهسل ام ٌتاثرثرلاع-دجو زاهر تس ةرأو

 (ا هلة امو ما عمءارلا) هلت عقرو تدحرت هل ثدثرو

 باحرو سأف أو ةغغرأو بارسأ لدم بحرأو ةيحرآو باحرأ عوج هلو فرصتمروهشلا نم (بجد)

 سسلغتال ن امحر نأ ءع«-شو بدر 1 نأ كرر ل رو لاء ىل-ُم

 انزوهةمظعل ثم هتمح رواهع ىهف بجرم مف الاهعذت هرلهادلا تذاكىتل!ةاشلا همم رلاو
 جتراف هتكرس لق بادن ماجرئشل!(تدجرز اها :راكلر مسكنة اللا متعدةرعشلاتءرو ىنعمو
 هغلدعق با ادنماحو+ر حدو يصمم حيل( خور سردلامالظلا جس :راوبرطضار هأاجتراووه

 تلقئاذأ حبر جرب نازيملا جرو هتح رلا ةيفاضي أ ايدعتم لمعةسيوهنذوداز اذا ناد رلا مءالاو
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 هندننسما تيوب نحل عما

 ىلاكاذكواوعءب رأف ةثالئاوناكو برضو ل-ةةىبابنءة-غا فواضد أ مهعدارت ثرمداذاو مهامعدر وأ[

 بحو نياظفللا فال_:ال مهضءددل . :عهسفنىلائذدلاةفاضاتابنموهوةفاضالاهبفزووأ |

 تاننم ماديرن اكمل اي دبرو ضامد وةرمه-<ةطقنملاع ادوساا ىهوءادير ةاشو ةردكد هداوس طاش نول

 0 ني هت سحاضدأ اد ردت رو ماتأ ب رمض

 (ةذرلا) طءاضي[4لاقبو رّدلاعضومأ هن 0 ًاريرملاو ليمن را ةئيدملابعضوم معن هلآ

 مالسالار لصيف ةيهاع تاك ةدرةىهو:ذرلات ه١ اموىلخلا !مولح غئاصلا قرش ه.صقنازو

 ذر

 ه-::دملا نع ىهو مرام فرع الةسراذانتقو و هوةباصدلا نمةعاج وىرافغلارذىأريقاج و

 ةنسف هن دملا لهأ نم ةعاجيىف رب أ اذكه مايأ ةثالث و قارعلا اح قد رط ىلع قرم !ةهج ىف
 هنممساةفرغنازو هصب رلاوهترظقنا أ محد رث يه اللا (ثدعدو) ةئاوعمسو ند رمشعو تذلآ

 اليل اهاوأممئغلل سلاح نازو ضي رملاونيتهغب (ضدرلا) هب هلوزنتعقون نالغي هألا تصب رتو
 ا تحال ل را كالا تك !١نبالاق هه ةو>ام «:دهدلل ضدرلاو

 (هعطب ر) لالا كلور ل ءوهو أضو رارتاسن رمذ تان نماسضد رةبادلا تدخر روكلذري-غوأةيارقوأ

 0 طب رع اواهرع- عو ةيردلاهب طدربام طابرلاو هتد2- نها لق بأن ن ند برم تان نماطد ر

 طاب رئاو همه ىأريصلا هملعهتلا غرفأ ل ا ةباكرع_ ص !انهملق ىلعهللا طب :ربا.صلللاقد م تاك

 نسادعلا قمح والاسلا اردغال ىدب ىذا اطايرلاوودعلار ة:مزالاذا لت اق باب ن نم ةهطدا ره طمار نم ممححأ

 عابرأ عج اوءازسأ ةعب رأ نم ءْزس فم غذق ىناثلا ناكساو ني- مك ) عحرلا) تاطابرو نيته: طبر

 نق هكا ذخأي موقلا سيئراك ةمينغلا عبر مملارسكب عابر ماو هسمق ةغلمركتاذو عسب رلاو

 عابرملامهتم.:غنم تذ-اذا نبةهقن مجعد رأموةلاثعي رومال- لالا قاس رام عدت كال

 هشالثىدعتا اذ هو ةرمشعلا ىل ا رع - ءقالر فا الاى دعتلا ىف :لاقيالو كلذك او راص اذا ةريشعأ |

 ماهسو مهس لم عابر عسجاو ازا مولا ىلع قلط أ دقو مهزغمو مول ذل عم رااو همعانررمدقو

 5 صاوةعبر لج رو عيب رلافموقل |لزئمرغ٠جنازو عد رملاو سولف لثمع وروعدر أو عابرأو

 دنع ع-.درلاو هلثمعون ص لجر و ةغلاو-ميفءامأ | متو هغارك ذا ىفءافافذحو لدةءمىأةعبر
 عيب ررهشالا ام-ميف لاشي الاولاةنانثاروهشلا -درق ناهز عمد روروهش ع. ر ناعبد ردرعلا

 تارعالاقاعباناغصورخ الاولوألال_ه>و عسمد رني ونتو رهشةدايزيرخ الاعيرره-شولوالا

 عسمدر لبقره طظفا ب ردلات مزتل اامنامهضعبلاقعماجلا دهءمو نّقملا ق>وةرخ ألا رادو دمصخلا

 لصفلل ل_عفلاىقهوفذحو رهثااىقرهش طفةلاو هزئااق لصفل اورهشأ | نيد لرغ_ثمعيدر طفلان

 ناضمرو 0 اره-ش طغل نمةدر*اهاكر وهُشااَر , ذنب رعلاو اضرأىرهزأ الا لاقو

 اضد أن انئاف نامزلا ع د ناعآ وعبر روهو ع- درو اي مازولا نول

 ريغصلار ملاوهو 1 +لاعءدرلاو رامملاهمف كلر دتئذلا ىناثلاو رونلاو ناكل اهبّنأ: ىذلا لوألا

 عدمت 0 ءارغا١لادو :تلارءابطتارارست قمة سراو انا رت ران

 هةر ره تيو*هبو عمر ىلع عد اررعكو تاير لولا لا روةعبرأروها اعيد رو ١

 ىدرنامز أعد رويلاة.سنلاو نيةهفت د راهيلاهمسنلاو ةلمسق ةعمد رو ارذعنيذوعم تند عبد رلا

 لوأوهو عبد رلاف متن: ليصفلاعد رلاو لوألا نيد و هندب اقر ف سايقريغ ىلع املا نوكسو ءارلارعسك
 ه ءعابرلاو تاعد رعجلاو ة- 03 رىثنالاو باطرأو باطرو بطر لم عابر أو عاب ر علا جاتنلا

 هنيعابر قل افايرا وس راواضدأ فيقذقلابت امعابز مالاو تاثلاو هيث 1 ا نعد ىجل !نسلاةيناملانزو

 لثم ناعبرو نيته: عدر عه او أ يعاب رانو ذرب ت بكر لا.ةي بصنأ اىفءأم ءاملارهظتو صوقنم عاب روهذ

 ىو ةعباسااىف مفغالو ةسما1لا هلا 000 هعب اراه لاى ممغال كلذ لاقد نال

 هيلع ىلا تعب رألاقياذكمو عدا رلافقأتم ني-مو عاَقَتو امووضرعت تلا ىه ا !انعب رلا



 د ١

 02سم: بحبح ات سس سب

 ه- ةعذآو رهظو رثننااعوذواعدذثددملا (عاذ) فيفضل اياطو نيثك اااءاقتلال تظفو ءانإ]ا عاذ

 لاذ

 ماذ

 د

 فاز

 عد

 درر

 ىذلاهفرط ىلعل.ذلاقاطأ مم ضرألا سمىت>لاطعايبا,نءاليذ لي ذيبوملا (لاذإ هترهظأ
 ئشلالاذوءاليخ هلايذأر لب ذب لج رلالاذولويذ ع-+جاورد_.صملابةيعست اهسعل ناو ضرألا ىلد
 ميذم عاتملاف هباعبلَعلا ىلعاماذو ع ايس اين ماعز عاملا صخشلا (ماذ) لا ذهمحاص هلاذأو ناهاليذ
 تلعف ىذلاقي ةرمذاع هنو ةراشامعا (ىذإ مْوذموهفهلثم عفن با نمزمهارهمأ ذي همأذو
 كيذلاقبالو تلعفْ ل :لاشبو ثءكسل|نبالات اضدأ.ذهو تلعفىذهلاع.ف هينتلااهلخدو

 ةددشمءامدىذ لص ألا نييرمصملا نم ةعامجو سفخألا لا اضيأرضاحرك ذمل ةراشا معا اذو تاعف
 بهذوتوي> نود تدي بايدوج ولف ءايماللامهلعجامأو امملاماعم-هنالاغل أ ءايلا اويلقم اوفشف
 اهكرضل املأ واولاثملتو اطايتعاةم_اكا!مالىهىتلاءا لا تفذ-ف ىوذ ل صألا نأ ىلا مهضعب
 ماللاو اواو نيعلاث ناك اذاو مالك !!اروهشمىناجناامامدعل واونيعلا لصأ ليقامنا اواهلمقامحاتفناو

 اذاواضي ا ءانمالال | نوكست نأ مزلءابزيعل !تناكىتم هنا كلذ نم معو ىح باين ءرثك أىوط تاب نالءاب
 ربك الاىفءانماللافاو او نيعلا تناك
 عسسل

 ( ءارلا باتك )

 ( امهئلثيامو ءايلاعمءارلا )
 لقعيالىذاائُلاكلامىلع اطدو اؤاضم ماللاو فا ًالاءانرعمىلاعثو كرامت هللا ىلعواطي (برلا)
 اهاقلد ىت>ليالاةلاضىفمالسل اوةالصا هيلع هلوق هذمو لاملا بر ونددلا بر لاف هملااناضم

 داتى> مال_ىلاو ةالصل اهيلع هلوقهنمو اضدأ لقاعا ىلا اؤاض «دمسلا ىنعع لمعت_سادقواجر
 اولاقار#تهير ىسف اكدح أ امأ مالسل ا هيلع فس وب نع ةياك-ليزتتاا فو !مبرةداو رفو اهتيرةمالا
 تاوولخغلا ع. كلءال قولذغاو مو معلا مالالا نالثالاملا ىنعع قولا مالا او تالالاب هلا معتساز و دعالو
 ثرحلال ات ديسلا ىنءعناك!ذاةفاضالا نعاخ وعماللانءاماع 5و

 ءالبءالبااونيرايملام « وىلعد هك او برااووف
 ىتحماللاوةالصاا هيلع هلوقو ىبراذه + بعلالوقدنأو دبعلابراذهلاقينأ عن مهضعبو
 هديك دلل لبق هذمو هريدي مايو هساساذ ال25 بابن ماير مالا دب زبر وه.ءاع هام رةمالا دات

 موقيهنال هلوعفم ىنعع ةليعف ةسر لح رلا أ ىعا تذل لمقو ةلعاو ىتعع هامعفاضد هس روةبار

 لثمءايرأ عمجاو بدير نبالاو :دحاولا ظفا ىلع تاسب رءاجو بئئاب رع اواهمالاعبتا افا
 الاف ليلقتلل نوكيفرح برو رةصوش مسمطا |ل.ةوطاذا بطرلا سبدمذلا:برلاوءالدأو لءاد

 تتاكولذا تينأعل تسل همسة مءادا هلع لخ دتو مات ل--ر بر لامي ف 3 :لاىلعلخ ديو

 ديز و نأ دشنأو ثنوملاب تصتخاو تنكسل ثدنأتلل
 نعل أد وأ مومااكنعلأ د »ب نينا ات رايجاصاب

 تءضو ىلا :املاىب راو ردسو ةردسلم بور ع-هلاو ف يصلاوخ 1 ىف بي تدذرمسكل ايي رلاو
 باررأا هفىرةاشوبارغنازو باب راهعجو ىل_عف ىهوأ منيلل تدم |ىف سددت ىبأ |لمقواث» مدد

 ىف رى-هفةاشااتداواذااضدأ درا ىفلاكو زءمانمىعو لعفاهف ساو ديز وبأ لاق باتك نازو

 باين ماجر هترادت ف (عد) لدالافقاطأاعرو نأضا اوزعملانم هعاجلاوو ه _صاخؤعءملاكلْذو

 لاقيفازاعم :راهقلا ىلا لعفا ادن و ةلس م وم حاب ر هنمو ىم+هيوءالسلةماحان رواحك رو بعت

 فداصفا ًالاباهيف عب رأوا يف ل_ضفأ اذا هترادق ىف ع رىردزألا لاو ةععار ى-4:هنرادكت تح ر
 رغفاحكر هقيطعأ ىنعع ليقثتا ابهتحرامأو ا رهت.طعأ اعابرالجرلا تحرأو عب رتاذاوس

 ةفرغ نازو (ةديرلا) اح رنملا نمر دق لكل تءمعاذاةدعا ره هن هتدرتشاو عاتملاه:عبولوقنم

 نو



 ضير نجا نجح راما نتي

 0 0 ذآ آآذذآزذ ز ز> ز>ز ز ز>7ز 2 2ز>7>ز2زة ز2ز ز>ز> ز>7>ز>2ز2ةزةزةز><><><><>2ز>2ز>|><><2ةزة5ة2ةزةزةزة ةز> +>ةز زةز ة >3 >2 > ز ز زةز2ةية2ي١20202011؟

 ةزه-فاىدعتدو باصتملادماملا الخوه :وبناذوهف لا سانانوذوانوذبوذيئلا (باذ)

 ةلكس هه تداك اذارعشلا 00 ةريق ضاازوم .4همضلاب ةباؤذلاو<2-4:وذو هتدذأ لاقمشف فيعضتل او

 تاناؤذلاعملاو طوسا!فرطةباؤذلاو ةمام علا فرطاضبأ ةباؤذلاو ةص_ةعىهف ةيولم تناك ناف
 ندام لوقت سابعا | ايأ تعممىراستالا نبا لاق لدالا نم (دوذأا) أضدأ تئاوذلاو ا وافل ىلع

 ةقدص دوذ سمن نم لذآ ىف سنا اولا عال ةثدومدوذلاوىاراغل لاك اذكو دوذرمتعلا ىلا تالثلا
 ءاملانع هلباىارلاداذو اثاناالانوكي الدوذلاعرابلاىفلاقو باوذأو بوث ئمداوذأ م-4او
 ىلع شو رغملاي صعل اي ةثننملاةيوطرلا ةطس اوئشاامعط كاردا(قوذلا)اهعنم ادانذوادوذاه دو ط

 ىدعتدو هطساولا كل: هتف رعاذا|ناذموات او ذواناثوذواووذ هقوذا ماعطلا تةذلاعد ناسلل !لضع

 هفرعاذا سأي.لانال-فقاذلاّعد هنمو ه-ةرحئشا!تقذو ماعطلا هتقذأ ل اقف ةزمشاب تاك

 ةزيئابملا ةذلو طالخلا والحامل: اذا تلمع تقاذوةارملا فعل راناذو هةر
 ءابكمالاذو لبذأر ملا هاوذأو لدذىن_هعلوعف ىلعاوذو ىربا,نمانوذ دوعلا (ىوذ) جالدالاب

 نمرثك [أىوط باب نال س قالا وهوو او لل.ةو ةلامالا 4 ىف عهممنالا ضد أ ءاب ل_مهف هئيعامأو ةفو ذم

 الوءايلاو فلألاوو اولاببرعيفبحاص ىنهجنوكي و بسن ازوىوذ ل سألاىف هنذو وح باب
 تاوذو لامات او ذو لامتاذو ملعو وذو مع اوذو لامذو لعوذ لا مذ سن مسا ىلااذاضمالا لمعت سد

 ءاهللا ه قيلت المسالاو مسا ا منال ءاثلا, تدك نس> تاذو لام تاذودن ةءةدولا ىلعتل دناذ لام
 لعحت دقو ةمئاودف تاقتْدملاه._ثأف ةف_صلاىنعماهيف نالءا هلابزاحو ثنؤملاورك ذملا نيد ةقرافلا
 هللاتاذؤمهرفامأو هتيهامو «ةةيقح ىنععئشا|تاذلاقيف ماسجالان عامريعمفالقت_سمامعا
 كلذ ل جالو مدقلا مالكللاىفكلذ نوكم نأ مهضعب نكست اونا هح ول اوهللا ن- فم هفوة لثموهف

 ةمالعلاميالف ثدنأتل اءاناهقفت الءءامعأ نال لهج هللا تاذ نيملكتملالوق ةاضأا نمناهربنءالاق

 درت ةمسذلا نال ىوذتا ذىلا ةمسنلا نافا ضد أأطخ ةيتاذل|تافصل !مهوقولاق نيملاعلالعأ ناكناو

 تءطقاذاا مذ مالاكل او مل-هفصولاو ةم> اصملا ىنمع ثذاك اذاامف ناهر نبا هلافامو 05 امسالا

 سفن ملع ىنعملاو رو د_صلاتازب ملع هلو و ةيممال ا نعم ريغ تلمع ساو ىتعملا اذه نع
 سانلالاك ىت>اروهٌتماةرعْئُشل!سفن نعما.هلامعتساراصدقو !متايفخو اهطاوم.:ىأرودصلا
 ىك-و اخو ىلمج ىنعع اذ يعاولاةف رييغتريغنماهظفل ىلعا يلا اومسنو هث د تاذو هزيم تاذ

 ىانشيامهّنا ل»+ ةامكتا| ب>اص نع ىكحوئث تاذ لكو تاذئذ لكهءألا ضعب نعىز رطملا

 هلوق طاغل لاري« ىف سراذنباىكح ه« عج ويف هلالا تاذفبرضد وهما. تى أ لوقو هتاذ
 املك هلام موقلا ضءدناكاذا ٠ هلامتاذىفموةلامعنبا عنف

 لوأىأ نيديئاذلوأهتيقاديز وأ لاقو هيغل اذا مركتلاو دولا نم هلام سفن ىف هلعف منذ ىأ
 ةغبانلالاقو ئثلكلوأ ىأ شا دمحأ ىناف نددبتاذ لوأ امأو ئثلك

 بئاوعلاريغنو+ راف موق ه ميدو هلالاتاذم متاح

 تاذرودصلات اذد ماعىلاعت هلوؤ ىف ةحخلالاقو هلالا سفن ةد دومع ممات5 ىأ ةفيصصلا م1 ابةجلا

 0 أ م

 هئيعو هتاذوودلاسفنو :دصعلاةروسؤاض.أ لاثو بولّقلا نعام ىنك رود_صلاو هفنئثلا
 ىذلاْئْدلاتاذو ن اوما سفن ناعم ىلع هللا ىف سغن لاري 21| ىفىو ده ا لاقو هلافصوءالؤه

 ركنأ نمىلا تاغتااالو ةمد رع ةماكلاف اذهل ةناذاو نيفدارتمئ لا تاذوئش |سفن لعف هنعرخ
 (امهئلثءاموءايلاعملاذلا) ىبرعلام الكلا مدف وهو نآرشلا ىفامناف هيد رعلانما موك

 عسجو ةيثذ ليةف ىثنألا فءااتاخداع رو ىثن الاورك ذلا ىلععقيو زم مالو زءع (بنذلا)
 دو+ولءاملا,بابذ لاقيف فيقئقااز و ونايؤذو با ذرمثك-لا عمو سافأ ثم بْوذأ ليلقلا
 ع ةبانكوه(ثيذو تيك مهو ةرمسكلا

ءاهلا نملدبأ هكا هنذو هيك لشالاَو اولاك ثددحل
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 ةدحدملاب ءاكذااو 0 كك ذأعسجلاو لمعف ىلع ذل راف مهفلاهعرسوهو هغاالع باب نمو بعت باب

 مامتة- خللا ىف ةاكذل اري_سغتتل افىزوملان بالاك ةاكذلا مسالاو ةيك ذتءودفو ريعبلا ثيكذو باقلا

 موةلذلا عطق ةاك دلافئز< ولاق لوبهلاعد رس لق علا مان ناك اذاموهغل ا ىفءاكذلا هضمهو ئهلا

 ل لئش ه-:م صءذ نات نيج دول اع ةعمام_وهعطق هنع ةياو رو د->!نعةداو روهوءىرملاو

 عملتو و20 لجسد ئرب كلاما 0 اوموقلملاعطق ةفينحونألاقو

 ةأ ىها ل ثم لوعغم ىن-عع لل ف ىذة اشو هناك ذمكردأامالاهانعم متاك ذامالاىلاعت هلوقو موقلملا

 ةاكذ نينا ةاك ذهلوقو اهدوقوت معا اذاليقثتلابرانلا شيك ذرامتاكذ تكردأ اذاعيرحو لق

 ادةمملا باق ىلعوهو ىنعم ام يغفل ازاحياىنادلا ادتءلاتفذف همأةاكذ ىهنينملا ةاك ذىن-هملا |

 رهاظلالو-ومالكلالوأ هعوةولار هاظريمخلا لوح م دقاملف هلةاكذنين+لام 0 5 ذربدهةلاوريخلاو

 لاةوه هنأ الادلة رملا ةلزئم لزئمريهل |نأىف ةغ. ا 5 0 واراصتخا اريج -

 2 ىدعلا لا ةقافارمر ان تلعب هاه ١ اك ذلا ىصنق مهضعب هفرس دقو نياك ذلاعفرب 4 4و هاورلاو ىناطغلا

 اعمار همأ: اك ذ هلو ىف صن ااوىز رطاالاوو راظالاىلاةحابالا

 (اهتشن امو ماللا عملاذلا)

 1-0 لم فاذع-جل اوءافلذ ى من الاو فاذأ ل+ رلاةرغ_صو ريصق سعت بان م اهاذفذألا 0 ذ١)

 وهف ناهو فعضاذاة لذ اورسسكل ايةلذلاو مخلال اذلا مال امر ءالذ (لذ) رج ارجو

 ثداعناو تاهسرمسكل!اءالذذبادلا ثا ذرهثلا هلذأ لاّميف ةزمهابىدعترو ةلذأو ءالذأ علو لماذ

 ةيدعتلا ىف ليةثنلاباهتا ذو لسرو لوسر لدم نيتمشب لاذ عسجلاو لولذ ىهذ
 ميلا ميملا عم لاذلا )

 ىلع لج رلاهبم ذيامرسسك-1 اي مامذلاو دوهمريغىأ مومذمو مم ذو هف هتحدم فالخامذ همذأ (هتفمذ)

 ةمذلارسسغتو ة-مرحلا ا ضب مامذلاو هلة مرسسكستو لاذلا متفتو مملا تفي ةمذملاودهعل ا نم ه_ةعاضا

 ةمسست امم ذدهاعملاىعءو نامالاب ريسف مهاندأ مهتمذب سد هلوقو اضيأنامئاارونامألابودهعلاب

 ردسو ةردس لدم مذ ءمملاو فاهذ ىف ىأاذك ىتمذؤمفرةو دهعلا ىندعةمذلاىلا

 0 لاونونلا عمرلاذلا : ١
 اولات ةوظعلاولدلا لوسر ناز و بوزالاو هل« ة ىنعم ين ذاذراص بذذأو ب ونذعمجلاو مالا (بتذلا)
 ارد ناغ رلالاكو توذلاى رهو ب وذااوهلاقمف ثنؤتورك ذيوءام واق نوكت نيحانووذ ى مهتالو

 هريغور 'اطلاو سرغلانذورك ذمو دوسيصخلاو طالااضدأ ب وزذلاو بات 5 ل:مبانذهعجوريغال

 0 دفأ ارئاطلا فوه لاو بنذلاىف4- عاى از1نانازوىلانذلاو بايسسأو سدس لثم بانذأ هعدب

 يللا كنو هنرط طوسلاس ئذو ننذلا نمرثك أ هلمسه ماا ىهتني ىذلا عضوا اىداولا ةيانذو بنذلا

 امهئاثيامو ءاسفا عم لاذلا ل تاطرال اهيفادباست د

 نآرقلالزنامو زاحلاةغاثدنأ: لانا لاعبو ءاراسهذلا ىهلاغيف ثنؤيو فورعم(بهذلا)
 ةيهذلاهجل_ءنأالاهئنأتزو<الرك ذمه ذااىرهز ألا لاو ةمهذلاّمف ءاهلا تنوددقو

 رثالا ب هذو بهذلاب هتهومفلالاب هت :هذأو ناغغر لم نا..هذو با.سأو بيس لئمباهذأ عمل و

 انوهذواناهذضرالافسهذو هتيهذأو هبتمهذلاقمف ةزه-لاو فر انىدءب واباهذس هذي

 لاو انأر همن ىأرا.هذمنددلا ىف هذو ه:ةدرطو هدصُو د-صق نالف سىهذم سه ذو ىذم ايهذمو

 هسسقملا ىدعتد دقو تافغالوهذ نيتهغب لهذأ ئشلان 5 (تاهذ) ةعرب هيف ندحأ ىطسقريدلا

 نعءىل-هذىرش غزا الاقو ئشلا ن ءنالف ىناهذأل اهم نال تدع تأ :ك الاوهتلهذلاّعف
 يا

 عمجلاو ةنطفلاو ءاك ذلا (نددلا) بعت باب نم لهذي له ذهمعل ىو هنعل+-ثوادميهاسا:: الا

 (اءهئاثياو و اولا عملاذا)) ناهذأ

 (تاذ)



 رذلا ن م4-ملعف هدرذل او لسنا اردلاوةرذةدح اولاو ةدانح نب تدتح ههعا ىر افتلارذو:أورذمأو رذ

 ةعيسلارثاجو لاذلا مذاهصدف أ تاغل ثالثا مفو اعجوادحاوة ب رذل|نوكتو راغصا امهو ا

 ًارتاجو ةعركن از وءارلا فيغذت عملاذلا حف ة-فكلاثلاو تداثنبدي زن عىو ربواهرمسك" ةيناثلاو

 ازادماض أ ءاب ألا ىلعةب رذلاتملطأ دقوىرا رذا| ىلع عم دقو تارر ذىلع عمت ونا معن نانأ

 ناو لنه دسلا (عارذلا) فيفذءالاهؤمه "رورو نا ا رذن مهب رذلا لحي مهضعدو
 تدكسلانباظغلو رثك الاف ىثنأ ساتلاعارذو عب اصالا فار طأ ىلا قفرملا نم ناسنالا نما هنكتا
 ىلعادهاشءارغلا نع ةطسنعسايعل اونأاند نو ىرابنالا نبا لاقرك ذيبرعلا ضءبو ىثنأ عارذلا
 عمبصأو عرذأ ثالث ى هو عجب عرف ىهوا هلع ىرأ رعاشلالوةثينأتلا

 فرع: وكر اننالا نيالاك عرذأ ةلاقيف رك دب زك-ع ضعد و ىثنأ عارذلا اضن ارقلان عو

 لاقو بايعلا ىف ءاكحناعرذو ع رذأ اهءجو رات#ريغذاشريك ذتلا جاح زل! لاو ريك ذا ىعمصألا
 كلذ. ىمءاغإ 0 راح اا عامذو عر ذأ يغاش عجله بوبس

 عفن بان نماعرذ بو ا !تعرذ هو ىزر طا لاهله ةرسساك الا ضعد وه وكلما عارذ نع ةمخ.قصقن هنال

 امرذءىقلا هعرذواهغلمس ىتاا هتقاط نا الا عرؤو لامتحان ءز ءامرذ ألا, قاضو عارذلاب همس

 عس وأهم الاك ع رذتو ىءموانزو عد د رمسلا عب رذلاوعئارذلا عجلاو ةل.سولا ةعد رذلاو هقمسو هملغ

 راطلا (قرذإ عم مدل|نيعل|تفرذو لاس مدلافرذو تعمدسرم2 باب نماةرذ نيعلا (تفرذ) هنم

 ئشااعرلا (ترذ) هغافا الابفرذأ ًاوناسنالا نم طوغتلاك هنصوهو لة ةو برمض فان نماقرذ

 ترثتسأاب رذتئكاابثدرذتو هندت ن ل ا ١ رذن ماعطا ا تد رذو هتةرفوهتفغسناورذ وود

 بح: رانا دا مفااورسكلابةو دا رتتسرام لكى د ناز وىرذا اودي
 ًارذؤلخلاهّا ًارذوءاحن ااهنع ضوعو ماللا تفذ 4 ىرذوأو رذل-ألاوةفوذ#اهمالو فو رعم
 ذا مهقلخ عفن بأن ن هزمشاب

 (نعذأ) ةس ران مرعذتروعذ:أ سها و همم مس امذلابو ءذلاو هع ذأ عفن بابن مارعذ (هنرعذ)

 (امهثاثياموءاغأا عم ملاذلا) انس نامذم نار سعت رود عا

 ْنلاك تذاك ةميط تدت_هثاواهتغ ارت رهط رف ذ: أ هاو بعت بابنه مرذذوهفار ةدئدلا (ز

 تلاقو :ردذ لاقل كيتا !!ءاهاهلخد اذا: د-اولا ةرالالاردصملا نك الواولات نانصلاك ةه و
 فيف ذوهف عرس أ برس بابن مف ذيئشلا(فذ)» مر + لبق و وردار د اضيسر مشع او 5

 (امه“ 1 دامو فاعل !عملاذلا)

 لثمنودذ ةرثكلا عجب و بام_سأو بيس لثم ناقذأ ةلقل ا عجو هيل عمت نانالا نم (ندذإلإ

 (امهئلثيامو فاكل اعملاذلا) دوس 1

 مهنم ةعاج هياعءصنرمسكلا اومخلايرك ذمسالاو لاذلار دكرو دنع !ان ىرك ذىلقيوىفاس د (هنرتذ)

 اذهو ري_غالمضلابْ ل -:مرك ذ ىلع ىناعج ا لاثو باقلاقرمسكلل !ءار ارذلا ركشأو ةستفنباو :ديبعوأ

 لقال ركذلاو رك ذتف ناكامهترك ذودهنر. ذالاقف ف.ءضتلاو فا الابئىدعتب و هيلع ةعامرصتقا

 مو ساد ونلاوواولاب 4«  زوالو نارك ذوةراك ذوةروك ذوروك ذع-هلاو ىمن ألا
 هروك ذلاو وه اعسامدال ريق كارما اموال اوفا الاب هثنوم عمج ىذا !فدولاو لكاعلا

 تيران تأت !١ةمالغههشأ امو لعفلا لد الا نعم ٌءاحمل احالطد | ىف م“ ,«الاربك ذتو هثودالا فالخ

 ناراشر نرك دملاو ستان هوما ذملا عمجا ناؤة دعأق دن نهو دنهتدعقو دي زماقلاةيف هفالد

 دز ماةمفوةب هوهبشو لاح رو ءاسن تسىدنعو اسنو لاحر 4:سىدنعلوقتف فعل [4لقزملا قب

 نم جرف ارك ذلاو ظعولاريك ذ_ةلاو هلع ظفالا يف قداسا امتعا دةفد زودئهتماقو دذ:هو

 نمى ذصنمدلا(ىذإ)فرمشل اوءالعلاركذلاو سا يقريغىلعريك اذمو ةينعلا" م رك ذ هعج ناورحلا

 عرذ | ن

 ٌترذ فرذ

 ترذ



 ارخملو
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 اذهودعمم لعف نم نوكياغالوعمملامسانال نوي دمالو نددم هنملامدالف اذه ىلعواضد [ىرهزالا

 ةيسءق ناو تعكس !!نباو ىراصنالا دي ز وبأهلاثهتنيادو هتندأ ت تاقىدعتلا تدرأ اذان مزال ل عفلا

 لعافل امس او تكودمرند دموهذ هّتْضرو 0 اذاهتندلاقمف ادعت موامزال َِك لمعت بنا : هعامج لاقو بلعثو

 هتنداضيأعاطقلانبالافو ىدعتل | ىلع هيطعد نم هوموزللا ىلع نددلاذخأب نم نئادلا نوكمف نئاد

 تبلف هريسغو لهن م نيد.متاماعتاذاىأن هدب منيا ذناذاىلاعت هلوقوهنم تضر هدسأ هل دو هةضرق

 لدهغل نيدب سل هوو يصغلاو قادصلاف عممملان ٌءوضرَمل اوه ةغلع نيدلانأ مدقتاعو ةن 4١< دولاب

 وهف كلذ كهب ند دئو هن دل-معت رسمك !ايانددمالسالابنادو ةمذلا فهر ارد كو وبل لاقل ل

 اعئأسو اراهذ هيلع ضرتعأ/ن د دنامو همك ربو هند دىلا هتاكو لمشثنلاب هتند دود.سو هذ داس للم ندد

 ىليعفدقفل ةدئازمملالمقاغاو لعقمهنزو و هتيدممسا ! 1 ا دهن دو داع

 مهما

 (لاذلابانك )

 (امهةلثباموءابلاعملاذلا )

 عمجلاو هثيقب ئشلاةبادذو ةيايذةدحاول اهيذةلةلاقونانر عوسبا ارغلثم نابذ ةرثكلا ىفهعج( بايذلا)

 نمانذه عرج نعبذو اددرتم ن اريح كرت ىأ ةبدذهبذيذو هب ضد ىذا هفرط ف ءسلا تابذو تانايذ

 ةعر لدم ئايذاهعججو جذيام ةعيذلاو حوبذ مو حمد ذوهفاحذناومملا (تدذ) عف دو ى مج ل25 بأن

 نيك-لارمسكلاب جذملاو جذل حامل + نازو جذااو هةلزب اذا ندلا تدع ذلاعد د ىشلا عدل الص ًاوءادر

 الوذئشلا (لدذإم جاذملاعم مكاودهسملابا مك ةسنكل !!عذمر موقلحلا ماذا اوهب جذيىذلا

 ةيرعلا ةاقملدا ارهطوه لمور جا آكل يف رات ناز ولد .ذلاو هنو دن تمه ذاضد اال ذو دعق سان ن«

 000 املا عملاذلا) ٠
 ددأةحوز تناك ةلدماههءاو ريج نم أ ما اهد_:ع تدلو نمل انك أ | مءادحعسنازو (جدم)

 ثدنأتلل فرن. الف اذه ىلعو راصناالاة لبق نم مج 1 ا ال ا ارا تموعسق

 نكلو فرد موهذ ا .ك ملفا رة لسا ع باع دول الرول

 ىت>نبالاق دةفاضي أاواههفنالهومدسو ةغلوهف» |11 خفت نأال |لاعف دّقْغل فمعض ةيلصأ م11 لعج

 ةأرملات > ذاولات مسهخالا هاهتدان زمءزاد و لوصأ فرك منال اهدعيرالوأ 0 ومو

 لوزتلا م لزتسملا أوفرمدلا عضوم فرمصملاك لعفل ري ككل ليال داد جر

 ساف لم لو> ذ ىلع عمق ن كسي و بامسأو بدس لم لاحذ | ىلع عمدف اهلا فب ودشحلا ( لحشلا)

 يامهثلشب اموءاخلا ع ملاذلا) هراثيئأ هلح ذب بالطو سولقو

 01 عة جاح توسل حار حالا مالاو عقب تي نما (هنرحذ)

 رخذالاو راخذ ةرمخذلا عدو لاغق أو لغق ل يآ راخذأرخذلا عمو اضد أ ةرمحذو رول موهذ هلم

 ضيبافجاذاوعبرلاك ذفو رعمتابنءاخلاو ةزمهارسكي
 ! 6 اموثلث دامو ارا عملاذلا)

 تب رذو ف صدت املا أذ هىفةلمهملالادلاو تلسق سعت بان ن نه ةنرذى- يأن رذهندعم (ثد د ترذ

 ةدذيىأةبرذ: أ يهاو ل#ةتانن ماي رذه-:برذلاقيف ةكرملابىدعت:وايضاماديدحر :اصاير ذْئَم |

 221135 يابنمارؤرذ سم لا نوف( ردز هياوؤ ةيدواصر آش>افىأ ب رذو ا ىأترذ اردن اسلو رذ

 ىه ىريش خر !١لاق 2 رذلااضدأ لاعد و ةريرذلاو لثة بادن ما رذءريغو ملا تر رذو

 ئشنموشحب وبنأو ىناعصلادازو بانا! بصك " دزهلا نم هب نود سصةوهو سيطل بصق تان

 وبأه نمو ىك هير لل ١ عمرنا مال ل1 را طع هقودعس»و توبكسعلا عيش :لئمرعا

 2 تت 62 و وول
 دسشسللا

2500 

 انتمي يي يا ا ع ايدول

 د تس> ا حست يعير شد سافمست]



 د ا ا وو ع

 . هدو وج هك تقرت ق7

 وسع زف حب وو دم عتوخ عنو يريح نا ياو يبعو ةنجومج ح

٠١ 
 برب اممم ساساسساساساسسمسساساسسا بس سس سس

 اساندواسود اهسو دي هطذ1لا ل> رلا(ساد) اضيًارئاودلا ع او كل تولزنت ةيئانلاءوسلا ةرث ادوةرئاد

 نم ذوخ أم هن اكو زا وه لوقد نمم-منموب رعلا ملاك ن م ساددلا نوكر كد نم مهنمو ساردلا لدم

 لّقم_صلاسادو ب رخل انمةل-تقونأ ىوعر دصملابو همدقب ملعءأطوداثاذا !سودضرالاس اد ١

 ممل ارمسكت ماعاتلاهب سادي ىذلا سو دملاو ةلَّذ_صملاوهو مملاريسكب سودملاب هلةصا ود هريغو فلا
 اضيارمسكللاالاو هل[ هنالمارمسكه سا ةف هعاسم مد نانا سثالا هلعتني ىذا سادملا امأو هل آهنال

 نيغب لفقنازو (غودلا) ةحلسأوحالس لثمةس دمأ ىلععم< و هيد رعلا نم ةيلاغل ارثا ظنلا ىلعالج
 صقنا !ىلع فو ودمر نودموهذ» ريغو أ ءاعهلباق ودهثو نئشاادنز (فاد) هدب ز عزتي نيا ةءدعم

 ريظنالو نوومصمو نو عم بوثواولا تاند نم ماهلاو صقنلا ىلعءاحام هلدمو جو زم طولة ىأ مامتل او
 باينماغيدهفيدبو ةعألا نم دسحأ هل ميو بابل ا ميج ىف سايل ادرط هنأ دربمملا نع ىكحامالا امف
 جتفبهلودلا معالاو ىرشأ اذ_ه دي ىفو ةراناذد ديف هنوص-وهوالوادنئشلاموقلا (لوادت) ةغاعاب

 ةفرغىل-:ممضلابلودمووكملا عبو عصقوةع_صق لدم رمسكلاب لودسومغملا عجو اهءذولادلا

 انذو رو دنت رادلثم زو دتمانألا تلادو برا ىف متغلانو لاملا فضلا ةلودلا لوشد نم مهنمو فرغو

 نكسردغلاقءاملامادونكسردّقا!ناملغءادو تدث ةموءدواماودوامو دمو دءْئّدْلا (ماد) ىنعمو

 رطملا مادو ةْمافاخٍباب نم مادي مادو نكسصا ل اىأ مئادلاءامملاف مدح ناوبالْث يدح نو اضنأ
 رعاشلالات تلهّةوهب تةنرتىمالا تم دةءاو هتمدأ لايف ةزم-هابىدعي و هلو زنعدا

 مدتسك لاصعىلداف ٠ همدتساو لرهأ,لعتالف
 ىنأ:ىأ ب ودلا سل مادتسا سال لوقو هب تةفر ىع رغتمدتساو لهقملا ىأتملاك ل رهأ موةامىأ |

 هنمنوك امترظةئااذا مالا ةيئاعتمدتسامهوقنءاذو>أمنوكي نأزاحو هيلاردابد ملو هعلف أ
 ةتددم نين نصح لدنإلا ةءودو كز ءمدينأ هلأ أ ىنءملاو نيلوعغمىلاىدعتي كزعشا مدتسأو
 هلادو قارعلا نيب ومأ ثلا نيد ل -صغل اوهو مأ ثا |ىلاب رقأوهومأ ثلا نيد و لسو ه.اعهلا لص ىنلا

 نيىتو دمءا.تيمءاغامه-_ضعبلوقهديؤد و أطخ ملا دب ردنبالاق نوح هد نوئ داو ةموه2<
 رم جتفلا مودلاو ةمودلبقو ريغنكل مذااب طومصموه وا مكسو فزت هنال مال لا امهياع لمع معا

 عوطقمريغامتادىأ ةعد ملسو هيلعدثلا ىلسهّنلا وسر لع ناك وامانأ مودي رطملاريسكنا اي ةعدلا و لقملا
 عضوم ىلع قلطأ باسل ىلع قاطأ باطلا ة:ديرس (ناويذلا) هيظاو هءوادمئلاىلءموادو

 لد أ ىلا عم-+ل ف درباذ_كو فر غنعالءان نيفعضملا دح نم لديأف ناودلصالاوب رعموهو بالا
 تنودو اهوصأ ىلاءامءالانادرب ريسكستلا عمو مغصتلا نالنب وب ودريغصتا !فونيواو دلا قف
 لام-هللدئارحلا ب ترىأ برعلا فن. واوالانودنملوأر منالاعد و هتء+و هتعضو ىأناودالا

 نء<لحرو طقاسرةسىأ نيوذتاان نود نمئشو هنمبرثأى أف راغا اىلع كلذ نو داذدو اهريغو ا

 بتةكمىتلا (ةاودلا]لعف هنم نشدالو اًةءننردلعتو نم فذ دقو ب رعلا مالكر ثك اذه نود

 بان مءادب وضعلاو ل> رلاءادنمردص موهو ضر !ءادلاو تام.صحر اصح لثم تاو داهعجأا مم

 ءاودلاو ىمعاضي بعت بابن مىودىودي ىودةغاىفو باوأو بابل -ثم.اودالاعملاو بعت
 لتاقباننم رمسكتايءاودلا مسالا ةاوادم ه-2:وادو دو ذأ عملا او هلاد هذةودو دهمدب وا د-ةيام
 (اءهئلثياموءايلاعملادلا]) هحانج لرعلوءاوفاىفراددب دنا ايرئاطلاىودو
 ثوبدلا قاَمَْ_للا فهو هريغهثيدلاةمف لي ةمءلابىدعد و لوس ونال عابساب ن ماش دّئذلا(ثاد)

 لثمةر ويد م.ح اوفو رعمىراصتلل ( ريدلا) هلعف رم سك) اب ةئايدلل او هل ذأ ىلع هل ةريغال ىذلا لج رلاوهو

 جاح دلارك ذ( كيردلا) د [ىأرايدرادلابامو ىف ار دف لق اكس ..ةريغ ىلع ىناريد «ما |! بسن: والوعد و لعد
 امزالالا لمعت #بال ةسنق نبالاث ةندادلا نم امد دند ديلج رلا(نادز ةمضعناز و ةكردو لوبد ع-ةاو
 هلقنو تاعثلات كلذكو نئادوهذضرةتسا اذ الج رلا ناداضد أت مكس! !نب ١لاقو نب دلاذخأد نجف

 غاد
 فاد

 تود

 ةاودلا



 نئد اند

 ٌراهد نمهد

 داذ

 رهدلا

 شدد

 راد

 الوىدعةروه فندأو ضرما هفندأو ضرملاهمزالا ذافذدوهف بعت بان نماغند (فند) لاقأملا
 اًمنهامه دنع مهر الان الب ونوخاة> ناثوءا اد:عوهو مهرد سد سوهو برعم (ىئادلا) مراتك

 ةرم عت سىتالسال يدلنا تورش مح اًملتو بورخا .> ىتالسال !قئادلاو بونرخ ه.> هرم

 ليءاوف لاقمف ءامأ ا لعن أ زو لعاغمو ل-ءاوف ىلع عج لكل .ةوىرهزالا هلاقءايةداءز,قناود

 أندو اهمدب تد راةنيىهألا ند ثدنادو هترخرأرتسا|تدندأو نادوهن برةاويدوندب هءلااندو هنم
 ففي غل ىو زو مهم هلك لمعت ىلع ءىندوهف ةءاندس ردد ب رق ل موندب ءندو ني: عفن أن دب زوق

 قرغب نمم-منمو ثمخو هلعف مولاذا ان دىطةرسلال ات ىندوهف :وان دون دءاند لا ةمف زمهري_غنم
 (امهثاشيام وءافقاعملادلا) سدسخلل فقغلاو مئالزو مهملا لدعمه

 ةيرقلا سئرىلءىاطد برعم (ناقهدلا) زيا اهدلا عجلاو ب رعم ىمرافرادلا ىلا لدملا (زيلهدلا)

 قاطيب رعلادنع رهدلاو ىرهزالا لاورثكوأ لة نامزلاوه لم قو دءالا ىلع قاطد ( رهدلا) هلامرتلا |

 رعت عمو لازاهاك ايندلا ةدم ىلععقد وكل ذ نملفأو ةن-ا الوصف ن هل_-صغل اىلعو نامرل ا ىلع

 لاقدالن كل لاق ارهداناموارهدانيفكد ىرملااذهوارهداذك ءامىلعانة أل وقد برعلا نمدحاو

 هبفا اذتالف عاستاو زا ل ماعلا نمزلا ىلع هةالطا نال لوصف ةعبرأالو ةنمزأ ةعب رأرهدلا

 امأو سايل ىلع فلاب رهدثعبلابنمؤدالو رهدلامد-ةيلوقب ىذلال-+رلاى سب و عوممملا
 ىلا ىلعأ نم طعس اروه ريروه دو سا .ةريغ ىلع محفل اب ىره دلاةيةرهدلاىابسناذا نسملال>رلا

 وهفاشهد(شهد) هرثك [تهذلمللاروهدتو هرثك أ طةسولامئااذا ىلءرلاروه دن هذوخأ هلغسأ

 هغللا ىه :ذهو هريغ4_ثهدأ لاّمِمف ةزمف اء ىدعتدو افوخوأ ءاي> ل ةع به ذ بعت باب نم شهد

 حمم نم مممو شوهد موهف عفن باب نما شهد بطخ هدهدلاممفةكرطابىدعتب ة:-غلىفو ىدسذلا

 ناهدهعجو هريدغو ثد زنعهب نش ديام مل انن د دل اول تاي نسا فاد ربو رعشلا (تنهد)

 نهدملاو ةحلاصأ او ةملا لا ىهو نهادو لعفأ ىلع نهدآو نددلاب ىلطت ه9 !ىلع نهداو ريسك-ا |

 ءاوهدوءايهدة.هادوهب ل اذاهاه دي عألا ءاهد نم لعاف معا ىهرو ىهاودلا ع+حاوةلزانل اوةيئانلا

 ١ (!.هةلئيامو واول ا عملادلا) تكلا نباَنَع

 ةدود:ل-اولافورعم (دودلا) رقوةرقلشمحود ع+ اوتناك : ردغىأ ةيطعلاةرصذلا (ة-ودلا)
 ةعز> ني دسأ نين ادود موهبأ معابدسأ ىنب نم ةلمسبق تمم ىنثملا اظغادو نادود هينْمَمأ ارناديدعجلاو

 ةينادو دلاعيف اهظفل ىلع ىسعلا بسنت مهلاو ناندع ندعم نير ازن نب خم نب سا.لا نيةكرد م نبا

 ماو دودلا هيف عقوادب و دتدو دو ةداد ادادأو ايدو ادادفاعغو لاق ىنانن مدا ديدادو دودي ماعطل ادا دو

 راو كلغلانارودوهب ناطانارودوارودرو بت دملا لوح ( راد) هبابس ام5 ىلعءا:ب لكن ملعاغلا
 وو ل ثماع ئالك ىأ ةلسملا ترادم هوت هتمورارةتسا الو تومشروبغ نم ضعن رنا اهضعب هتاكرح

 رودو راد ىبعاضرأ عمسجتو ردا لاقيف تاقتوز .متالوواولاز متو ساف إ لئمرودأ ع-طلاوةئنوم

 دمعل قف ىمههب وم صلارادلاو ازا لئاةلا ىلع قاطت دقو عض اوااىلعرودلاقالط!ىفلدالاو

 ةدحاولا كلذ ن م ةيادلارثاو دوتارادع-جاوامترادتسالد الذب تيهمهريغو رمقلا ةرادذر ادلاورادلا
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 (تالد) اضيآبورغلاىفلمعت_س وءاوتءالا نعتلا زدعق تاي ماكو دموغلاو سدشلا تكل دو

 وهواهةفو لادا ارمكبهلالدلا مسالاو ةلولدر دصا او ةغافلالا,تالدأو ل23 بان + هيلو ئذلا ىلع

 الدواللد :ًارملاتلدو فشاكل اود شرملاوهو ليل دولادلءاغلا مساو هقالطادنع طفلا هسضتةدام

 سيلفو ساف لم ىلدىلعرغصي ريك ذ:ل!ىفو ولدل ا ىهلاقيفرتك أاهثينأت ( ولدلا) فالخامسدلو

سولف لم لوعذ ىل_ص ل اوىلدل اوءالدلا ريكا اعمجولدأ تالثوءاشا همأدثدت اجا١ىفول دأ هنالثو
 

 كلاىدأ وة اوامامتجرخأ امتولدواهت ولدو هيف هغل اه ولدأ امتولدوامقةسلاهتلسرأ ءالدأ | متءادأو
 ولد همل ادلا 0 اوع دولا امل_دوف اهتنثأ هتحو ىلداو ولدلاءالدا نما لدواهودفو ةوذمل ابتمملا

 هفرطو كلذي هفرط طب رب لمح ذود مدلولا سأربد-ثيوبيلصلا ةئيهك عنصد ب شخو اهودفو
كوىل اودل اعل او هلوعفم ىنءعةل عاف ىهق امس و ركل |!سأر ىلع ماق عدس

 هعمتو ىفاراغل اذ 

 (اههئاثيامو ممملاعملادلا) نونخم اراهرمسغف ىرهوملا
 نوكسسلاب ثمدلاةمفر دصملا فه دقو لهسو نال س»د بان نم ثم دوهفامدناك-ملا (ثمد)

 هعاخ لهس ةئامدل- رلاثمدو هم دلاق يف فدع_ضتلاب ىدعب وهب ىمس و فاك اوفاخلا للم

 معالاو لق باد نم دءئشلا( ىهد) همأ هم لكل + رلا م دأوهب رغستو هيف لخدئثلا ف (عدنا)
 وهو نيعل اءام (عمدلا) هماع صدو هللا ه يصد لاق ف ف ءعضتلاب ىدعب ووعموازو كالهفالثمرامدلا

 هعماد نيعو هيف هغل بعت بأد نم اعمد تعمدو عفن باد نماعمد نيعل تعم دلاقد لصالا قردصم

 حالم لك ةغمدأعمملاو فو رعم ( غامدلا) ةعماد ىهفاهعم دىرح ةحمُشل ١ثعم دواهع هدلد اسىأ

 ةامحالو عامدلا فت ىّتا | ىهو ةغمادهءْدلاو هغامد مظع ترمسك عفن بابن ءاغم د هةغم دو ةحلسأو

 اهتهصآ ضرالا تامدو هةاصأ لق باد نمالمدئشل !تامدوءربلا ىلا عج ارثحرلا(لمدنا) اهعم

 فو ردمر و هصع نازوجوامدلاو لمام دعم او سراف نبا هلا ىف رعوهو فورعم لمدلاو نيقرمسلا.د

 هلثمو مدت تمثد لأ ة دف هخلب رق باد نموسعتو برعض ىبأد نمم دب لج رلا(م د) «:مروصقمجامدلاو

 هرطخم حمو جفلاب ه-مامدفعاضملا ف عباراف دج وداكدالو رّشلا نمرمشت تررمشو بلت ثمل

 لثم مامدع+ل او ممدوهف ةريغصلاةلؤأاوآ املا ىهو رمسكل ان ةمدلا ن هذوخأم هن "اكو همسج رغصو
 هجوما هب لطي ءالطرمسكسل اب مامدلاو فيصص:اذه ةمهعملالاذلاو عامدع-+او ةعمد:ًرملاو ماركو رك
 امءاسنل ارم ىتلاةرخ !مامدلا لاقيو ناكسص غ.صىأب هتةيلطاذا لثة با نمامدهج ولا تمثدو

 ه.:مدلاو نيج رسلان مدل ام لى نازو (نمدلا) مامدلااهتيلطو أتاك نيعلا تمبدو نوفهودجو

 نمداو ردسو ءردس لب ند دلكل افعل اودّمللا هنمدلاوهودوسامو سأنل ار عا هنمدل اوهعضوم

 جرخ حيعمتلا ىلءاضر أ ا ممدو عت بابن مىدحرملا (ىدإ) همزالو ه-.طاوانامدااذك نالف

 نافل .سدالو اهمدج ري ىتلل ةيمادهخشو ديد ثدلاو فل ًالابىدعت وصقل اىلع مدوهف مدلاهخم

 بارعاف رس مملا تاعجو ملل تفذ._> نكسل ملا نوكسي ىىدمدلا لص لاقد و ةعم اذلا ىحهف لاس

 طفل ىلع ىمدقوناومد لاش اذهوو و هلصأ لمقو ناممدلاقمف 7 املا وميملا خذي لصألا لمقو

 ( امها يامونونلا عملادا) نامدلاةيفد>اولا

 ساطغلا هنوهمن ريصم طبقو امل انوناك نم سداسلا مول اوهوىراصنل ادعس اف نازو 3 (غدلا)

 بتكلافروهتااو فو رعم ) راندلا) لذددشتلا» لج رلاجيندوا.ناي ريس هبسحأو ىرهزألا لاق

 مه-صعتو ريناند لاعمف ل اعلا درب ا ذو فم فذخال ةلع فرس ل داق فرعضتلاب رايد هلص انا

 جابيدو سدمايدو س امد تقيثاك عما ىنءايل اتدد ول كا ذكن اكو لهن أ, دود هوهو لاعيفوه لود

 ىناممقئادلانأ ىلءءاشام رع هريع_شاع_صنو هريعش نيعمسو ىدح|نازورانيدلاوهمشو جمدابدو

 وهرانيدلاوة-.> عايسأ ةعبرأو نوتسو نامنرانيدلا تايح ىناسث نادل لمن او ةبحا سنو تابح
 ا. 1005 2 0 اق امال لفك ال ال قت نسال نثل"170717 13 نا تنل 100 117 00 0نلط170 ا دل 011م 101: نا: 71:158 790 6 قلل كن ق1 توت لكانت 1717من هج هنت 2/9773
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 ىنعملاو تن لهم ف ناك اذاالعاة لو ءغملا نولوي ممتًاوهو زالا لد أل بولس ىلءوهذ قفادءامنم

 نوفدمئ أ قفادوفو رعمىأفراعو موةكمىأ اكس هّقفاوبام ةيطوقلا نبا لاقو ٌقوقدمءام نم
 عجو وف دملامءامفلابو ةرملا حتفلابةقفدلاو قفد ىذءام نم ىنعملاجاجزلا لاقو موصعم ىأ مصاعو

 ىأ ةبادلات ةفدو نيعمجىأ مخل اة اوةففدموةلاءاجو ةعفدؤمد_ةئاكموهشمل اوحوتفملا

 بابنمانفدئشلا (تنفد) ايا دعتموامزالل معتسا+< تعرمأ ان, اهتّمفدواهيشم ىف تعرممأ
 هتريسسوهتعك ثددسملاتنفدو وهن دناونوذدمو نيف دوهف بارتلا قاماد أ تحت 5

 نم جرو لم-ءلادكنموأ ءالومنماذوخ برهاذاالاعتفا لءتفا ل-دأالاو اناؤداد_.ءاانفداو
 معا ىفلاقب الواولا سعت اين مزوم-همأف ديت ديلا (ْىفد) اقاناىهسدال هنا سعد سبل ددلا
 نابضغل م ىأف دىثن لاو ن ادرك ذلاةصخلا نفدو يعن ناز ولم انذار قد لعاخلل
 دربلا فالخ ل نازو. فدلاو ب رةلاثممويلاوفدو هؤف دام سل اذا ىضغو

 (اموةلثيامو فاقلاعملادلا ) ١
 لتفباينماقدئشلا (تققد) ءارجن از بارتل ا ىهوالذءاعقدلاب وصل سعت باب نم عقدي (عئد)

 نينج لم ةقدأ ىلع عم و لوعغم ىنعع ليعفاضد أ نيسطااوهو اهريغو ةطنملا َقمقدو قوق دموهف

 ||| ريغ ىلعلادلاو مملامضيقدملاوءايك ذآلا الا همهغي داكن الف هانعم قو ضغاذااضد ا[ ةقدرهألا
 ليقف ءافايىفاثلا ثذأدقو هريغ :و شامقلاهب قدءاموه سامقلا ىلع لادلا حةفو ما ارمسك ءا> و ساق

 || للا لد ىطسق ةرشل الاكو لقدلا لس لذل١لقدأوةلقد:د>اولارتلاأ د رأ ني ةهتشب ( لئالا)ةقدم

 (ا.هثلثنامو ناكل عملادلا) مودلارعوهوالقدهرقراص

 ليق ناك دلاو عصقر ةعصق ل_ثمثاك دع حلاو برعم ةبط لا وهو هيلع ساد عفترملا ناكملا ( ةك دلا)

 ىنبهلهلا تااماذا مءألال ات عاحوبأ لات اهيلعدعهد ىلا ةكدلا ىلعو توزاحلا ىلع والطب و برعم
 صخش ام لطل !ىناراغلا لاو ةعمت يه ةكد ىأىلاعتهَننا نذاباهكسجف ناك دلاكم اند لمملا لبق نماهتت

 شفخالا لاه كلذكو هبومسس دنع ةدئاز نونل ا ىطسقرمسلا لاّةف هنزوامأو هوو ناك دلاكر ادلاراثآ نم

 عاطقلانبالاقو طيلسلا نمناطلسل | قتشااك اذهو ةطسنمىأ ناكدةك أ مهو نم :ذوخأم ىهو

 لاعفةلاصالا ىلعو نالعف :دانزلا ىلع هنزو و هندضن اذا عال تنك دن مذوخأم ةملصأ ىه ةعامجو

 عقو وثدنأئ لاو ريك ذلا هيف مدت دقف توزاملا ىنءعناكدلا تاعج ناو هريغو ىره زالانيلوةلا كح

 ناذ نيتظفللا ىدح !فذ--باوصلالاتو <. ماع مهضعب ضرتعاناكدوأ توناح لازما مالك ىف

 نك دوةكدلا لعو تون الا ىبع قاطو ناكدل انا مد: ضارتعال اذه 4-> والو ناكدلا ىه توزاملا

 ءاتكدىثنالاو نكدأرت ذلاذ داو-لاو ةرخ | نيدوشو: ريعلاىلاهنواثاك اذاسء2ساننم انك د سرغلا

 (امهئلثيامو ماللا عملادلا) ءاردور جأ لثم

 اذهكو يصف أمغلاواهمد هو لادل ا دقي ىف رعل موو برعم ىسرات ةيادل اهرب دتىئا |نودتملا (بالودلا)

 مسا للم هنمو ىعحهب و لد موهف هلك ليال ارا ساما امرت !لثماج الدا( ل دأ) ةعاج هياعرمه ثق!

 بيعمتك اسيلدتعئابلا (سلد) ديدشتلابلددقف للاخ آر ناف ةفاقلا مم هو ةنانك نم ةليبق
 ديد_ثنلاو بسذ بان ماساد سل داض» ألاقي وةعامج و ىباطخلا هلاو اش أو ىرتسث لا نم ةعلسلا
 الوةنامخ الى أس ادالو ساو ىهالا فى سدل لوقت امد ارعاتعم+ىرهزالال اقلام ءتسالا فرهشأ

 نيدهفب (ىاالا) ةىظااوهو سادلا نم هلصأو سرا نبا لاقو اضدأ هع دخلا مضل ار ةبلدلاو هعبدخ ١

 ضرقعم نباوه قادلا لءةوهلدول -دأو برعم ىمراخو رغل!اهنملمعي رهظلاةليوط ةرفاوخ ةمدود

 ىادتو لسن أريغزمجرخ .د,عنمفيسا!قادئاوىورلا سهل اوه لاعبو سفلا همسي هنالاقد و
 اماهتعد ضرالابلعنلا تكءلدو لديب هتس صل باب نماكل دئشلا (تكتاد) لبق ليسلا ظ
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 لوقف فلالانا نوب برغل !ضعبو ةرلا ةوعدلا سراؤنبا لاق ىوعدلا م سال او ىمقنا هئلط هة.عد او

 ريس ىأ هلاعف مركب ع د.نالفلاشناز اوح ا ءاالخ د ةذر الا نب ءامدالا مشن د-_قةوىوعدلا

 ترث ؛ !برعلا نال وأ حفلا مهضعب لا اهو واولارمدكرىواعدلا يوعدلا عم جاو هسفننعك لذي

 نب دجأ سايعلا ىنأ مالكر عدد هبو درغمل || ماع ىنب ىلا ثدنأ تلا فلا أ ىلع تظفاحو تقغف فيغتلا
 نورمسكن دقو ممل ايىلاعةرثكالا لاغل ا هعمة رمسكلا اوأمتفلاوأ ملا ىلعف ىلءناكامو هظغاو دالو

 عما فلا دعبامنأ ثيثهنالهبوينسم لاكن م موهغ ا اوهو ىلو أر مسك مهضعب لاقو هنمريكى مالا

 ىلءح اولاك ىن+نبالاق ساما !نعجب راخدنال هياع سامتدالعوم ف هنم حتفاموارو كمال !نوكي ال
 مات لص لاو ىاش اولا تدكسلا نبا لاتوو اعدو ىوعد لّمم سسك! اب لام> لص ًلاوماللا غب ىلابحو

 اذاىرفذ لم ل_عنأ اه سل افلا ارمسك» ىلعذف تناك ناو جارمسل ا نبالاقو فرفزؤعلل حعتف مم باف

 لافي فاضيأ ف لأ ةنوذحن اءايلانملدبتو لاعف ىلع تينب م ثدنأةلل ىتلا ةداب لا تفذ.> ترمسك
 ةدحاو لكنو 2

 نبالاق مث ىواتغلاوىواتغااوىوتفلاهلثمو ءاوس ىواعدلا يف رمسكلاو ستقلاف اذه ىلعو لعف اف سيل

 مم لصأللا ىلع ءاج ذا لاعف ىلع بابل !ذ._هاوعجم ما ىلع ا دب راذذ مفوةهن وبسس ىنعي لاق جا 1
 لاو ماللا حت ةبللاعف دّق_غا سللامدعاوءاملا ن:فخأ ف االانال فيفذالىأ افلأءاملا او
 سلا ضعد ىف ةطومض# ي هو بلاطم ىأ ىواعدو ىو عد مالا ل

 لاخلوصالا ىلع راج وهو لوةنم اذهو مم واعدن سال! ىلطعأ واكد دل قاراقماهزركو واولاحشفي
 ناينملاادتو مد ةثاك ىن> نا. اقر هلل سأل كل مدتلا. نعدسع لدو أتاانع

 يعادتو لاما:ليهاذاىلمرلا نم س:كلايادتو طوقسااو مادهالاب نذآ ولنا
 كلذ. اضعب مهضهءاعدتاقتلالاباوعا دتو «.لعاوملأت نالف ىلع ساغلا

 0 و ءاقلا عملادلا)

 قاَقتْشاهلفرعد الودب ردنب الاف ىفرعوهو ءارغلا اهاك- ة- *للادلا ارمدكو باسل | هدب رح (رتفدلا)

 تبعتفتاننمرقدوهفار ةدئذلا(ر ةد) لد ءلا ىلع قة لوقد اك لد ١ ىلعرتقت لوعد برعل ص

 اذاهنرا لل لاقدو نتن ىأر ةده-فلاعد همهم أ سافنازو رذدلاو هغافا الاب رف دأو هع را

 هفعتعف دو عف دناو ها عفد (هتعفد) مذفاورخل اثم نع ةيائك عيرلا هنت:مىأرافداب تقش

 تعفد واضعي مهضعب عفدموقلا ةادثو هةلطامهةح نعهةعفادو تعحاح لم هنع تعفادو ىذألا

 موه اعفدوهنع تلحر عضوملا نع تءفدو هيا |اهتددراهبحادىلا ةعيدولا تعفدو ةحل ايهتددر لولا
 لاقي ةرععف دياملممامضاايوةرما مقلب ةعفدلاو هيلا تمهتنا لوعفإلءانبل اباذك ىلا تعفدو ةرعا اج

 ةعف دءانالاف قب وتادصعو : دهم ثم تاعف داهءججو رد_صملا ىندع تفلاب ةسعف دءانالا نم تعف د

 تاعفدو عفد ع-+لاو ةقفدلا لدم هري_غو مدلاو رطملا نم ةعفدلاو سرافنبا لاق عف ديرادق«ىأ مضلأب
 هلاريطل هيحانج كرا غيفدل-23با,ن مفديرثاطلا (فدإ اههوج وى تاذرغو فرغو ةفرغلثم
 هحوىلءءالج رواش معرسأ اذا كا ذ لاب ةغا فل الا بفدأو هامنجام هو هيف دأ م برعغهاذعمو

 هّمْعُف ادوهفاد ىهفا:لاربس تراس اقف د برمض باي نم ف دن ةعاسا تفدوان اريط لقتسد ٌمْضرألا

 لاذلاو هل ماقمف اء ففدو ل-25 بان ن مف د. هءاعفدو هلع تزوحأ اذا لاا بانن ماقاودو هفادم

 لُممفوذ دعس لل أو ْئ لكن م بذ+١فدلاو توملا دوب احر هرج هاذعمو غل هف ادملاتاءىف يعل

 ىذلافدلاو نينا نم نيهج ولا فصحملا ااةذده:مو هفدلا لاق ف« اها ثوب دقو سولذو ساق

 :دعب لسنا سكان ءاقفدءاملا(قفد) ئدسل (فدتساوتودول حلاواههف ولادلا مضبدهب بعلي

 ىلاعت هلوتامأو لاق د تماما حل الا ركشا قو دم قذادووذىدع: الو ىدعت:انأ هتقفدو

 تي يت تتلطصظظططُسسلللل1ل 1ج1ا1_<ح>76>6اواااااا 010110101110111 تن7497 7#

 هقنقْئُدل ا!ثدعداوهلوةىأاذك ن القىوعدو ماعطل اقرسكل اوبل اىف تفل نولععو نو سكعي

 راذد

 زفد

 ىود



 هرد

 رق ليقلرادو مهنة حلا ذاءاملعلا ن هةعاج مرد
 قا تأد ع اكل موز هللا ركون! (هلاكان اجض !ئرك نم هب

 كرد

 ىردذد

 منان رتاىذعالا بريلارثك امداكاذ-هو دعو لاو ىنعع هثاعدو هتاعدمو نالف ةوعدف

 ةمست ىهر ىرادةمتااو مت نمةل..ةونأ مرأدى م*هبو مر'دوهذ اطذ خلاسرا افعمام 0

 هردي مولا نع(هرد) نعموانزو عءووه: او حو لثم نردو هذ انرد برشا (نرد) ان. راصكأ ضع

_هردلاو ملا -كي هرد وهف عف دوم منع ماك 506
 0 ةضفل نم بو ريذال مسا ىالسالام

 افلا ارمسكم لاعف هنز 2ث رع
 ىلعال_+م هردلاة مذ 0

 راند دافصت مهردلا اوىذاو دهس مهردلاو هل اغلانازوالا
 6-1 .اهاحلا ف مهارالاتناكو 4و

 مهردلكالاةئاهضعبو مأكل ةب ربط 000 ءمهرد لك هب ريطل ا ىهواؤ اف > اهضء»ناكف

 ةماغم لا ليقو ةيدمعلا ىه-:تناكو ق.ذاود منا
 كيفخا ل 35 .لسأر هل لاي كلم ىلا سل

 ليف ارش نعت هر رع نأ :وقمناودهة هم هنرد لك ءاق نييواستمنيمهردالعحو ل اءةملاو

 اصلان ادار ةسيعرا لع ع سن اهولاب بان جامل بابان كمل
اذدهاو>ر مسا اونينز ولااو طلقت: ناسا! تاطو

 نزومهاردلا ضعب ناكل اءةونز ولا
 اط ارق نب 2

 هتسنزو ىمستو مشع ىذا نز واو ضءدو هج نز و ىعستو مش عنز راهضع وةرشعنز و ىهستو

 نممهاردةرسشع تعجاذاك نال هعيسنزو ىهس: واهم! ةناكسف نز ولا اذه هئالثلانازوالا نم اوعمخ-

 فضصنتطا ارمقلانأى أ.سو لمقام م ةعمس ع-.ملاث تانوالاق نب رشعوىدحا عمم ا ناك ف نص لك

 مالسالا لق نازوالا دحأ اذهو بونرش ةيح ةرشع ىتنثامهردلا نوكيق بنرات. قذادلاو قناد

 ب ونرخ هم> ثاثو بونرخ ةمحو ونادلا نوكيف بونرخ «بح ةرمثع تو هف ىتال_سال 1 دلاامأو

 هه رادودب2-4: رد لاف ةزمفأد ىد-ءد وهشام هيار ردو هدردوىر باين مانردئثلا (ثدرد)

 ه-ةعفد ةنساد ن 8 مًاردز مفاد ئدلات اردو ا نكمل ا 57 درو« ند اوه:ةطالو ارادم

 (ا مهل امو ني سلا عم لادلا) اوعفاذتاو رادنو هتعفادهتأرادو

 ةبرقلا ةركسدلاو اد رعم هيس- ا رىرهزالالاو كولا ن وكت و تود هلوحرمدقلا هبشيءانن (: :ركسدلا)
 سولفو ساف لئم توسدعم1او هءاو> ىف هددرتا < ةكوتاسنالا هسلدام باكا! نم (تسدلا)

 ه2 سددقف هميغخ أ ئث لكو هم ه:ف دل 25 باد نماسد بارتلا ىف( هسا ب رعموهوءارعدلا ثسدلاو

 (امهئلثيامو نيعلاعملادلا) مدل ابا متذطلا هس ةمقللاتععدو مهو ماس

 مضلايةياعدلأاو بعدو هف بعت تاي نم هغل فو بعادوهذ ىنعموانزو حزع حرم للة بعد (بعد)
 هعسوهو بعت باب نماعع دنيعلا 2 د اق اد حامد امل معا

 ءارجور جحأ لثم جعد ء-هلا ءادعدةًأرم او عيعدأ لج رلافاهضا د: ىباهدا اوسةدش ليقوداوس عم

 وهفرعدد ملا ثدرحللا ل> رال لق 4-:مو هنا درتك بعت تانز هرعدو4ذ ارعددوعل |( رعد) رةحو

 طئاخلاهبد:ةامر كلاب ( ةماعدلا) ةسارتشلا ىنعع ىلا فاضيأ ةراعدلاو غلاب ةراعدلانيد رعاد
 لاه ,اكموقلا ةماع دوه هموق ىف ديسلل لق هنمو عقن باب نما هع دطث اذ تمعدو طوقسلاهعنعلاماذا

 ادبزتوعدرريغلان ءهدنعامق تءغرولار بلانةهسملاتلهتن أع اعددوعدأ هبا (توعد)م هدأ ا عوه

 ضاول-منوعادو ةاعدع-4لاو هللا ادوهف هالصلاىلا سان!!نذؤملااعدو هلا. قاثءلطو ه+تدان

 دوعدلا اومءالااذمهت.مءاذاديزيوادبزدلولا توعدو ديول اىلا و وخلا ىعاوىبنل اونوضاهوةانخفو

 لاةد هيد ريغ عدل اداول اء اهدا سكدلاب ةوعدلا ىرهزالالاثو دب ز نبا هتوعد لاه: ة.سنلاقريسكللاب

 ىعع ولو الا نم ل ءاذ ىنععوهف همر يغ همع ديوأ همدأر يغىلا ع .ديناك اذار مسكت اب ةوعدلا نيد ى دوه

 ريسكللاب ةوعد موعل !ىفى اكل! نع و كلذ لثمءاعدالاو تفل :واعدلاو يوعدلاو ىفاشا نم لوعفم

 نحن لاقي لدن ءاواك أيل مهمباطاذا سان !توعدن م معاماعطلا ىف خلاب ةوعدلاوءاخاو ةبارقىأ

 هن روسكحصورب
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 عرفلا اذه لق هنمو مهدد لوزنوه لد مهمسن نم سا ىأ مول نيد ىل.خدنالفو رت
 عم لاو فيضع (ناغدلا) بايلادقعه.لعل مشي الوةيسانمو ادارط سارت ذ هنأ ءانعمو باهل | ىف لمد
 تذحخدو توسل !منخدي رب رذلاكروخ ةذرغن ازو ةندلاوا فري ظن الو نئاوعونامعهلثمو نخاود
 تمءقلأاذا بعت باي ن مانخ د تن دوا ماخد عفةراانوخد ل_ةةو برمض باب نم نخ دتو نخ دتراذاا

 بح نخدلاو نط ايداسف ىلع ىأ نخ لع ةنده لة هنمو ناغد كلذل ميم ىتحاهتد_بفأف ايط>املع

 ((امهتلثي امو ارلا عم لاهل ) ةنغدةملافورعلا |

00 

 تةيزفو سا دي ص يلو ني جعل يع روج

 هع تب وعر وس نع

 ىبرادلاةب دقو:ءاركلاو ةواريضلا ىهو ةيردلا معالاو بعاد نمبردووهفاب ردلحرلا( برد (

 لخدملابردلاو برد#ف ل ةثتلا<: ردو«ةءانصب ذا 1برادلاىنارعالانبالاتو لعافلا مسا
 لاق.ة بالا ىنعمىفهلمعت تت رعل اوايد رعهلدأ سداو سول :و ساف لدم بور دعمالاو نيلمحنبب

 دعت باي نماجو ردىصنا(جرد) هيل !ىذفيأل بايلاك هنال ب ردؤمضلا لخ دلو ب رداهكسلا باما
 ات ردأ ةغا لتةباينم اح رداهتلسرأ اذا ةماقالا تج ردل بق ه-:مو ىشءاملو أ ىفال-ءاق ىذه
 َج رادسملاعم-لاوفطعنملاوأ ض رتعملادد زدمه-ضعبو قب رطلااءارلاو ملا حيي ردملاوفاألاب
 هنذخأ هتح ردقساو جر دتفار دنرهألاىلا هج ردو جردو بدن مبذك 1 لئلا ىفو تام ردو

 بعد لكم هد ردةدحاولاىتارملاجردلاو هك وطفغأ الابباةكلاوبوءلاتج ردأوال_ءافالملق

 تددخ ىت> كاوسلاب لد 2-2 ىناصرأ ثددحىفو ءادردلاموءادردلاونأل قف ىنك اهيوع ارو

 لئمراردءا.ثواضر أر و ردواهريغبر ادةاشو رثك لثقو بمذ فان نماردهريغونللا(رد) َندردأل
 هللل-5 هذمو ردصالاب هءءست نللاردلاو املاح اذاةاّسأ اررةساو هج رشا هم>اص هردأو رافكو راك

 ةريسبكللا همظعلا ِةواَولْلا مضل ةردإ و هتراك و ردلاةئءهرسكتلاب وةرملاحّتفلاب ةرالاواسرافهرد

 (سرد) رادو ةردس لة مرردعممجلاو طوسأ |ةردلاو فرغو ةفرغ ل مرر دوءافا فذ. < ردعمجلاو

 لقت اد نماسرد ملعل !|ثسردو قةعباتكل !سردوهراث [ثدءفخو اقعد_هقتاننماسو ردلزنملا

 سرادمورسسكلل اداسارد اهودنو ةطنخلا تسردو سردلاعضوم مبملا حشد ةدس .ردملاوهتأرقة_ساردو

 ىلع رغصتو هكا ًالاىفةثنوم ددحلا (عرد) ع امم و حاتشم لثم سد رادمعمالاوومتسنكد وويلا

 اهعمحو ءافايةعب رد لق اعرو 200 هع ىلعريغصتل انوكي نأز اجو سا.ةريغىلع ءاهرمغب عد 55

 ءاشلاو سرفلاعردورت ذ_مأه عمد :ًارماعردو ةيدرزلا ىهوربثألانبالاق عاردأو عوردو عردأ

 هساردوسا لوم مهضعدو هرئاس ض.داو هسأر دوس !ذاةفرغنازو ةعردلا مءالاو بعتٍباب نماعرد
 قرود | ذم عردالا نبا هنمو ىوم رك ذملا ف سوبوءارجو رجحأ لثم ءاءرد ىثنالاو عردأو هف ههنعو

 تر آللي مالغلا كر دأو هم حلف ه:ءاط اذا( هةكردأ) ىلسالا عردالا نبن ةث ههءاو ةقياسنملا

 نيتهشب كردلاو ىونعم قو وهو همزاىرتثملانُملا كردأو هتفو غلبئشلا كردأو تعضنرامثلا
 نامز مس اواردصم نوكم ميلا عضد كردملاو 'كردلان اهضهنموئشلا تك ردأ نءمساةغ!ءارلا نوكسو

 عرشلا لرادمو هك اردانءزو ةكارذا عضوم ىأ هكر د اذ هواك ارداىأاكردم هتكردأ لو ناكءو
 ىفنولوميءاهمغلاو عرشلا كرادم نمداّمبالاو صوصنااد لد: ثدح ىهوماكحالا بلط عضاوم

 نم مملامضب لعفم لاميف باما ادرط ىلعةمئالا صن دقو هجو هي رذغل سلو مملا تف دالر دم حاولا

 اولاو مشل «.ف عمد لو تدوآنمىوأملا ولات ساةلا نعت جرن ةعومسسم تاك ته:ئةساو لعفأ
 نالف از *ك:عت أوس أو ئُدلا تعدخأن ءعدذملاو هتةولوءاسمالاوحام_صالا عضو ىسوملا ميصملا
 ١ ذخأالاهح ولا سايقا !نعجرخاهف كرادملاو 2 ذيلواذوذ تتغلاب و سايغل ىلعهذهىف مقلب

 هبادىف لص مريغهنال ه.لع ساعد ال ساعا انعج اناغلا اولاق دو عام مع وح ةيسامقلا لومصالاب

 تكَردأ لام قوحالا كرادتلا لصأو هتكرادنو تاذفانتكردتساو مظوأ مهرخ قه موقلا'لرادنو

 نعد

 برد

 جدد

 درد

 رد

 سرد

 عرد

 علا اردأ
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 لاقباذكلاوهلا+ذلاو فد رعثلا هلآ نم ةعونممالعالاو معاهنالم الو فلأ اها ديالو ثدنأتل اوأ

 ةم_عملاءايلنابوءابلاو نول ان دو غبدىممدألا لاقو لاق هكنو هسأر ضفخا ذاءاخل اوءاحلا »عدو

 لكنم ل-.ها|فالخ فرغت ءاما|نوكسو نيتهخن ( ريدلا) ف. صدت بالا !ذهىف ةمهمملالاذلاو اهي

 دعب هعدعأ اذاارمددتهد مع لح را ارد ه:مونا نال اه:ءردأ امهلدأو ردم الار” اللاعقد هنموْئ

 ردأو ةعزفا نع ةبانك هربدهالوو رايدالاع.+ او ج رفلاربدلاو ربددعب ىأربدنم هد..ع 0

 ارودمه-لاربدو هل ثم فا ًالايربدأو مرمصت !اذادع3 باي نمار وبدر منا ارب دوري داذراص ىأ ىواذا لج لا

 ركف نعهتاعذاربب دترهالاتربدو راودو ةربادماهسو ربادوهف فد_ف أن مج رخاضد أد -عث باب نم

 برغملاههجنمبم عرلوسرنازو رودلاو هرخ او <25 أاعوهو هربد ىف تراظنار دئهنر دتو مورو

 هتلمقتسا ف الخ ئثل!تربد ساو قرممملاوك ة.هازيمونملاةوهحنملء_قت لاق وامصلا لدامتت

 ىءبالاوداوب ب رشمرجأرعشلا تاوذف نول ةفرغنازو ةدلاو بطرلاةراصعرمسكلان( سددلا)

 اًغيددا ملا (تغيد)ةرخاوداوسلا نيد هنول ىذا اوهو سد دريطىلا ةمسن لية تداول نم برعض مشلاب
 اردصملءىدقو ةهزصأل معاريسكل ا هغايدلاو قاسكلا!هاك> ةغل ترمذ بأن نمو عفنو ل25 ىنابزم

 مغو غدلاعضوم جتفلاب ةغبدملاو غابدل عاقل او ةعواطملا فدللاخ. دناوهب خب دياماضدأ خددلاو

 قيبداهمءاةي رقىلاابومهارأو ىرهز ألا لاقريصم با ءثقدن ملادلا ا (قوددلا) اد ءاملا

 هبمغاةراثدلاب رثدتو راعشلا وف هريغو أ ءاسك نم هيلع هءةلداموهو ناسنالاهب رثدتدام (راثدلا)
 رثادوهف سرددع5 تان نءاروئدمسرلارثدو ماغدالاب رندمو رثدةموهذ

 (/-«تلشبامو با عملادلا )
 قانع لهم نيتعشب جب دعحاوةل لف ةغارمسكل الوقد نم مهتمورسسكتو لادا تفنو فو رعم (جا>دلا)

 ةماعلل فرصنتالو دادغس رعىذلار هال معا (ةل>د) اج دىلع ع جاعرو بتكو باتكوأ قذعو

 هةلح ددعف هثءطغئثلكديردنءالافو بهذي ىلطاذا لج مف. _سلاقب هومملاوه لاجدلا بلع

 نءانجدناك-ىلا(نجد)نولاجد هدو ريما عمللاب ضرألا ىطخي هنالاذد نملاجدلاناقتشار
 هوو مال او:اشا نم تومملا فا اللة هنمو لم فل الاد نج دأو هن ماقأ انو دو لق باب
 ريئكلارطملاس لف نازو ن>دلاو ةرطغىأ ةنجادتب اصءوءاف اد ةذجاد لة دقو نجاود

 (اههثلثبابوءامطاعملادلا)
 هللا (احد) قازل+ رلاض>دو ىدعتا!فهشااهضح دو تاطب عفن باب نماض>دةجخلا (تضحد)
 هعفدضرألاه--و نعى ارطملااحدو ةغاا تس داهو> رياداحدواهط_-داو> داهود دبضرألا
 قلاب ليق كلذ نم ىمسم سانلا لجن م ناكر ىباكل ا ةي>دو ةئيهلارسسك-ل ايو ةرملا فلاب ةيحدلاو
 (اءهئاثياموءاخلاعملادلا) ٠ ىعمدألا نعلقنو رسكلازو ديالو تشلابلبةو رمسكلار
 ل-ءةبوثلاصيرخدو هدددتلاففاألا هترحدأونادو لذاروخ دنية هةر دي صخشلا (رخد)

 (لخاد) صي راغدعملاو هيف ةغل ةدرخدلاو صرشدلاو ىف رعى ةو ةقينبلا برعل ادن عوهو ب رعم
 تديلالخدموهو كإاةدراحىوذاهلخادترصالو+د اهوذورادلا ثاخدو هج راع ف الخ ْئْدلا
 سعألا ىف ل دو مملامخبالخ دمر 'دلاادي ز تاخدأ لا ةيف زمان ىدهيو هيلا لوخدلا عضوملمملا مت

 نع ةيانك الوخد هنأ صايل +خدرا م فوهو هدا مملخداذارادلادب زىلع تاخدو هسفذخ ا الوخد

 هلنمىلارظنأ ال يفاشل!لوقوأ ملو>دم ةأرملاو حاملا. طولا ىف هلامعت_ساب غو :يملوأ عاجلا
 هل-خ دو هتر انو هراش نم ناسنالا ىلع + ديامن وكلاب لدلاو جرش مدقت عب راوخلاو لخاودلا
 طلغف يد ىلأ همدو قمساذالوعفالءامرلاب هيلع لخدو لق بابنم لد الار دص ءوهو هجر نمرككأ
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 ةعاجلاةةاانماعنتلا طيخور زْدمو رازاو فه<و فال ناز وهب طايام طامخلاو طيغاوماقلا

 .الك ىرخ لاو ءانرز سرغل نم نينبع!!ىدحانوكينأوهو يعتبا,نمردصم (فرخلا) هنم
 .ان الاس :ىمهفالتخالفايخ !مألا وخال لبق هنمو نوغلةذغ ىأ ف امخأ سامااو ف مخ أ سر غااق
 فر ىفىرهنالوعف.خلادصسم هنمو ءاملا ل.س نءالياق ىداولانمعفتراام ءاملا نكافيخلاو
 ىهوةفورعم (ليغلا) نيلي>نيبالا فرخ نوكرالو فذ. ان فغذن ىن فرخ دعس لصالاو لملا
 ىلءوندذارعلا ىلعو بارعلا ىلءل غلا قاطتو مهضء:لاق لو.خ عج اواهظفل نما شفدحاوالو ةئنؤم

 وهوءالمخهنو ل> رالات+الاةدهنمو اح صاه-ةئباماعاوهوافامةءالال مة تءمعو ناسرفلا

 نال غل ارمثك لمخأ ل- + روةغغرأ لا مةلمخأو نالمخ هعجبد سلا ىفىذلالاغلاو تاععالاو ريكشلا
 تانث نماتأ لكل لدتا دعو لوقم ل ثم لوةءانضد !لاقد و لو دكمو لكم ل «لودغو ل2 ككل دكر
 لضفأ ل-:ملباخأ عجلاو قارةثااوه لاقدر ئاط ليدالاو لد ود ىلع هريغصت هديؤد و ةغاواولا

 هبتشاو سل اذا ف لالا: ئذل !لاخأواضرأ تااعأو تايو رطإل تأ. متءامسلا امو ل-خافأو
 ةلمتو لعاف مسا مضل ب ةل ب2 ىهف ةرطاما تسفر طملا لئالداهيف ترهظ د قرا متد ار اذاةباصسلا تااخأو
 فاخأ هناللءافمعامضاا فضلا نإك اذدو اهتي_ف لتس | مناللوءغم معا تغلاب
 ل.#وهف كلذهيفرهطاذاهو ركملاو ريخلاْئْما !لاخأ لة ه:مو هوفاخ منال تغلاد فوكو سانلا

 هل-.ءاولاقاه فن ةباصمأ ااود ارأاذاذمغلابةل_ءىهف توغتاذاءاهملا تاامخ [ىرهزالا لاه مضلاد

 معاج ةاابةل .ثواهر .غتدسحأ ىأ تااخأةن رشلانالمخاادةل مذ تدر لاّقمف اذه ىلعو حتفلاب
 ىو هخل عاب باد نم هلي هلاغو هنظاذا لان ناد نمال خ هلاذع ئشلا ل رلاناخوا متن ظكذال لو ذم

 سايقل اىلءنوهةيدسأو ند والا .هةسارثك ًاوهو سا .ةريغىلع ةزمهلاريسكب لاخا ماكتلل عراضملا
 انز واسوا: سءأ لم الممذَت هرمغىلعل> رلا لمنو نظلاو مدولا نملوعفغلل ءائملاد اذنك هللمخو

 هلاثمت ةروص : ارملاوءاملا ف نانالالايخو لظااك هارئغلكلا.كاوهبلامهولاه-ج واذا ىتعمو

 بصنام لا غلا ىره زالالات هلايخىللمذتو حمتلاب هلكو لام وهف لظااه.شثدئشلا كن صاعرو

 ىارعالانبالاق رهشلانادمعنميرعااهيئدت تدب (ةم-.غا) برقيالفىجهنال_عيل ضرالاىف
 ناذومو تاو عمجلاوما ُمْلاب ف مب مداوعأ ةمررأ نم لب باث ن «برءلادنعةميخلا نوكنال
 هبت 3 اذا ديد كتل اد ناكسلاب ثوخو ماهسو مهس لم م مايخ عسجلاو ءاها فذ مخلاو عصقو تاضيد

 ق(لادابتك )4
 (اءوانابوءاملاعملادلا)

 ضرألاىفناوم-لعوا:ملاريساو راساضي امد د شدمل |بدواءدبدبرض ب ان نمت ديريغصأا (بد)

 موضعد ه ف فلاخو سا ةري-غىلءافلأ امل ا!تاقيباو دعمجو سأل ا ىلع هب وداهريغ_صتو 3 اد

 لكهللا واخ ىأ الات ءام نم ةب اد لك قاخ هب او ىلا عت هلوؤوهو عاج كلاندرو باوذلا نمربدطلا جرخأف

 قاطآوئراط ف رعف نال_طالاد_:ءقيادلابلغبلاو سرغل ا ص .صخمتامأو زيممغوأ ناك ازيم ناومح
 ة-عنازو ةسييد عج ارةب دىئن لاو ثد.ة ناو. بدلاو اودلاع-لاو ل ل دلا ىلع ةبادلا

 تقتشاىّت>رثك مترعموه لا ةدو مح 29 را هةر مادس بوث( جاءددلا) باب دع-ه-او لبط ه.شوي ليدلاو

 مهدنعهنال فات ةئاراهزأ تتينااهاقساذابرمض باي نما دع دضر ألا ثمْغل 'مداولاعف ه:مبرعلا ا

 حسان دلاّقيف هلدأىلا ممملا فد راذخغو لعلا فرس نيغءضملادح أ نم لدبا:فيعضتلاب جاب دلدألاو

 جداضيأ ىرهزألالاقو اعيجءاشل ار ءاطاد ع در عد لاشي ىرهواا لاق هنع ىمنو هرهظ نم ضفخأ

 ا رسم دج هيجساابو جو ورب يب ور ببب ربدجممب رهووسج سس ته تس ل ا سم مج جا تشمت ا تعمل تحسس سس سمه
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 ب



 فام

 لوخ

 توخ

 تام
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 وهفرعالا ىنناغأو نوذوهف «بف:دىدعت ألا تفخو ةفاضثو ةفبخو اؤوخ فاخي ( فاخإ مزاللا

 مد لعفم ىلع فا قد رطلاف قد رطلا صو الان اعأ هارب نء فذ هناذ لعاو مسا محلا مضي فرع

 هرفاخو فرو وف سانا !فاخأف طئاخلالامو هبفاوقاع سانلانالاضد أ تفلاءفو قد رطو ممملا
 نم(لاغلا) هفوه“ هاا هتنوخو هفاذن ىعألا هةذخأ لاف فرعضتلاو ةزمفاىدعتب وفوك#وهف
 ل- دألا ىلع رسسكتل اي لو ةئوهف مرك [نازو لل: ج رل الو, تالاخةلاذلا عج و لاوخأ عج بسنلا
 عئسو لاوخ لاو ماسمعالا رك ىأل وذ معم ل- + رو ةريثك ل اوخأ اذ هله هريغ نأ ىنعم ىلع معتفلانو
 مدخلا لا'ملوشلاو هلو وخ ىلع لاغأ اعجاعروحتنلابرعلا مالك لاقو اه-مةرسكتلا ىجعمألا

 تاءنلانمةضغلا (ةماخلا) ممتدهعت ةظعوملامءاوةةوهاطعأالامدشا هلوخو ىندموانزو ماو

 ةنامالال+رلا (ناخن) روهعةمريغ ىأ ماخس وو دقت /ىذلا باهل! نم مال اوتاماخو ماخعهلاو

 لمة نيعألا ةذئاخو هةلامم هنئاخو نئاخوهف هءةودوهعلان اخو هسفند ىدعتد ةناذو ةنامخو انو امنودع

 قراسااو نئاغلانيداوةرذو دمع نعةيناثلا: :رظنا|ىهل_ءقو ة.فغلا:راشالا فراعل اريسكىه

 اعوةمث ناك 0 ةيشخ ذخأ نم قرا-!اواذ.مأه-ءاع لة>ام ناغئذلاوهناخلا نأ, ىصاغلاو

 هتوذ ىلعا د «ماراه+ ذأ نم سصاغلاو سكع نود نئاغ قراس لك ىل-ءةامع روهسل الودولان م

 هيفوب رعم هيلع لكؤدامناوذلاو هةصقنت ئشل ا تذوذتر تاناخ ع-جلاو نورفاسملا هلزئبامناغلاو
 سراؤن اهاك- ةرو- كمةزمهمناوخاو تءكسلانباءاك-اهمهذورثك ألا ىهوءاشلا ريدك ت اغا ثالث
 ةنوخأ ةلَمل ىو هيف نكس ناكل بتكو با ت5 ل منيت ذب للا نو + ركل ىفىوألا عجو

 نم موخلا توو هغل سعت بأن نم ىو تدوخو دملاو حافل ءاوخو اهلهأ نم تاخابو+ ىرر با

 ةيوذت لدالاتوخو تمخالتلام ةيوذت توخخو هلل فاألا, نو أو رطمريغ نم تاطّةس ربا

 هن ل ضع اح لمقو ند نع هنطر عفرو دوصم ىف ل+رلا ىوخو امتوطب تصمت

 (ام وهي اموءايلا عم اغلا)

 ) مخأا) ايئاه لعج د د كتل ارهللا ه..خو ةميخ ةييقال-ثملا ىو نلطاع رقظت لة مخ بم (باغ)

 هنالرلاىريخ فارغا لاقبو مكر ذىأربخ رذنالفو ةدودالاف لخدبو ه:هدجرذع ىذلا هنال 2

 ىقدعاشلا تف رخااوءادةذالا نم ةيدغلال_ئمراءتخالانممعا:ريخل اواي رةيدابلا تام ىك ذأ

 ةريطل !ل'مئشلاتري- د نم معا ىشلاغدو هد ؤرلارا.خ هللاشد هاو لالا اوهرامخ !اورامخلا

 قوراتةءسدل ناكسالا, حّمفلاب ةريغلا وصلا ل وق ه ديد ودح او ىنهع ن اغلا حد لمقو ريطت نم معا

 تبدع نازواريخ عان تاب نم هريخأ ه-.>حاص ىلع لح رلاترخ حرابلا لاو ةريخلا مه ناكام لد زق

 هرءقو ام-هد-_>أاراةخاورايتخالا هلا تضوف نيثدشلا نمد هترمخو < ءاعهتاضفاذا ةريخوارخو

 هعجورمشل !فالخ ريخلاو هترتشاامىأ نوكلاو ح:غلابىر.خ هذهوةريغلا ه٠ ثيلطدتلا ترذظحاو

 تاريخ علا ءاحنانةريخ ىثنألاو هقاركللاملارايخ ه-فمرراك ورود ورح لثم رامخو رو

 ديدشتلابرمخ ل>روقاغلاو لاا ىفةلغ انىأف يفزغااو ديد شتلة :رم> أ يعاو تاضمد و هض.د لثم

 نمرمخأ اذهو كلذل ةعءاحى أ لضفور.خ تاذىهىأمونلان هر ةالصل اوف لرضفتلا هبدارال
 هب طا ىذلا (طمغلا) امهم فلألا طم: برءلارئاسو هنمرعأ كلذكو ماع ىنن ها ىف فا ًالاءاذه
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 تاغو تكردأر هناتزمخاو ءاظغىأ لف_هلا ضاخركسم لكل معاوه لاّقد و سولفو سلف لستم
 نيدعأاترهتو هيلع دك هءامردق ةريغصرم صح د 45 :رغنازو ةرهلاو ,هنرك--و ه:يطغارب مك ئشا| ات تر#و

 ترعض تان ن ءما-تموقلا (تاخ) اهنك هثداهش لدرأا ارجو رهلا هيف تاعج لستق تاننم ارجخ

 هغل ىناثلا ناك_ساوزيت ع2: سول او4- + تذخ !لتق بينما: لاملاتسجتو م ي4سماختزمد

 0 هنأو ةمنأ هءجسدجلاموي رساجتأ عمللاو٠ ماا ةثلاثةغلم رك لاثم سمتاو

 رايشأ ةعب رأوأرام-شأ ةسجت هلوط ءانعم عاب دو اىءاج مالغمفوةوءايصنأو ةيصنأو سمصن لدم

 ا !!ىفلاقد و الوطدادزب نهف ىاروأ ىماج لاشي اغاو ىرهزألال اق

 ًارملا (تاثعت) ساجنأ ةسمت هتلعج ليقع يذلا تستر راش ة هس ةلولط و أيت س بول! ىفو
 اشو ىلع هيو رثألا لع ضاقت قاطأم ةرشلار هاط تدر برمض بابن هءاشجتاهر مط . اههحو

 سا نكي ناف فوصوأز ْرَخ *>نمنوكنونيؤر طاا ملعم دوسأ؛ اك (ةصيخلا) نيؤانر ان ل م

 9 رااو مدقلا صخأ لح رلاف هقملفضرألان ءعتعغترا !تمعت بان نماصمت مدقلا صو ةصممخ

 لمصماخألا تاقاهسفنمدسقلا تع ناز ةفص هنالرجوءارجو رجحأ لدم صخ عمم او .اصمن
 نةامهم دالك هع اهو ارءاحر ىهف ص#+ مدقلانن 1 ناف“ اجمع الا ىردغهلع ارحا ل اوألاو لضفألا

 (لا) 2 2ركوهف ابرق برق ل ثم عاجاذا صممتوهف اص صخشلا صدنو ةعاجلا ةصمخملاودملابو

 الوهن ل+ر ]1لتر مالا فذحي ليمن عسشملاو ةفتطلا» اهنايةامهتاو ةغمطقلا لفت او بدلا ساف لدم
 لمخماو سردواةعاذاالوجت لزنلا لوتن ءذزخأم هل ط>ال ةداينل ا طقاس ىأ لم اخوهف لعق بان نم

 ىخاذائشل نونو ىنعموانز والو لهن ىل_ثمانوهترك ذلا (نمخ) ههج ورفش ديار هو لاا 5

 لاق < نالاوأ ممل تيأراذاانممدت ه-ةذهجو ترمض باد نما: ئدلا تدم ل_.قهنمو

 سدهلاو نط !ىلءانادت مف ود نم ى«رااهلصأ [ةلك» هذه عاحونأ لاو سدهطابلوةلانيمتهلاىردوملا

 (ا+هثلثيامو نونلا عمءاخلا)
 هريغ هه: لاقمف فيعض: لان ىدعد ورسكتو نبأ همف ناك اذاس عت ان نمي نخوهف امض (ثدخ)

 مضل اورسكلل اي ةئانخو تانك ا هيف ةو تغلي لوعشملام ءاورمسكتل اب ْث د 2 لعاشلا ماو كلذك هلعجاذا
 سيكلا تنعل“ رلانةماخر و انماءاسنااماللكب هريشاذا لمهُمَملاب همالاك ل رلا ثنخ ةمثألا ضعدلاق
 ىلامحو ىلم> لم ىئانخو تاك لثم ثان عج اوذأ رملاي رفد ل->رلا جب رف هل وا ىذلا ىثنذلاو

 تابع نماسنخ فذألا (نيتح) هغلدعت ناب نم زون لخو زاخ وهفريغت بعت بادن م ازا مع كلا( زخ)

 ُ 0 رض بان نما سف لاح لانني ءاسح ا زرااو نمر | لكل راتبا تحال

 ىذعتملا نمو وه سن لاق فاضد اامزال لمهةسدو رسكساؤهنرمسك ل ثم سنا هدد وزو هةضمقوأ
 تخلل عاف مانزل نا طل اة د سانذلا ىناثلا نموا وضيق ىأ هماما سنخو ثددحلا طغاىف
 امن لتةباءنم هقنخي (هقنخ) اضيأفاألاب ىدعدو ضمقنيىأ ىلاعتدش ارك ذ ععاذا سنع هنال
 ىفو قانخو قزاغو هذ توءىّت> هقلحريصعاذا ف ل11 فاحلا ل مو فن .ةذهأل نكس و فتك لم

 امنالكلذب ت.د+ ةدال_ةلامملارسسكر ةعنغلاو كلذ نم هقناقمو ةقينخةاشو ق:تخاو قف ان عواطملا
 جياموئاثبامو واولا عمءاخلا) قنغلاعض وموهو ق:ءلاابفمطت

 ( راخ)ىراصنالارب.+ نب تاو هنمو ىمءهب و ةغلامم تاوخو ثُداخو هذ هدع و فلخ [توذ ( تاغ)
 بعتسأاننم رزصم (صوشلاز كاسب نسالواو عوز ال4 فا اوراو> وهف فدضرودع 1

 ىماضو+ هضودع امللال>رلا (ضاخ)ةصوخ :دحاولا لفلاف ١و صو دع !اواهروغو نيعل !قءضوهو

 لطات ء١١ ق ضاعو همقل->د سهلا فض اغو تا طاع ع هاو ضوخلا عضوم م ملا خمتفب ةدضاخملاو هرف

 مر اى الداودلا 0 مهناوقراعتملا سكع ىلع مزالودو ضاع نأ لمة فلأ ًالابع املا ضاخار ناذكذح

 عاب ران م ل_عاف معااهمكب ضو ىثالثلا نم لوعغم مسا ملا عتفد ضوخغوا ثالث ىدعتواهيعابر

 سد

 اللا راو

 امه ودح

 رح

 .*.ع
 ع

5- 



 اقوا

 للا

 دوي

 زرهثلاَعف 0 نعسفناار وفنلن الغلا ارصش لود نأ ريزولا هركش رصغشلااذهام

 .تاوذن<فلخأ !او هك هد ىأ هفالخ تدعو ةددا. لاف دج ويداكيالو هته انا كلما همظظعأةقافولا

 نازو ة-فلغلا اوعرمخلا فرطفاخ خلا ىل-.ق ةولاجأو لح ل:مفالخأ ٌأعجلا وناسنالال ىدثلكفذلا

 ةروكلا نولا ةغلب مماأرمس الخمار نتا ابل هذ افلا نيثدش لجو كالفلا دعب رع ثدن ةردس

 هللا (قالخ) ةيحانىأ فال دلد لكىف لمثو هم> اوكا [فئاطلا فيلا ىلع لمعتساو فدلاخما عمحلاو

 ىلاعت شاريخل م لللاو فاألاب ةفصلا.ذهزومتالو ىرهزألالاق نالغااو قااخ تااوهواةلخ ءا هشأللا

 'هقلمخاو ءارئفا|ةلخ لوغلال> رلأ ناو هلهنر دقاذا ءاة سال سدأألا تقل لاقي ريدقتلقاغالصأو
 مالسلئثم نالغلاو ةمسأ! نيتهخ: قاذلاو ريم ألا سرمض لم لودغم ىنعع لعن قولخلا قلخلاو هلمم

 .نوكيه-:ةلخأو ةغل فاألاب بوثا! قاخأو نيةهغ:قاخ وهف ىلاذا عدلا بوثا |قاخو بصنلا

 : :رغص هم عاموهو ءاهقل !ضعد لاك يطا !نمهب واتهام لوسر لدم نولخل اواي دعةموام زالعاب رلا

 اهلا سند وةرطفلا ةَقلخلاوهب ىه تقاذعف اًةماذت ق والخل ايذأ ارا تقلخو هانععباتك لثم قالغلاو

 عمملاو فو ردم (لخأا) ضراعب س هاو ةقلخل الص نمدو-وهءانعمو اش سمع لايف اهظفل ىلع
 ترط_ضاوربغت اذا( فلا لج الا ةوالخل اعط ه-:م ل مخ هنالك ذب نهم سوافو ساف ل ملواخ

 لمحل لم داود اهب اور معا جنغلانةلخأ اوجاةلاريتفلا لواخلاو ءالخأ عمدلاو قددصلا لملغلاو
 نيئيشلا نينةح رغلانيتهفب لاغا اوةغل مخلا 10 ىنعمو انزو

 تدنلا نصل ام ةلانةلذ لاو هماظتنامدع وئشلا تارطضالاغلاولامجو لمح لثم لال عمدلاو

 ٠ ال اب !!كلذمساواهنبب لوك ألان م ىشدام جر ا اذاالكل كس اهلا صامثلا للخو

 هيفرط تءمه2ل-25بابنمالخ ءادرلا تالخو نائسألاو بودل اهب لاخي دوعلا باك ىل:م لالخلاو

 دقو الخ هئلعج اليل ذ.نلاتالخو ةغاامم ديدشتلاب هتالخو ةحسأو عالس لثم ةلخأ مهل اولالذع

 لحرلاللخو ةعواطملا فذ.دنا !لاخوالخ هسفنب راصاذاذ ملأ لاخ لاق.ف اضدأامزال امعتس
 نيد تلخداذاموقلا تالت نم ذو أم هناكور عشا نين ىَتلا ةرمشلا ىهوالالدت ىلا ءاملا لدوأ هني
 رصق ئثلاب لاو هفم للخ اذ دك رت ناكسملابلخأأو هب تأب لو هكر تاذكم لد رلالخأو مهالخو مهللخ
 ىل>أولاغوهفءالخو اولخ اولي هلهأ نم لزنملا (الخإ) هيلا جاتح اًىشا!ىلالةخاو رغتفالخأو همف
 ةغل فل الا. ىلخأو ه«_سفن ل> رااالخو كلذك هتدج و رايلاخ هتلعج هتملخأو لذثوهذ ةغل فا ايلا

 رود ةيحو ةذحاغملاب غامتسالابالا ول ىمستالو واخ هج وز دالخ كلذكو هب دزغنا ةواحت دي زب الخو
 تنوي اذهو ىلخ وهف «:مئرباولخ بيعلا نمالحو لود اوهذ ءطواهعم لص>ناف ةمجو زلارومأ ىف
 ىسهف اولخ حاكنلا عنام نم ةأرملاتلخو لهلئمولخو مالس لثمءالخاضي أ لاقنو عمو بو
 تانانك ىف لاقي هئنمو تءاشْ .> رت ىهفافاقع نم ةقلطم -لخ هقانو تاءلخءاسنو ةءل+

 تا لي يع وي ع ين يي م يح

 نمىشث الا لاتو بخوأ نيط نم نوكسوانال> عمجلاو ةفورعم للا ةيلخو ةياخىفقالطلا
 ةاصحو ىدح لم ةالخ :د>اولاتامنل !نمبطرلارمهقااءالخأ اواهريغب ىلحو رسسكلابةراوك نيطل |
 ال-غا تيلتخاو سر املاوهذ سس اامأو ذاكلا نماضغناكامودو بطر ااالغا١ ةيافكعلا ىف لاق

 زحالاهالخ ىلد الث ردا ىو لاغو لة لعافلا اوهل-ثىرتاينماملخ هتءلخو هتعطقءالتخا

 امهئلثدامو 0 ءاغلا) ا الدلاوءاضغلا لثم دملا,.الدل
 ل ًالابابتد منا واهر + را يب لمقوئث أم مقبيلف تتامدعق بابنم ادومترانلا (ت 0

 ١ همي د ل يا يلا

 7 ب ب
 رش عيملاواهسأرتأر اهب رت (راجلا) هماعىمعاوأتامل> راادجتو تنكس ى كل اتدهتو

 © هل يف
 ادولف ثنؤتو 01 فو رعمر لاو راكنات سا ترو ةأر ااترمخا بتةكوباتك لثم

 اًنهنآ لع ءر لالاعمف ءاهفالو*دز و وربك ذتاار كن أو ىشن أرنا جعصأ الا لادو راى هو ردا

 روان ىلعر لا عم و اهنم ئيش لك نم ةعظق ىفىأ ةلسعو هذ بنو ة فانك لاق اكرجلا نم ةعطق
 ت0

 72 وت



 عن نو ع رت ني ع و وو وي

 بل يي بيب يبييببيبيييٍجججسسسسسسسسسسسسس 22 727 99_97 _77_ 7717717779

 اهطلاع اهةقلالوق هنمو عاجلا نع ةطلاخناب نكي دقو قارتفالا نم ةقرغلا لدم طالتخالا نم مءا
 لعنلا(تعلخ) اهعماماذاهلهأ ل> رئاةطل اخت طالغل !اوىرهزالا لاق عا4ا نو دب رب جا وزالاهطااذغ

 اء ةوهاهعلفنةد دفلاىلعءاهةلطو هنمتد:ةااذاةعل اناهحوزتأر تملا همز هريسغو

 كلذ لعفاذانرخ دال سام اه تم هاو لكن النعال عل سنو لوو مذلاب ملغلام امءالاو

 تعلوثو هسنمأريتت و ضخن ىأ 4١ هكد : نمرح منو اذ اعدلا فو ه4 -:عهساما 0 0 "فذ

 ةردس لم علخ ع لاو هم تامشلا ن نم هري-غناسنالا طعام ءلخأ او ه:اؤز ءىندع ل-عنعىلاولا

 نءةرهل١ىدازو ةغلفلالابفاخأو هر ترغتد قباب نمافول اصلا مف (تا) ردسو

 ا اخ ترسم ةفالخ هلامو هلهآ ىلءانالف تفلخو حا رتريغت ماعطلا فلو ض وأ مود

 هُث لح هقاعح 6-0-0 او دوعملا هر دع_ةلاك نم مع ارمسكللاد ةفاخلاو هادعت تح هةفلخو

 العاف نوكي نأز وهف طع الا ناطا !!ىنءع ةغيلخلاامأو لود شم ى»عو لدغ اف عنو ةغيلفل

 هبءاجهتالوأ ةفيلخ هل_عج ىلا عثدشانالالوعفم نوكي نأز وح و هدهد ءاسىأ هلة نم فل هنأل

 ةناضالابهّشا هقدلخ لاقدالو مهضعن لاق ضرالا ف فئالخ مدع ىذااوه ىلا عت لاقاك هري_غدعب

 هلهح اك هغلخ هل_عح ىلا عتدشا نأ ال ساىقلا اوهوز ود ىل-هقو كلذ صالادور ولدوادو .مدالالا

 مدعوة -_سرالم ىداننوكست ةفاضالاوهللا ليو هللا ترسودلل ادوذخلوو هلل اناطلس مهم دقو اناطلخل

 اهو اعدام هل دمق فد رعلل مدلل اهل دن ةرك.ذ هن ًالوسا.قلادوجو عمدارطالا مدع ىهةقيالعامسلا

 ةغلاممءاقاو لعافلا ع هنالءاهرقي فءاخ هلصأ ةفيلخلاو ساتجالاءامءأرئاسك ةفاضالاوهو
 ءافلخلالوقيف لصألارامءابهعم< نممهنمو ةصاخ لجرالاةدو نوكدوةباسنو ةمالعل دم
 لوقف طفللارامدع اب عمت نمم مهو ءاقلخ هن الث لاشمف رذمعجحلا اذ هو ءاورمو فد رمش للم

 ناةغاام_-هو فئالخ ثالثو تثالخ ةثالث لاعيف عجبا اذه هئيثأةوددعا اريك ذ ذزو<ع وف ئالخلا

 لو لا هد جولاو ثيذأتلابىرشأ ةغب ه1 > لوقو نم مو ركحذ- :لارخآه 42- 0 88 -هو نات مهصق

 ملاك ضوعتيال نمت دقق نءو 0 كءاعّل مب ا هقيلخ ناك كءاعاشا فاو 00 ا

 كلف لخأو كلامثلل فاخ وكلام ءاعهّتن' فاخأو كتم سهذام ل :مْكءاعدر فا ألا كيلع فلخأو

 لاق نية« فاخل امسال اوييمدألا هلاقا اريخ كلو .اعشا فاخأ لاق فرط اف ذ<دثو ريض

 دع لكس الا ارغب فاذع ريع كد ماع فاو ري كا هربا فاخاضي ًاترعلالوةئو ديزوبأ

 تغاحو هقلخ رهظ تانثلا او هن اخ اود مسامح كفكلذلا اولا.ةةسالاب ص :ةثودو فا لاب

 ثددح ىو هقفلتم هئماىلابلا ري ررضكف هلو لن نأ كلو تفيلح وون ليس تال ن1

 نهض. ثناك ىتااىلاءالاو مانألا كلت تزيماذاىأ اذ_ه نم ذوخأم ىل .ةغتاف كاذ تان اذاذ ةنجا
 رسكي ةفلغلاو مهعم به ذي لو ممعدعق اذا مولا نع ف لختو هدعب كرت ديد ٌثتلاءئذلا ل رلافاخو

 ىعواوه طفل ريغنمءاسنلا ىلعةأرملا عم تاك اهطفلرمغنمضاخناهعبو لدألا نم ل ءاحخلا ىخمذللا

 لءءفاهطظفل ىلع تعجاع روةدعت لثع هقاخ ى-4ذ تاج اذا هد آي نما غاخ تغفل لاهد لعاق معا

 قطنوافاآتكسلاقد لوعل انمءىدرلا ساق نازو فلغلاو فاخ ل .ةفاضرأ .ا ف اىذختو تاغلخ

 طق -!اوهلوقلا نمفلغلالاثمالا باعك ىف دميعو:أ لاو طخ قطن مدلك فلأ نعت كسىأافاخ
 هتفلاخو اذه نماقلخ اذن_هلعح لاقت لدعا و ضوععل انيةصغد فا1ناو س انلا نم فاخلاك» ىدرلا

 د_ضوهورخ الاهيلا بهذام نالخىلا دحاو لكس هذاذااوةلةخاو مودل ف لاو افالخو ةغااخ

 ىلعءاومصنو ةفالخ ةدحاولا فاصمطصلارصثتناتك نازو الة اوءاهل مضيف انا مءالاوفاغتالا
 ءاملانالةف الح ى معهن | او«ز جرود هلا لاك ماوعلان 1 نءاهد.دشتو ىناغصلاداز و ماللا في فذت

 هرب زوللاَقف نالألا رمثىأرف طئاع م كل 5 هلص ًالافل اذه تد:فايدس هيأ

 ١ معنا هنن تاتا نيب >وعمإ مو



 فش

1 

 ةضفاخلاّتضفخو اروسكمهلعج اذان 00 ضف خو هنا أر فاكل ادنلاض خو هب ره

 ل 111 نا (ف) ةعارو ةعل فى أدل ل

 فرفخ ىأ ار سك ابق ئثو ع حرس اؤوغخودعل اىلا خو شاط ل رلا ف خو كلذكة تاعج لمقتل

 نكد اذاف ا ًالابوه فخأ او ل-هملاو هفخأا ىلع مهلج- هموق فدعساو هينا مسا قد لح رلافساو

 اا ك1 1 لمه قا فشو بولا جرام نم تارغتازو فاف توات مرام كم

 ملام لارالا نم ىمي ثددح ىو لافق أو لفق لئمفافخأ هعجريعبلا فدو باكل ثم فاق هعدج

 نادل رتب لد عرملا نمبر ئامىهعالىف خعملا اولد الا ناكم دار ملا تايعلا لاق لالا فافخ أ هلت

 هتذسخ ام هود لثماذه مهضءبلاق ماد رأناةفر ىيرملا ب 5 !طقناعمالا ىلع ىوقت ال ىباافاعذلاو

 هيلا لصتإلام كلذكو انفو يس نيئمع:سما:ةوقدءانذخأ ىنعملا لدذخأت ال ومس اوانحامرو !نةومس
 باينماة ف( هقفخ)ءاوسامىم عي نأز اجو برق ىلع هيلا لصتامحابافاهفاغخ اب ةنمعتسم لبالا
 هسأر قفخو برطخااناقفخ بالا قفحخو توصلعنلا قكحو ةردلاك( ضد رع ئد هب رضاذا رض

 0 ىذئذلا (ى) هدد رئاسنودهسأر لام ساعتل نم ةنئسهتذخأ اذاني_ةةفخوأ ة ه4ففدش

 رتتسا اذا هلع ىنخ لوف اوراق ةلصا!فرسلءحي مهضعب ودادضألا نموهف روظوأ رتتسادملاو حملا غلا
 هتريس اذا ىرستأن ن نمه..فخاأ أ هتف لاقيف ةكرحلا,ىدعت,واضيأ ىنخو فاخوهفرهظاذا كا قر

 ل_ه< 0 هتمفح لاق فاض أ ًاةزمفاءىدعت,واهرسكوءاذنا مضب هيف «.شاعفو هترهظأو

 د1 راد !سابلا نم ومماو سككعم_عضعبوراهظالا ى رال_ءاا او نامتكسال يايرلا
 َء 2 1

 ىرهوجلا هعبتو هستق نالاق نافك لاب رزه سد هن الو ةغار ومقلا شامنل لق هذمو هت رهسأ

 ل-ةتالو تد راو ىأ كنمتيفذسابلعث لاف كلذكو ىذا لاقي لدىراوت ىف عع ىنتخالاقيالو

 ىهف ىنخ ىنععىتخ اامأو لاق منذ هترتساذاف ل اب هتيفخ لاق ىرهز ألا اهاكح ة-غل «مفو تيفتخا

 رتتساقت+اواهرفتحا اذارثملا ل +رلا ئتخااضد أى ازاغلالاتو ةركتملابالو ةئلاعلاب تسل ةغل

 لوسر لل-ةم بول لعاغل اورمس كلا ةيالخلا م ه-عد_اذا ب رمذو لل: ةىناننم همي ( هءلخ)
 عليل او رئاطللو هو ممملارسكي ىلخملا هنمو هثعطق لل 5 باب نمامل تانثلا تدلخو عادوتاريثكى أ

 لممماضت اريسكلاب تلخناو هقرعو هعطقي ىأ دا اهماذع تاي رئاطلان الن اسناللرفظلاك
 وضعلا ادخا او هتعزاب هت اخو هيل-دم همسلمخ او هتعءزتنا لقبا نماعلخئملا( تسلخإ هلنانسأال

 لك هكر داخل و اذك نادل وهلثم فلالايدلخ او ماو ادعت باب نم ادولخ ناك-لاب(دلخ) برطضا
 (راذ1:1) لاج رلاءامسأ نمرفعج نازودلذتو تاولغلا نك: ءايمعت ةلخ ناذرلان ءعون لف نازو
 برمض بابن مال خ ىلا (تساخإ) لوغلا لقوا ال.ةو نال !طاوه لبق لسو ركستنازو
 عطقال هنمو ساخياممضلاب ةساخلاو ةرملا تلا هسا او كلذك 4لقخ او: ةغىلع هعرمس ه-ةفغطغخا

 نمءاملاص اخو انو مل-اصاخشر اصالخو دعو بان نماصومل+ فل 1 ئشاا (صلخ) هسلللا

 ةدالخ نمذوخأم 4-:ماغصام مذا انئدلاة حو هريغ ن ءهيزيم ل ةدتلاب هةصلخو اغصردكلا

 اذاصالخالاةروسو لمعلا هنن صاخ أو نيللااب ابن مهي صلخعأ قد هوضأولا رتهمف ىاداموهون مسلا

 ءارج ناز وءاصا+لاو نورفاكلل !مأ ان لقو د>أ هتااوه لقص الخالا انر وسو دحأ هتلاوه لق تقلطأ
 زيقلان كمدقووه طلةخاف هيلا هةمهُذ برمضان نماطل+هريغنئشلا (تطلخ) ءانهدلاب عضوم

 طل1نا ل_صأ قوز رملالاتاح نهنوكمف تاعئاملا طا نكعالدقو تاناو لا طل ىفاك كلذ دعب
 اريثك سانلاد طاتخا اذا طيلخ لج رل_ءقىت- هيف عسوت دقو ضعب قاهضعب ءامشالا» نكرم

 طل1ن اوكي رشلا طءلذناور داع كن رافنبالاتانه نمو ءافرسثو ف رش تمءاطلالا عما

 نيا

 تاعتلا



 ءاهناتردك اغاوردسو ةردس لثم ططخ عجلاو ةرامعل طتخلاناكسلا( ةطذنا) هكرساذا نيتك
 هطخلاعرابلا ىف لاق هب رفىرتفاو :دردتراو هيطخ بطتخا لدم لعتفاردصم ىلع ت>رخأ اهنأل

 هتطخ ىهونالف طةوه لاميف ايف هغلءافلا فذ و هلبق دحال نكست لج رلااهطتنغ ضرأ رسكلاب

 ىلع طخو هسبتك اضيأ ل-:ةبادنماطخ هديب باكل الج رلا طخنو ةاصالاو ةلاخلا مضلاب ةطخلاو
 حامرلاقيف هظفل ىلعهيا !بنبو ةماهلاب عدوم ىعم ططاوهو ردمصملابو ةمالعرلعأ اط+ ضرالا

 لدياللالاقو هبلمسعتو هيلاانّقلا لمت ىتاانغسلل لاس هنكلو طنا تدنتالحامرلاو ةيطخ

 تاينمهفطخ (هفطخإ) ةيسنلاو مءالانيداثرف ملا, ةيطمقاولاو بايثل |اوقذ امس ءولعسب اذان
 ةرملاةرمتلثم هفطخلاو لهم فطختو فطةءاو ها برمذ بابن ءاقطخ هفطخو ةعرم د هيلدسا بعت

 تيكرتف مدقت ىاطخلناو مارسوهو كاز, ةيمت ةغطخ ىسناومح نم هوو بثذلا هفطتخ !امللاقيو
 ةغلفاألابهمالك ىفل_طخ أو ل_طخوهف أ طخأ بعت بان مالط هيرو هقطنم ف( لطخ) ف شخأأأ ٠
 وهوىرذدالاىثرقلالاله هج»أ ل مقو بلاف نب مت ىتب نم لطخ نيهلن ا دمع هممو ىد# ىف الئلاردصعو 0

 هعم نأكو دئراو لق همالسا دعي هن أل تفل موب مو.مد ل سو هبلع هنا ىلص ىبمل اردهندذااةعبرالادحأ |

 ىهف تخرتسا رعتباينه الط نذألا تلطخو مسو هيلعهللا ىلههّنلا لوسر احب ناينغت نا ةنيق
 فورعمربعبلاماطخر مغلاو فنألا م دةمةب اد لكن موهراقنمرئاط لكنم سافلثم (مطخلا) ءالط
 فورعم لسغءاياادد_ثه«ىمطخلاو همطخ ىلع عقب هن ألك لذي ىه* بتكو باك ل ثم طخ هعججو

 اوطغوطخ أ( توطخ) دجاسمودصسم لام مطاذشعجلاو فذالا مطخغلاو حفلا نمرثك أ ءاشلارسكو
 ىلع تاوطخ وتغملا عم ونياج رلا نيدام ماا ةوطغلا اوذب ضو ب ريض لثم ةوطخ :دحاولا تدثم

 هت.طةةواه هوجو ىف تافرغو فرغل -ةمتاوطخو ىظخ مو:ةملاعمجو تاوهشو ةوهش ل ثم هل
 وهفأطخأن م مساوهو ؛عو رصقيو باوصل!دضنيتتفد زومهمأطخلاو هماع توطخاذاهّممطخو
 ىفئطخ هريغلاقو دمعريغىلع ين ذي نادحاو ىنععأ ط أو لع باب نمأ طخ طخ ة دم معوبأ لاق ىطخم
 دارأاذاأطخأو ئطاخوهف هنعىهناه دمت اذا ئطخ ليقود ماءريغو أ ناكاد ءاعئث لك ىفأ طخأو نيدلا
 ردصملاب ةيه-ت بنذلا طخأاوءدمعتوأ م دصق لق هلءفو باوصل اريغدارأ ن اذ هريغىلاراصف باوصلا
 هزواحت مهلا .أطخأو ه:عدعب اذا نملا ءأط خو اءطخش هتلعجو أ تأطخأ هل ثاق ليقثتلاب هنأطخو
 ( اههئلثياموءاغلا عمءاخلا ) زئام عاب رلاف يغدو هيصدملو
 تثفاخو هسعءف رملاذاهنوصب لج رلات فخ لاقيفءامااأىدعي وس رض ان نماةغخ توصلا (تغخ)

 بابن مرقة دهعلاب (رضخ) تفاغوهف تامهودو عد لات فخوا مهنوصعف ريل اذا هذ اعد ارد

 ةرافذلا مسالاو ريفخ اناؤ هيل اط نم هترسأو هيج لح رلاترغخو هب واذا لق باد نم ةغل فو ب رض

 هبترد-غب رداد نمرغ+ ألح رلابترفخو ريفغلا لعد ءاغلاةث لدم ةراذخلاواهر .كوءاخلاصضب

 بعتسأ.د نمرغ+وهفارغ نان الارفخو هد 4 ءتضقن فاألإ ايهنرغخأو هبت .ة>ااذاهبترغذتو

 نمرثكححأ ءاغلأمذوهفو رعم ةرع ايد اعمق (« اسفنخلا) راقولاوءامعلاوهو حتغلا :راغذل امسالاو

 الوحتفلاببدنج نازو س ةنخرك ذل فلوقي ضعبو ىثن الاد ذاأ ىلع عقتو ام يف :دودت ىهواه هذ

 فالألا نماضوع« املا نول_عحي مهن اكءاسفنشلا ىف ةسفنخ نولوقي دسأو نب و سايل |هناخ مضلاعنتع

 سف اركذلاف سعت باب نهر د هموهو ريما !ىففءضو نينمعاارغص (شفغلا) سفادشحلا هللاو

 مغلامون فرصند و راهنلا نمرثك !لمالاب رصين هيحاصو ةمزالة ىهو ةقلخنوكدو ءاشةخ ىئنالاو
 راهنااب رصس داكدال هن الك لذ نم قو 2_ثمرئاط شافخلاوةراعت_سا شخ دمرلل لاقي دقووعهدأ | نود

 نازو ف .ةذفااومشلاب ةيناثلاورئاطلا طل ىلع لمّةثَتلاو مغااباهادح|تاغا ثالث هيف شاف وتد و
 مب رض باد نماضفخ هتودص لج رلأ (ضةخ) تاتك ناز وفيها عمر.سكلاب ةثلاثلا اوتارغ

 توطخ
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 1 ' ىهتيلغاذال-ةقباينمهمصخأ هتمصفناماصخو ههداذ هتمداخو مصخو مدخوهف ةهموصخلا

 ءاتلاب نا: ءصخلا ل اقف 0 سكعت يكسا|نباىكحو :دا1اهلعف ا متضمد ثح ر ءمساوم_صخقنلا تدعم

 لاقيف سا. ةريغىلعءاملا فذ ىتثي و :دحاولل ةيصخلاا لعب نممهمونات دلل ءاترغب و ناتضيسلا
 تالسد-لاو رمسكلل ارو ءاصحخهيصخأ دبعل تيصخو ىدمو ةيدم لثمىصخ ةيصخلاع جو نايصخ

 هركذتعطق سزغلا تدصعنو نامصخ عسطاو لمتو عيرس لثم لوعذىن :ععليعق ىدةوهف هييصخ

 (امهثلش اموداضلا عمءاذنا) امهيف لوعغمو لمعف لامعتساز وحي و ىد#ووهف
 اوركديملاذاف عاطقلا نب لاق ءوةفوءانطاوهو باضناي برمض باي نمايضخ اهريغودملا (ثدضخ)
 بضاخلحرال لاقي سدذمتل| نم ةكس ىفو باضإلا تدضتخا اواباضخ بضخ اولاترعدلاو سشلا
 وهف ارمخخ نوالا ( (صخ) بضتخالاةبالو هرعش خبص لق. انحل اريغب ناك ن اف, انا, يضخ ا اذا

 هياعهلوقو ريضخ ع-+لاو ءارضخ ىثناللو رذخ أر كذللا ضد أ ءاجو بعت رهف است عت لاتم هرمشخ
 فوخؤاهح الصد _ةفل كلذ, ثمشءوسلا تدنمىفءانسملا رمل نحو نقدا ارمذخو كا ابامالسلا
 راما عيب ةريذاملاو داسغلاعد ريموهوا مات نوكدالارضأت ناكتاو نمدلا ف ثد:دامن أل اهدا سف

 عج ىه ةقد_طتاوارمذ1ن!ىفسدل ,هفوقو ءارمضخ لوقبل | نمرمذخلا لاقي واه الصو دمد نأ لبق
 تناعاهيف تاغهنك-! رفصلاو رجلا لاقداكرذخلا لاب نأاهساءقو ءارف_صوءارج لل-ثمءارشخ
 نأل ىءامق هعمذ اذ-هىلعو تاواكا>و« اك ا>وتاوارككوء ارهكود مسالا عم تع مخ ةيعسالا

 ةمف-صول!تدّةفاذاو ءارقصو« أرجو لعف ىلع عمت ىت --تافصلا ىفلعفأ ة-ةنوم تسلان مع الدف

 سضاآ1نابرعلاثمعد-قو ا مر لست رح عم ةناكرتصع لوعلا هوقو همه“ الا تنمعت

 || لافاك كلذ ىه-رضالاو ثاركللاو لصمل ا ارشللا ل اوتو
 جقبوهو درت ةنلتاوا ارذخ +: تزت_-هافع اضءد ةو رف ىل عسا هنالماللاو ةالصا اهماع

 ليقف هيلا بنو ف غاغا ى م لارا ذل كل فدع هيكلو قءنو فتكون داضا اريدك اذا
 هعضخأو عضاخو هذ ناك-ةساو لذاعو ض عض هع رغل ( عض ) انداعككأضعبل ةمذوهو ىرمخملا

 قف عوضاناو توصلا فلمعت_تدامرثكأ عود لنا نأالاعوشللا نمبي رقعوضالاو هلذأر فلا

 (امهئاثيامو ءاطلاعمءاحخلا]) قانعالا

 اهركرءاخلامهرةبطالا قاق:ثاهنمو عماسو ملك_:منيب مالكلاوهواباطخو ةبطاخم (هبطاخ)
 2 0 لا يدعي تدلك

 بلطاذا ىوقلاىلاةأ را نط ومنع هلك ةلئاوق ناك ل طا عسملاو بيطخ

 هيطتخاو ىعندب ار للا تاينع و بطاخوهفر سك ابه4_.طانامءالاو اهمطقخاو مهم جب وزتب نأ
 لزنن د.دشل ايعألا بطخلاو نارق-_كالاقد ودريدلابطخألاو ممتبحاص جير زتىلاهوعدموقلا

 بهو نبدهت ناط1ل !ىنأىلا ةمستضفاورلا نم ةغئاط ةيداط1لاو سولفو سلف ل_ةمبوطخ علو
 هاؤعدودص ىلع فا>اذاةد_.هعلااىفمهةفاولرو زااةداهد نود د اوناكو عدج الا ىدسألا

 لئمراطخ أ عجلاو هيلع نهارتبىذلاقمسا ارطخناو فال! فوخو الفا ىلع نارمثالا (رطألا)
 ترطخ أ امنأ كح ة:رطخم ةيدايو نينهارتملانيدارطخ هئلعجاراطخ !لاملا ترطخ أو بامسأو بنس
 رطاخو ىنعمو انز و ه-ماع هن زر ل لاب 121 طا ىتلاو ةقالملا ندار طخ هتاعف رداسملا

 هردق عفترااذا ارش فرش ناز وارطخرطخي ل-- رلا ال رك ان هن

 لاقيف صرب دتنم بلعل !فرطةامر طاخذتا اودنزوبأ» اك- ريا فاضي أ لاّقيو ريطخوهف هتلزمو

 521011111111176 و

 | رط2 ترض تانن 7 هيئذب ريعبلا ارطخو د-عقو برض ىنابن ..اروط+وأر طخ لان ىلعو ىلا ممر طخ
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 مهسلا( قسخ)ناوحناو لذلا هال اوآف سلا هماسأو انا هتش تو ترامءاملا نيع كش امر
 قاعتو همف ثدثاذاى سخ سرا نبأ لاق اديدشاذافنذ غن ملاذااقو سو برمضان نماقسذ قدا

 (امهالئيابونيشلاعمءاملا) +٠ ةيمرلانمذغناذامهلا ىتعاطقلانبالاقوا
 عج موهضملا لوقو هلث م فيض ىناذل ا ناكساو نيته نإ! بشناو ةبشخ ةدحاولا فو رعم ( بش )
 اهباود ةملا لوألا ريسكو مالك ناز و ضرألا (شاشخ) ني:ةفبدسأ ع هج نيتمشبد سأل حوتفملا

 لثمة ثخأ عج او ريع! فنأ مظع ف لع دوع شاش ناو ةماهلاو ةرمطا ىهو ةشاشخ ةد.-اولا
 ةدحاولا فو رعم تابنلوألا تفي شاخ ثنا واضيأ ة-شاشخ ةدسحاولا فلاقبو ةنسأو نا:
 لصألاونذألا فلخ ئتانلامطعلا ىه :دودمنيعلا نوكسوءاغل امم ءالعف ىلعء اثناو ة_تانهذخ
 ءاشخ نيفرحالا نوكسلاب ءال_عف مالكلا ىف سما تيكسلا نبالاق فرفتخلل نكساف شفلاب ءاشثخ
 ءاضحرلاوءارعش ءةقانوءا هذ :أ اون جفلابالعف ىلع بابل ارئاسو نيعلا حمتفام عيف لص الاوءاموقو

 ذو موهو كل ذىلع هيلعد لبقأ هئاعدو هتالصف عششو عضخاذااءوشخ(عشخ) قرعبذخأت ىحج ىهو

 عملو ىئن الاو رك ذلا ىلع قاط: لازغلادلو (فششلا) تنامطاو تنك_ساذاضرألا ت«ُددن نم
 لاقو .فاطولا نا ث1:1ىناراغلا لاو ليللاريطن مرئاط حافت ناز وفاثخناو لوجو لج لثمفوشخ
 عصفأ ني_ثلامد_ةتيفاثخلاو بولقموه ىناغصلالاو ليللاب ريطي ىذلا فاشإتا ني_ثلا باد ىف
 ناسنالا شدو مشايخ عملاو لوعيف هنز وو فن ألا ىلع هقاطد نم مهنمو فنالاىصقأ (موثنغلا)

 مثخألا قو ءامشخ ىثنالاو مسح ا وهف مشد الر اصف هدأ هفنأ ىف ءاد باص سعت باد نم اهشخ
 هبوشحو هن شخ مهلا ىلا (ندخ) هب رتريغتاذامعللا مش نم اذخأ همو شيخ عيرتنتنأ ىذلا

 ه:سخ ىئنألاو رغو رغ لثم نيتمضب نثشخ ىلع عم-ع و دب دش ىوق نخ لجرو نخوهف من فالخ

 ضرأو ىنثغلا ةيلعتوأ هنمو ءاهناوءاماافذ< ىندخ هما|ةبسنلاو برعلا نم ىسىعماهرغصعو
 فاخة شخ (ىذخ)فاالاب نشخ أ, الارجل ىفن هولودد نوداكد الو سرا نا لأم ةلهس مدا

 تلع ىنعع ثدشخ لي ةاعرو ىضغو نايضغ لم ىشخ ةأرملاو ناءشخوهف
 (ا.هةلثيامو داصلا عمءاخنا)) 1

 *2لكل او بشعل اهب تينأ اذا عضوم اهلا بصخ أو سصخو هذ بعت باب نم صا بصخ ةغا فوهو بصخوهف فاأب ناكملابصخأ نم مساوهو بدلا ف الخوهوةكربلاوءافل| لجن ازو (بصالا)

 راصةخالاو سولفو سلف ل مر وصخ ع+ او نيك رول اقوذ ٌندمملاوهو هطسو نا نالا نم (رصًلا)
 راصت |اذاهنموبرق الاذخ ألا تكلسؤب رطل تريصتاورصملا ىلعديلا عضو ءالصلا قرمصعلاو

 ىرهزالالات ةدحساا راصتا نع ى-هنو ىنعملا نود ظفللا لءاق2ىلعراصتقال |هةةيقحو م الكلا
 اذافةروسلا أرشد نأ ىفاثلآو امد_عسف دوم || ميفىتا| ةداالاصتخي نأ امهدح [نيهجو لمت
 نال_فورصانخلا عسجلاو ىئنأ داصا اوءاذن اركي رصن1 ا واه د_ىس لو اه زواج: دعما ىلا ىسهتنا
 هبريسمب هودفو ةزئعوأ بدضُ مم ارمسكب ةرمدخاو هف رشا هلاك شأرك ذاذا هب أديت ىأر صان هب ىنذت
 ةصاصخلاو لافت أو لشق لثم صاصخأ ع-هلاو بصل نهتدملا(صخنا) سانلا بطاخاذا بمطخلا
 اذاهعل مشلاو تفلاب ة يصوصخو دعت باب نماصوصخ هصخأ اذكب هتص صخو ةحااو رّمفلا غلاب

 ئلا صو ص متو هب وده ص:+افهب هتص_صخو ةغلايم ليقُثَمااب هتص_صخو هريغنود هل 4_ةلعج
 نعو ديك أةللءاهشاو ةماعلا فالخ ةصاخلاو لدم صةةاوصاخو فمع فال دعق بان ن ماصوصخ

 هيقوهو فاصخوهف برض سناب نماغصخ هلعت لج رلا (ىصخ) دحاو ةصا1ناوصا1ن!قاسكلا
 هبقر لدم فاصخ حلاو رهال وإلا نمةللا هف_صاناو ىشالا م1 ارممكب ف _صخغلاو بوثلا مقرك

 عسجلاو ةينثقلاىفىداطي ةغاىفودحاو اغلب ىثنألاو رك ذلاوهربغودرغملا ىلععقي (مصخلا) بارو
 سافل تس تلو س11. هاتف ص اسدكلا دبا 1291: 1:1 ك 1 ناك محا اذابعت باينم مصخي لج رلامصخو راحو رو< ورح لم ماصخو موصخ ىلع عمو
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 اذاضرألا تفرش ليمف ةفاسملاعطق ىف لوعتسا دقو ةغلامم امي رخت هتقرشو هتعطق اذا برمض باي نم

 اهرحل> رلاقوخ لة هنمو باهذلا ىلعردقي ملف عزفاذا بعت بان ءاقرخرئاطلاولازخل ا فرشو ا ممبج

 وهف هيف قفرب ملفأم-شلعاذااضدأ ارت قرنو قرشوهف فوخو ' ءايح نم سه داذا اضي أ بعت بابنم
 برق باب نمئشل ايزو ءارلا نوك سوءالتا مشد قرذنامءالاوءارجورجحأ لدم ءاقرش ىثن لاو قرخأ
 تبقعثوهو قرخا ذأ ناك اذاسعت تاينماقرش:اثل!تةرخواضد قرأ و هفهد_.دهل عفر ملاذا
 ئثلا (تمرخ) ردسو ةردسلةمقرخع-جلاو هنمةعطقلا بوُدلا نم ةقرإل او ءاّرش ى-هفرب دسم
 مهمرتخا لق هنمو مرئاو «ة«طق هةمرنو سقثلا ع ضوم مضل ان مره او هةمقثاذا برمض بان نمامرخ

 ءورخع جل اوءرش جراذلامساو طوغت اذابعت بابن مار ذي ةزمهاب(ئرخ) هغاوح مهكلهأ اذارهدلا
 باثك نازوءار4ناودو:+ودنج لم ءورخع هاو مضلابءروه ىرهولا لاقو سولفو ساف لم

 هلثم ةراخلا ناز و ةءارخناو ماهسو مهس ل ثم ءرش عجب وه لمقو موصلل ما مايمصلا لئمر دصال مها لق
 (اههئاثياموىازلاعمءاحلا] تن ريغ حل ايءاركناو ةهاركم رك لثم ءاذلا ءذد ىرهو11لاؤو
 ل راارزاذوءارزخ ىثنألاو رز لج راق تةاضو ترغصاذاس عت بادن مارز>نيعلا( تر ْرخ)
 ناكسلا نارزي1لاوانعلا قو رعني-علامضوءافلا حقب نالعبف نار زيملاو رظنلاددحا هنفح ضو

 ع.جلا وى لكنا سل ىلعمرسهنالاقد و ثدمخ ناوم> لمعة فرب زاك او نارزيخ اراد ةو دن ارادالاقدو

 ىلءقاطأمم ةبادمسا (زكلا) لجرلا ىمءامو عب رلاءامسأ نمرفعج نازو (ج رز. ناو) رب زامخ
 ناز عمللاو بنا ارالا نمركذل از زخناو سولفو سلق ل - مز وزخ عم! اواهربو نم ذ_ ملا ودا
 راخفلاوهف ىوشا ذات لا صال اوهوع هنأ لمق ةمنآ لوم_ءملل !نيطلا(فزتا)نادرمدو درمد لم

 (هتلزتخا) زاوخ هعجو يزاغوهف هنمذغتن ساطرقأ امهسل |قز و هتعط برذ باب نمازخ ( هقزخ)

 درلا نمعانتمالاب ولواهيف تن ةعيدولا تأ زتخاو لوح او هتعطق لثة تاينمالزخ هئلزخو هتعطتقا
 ةبصقو ىصق لم ةمز+ ةدحاولا لام> هرشق نملمعير هم (مْزنا) كلاملا لامع عاطتق اهنال
 لمعت امرمسكلاب ةماز لاو هفنأ تمّقثبرمضب ا, ن ءامزخريعملا تمزنو لجرلا ىع+ ةدحاولارغصعو
 ثديذأتاافاأ, ىازملاو تاز خو تامازخ ةمازلا عجو موز فألا ب وقثم لكل لاقي و رعشلا نم
 روتكراو اه ةخٌنارلا ةيمط ةل-ةدىرهز الا لاقو ريلاىري-خودو فار اغلالاق ةيداملاتامث نم

 ةنازلاو سلا و ساد لم نزاذه هعمجو نزلا ىف هتلعج لق باب نم هر >ئشلا(تنزخإ) عسفتبلا

 مسللا نزخو هتقكر سلا تنزخو لوعشم ىنعع لميعف ند زخئشو ن ثا نا عمذاو نزخا لئمرسسكسل ا
 هناهأو هلذأ هلا هازخأو ناهو لذ لع باب نمايزخ (ىزخ) زا خ نم باقل | ىلع همر تريغن به: باي نم
 عمدلاو ةمبقلا ةلصانا ىز أ نم لعاؤمسا ةمرص ىلع د زخغاو ناب زخوهف ىقسا جتفلايةب ازخ ىزدو

 (اموشلشي أمو نيسأ اعمءاجلا) ى زاخناو تاب زا

 ارمسخ رس خو ايف هترمسخأ لا ة يف ةزمقاب ىدعتب واناريسشوارمسخو فلاب ةراسخ هترات ىف (رمسخ)
 هبف ةغل برمذ باين ما ريس هتريسخو نزولا تص ذا راس !نازيملا تريسخ أو كا داضدأ ان ارمسخو
 ىلاهتدسن اذا لعثمان هتيذك لكم نارمسهل ا ىلا ه2:#زهترسسخو هتدعبأ لقا ابانالف ترمسخو
 بعتو برمذ نان مس ئملا (سخ) لاعف ألاهذ_هىلا هتيسناذاهن ردو هئمف هلثمو بذكلا
 ماو ميرك لثم ساس ىلع عجدت و ءاصثأو حيصم ل ثم ءاسنأ عمل او سسخو فرقد ةساسخ

 نم سي سخو س.سللا ل_عف فاألاد سخأو لق باد نم سو سناس> عمذلاو ةسسخ ىثنألاو
 اقسخ ناكملا(فس) ه-خ :دحاولا فو رعم تام سالئاو هلءاهباملدأعب ملف هنز وفخاذاب رض أد

 هاوض ته ذرمقلا ف ةوىدهةبالو ىدعتب للا هغسخو ضرألا ىف رافاضدأ اؤو سو برعض باب نم
 ىقماحوب ,لاقو سهلا تف _ءنورمقلا فسخ مالكلا دوجأ ب لعثلاقو اضيأ فول اوهو صةنوأ
 اذانيعلا تفسخو نو ك1ئاوهف هم سهذاذاو فو كلا وهف سهلا و ضعب بهذاذاقرغلا
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 شود+ ىلععمجو امءار دصملالمهتسا مالوأ داجلاىيدءاوسو دلل ارهاظ ىف هتحرسبرضتاننم |
 اضيأءادخو لوسرلثم عودخلا لعافلاو هلثم ةعبدخلاو هنم مسا رسكلاب عد1 تاو أعد (هتعدخ) |

 لاقيو حتفلاو مضلاب ةعدخ بر اوهبب ءايامل ةبعللا لثمنانالاهب عد اممضا ان ةعدخلاو عداخو ||
 عدخلاو ةماخلاعضوم فناةرعنامدخالاو عد_كاف هتعدخو سو هيلعهقلاىلدىنلا غل حّتفاانا |
 ه ةيفخأ اذا فل الابئشلا تعدخأ نعزوخأم ةغل مما ث مانو ئشلا هيف ردع ريغص تيد مملامضد ||
 مدخ عمجلاو ليلقثنوملا فءاهلا,ةمداخلاو ةي راج وأ ناكامالغمداغوهفةمدخ دنع (همدخ | |
 اهتمدخأو ادغ ةضئاهلاقب يكلذك ريصةس ىنعملاو قمةح فص ون سل ادغ ةمداخ ةنالف مكر رمادخو ||

 هتاعجوأ ىنءدخ ناهئلأس«ةمدذقساو رشكتلاو ةغلامإل لمقتتا اءاهتمدتو امدامنا متيطعأ] فلالاد |[
 هتقداص هة:داغنو لاجحأو لج لثمنادخأ عمجلاو رسسلافقيدصلا(ندخلاكاذك |

 (اموثلثيامولاذلا عمءاخلا]) ظ
 ىدحذ خاب مفوقوةبابسلاو مامالا قرطبامتمرب رمدبادنماةذ_تاهوذو:اصملا (تفذخز |

 تاننمه4:عتاذ ذو (هئاذخ) ازا قاطأ هنكتلراغصلا ىدحلا دارملاوىبرلا ىد> هانعمفذغلا ٍ

 'لرتو لشفلا ىلع «ةاجحالد ذك هتاذخو هنم ترش تر هتناعإو هترمصن تكرئاذا نالذخلا|مسالاو لة |
 (ا.هئاثد اموءارلا عمماشلا) لاثقلا |

 انزوهمقثلاة ب رختاو ه- ةدرو تدوم ألا عرف فدعضتلاو ةزمه اب ىدعتد ربارشو جف لزنملا (برخ)|

 وأقشهنذأ ىذلا شكل !برشأإلاو ةدارملاةورعاضدأ ةدركناو فرغو ةفرغلثم برش ع.هاو ىنعمو أ

 لثق بابن مبرد برخو بعت باب ن مامر مرو برخ هل_عفو موسأو هف كلذ مرا ناذرب دسم بث |
 اصلخم ىأاح رمال تد جو وانأ هتحرش وام ردو احر عضوملانم(جيرخ)قرمسا ذارمسكلاب ةبارش |

 هلنم ىلارظنأ الو فا ل !لوقو ةدزلا ىلع قاط كلذلو ضرألاةلغنم لمص امج رذلاو جارذناو أ
 نمراد١1ىف يي راخناو تاتاطلا ىه جراو1لاينءللا فاصن أ الو طمشلا دقا عمال اوجراوناولخاودلا |!

 نمجرخامجراوخلاو ل-_خاودلا لاقي و هريغوأ صحب طئالا ىفةباثك-!او روصلا ل-خاودلاو هئطان
 نم :ذهملا طمقلادقاعمو كام ىلع الف نيد زدوني_سدت كلذو ه:ىحان لاكش لاغل اخئءانملا لاكشأ |!
 بناه نم ىو: سملاو باج نم لعممتف طومخو ألا بح دشت ةسطسالا نيدارتس نوكلتريصخلاو بصقلا ا

 عونهل ال ناجح لاروكملاو بتاج ىلا مم حيصدلا نوكي ةعطقم تانملب ءانملاوه نبللا فاصنأو
 نازوجارخلاو ةبنع نازو ةجرح عجلاو حم ىبرعفورعمءاعو يراناو كلم ىلع ل ديالف اضر أ نيسحت
 ترض ان ن مرد ئشلا( رشا هبارتن م «ةصلخ ندعملا نمْئْسلا تحرذخشاو جار ةدحاول اري بارغأ
 وهو ل-:ةو ترض باب نماز رج دللا (تررخ) عسمتلا ةريزغةراونيعو ءاملاتودربرناو طعس |

 (سرخ) هرامفروظااز رخو هيصقو نمصق لثمةزر :دحاولا فو رعمز ركن او باي ا !ىفهطاي1ناك |

 عنصي ماعط لفك ناو سراناو سون عواوءاسرم ىثذألاو سرخأوهف ةقا ماللكل |عنماسر نانسنالا |
 اصوخرفاك-١!صرخو رمسكسل ان صرخلا مءالاو هر تر زل -:3با,نءاصرخ لذفلا (تصوخ) ةدالوال |

 فذألام وطراناومئا اركو ةعركل ثم طئارش ع-هلاو قر .ومدأ ن مج رشي سبك هي شةطن رطاوناضغالا |

 ه:موواولا :دابز ىلع لوعف هنز وونبل تدندوةمنازو(عور1نا) ريفاصعو روفصع لم مطار عملاو أ

 فد راناوكلذك اهتفرتدناوا متعطق لق بان مانرن راسل( تفرخ) عمد رش نيلتو ىنثنتو ىشق ةأرإل ليف ا

 سايقريغ ىلعافيفت ىناثلا نكس:دقو نيتكغب فرشهمل اةيسنلاورامملا هيف فرت ىذلا لسصفلا |[
 كاذب ىه«ةفرخأو ناؤرشع جاو لف ورذلناو لدكملااهرمسكدو فارتخالاعضوم ميملا تفب فرخملاو |

 وهف هريكسل هلَقع د سف بعت بان نمافر ل-جرلا فرو لكأد وعترب ىأ انوه نمو انههنم فرخ هنال ١

 هتقرخ نم ىلدألا فرد صموهو سولفو سلف لئمفورخ عمملاو هريغو طئاطلافيقعثلا (قراتا) فرخ
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 نيدو. ىلع نوكيو ةيسك اوءاسك ل-؛هزمهرغب ةسيبحأ عماو رعش نهنوكيدقو فودوأرو

 ةزمهلابىدعي واوبفدجتدعق باينماوبخرانأ ات بخو تدب وهذ كلذ قوف امو ةثالأوأ

 اهرمسكو ءاثلا تشد ماا هفنمو تعبط برض بابن ه4 يلع ت ةةواسهخ وكفر باتكلا (تفخ)
 نم ةانثمءانو. غب ه ذف ىهف صفاسف نكي /نافاهريسغنم صف تاذةقلحمتاملنااولاةرهشأ رمسكسلاو
 ةنيطلىلععضوبامحةةاانول_عافلارسسكلا: تامل! ىرهزألالاقو ةم.اصق ناز و ةمدع#ءاغو قوف
 ربل -ةهقااو ىىسع ىنععاذهول لمق مدح نءمامتاخولو سلا ثددحلاىف وتاتكلا لع ممىذلاماثإناو

 هبعفتني امم سمن امى دن ايماوهفدي د نماعاخد < كاسعف كاذك نوكبامدت لناذاتادص سهلا

 ىبصأ !نئاحلاا (نثخ) بيغرهط نع هعيج هتظةح ىنعم او هرخآى هو ه:ءاخثظفح نآرقلا ثمخو

 ىلا لاقي هفشملا بييغت نعةفيطا هيانكوهناناةمللا قئاااذا ثدا-1لا قو جرغلانمعطقلا

 نود مالغلاف ام-ميعطق عضوم لداقت نيناة1لاءاقتا|نهدارخاف الباةئاذا ايقالثوناسرافلا

 جوز ةماعلا دع لج رلانتخو نا: خأ ع-+لاو خألاو بلاك ةأرملا لبق نمناك نم لكبرعلادنع
 ل>رلا لبق نمءامج لاو :ًارملال-.ةنمناتخ ًالافاهمأ ة:تخناو:ًرملاوأ نتا ىرهزألالاقو هتندا
 ممرهاصاذا م متنتاخ لاعقد نيفراعل | نم ةرهاصللاهئث انغالاقد رامهمعب راهصالاو

 رادع رثخو سعت بابن مارثخ رخو رد اخوهف دخشاو نن ىنععةروةخ ل25 بان ن مرد هريغو ناللا م

 نكح

 باينمايشخر ملا (ىثخ) تركو هتركخ أ لاقيف فيعضتلاو ةزمحلاب ىدعب و هيف ناتْغل برق باب نم
 ءاشخ أعلا لجو ىصح نازو ىثناو ىثالا مالاو نا فال طوغتلاكوهوىر

 (اموئاشيامو ميلا عمءاحلا)]
 صخشلا (لعخ) مانخ عمملاو هل امهرمسكو نيعا اوءاغلا تفي وهورببك نيكس لعتف ( رجنشلا)

 ءايهسالاكوهو تاه هل ثاقديدشتلاب هتلعخو انآ هتادخأو ىعت بابنم لحخو عفالسخ
 ((امهئاثي امولادلا عمءاملا )

 ديزو أ لاثجادخلامسالاو برم بان نم دخت اهدلو ةقانلا (تجدخو) مهخىأ(جلدخ)ل+ر

 متناو ة-يطوقلا نباداز وللا مامتري_غلاهدلو تملأ اذارفاحو فلظو فخ تاذلكو ةقانلا تجد
 نءجادخلاف اهلج نايتساد قو هةل أ اذاناتغلامه ليقو قانا صفان هما[ فا الاب هتجدخأو هقلحخ
 عاجرلاواءاحر هعجرت هتعج رلاقي عاج روهفداولا قلخ نود تقل اذاف ماسلا لبق ىلادلولا قلخ لوأ
 ةدعلا ماهل :ةلأنا او تجدخ دف :دعل |ما.ةريغلاهدلو ةقانل !تّقلأ اذا ةسّتق نبا لاقو ةداخ لدالا ىف
 اذا اهدلو ةقانلا تدخاضيأ عاطقلانبالاتو جدخمداولاواجا_تا تح دخ أد ةؤ انا صئانوهو
 ةالصااجد_خو اهلج ناو قالا ص ئان هتغلأ فاألاب «_ةددخأو هةلخ مت ناو لج ا مات لمق همم

 2 تي ل ب يي حي ا ل اا ل ليل تيا نسي ع
 بيذهتل! ىقوةلماكري_غاج أ ءانعمواعمعةناذا جادا هنالص لج رلا جدخأ ىط سفرعسأ |لاقواهمعقن
 ديداخ اعل اوضرالا د :رغح(دوقخالا) ةقانل اجا دخ نم كلذ لصأو ناصقنل جادخنا ىوصألا نع
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 ىدعتاهلهأ اهردخ ًاوردحلات مْزل ةءراذاترد_ًاوالفالاو :أ عا همف ناكناتدملا ىلع رد |
79 

 اهحت اوحءاضقل ب ورخلاو نامتمال انع اهوناصو اهو رتس ىنءملاا ضد [لِمةمءلاءاهو ردخوىدعتدالو

 اشدخ(ه:ثدش) ةكرذلا قيطدالف ىن .رتسأ بعت بان نمار د+ ىضعلاردةوةلسق هفرغنازوةردخو
 ل ا مما



 تا و جت ع ا يس يا ون ع و

 هل ل
 يبي ب( ب( لِ لِ ييلبببببيبيجججسسسسسسسس سس ]سس ص صطل

 ةيحتءايحو ثيغلاروصةماملاو ةقاثلاو ةيراملا ب رفءايللالاعف باد ف ىباراغلا لاو كلذرعغو

 هلمعتسا مثءاعدلا قط مىف لمعتسا تحرك مكللا ليقوءاقملا ىأ هن تارمتلا هنمو امه ابءاعدلا هلأ
 اهيل ا له هانعم هينتق نيالاقءامداهودنر ةالصاا ىلعىسو كيلع مالسوهو صوص ءاعدف عرمألا ا

 ىلع جنذؤملا وق ةلعبملاو لعف هنمق:ثدملواولاو لأ ىأ ءادغلا ىلاجوءادغلا ىلع جلاقدو
 ريغوأ ناك اًهطانحو رىذ لكناويم او ءايحأ ع هلاو برعلا نم هللا ىلحاو حالغلا بع جةالصلا
 هروح الارادلا ناو ىلاعت هلزؤو لصألاقردص ههنألع او دح اولا هيف ىو سي ةا.يا نم ذوخأ م قطان

 تول لقاك ةام1!ىفةغلاسمانهناومسلا لمقو تومامقعد ال ىتاا ةايعلا ىه لسمق ناوما ىف 1

 ةياى هوة اوه لا مف تنوتو رك ذتو ىفالا ةىلاو نانومريثكللا

 016 اكناباتك ) ٍُق

 (ا+ه* دامو ءابلاعمءاخلا)

 امسخ ىعألا فب خو ردصملاب ة يمت سخ لج رو لق بان نماخ بح هلءذو عاد نارمسكسلاب ( بخلنا)
 نببايخوقنعلانو دعسفوطخوهوو دعلانمبرضل بيكا هنمو هيفذ-خألاع رمسأ تلط باب نم
 نفدونبثالو عمس هنسأ ممم هف رمص:م دعب تامو نيفصدهشوارد.دهشونياو ألا ندرحاهملا نمترالا

 ئذلا (ثبخ) نيتبخنارشدو ىلاعتلاق هلق عشخو شن عضخانابخالجرلا( تبخأ) ةفوكللارهاظ
 مار |ىلع ثيل ا قاطو هثيبخ ىثنألاو ثدمخوهف ةثامإل |ممالاو باطقالخ برق بان نما بخ

 برعلا تناك ىتلا يهو ث دابا ه-:مو لصيلاو موثلاك هحير وأ همعط ءركستسملاءىدرلا ىلع وانزلاك | ٠
 ىفءىدرا او رختالىأ نوقفنت هنم ثم! ااومهت الو ىلاعت لاق برقع او هلا لتم اهئيضست
 لثم نيثمخب ثيخ ث دنا عمد وس ىأثد.>ئدو طئاغلاولوما|نائمخألاو 1.1١ نعةقدصلا

 امهدح وداكبالو ةفعدو فيعض لثماضبأ ةئيخو فارشأوءافرش لم ثادخأو ءامخو درب و ديرب
 مت هغل ىلءزئام ناكسالاو ءامل امضي ثئام1ناو ثيحلا نمكدذوعأ وثئابخ ةفيبحلاعج راملاك

 ةأراانلجرلاث خو ىداعملاو رفكل نم لمقو مهثاناو نيطايشا نارك ذ نم لبق ةمتاإلا فى أ سو
 ئدل ١ (ثريخ) سنو ثم>اذر اصفل ألا, ثمخأو ةثيبخ ىهو ثد.>وهفاه بز لة باب نم ثدي

 نالف ىنريخأو رايخأعجلاو ريسخ هيث دده) و لة ند اممساوهب ريبخ انأف هتلع اريخ لق باب نم هريخأ

 ج رذعامضعب ىلعةعرازملاىهو ةراخلاهنموريسانأف ةعارزللاهتةقش ضرألا ترخوهتريقن ئذلادأ] ٠
 هد رئو نمل اىرقنم هدرق سف لام مريخو هنم مس ارمسكلاب ةريخلاو هتنهم | عع هبريشخ اوضرألان م

 م-سو هيلعمتلا ىلص ىنل ١ هنددم نم ةزاع ىنبدالد ريمخواهطفل ىلع ىريخ اهيلا ةمسنل اور امش ىرق نم

 َت نحافت نازو زامكناو ترض اب نماز م هنز حو فورعم (نيذلا) مانأ ةثالثوح مأشا اههحىف

 نماصم> ئسأ |(تصيخا ىاز ناك ف ذم هعْل ىهذهو ىزايخ لاقيف ثننأتا !فاأ هعافو لو رعم

 نملمغدامءامللاو ئخابملمغا جتفااب. بلا اوهغل اممو ريثكت ديد._كنلاو هتظفح هنأ بخ لص الالب ْ
 ل

 ١ رعد هوس 11# 72 9 1 دي ا 7

 ناطرْثاا هطرذقواريثك عومسم لوعغم ىنعع لوف نيةهفشب طروهف طقساذاف «ةطقسأ برمض باب نم
 0 نونحلاءامل !نوكس (لمطلا) لم امير ضر الاهل طبر يرسل ظشا مح

 اض ااههتشب لمكلاو لمؤو لودختو ف ب ريضباب نم ءداؤف بهذأ اذا نزلا هلبخ دقوهل ا او جوشاك
 هلع تههذأوأ هثاضعأ نم اوضع تدسفأ اذا لوم وهف اضد أب رض تا,نماليخ همامخو نونملا
 هليذتةطع برضبا,نمانبخ ب وملا (تن.خإ) نونملاو داسفإا ىلع قاطدءاسللا تفي لابااو
 (تأنخ) ل طباتحت هله ام ىهو مضلاب ةنم1نا هنمو هتيفخأ لق بابن هانم ئذلا تنيخورمص قمل 1
 تزمهاع رولامعتسالا ةرثكتاغ فدك ةزمهحلا كرتو ةيدامللا هنمو هنرتس فذ باين مذ ومهم خئلا 0

 «ىدح

 تك

1 



 3و

 صاح

 ا

 بصن عضوم ىف تناك اذا نومصتي معوخد ومغلا ىلع هءذم هد يغو ةل» ىلا فاضي و ناكم قرط (ثح)

 نوكيف مئاقديز ثيحوأ ديز :موقد ثم رد! لوج كنا رظ ىوعم ءمعمدتو دب ز موق ثمح- مقود

 د_شو ىناعمافورحنم العضاوملافورحن ,«ثيرح مهضعب ةرابعودب زهق ىذلا عضوملا ف موفأ عملا

 ا ل دوو عدت نس علان رع (د داح) ى 3 سوني ه.15دورعشل !ىفدرفما ىلا متفاضا

 رادع هيهأ ىف( راح) هتضذ ًاوهبت.هذو بهذ ل“ :مهتدحأوهبتدح لايف ةْزمشاو فرع ءلابىدعتيو

 لاقرب هتربحو ىرامح حم اوىربح أر اون اريح وهف باوصا اهو ردي ةريحو ىعت تاننماربج

 0 ليقف و رعمرئاسلاو هع هريدي قرمحمف 0 7 ىلاناسن الار 1 ا

 ىلءىري> هيلاةمتلاو ةنوكلل ان نمد رؤدلب رمسكسلاب ةريسلاو درتي ىأ هيفراخي املانالكلذب

 هل-ةناملسا ههقد لولا نيدلان الدال رمح ةل-خادوغ هو سأ ةريغ ىلع ىراح عمو سايقلا

 قم ىحديلاب كل دم ن سلا ناندعد وطقأ عمو ديو هاون عزتد رق (سدعلا) ىريطلا نع ىل_هسلا

 د-خااذاعاببابن .ءاسنح ل رلا ساه لاشي لصأ الا قر د_صموهو دوس هسعم لع-اعرو ودي ركلاك

 مسام لد زاتلا فول دسعو هع داحاداراص ةةراصوي>واصيح صم قولا نع (صاح) كلذ
 5 ارا تضاحو اهغمصلاساض.- ضمت ةروسلا (تضاح) هيلا نؤكد لدعم نم ىأ صنم

 ل ةءملا فهل موردي و ةردب لم ضيح ع.جلاو ةضيح ةر او ضم !ىلا امتنا متضمحوا ضيدثو اضدح

 هضم لم تاضمح سأمقلاو لود دو ةلودواولا تاند دنمو ميخر ههخو دي > وه لوحو عم ذو ةعبس 01016060 ١7 ذآ 2 2 2ز 2 ةز © نه 7

 01 ك1 ايل( واقل هني هللا لام شمل ةيهرتسكل اب ةضيملاوتابشسلاو
 رسكلاو غلاب ىور هت ضي بايئئذخ ثيدحلا فو نيل د راسل[ هش او نان

 ل-ثمض.حضئاملاع جو تضاحىلعهلءانب اضيأ ةفضئاحءاحو ساغفصو هنأل ضئاحةأرملاو
 سلرامذعالا ضئاحةالصدتلا ل.ةدال هنوةو تامغئاتو ةمئاق لم «تاضئاح ةضئاملاعسججو عا 0

 هغلالا ةأ 1 رحاادار 1اس د 00 اللاب سياتل ةلاح ضئاح ى هنمدار ملا

 ىنعملاو ظفللازاك دار 7 لب كلذكس يلو سأرلا ةفوشكم امتالص مص: ةريغصلا نأ مهفيهنافاضيأ
 مومعل | اذهن 21 الاتدبرتو ع ةالصمتا لقال لامناكف ةغلارربغو أ تناك ةغلان ضيدت نم سند

 ضرءحلاب سل بلاعمدهضادسالاو اهض.>مانأ ةالصل!نع تدعق تضردتو جراخ نمل مادي

 ريغوأ اك اح ناك ير و راج اشم فمع (فام) لوعغلل اممم ةضادهت سم ىهف ةأرملا ت ض.هقساو

 هلهأب الا ىلا ركل دال لاس لاا ل ا

 "ا ارغناب ىأ هل ا- ىلعئث لكتلعفو < لايق ىأءاطارمدكد( هلايح) تا ه
 نيملاو اهتقو لد ةفونمح 0 او علا ا:ي-ةالصااتناحو ب رق ني اذك ؟(ناحإلو اولا ىف

 هلوقىفىذلانيملاو هد 2 الل كلا ارغلا لاق نام أعم 1 اورثكوأ ل نامزلا

 ثيح ىنعمن يحاول ءف ءانلعلا نمريثك طاغو عام ذا لاقرهشأ ةحببا مر نذانَنح لعاهط أ وت لات
 81125 تر ته لاقت نامز فرط نونا نب-و ناكمفرطظ ةئاثملا» اما تع ,-لاقي نأ راوصلاو

 ني> تةلاقمف نوذلاب ني-امأو تش 3 عضوم ىأ كل [ 42 تاييبسداو هبف تةىذلاعشوملاف

 ىأو نبأ هيف ن-> عضوم لكنأ هطداضو ةلدملا» 6 211 اجلا رت تي تلاعب :الو تةول كلذ فىأتد

 (ىح) نوذلاب نيح هب صةخاهههشوتقو وم هودو ءاكل واذا 4-مذ نس> عضوم لكوءاع ٌءلاب ثمح هن صم ل

 0 دوا ىح هسنمو ىعنهن و ىح ه هريعصتو جوه ها حبعت تأنن ءاع

 هنم ىبحو للا هذهالا هيف سبا هلق لف ايح هتكرئاذا نيءامد هتنمدكساو هينا 1 0 7
 هسفند ىدعتد س دمك لكل الر اكل دو ساس كرست لع ىدوهفدملاو جفلابءايح

 نيءاسنارقلاءاحاموزاخلا ةغلام_هادحأ نال همقو هتيرهساو هنم تدمع ا لاقمف فرحلابو

 ْ فالاو فلظا | نم ىئنأ لكنمردلل مساءا.هلا ديزونأ لاقدو دمتذاشل اء ايدو ةدحاو. امد مهل ةيذاثلاو
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 دقووهب اوطاحأد._صلاب وعلا شوتح اوةبرهملابئاغلا ىهلاقو اضيأ متاحوبأ ءاكحوايلا ثدسنف

 ١ امدلان كر هطلا مدلا شوتدحاهفمو جتفلاب ش دود لوعفملا معاو وشوت> | لاقيف هبت ىدسعتل

 بعت بابن ماصو> نيعلا (تصو>) نمد. شوة#ةرهطااف همفرط نم 0 او رهطا اب تطاحأ

 ءاصوح ىئنألاو صواحأ امع اوصوح هقص هعج وى م“ هبو صو>أ لح رلاذ ببعوهواهرخؤم قاض

 ةرمسكلل ءابث يلق نكناو اولا ضايح لصأو ضامحو ضاوحأ هعج ءاملا (ضوح) ءارحورجأ ل ثم
 بارئلاو# هنعرادأ اطي وت هلوح طو>و هاعراطو> هطو ( هطاخ) بايثوتاوث أو بو:لثماهلبق

 هب طاحأو طئاوح هعجو ناتسلا طئاخلاو نام عمجلاو ىئالثاا ن *لعاؤ مسا طئاحءانملل لق هممو

 مهضعيوهو> ولا قثوأبذ-خألاو طحالا نا طوهو لاعتف ئه طاتح اوانطاب وارهاظ هفرعاطع

 ةفوح لصألاو هتمحانئغ لك (ةفاح) ىءا © نم ىندبالل .ضفتاالعفأن أل طامتحالا نماذوخأم

 فاعلاو هامنا> ىداول !ةذاحو تافاح ع اواهليقام حاتفناواهكرعلاغاأ اواولا تما قنأف ه.-صق ل ثم

 وهف ةعانصا اريسكلايةكامعلاولاق بان نءاكو>بوُل!ل+رلا ( كاح) ناسللا تت رضخ قرع

 | نوكمسهن ال ضء لولو لوح ماعلل ليق هنمو ىذم اذا لاك با, ن ءالو> ( لاحإ ةكوح وةك اح ع+ او كئاح

 لاث> و واولا اهلدأ و دوصةملاىلاىدةمىت-ركغا !سماقتوهو روم الار دتؤ قذعأ اةلمعل اوالوح

 ادني رهنلا لاحو لاح ى.4ف لمت لرمسك_!ادالا مح ىئذأ لكو ةقانااوةلذلاو ةًأراا ثلاحو ة لمحل | بلط

 ا ُثتنود دقو ةئس- لاحو نسح لاح لافمف تنْوَد ورك ذيئذلاةقدلاع و لاصتالاعنموز < ةلولمح

 نكمم اري غل طايل !لاحغاو هل-؛ملود< لاحو هعصوو هعبط نءربغت ل !لاض او ةلاح لاق يف ءافاد

 نملو#و ءاودسالا ن عتد رخو توعاضرألا تااهتاوالاةراص مل لكل !لادتساو عوذولا

 صوخ

 صضودح
0 

 اردعتمو امزاللمعتسالرو كوه لو>و عضو مى ا ذوم ند «:اةناليودت هتلو>و ه:علقتناهناكم

 هتاقن هني ريهتلحأفاذه نم ةذوخأم جتفلابةلاو لاو رش الاعضو ىلا فرط لت تاقءادرلا تاوحو
 هبت ابقأو هلا هتددسعرلأو طوسلاب هيلع تاءاواضد أ هتلةنةلاحائشلا تاحأو لمد ريغ ةمذؤىلا

 اهبهّقصانو هبهقلعنىأ ب رضا ىلع ترملا لاي هل مف توما ىلعاذرمم برمض نجف موق هم. هو هءاع
 الوهبايواطم هياعاروصقم ه:اعجىأ دب ]ىلع رمألات لحأو نوعطملاوهو هل علان اب عرلا وصلب
 هلوح اند_هقوهّتلاقمفوتنالا ة_عاطلا ىلعةوفالو ةيصعملان ءلو>ال ءانعم لة هثناب الا ةوقالو لو>

 مو> ||| هب راداناموحءاملالو-رئاطلا( ماح) هانعع هبل وهب ةط لات اهلا ف ىأ ف رظاا ىلع مالا سصند
 اهيف هعوو برقاهنءاندو ىداعملاب راق نمىأ ىلا ىفعّقي نأ ك شود ىذا لو> ماحن ف ثددحلا ىفو
 نء«تو.هرو كالا نمتوكلم لدم تولعفاهاصأ ل _.ةفاهنز وف فانخاوعئابل ا ناكد (توناعلا)
 اهلصأ ل يق هوو تولا- و تولاطب ل _.ءفاك ا هابقامحاةفن اواهكر مقا املا واولا تبل نك-] ةءهرلا
 نوكس تففخاهملامع:سارثك املن كل ةوقرتو :وقرعل م ماللا مضونيعا | نوكسب ةولعف ىلع ةوناح
 اهلص أو لوءاف توناعلاىناراقلالاقومهضعب لوق ىف ةوبات هلدأو تودان ف ل يق اكءانءاخلا تءلقمثواولا

 تواعلاوه لاقي تنؤيورك ذبتوناعلاو تين او علا عم1#ل اواهاسقام نوكسسل ءان تل دبأ نكمل ءاسحلا
 ةيسنقوناعلج روتدملا ام ىنءبامنانةرك ذماهتب ارناف ةئنؤم توناعلا جاح نل ا لاقو توناعلا ىهو
 ىلعىفاح ةم-تنلاوتاناح مم اواضيأ توناسأاوهو رجلا هيف عابب ىذلا تدبلا ةناسلاو سا مل ىلع

 توناح

 هلدأو ىو#ثوهف هشعتءلوتساو هةممضاذا هماع ثدوخح اوةباوحهنوحأ ئذل !(تيوح) سامقل ١

 (اموثلثيامز» امااعم ال ا( هتكام هتيوحوك لذ" هد ودع و لوعفم
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 با.سأو بدس لل ءانحأ هعينو رك ذم هريغو ناسنالا نم (دنحلا) قدمو 4و هتظغهتقفن>أو

 قةحوهف ظاقغا ىعتباد نماقن- (قدح) كسانلا ف .ذهل او يهبل |نددلاىلا لئامهنأل ممل

 ل-ةقو برمذىان ن ماك: 4ةك-ذ>و هكن> هبت كلدو هوو ارق تغضم اك: ى-صل |تكسنحو
 غلاب ةنح بريض بابن منحأ وشل ىلع (تنم-) فخم نم كلود ثودد-ثملا نمل نعوهف كلذك
 وهفئاطلاو هكمنيدداو رغصم نين-واهداوىلا تقاةشااندن> :ًارملاتة-و تورو تفطعانانحو

 ناضمر ىفةكم تف ملسو هيلعهّنلا لد ىننل |نأنين> ةصقو ةعقبلا ىنعم ىلع تزود دقو فريدنمك ذم

 ناهجلا تلا الف نينحىلاراسف نا ضمرنم مانأ تءةبدقو ف قو نزاوه لاتقل نم جرش منام ةذس
 ممهفايعوم-هاومأ اوهَعَو مهو ءزهف نيكرمشملااو لآ اقواوغطعف هرمصنب هللا مه دمأ منول ملا فكن |
 ||[  كوسر ل-.خ تعبتو ابان !كلس نم مهنمو ةيناجأ | هل ىلع راسن م مهنف ساطوأ ىلا نوكرس ارا

 ىلاراسم ةلءاوامونا ياعم أت أ مالا او :الصا ! هماع هنا لاقد ولدك كالس نه م سو < ماع هللا ىلصهلل |

 ىلاراس م مه امعو مهلاومأ ا ضد أاهنم نوملسملا معو فئاطل | ىلا نروكص ملا مز مناو اول ةقاف ساطوأ

 ةنارعملالزئةام-ارل>رو مارسرهشنأللانقلا لرتةدعقلاوذلهأاذف لاوش ةيقدمهلتاقف فئاطلا
 وذو ىتاهداو ىلعةأرملا (تن>) ىسىفالا ةتسثناكلاقي ونين>و سواطوأ مانغا مسقو

 ءاتحلا نم صخأ ةءانطاو لاعفءانولاو ونثو ىن#وهفرهدلاءان-ريكللا نمىنف ااذال>راللاقدو

 ةغلع فن باب ن مف رغما اوءان مايا تاضخ ديد كنا اءاهدب ةأرملا تأ حو
 (امهئاشبامو اولا عمءاخلا)

 مضلاف نامغلحوتفملاو موهذملا ليقو مضل ا,بوحلا مسالاو مالا ب ساك !!ذا لاق بان ن مايو> ( باح)

 ليزتتلافورك ذموهو كولا نم مظعلا(توملا رةميطملا مفلابةب وهلاو مهتةغل مفلاو زاحلا ةغل
 جوي لح رلاجاح و او-و تا>اموءاهلا نذحت جاحاهعج ( حاملا ) نام .حعجلاو توما همةتلاف

 لقاعة فددهنأل نودلاوواولاب « عج سا. و جي وثوهف ةاسلا نم مرك انازوجو>ًاوجاتءااذا
 لمع: و عوممربغلوةدو رك: مهضعدو سيلا غمو ريطاغم لثم عب وادع عما ىف نولومب سانلاو

 ناطم_كاهماعذوهساو ةرافعسال أىلعرهطل !فيفخ لا ةداكذاسلا فرغت لح رل.ةهنمو هطسو

 اهزان٠هلصتئةلخا (ةراخلا) اهنقتاوءايشألا ق ذ-ىذلاىذوحألاو ه:م هدب ربامىلا هلاهساو هملغ

 بعت باب نم اروح نيعلاترو>واضدأ ةفدصلا ىمستو اذا لهم ملا تغب ةراحماو تاراح ع.جلاو

 ىسااواولاق ءامظلا نومعك اها ةلةلاداووسارو عل !لاقدو اهداوسداوسو اهضام ضا.ددقشا

 ءاضوملل الا ءاروح ةأرلل لاقي الو نيعلارمدتة ىو هيدشتل | ىلعءاسنل ىفكلذ لي ةامناو روح ناسنالا

 ىنءموانذ وضيد ائشا اروحاو كلذريغل.ةو رصانلا ىراوعلا ليقوامنو يدي ىأ باُماا نو رودع
 اموهدر فل ألا, باؤ+لا ل>+رلاراحأواو رواتو ملاكا! هّتعج ار هترواحو صن لاق بادن مار وحر اح

 هزاحو هزاح دف ..ش «فذ ىلا مض نم لكو هةعجو هتممخ ةزامحو ازو> هزو>أ ْئْما!(تزح) هدرام ءراعأ

 وهو اضرأةحاتاازيعلا اوة.حاثلا ةزوعلاو قف :راهتفسنيتغلل اب لدالا تزسو همف ةغلر اسس اب نمازيح

 م.ج ىف ليقإك فذخلا ظفل ىلع ع هتكلزاوحأ ساوةلاو زايحأ هعجفليق اذهو فةخاعرو لعق
 ىلا مذن الام ازيتو أهعف أسوأ مد اورادلازام-اود>اولا طغاىي ارم هغل ىلع مصو مق ماصو ماع

 زيت ىنءعموملاىلا ل>رلازاختا اونيل-لانم ةعاج لا الئاموأ هاءم ةدف ىلا اريصموأ ىل اع هلوقوزيحلا

 وهوم داك اا ىئاو> بنت<نالفو ىنععىشحولاو ىثوعلاو شحولا لثم ءادلا مشب ( شو.لا) مهلا

 لياىفتد رض نإلا نملوف اهنأو شوعلا ىلاةبو نم ةم-_ثوعلا لدالان ا ة.دّدق نبا ىكحو ب رغتسملا
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 له ريعبل | متغلاةلوجلاو دوعمن ازو لهتزو هو جدولا س !2 نانو لمشكاونالف ليقلاو لو“ لإ
 ل لانالجلا اولد :ال | هعاج ىلع ةهلوخلاو واط: دقو راهو لغيلا أوسرغا!ىف لم«: سد دقو هماع

 رمخلا مجوءاهلا فذ عمملاو هوو يشخ نم قرحأام ةيطرناذو (ةمجخا) قاانج عمجلاو نما

 اج ئدل محو هل !لؤدام مءابازاةروخل اىلع همها قاطتو در خدعت دوسا اذا سعت با, نمامج م

 ههجو توجو هريغهج أ لاّمِمذ ايدعتم ان رألمعت_بو هغل فل ًالابم> اواندو ب روت ريض تأننم

 ىننأ ةءاجوركذ ةماح لايف ىثن الاوركذلا ىلع عمد ةماج ةدحاول | كلذ ءاشأو نيشراول او نجاودلاو
 مالا ص خت ةماعلاو ىئنأ ىلع اركذ ىأ ةماج ىلء اماه تدار تا ةركذملا حمص” تدرأ اذا جاجزلالاقو
 ماجماهلا يمعألا لاو تومءلاف لأ :ىذلاوهماهأاوىرلل اوه ماا لوقي ىناسكسل |ناكو ند اودلاب
 اهعجوماجلا ىهلاق.ةبلغأ ثدنأةااوفو رعمل ممم ماخاوع ارددل أريبط نمبرمذوهو ش-ولا

 عمجلاو ثدنأتل ١تل ل هفرمد:مري-غىل-ءف ىو مااو هلا مقرب ديو ساشا! ىلع تاماج

 ل-> رلامتساو راخلاءاملا ماو موهموهو لوعشللءانبا ايوه مق ىلا نم فا الابهشلا 4_حأو تانج

 هةلعح نا ميماحو همَعمَعلا محلا رمسكد م او ءاملك م اة | ةييعال ىخنراك مما املا لستغا

 مهمو سد قانا قولان كافر دكر نارك رست ل ارد + رعاةروسالاهعا

 اهعممقف ةروسلك_!اهع ااهاعحينممهنمو مماحلاو مهاحتاو ذم او اهاكروسالا م« ااهاعم نم

 تفند همم اهم ا وىدسالا تار نب شب تند ةنج هتموءاسنل اءامعأنمةرتناذو (ةنج) مم اوح

 ه-ة.جو ىر بان نماء سانأانمناك-ملا (تءح) م سو هماع هللا لس هللا لوسر هع بل طملادمع

 رعاشلا لاق هيلع اريح الو ب رمدال ىج هتلعج فاألاب هتمجأو ه:م معا هيا اوم مع هتعنمرمسكتلاب
 ىمذىذاااناجىرالوانياع ه مر مغ ماوقألا ىح عزو

 واولانعممرءايلابو دحاولا طفل ىلعءاحلاريسكي نايج ىحلا ةينئتو ىجهتدح و اضدأ فلألاب هتيجسأو
 ديدحلا تيجوممترصن ةداج موقلا تيجو ةيج ضدرحلات يجو تيكسلانباهلاق ناوجلاّةيف
 لاقدالو ةاهعىهفا متم لاميف زمان ىدعب ورانلاناهرسدتشا اذا ةيماح ىهف بعت تان نم ىمخت

 ةاجونأ+!اهيفراص بعت باب نم ىجرع.لاثدحو دو سأ نيسط ةأ+او ةفنالا ة.للاو فا ًاريغبا متيج
 هيففمعلاو خألا وبال ل ثم وزالسد رقلكو ردا اريغاهيفز و الاه>و زمأ ةاصح ناز و ءأرملا
 لكوءبخ لْصْرِمل اء جوف ورا ,ب رعب اهوبأ لك ودلل < راس للا برأ

 مق لاقو لد أ: :اضاونأوج وزلاونأ٠مللا سرا نبالاق نات الامهف:رملا لبق نم بد رق
 رهصلاك نييناجلا نم نوكيءمدل | نأ اذه ف الل وزوبأل--رلا ءم ا

 عسب وأ عداد ئث لك مس ماللا ةفوذت ةهلاو ب رعلا ضعي نعليلللا لمن اذكهو
 (اههئلثيامونونلاعمءاملا]

 تنذلاث نحلاو اًمناح هتاعج ديد ثنلاب هتثن>و ثذاحوهف ام وعف:ملاذا اه نح ثني هنمعىف(ثنح)

 مدر اعدت لص نادعتو ديعتلا ثنهااو سرا نا لاق ثلا نمهنج رام لعفاذاث ددتو

 برضياينم هشنحأ ديصلا تشاو ما اوفاوريطلا نمداصداملكنيتغشب (شنحلا)ءا اوسراغىف ثاني

 صرأم اوسوىار 1ك ةمملاس أراوهسأر ه._ثد ةرسح لك ىل !ءىاطب وه .كلااضنأ سنا اوةندادص

 قل كالا راطعلاو زازيلالثم طانح ةطنطلاعئابودحاو ماعطلاو ريلاو حمقلاو (ةطئخلا)
 لكو ةصاخ تدلل طلخي ييطبات ؟اولوسر ل ثم طونلا اوائدادكأ ضعبل ةمسن ى هوىطانح هظفل
 افيفدتو هلاسمطت هماعر ذبا م كل ذريغو روفاكو رينعو لدن-_دو ةرب رذوك-سم نمتيمملاهببءطنام

 فنح أ لج رلاف بعت باب نمر دصموهو لخ ادىلا لج رلا ىف جامو عالا (فئنسلا) طوذحو هذ هتدوطرإ
 ف.:هلاو ه-.مدقروهظ ىلع ىشعىذااوهو اضدأ ىم“هب و مخرتلاريغصت فمر غصب و ىع*هنو

 نم
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 .ىعيدحاول لاق اذا اوناك لاق كلذ نعءالعلا نب ورم انت لًاس جمد الا لاقد +! كلو لاق مفواولادازتو
 ماللاو فا الاب دو منا ماقملا هثعداو ءاعدلا فلوو ديك ون هدانزلا نكساو كلوهدارملاو كلوهو نولوةد
 ادوة#تامات. لاقي نآ زوال ةفر ءملا, ف صوت ةفرعملاو ناةفرعمام_منأل هل ةفص هتدعو ىذلا له> نا

 0012الى نوكيال فقل نالرطقلا لسير كأ زو الر ةفنرعم اا فصوالةركنلانأل

 ىلاعت هلوق هلّمو ةركشلل ةغسةل+!نوكتو ىذلاوهر دقَتلاو 00 كلذزو معن
 كلود قردة1!ف وذل اوهو زا نم هتماللا سامة ىلوأ فرءملاوالاب عج ىلا : ةزاةزمهلكل لدو

 ىذلاب فدو مل نا:فالتخالان .«فخ اريك ةنوأ فب رعتنم داو لمت ىبعنا الا عرس نألوىذااوه
 ةلكاش اريكنتل ازاو دهعلا مالا نوكتتو دومحما ماقملاهّلا هثعبي موي ثي دكا ف هنمو فر ءتاازاح

 نم( ةرجحا) رسكبلا ىلع ةعامجو جا كار سل هريغوأ لص اوغلا
 ل1 ع را واخ ا +عمجلاوءارج 0 الاورج اركذلاو ةذو رعم ناولألا

 ديدشتلابهترحو رحأراصئشاار ماو دةشاسأنلا 0 را

 راجو ةرجأو نيد«: رجحو ريج عمجلاو ردانءاهلانةراو نانأ ىثن الاورك ذا اراسجلاو ةرخ اي هّتغمص

 ردا

 تاذاهنمر غدأ ىهو ءاسفنللا هبشت ةبيودنابقرا.جو ةفاضالابو ا وله لعجو نوننلاب لهأ

 ءاخلا مدد رجلاوةلمغق لفقا مئومس مأشل !لد دأو ىوطملائ ش5 تعم>اد- .- أاهسملاذا ةريثك مئاوق

 رقلاوهرخا ىواضسلا لاق ةرج ة اح اول اريذ اصعل | نمفدرمذ فم اان مرخا ' ًااهديدثنوممملا فو

 لكى لمموهو اهئ اركمملا نك اسمجنلارجو ةرجاو ةرغنلا لءلملا نومس ةئيدملا ل_هأودرحلا ف لاقو
 ع سلف ناز ونيةاسلا(شج )لحجر « ندحلاءامعأ نمرج أ ناو رجأ عمنا لاش وسند

 ركب فو رعهب- (صخلا) رجأ لثم شجأ وهو قر ةشج سع7بابنم هقاسمظع شوو نيقاسلا
 دلملا| صحو ركل الدمع هبنوتقمو ند ردبلا دج عا ضن [ةزاو تكماهتكلا م لادن ثتوءاخلا

 ناك امتدنلا نم ضو ضءاحوهف ةضوج ا عفو ممملا مخبئْملا(ضجإل هم ا رع

 هلاف لعل !ىفداسف (قا) اهتهك اف ض+او لب الازبخ ةلنا برعل ا لوقتو كلذ ىوسامةلناو ةحوام همف
 هتممءاةقاجلاو ءاقص ىثنألاو قحأوهف مضلاب وجو بعت تاننم قجوهف قمح قو ىرهزألا
 (لخا) هتمط تفخ عتبان نماةج 3 وعاطقلا نيالا رجوءارجو رجا لقمع قدو ق>عمملا و

 لماحانا برض ب اب نمالسج عانتملا تاو لوو لاصحأ ع+ اوءوو رهظل | ىلع _مامرمسكسلا»
 لا. + نب ضسأ ه-خمو ىدب هن ولاجاضوأ ةغلالل لاقي و ةكرت_ثم ةفصا منال ءاهنانة)_ماحىثنألاو

 اهدلو ةأرملا تاه واضدأ لماحو هب ل_.جوهن تالاج عمجلاو مهلا, ةلامج ةيدو نيدب لو ىراملا

 ى-هف تايحىأ اذك عضومىفواذك ةل-.! ىفهب تاج لاقيف ءابااب ىدعتمف تقلع ىنءع تاجلعدعو

 اودارأ لمقو تلج نييوامتدب ةقداطملا اودارأ ليقءاحنانةلءاح ل .ةامعرو ةص د ةفصامئالء اهريغب لماح
 5 دل تاجر .اهييذ لماح لق قتلا فصولادبزأ اذان نوكم ةسوأ كلذكتناكامتالاما ل_جلازاحت
 هتلجل اقف فرعضتل ان ىدعب وةلءاحو لماح ىهوردصملا,ةرمست لج ةرملاَو متر تحرش الح
 3 قام ال اوواضغالاو وفعلا ى ىنععهنم ناك امتاه->اوه:اج ىنعع تلعتف | ىلع هتاوحاو لم ئْدْلا

 ءاضتقالا ىهعو امزال نوكمفز اوجلاو مهول ىنعمع هلامعت كازو نيماك_ لاو ءاهقغلا حالط_صأ
 وبأءاو رثيد> ىفو رك اهوجولاملالة>اواذك نوكي نأ لمحا ل_ئهايدعتم نوكمف نوكتلاو
 نالذلاَد دهن هال ثمل ل )جل ةنملد اا ذاٌقاسنلاو ىذ_مرتلا اودواد

 ىلع لو اذ_هو س1 دو اذى ةلىرخ ألا هد اورلا هدي ووو هسغ ن نعءهعف ديو هفنأي ىأمضا المحال

 نم له اموهو لوعفم ىنعع ليعف ل._سلا ل. جوالجةبادلا ىلع لح رل !تلجو ساما ايري :دملاذاام
 رسكتلاب هريغو فن.سلا ةلاجو دابولادلب نم لمهن أل ىسملاو لما دلال حرلا ل جاو هنامغ
 ةهنتطلاق 7 ا و لما عم اودوةمناز زواضيأ ل همام لاقي و لئاج عسجلاو



 هه خنتسطصشتسس ا ا اند ٍ
 ا ةلوه-ك اءرش اهذخأ نم هنكهف ةلهسامنأ ءانعم ل-يةلاقعلا لك ةعفشلاو :رافكو أ ءانثتساباما
 لاقعلا لح دم ل ءاهيلط ةدم انعم ىل.ةو ةموصخال !وعازنرمغ نم هل تاصح اما طاذاؤ ل اةعلا لح

 نألكلذبامممةجرزااةلماعل اوجو زاالاءارمهغلاىلا قد-أل و الاو تتاق باطلا | ىلإ ردامت:ملاذاف

 نوكشذال مخلابةلعلاو ليلح ليز ئااور واحلل لاقيو ه ريغول < الالك هيح اص نم ل ى>او لك

 قاطتو نولزانلاموقلاريسكل! ا ةلعلاو فرغو ةفرغلثم لل عمطاودحاو سنجنم نيبوثالا ||

 رسكلاايلال--عمجلاو اهقوفاق تدب ةثامىهولاعلا معان ل_كالةبعسازادتومءلا ىلعةلسلا |
 ممىلاف جرو همأنطد ى-شيىدجلاحافةنازو نالعلاومالعااورد_وةرد_سل ءاضدألاحو |!
 اضيأ لوبلاجرختو ىدشا او عرض نمنبللا ب رخةزم_هار كح ليلحالاوناندئاز نوذلاو ||
 ىصلا لح وان ورهمانمفىأر م-ةحاو ف غدت ىناثل |ناكسا او نيته كباط>- ل5 باب نمملحي (/>) |

 هتلحو ملحو هفراسو عفص هرمكت!اياطح مخلب م--و ل: وملاءوهفلاجرلاغا ام غلب و كردأ لمحاو ا

 لح ذيال-جر ل-:ةىذااوهو ةماثج نيل هنمو لج رلا ىهملعافلامسابو مل-خا ىلا هتبسن ديدشنلاب ا

 ثال؛ضرالا هتظفا نفدو تامالف الد محرتالموللا مال | هملءلاَقف هنن الا هلال لاتام دعب ةماها+لا ظ
 هئئانل اةمحللا ىهوىدثلا سأرأ لءةو ةيصقو بصك لأم ةلح :دحاولا مدخلا ضارقل الطاو تاره ٍ

 نمو دنشلا ساو ءارملا م دخلا سا لح يطبق ال ىرهز الا لا اهمال ستل |
 اول_-- هت أر هتما او كلذلا ذا ئه ىلالحو ةول- ىثنال اوول-وهف ةوال-وادت ئذلا (ال-) لحرلا ا

 ذخأي نأ اضدأناومل_هلاو نهاكلا ناول--نع ىهنو هول أ هتول- نم مساوهوءاطعلا مهلا, ناولطاو |
 نمروهثم داب ناول_>واهرهم:ًارملاناول_>و هلءفد نمريعت ب رعلاتذاكو أش هةخبارهمنملجرلا 3

 ن<«قفارعلا فرط نم ىهول->١!ىصسجنو ف دادخب نيدواهيدو قارعلا ند مرخا ىهو نارعلاداوس |[
 نا فاخلانب نار#«نيناول_>وهو اهينان معان تمه- للقب رغلان م هفرط نم هم_سداقا او قرمشلا 8

 تاتو عمت الو سراف نبا لاق هتنبز فرسلاة.لحو سكت ءاحلا مضتو روصقم ىل- عمجلاو ةغصلا || ا رمسكللاب ةيلطاو سولو ساف لم لوعف ىلع لسألاو ىلح هء+ ءىل_ظلاتساماللانكاساياح | ٠
 قيوسا!تياحو هسلتا اهنهتذ قت اوأ ىل ١ متنا ديد ثلا .تءاحو هنذ:_كتاوأ ىلا !تسسلةآرملاا
 ىرادتو ءاردك لة مىوالح دو دمملا عممجو مدةتو دقت لكؤت ىتل'ءارل1 او ال ىت>اولح أ .ث همف تلعج ْ

 اجلاعمناك اذاماعطلا نم لكؤد امل مءاءاول_للاىرهزالالاقوواولا نب روصةملاعمجو ديدكنااب أ ٠

 امو راو هطسوافقلا ةوالحو ةوالح |
 ىقةفصل لوعتس هن الركسشل اريغدل | ناكاذهن مو هماعت ينثأ ادج هن اس>او هةعاص ىلع (هتدح)

 ءأرملا تيلحو ىنرغأو ىدنعن سح ةوال-- بحت بابن مى ىرد صب و ىنيعبئشلا لو ةعاضق |

 ةلباةمىفالانوكدالفركشل اامأو دما ١ ىلا لصد ناس>| ةلداقم ىف توك واين دلا متن مئئانهسلذا هنيدجلا ىلةبملالوقك ح دام لا عوضدخو حو د ملل مط قلا ىنعم هيف نوكيو بتل ىنعم هيفو صختلا
 ثددحلا قوادوهتهتددو فلالايهتد_جًاو كلذرم غل قو هتعاص ىلع هتركشلاقي الق عينصلا
 مم-: نفو ىلاعت هلوق ىف ل_.ةامه:مبرقب و كل د-+جلا اومهللاتناص-ربدقتلا ؛كلدمو مهللا ناصح
 هنملا لف ك-ءلع تءنث أوك تهز كدر وريدقتلا ل-.ةو كل د_هخلاوو أ ك لني دماح مسن ىأ كدمح
 تاأسلاقف كلذن ع ديزي نيدهمسايعل | انأ تل أس لاق جاح لا نع ىكحام ىنعماذدو كلذ ىلع ةمعنلاو

 شمالا لاو كدهس كلذ_مح ولتافص عم مهل كناص- ىنملالاقف كلذن ءىف زاملانامعانأ ||| ٠
 العفردفامناو كدم<ئدتءاومهالاثناصس ىرهزألا لاو ركذدجلانالومظءتلاوديحماانمكل ||| ٠ بءاولا كرك ذ,ىعملاودجلاكلواند ريفامتدانزك ةدئازواولات اذه ىلعو رك ذيمهللا لتاصتىبعملا أ

 كنالءانل اور ذلاكلو أ ا ::ىهلأ ام ىلع ةمعنلاو ةنملا كل ىأدجلاكلانبرلوقتو هلل معلا ىف لص ألا نأل
 ديحوة لاو مظءتل و ءانثلا نعم هيفو هد وب رلاب فارتع او عوضخ ءاعدد جلا كلام رفوكلذا قه لا

 مح
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 مهد هبل اورطعلا ىف هبح لع ئث مما مف! باغاو باتك له ءاضي أب الط اوهوهمف ىلع ءامولا

 الو بوأ لع نم قاب. #لل عمت لحن ةدصمنازو ةباخلاو ليؤب بح ف رفقا نكستو من مالا اوءاحلا
 تءجاذلو ةيملح ىنعع ىهو ل.1ارخآ ىفىأ ة.اطارخآ ىفسرغلاتءاملاةبد>او هحو نءجرخت

 بلاص اخ ىت> ام جلي ةيشخ مملاريسكر عياحملاو برسض باين مالح نطقلا (ثلحإ) يئالح ىلع

 لثم سالح أ ع.هلاو هل>ر تتر يعمل ارهظ ىلع لمي ءاسك (سلد-ا) جب ولدم نع جياح نطو نطل نم

 ثنؤنو فيفخت !موكسسو ماللارمسكي افلح هلا, (فلح) ثدبلاىف طسد طا دسم اولاجأو لح

 فيللاوه-ةفاه-اواغ ب1 هتفاحوافال-!هتفلح اىدعتلا فلاقدو ةفلح لاف ءاحاتدحاولا

 امو ةياجلاو ةرصدمثا| ىف ادحاو امه هأ نو نأ ىلع ادفاعتوادهاعت اذا اغلا هنم لاق: ىهاعملا

 لهأ تاقيموهو ع-ذوملاهي ىم»م مشج نب هايم نمءامةغيلحلاوذو دهعىأرمسكلاب ةقادو فاد

 ةافلح ةدحاولا فو رعمتاءنءازجنازوءافا+ل او لاممأ ةت_سىلعلاقيو !هنعزلس موه ةئددملا

 ناو.حلا نم قاحلاوريثكتو ةغلاسس ديدشتلاب او رمسكل اباقالحو برم بابنم الح هرعش (قاح)
 مهنكل سافأ لثم قاحأس 1.ةلاف زو وىرابنالانبالات رك ذموهو سولفو ساف لدم قولح هعجس

 عج او ةدئازه_؟هو قال اوه موةللاو نهرو نهر لم نيتهخب قلح ل_ قاع روبرحلا نم مهو

 وهومفل ادعي موقلخلا حاجزا لات هموٌةا- تعطق ةمقلح هتمةلحو في ةختاهف ذو ءايلاب مقالح

 ديدح نم نوكساايبانلاهةلحو بارُشلاو ماعطأ ا!ىر#وهو هنم بعدت تعش 4.ؤو سف |عضوم

 ساق 0 ىاح عجل او هلك ح السلا ةةلحلا وني ر بدم نوعمت < ندذلا مولا هقلحو هريغو

 نأءالعلا نيو رع ىنأ نع سنوي ىكدوردب وةردبو عصقو هعصق لذمرمسكلاب لح م-+لا ىىممألا لاو
 جارمسلا نبا عججو بصقو ةبصق لدم سايق ءاغلا فذ عجلان اذه ىلعو نوكسلا ف ةغل فلا نةقلخلا

 ىفو هي ونس طغااذهو لاق ىنعملاريغو ةدان زا | وقل نيحدد اولااوغفخمث قلحاولاة لاو ادد

 قلب ئرقعىا- نولوقيأ نوئدحماو هدير معو هقلح ف عج ونه اهباص أ ىأ ارم عوهلاتلح اعدل

 ى_ضغ ةلزْتعلعان مسا اهلعف ىرقع ىسهف منذ 1 اهموف ةأرما ترفع ىطسقرسلا لاتو ثدذأتلا

 نب .نععاموف لعاف معا منأل ثنأتلا فلا ودا يمريغوهوءاعدلا ةغيصا ند ونئلاف اذه ىلعو ىركسو

 ربط صوغب أك لمرلا ف صوغت قربة ءاقر ز نكم- اهناك ةبد ود ىهوءاظعلا نم برمذ ةبطرنازو (ةهكاملا)
 اهينواهنمللىراو+لانائبامهبشدو لمرلانايةناهانكسلاة نأ !تائباموهستبرعلاو ءاملاىفءاملا

 71 ا ل ةثلاثلاو ءارخ نازوءاكا> همناثلاو زاخلا هغل ىهو هذه تاغل ثالث

 رد_ملابف دواضيأ ل و لال-وهف مس فال_تالحرسكلا,لّئذلا (لح) اضدأ ةبترلثم
 لعفلا فرعسخ وهحانأىأ عسيبل اللا لحأ هذم و هئللحو هتالحأ لاقمف فيعضتااو رمي ىدعترو

 ىل-حناو اهقاطل لاهلانالث هقلطملا و زتيىذلاوهو لاحم اهنمو لادغو ل_لعافلامساو كرتلاو
 وهف ى-متناالول-اضد اريسكل اب ل< نددلا ل-وامارسناك دقو هلو ناهرلا لا هن الاض» أ ةقداسملا

 دولا ل>ولال- ى-هف :دعلاءاض ةناكهب ةفصتم ثذاكىذلا عنا الازعباو ردلادارملات اخو لاح

 ةيوعتاضيأ لحو ل وهف هلثم فاآلاب لحأو همارحان م جرش كسل ايال- مرحنا لو بج والواو
 هيفركتب ىذااعضوملا ل صو ىدهلا لو مرعلا ادعام لحلاو ل !ىفراصل>ًاواضيأ لالحو ر د_صملاب
 000 0 نا لاو ردا عبمتلبا هك نعلن و لح ىادعلا لو تر ملا تلو
 اا تغب لحمل اوداملاتالحلاقيف هسفناضي أ ىدعتدو هبت لزناذادعق تأ نمالول- داما اب تال>و

 موقلا هلزندي ناكملا جتفلاب ةلحاو لجال ارمسكسل اي لهل او لول |عسض وم عاطقلان با اهاكح ةٌعاربسكسلاو

 ط جرذيامتاءفاذانيمأ|تالح لبق هنمو لال> لعاقلامساو لثق تاءن مالح ةدّقسعل | ثال>و

 هنالط امر دقدىأ مسملا ةلكت هةاعفو ءاقلاععاشد ةلقلا مسالا او ليشمل ايا تالحو ىه تلف اذ ثدسلا

 الالحاهلعجوه مسقلا ةلكت لوقو لملحت هيف غلاب لْئثلكل لق ىتحاذهرثك مث هيفغلابألونيماا



 اضيأ هقاح ىدهف تدتشاو تازناذاةحاملا تقح لءئاذه نمو ةقاح ىهف قنالخاب تطاحأ ل23 تان

 ليقثتلاب هتققحو فاألاب همَدَعحُأ مةىنب ةغاىفو امزالاتداث هتاعح وأ هتنقيت اذاهمحأ ألات قمح

 قلن مذوخأموهو قءلخ ىعتاذكبقيقحنالفو هيلع لهدملا لصأوءاهتنمئذلاةَقَقحو ةغلامم
 قحأ دب زوق ةكراش هريغنم كلذ هصاصتخا امهدحأ نيمنعع لمع: اذكى أوه مهوقو ثداثلا
 هريغ ىلع هعج رتو ريغ عم هك ارش ا ىضتقمف لمضفتلا لعف آن وكم نأ ىناثلاو هيف ءريغل قال ىأ هلا

 هريسغو ىرهزألا هلاق لوا ههجرثوا مه ن سلا تويثءانعمونالف نماهجو نسحأ دب ز مكوك"
 صألانالف ىكساودك 7 اهق-نكلو ناكرت_ثمام-هف اهياونماهسغ:دن-اميألابابلا اذه نمو
 امهم عميملاج رخمفو3 هنمو لوعفم معا تفل انو م ىهألاو عام وىباراقلا هلاق هيحوتسا

 نءطاملدالا نمرسكللاب ىملاو ن#وهف هلي وفهاعداوأ ءرهظأوأاق-لاق فاألاب لج رلاق>أو
 راصاقاة>اربعيلاو>اور دسوةرد_سلثم ةحاهعجو ةق-ىثن لاو قاقح عجلاو ةعبارلا ة:لاىف
 ةيئاثلاو ةقانلاىوألاف امدرمسكر ةقحلا ةنيب ةقحو هلع لم نأ قا هن أل كل ذب ىعم لبق اًقح

 ًاد:فد_علالافامو مدقمريخ ع وف يهوه ديعللاتامق> اعدل ىفو ريظنا ف فرعي داكبالو ردصم

 ادتيمريسخ ق->أفواووفلأ :دايزاناكو ق>أ ةباورفو ةل+اهذهنملد.ةلجدبعكلاناك هلوقو
 ةيئادقاة لجل عءلا اكو دعا !لاقام ق-ألوقلا اذ هر دقتااوهملافاضمد علا لاتامو فوذ#

 ىشوحارةلاضرالا( لما فنا ًالايهمةة-أ ليق كاوعد ترهظ اذاذ ن1 اراهظال هةمصاخ هتةةاحو
 هطنحي لبذسف عرزلاع د ىهوةلقاحملتذخأهنمو هقرو سءثئاذاعر زااوه لةوامرعثالىتلا

 همدتنق-و هف هةءج ىلثق تان نءانع> ءامسا!ىفءاملا (تنهح) سولفو ساف لم لوق> هعجج و
 سَ

 سراف نبا لاك نةاعوهف هعج وهسي-هلو لح راانّشحو هقرت لذ هحاصقف هةءج ل ناك هترللهف الل

 ىلاءاودلاتاصوأ اذا ضد رملاتنةحوانقاح لولا سباح ىه*كلذإو نيقحدشو نيا نم مجال لاقد و

 تقلطأمث قارتفالا نم ةقرغلا لثم ةنقطلامسالاو وه نقت-اوريسكسل اية: قلاب هج ردم نم هثطاب
 ومحل اوعسو م ةرمص| 1 اوهورازالا دش ع ضوم (وهحلا) فرغو ةفرغ لثم نق> عسل او هب ىوا ددام ىلع

 ىلع عم دقو سولفو ساف أو ساذ لدم ق>و قحأ عم اواو ةح ةروعلا ىلعدشي ىذلارازالا اوه ىتح

 (ا+وءكشبامو ف اكل اعمءامحلا) ماهسو مهس لثم ءاّمح
 نيدهفب ركللاو قارتفالانم ةقرغلا لثم ةركسحلا مسالاوءالغلا:داراهسحاذ|ماعطلا هز( ركثحا)

 دسملاب نوكيءادريسك انةكملاو هرم ل :باب نماك-ئدلا (ثتككح) هانععدعل فاكلاناكعاو
 وهوةلاغغلاك ئثلد :دمهنمث د الودل+لا تت ثد_< قر ودى قر طاخ ىهسطلا بتك ىفو
 ة.علاك ناسالا ىف ةلكسللا) مهولاك لص اذا لتق با نمل <« اذك ىردص فك >ولاو زل! عسب رمس
 هيلع تمكحلاقي عنملادأوءاضقلا (كملا) ىتعموانزو لك شأ لثم هال لكحأو ىنعموانزو
 مكحو ىك احانأف مهوب تاصف موقلا نيب تمكحو كلذ نم جو ركن ىلعر دقي ملف هفالخ نم هتعتم| ذااذكب
 امك ارااهللذن امال كلذ, تيمع ةبادلل ةيصقنازو ةمكحل او نوذا اوواولابز وي و ماكح عوللاو نية #ب

 ل رلات مك-ولاذرألا قالخ أن ماهمحاص عنمتاهنأل ةمكسلا ن اعتْش ا هنمو هودنو حاسه اه عنق ىتح

 راصوه كسها هتنقنأ فا ًالايّئْشلا تمكحأو م آرام لعفاذك ىن كو هرلا كسلا تضوف ديدشنلاب
 هنمو لقانلاك تنأف كريغامىأىَتااةغصل | ىلعهلثعتدتأ اذا ةءاكح هيكحأ ئشلا(تءكح)كلذك"
 نعىكعو تءكسلا نبالاق ةخلءوكحأ هتوكحو ة ضراعملاانهوهو ا هلع تدثأ اذا هتعنص ثيلكح
 (امهئلثباموماللاعمءاملا] هضراعأالىأ ىرمالكوكحأ ال لاف هنأ مهضعب
 ىولحلا نيالا ىلعو اضرب ار دصملا ىلع ىاطب نيش نلهطاو لق باي نمايلحاهريغو ةقانلا (ثيلح)
 تيتا | اهتلعج ناذ بلي نبا تاذىالوسرن از و بول ةقانو بوو بيلحو يلح نالت

 !هرسسكي باحملاو بلدا عضوم ميما تف بلحن او ةب وك رلاو بوك راالثمنالف ةيول> هذه تاَعف ءاشاب
70 ١ 0 +. 
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 بّحللا

 هنأ يعالج رلارفحو ادودخأ هلعج ىداولا ليساار فدو اهيل عهئطو :د-ثد ضرألارغ< هناك كلذ نم

 طوبخم او دو دعما نعع ضقنلاو طم ناو ددعلا لثمروغحم ا ىنءعنيتمتغب رفطاو عاجلا نع ةيانك ارفح

 ىعوم ىيأرغحلاقوف هيل! فاضتو رفح ةرمدنل !برقب ىمومورأ اهرفىتا ارثملل لمق هنمو ضوقةنملاو

 ةريفملاو باب_سأو بيس ل؛هرافحأ عجلاوركد وأ قدنعرفح ىذلا ناكملا مسار غطا ىرهزؤ الا لاو
 ترفحو فرغو ةفرغ لدم هرفحع_+ل اواهلثم:رغملاو رئاغح عمل او ةلوعفم ىنهعةليعف ضرألا فرغد<ام
 الس اهفودأتدسف اذا عت باين مارفح ترفح دسأ ىنماةغلفو برئضباننهارغح ناسأإلا
 ثيكسلا نبانك-!رفحو رفح هنان_سأدةعاجو ىلعث ظفاو ةعاجوىرهزألا نيتغلا حابس

 اذ اظفح هريغولاملا (ثطفح) دسأ ىنب هغل هغلءامهن ىلع لوهئاذهو ةماعلا نك نم جنغلا لح

 ىلع ظفاحو ز رملا طففا ار هب تافتحاو لاذ_:.الا نع هتنص هتطفحو فلتلا او ايضلا نم هتعنم

 ىرفاك لم ظافحو ةظفح ع اواضيأ طيفحو ه-تمعو هةنامأو هنيدل ظف اهلج روةظف اد عئيشلا
 ءاياهتعدوةساليقو هظفح نأ هئل أس ئشل اهتظفحتساو هباقرهظ ىلع هاعواذان آر ملا طغحو هعمج
 هرعشذخأب هتني ز لتق با, نماةحاههجو *ًارملا(تفس)نيلوةلابهتلا باتك نماوطغضهسا ا عرسفو
 فد ضرألا تف>ونوفاحمهفهباوفاطأ تيملايموُدل اف-وهاطعأ هفوهافحأ اذاهب راش 1

 ساجن اى مولا( لفح) ج دوهتناكءا فلا بك | يه نم بكه ميملارسكب ةفحاو اهتبز سدد برعش باي نم
 سلادو سلع ل-ملفا ع علو لذ ع_ضوملامعاو كلذك اولذة>اواوعمجا ب رمضبان نمالفح
 .نيللالف>-و تمههاهيتلفتحاوهب ممحالوهلامتالىأءمأ لفتت الو هصأد تقنالغب تلفت او

 ىهف اهعرمذ ىفنيللا عمجا ىت> اهيلح كرت ليمثتلا:اثلا تافحو عمتجاالو ة-واض» الفد ريدغو
 لاسو التماىداولال فتح اواهتيل لفح ىهف عوممجن اوه هن ال :اسل| نيل تلغج لص الا ن "اكو دز
 (ىح) تادعمو :دصم لثم تانفح عهاو نيفكسل اء لم ىهو ةنغحو برضب ان نما نفح هل( تن 5
 ءاضقو ضاق لثم ةافح علل او فاحوهف فخخالو لعنربغب ىثم مالس لدم ءافح بعت باءنم ىن<يلدجرلا
 ىحأو بعت باين م ف-وهف قح هم دق تر ىتح ىشملا ةرثك نم نحو هنم مادملاو رسكلانءاف1لاو

 ةنيدملارهاظب عضومءارعسنازو ايفا ف1لأو ملأ ىنععةلمسملا ف ءافحأو هصقيف غلابهبراش لجرلا
 ( امهئاثيامو ف اقلا عمءاملا )

 اماطنونام بعل الاقد و ةغاعابت الل فاقلامضو لاغقأو لفت لدم باق ع+ اورهدلا (سقملا)
 لح>رهب هشي لي> بقعلاو يقملا لثم ةمقحلا ليقو ردسو ةر دس لدم بقح عج اوةدملا ىنععةبقحلاو
 لوب ب حو بابسأو برسل ثم باة أ عم او ماز ءلاريغوهو هلهاك ىلا م دقي الى هنطدىلاريعبلا
 وهففاضملا فذ> ىلعرعملاسقح لاقي دقو رخأترطملا ب مو سدتحا اذا سعت بان نم اسمح نيعبلا
 رشح ىتحز تن ملف لوبلا الفنا ىلا جامح ا ىذا بقاعلا لقولوبل اجو رعن لمعأ بقاع لج دو بقاع
 فصد صرالانبد.يعلات ىئاةح عمجلاوةزيمعلا ةيبقدعلاو هطئاغ سدح ىذلا بةاعلا ليقو هطئاغ
 تامل اتت ناك امسثكو ه اهنم ةييقعلا ىلعام ةدعص ةبرام

 بك ارلافاخ سرا! ىلع شامقلا نم لمامىم- م ةانَمااك ةلدوط ىه لوقب ىارعالا نبا لاق
 نالف سقما اولاو طغالاىفاوءسو مت اهتاجامتمهتحاو امتبقحوزمعلا لعلوم هنالا زا ةساق>

 بابنم هيلعدم>و ءاضغبلاوةوادعلا لعءاوطنالا (دقعلا) هل سوسعم ئثهنءاك هبستك !اذامنالا
 رقسوهف هبأيعبالف ءردقناه ةراقح مضلانئشلا (رقح) داقحأ عم او بعت بانم ةْغا فو برض
 قارتفالا نم ةقرغلا لثم هنم مساةرقعلاو هنرقتحاو ب رمض باي نمهترةحلاقمف ةكردلاب ىدعب و
 هريبخوأ رح نم ىندتو نا ىذلا فقام ىظو فقاعوهف عب وعادع5 بان نم اهو ة> يلا (فقح

 ق>ردصموهولطاملا فالخ (قعلا) لاجأو لج لثمفاقحأ عمجل اوف جوعملالمرآل لاعب و
 نمو ةمادقاا تّم>راهقوةحرادلا قفار لاقداذشو تدثوبجواذالتةو برضا نمئدلا

 تاب 0
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 ىنءملاعج ريف اذه ىلعو هلالح هناك كاردانءروصقلا:فارتعالا هانعم لد هتك ردأ 0 2ع

 ةالجتالاق رلنال ىهذامرئأتساو هسفنلاهاضترأ جاااهاك او تافصلامتأب هنا ىلع ال

 تردصد»و هتامغ نم م5 اروض> بئاغل ارصضدوهن دهشدعق باب نماروضح ىضاقل سام( تر ض>)

 ىرض»> هيأ اهمسنلا اوو دملان الن ةصقب رضا اوةالصلات وو رض>لصألاو ةرضاح ىهيذ ةالصأ ١

 كار طحت يرش رار 1 نر ال كوالا عشب راض او رضالاب:ماق أر ضحو هلفغأ ىلع

 ىأ نالف# ةرضوم هتلكو فلاب رضةدثورو ضدوهو عزتل اقوهف هياعفرشأ هرضةحاوتوم اهرضحو

 ةريضحو هدهشءىأ هرضععو هغل سسنازو نالفر ضد ةلك ردي ردو ز افشل

 تغنى داملاركس ابقو اًةلطم عراضملا مض ىلع اوهعت اوةَعلر كلا نالفرضحو نيراار |

 ةد-ءلد تومرضحو نئغالا لخادتىمس واذوذش ىذاملارسكم عم موهخملا لمعتسا نكل ع راضملا

 ض.غفااوهءلع هل لثق باد نماضح ص ألا ىلع( هضح) ىبرضح اويل |مسدو ندع ب رةدنول نم

 مب ون ىضاملا ىلعو هل بلطو لفل | ىلع تح لب.ة ىلا ىلع هلوخ دو ةاضا لاق ةغلايمددش هنكسل هنم

 امولوالولو دىد_ثةاادالأوال-هضءضتلافنورسو تازئال_هواند دع لزن الهو لعفلا لرتىلع

 هنأل نضاح ةماجلاو هح ان تحت همضاضد أر سكلاباناضحو لق باد نمانض> هضيب رئاطلا ( نض-إ)

 رئاطلا تنضحأ لاقيف ةزمهلاب ىناثلا لوعغملا ىلا ىدعي و لصالا ىلع ةن-ضاح ىكحو صتخغ فدصو
 هذم معأ سكلاو جتفلاب هناضخلاو كراش مف دودن 0 ثتاحاو :أ ماو نضاحل+رو هياعمباذاض معلا

 لاجأ رج 1 نال عماو ىنض- ىهتلعجئذلا تنضتحاو مدكسااىلا طدالا ن ودام ن ضاو
 (امهنلثباموءاطلا عمءاملا

 بطاح لعافلامساو هةعج سب رضسابن كا .ط>ىطعلا تيطحو باطأ هعجو فو رعم (بطخلا)

 بيطحناكمو بط>- ل5 مبطتحاو اقل هلام ل | ىلعاضي [باط-و ةعئاد ىنأ نب بطاح هنمو ىهمةبو

 لغسيلاواعنمهتلز ازنأآ لتق تان ماطحهريغو ل>رلا (تططح) هب جس نالغب يظحو بطعلاريثك

 رعسلاطغاو هإ طك د ةالر هطقشاو هل أوعق م ىنعع هل عف هطيطعل اوت نا هذان م تططحو

 ىذا مع تنال ف دكا لاق رسكقاذامطحوهف بعت بابن ءامط» ئملا( مط>) صقن

 "كم -> مطعأ او ةغلاممديدثتلار هةوطحو مطخغ اف ب رضٍبانن مامطح ه:مطح لاق يف ةكرعلا

 اموثلثراموءاطأ اعمءاملا)
 اهعنجل رهُملا نماهريغو معلا ىلعهب رظ ال لاقنو هنوسهنراظ>وهتعنم ل5 تاننهار طح (هترط>)

 رطدخحم لعاشلاف أمتامعاذا اهترظتح اوما اركوةعرك لثمر ,اط حو رئاط -اهعمجو ةريظ>اهظفح و

 سولفو سالف لم ظوطح عجاو بيضصخلا طظحلاو نالفن 4 طخ اوهو ظرط# نالفودملا / ااا

 نازولظ-ريعباولاوو اكرر ل 1او ىتءمو انزوارط> هترطظح ل هالطدح (هعاظح)

 ىراصت ايلا بش ارلار ١امعنزأ أني رهاع بأ نب ةلظذ> هامو ىه* أمور ةلظنح ةدحاولا لظنملا لكأي عت

 ىعسف ةيءالل|هئاسغف لستغ نأ لمق نم جرذل انج ناكخ ارمدلا مءانأو دحاتدوكدساو ىسو' الامم

 100 ءاملا مذ ةوطحو ةدعنازو ةظد بعت تابنم ى اد سانا ادنع(ىطح) كالا ل

 كلاذك اهحوزدنعتناك اذاةمطحةأ راو لمعف ىلعى طء-وهف هةلزئماوءعقرو هومحأ اذا

 (ا.هئاشيامزع افلا عم. اخلا»

 ادافد» ادفح ًاوةعاطل | ىلا عرمسن ىأد فو ىسنألا لاو. امدلاىفو عرسأ برض باين هادغح (دغ>)

 دالو' ال لمقو ةدغ» ناوعذلل لق هنمو ةرق ورفاك لغم دشح عد -حلاودفاحوهف مدخا| فسد ف>و لكم

 راذ اوسرغلارذاح ىع“وبرمضبتاننمارفح ضرألا(ترقحإل رخصأ اىفمادتاك ىمنال ةدغح داو الا

 0 سس و ل ببيبببببتتتبتتات7اااا7اا7ا7ا77777ا77للاللل

 زحام ىف ادارملا سيل ايحالا فىلازغلا لاقل سفن ىلع تمن إ5 تنك يلع ءانث ىصحأ ال مالا هيلع

 ٌث رعد

 بنامملا
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 ةيحانلااثحلاو باب سأو بدس ل ثم ءاش>آع-جلاو ىيملار وصقم([ل1) هيضغتو يذوق م١ سلب
 اهريغر :داسولا تو ث>واهفو> ىأ: اشلااةود حتر آو اضداءاعمالا|هريسكو» اهلا مضر ةوث حلاو

 3و + امن أك تلا ةمشاحو ىث اولا ع-جلاو هينا بولا ةي-شاحوو ثءوهفاو ثحو ثا نطقلاب
 0 ل داو ير غم لئاب املا ةمشاسو لا ارومااكحوب .ذاح ىلع نو ك:ىذلاوهو هزم

 (اءهئلثياموداصلا عماملا) هلوانت نم لماعل ا عنمتءانئتسا ةماكاضدأ بصنلابو
 ا رس نم ةغل فو ب رغب ابنن مابص> هةيصحو ىدحلارا ةصدملاب (ءايصخلا)

 احلا

 هنمو لوءغم مسا قفل اب بص وهف هغلابم ديدشتلاب هةدصحو« ايصخلأب هت طس رعود ملا تنصخز

 ني-ةهشب رمصخلاو ىنءراجلا ييماضب أ صخلاو ءاس طمل | ىعس و ىم قد هرط ىلع ةكع عضوم بصح ا

 ىردجلا ئهلاب :ود-+لا, جب ردي رتب ةغادادصا !ناكساو ةلك نازو ةيصخلاو بطحلان 0 مهام
 داص1لا ناوأ اذهو ني:هتغب دصحو ديص>و دو عثوهف لةقوب ريض ابن مادصحعر زلا(تدصح)

 لعاو معا رس مكللاب 0 ص6 هود صوهذ هداص>ناح اذان صهسا اوفلالاب عر زا دصح أو داصاحاو

 هباوطاحأ ل تابع ارصحودعلا(هرصح) مهلدأتسا ل مهد صحو داصخلاعضوم :ديصخلاو
 011 واكب هزم نودعلا هر رص- بلعثو ت يك-_بلانبالاقو هيهأأل ىذملا نم هوعذمو
 ورعوأو ةيطوقلا نبالاقو ةغالا لهأ هيلعو برع 0 ارغاالاوورهسا١ن مهعامفلالا

 لصألاولاملا ىنءامرغتلاترصحو ه> ىندءام_ه لاك ءرص>أو ضد رملاو ودعلاةرصح قايدتلا

 هنكساو لاما فمه مهتكراشم نم مهريغىلع لدم- هيلع عقبال عنملان الءامرغل ىف لاما ةوسة ترصح
 نمارصح ردصلارص-واراص>و:ردعاختو رداحو تدم لاريقلاتاخدأ لقاك بتاعلاةح و ىلعءاح

 ضرالاريص>و ءامالا ىهشد الىذااروصالاو رص-حوهف ةءآر ةلاع:مئراقلا ارص>و قاض سعت باب

 , 12101 اد اهناناهثينأتودربو ديرب ل مرص>اهعدجو برايل اريصخلاو سلا اريسصلاواهه> 5

 مسقلا (ةصخلا) م را ل د هكر ات و لت رص وال زوي !لاماضم اح مادامينعلالوأ
 اممصنكلذ هلل_-صحل 125 تابع نمهصةاذك لاملا نهه صحو ردسوو ةرد هس ل -هم ص صح عمألاو

 عضو لا د اس مهنيبلاملا اووستقاءامرغلا صاحتو ةصح هةيطعأ فل الاب هتصصحأو

 ةصخلا

 تلا (لصح) كرد اكرام جتا ذابت بابن مف ص-ومعفافصحد سلا (فصح) ناي قساو

 جارذقسا ليصقلا لصأ سراق نبأ لادالمصدم ها صحو ب -حوو تدثاذك هماعىللل_صحوالوص>

 (نصعلا)اهليةثتو ماللا فيفذبرئاطلاةلسو>ودحاو هلوصختو ئم !لداحو ندعم ارسح نمي هذلا
 عسمنمىأ نيص>ووف ةناصح مضلاب صحو نو هع> ههدجو هعافتراله.اعردترال ىذلاناك-ملا

 ىممسلمق معلا سرفلار سكت ابناصعلاو هتنصحو هتنصحأ لاقي فعضتلاو ٌةمْلاب ىدسعتد» و
 نمر ذلك ىعس ىتج كلذرتك مث هعرك ىلعال اخد ملف هثانعن ,ضدن أل ل.ةو همك ار نصعلاكم رهظنأل كلذ

 اهعج وةغيفعلاةأرملا مهلا ناصعلاو ىتكو مادا رس عي اراعتمو كبل ناو انامصح ليلا
 فلالابلج رلان صحو ةلاكأ هلار ةناصعل أةند ىهوداصااث لدم تنصح دقو امض نصح

 وأ هنأ !غلابلار ءلااصأ اذا فاشن ا لاق جرحت حاكت ف ئطواذه ىلع نودز ءاهقفلاو جوزأ
 هل لاو يح اك د فدار ماو كا ثلاو مالسالا ف ناصح اوهف اك :ب هغلابلا ةرع هلا تديصأ

 :ًارااو سامق ”ربغ ىلع فلاب نص عو عاطقلا نبا هلاق سأ ِءَهلا ىلع رسكتل اب نص# و زئ اذا نصحأ نم
 0070م اعنا متانصحل اوىلاعت هلوكه: مو سأ قريغ لعاضي حفلا ةن را

 0 كا  كرفراش 6 !اوتفلاب هنص ى 4ؤتفعاذا 2 رف:ًارلاتنصحأامأو

 هلوقو تاغيفعلارئارعل ادارملا تانمْوملاتانصخلا كش, ن االوطوك شمع طمس لنمو ىلاعت هلوق
 هخلا (ىمل !ا) اضبًارئارعلادار ما كلي نم باتكلا | اونو أ نيذلا نم تانصحلاو تانموثملا نم تانصخم او

 هلوقو ة1 هتيصحأو هتدد ع هتيصحأو هتلعفلالابْئ لا تدصحأو :اص>:د- >اولاف و رعم 8
 |[ 1 تل ت
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 نادال ساوخو تنك عاطل :معلاو نادج ولا ىف لمعت_سامم ىرتلهىأ د-أ نم مهنم سدت
 لجرمعاناس>وتاودر ةباد لكم ةساح: د>اولاسللاو ذوذلاو مدلاو رصبلاو عمسلا س جيلنا هرعاشم

 ةملصأ نوكتف نسال ا نمنوكد نأز و ةدئازنونإ |نوك-2ؤ س 1 نماذوحخ منومنآزوح

 توسحو عطقن او هعطق ىنعع مسلوب رذباب نءامسح ( ههسحإ همذعو فردت اى د ني.ذعملا ىلع و

 هنمو راغلاب ىكابنالم_باهتعنموهتعطقاذاو رعلامدتهمح لدالا او فا.ضمفذ-ىلعقرعلا

 ئشلا(نسحإلا لك اعطق عوفوللا طة ىأ بالا مسح م وذو هيلعىأت :املعطام هنأ لم اس> فيسلل لمق

 :أ هاو ةن_بح نبال ..حرش هنمواضنأ ىمعا مو ةنس> ىثنألاو هرغص وهب ىممو نس>وهفاةسح

 نو.ءااوو اولاب عمذ م ءالاىفامأولام-ناز و ناس> ىلع ةغ-كن بلا ءمهكو نس تاذءأا بح

 قيوسلا(تو>إهتنقتأوهتفرعئشلات ماو ديلا ل عفا ادام ل نسما لعق تنسدأو

 ىدو ةيدملثم تاوحو ىن- ع او ىسحاممفلاءلم مضلاب ةوسسأ اواوسحهو>أ هوو
 قوةب ريض تد رمضلاعدإك جتفلاب: :وس> توس> لا مقر دصم لمقو ةغلل يق فلاي ةوسعلا اوتاددمو

 لاف ىسحي قدق رلاهييطلامالسسل_ئمءاسعلاو لوسر لكم لوعف ىلعوسعلاو مضلانةوس> ءانالا
 هبشيريطااوسك موي مهلاثمأ نمو ب رش ه-.فلاق الواو هوس ءاملارئاطلا ا ب7ىط_سقريساا

 امونماناذاريطلا رك ةمولوة:برعلاوىرهزألالاقو هئلقا هئاضقنا ةعرمس ف ءاسم اريطلا عر
 (امهئاثبامونيشلا عمءاملا) ًاليلق
 ازال لمعت مهاودش>و م-متعجاذا ب رمضباءنم ةغل فو ل: ةبا,ن ءاهشح موقلا (تدش>)

 رشطالاقدو ةعيلاأرقىلوالابوةغاس ريض ناننم 10 مه نن
 لثم تارسث> ع جلاو ضرالا باو دنم ةريغصلاةبادلا ةرمش لاو رمش 0 رمش او قوس عم مسجلا

 لقاك روشحملا نعي سلف ل_ةمريشعلاوع-.باريلاو بادضلاو رافلا ةريشأ |لمقو تابصقو ةيصق
 (شحلا) ةعومملاىهو ةرودحماىأ ةب رشا لاومألامهوق ه-:مو هب و يضم ىأريمألا ب ريض
 م-فوقف ناشحو ناشح عجلاو شح للا ناةسل لاقي متاحوبأ لاو مضلان هك أمفلاوناتسيلا
 اةلخادولءح وفدكلاا اوذختاايف نيتاشسلاىفم- م>ئاو>- نوضق, اوناكد رعلانال زاد سما تب

 رمصت# ىف لاو شعلاج رخال ل_.ةٌمنموناتسلاشعأأ ىباراغلا لاق مسالا كلذاهياعاوقلط أ اهنع
 ضد رملافحورلاةيقب ةشاشحلاو هقمةح كوكيف طئاغلا ب رذىأ جرا شحناو ردلا ثغانيعلا

 نيعلا امضتنع فال عان دع لعق تامل نم سداسلا شا شدا نشا شخ لامست ءاشأ ف د دقو
 ششدح نط رلللاقبالواولاه لاك ١١ نم سال! ششعلاىنار امل !لاقو سشعلا نم سداملا ششعلا
 0 اناا تّولأ أو لوءفم ىنعع لمعفوهف هفاقد دعد ه«ةءاطق لقق ان نماشح هد _ثحو

 اهم” اكتراصف تساذااضدأ |فا!الادماات 100 الاب _ءالا تشحأ و انطوت

 عطق مره ا ىلع مر مهضعب لوقو هسنك لتق بان ماشح تدبلاو رْثرلا صْضشل| شو ساب شيش>
 مرهف بطرلاامأو هلق مرعاغاو 4عاعقمرعالو سب امااره شيش ناذءرهاظ ىلع سيل ش؛شحلا
 ىذااوهور هلا درأ(فشسلا) هعطقال ل لكلا علقو هعلقو اللنا عطق مرح لاق نا هج ولاؤ هعلقو هعطق

 فةءاذ تن راض فا الاية ذل ا تفشحأ اوهقْدح :د>اولا+ لهلنوكدالف كارداالو عشر نت

 ا لام لعق هفو رعضغ س 0 الات فش هساو

 اهرسفواهظفانمافد_اوالو عسجلا نعم ف ةملك ىه تيكسلانبالاقل>رلامدخ ( مشل ا)رك ذلا

 ىدعتبو بضغاذاب عت بابن ماهذ>مشحو ىهأ هباصأ اذا هلي ضغد نموةيارقلاو لامعلا موضعي
 لسخ ل-ثم مدح مد>و برمضان ن ماه «_ةعش>لاقيفاضدأ ةكرعلاب وه تمدح لاقيف فلألاب
 ةم-ثعلاو اضنأام هس | اذاو بضغاذا مشت او هتمشح [لاقيف فاالابىد ءدد و قعموأنزو لحد

 نأوهو ىعع ه5 :مشحأو هةمشح ىبارال ١لاقو طقف ىضغلا ةمشعلا ىىمصأ الا لاوو4:م مسارمس كسل اي
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 هال !ىتنرس لاقي ةكر-ل انشد رق هلق ىدعتد وند رحوهفمذلاب نزلا مسا ش بعت بان ن مان

 عراضملا لمعتسيامناو هنّ لاعب اللاقف ىثالثلا نم ىضاسملا لا معتسا دي زوبأ عنموام مان ىلعنيتغللا ىفلوعفملاو لعافلا ماب ءرهزالا ل-_ثموفلالا م ةةغلفوىرهزالاو بلعت هلاق لتق باننم نزع
 سوافو سلف ل منو زس حملا لهل فال وهو ضرالا نم ظاغام نزلو هنزكي لاقيف ىئالثلا نم
 (!.+هكثيامونيسلا عمءاحلا) ضاق لثمزاح لعاشلامساو هتسر اذا ةغلاي هني زسواوزسلذنلا (توزس)
 مقلاب انامسحو رسكلااب ةيس>اضد ًاردصملا و اددع هتيصح أ لقب اب نماسس>لاملا (ثدسح)

 عم ع را ضملانورمسكي ممناذةنانك ىتدالا برعلا عيب ةغليف بعت بابن م هءس>أامئاؤا ديز تدسحو
 ىرهزالال او هئانآ فو همف ناك اذاالا صضمل!!م_مفصوبالف فرشلاو دحماامآو لاق هسفنن مب رك بد > لح روف رمث هثان النكت ناو ناسنالا ىفنانوكي مركملاو ب سكا تيكسلا نباىلاق امرت مزكو افرسش فرش ناز و بسر دصموهو ر املا نم دعب امني ةهفب بس او ىنافك ىأ فلالابئذلا ىنبسح اوك يفاك ىأ مهردلبس>لاّقيو تذذط ىنععرمسكلا يانا سايقريغ ىلع اضدأ ىخاسملارسسك
 ىلا علا لهأ وح اهبسةرملا حكسنت مالا هيلع لوقو لاو هئاي"الو هلت باثلا فرمشا !بسحلا

 تيكساانبالوقلدهشبامتو هثانأ بقانمو هيقانمدحاو لكى سحاو رخاشت اذا اوناكممنأل_قاذملا دعوهو با... نم ذوخأ م هئاب الو هللاعفلا بسحلاو لا ارهم قربت يام هل ال بسلا ةفرعم

 اممذملا ممل ناكبس>هل ٠ نكملوميرت بسن اذناك نمو ةفاقلا نرد
 مهوقو هند دءرملاىسح هلوق هنمو دوه او قاخللا ن-سحو ةعاما | ل-مم صخعمل | لاعف ب كلا لعح

 ة.سراقلاىمقلا نعام ير راغص ماهس مخل ان باسل اوهرادّم ىلعىأ هلمع سسح ىلع ,رملائزح
 ةيصق فوج ىفاهنم ةعامح ىرب قات دلا كنان راغص م ايم نابسا ا ىرهزالا اكو ةنابسح ةدحاولا
 نالف ىستح اوهنرقعالائ شب رمتالف تةرغتف رطم ةعطق اهناكنامسلا تح رخةمصقلا ىفعزئاذاذ
 اهندلا بارو ريال ءدةعهرتد اهنا ىلعرس الا بستحاو هطرتف | لمق اريغد ناك ن اذاريمك تاماذا هئدا
 ىأ سغالا ىف ةمسخل !ندسح نالفو ىمصألا لاق هب تد دمع م اهتماتح اوتسكلا ةيسحل ا متالاو

 (هتدسح) هريغلالهللل_ءفوسالا باست> !ناؤرحالا باست-| نموه سداو هيفرظنلاو ريب دل نسح
 فرحلابوهسفنيىنادلا لا ىدعتدا موكس نم هركلا أنيسلا حتفبادس> ةمعتلاهتد_سحو ةمعتلا ىلع
 نممتلا ىنعم ه.فو ةطمغل اوهف كلذوو ةعاصشل ا ىلعد -1لاامأو هنعااو ز تدنتوم دن ءاهتهركاذا

 ىلع ترمس>و هعضوم نع س ضن ءأ م اريسحو ريس>وهف هوو ىدم لوطا لك دع بان نم 0 رمدبل ارممحو مالظلارمسغ او ءاهري_غرسماح ىسهف هتف-ثكب رض با,نماهرامواهعارذءأرملا ترمس و رشف او ةسعواطملا فو ف شكل ةو ب رضا نمارعس هعارذ نع (رسح) د ودا سح عجل اودوس>ودساح لعاغلاو مارسوهو لوألا مقل اوهف ءانمت ناف دولا نع كلذ لاو ز ىنتهيف ساو
 قهمصقوأ ل قتتلا,ةتزيسحو ف سأتلاو فولثلا ىشو هتممتسا ةرسلتاو سعت بان نمارس ئ ثلا
 ايعأو هيف لك ةدربأ ليف ن أل كل ذب ىعم ةغل د رهو ىنم نيدو دو رمس# ىداو ىم-لعافلا مسا وةرمسملا

 لاك فلال ا عم هسفني ىدعتي هب ملءاسا>اىّدلا لجرلا سحأو ىنءموانذ و لمتقو هفالتق هلق لثم سيمو هفاسح هو قنا توصا!سسخلاو (سحلا) تارمسملا ف مهعةوأو هلعفب هبادجأر مف
 نمهب تسس>وهب رعشىنعم ىلعهب س> أ ليقفءاءأ|تدزاعرورفكسلا ممم ىسعسحأ الف ىلاعث
 فذ نم مهنمو اضدأ ترعش ىنعم ىلع ءايل اب ىد-عتد رمسكسلاب سه ار د_صملاو هيف ةغل لق باي

 ارتد

 ثتدسح لوةيف ءانزيسسل | لادان امي فذ نم م_مموهب ث سحو هت_س> ألو ةمفىذ لا, نيلعفلا
 وهف ل-23 تاب نم رينا تسس_س> لات هبت ىدعتد و سعت باب نمرع-كنابتس_س>و تدسحأو

 لههتموراصنالا ساس ال !لسأواعمعل اريثكرابخا ]ل ساس-لحرو هتملطت ةمسس2و سود
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 نامز لم مرح لا يف رمصةد دقو مارس مأ هنمو ىعمهب و ردصملاب ةيد-ت امارس ى هد عونمملاو هستمرح

 هذ. هوةياهملاةمرط اوك اهتنالحالامع ذل ةمرطاواضي امارخلاىفةغل لج نازو مر اونمذوأ]ا

 مرح هعمج و مار هشو تافرغو هفرغ ل تامرح عج او قارثفالا نم ةقرغل أ لثم مارت_>الا نم مااا |

 تيبلاو مرحناو ةحخلاوذو:د عل اوذؤو بج ر ىهودرس ةثالثو درف د->اوةعب رأمرطارهشألاو نيتم<ن[]

 هلاق هحاكن لالىأ مر محروذلاقيو دك اهتنال_عالئأ مارا ادلملاو مارا دوسملاو مارخلا

 ل_ءهف مرعم-روذلاةياهج وز ل<الهئااةيارقلا فمحرلاتاذمرحاىرهزالا لاو ىردوجلا
 مر محر تاذاضيأ :ًارملاو مرش بسنوذلات هناكرت ذجهغصو دقوركذ م م>رلانأل م>رلا صو مرش

 انردك ناىساامراكم .ي امناالا هللااهاراك ٠ امرئاهارأت دبلا ةراحو رداخلالاو

 فرصوبال نوما نالمرسعاهفصو نم عنعم-رلا ث ذأ ن و كلذك هتنااهةلخاك ةمر ىلع اهلعجأ ىأ

 نوكيف مرش بد رق صخث لق هن اكو صغث ىنعم ىلع تاذو و ذو »و فاضال ةةدامر قش لعب ول لذ

 ةمرلاو فرغو ةفرغل* مرح عجلاو :ًارمااضدأ ةمركاو مارس نع مردثواضًاركذ عار مف صو دق
 همشددملاو هكم مزحو مرا مهل اهل مرفعح نازو مرن اواهك امتنا ليال ىلا همر اهمضوءارلا تعب

 ةيمرسةأ ىهاو يروح لج ر لاقد س امةرع_غىلعءارلا نوكسو املا ريسكب رس ه ملا ةمسنلاو فورعم
 امداىرتش:نمومكف يضف له ٠ اونعظدقوثلاوةمهرحتوص نه رعاشلا لات ةيمرسماهسو
 راما اىفىرخلا قلن اواموب 5 هبتر ره رك نيوأتال رخ الالاقو

 اكو هوى رح بوث اول اًعفريخةري_غنم هظغل ىلع اويسن سانا اريغاوب فاذا ثيلل !لات ىرهذالا لاقو

 هب هيلع موس ئثىف هسفن ل دأ هانعمو :رعوأ جف لوخدلاىون صاخشتلا موسأو لالا ىلع همم لاق
 ةأرماو نومر هت هعجو مر ل+ رو ةماهت أ اذا متو اد ىأ اذادن أ لاق إك اذهدو هلالح ناكام
 مرحأو مرا لخدمرحأو قناعو قانع لدم موح هعجوا ضرأأ مارس: أ ىعاو لج روتامرءاهعجج و ةمرغ

 همارسالو ىأ هم .رحو هل مو هيلعوللا لدهن الوسر سم ط أ تنك ثد د اىفو مار اره لا ىفلخد

 هب عاف ةنالايدة_س نأ هك-لامري_غىلءمرع هنأل كالذي ىمع هّمذا هو هقوقح نم هلوحامئ شل ام رحو

 ةمرحوانامرحوءا راارمسكو ءامللا تشب امس نيلوعفم ىلا ىدعتد ب ريض با, نم هموحأ اذك ادي ز تمرحو
 ب> ل -.ةودوسأ ى> هل ةددامل !تامننمل_مهراطاو هسق ةغلفلالابهةموحأو مو ردو هفر مسكن

 هغل برقنازو نرحولوسر ناز ونورسوعةرسسكلابان ارسودعق باين ءانووحةبادلا (نروحال مهلك
 نأىر ديزوا.هالوأوهو نييهألاىرحأ تءلط ىهالا ىف ثد ركتو هتدصق ئشلا (تدر) هيف

 نابرس لايف عمو ىنثيف ل-عف ىلع ىرحزو < وعمعالو ىثيالفروصقمءارلا تفباذك لعفي

 هلاف ثذود و رت ذياهكع لج باتك ناذو ءارسو عمي و ىنثبو صقل ىلعربوه بذل ىو ءانرحأو
 ريبث لبا ةموهو ثدنأ:ل ا ىلعةره+لا ىفرمصتق او ىرهوجلا

 (اموئلشبامو ىازلا عمءاخلا))

 موب وهبازالامويوانازسأاو راص مول !بزتو بازسأ عملا سانا !نهةسفئاطلا (بزلا)
 ممز<صأآممزسو بيصنلابزلاو كلذريغو ةءارقو ةالص نمصخشلا داعي درولا بز طاو قدنلاا

 هتصرخاذا للا تر هنموهتردق ل-ةةو ب رمضىباب نمار زسْئشلا (ترزح) مهءاصأ لق باب نم

 قاطتو ةفصل ا مهون ىلع عملا فنكسيدقو نادصو دهم لم تارزح عمجلاوهرامخ لاملاةرزحو
 اهزر<اهبحاص نأإل كلذ, تممح لق ىازلا ىلع ءارلا دة :دةزرح ىو رب و ىثنال او رك ذل ىلع ةرزرلسا

 لثم لب وارمسل | ةّرحو ضرغل ازلاو اهتضرف لق بابنه اًوةيشملا(ت زوح)لاذةبالا ن عامود ىأ

 ( تءزحا) فرغو ةفرغلثمز زحعمجلا اوالوط عطقت محلل نم هعطقلا ةزاو قذعلاةزطالاقيو ةزخلا

 نيمكح هنمو ى م“ درغم ابو بةكو باك للدم مرح هءجو ماز لاب هتدد_ثاب رمذ بابن م امرسةيادلا

 ( نزح) فرغوةفرغ لدم مزح عمملاو ةمؤس هتاعج ئُدل | تمزسو هنقت ضي ًاامزسهيأر نالف مزسو مازس
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 الا ىسراح لاةيالر اولا ىمراح ليم سراح عجانه سرا لهب ولو سرس لف مهلا ىلا بسن
 اهاوأمىلااهعوج ر لية ليللااهكر دية اثلا للا ةسنرحو سنملا نودةساراا ىنعمىلادهببهذاذا
 لاقيفاهْعنَدق رسل || اعد م- يضعنا اريسغت ل_كطاةس رحف و سراؤنيا هلاق للا نم ٌقرُسنف

 سراوف سل لوقي وة سورا نععة_سر را لع مهضعب و قرس اذا برم باب نما سرح سرح
 اضيأ تيكسلانبالاقو ليللا نم قريسىأ سرتس>اوىااراغلا لاك ن رح عضو ع سدا هنالعطق للا
 تطفحت هنمتسرتحاو داد_الا نم لعفا لاق قرعس ىنءع سرح لعد نموال_ءل ةقرسلاةسد رولا

 دلجلا شت ةعشلل ل يق هنمو هقش لتقو ب ريض ىبابنماصرح ب وءااراصقلا (صرحإ هلثم تسردتو || صرح
 باين ءاثدلا ىلع صرحو ريسك- اب صرخلا مءالاو د متجااذا ب مض بان ن ءاصرح همءاع صرحو ةصراح

 ااا 1 ل او رش روف ةموستم ةرضا ضر اذا ةغل خت ناي راب يرش

 ردصملاب هيه: ضرحوهف الغلا ىلع فرشأ بعت بابن ماضرس (ضرح) ماتو مركو ظالغو ظيلغو ||[ ضرح
 لاقيو هنعلاماذك نع (فرف1) نانشالانيتمثد ضرحلاو اضي رحت ئشا | ىلعهةذرسو ةغاامم || فرحنا

 اقره مالاىلاءت هلوقو هه نعم لدعب مللكلا فد ركتك هنعدب لف هيس؟فرو> ىذا !فراخا
 قي-ضانوكي دق هناليرلا ءاكمنمدو دعم كاذناذ ةعزهالئامالل الا ل>الالثامالا ىألاَمَمل
 نءافرحه-هجو نع ئثلاتفرسو لاشقلا نم نكمتمأ عة ناكإل فرخسف نالوا نم نكمدالف لاخلا
 فرتسحاو مكلابةفرخكل امسالاو سك اضرأ فري هلا يعل قرسو هتريسغة غلام ديدن او لق باب
 بح مضاايفرطاو فرووهفحاصو هلاماناذاافارحاف :رحأور.كحا |[ ةف راهم مسالاو لم

 ناسالاعذادىذلل فيرس ئثلاقي 4-:موداشرلا بف را ىناغ-صلالاقو هفرس هبا لدرفاك
 ءارغلا لا فورح ىلع عمي متملا فرسوءافرسو في رسثث لم ءافرس هعجبو ل ءاعإ !فد رحل اوهتفاردع

 ىراينالانبالاقورعشلا فاهريك ذيزو< وئثىامممربك ذتلا عمسرلو ةئنؤم اهعيججو ثيكسلانباو
 فورخلا عراملا ىف لاو فرحا ىنعم ىلعريك ذ.:لاو ةملك-! | ىنعم ىلع ىدنع معملا فو رسفثننأتلا

 لطيتءاهقفلا لوقو «مسأ امو مجهذهو م>اذ_هلاعي نأز وح اذه ىلعفءامءأ اهاعمت نأالا ةئنْؤم

 ا”قورغملا هللا ىمسدو همالوءؤان تلمع يم لعءف نوكد نأ الاى أةدال اذا. هموةشمفر<ةالصلا

 ف قييف مزه ا ناك ماللافذتو ةعراضملافرسفذ ف قبو ىب هعراضأ قوو فو نمت مأ اذا
 هثم تدلوف هتند|ىلعازنالمج نأ ىنءملاهوخأ اهون فرسريدز لوقو كلذ همشو ةياقولاوءاؤولا نم ق

 ىف ةسيئاثلاةقانلاهذهف هقان هم ثداوف همدأ هم هخ | هوهما لع ازننيلجلا دنا نيا

 لجل اواهمأنم اهوخأاضد ًاوهو اهدلوأ هن الاهوبأ ند وخ ألا نيل ا د->أف ريسهز ثدبىف ةفوصوملا
 نازو فرح هعج و دو دل ءالعأ ليا فرح راهماوخأ هنآل اهناخاضد أ وهو اهدأوخأ هنالاهمعرخ” الا

 ةعمس ىلع نارقلالزن هنمو قد رطلاوهحولا فر اوام4ثلاثالوءارغلا لاق للطو لطهلدمو بنع

 امفلاقي وام مد رتولا ضرف ناذللاناءنالامهسلا نم قوفلااؤرحو ةفورعم مسقلا فورحو فرحأ
 اةيرق قرسو قد رحو فرو فرانلابهةةرسأ لاقي فرحا ىدعتد واقاوسارانل ا( هتقرسأ) ناخرمذلا قوسأ

 فراودملا حر ناسللا رو هلو ل-ثم هة-صقنو هتءعاذاناالان4-:ةرسأو قاوسالارثك اذا

 نوكسلا ف الخ (ةكرلا)ذركتو راناانئشلاقرت> اوأ معد رانلالاقيو رانا فاران م مسا نيته كرس

 كلردف هتكرحو مخلاب “لوا 2-4 يهأل و هنم ةدحاو كر طاو امركم كواةريش فرش ناز واكس وس لاقد

 رسسعو رمسع ل مامرسواموس مظل انئشلا (موسا نيفتكلا قئلم ناكرالاوةكرملامالس ل :م'لارااو ||| مرح 3 . عاه .: . ره .ه .

 عندماامرحو امارس بعتو برق ىناننم ةالصلا تمرحواهرمسكو ءالا مكن ةيطوقلانيادازو هلعف عندما

 فلألاهلعاولةدأو ةن-لانملوالارهُتلا ىه-لوعفملا مانو اع رت ماا تمرحواضي أ اهلعف
 ىلءامفوخدز و<الوام_دودو نارددلاو مضلا ل مام-ماطعاهولعج و لصألا ىف هفصللا# ماللاو

 ىنعم هتمرحأ عمو تامر مرحلاعمج ولاوشثو رفص ىلع زوي موق دنعو موق دنعرو هلا نم هريغ
0 
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 نهماحرأ ىف قلن ىتل اهقطنإ اتومشفثر احنلإب هينّشُنل !ىلعزا عمك ثرح وان ىلاعت هلوقو ترانا

 نوكينأدعب ٌعدرأ ةهجىأ نمىأ تش ىنأ هلوذو تاءنتسالل ثراه اىفىات ناار وذيل ايدال. ةسالل
 مآل -جرلا جرو قاض بع بابن ءاجرحهردص ( جرح ) تدنن عض هوم ثرألا ل قاذهفوادحاوىأملا
 لعفدارملاوءانعم افلا هلظفلدروامم اذهاج رحت نانالا رتو م جرح لجرو قيض جرس ردصو

 لاعف أب رعلل ىنارعالا نبا لاق تنل ا نعهب جرخامل فاذا ثنحت لاقدإك ج رخل هيب ناجال_هف

 ظفليدر وامباءلا اذه نمو دوجهلا كرتاذادمتو ٌمأتو ثنو جرت اولا نان هظاغلا اهيناعم فل اذ
 ادرس (درح) كلذ هب. شأ امو اح ىرعو كلا دي ثد رت هلوقكض د رهتلاو ثلا لد ءاعدلاهب دارءالو ء اعدل
 نوكسلاب ادرحدرسو رثث [نوكسا اوىنارعالا نبا لاوردصملا نكسر دقو ىنعموانزوابضغيضغلثم
 د درس اوهف ىشماذا طبضف هوحضو لاقع نمو ة-فلخ هم_صع سداذا كد رهأ أبادوسريعنل | دوسو لصق

 جرح

 درع

 ىدا ار! عملاو ةمطبن ةماك ف مسلا بش + ىلع اة سصق نم ةمزحءارلا نوكسو ءا1- | مشب ىدرإلاو

 ذوس ||| لادلابليق (نوذرعلا)ةددرهلاقياللاوو ثيكسلانبااوعنمدقو ةيد رعةب درهلانوكس نأ ىضتمد
 ةبادامخأب ةعاج ا هنعريعاذ ةواهققح قرعتالةب ادهنأ ةعامجو ديردنباو جدألا نعو لاذلابلمقو

 ردم ةسحاتد نوكمو طقنو ناولأ: ةاشومءاب رد اهمشت ةسوداهن'بارعناقوىراهدلاب او دمه

 جلا رةسيلصأ اهلعحي نم م-منمو ةدئازنونلا لع نءم-منمو ناكزن يضالامل ثم ناكزنرك ذالو
 مالىهىتا!ءاعلاتفذف حرس لصألاو ةأرملا ب رفرسكللاب (رحلا) بضلاركذوه ليقو نيذارعلا
 ىلع عم و ب رح ىلعرغصد هنالكلذ ل.ةامناو ةمكلانيعؤثت+غدأوءا راهع ضوع م ةماكلا

 ا

 ريغنم مدودب لامعت-دا لمعت دتوا هود ىلاةم-اكا| نادرب ريسكتلاع جو ريغصتلاو حارسا
 هرجأو هدوسأ ٠ هرح ى مى را لك رعاشلا لاق ضد وعت

 هن الكل ذ نم ذو أمل يعل!فالخ لاجرلا نمرسلاو هريغب طالتخالا نمصاخاملمرلا نه مضلاب رسلاو
 تعتٍباب نمر رسو اههذوءاعلا تغب ةد روراوة د رسل انيدرح لجرو رارحأ هع وقرلا نم صلخ
 ارب هنر رح لايف فدعض اان ىدعتي وءانملااذهالاهيفز والو سراذ نبا لافارح .راص محلا ازرار

 ريظنالو ىليهسلا لاقرثا يمر حمو ةيهةرهش هلثمو سا. ةريغ ىلع رئارسا هعتجو ةرح ىثنألا اوهتفتعأ اذا

 ةليقعو ةعركىنععا منالرثاوس ىلع رس تعا غاو فرغو ةفرغلمم لعف ىلع عمي نأ ةلعف باب نالامف
 ةدحاو ةريرعلاو اهعمك تعمف معطلا ةشبخ ىنعتاهجنأل ثا م ىلع :يصتعجو امهعماكت عمل
 با,ن مرت ماعطلاو مويلارس لاي دربلا فال> عفلابرسلاو ىرامةلارأ ذوسقاسو مسي رالاوهورب رعلا

 بعتبانمرترانلا ترسو راحوهف ةرارسأامسالاو ةغل دعو برضى ان نمار و رحوارحرخو بعت
 ناذورورعلاو بالكو ةءلك لمرارح عمجلاو دوس ةراح> تاذض أ معلا ةرعلاو ثرعتساو تاقوت
 موهءاوراهاابرورعلا نأ ةبؤران مخأ ةديمع :وبأ لاق وار اهو المل نوكستءارغلا لاقةراحأ ا عي رلالوسز

 اهراحلو م-هوقو ةئنؤمرو رعلاو راهنلاو ليللاب موه-او رو رلاءالعلانب ورمموبأ لاو لدالاب
 ةيرقدملابءارورسو خويطملامسربالارب ردملاو اهعفانمىلونن مةرامالا باعص لوىأ اهرافىلون نم
 اوة يع ىت> نيدلا هأ ناوقمعتو اممسهعامتحالوأ ناك جراوخنان م هقرفاهيلا بسند هف وكلاب رق

 زوح (زرعلا) لاوسلا قو-غتلأ بيس ند دلا نع هج لا ان تن هد رورحأ ةثئاع لوو هنموهنم

 لاقي وز رعلافه_ةلعج عام !تزرحأو لامأو لج ىل ثم زارسأ عملاو ه.ف طفح ىذلاناكملا
 ئثلاتزرحأو هلئمز رتو ظفحت ىأ ذك ن مز رتحاو نيدصح ن-صحلاقد اك دبك الزيغ
 نر نمهسردي (هسرح) هريغنو داههضف اهيل |ق.ساذا قءسلا ب صفز رسأ مهوق هنمو هتمعهض ازارحا
 سرسو مادخو مدخو م دا لم سارحبو س م. عم او سراحو هذ ةسارسلامسالاو هظفح ل25 باب
 اذ_هو هظفلنمدحاو هلل معتسنالو ةصوصخخلا ةلاعل اذ _ف عملا ىلءابطع ل مج هناوعأ ناطلسلا



 وهمد_ةءاق هيلعاهرسدةشااذابرضباننمامدحرانلاو سومل اهتمدحاضد ألاقي و هعذادتشاو
 !ذك ىلعهتو د_>واحف ءانغل اوهو بارغل_ةمءادحلاب ريسلا ىلعا مت ة>اودحودحأ ل بالا (ثودح)
 لوةلثم ىنعملا فوهوأر ثانيآ فرع مهد: ءامراهظا تءلطن 1 رقلاسانلاثد دو هيلع هتمعب

 ةبنع لئمزوموم :ًادحلاو مهنمد>او لثءوأ وق لئماموئاؤناههموقد سانلارخاغد ىذلا صْضُدلا

 نالز غلئماضي ناد >وءاحف ا فذح عمجلاو ثديخرتاط
 ( اههئاثرابولاذلاعمءاحلا )

 سبل ىذلاس ا مألا ذحألا للخلالاتو بنذلا عوطقملاذح لاو هةعطق لق باب نماذح (هنؤطدحإ)

 ىنعع اهاكز رتحاو رذ-ةحاو سعتبا,نمارذح (رذح) ءاذحىثنالاوهب ناعتد ئشل كلة هل
 ىأر وذ ئثلاف هفاخاذائشلارذحو لم لئمرذ.ل اهنم مءالاو رذ>و رذاحوهف سهأتودعتسا

 (هتفذحإ نزولا ةروذحوبآ هنمو ىنك اهو عزملاةروذحماو هرذخ ليقثتلاب ئذلاهنرذحو فوك

 هلوقىف فذ >و ةعطق ه:م تعطق فلاب هس أر ثف ذح سراف نبا لاقو هتعطق برمغ باب نء أو ددح

 اذاةبادلا بنذ نمو ءرعشنمفذح لاقي هنمو هطقسأ ضبا ةذحْئدل اف ذحو مف عرس أو هز وأ
 ىفلاقو اغيذحت هتفذح دف هنيوسىتح هي>اون نم تذخأ ئث لكو ةغلابم ليقثنلاب فذحو همم مريت

 ه-جولاب نا + ىف عقيىذلاردةلاوهو هنعرعشلا ةيمتءاسنل اد!ةءدامسأرلا نم فيذتلا ءايحالا

 راخص دوس متغفذملاو ني-ب.جلا ياو ز ىلع ىفناثل !فرطلاو نذ" الا سأر ىلع طبخ فرط عضوا هوم
 هتعنص لح رلا (قذ>) هقيذح لج رااىمم:د>اولارغصعو همصقو بصق لم ةفذح ةدحاولا

 ترض ابن منذ ل1 !ىذحوا عةئادواهضءاوغفرعوامفرهمواو كح ىعتو برمضان م

 ليو عرمسأ 00 و ل ير سرس نءافدح ( ةمدح ]نانا ذلف هتضوج تهنااقود-

 هي ذاحواوذح هوذحأ (هتوذح) مذحاف انتعأاذ 0

 اذاهب تدذح ًاواضد اهينذأ» ءاذحو هينذأو ذح هي دي عفر لاي ةاذاوملا ى هول او باد نم اذ>وةاذا#

 هرادءاذح هرادو اهردئواهفاثم ىلعاتءطقوامامتردقلعنلاب لعزلاتوذحوهرومأقهبتيد:ةا
 بحاصن كو سابعا ارادود_عسملا انفي :ىفاشلا ظفا اولاد سامعل ارادءاذ>-وه.سنثااىنهلوقو

 نمءارلاتطّق_ف ىفاشاا طفلل 4- ةفاوم ةعألا ضعب هيحرصاكس اعل ارادرا دج و دارأ هنتلا

 لثم ةيذحأ عمجلاو هرفاح نم سرغلاو هذ نمريعملا هيا ءئطوامو لعنلابا:5 لثم ءاذحلاو ةباتكلا

 راغ-صنمعب عنةمتامنال فلنا ءاذحلاةاهواةسواهؤ اذح اهعمةلاضلاةفانلاىفلاقدو ةءسك ًاوءاسك

 ( امهثلث بابو ءارلا عمءاحلاوي ءاملا ن عاهريصءاًمسل او عامسلا

 برااو بو رو هف كا ذك لوءغال اذيلادبرسو بد رحو4ذ ها (برح)

 شال_لا بعضو يع الادتشا اذا ناس ىلع ب رحلا تماولاشد ىثن أ اهظفلو كلذ نم هلزانل او ةلتاقملا

 تطةساغاو ءاهتاب ساما او بد رساهربغ_صتو دي د_ث برح لا مق لامعا ىنعمىلا | اه ذرك ذن دقو
 عجتو نيمل-ملاعم ممهف ل ! تال نياق !ادالب ب رحل ارادو عرلاكىهىنلاةبر ل ارغصع سداد الم 1

 برح اطغأىلاهيوض راج رلا» ءامعأن م هي د ونرحو ةبرا هئد راحو بااكو هاك لثم بار ىلع هد ر ا

 ءاطعأا نمريك لاقي و نيمحم اك هدلاقد دود-# انرخطار هبوطقنو هيو يسوغ هريسغىلا م خذاك

 سا اردصسبا اراو ديد لاب نارا عجلاو اناولآ نولةّرو نرادامغ.كاهعمرو دو سهلا لمعت
 لاعدو ىلصلا بار“ :فموءامظعلاو تاداسلاو كولملا ساد ثء>وهو سلاجمافرشأوهلاقيو

 دقوه باقر :اضحاب هسقن برا<وناطيشلا ب راح ىبصملا نال دب راخملا ن نم ذوخأم ىلصملا ارث

 لامل!لح رلا (ثرح) ف 'رغلا نم ىأ بارحما نم هموق ىلع جرخن مهضعب دن :ءهنمو هفرغااىلعو واطد

 ثارحوهف <_ءارزالاهر ران ارو ضرألا ثرحو ل-+ رلاى مهي تراث ند ا نان

 عجل او رغعج ناز و ثرحعضوم ا مساو سولفو سلف ل٠ ثورح ىلع عج وا هءاردمصملا لمعت



 طصوه انيبماضف كلان فانا ىلاعت هلو قىثوطرطلالات نوففخم زاخلا لهو هريغل ل ةئئلارأ
 لامو يفاشاانعلوة:ملاوهاذهو هريغاهيفز ودعال ىدع ني دمحأ لاو ففعل ان ىهو لاق ةسدحلا ||

 قث أنه تقل نم لكتلأس سام ارفعج وأ لاقو لاقةيب رعلا لهأ دنع فرعأ فيفذعلا ىلمهللا
 ىمعألا ن عفي فقل ىركيل ا لقنو ةفغذما نأ ىفىلءاوفامذت لذ ةسد لا نعةيدرحلا لهأن م هلعب
 وحن بوسنم لا ىفالانوكيال ليةثتلا نأ ههجو و عصف نم عمسنمل لمعُمَتلا نأ ىلا مهضعب راشأو اضأ

 بو.-1مريغف بسنلاءابوةيسنا !اهيذ لقعت الف ةيديدحاامآو ردنكسالاىلاةبوستماهنات ةيردتكسالا
 ةعبرألا تايب قاحلالاف!أ,ءابد_اهلصأ نوكي نأ سايشلاو عاسمسا ىلع فوقوف هئلق عمو لماق

 ركماشدرملو ريغصتلاب ةيليمل مهوةاذ_ه ةصدأ دهشدو ةيديدحل .ةوءاءفاألا تملقنا ترغصالف ا

 هلصأ او ردقف ةيددصأو ةمايغأ ةيدصو ةماغريغص7ىفاولا هريكم نودارغصم عمعامم هلثمو بابلا ناس ىلءىردهأ لص أرد ةذول أن ودنع رفدوجو ندعو ربكملاعرفرغصالانالناليل ةمثألا ءردقف
 لو ةرغصمءامسأب برعلاتماك دقو ه-:عدينالف همهفاف ترك ذا ملهباوّمطنن لو ةيدصأو ةملغأ
 ىدعتيو كاذ ل.ةامودعمناكو ددئاذا ب. ءهبْث ذ> لاقي ه:مو ثددحو تداعوهف هدوج وددت دعق باي نمائود-ئنلا (ثدح) امءانوعب رأاهنا ةيدتث نبا نعجاجزلا لقذواهربكع اوملكشي
 ناسنالاث د> ًاوءاوه ألا له اهعد_تاىتااىهو رومألاتاث دع هنمو هتثدحأ لاق. ف فالألاب
 ىعمو بايسأو ينس لكم ثادحالا عمذ-اواءرمش ةراهطلل ةضفانا |ةلاخاوهو ثدحلا رسال نر
 ُتن د> هنمو لقت وهب ث دهن امثي دخلاو ثادحا صخخشلا ىلع عم ص نآأزو ما كاك رك نأ هنأ نف ةراهطفداص, /ناواهعف رواهضقن :راهط ف داصن !ث د11 نأ ةراهطلل ةضقانل مهو
 ةدملب لصوملا ةردح .ومالسال ابد هع بد رةىأمالس الابد هعُثد د>وهو مسو هيلع هنا ظل
 ةعبر ون لصوملا نيدوا منيب لاهتيو قرعثل بناجلاب ةلج دم ىطاش ىلع بوذا ةهجنم لصوملا برد
 ادادح د 2و دمتاهج وز ىلعةأرملا (تدح) ثادحأ هعجو نيتهْع ث دح تاق نيسا |تفذح ناف نسلاثددح ىتفلل ل ايو هب طم تارغل اور ا.ثالا نم خءارذ ىلع ةدابتارغلاهثيدحو اًطمرفرمدع
 ىجعمألاركنأو هول ةئزااثك رئاذاةدعمو د2 ىهفاداد_> |تدحأ ءاهريغب 0 8
 مءاودادح هعناصو نو رعم ن دعم ديد او لو دلا نم :عهنالادادح بجاحلاىهسو مادقالا نم منمتاهنال عرمشا اى: :رد_ةلادودطاهنمو دود وهف هتعنماذاءىمأ نعهندد-> ىناثاا نمو ٠ هبءافخالا دح سمشلا لعاجو ٠ رعاشلالوق لوألا نق عئملاو ل صغل!هغللا ىف داو هن دلج اد هتددحوا مابا زرت ذب امتار واح ن عا هتزبم لثق باب نم در ادلا تددحو ى اي رلا ىلءرمصةنقاو ىنالم ا ١
 ضام عطا ىأ داعو ديد وهف ةدحبرمض باد نم ده ريغو فيسلا دو رسكل ايةدادحلا ةعازصا |
 ناذألالجرلا (ردح) الم اممترطن فا الادرظنلا هملا تددًاوداحو دي د> نيكسو لق باد نم هدحأ هتددح لاةءفةكر طاب ىدعتب هغليفو هنتدد> وهتدد- لاف فيعضتل او ةزمشاب ىدعتو
 دعت باد نم ارو د ئشلا ترد-> و عرمسأ لق باد نم اردحاهطا,يفرد>و :ءارقااوةماقالاو
 ل؛مردعق< عضومو رادحتالاعواطملاو هنمر دقي ىذا ناكمملاوهولوسر ناز و ر ودلا نم هازنأ
 امدح (سدحإل ةردح ىدهف تءسناو ثماظع: رادح نيعلا تردح و ةغا فا الابةتردحاو رو دملا

 اتي د رظنلاب هيلاقدحو برمذباد نم ندد رد> هغل قوهباوطاحأ أ > ادامل ادمول !(قدح 2 عرمسأ ريسسل ا ىف سدو ةببادهريغ ىلع بهذ ضرألا ف سدو ادك و مانا نظاذا ب رض باد نم
 ليئاعرو تاءصقو بصقو ةمصق لدم تا دو ق ل> عم اواهداوسنيعلا هقدحو هيل ارافنلاددش ظ

 قدحأ طئاطلا نألةلوعمم ىنععةلعف طئاح هملع نوكي نا:سلا ةقيدحلاو باور هةر لثم قادح
 قئادحلا عمجلا او طئاحرب_خب ناك ناو نا سل | ىلء قد دا اوةلطأ ىت>اوعس .ون عطاحأ ىأ اا

 دوست ىت-هترجت د_ثامدلامد_ةحاو اضيأ.رسدتشاراهلامدت-اواهرسدةثارانلا (تمدقحا)

 تدوح

 ردح



 فلاو رسسكلاب نيعلا ب او ةض | ىف هماغاذا لق باي نم هحمع هف- هام هحاحو فرغو ةفرغلثم
 نيعلاراغىلع فرش ا مظعلاجاخلاىرابنال |نبالاوو هج هعج رت ذموهوا هو دريد ةسملا مظعل اهل

 هيلعرو وهف فرمعتل ا هعنم ل-تق بانن مارحح ههلع(رخ) قيرطلا:داج ملا حقب ةححملاو

 جتفلاب نان الارححو غئاسوهوروحك نولوقب و لامعتسالا ةرثكسل اف فخ ةلصأ انوذدح ءاهققلاو

 ليقورا>>ًاور وح>اهعججو ىئنألا سرغا١اضد ًارمسكسل اب روع او لج رلا هم موهكملابو ةسغلماحلا
 تدءلاةرخاو درفملاتويدل فنعضاذ_هواهطفل نمافد_>اوالو لكنا نم ثانالا عج رادحألا

 مهضعد لاف ل->رلا ىممهي وفو رعمرعاواههوج و فتافرغو فرغل 5م تار>>و رجح عمجلاو

 راصنيطل ارحمهاو ل-فق ناز و رحف هري_غامأو رجح نباسوأ الامس نيتكم» ردح ب رعل !ىف سدا
 رهظام سس الام مرح لاو قالا ءاغل |مذدلوعئفرو ف1 او سفنا | ىردغةلعنف ةرحتحلاو راك املس
 راداموه برعلا ض»:لائو ىلعألا نمنوكيد_ةولفسألا ن فعلا نم ةرهلاو ل-> رلا نم بامنلا نم
 ضرألاترت>او تةيضاعساو ترو راحماعمالاو عقربلا نما ديو بناودلا عجن هنيسعلاب
 مفوقواهتذ ا اذاةرحح تر حا نمزوخأماهتز اي اهدو دح ىفا طع تلعأوارانم | هيلع تاعج

 عجروب و ريدتسم مسعاهفو> مسو اذاريعبلا نيعرحح موق نم ىنعملاف بد رقوهو رجحت تاوملا
 نيد لصف هنالازاحح زا | ىمعلاقدو تاصن ل25 باءنن هازحح نيةدشل ا نيد (تزح) مالعالاىلا 0

 هط_سوفهد هرازاب لج رلاز ه>اولامجلاب زهح!هن الل مق 'ومأشلاو روغلا نيب لوو ةارسسلاو د

 سرتلا (ةفخلا) فرغو ةفرغ ل مزج عج اوهدش عمد لد وارمسلا ةزجحو هدعق مرازالا ةزححو ةفحلا
 لاخلالا (لا) تايصقو بصقو ةبصق لم تافدي>و فد> عمو نب داح نيد راطت ريعصلا لحخا

 لوجو لج ل-ثم لاجح او لوجح عمجلاو ةراع5_سالا ىنعالجح ديلا مسيو ةغل قل او ءاملار سكي
 وحنوأ فيظولا فصنىلاغاسرألاضاممااز واج و هئاوق ت ضمدا ىذااوهو لحدث س رفولاجأو

 لسغعمقاسلا ضعب لغو د_ضعل | ضعب ل غءوضولا ف ليحقلاو ه.ف ليحمل اعضومكلذو كلذ

 ىلج- ىلعاضد أ ةدحاولا تدمجو ةيصقو بصق نازو ةل>> ةدحاولا فورعمربط ل عاو لج رلاودملا
 وهو هطرسش لق باي نمامجح مجادللا ( «.مجيس) ىب رظو ىلححالاءاغلارمسكيىلعن ىلع عجب دجودالو
 تدثت ءاهاولوآلارسكب ةم># ةرو راقلاو ريدك انةماحج ةعاذ_صاامساو ةغلامماضدأ ماحح
 5- 45 تددشريعءللاث مححو مدا |لسغي دن هنمو ةماخ |عضو مرفعج لثم مححلاونذحتو

 فراغتملا سكع ل23 بابن مىده21|ىف هنعدب زىمححو هنعت هرخأتفلألاب صأالا نع تمححأو

 .رو ىفةبشخ دوقم نازو (نجحما) مهنكرتو تدجرف متهم مهتدرأ اذاموةلا تمححأ دب زوبأ لاق
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 نجاحا عمسجلاو نحثوهف سأرلا فوطعم دوعلكديردنبالاق_ناكطوصلا لم جاج وعااهفرط
 ةيحانلااصعلاناز واخلاو لَّء_ءاارصةااورمسكلاب (اخلا) "هكعف رشم لمح لوسر ناز ونوع او اهلا

 نانالا بد> لمق هنمو نول ند بد> لك نم مه وىلاعت لاف ضرألان م عفت راامنيددهشل ( ب دخلا) || بدحلا
 بد عمجلاو ءاند> ةأرملاو بد> أ ل+رلاوءاوتسالا نععفتراوهرهظج رخاذا بعت باب نمايدح
 عخوملا ىلع قلطأ م ةل- هنود ةدج قد رط ىلع هكم برةدرتد ةيدد دخل اورجو ءارتجو رجأ لدم
 ىدقاولا نعىرختزلا لقنو تدبل نع مرا! فارطأ دعب أو شو مرا ىف هضعبو ل4 |ىف هضعب لاقد و
 نم مرحلا دح ةلبقل |لئالدب!؟ىىربطا ادجأسايعلا اوبأ لاق و دعسملا نملايمأةعست ىلعاجنأ
 نمو لايمأ ةعبسفئاطلا قب رطنمو لايمأ ةريشعةدجؤودرطن مو لاممأ ةثالث ةنيدملا قد رط
 مو فيغنعااو ليقثتلا اهيفوكحملافلاق لايمأ ةعبسقارعلا قدرطنمو لايمأ ةءيسنملا ىد رط
 7مل تس ب بس سس سس جس سمسم سس دعس سو سس سس
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 ةقانلا نطب فىذلا نيذملادلوةل ىلا لبح ديبعوألاقو جيقالملاو نيماضملا عسب نعو ةليلا ليح عد
 تايمد”الا ص: لما مهضعب لاقو ءاهريغب لم-اهداوف تداواذاق ىن ًاامنالءافاة لا لمقاذغو

 نطنل مخ لاقي و ريصقىأ ليث لجرو مملا ل هيلاقيفرعشلاو اها نم تاممد "الاريغامأو
 ليقءاحفلا عماضيأ ةننبحا.4 لاقي عب رلاةنقةمءاظعلا ن هبرضريغصتلا ظفلب (نييحمأ) رصقىف
 تارمث>نمنيبح مأ ىرهزألال اق ءاقسساهبىذلاوهو نيحألا نماذ أ هنطب مظعل نيب أ تموم
 سرعنيا لثم ةفرعم ىهو ةرغصمالادرتلو نيبح تامأو تانيبح مأ اهعججو بضل همة ضرألا
 انح وم ريغصلا( ايح)نيبحلامأ اولاَع مال اوفاالااهياعاول>دأ اع رو سذ> فو رعت هناالاى وأ نباو

 مم ضرأل ا ىلع ف> د ىذلاوهو ضرغلاىلامهسل |امح هنمو اندئشلا| يو هنطد ىلع جرحداذا اومح

 ضوعريسغب ئشلاه-ةيطع ار مسكت اردملابء اي لجرلا تو.>-و باو> ماهسو باحوهف فدا سدص»

 ءروظع هج ل-- رلا ىىتحاوةل لق ةغل ىر بابن مام.> ىدعي ريغ صل | ىبحو مضلاب ةومطا هفم مسالاو
 هتومحنء ذوخأم ه-كئاس: ايات ءاباحو سسكتلاب ةومحلا مسالاو هي دمد ىتحي دقو هريغوأ ب وثب هيقادسو

 : (امهثاشياموءاتأاعمءامحلا) هع.طعأاذا
 ثح || نأ تلا ىرهزألال اق هيدر امم هيتح ثددح ىو هلازأ لة بابن ماّة> هريغو قرول لج رلا(ثح)
 هيلع صب وأ ديدشاكل درافظالاوعباصألا فارطأ.كادبن ص رقلاو دوعوأر صف رطب حي
 فتح || «عبتوسرافنبالاق كالا (فد1لا) اهقرو طقاست ةر عدلا تتاكتو هرثأو هن يعلو زتىت>ءاملا

 قرغالوىفاغصا ادازو لةةالوب رمذريغنمتاماذا هفذأ ف :>تاملاّشب لعءف هنم ىنهدالو ىرهوملا
 تاينم ىأا فتح فتحي هللا هفة-لاقف ةيطوقا نبا ءاكوالعف فعلا ممسأل ىرهزألا لان رسالو
 ضخ+اذشو هقمر ىغقني ىتدسفتثمف هشارف ىلع توع نأ هانعمو لومةملدعا!لقنوهتامأ اذاب رض
 ةيلهاعلا له أ ا مملكست ةماكل اذهو هفنأ فتح تاموةطب و ءاسملافتوع كمسال لاعب «:موفنألا

 هج وأب رض اب نما ةح هالإ<-لع(متح) ٠ هفنأف تحد انمتامامو ٠ لاوعسأالاو

 محد هل الا اح تارغلاى دس برعلاتناكوهطاقسا نكءالاروجو تحو مو ع الامم او امرح

 دارملاو يضخ الا نزالا لعتف متناو هلع يجو ريطلان م هرهر هقاعند همح و.ىأمهعزىعنارغلاب

 (امهئلثياموءاثلاعمءاطلا) ٍدوسأ ب رعل ادن ءعرسضألاو متنحدوسأ لكل لاقب وةرِتلا
 تح تلو اءرمسم ىأاةدثح 2 ذو عع هيلع هةضرحو ل-*5 بابنه ام ئّدل اىلع ناسنالا(ت:ث>)

 ةمئحلا ||| ليقو ةمسارلاةرقنازو( ةمثلا) كلذك ه2ةكساو برسذوأ لجرب هتزكو وأ هت دجو دعلا ىلع سرفلا
 اح ||| اودح هودي تارغاالجرلا ( مح ةههح ىنأ نبا لهس هتمواضد [ىنكو ةارملات يه« هبوةيلاعل ا قيرطلا

 بارتلا اوٌدحاف هدموءامر مدد هضيق لوقدمهضعد وهدمد هلاهاذاذ_علىر تاننمام5>هيددعو

 تافرغثالثدارملا تاوثح تالثوث< نأ هيفكت ءاملافمفوةرىرلاو ضيةلابالا نوكدالو ههج وف
 (اوهئلثبامو معلا عمءاحلا) هيبثتل ىلع
 نم عنمهنال بحاح باوملل لو :دهاشملا عنئهنال تادرتسلا لمق هنموهعنم لق بادن ماب( هبح)

 نا الا نيب باج علا ليقف ىناعملا ف لمعتسادق *و نيد نيد لئاح مسج باغ ا ىف لصألاو لوخدلا

 لثم باح بجاحلا عجو بتكو باكل ثم بت باها عجب هيرو دمعلا نيد باح ةيصعملاو هدا هو

 هنمو :رمعل اوأ يعل ةعكل ادد_صق ىلع عرشلا ىف هلامعتسارمصق مث هلصأ اذه باحوهف دصق ىل 3 باد
 رسكلاب ةرملا ةحخاو ريسكلاب سلا مسالاو ةرادغلل دصل ا جدلا و سنلل دصقل | جيللاو جيد نك-او جام لاب

 لجرلا تجح أو سيو جات ياذا ع جو خا تاوذهعجج ورهشلا ىف تفنمهضعب ورسكسلاب هع اوذ
 جم عج او ناهريلاو ليلدلا ةطاو وذو ةردس للدم جح هاو ةنسلا اضدأ ةخغاو مص ه:ةعب فا لاب
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 ليقف يعكس :هيلاوهبسةكرىذلادادملا 0 (رملا)ك تءاغئأ اذك ل عفت نأ كباب-حراضأ
 لاجأو للدم رابحأ عجل اوهلاعل اريل اوءارشلا نع ىرهز ألا هاكحريملاب هتباتك ةرثك ريدا بعك
 رسك!اركذ أ مهضعدو حفلا ىلع بعل ا سافل ثمر ودحهعجب وهيفةغا حافلا ربخطاو

 ةريقملاو ةيدأملاو ةيدأل ل مءابلامشب ةيناثا اوءابلاو ملا ستفاه دوحتاغلاهيفو ةسفور عم ةريحغلاو
 هتني زلثق بان نماربحْئ ملا تريدو رباحملاعملاو ءابلاعأ ةعمالا اهنالماارم سك هةملادلاو ةريعم لاو

 قامدوث ةيدعنازو :ربملاو ةغلامم ليعثتلا هنريحو روم رهف 0

 لثم تارب->وربح عج او ةفاضالا ىلءةرب> دربو فول ىلع ةربح درب للان ططخم نامكوأ نطق

 اك هلا بولا ف._ضأ مولعم ىو وهامنا امولعمأمشوأ عضوم ةريح سدا ىرهز ألا لاق ا

 نيتعفب نر ع كزال كش اوىثولاىلابوثلا فضأف هغرد زمرملاو ةفاضالاب مرق بزث لدمق

 مسالداتاذوربذاو حلل الوأ اوهو ب ه:بأنن رم نان الا ترنحردص وشو ناس“ الاسصت رص

 ة:د>ولل سان> لا ءامعأ ىفتدثتاك اهلا تايثاب# :ري> :دحاولا مهضعب لاوءامعألا ىفا.م 4ثلاثالوهنم

 رثاطىرابلاورفطاوهف خان_سألا اراهظت يحل ةثالا اع بكر اذاوحاقوهف مذ ا اذافةلحضو ةرقوحت
 ل ]2 او هناعللا نواعم ه.يحانجو هرهظ نولو ةريغ هنطبوه أر زوالا لكش ىلعوهوفو رعم
 هةس>ردصموهر املا (سلا)ىرابط ا رفر وةصءنازورو ريطاراضبأ هظفل ىلع تانرايحو

 سد.حوهف هتفقو ىدع هشسدحو سوأفؤو سلف للم سوح ىلع عج و عضو !ىلعىلط م ب رمض ب أب نم
 ناك اد اوفوةوم لكفسدبملا لمعتسب و ةغل ىرفذغال ىناذلا ناكساو درب و ديرب لدم سدح ع-+او
 ىف ةسدحلاو سدو سمو سو.<ءو هف لهما الان ه2 سحأو ةغلامم ل ثمان هتدحو ةعامجوأ
 رغصاذو سن مءاوهونادرسلانمليج(شملا) ةقالطاانالخ ىهو ةغثو ةفرغنازو ناسللا

 دحاولا ةيشاو غل هثدحلاو تضرهتسا ىتلا شو.> ىنأ ت نب ةمطاق4-:مو ىنكو ىعحهب و شارح ىلع

 ا مٌئزةوهغل بربذ باب نم طيحيط حو ردهو ؛سفاطومحو سعت تاب نماط > لجعل |( طيح) ىشيح

 (تقبح) هتردهأ فاألا,مالاو لمعلا تطرحأو رده بعت باي نماطم>نالف مد طم-وذاوشلا ىف
 رورعطان ع ىوهتثد د >ىفو هتءادرارلا نم لكدلا هب ىج رار ا سكر تان ١ ءاقيحؤتعلا

 نبكلام تعمم لاو ىمدألا ىنثدح ماموبأ لاق دما ١نع هقدصلا ةاهدارخا هيدارحلا مم !نذعو

 نم الى مدألالات قمل نبانذعالو :رأغاانارصمالور ور عملا قدصملاذخأ, اللات ثدي 39

 ىنءع(كيتحا) نباةدابزد قيمحلا نباقذع ىناثل اىفو ى ممل اقذعلو الا ثي دحلا ذم هروغادرأن

 صمدقلا قوفرازا كمت ةالصا | ىفاهنعهشأ ىذر همن ام تناك هدمورا ذل دش هابتحالا لوقو ىتحا

 لثملاب> عم اوفورعم(لبحلا) هتكبتحادقفهلع«تنسحا وه:مكح أ ئم لكفارعألان با لاقو

 نملبخلاو لصاو:!اونامألاو دهعلا لب هخلاو سولفو سلف لدم لومح هعج ن سرلا لب كل اوماهسو مهس
 ىفقرع د. رولا لمحو بكسنم او ىتاعل|نيبامىلىو قتاعل المو عفن ةراوعمجاودتماو لاطاملمرلا
 رعاشلا لاق ةفرع لم>وهفماللا عم قلطأ اذا لم او قاخلا

 لبملاىلاتاتاسلالوأرداس ٠ ةيشعزاحماىذنمامجحارف
 رعاشلالاتاضدأ ةفرعلامح ىهفماللا عم تءاطأ اذا لابخاو ١

 ادسوهنم نات فوسىنمىف اماو زاجمااذاماولا محلا اما
 ر.دكحلاب دئاضلاةلامحو فرصحأ م1 اب لاب اىلاةنرعىداو زواج امىه ةفرعد.د < ىف مثوو
 نءالبح ةتامحو ليداعأ ةينامل عجو لئابح كو الا عتح وءونو لريشلا ىهو هلم مضلاب ةلوم>الاو
 دلولاب تاج اذا سعت باي نمالبحدلت ةسمهب لكو أر لا تلمحو ةلامإلابهتدص اذا هل ةحاو لق بان

 عيمجلا حمتفب ةلي1-ا لرحو ىلا ب>واهظفل ىلع تايلبح عمجلاو ىل+> ةرونسو ىلي>ةأشو ىلب> ىهف
 نع عرمشلا ىسهنف لماولا نوط. ىفامدالو أ عبث ةياهاجلا تناكواهربغو ةقانلا نطب ف ىذلادلول ادإو
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 لغثلالبةياهف لمعتسا عوعأ اذه فاوجأعجاو واول نوكس: فود امسالاو فوجأو وف
 مسا ةفئاج ةحارعلل لرقوافوج هلت اعجاغي وت هتفودب واهلخ ادوا نط املرادلا فوج ليقف غارشلاو

 نادبملافسرغلا(ل اجا هفوح قووذعط اىأ وذو ثددح فوءفاحأو هناك هنعطو انوعدعتال

 00 اطدالبلا ف لا- و ضعد ىلعمهضءدلاج ةلو+ بر! ىفاولاجو ىاوذلا ىدو لاودالا

 (نو#ا) هبناو> ىلع هرادأوهبسعل اذا هغيسل اج ا هنمو لودي هتاعج فل الان هتاحأو لاوج وهف اهيف
 قيرطي هلطظل اوروضا!ىلءاضم [قاطد وءاهقغلا ضعنلاقو دوسألاو ضد ألا ىلع كلا رتش الان واطد ا

 نيوج واني ات أ ضعي ى سني اهل اوروباس: جاوز نم ةريبك ةمح انريغصتلا ظفلد وجو ةراعتسالا !

 مهسلثم ءاودلا علاوي دوألا نم عستااماضي ا وعلاو ضرألا اوءاملا نيبام( وسلا) ئيط نم نطب

 ل هييج رود هيي هباجو بويج وب ايجأ عحلاو رفا نع مقام صيمعلا(بيحإ || ٠

 ناهج وامتريد ع ىف بص ىتحاهز واحي و مزراوخ دال نيبجرخ م ناسارن دال بيرعىت>اب زغ
 مئاننامزف سس ىمسن ماقانرعممأشل ا دو دحبرقىلا د-ةءومورلادودح نم جري ره فاالاب ٠)

 ردصموهو ىنعأا لوط نيتفغب داو لامسأو ل لثمدايجأعحلاوقدعلا (ديءا)رهلاف بصل
 هدلت:رد سنازو ة#مىازب ( ةزيللا) رجأ باب نمءادمج ىثنألاو دمج رك ذلاف بعت بان نمداي د اج ||

 (ههيملا) تاعاشبج شيكت ردقلا تشاج و شودح عسلاو نورعم (شدخلا) ئث لك نم هيحاتلا 0

 ادعتم لمعتسي و رضح امي ندع دب ز(ءاجإ) مهلا ىلا ثد رعف ناليكو ليك ةيملاءاهلصأواضيأ
 اذاهب تم وهيلاتدتأ اذاادد ]تّدحو هتلعفاذاا:-سحأ.ش تح لاقيفءاملابو 4في اضدأ
 غلبناطلسلا مأءاج و لزن:ثمغلاءادو هيلا تءهذىنعم ىلع هلت لاقي دقو عمهتريضحأ ||

 يف (.احلاباتك (

 (اه ثلثي اموءابلا عمءاملا]) '

 عوييبحغ مص

 هسيحأ هتمحو نا سهلا ىنع:بارمتسالا نوكرو لدم هتيي هسا بحموهف فا الائدلا(تيبحأ) ||

 هيدمح ىَثن اورمسكلاب بو بدم>و بو.ةثوهق هم معا حلاو لئات بان مايامح هتدداح لب ذش ١

 نيلئملا عامجالركستسا نكتاو ءافرعث عسب عمت نأ سا.؛هل|ناكو ءام>أ رذملاء جو بئايحاهعجو

 ناك ناو ءاؤرسثو فد سم لثمءالعف هبامن فءاضمرعغ ناك ناذ تافمصصلا نم لمعف ىلع ناك املك اولاق
 لبنا اىف نوكيا اهريغو ةطخعلل سن معا بل او ليو بيبطو سوي لدم ءالعفأ هبايف افعاضم

 ةبلك لثم باب ىلعواهطظفل ىلع بامح عمدتو ةيح :دحاولا سولفو ساف لئمبومحعساو ماك الا أ ١
 هلا تينت اكثد دطاىفو ةمحةد>اولانم> ان رلار وز: لثم تانةدالامرزب ريسكسلا!بحلاو باكو أ]] |
 ةينعنازو ةببحوبايحهعجبو ب رعم ىسراف ةيباخللا مضلاب سطاو رسكلايوهىليسسلا ليج فأ] |

 لحجر مع ارسكلابنامح ىةبالخاللقمس و ماعدت |ىلص هينا لوس رهللاق ىذااوه حفاة نمنينام>و ١



 همه
 ج:0 ت1 1 تا شما يع اناا 1 ك2 5 6 فل < ب ا دوس سس

 باين معي رملا ىلع تزهجولاحرتلاو دل ىلع هنونواعب ندذلا هتقؤر دارملا ند زهعلل وعد ذخهدالو

 (تضهجأ) هغلا.لاو ريثكستلل ل.ةثتلاب,تزهج و هلق تعرسأو هءاع تمأاذاازاه>١تزهحأو عفن ضهحأ
 ضاهملاو فذ # دقو ءاحلا, ةضهدثو ضءهج ىهف اللا ص فان هتطةسأاض اهحااهدلو :ًارااوةفانلا

 (تاهج) داس امىلع ان لغو ٠ امك ىأ «_:ءءانضوحاؤدمصلا ةحرا1اداصوهنم معارسكسلاب لوح

 قا له> وأطخأو هفسو ريغىلعله+راله+كشاانىفك لث الا ىفو هتلعنالخةلاهجوالهج ئثلا
 لهجل ا ىلا هّتيذليقثتاادهةله+و لوهح و لداحوهف هعاضأ

 (امهثلثياموواولا عممجلا)
 اذك ناكله هلوةلاباوج ناكاذا معزوف هرب رقت نهة:دق لوقلا باو وفورعمة باكا (باوجإ || باحأ

 هلو باجأو ةباجا هباجأو باطدعدال ااياوج ىهسالو تاياوجوةب وجأ عجلاوهلاطي| نمشتي دقو وحضو
 ءانعم عابرلاعراضعو كلذك هلباهتاو هلق هءاعددتلا باو عاطأف ئثىلا هاعداذا هل بات ساو

 اهعطقايو- امو ضرألا ب احو هظفل ىلعهءلاةمسنلاو ست برعلا نمةل_مق تدمع باطلا
 اذالاق با, نماعوج هحوحت لاملاةف الات حاجلاةبةف الا( ةغامجلا) فثكناباهءلاباهاوأ] ةحئاملا

 ةثلاثةغل فلآلاب هت>اجأو عمو حو لاملاو غاوملا ع+او ةحت اج ىهف ةغل ةحايج هحيدتو هنكلهأ
 أ ثددح ىو ىواه- يهاب رمل بهذأ ام ةحتاملا ىف اشلا لات هتحاج ل ثم لاملا تحاتجاو حاشوهف
 هتمذخؤيال ةيواهسةف انراملا نم سد امىنءب غاوجلاتاذتاتدص عضوي ىنعملاو غاوجلا عضو

 ءاسنلاوداوجأع-4ئاوداو+وهف مركت مخلابادو+لاتبا,نمدو<لج رلا (داج) قبامف ةقدصأأ داح
 1 سرفلادا- و كلذنمراعتسم بر !ىفوتوملاه:ءام عممه_سفندداجو هلذ.لاملابداج و دوج

 دودي عااملاداجامأو ترطمأ تفلا,ادوجءاهسلاتداج وداي ه عجوداوج وهف خشلاو مشا اب ةدوج

 فلتخاو دارج هع ودمج وهف تفلاو مشاايهنم ةدوملاو ب رق بان م ل.ةؤاض:أ لاق بان لوقف
 ىهوواولا تءة>افت فذ. هو اولا ىلع ةريسك] !تاَقئتساف فدرعشو ركن زو دي وج هلصأ ليقف هيف
 وهو ني-ءلاريسكو ءايلانوك_سنلعيف هل ضأ لءةوءاياا فت عدو ءانو اولا ثماقفءاملاو ةنكااس
 رسكد لعق دج ورالهن ال نييفوك-ل | به د هوهو نيعل ا تعد لمقو دو مج لصال او نيد رمدمأ !بهذم
 هودفو لطي عىلعاسأبق غل |نيعتف سيهدلا ىلع لوه# لماع او :أ عا معالقرصالاميمهدأ !ىفنيعلا

 راحو مظاروج روي همكح ىن(راج) لعفوأ لوذ نمد .+لا.ىأ ةداجا لج رلادا+أو همي ام كلذكو راح

 م«الاو لتات بان نماراوجوةرواتهرو اجو ناريج عسجلاو نكس! قر راجناراجلاو لامي راعلا نع
 راجلاو تيبتدي كروا<ىذلارالا ىنارعالا نبا نع ىلعث ىكحو نكسا!ىفهّمصال اذامخل اب راوحلا
 ناخيامم هتمودبىأ هريغرب ىذااراعلاو ريغ نارا او مسا ةمريغوأ ناك اهعاةمراةعلا فد رششلا
 اضوأراحلاو ب وزااراعلاو سدانلاراعلاو ى مال اراك انامألا بطي ىذااوهواضر ًاريمت -لاراجلاو

 سايعنبا ناكو ةريذلا ظفالاه اركستسا :راحاف ل. ةةرمذل اةراعلاوةراحاضن أ اهيف لاقي وةجو زلا
 بلطس حو ةفاتذناعملالة# ةغالاىفراسلا ناك املو ىرهزألا لاق همةجو ز ىأ هيتراجنيي مامي
 ثددح ه:دبف قصالملاراعلادارملا نأ ىلع لديهناذ همةصد ق>ًاراعلامالسل او ةالصل هيلع هلوقل لماد
 انآ هنم بلطهرادتساو كد رمشلا ل_ثم مساقملا لعب نأز مف مساق /ىذلاراعلادارملان أون

 لاقءذفنأ ءزاح أو هعطق فل الاي هزا أو هيفراس ازاوج واز وح ءزو< ناكملا( زاج) راج أذ هظفحي أ دا
 ئشلاتزو ا+ واذف انازئا- هلع دّقعلاتزجأو ةصصل ىلع ىضموذفنهري-غودقعلازاجو صرافنيا]
 | تدتأف تص+خرت ةالصل افتز وتو تسغصو هع توغعءىسملا نعتز وانو هتيدعت هتزواكقو

 ظ مضاابعوعلا ممالاواوو+ لج رلا(عاجإ) فاكلاب زوكه لصأو ب رعملوك_أملازوجلاو ئكياملقأب 1

 لج رلاف باريش او ماعطلا هزم ةءاجاهعاج أو اعب وق هعوجو + عوج او ةعاجملا ماعودو ةعوجو

 بعت بابنمردصموهوءاللا (فوعلا) عوجو عامجموقو وجو ةعئاج:أ هاو ناعوجو عاج 00



 ةا/

 سرغلا ةيبنعلاو رعلادو+أن مسن او ةغل ام لمقتل اب هتينجو ه:عمتدعبأد_عق باب نمان ود

 هءاع هوو بهبىلا تدق اذا لت باءنم 0 لام ةوعقم ىنععةليعف بك داك

 7 مم كو هلمالتخاو هماللت ا هماتر عار نال ورام ا دعق بابن ءاحوذج عنج نجي أ

 ةحجأ ممملاو ناسنالا نم دام 1! ةلزكع رث اظلاحانج وهبنا رمسكلابىد رطلا متو لبقأ نية دهغب حن

 هدحوال ءايلاوىدتدحاولا دودجبو دان أعم لاو ناو ءال اوراصتالا (دنحلا) عالامشل ا حاتخلار

 نام ة-شا هنمو هترتسفرمذ باب 0 (تزئ>) نملابدلب نتعب دند و ىو دومور لدم

 فلاب هسفن ت دملارم كلاب ىلإ ارعالا ناو يمد الا لاقو مدفأريسكااورمسكلاو جتفلابى هو هزاع 1 ّ

 - بجي وجو
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 هسفنت يملا تفلابو ريرسااريسكحا لاف اذ هه سمع بلعت نعدشهازلا ارمعوب أ ىورو رب رمسأا

 سشاح ناومحخلاف عونلان م معأوهو 2 م عمجلا و ئش لك نم برضا (سنحلا)

 نءواضدأ بدذهتلا ىف هلع صنو هلك اثدىأ 3 هسناعاذ_هلملخان ءىك>و عون ناسنالاو

 لوقدو نيلامعتسالان دهر كد ىعمدألاو لقمع الوزسمت هل ك:ملاذا سأنلا سنا ال نالف م يصعد

 ريغىلاعت هلو ةو هلم فنا الاب فن أو لط بعت باي نما ةنج (فنج) ىلر عد سداو ند دلو امااكوه

 ةلدأو ليادلثم ةنجأعملاو همأ نطيىف مادام هلفصو (نيذملا) دمعتملداقمريغىأ مال فئات أل
 نا نم دحاولا ناملاو سنآلا ف الخ هه و ناو سوغهوهفداواذاةءراتةسال كلذ ىمس لبق :

 ياقلا نانإلاو اضيأ نانجواهظفل ىلع تان عمملاولّتلاَت اذ ل.قورصذلا تاذ ةقب دا عيتفلاب
 هب رتاسن هيجل الع نإل للا كي رع سرع تو عر لت باين م ةسياغ ريل لا كل 1 ١

 نطل ا انمعاهتينت-او اهينحأءرْما (ثدنج) تاودنازو ناحجماعمجلاو

 مك لتر الا تنحل ىعانا هلناع فل الاب لذغل اى ن> وهلم لعق ىلع ىملاو اضغما دام هردعشتلا :

 حرجلا ىلع ءاهقفلاة نأ ىف ةيانكلا تيلغوهيذ- اوي امثذ نذأةب انح «-هوقىلءىئن>واهان>

 ) اههثلثياموءافاعم محلا ) هيفليلقاناطعلئمايانجو تانانج عمملاو عطقلاو |

 ةعشملا حوةفملاو ةقاطلامومكملاليقو ةقاطلاو عسول ام هريغىفحتفلابو زال ىف مخلاب (دهملا)

 غلب ىت>باطاذا عفن باب نما دهجيهأ الاى لعد ن نمردصموهو ةداغلاو هياهنا اريغال سةغاايدهطاو

 تدهد لاقت روع المل ادهج هنموةقكملاهنم غلداذ ١ اضد ا ًااده- ضرمل اورمحالا هدهجو باطلا ىفهتياف

 نيلل !اتدهعوا تاط قوفرسلا و اهياع فليت ديس نان تديدر «ةمشمتغلاذا ادهحا الف

 03 ارعاش سلا لاك اذيذااول-راصف 8 زتثح رداد مرا هن ا ٠

 هتوالخل هرم نم لال ىهتثم هنأ ىنءملاوأهنءاةراز ارغب هلبافضو © دو و مطل اولح نوللا عصان نم

 ةدأد ؛ عامدلا ةذلهمشاذه نمذوخ أماهده>وا معد نيد سلحاذا مال: اوةالصلاهماع هلوقو هدمطو ا

 هللا لس ىفدها+ ول تام.سع قو ذب وهنتامسع ىو ذتىت> هلوّقب ل_سعلاقوذب همشأك واذا نيللا برمش هرم

 ره ئذلا (رهج) هشام :ىلا ل صد و .دوه# غلسب] هبلظف هتقاطو ةعشو لذ لح آلاف دّتحاو اداهج

 لاهو هب تره>وهتره-لاةمف ءايلاواضدأه سف عند ىدعد وهترهظأ فا ًالادتر هج ًاورهظ نيتءقفد

 0 اركلو رخل آل تم اراهخ كرار سمت قر ال تل لا رهجأ ىناغصلا

 توصلارهجو اهرهظأ اراه-و:رهادثةوادعلابره>وانامعىأةره> هتبأرو بعت بان نملعفلاو
 زاهج) هقلمح هع تفلخامئذ لكرهوح و لعوذهنز وفو رعمرهوذاو روجووهف ةراهجمضلاب

 مهزاهحب مهزوجاسلف ىلاعت هلو ىف ةعبسلا ًارقدبو حتفلاب ةفاسملاعطق ف هيلا جامحامو هتيهأرغسلا ||
 تزهو لءةئئاانامهاهأ ام_هزهج لامداضد أ نيتغللاب تءملاو سو رعلازاهجوةر-لق ةغلرسكلاو

 ديبعلا ةنبادم با قىلازغلا لوقف لعاذمسارسكلابزوحنانءزاهج هل تأ هاضدأ ليعثتلانرفاسملا |
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 ري بب_ببببوربسس ا ملا... بتل
 [[| اهرمسكو مملاعتفب عمجا و اركب تنام ىئالاضدأ لاق وداو اهنطدىفو تتاماذارمسكلاو 8 خلاب عمت :أرملا

 : ليقثتلاومخلابسانلا عاج و عماجملا عاحاو عامجالاعض وم ىلعو عم1لا ىلع ئاطن علطملاو عاظملا لثم

 تعجاو اه ظواعاج و همم اخ هتأ ها لج رلا عماج و هعج ففعل اورسكتا ارمئالا عامجو موطالخأ

 لبقم ايصلا عمل نم ثددحىفو هيلع تمزعفرحلابو 4 غندىدعتي هياعتءجأو رهألاو ريما
 اوعمهس اوم وهلا عمحاوهيلعاوةفتاىهألا ىلعاوعجأو هبوئمف ماع مزعت ل نم ىأ هل مايصالفردقلا

 اهيج موقلاءاجو موزللا ىلع نالعفلاف تاصح ىنعع تعهجاو ةمامالا طئارش تءمهتساواوعمهق نعع
 ]|| ءاكح مضتدقو مملا عفن مهعجأداؤ اجو نيعجأ مم تر مونيعجأ مهتيأرو نوعجأ او اجو نيعمت#ىأ
 لكهبدكؤ تف هعيمجو هعجأ ل املا تضيقو تءكسلا نبا

 ْ قدك ْوملا هعيتتواك>وأاسح هقارتفا مددام

 || نأ ديكوتلا ظافل أ زويالو رشا لماع رب دعت لعد بكوتل ا ظافلأ نمئئعطقزو ديالو هبارعا
 || فاطعل اودكؤملاموهفم ىلع دئاز يغاهموهغم نال هنيعو «سفن دز ءاح لاشي الف فطعل افرح ىسنت
 || ةفصا !موهفم نافع ركل او بتاكل اديز ءاج زوجي ثيح فاسو ألا فالك ةرباغملا هتعنوكم امنا
 || لعب مئهنالاق نم طاخغف نيعجأ ادوعق اول_-صفق ثدد- ىو هري_غامناكف فوصوملاتاذ ىلع دئاز

 لوؤموهو عوم-_ف ةفرءمامنمءاخامو : :ركنالا نوكت:اللاطاو فراعمدنكو تلا ظافلأن ال لاحلا

 كولو ًالاردصا !ىفنيثدحملا نم فيصعتوهاغاو نوعجسأ ادوعقاواصف ثددحلا ىف هح ولاوةركتشلاب
 لاح ةالدعلا مكمل ءىنعملاوةالصا !نملاح ةعما> ةالصل اىدانملالوقىفةعماجو لقئلاب نوزخأتملا
 مولعم تول سانا عمد هن آل عمال ةعججلا همف ىل_صت ىذلا دصسال لقاك اذهو سانلا ةعماجا منوك
 هللإت دجوىناعملاريثك ظاغا آلا للق هم الاك ناكىأ ماكل ا عماوج ماكي مالسلاو ةالصل ا هيلع ناكو
 لج رلاةلزاملدالا نم (للا) ىلاعتهنبا ىلعءانثلاو دجلا عاونأ تجب تاملك: ىأ دجلا عماسعىلاعت

 لالا عجوءاتايةلاججو لج أو لامجأو لا «_عجو لزب اذا الا كلذب ىجس:الو !ولاقرت ذلاب ص خي
 نسحلاةقرلاملاهيوسسلاك ةلد هاو لم جو هفالاجرسشكللاو مذلانل+ رلال-ج و تالاج
 ىنعمالمحت لمتو لامعتسالا ةرثكل امي ةحت ءاحلا اوفذح مهنكسل ةحابص مد لثمءاهلاب ةلاعج ل ضألاو
 ىفتلجأو ليصغتري-غنمهتعجالا#ائشلاتاجسأو ةءاضالاوءاهبلا بلتجا اذا نسد#و ند زت
 تريذ تاب نما ثلا (مح) مسملال ب وطلبقو قالا مظع مهلا مذدىلامجلج رو تقفراطلا

 نم ةجلاو مهتامحىأريفغلاءاجو ريفغلاءاجلا اًواجو ريثك ىأ مجلامو رد_ملاب ةيمست محو هفرثك
 ةاشلاتمجو فرغو ةفرغل ذم مج عجلاو نيبكسنملا غلبت ىتأ !ىهلاقي هتيصانرعش عمتحم ناسنالا
 مانجو رجوءارجو رجأ لم مج عه اوءاجب ىثن لاو مج ًاركذلا نرداف نكي ملاذا سعت باي نما

 ىناطعأ لاقي ههامشاو قيقدلاىفما.ج لام يامناو تدكسا |نبالاق ملا ث ادم سأر ريغبهؤلمحدملا
 مظع ةمحمملاو رذحواندفاًالابئثلامجأو هتحار ريغال فلاب سرغلا ماج واعية دحدقلا ماج
 ذخلاقناكامهرد ةمحج لكنمذ_تلاقيف ناسنالانعامرب_عانعرو غامتلا ىلع ل مشل اسأرلا
 (امهثلثنامو نونلا عم مجلا) ىنعملا اذ سأر لك نم

 نوكيو ةيحانلا ب ناجلاو سولفو ساف لدم بودج عمجلاوهعُشك ىلا هطباتدت امن اسن الا( بنج)
 ىهوةبعصةلعبذعل |تاذو ةيلقلا عب رلا ىه بونعلاو صم |نم ةيحان هنالاضدأ بذجل ا ىن ه:
 بون وهف لوعفألء انملا ناسنالا ىةجاهتم لاقي عال-ضالل نطبة-سملا بادحعلل ضرعت راح مرو

 ىئنالاوزك ذا ىلع زاطد و س:جوهف برقناز و ينج وفلأألاببنجأامملاقي ةفو رعمةيانجلاو
 بت+لجرو تابنجءاسنو نوبنجو بانج لاق مف ةلةىتعقباطانيروعمجلاو ةينثتااو درغملاو
 ىنجأ لوقت برعلاداك:الو ند رخ مون م كراج لمقو رسل فك ةيفر ليق بنكاراسلاو ديعب

 مهوةىاراغلا لاتو هلثم ىنجأو ةيارقلا فك نم دعب بنحأ ل رهيانؤلافو حورفف ىرهزألا هلاك
 رشلال-جرلا تدنجو بناجألاعمعلاو بتجأو ىرهو جل ادازو ىنمعبناجو بندبو ىبدجأ لجر

 ابونج



 حجو ىثنالا اوركذلا هيف ىو عاجو حتقلانحوج وهف هبلغ تح -ىدعتسااحو+و ركل اناحأن + ا

 حام اوةعرمسو طاشنهمفناك اذاعجليقامع روئث هينثرالف هسأر بكريف تاغني نأوهو راعاذا 1 ٠

 :ًارملا تحج وةلوذ تم ناكل او لامك تسالاروحوم تلال ل ندل دوب تلاثلا نمو مومدم ياو الالح

 لف باي نماذج هع ا ا هاوهبتك ارااوهحومل ااهلعب نذاريغب ىبضغا مشدد ن نمتح روش

 نع هد هن انك هقكدج وسباقلا ةوسقنعةدأت  اهقم اذ لك 12 تا ودمأح وهف تاذنال+ادو#ج و

 ىداج وم دخو ماع لدم دماج عدج ست ايدج اوبئاذاافالخ :ردصملاب ةمهستنوكل ايدج. ءامو لكلا 1
 لوقت ناةةنومام_عف نييداججالا 3 دمام ورو كارا اوىران الانبا لاق ةدنومر وهلا نم

 فدصعم نط عى انج ناز « اهرطق تع:مىداجاذا رعاشلا لاقامفاعىداعج ثدضم

 هذه ىنعم ىلع مه ردفا هذ -هاولانأاكرهو ثلا ىنعم ىلا تاه ذو هذ .رعشىف ىدامريك ذتءاج نائلاق

 ريسغ ىغورهشلا امد صقيا.غاورعش ىف ترك ذناف مال ثدن امثل اوهئنوم ىدام اج رلالاقومهاردلا

 ةرخأتملا نععةرعالاؤاهف ةغص ةرخالاووالاو تايداحج ا هال ىلع عم او ةيلعلاو ثينأتلل ةفو رحم ||
 شلل ل طضق رع املاو ةفدقتل لوا ةدخ اولاىءعئرخ رانا ألاىدامج لاش : الواولات ا

 قئشافةنمزألاعضولاقذاو روهشلا تعضو نيس> برعل | نأ ىكدعي وةرخ أ ئاانص تنقل: ةرخ الا لقفا

 ناضمراولاف نامزلاكلذ ئذاوت 0ناوةلهألا نا هولمهةسا ىتسرتك ٌةنمزألا كلت نمناعمر وهلا
 نادعقل ااوللذا:دعقل اوذو قورطللا مانذأب لبالا تل اشامللاوشورحلا ةدشنمضرالا تضمرأ ملا

 موكل اراد اوكاخقاو زغامل رو لاو فاعل وكانك 0 0 هاو ا 1 ا :

 نا را و رغو ركل مرج عملو ةماعلا ارانلا(ةرججإدوعل او نانو

 رتل اقياهسأب ةدشوا متوقل ةدح ىلع عمتدت هفئاطلا ىهوةرجاهتد->او ترعلاتا ارجهئمورامجو

 لكو اهامق ىقهتدةعو هةوجاهر ءش:ًارملا ترج وىدعتدالو ىدعتدم_مترج واوعمحااذانالفوتب ا

 ىو ةرمأاهئمو هترجذقف هتعج ئث لكو نعموانزو رئاغضو هريغض ل مرا مخلاعمجلا أوةريج ةريغص

 ةواغوحن نيئر + لك نيب تال نمتارجوت ا ارد عمل او ةرجب ىصطسان مهموك لكف ني ىصخلاةمتحم

 ةرذملا ىهلوالارمسكد ةرمجملاو هعطّقب توقو فعدلاو رمثلا جري ه:هواهملقةل-ااراج ومه#س

 هنوثرج وةرمحلا فاض ةخل ىغوءريغو دوع نمهب رذامءافلا فذ 6 رمال حا لاو دنا

 ىهوراملاو تارم1 ا ةسافلا علقءاي امهسسالا قناسنالارمدتساو فا ًالابهرججأ ليقاسعرو هرعاربج##

 ريسأ | ىلعز م اق قاطي وهنم معا لكلا حشذب ىزمخ او عرسأو ادع برعذ باب نمار.( زو ةراخخا 0. ٠

 رقملا نم 0 كدولا(سج)قنعلان هدشأرمسلان مع ووهلاقدو

 سومادلا ميذهتلا ىو هسايدلاو عرزلاو ثر خلا ىف ذ هلاعتسا ىفرّقمل | نيل همذ سا هنال كلذ نم م قدشم هناك
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 © نع

 عسجلاو ةغلابم ل قدماي هقعج واعجئملا (تعمجب) س«.مواكس رفل اهيوس سدماوج عمملاوليخد

 عمل او همعاف رعدال لل !نمنول لك ىلع قاطو ءىدراار لا ىلع بلغم طاخب وعم منال لثدلا

 ىلع قاط,ْئش لكنم ة-عاملاو سولفو سلف ل_ئم عوج ىلع عمي و ردصملاب ةيمست ةعاما | اضيأ
 8 وءاوحم كانه عمجا مدان ألاما اوامنوعمتك سانل ان ألاما عج فاد زالاقيو ريثكلاو ليلقلا

 اهب ر قو ل_.ءعةغل اهئاكساو مت ىنب ةغلاهكتفو زا ا ةغل ملا مذو هب سانا !عامج الك لذي ىوع ةعجلا
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 اودهشاذا هس د_ثتلاب سان :لاعجواه_هوج وف تافرغو فرغ لدم تاعجو عج لاو شسمعألا ١

 ثدسلا مونأهنو أوعومس الا مانال مساف ملا نوكس ةعج ا امأو ديعل | اودهش اذا او ._.علامي اك ةعجلا

 لوأو تدسلا موب ةعجلا لوأ لاك فار ءالا نبا نع ب لعئانريخأ ل_ادملا امك ىف د-هازلا ارعونأ لاق

 ىلا ار ؟عمهب رمضو برعل ا د_:عاذ كه دسحالا موي ماي" الا

 تثتامورسك ا ايهغ ؟ عم هبرمض لوةد ل ةعىد نمالجر ثعم+رداونلا ىو ةغلامهف عتفلاواهعمتحم
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 "|| ضويةنسواملا ةعاج وىاراغلا لاو نييناكاد_>!ىلعداةءالا ىععائكسمدعق لاةدالوا كتم

 لاقي هتمود> او ىنعع نانوكيف لوصحلاونوكلا ىنعع نالمعةسب دقودوعملا نممعأوهف مايقلا
 لعاف ىععليعف كلا نمسدل+لاو نكتو ل_.صحىأ اهم«.ثشنيد ساج واعبرتمدعقو اعد رتم سل

 لاقي ل | مسايلاسلل ةيوست ازاله أ ىلع ساجلا لطي دقو سانا مسدلاو سول للا عضوم سلجغاو
 متاوالو سأرالب ةمنول لا ىهوةاشا!فالجا نم اذوخأم لق ىفاجلاىب رعلا (فللا) سالا فنا
 ريعملاو ةاشأ ادا+ فاجلانا ىجمدألا نعىرامنالان با لّمنوغراغلاندلا فاذا لصأ ليقونطدالو
 مهةالخأب قاذتو مهزبازتاذاهنانمهفالخأ نيلو مهتقر ىفرع ذملاىزئىزن دل ىف رعىعملا "اكو

 فرط ىذ لك فاجلا ل ةو هته+ نعربغتد لىأ هرابغب مالك مهو ل_؛موهو هريغ ساو هدلد عزن هناك
 الج نيطل !تفلجو الياق فاجأو فولجو لاهحأو لح ل ثم نالجأ ع.هاو لدرلا صوب وءاعوو

 وهفمطعرسك-لاب لئلا( لج)فوملاىلا لصت الدال رمت ةعذلا ةفااملاو هرمْشَق لق بابن 1
 دوويلل ليق هنموةلام عج اولاج و هفوخ آىلادلد نم جرخا ضب ل_< لج وهتماظعدلل !لالجو لياح
 ةلاذ !ىلعنالف لمعتسا ل مقوةد زل ا ىلا مسال لقمع اضرأ ةيلاح ىهوةلاح زال ا نم او رخأ نيذلا
 همظعماضيأمفاايْئشلا ل+وماربو ةمرل-ةملال-+اه«جوءامولار هل الجو ةيلاخلا ىلع لامد أك
 ىلعؤاطتو ةرعملا فلاي ةللساولالجا اولالج ع+ اودربلا هيقي هسلب ناسنالا بوثك ةيادلا لو
 لك أتةميهلل ل يقهنمو ةغلامملالجو لا+ونوف هطقتلا ل ةقتا,نمال> عملا نالف لو ةرذعلا
 رطملا لاجو باودو ةباد لم لاوجو :د->اولا ظفل ىلع ثالالج عجل اواضدأ ةلاجوةلال-ج ةرذعلا
 لاقيهنمو ظافل ألا ريذتم ىف سراؤنبا هلا بلع ىطغالا أ ي-ثعديلفاهقبطو اهم لممْثَتلابضرالا

 لجالج ع-4لاو فورعم لجل إ-!و مظعل ا بطاناو دي د_ثلا ىهألا ىلعف ىلإ-او هةيطغاذا ئذلا تالج
 عبس ةنس ىف ةروهشملا ةعقولا ام وناسارخ قد رط,دادغب داوسنم دما. دملاوءاغلا مةنالوعف ءالوادو
 امهلثم ةينثتل ا ظ فلين املك او ضارةملا نيتقشب (لخلا) اهثانغمظعلحوتفل | مم ىمعس» تناكوةرعشع
 ىلع ادحاواهسا ناماّةااونامللا لعب نأز و و ناماقل اوملقلاو نانارةملاو ضارقملا همفلاَقد

 ىثملابارعافام_مايىلعاية نأ زوو بارعافرح نوذل!لعدت وناربدلاو ناطرمسلاك نالعف

 فاملا

 فوصلا تلحو مول_وهف هت5ءطق ب رض ناين ماد جى دل! تاو نيلقلاو نبماذا تد رمش لامِمف
 ءاهلج ىثنالاو هلجأو ف هسأررثك !نعرءثشلارمسغا بعت باب نماهلج( هلج)نيملخلاب هتعطةرعشلاو
 ةقهالج ةدحاولانيطل |نملومعملاقدنبلا م١1 مذب قهالملاو رجوءار>ورجأ ل-ثم هلجع-ملاو
 سوق لاقيف ص. صفلا هلا سوٌةلا فاضي و ةبد رع ةلك فناعمتعالفاقلاو م11 نال ىسرازوهو
 اهتيلتجاو باتك لثمءال>و ةغا جنغلاو منكلاب ةواج سورعلا| ( تولدسالةبا ذل ا س ءوقلاشاكقهالإلا

 فشكناو عضودملاو حف ايءالج سانلل رخل الجو اضي أ ءالج أ دص تش هودفو ف ملا تولحو هلم
 تيلحأو تح رخاضد ادملاو حتفلايءالج دام! نع تواجو ىدعتد الو ىد عتب هتصذوأ هتولجو ىلجو هف

 تولجج

 ةيلاح برعلاّةرب سنع هنعهللاىذر رعمهالجأ نيذاا ةمذلا له أل لة هنمو ةيلاح ةعامطاو ضاق

 نءالجاهم-اص نكي ,/ناوذخؤوت هب زج لكفتامعتسا م مهنمتذ>أ ىتا | ةيزااىلا ةيلاخلا تاقنم
 فاالابهنعاوقرغت ل.دّملا نعموهلا ىلج ولاول عجل او ةيلا+ا ىلع نالف لمعت ءالاقيف هنطو
 فوخ نمهوكرئاذا مهزئماول_>ًاواوج رغنا لةقلا نعاولج أ اضيأأ ىباراغلا لاوس راف نبا هلاتريغال
 فشكسنائشلا ىل و مهنزنم نعاولجا لم قو ف رحل اب ىدعت فور بل ناكن او هسف:د ىدهتد

 (امهلشيامو يملا عم ميلا ])

 ع
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 ١ لثملاح ىثالثل ١نملعافل و هتماحأو هتولح لاقمف اضيأ نيد دعم ىاب رانا الل المعتسو هلم

 1 نيتهفب حمد هيك ارب صرغل !(حح) رهام عمجلاو م مترثكلروهجج ماعلا قاذلل ليق كلذ نمو بارتلا
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 ١+ [| | | | 1 | 1| | |] | | | |1]1]1 1 | 1| | | 1] | |] 1] 1أذ 2#

 | عج لاو عردهن كبر اد_:عءسرغلا هسدلتْئُد :رسكلاب لاعفتفاغعلاو غلا ءامفج ريدتل او
 نوثءانعمو برعم قافتلا قيل اولا نب الاوو <بوبملاو ةيالصا نم همقاا كلل ذي ىعم لمق فيق حت

 دز -ءقو ب ريذ ىناب نمالوغحج والقح ريسعبل !(لفج) ناوطصكر بانر مصع يف ىهس ىذا اودو نديلا

 نمهلةجأ نيطلاتلغ- وتد رد هماعنا| تافجو لح رلاىعءاذ+ و ةغلامم لاح ولفاح وهف درعُمو

 ه<-ءواطمىفو هترفئاضي ًارئاطلا تافحو ضعب ىلع هضعب تيقلأ عاملات افجو 4_ةةرس ل3 باب
 ءاشن اة احنا ىفقأترئاطن هلو روه ثلا سكءامزال عاب رلاواب دعم ىثالثلا ءاح فل الاب وه لفحأف
 لفح موقو برها اوعرسأ اذا ل3 باد نمال_ةجاول محو اولغت واوا غض او موقلا لج او ىلاعت هلا
 كماعط ىلا سانا اورع دتنأ ئهو كلذ نم لكلا تب ىلعف ىلع ىلغ 1 اواضدأ ةلافحو ردصملابفدو

 رةشانمفبدالاى ا ىلغطاوعرناةثلا فن ةهفرط لاق صاض:خ اريغ نم ة.ءام ةوعد

 ىفىل-علالاتانهنمو سانلاضعبب ةداقلا :وعدلاىرقنلاو ىرقنااىفالىل_ةلانالفاعد لاقي
 نم اهؤاطغنيعلا( نفج) ىلف-تناكاذا الىرقن ةوعدلاتناك اذا مارس لفطتتلاو طءسولا تالكشم
 ماعطلا ةنفحونافح ىلع عمي دقو نوفج عم اوهف الغ فرس انفحو ركذموهواهلفسأو اه العأ

 ءاقح نمذوخ ًامؤدو هتدرطوأ ه-ذع ثضرعأ هوفحأ ل-> رلاتوغج و ىناهف ه«.ةمفاحو عفتراءافح

 ودنل اءاقح هموف اح وهف ظاغاذاوة حك بودل اافحوض غب عمنوكي دقو ليسلا ءاغناموهو ليسلا

 ا (امهئاشدامو مالا عم مجلا) . مُتظاظفو ممتظاغوهو

 داب ىلادا نمل اموهولوعغم عع لعف نيدهفب بلجلاو لتقو برمذ يباب نما ما> دل !(تيلح)

 ةغلفا الاب هلع بلجأو هوو أ حامدو ًازكون ود علا هئكس | لمق تاننمايلج هسرف ىلع بلجو
 ذيل دلا| ىلا! ماج فلكتال ةم املا ب رنأد رمسف ام هيف نيتتغب سن>الو ساجال شد ىفو
 ”لرتةف ةينفالا ىف ةيشاملا تناك اذاىأ بنجالو هلوقوه الا د_:عامتاك زذخوت لد ةاكزل | اهنم ياسلا

 ليقونييناعلا نم قف رئاهأف ةَمْسملا نم هيفامل:ةاكزلاذخ أل ياسا 5 رضا ىرملا ىلا جرذتالو اهيف
 ق.سفاريلا لمتنا ةياغلا نمس رق اذاف قامسل |ىف هبناج ىلا اسرف أ بند ال ىأ سنجالو ىنعم
 هب ىطغب امبالا س راف نبا لاقو ءادرلا نو دو رانا نم عسوأبو:باماعلاو كلذري_غليقو هيحاص

 نك اس ىناطقل انما ناملخلاو بايلعلا تسيل ةأرملا ثييلحتو سالما ع-4لاو هريسغو بوثنم

 ىناعنمرعشل بهذ بعت باين ماج لج رلا ( ملج) ةددش.:ماللا تف هيف عم لوقد مهضعن ومذللا

 عضوم ةيصقلاثم ةحاعلاو رجوءارجورجأ لستم لج عمجلاوءاملجءأرملاو ءاجأو هف هسأر مدسقم
 نمادلج ىنادلا(تداجإ اهفنرقالءاعاجةاشو هلا! مث علصلا غجاملا مع زتلاهلوأورعشلا راسا
 ناويحلاداح وهب رضو ب رءذ لم 6 دج ةدي-> اولا طو_لاوهو ميلا ريسكي لال اي هد ريض رمضاباب

 لوجو لج لم دال+أ ىلع عمي دقو دولج عج او ناوم+ ادسح ءاشغدا1ل1ىرهزالالاق ةرشلارهاظ

 :د وأ_دع ىهند_ءالااماصأ اذال زوعفالءانمل ا'ض رألات داح هسنملاعد عيقصلاك دءلكلاو لاجأ و

 اسولج (سلح) قدنيلازوال اود مج نيؤ>الهمماو ةينكوهودوقمناذو كلذز قش مزاح ؛ونأو

 ةاجودهش الار :_>ارتسالا لك اهبلعنوكتىتااةلالاو عونلارسكتا ان وةرآل ملا ةساملاو
 لعفلا طفل ىلعدئاز ىنعم هنممهفب ىذلاوه عونل او سول! عاونأ نم عونا منالنبتدصل نيب لضفلا

 وهدوعُمل اوولعىلا لغس نم لاةتنالاوه سول ناذدوعتل اري.غسول او ةلذا نسكن الاقبأك
 متاووه نمل لاقي ىناثلا ىلعو ساجاد اسوأ متانوه نا لاق: لوألا ىلعف لعسىل اول_عنملاقتنالا

 ىأ اميه نمد سا ه-خهو هقراغددقو اهب رتمدعقو اعب ركم سا> لاب دعو ىنعع ساد نوكد دقو دعقا

 سلج للاي و عسب رالا هثاضعأ ىلعا دمعم نوكي ذم .-لجرلا ناذادوعق اذه ىعس: الذا نكسقو لصح
 قل : نزال 17 ل 1 بتال جل ضب راق يكب ىلا. د. ندا هما لكس ت11!
 هبت س22

 لفج
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 الو اهعطقو راموالا كلواسىلءةمدقم ةروجهقانو ةروس+ ليقدقواضد اروح: سهاو روسج

 اهعيقتاه.-كورا. ألا سح وهفرعتدا هسنجاو لقبا: نما هديب (هسج) كلذب رثذلا فصوت رس

 منع نازوةماسحئشلا (مسح١ ساوملاع لاو هساحلاىفهغل هسالاو هع سمطلا هسعئىذلا مسح

 صخم كود دن ردنبالاق مسملاوماسج هعجو مسج وهف عظع بعث باد نمامسج مسج و ةماضخ
 سانلانمهؤاضع و ندبلا عم مسملالاو هعفاوامسذهتل| ضو دسملا مسجلا ديز وبألاقو لردع

 اداج واناوي> مسعلا نوكم دب رد زيا لوق ىلعو مسجلا قالا نممظعا كل ذوو باودلاو لدالاو

 لاق نيعل امكد نالعمف (ن اوسحلا)نامتحلا مضاد نامسهلاوديز ىنألوق ىلء كلذ مدي الوانابنو ناوبملا

 تدسف تءطرأ اذافءارجوءارمضخا متر مس لكؤت عذجلا ةيظع ةلخض ةناو جلا ةاغتلا باتك ىف تا وأ

 موشح و مثاحانأف ةَمْشم ىلع هتغاكن ةماش> ونيل نك اساهدج سعت باد نم ألا 5

 عيشلا لوصح دنعمفل !نم لص عير عمتوصوهو بارغنازو.اثعلامءالاو

 و 7 ؛ 4 امهةلمامو داصلاعمممجلا (

 لكِ اذهودد رعفلك ناعمة <الداصا او معلا نال برعموهو فو رعم مع اريدك (صلا)

 جتفل اب صالون هماعلاو حاحونأ لاق عرابل !ىفلاق صل اناهتا.عرادلا ت صيصحو برعم صاحالا
 ) نيعلاعم ممل | ( هود ثدكسا !نيالافو برع !مالاكوهو رسكلا تاودصل و

 مكي رعشلا(دعج) تادهن لثماضدأ تارعج وبالكو ةباك ل ءباعج عم لاو باثذلل ( ةبععل ا( سريستلا | لكَ

 موقو : دعج أه او لسرخسملا فالخ كلذودع- وهف ضءقتوءاوتلا هفناك اذاةدوءحاهرمسكو نمعلا

 قلطأغ نانالا طوخت لم عفن باد نمارعج عبسلا( رعج) !اديععترعا|تدعج و رمسكلاب داعح رعح

 :رأغلارعج ريعتسا مث ةرأفلارعج ليقف ةرأغل اوارء كاريعتساو عبسا ارعج ليقف ءرفا ىلعر دصملا
 هكم نيد ع-ضومةنارعمل اوروذ_ععنازورو ردح ةيق ليقف رغاانمءىدرعونل هئاؤضو ةسامل

 نع ةعاجهلةذو عراملا ىف -ءاعرمص او فيفذقأ ب ىه و ةكم نم لام مأ ةعيسس ىلع ىهو فئاطلاو
 هيدي داو ةنارعملانولهثد نو.قارعلاىتبدملانبانعو مح ان ناذذ طو.ء.هموهو ججدألا

 نم عومسم ليما نأ عب رمد هسمق سدل طظفالا اذه نأ ىلع نو دحناهيذخ أ فام متوغغذع نوب زاخلاو

 ةيببدطا ىف هلاد يات كسحملا ىفءاك>امالا ةغالا ةمثأ نعةدهعملا لوصألا فركذ لة ثتللسدلو ب رعلا

 مل اريدكر ةلاعج اوالعج هل تاعج لقد رسألا مضل اب لعملاو هةيمعوأ هتعنصال_هجئشلا (ثاعح)
 هلعمح اوذاءح هتيطعأف ا الابد تاعجأو لعملاىفتاغل ةعركل اثم ةل.عملاو ثياثتلا < مهضعب و

 2 امهثلثاموءاغلا عم ملا (

 ىشنألاةرغخل اعر زمأثي دحريغت ىف ىرامنالا نبا لاق عست اىأءايتج رفحامةاشل ادلو نم( رغملا) رفح

 ةرفج ىثنالاو رهشأ ةىد رأ غلبامْزعملادلو نمرغملا لمقورافج ع-هاو رفح كذا او نأض ا ادلو نم
 راقج ع جلاورتذموهووطت لوما ارفطاو هطسو ىهو ةرغط امظع ىأ لوعفم معا فذ ر غدت سرفو

 اقوه وافافج سعت باي نم دسأ ىنمل 4-غل ىفو ب ريخساب نم ف ب ودل( فج) ماهسو مهس للم كيب

 ردوتلاو
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 زد -وهف هزاز>ناح قوصلا) ازكاو ءريغو قوص اق عطغلاز امه ضعبلاقو نا" ازاو آو ا

 بانءازحرملاز> وهداصحىأهز ارنا فا لابربع اوزيل اأو دن ز وأ لاق لعافمسا ا

 عن اعلا ى1 ده اززخلا ىعمل_عاقلا معانوازب , زم هلذز-لاقمف كيعضتل ايىدعيو ساب رض

 ليةوىداولا فطعنمرسكلانعزطاورخ" الات |1اىلا هتعطق عفن باب نهاعز -ىداولا(تعز>)

 عز+اولامأو لج لثم عازجأ ع-ماو هريغو رصشلا ثدنت ةعس هل نوكدىت -امْز> ىك-:ال لمقو همثاح ا

 عز>+ وهف بعت بان ماعز -ل>رلاعز+ وءرمتو رثلثم ةعْز - ةدحاولا داوسو ضايب هيفذرش تقلا ا

 ملعب الئشل عمد (فازحلا ) هريغ هعزج > اواريص د لو هءلزنام له نع هتنم تفعضاذا ةغلابمعو زحو

 ىءراؤوهو سامقلا نع جراغمخاانفاز هطاولت اقبان نم ةفزاك فزاع نم ممءاوهو هنز والو هلك

 رثك ًاانْرِج لمكلا ىف نزح - عاطقلانبالاو هم كمل ؛ رعل !ىف لمخد ةماك-لالصأ لمقانه نمو فازكسدر 3

 سرافنالوةهديؤن وة.درعلا ىةلمخد ةملكسلاوةلداملاوهو عملا ىفةفزاحماو فا ارك اهننو هنن

 مقأف هم لاك فزاع نوافربغن ,ءالاسرا هم لاك لسرب ن1 لاقي و ةيسراف ةلك ةرثكم دخل !فزملا
 هلاك برعموهو نطقلاماك ىفءاهقغل اهلمعتسا لعوف(قزو+)نزولاو ليك !اماعم باوصلا حم , :

 وهف طلغو مظع اذا ةلازج مغا اب بطخلا (لزجإ) ةيد رعةلك فناعمتحيالفاقلاو ما نالىرهزألا|[|

 امز>ئشلا (تمز>+)ىأرلالز+نالفو هعسوأ اذا اطعلا ىف هللز أ ل .ةفءاطعل | ىفريعتسا م لزح

 ىأامز > كلذ لءفأو هتنكسأ ةكر طا نم هتعطقب ا رعالا نر تمز - وهتءطق برمضتاننم

 فزوح

 لو

 م

 لكلا تمر -ودرب الو ضةندالىأ مم ءاضقو مزج كحوادحاو الو لا ةباكوهو هيف ةصخرالاه>

 سغ:ىز الموب ليزتةلاىفو ىنعموانز رءاضق ى مهد ىذق لثمءا ازج ىز<يعألا ( ىزج) هةهرمد

 زمشفاو فلألابأز رد“ لم هع ودق هيلع هان أو هلع اضقىأ اريسخ ها هاز ارد ءاعدلا فو أش سفن نع

 هغلزومهملا يايرلاو زاخلاهْعلْر يشر - غنم ىثالثا لاف دحر 2 ًالاامولّقنو ىزح ىنعع

 ىرح

 امر امننيةدربىأل مالسا هيلع هلوق هنمو هخيضق نددلاثد ْز زو هماع هتمقاع هند هد دا

 يقع: ناو أ ايف اال لد ب دح أن عىز < نأو النع ىزت عملا نم ةعذح ىعخد نأ. ىهأ

 لاق ىنغأ ىنءعفز مهاوفا' الانأز هكااشأو عاطقلا نبااهاكح ة غل تضف ىنعيز مف ايةاشلا تأزجأو

 1 - ارمه نا. نكلو ةغللا هم نمدح أل« دجألو زمهريغنم ىزجأ هبف نولوب ءاهقفلاو ىرهز' اللا

 ناد فقول م تاو دعت ل دوكلا عانتم ادارأ ناهن الراظن هيفو هظفلاذه نك ىتءعوهف

 هتيجرأو ىهألاتأج رألاّعمف ىءايق ةنكاسأا رمش لمهستو دءزملا لعفل ف فرطلا ةزمه ليهست

 ان ىطشأو هدالو اور ءاطبق لرخا اذاعرزلا طش آوتمطخأو تأطخأو تهدأ أوت

 فيقضلا مهتتسلأ ىلعىرسءاهقفلافريثكو هو هد ز>- اواباصن هلث اعج اذا نيكسلاتأز 0 -أو تدضوتو

 31 11 صندقو وافعل ن.دغل سه الاام_عاقن دقف ىزح عقومأز ا ا ناو

 ازحأو لعند-و اولعنةماذهىفو ردح ”الاعضوم اوه دحأ عضو زاجامهانعم براقت اذا نياعقل ١نأ

 3 ازحأ جاو هنم ةفئاطل ئشاان نم.زاوت يفتك !زئشلابتأزتجاوهتعونغأوك هيفا زيئنلا

 هيزجلاوهغل عفن بابن و از> وهز 1 م ةزاهم ازحأ هتاعجاث زحت هنأز و لاغقأو لْفَف ل

 (امهثلل :رامونيسلا عملا 0 عجلاو ةمذلا لهآ نمذ ختام

 هكادبش لكلا مدللو نار ردع الع نرلغل ال رألو نطو ةكالم او ناسنالاوهو لقاعلا

 رسسكلاد داس لاو رسسجلابو لئاملاب مثلا ىلع ةثحاذىأ اد السع مف ميرخ أ ةىلاعت هلوقو دساعو

 م1 ةعزرلاب هتغيص تمر آباننمسوثلاتدسحأو رفص ًالاورجألا بصل |نم هودنو نارفعإلا

 وأ ناكامشمم هيلعربعيام(رسلا) مملا ارسكست دقو داس كاب , خيص دس بوثسرافنبالافو رفصملا

 علا

 مب !|
 اوهناشن [ةزا جود عق باب نمارو ب هودعىلعرتس» و روس م-+اؤاهرتسكو ملا تب ىنيهريغ



 ل

0 

 نير

 قو

 دزلا

م راعت_-مصصغلاعب ردو هتعرج لثم هقعرتد اوفرغو هفرغل ثم ع رجع اوةدحاو
 لم كلذن

 هلك هتبهذأ لق باب نماخرج (هتفرح) ةطاحالاوهب لو زئلانعةيانك تاذعلااوةوذفىلاعت هلوق

 لومسسلاه:ةرجامفيفذغال نوكتلانوءارلا مشي فرعلاوئيش :.بهدي,بارغناز وفارس لم_سو

 (مرج) لايمأ ةثالثن هون ىلع ةنيدملالاسمعأ نم ةمد رق ةمحان ىم-:ففخملابو ضرألان م هناك أو

 مضلاب مرج هئممءالاومرجونب هنمولجرلا ىعمردصملابو الاب سك او بنذأ بريض باي نم امرج
 لثممارجأعجحلاودِاريتكللانمرعلاوهتعطق لذقلا ترجو كلذك امارجامرجأو هلثم ةعردلاو

 ءارغل 'لاق مرجال مهوةو مدقن امىلعامف ءرجالةساجت لامي نأز وهف نوالااضي أمرا او لاجأو لج
 ماللا,بااذغو اق ىنعي راسو مسقلا ىنعمىلا تاوذ ترثك مثةلاعمالو ديال ندع لصألا ىف ىه

 (نب رجلا) ريفاصعوروغصع لثم قيمار لا عمجلاو فلنا قوف ساابامومرءلاونلعف المرحالودف
 درودب ربلثمنرج ع-خاواضي ارامل هيف فذح ىذا عضوملاو ماعطلا «_مف سادي ىذلارد سلا

 هنارج قل[ ل5 ضرالا ىلع هقنعدمو ريعملا لرب اذا هرم ىلا هدي 1م نمريعبلا قنعم د ةمنارعلاو

 راح وهذاناب ردح وأن رح» هوو سرغلا (ىرج) ةرجأو رجو راج ل ثم ةنرجأو نرج عجل اوضرالاب

 ناف ىط -ةرمسلا لاق معلا مافي ىرعلارو_صملاو نكسو فةوفال-2لاسءاملاىرجوانأ هتيرحأو
 ءاوت_ساوأ راد« !فعفاد_ةلاوهىراعلاءاملاو ةيرسءاملاىرج تاقو معلا ترمكءاهلا تاخدأ

 ىنعملا اذه ىلعهلجزو هي اذك الفلا ىفىرج موقو تعرمسأو تدصق ءارجو اب رساذكىلاثد رح و

 هنمو رغلاىفام رع كلذ, تيمع ةنيفسلا ةب راحو زامل ىبعدصق لل !كلذي قاعتلاو لوصولا ناذ

 اوعسو ماتةلنةءاشل ا اهيف لص الاوا ميل اوم لاغشأ ىف ةرضستسم اهرعل هيدشتلا ىلع ةب راج ةمالل لق

 ىراوعلاام-هيف عسجلاو هلع تناكاع ةيهست سلا ىلعر دةتالاز وغ تناك ناو ةمأ لك اوهم ىّبح

 رمسكلاو تمكسا | نبا لاو ةأ ملاو حتفلاو عامسلاو باكل دلورمسكلاءورجلاو هعمىرس اراه اراحو

 دالوأراغصب تهبث.ءاثقل نم ةريغصل ا اضدأةور عل اوئث لكنمريغصل او رجلا عرابلا فلاقو عدفأ

 عر مأز مهاب لوعلا ىلع أر تجاو .ساف لثمرسأو باتك ل-:هءارس ع.جلاواهتموعنو اهنءالبالكللا

 ئرجل+ رووهأر ةفديدشتلابهيلعهنأرجو ةفرغنازوةًأر ا مسالاو فةوتريغنم هيلع مودحللاب

 ١ ةماضخمضخلثمةءارج و رج نم لعاف معا ليعف ىلعاضد ازمه

 (امهثلثيامو ازا عم معلا)

 ةصامن لدالانمروز لاو ءاحلا الخ مهب اوءاهلادةدح اولا ةغلاهرسسكو ميلا تف! لوك أملا (رزجلا)
 ظفاو رئازج ىلعُم تاروزج ىلعاضبأ عمك و لسرو لوسر ل مر زج عاو ىثنألاو رك ذلا ىلع عقب
 رى تلاة-ةانلارو زا ل_ءةوىناغ_صلاداز وىرانالانءاهلات روز ا!تءرلامد ىثنأروزملا

 عضومو زل اورم كلاب ةرازا ةفرخلاو رازب ل ءافلاوانرحف لق باب نماهريغور ويلا ترزنو
 وهو رس ال -:ةوبرمذ ىلا نمارؤسءاملارزسوةر زج لةفءاهلاهتاخداعرو رفعج لثمرزجلا

 ىه ىمدألا لاقف برعلا:ربزسامأو !معءاملاراسح ال كاذب تدم رب زل اهخمو فاخىلا هعوجر

 فارع !فيرولار لا ئطاش نماهال اواموةدج نفضرعلا امو الوط مأش!فارطأ ىلا نيدأ ن دعنيدام

وطء ماهتىدقأ ىلا ىموم ىف أر غح نيدام ىه :دممعونأ لاقو
 طقم ىلا ند رد نيداف ضرعلاامأو ال

 205 نار ل1! كر 1 ىلا كلل ذ نود ناكامو ةكمءاروامىلا ةما هت ضرأ ىلا د قوفام ةءاانعل اوةواهسلا

 ةسجت برعلا:ر بز مهض»د لاقو ةماهلاو نهااوةتبدمل اوكمبرعلاةر بوس ناىركملا لعنود

 ىهفدفامأو زاهلانم ةيدونجلا ةيحانلا ىهف ةماهئامأف نع وضورعو زاجودحتو ةماهتماسفأ
 ةتيدملا هيفو ماشلاب لص: ىتحنهلا نم لبقي ليجوهف زاخلاامأو قارعلاو زاخلانيىتاا ةمحاتلا

 وهفنهلاامأو نيردلاىلا ةماهلاوهف ضو رعلاامأو ةماهتودحن نيب ز < هنالازاخت ىهسو نامعو

 نمزاذهو هتعطق لق با,نمازيف وصلا (تزرس) ىمدألا لوف نمبدرفاذهو ةماهتن ءىلعأ
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 نابرجوةيرج أ اهعججو بت رح ايف ل مف ضر ألا نم ةزيمملا ةءطقالريعتسا مىداولا بد رحل اوهريغو
 عارذلاو ليك-!اولطرلار اد مىفمهفالتخاك ملاقألا لأ حالطصا ب < اهراد_ةماتذي و مخلاب
 ةضدقل اواعمصأ ىهس تال دعم تاريعش تسلك ضرع ع وهنأ معا لأووسلل ةحاسملا ب انك ىف و

 لكو ةردصق ىعست عرذأ ةرمثع لكو تاضيق تس عار ذلاو عباصأ عبرأ
 دقو الشا ىعست تامصقرمع

 عارالا ف لشألا و رض هوازيفق هيصقل ا ىفلشألا بورضمواس رد هسغنىف لشألا ب و رغم ىهع ١

 اءارذنوةسلشألا نأ بتاكل ا ةمادق نعل نو عارذ فال ؟ةرمدعسد رطا نأ اذهن .لصفاريشع

 ةعد رأ ماعطلابهرجو عارذ ةنامسو فال آ ةثالث كلذ نوكمفامد رج ىهس «سفن ىف لش ألا برمذو

 3 رالاعمسلاو ةب ردخأا مسالاو ىوشأ لعد: ىهدت رثخااس ردت ئدلاتبرحوىره زالا هلاقْرْفْقأ
 نءماحرح. (هحر>) تفذحاع روع اهنايذبرا مم اود رعموهو لعوذفدر وعل اودجاسملال شم 1

 ترهطظأ اذادهاشا |تحرحهنمو هصقنتو هباعاحر جهنا سلب ه>رد و ثاح ارجو حارجاهعججو حرعلا

 عر

 حراوج عامسلاوريطلا بساوكسل لمق هنمو بستك وهدد لمح حرتجاو حرج وهن داهش هب درت ام هف
 ئدلا حرتتساوةدوارلاو ةل> ارلاك ىثن لاو ركذلا ىلع ةحراسلا قاطتو اه ديب بسكت | مثال ةنسر أح عج
 هنعاهتعزن ليقثتلايهب امث نم هتدرجو هماعام ثا زأ لت بان نمادرج ىلا (تدرج)ح رح نأ قدا
 قيقهملءاقلا ل دئدقو ةماسجلاك ىثن الاوركذل | ىلع عمد ةدارج ةدحاولا فو رعم دارعلاو امموهدردتو

 تدر>و اهيلع املك أوىأض رألا در هنالك لذي ىمم ةدارج ىلعادارج تدار مهمالاكن هو ثنأتلا

 ةل-يعف ةدن رحةد حاولا لوما !فء.سدير1اودار+اامماصأ اذا ءدو رى ىهفلوعفل ءانماانضرألا

 ىرابنألانبالاتبطرو رمينازو (ذرءلا) اهصوخاهمنعدرجاذاةدي رج ىم«تامغاو ةلوعذم ىنعع

 توءملا فاأدالو تاولغلا فن وكي و ناريغل !نم مخل اوه مهضعدلاقو رأغلانمرك ذااوهىرهزألاو

 (تررج) ناذرجمأ ل.ةفرقلا نم عون ىنكع لابو نادرصودرمد لدم رسكلا,ناذركلاعسلاو
 ناسنالا هرحيامةرب راو دلبلا ىلع هب رجو ريثك_ثوةغلاممهتر رجورختاف ه2: مارس هوكنو لمملا

 فاألا عزنعم لج رلا ىه*هبو ةقانل |قنعف لعب مدأ نم لبحرب رملاو ةلوعغم ىنععةليعف بنذ نم

 هحرذتامريمكلاب ةرا ىرهزألالات نانا :د_ملاكفاظا او فانا ىذارمسكللاب ةرذعاو ماللاو
 عج و :ذعملا فام ىلعاه ودلط أى ت>اهيف وعون ع ةدعلل ل_صألا فةرعلاف هرتقفاه_ثورت نم لدالا

 رجو تارجو بالكو ةءاك لئمرارج ع-4او فورعمءاناحتفلاب ةرجلاو ردسو ةردسل مز رج ةر ملا
 نك ىذلا تقول اذه ىلا ادةمثىأ ارح لهو مهوقو ردا ةغلردلا له ع مهضعدو رقو:رقلثماضنأ
 هيف تر توهتنعطاذاع رلاهتررجأ نموأ نوب دملا ىلعا.فاب هكر اذا نيدلاتررجأن «ذوخأم همف

 دود

 ذرعا

0 

 مالسلاو ةال-صل!ه لع هلوقو تةوصرانلاترح رو هترخ> ىف هتوصددر لسلاح و هر حم رلا
 هلوذ لئماذه :و هنطد ىف ىأت ىعملاو رحر هل ]وعد ةيومعمم هر أنى :رهزالالاق مهح رانه:طدىف رح ردع

 تود هلعمساماعبا:ةمأعرح هعرس اذا هقلح ىفءاملا نالفرسرح لاقت | ارانممتوطدىف نواك أيامنا ىلاعت
 عفر رانومزاللءفرسر حي مهضعبلاقو قاذلادنعرووثلاوهاذ. هو توصل اكلذ ةياكح ةرس رملاو
 ةمزطاوأ هوو تقلا نمةضرقلا(ةذرعلا) تتونصاذاراءنأ !ثرس رس هود قداط موهو هيل ءاغلا ىلع

 أهيف تاينالة اب ىهفاهتعءاملا عطقن ادق نيته: ز رجضرأو فرغو ةفرغل هز رج عناو

 توصوهوريعلا سرج تءمبسو سمهالو سرج هلعمسال اعد ىنذنا م الكتل ساق لاثم ( سرعأا)

 سروالاو بابسأو بدسلئم سارجأ عمسلاو فورعم سرعل اوهبمغن مااكل|نالذ سرج و اهربق نم
 عفن باننماعرجءاملا (تعرج) نخدلان م عون ل يقواهنهرخ_صأوهو ةرذلا هبشي بحواولا مت:
 :ىهجب رذعامودو ماعطلا نم ةجةللاكء اان م ةعرذاو عالتبالاوهو ةغل بعت باين م ع رجأ تعرجو

 ( ل حابصم 7)



 ىدهجلا

 تبدع
 ذذح

 رد

 عذملا

 ل

 :وذعلا

 بتارح

 اههيف ةحوتففلادلاامأواهمشو ملا مْ! ىردملاو سولفو سافل ءرود+ هج وءاملا سدح زساحلا

 تقعرف موةم.سدغنملو تك اصو فنت م ءام هفاتفدلطا نع طغنت حورف

 عطق لجرلا عاج وء ام دج ىهف اهلل نما منذأ تعطق بعت باب نماعدحةا لات عددوةغ-كثلاو

 فورعم ةنيغدلل فادجملاو ث دج ىفمدقتوريقلا (ىفدجلا) ءامدج ىئنأل او عدج أو هذ هنذأو هفنأ

 لجرلا (لدج) اضيأ ةمعملالاذلابف اذ لاقي دقو فادعترئاظل حان .ةاذلو فيدادت عمجلاو
 نعلغشراع مصاخاذاالاد_-- وةلدالداح وهتموص+خ تدتشااذاسعت تاننملدح وهفالدح

 روهلظل ةلدألا لب اقم ىف عرمشلاا لج ناسل ىلع لمعت_س|غ هلصأ اذه اوصل احوضوو قا اروهظ

 ىريسطل ا ىلءوأ لد+انودنملوأ لاقي وموم د الاو قل! ىلع فوقولل ناكنادو تو هواه رأ

 مهضعب:ديقو قانع ىثنالاوزعملادالوأ نمرك ذلاوهىرابن ألا نبالاك(ىدملا) هلدف هنءطوةلادملا

 ىدحلاو هئيدرةغل كلاب ىد+لاوءالدو لدأو ولدل دم ادجودجأ عم اوىلوالا ةنسا ىف هنوكد

 اصعناز وادج و اودجا ماع نالفادج ودقرغلاىدج لابو ةلبقل اهب فرعت بكوكاضيأ تفلاب
 ىدحأو كاطعأ اذاىبعىدحأف هتلأسه_ةيدعساو هتر دتجاوهنو د وىودخلامسالاولضفأ اذا

 ئدل انءاع ىدحأو عفن هيفنكيملاذاءاطعال |نمراعّدسم أمش لعن ىدحأ اموىو دا تاصً اضدأ

 ةيذاحم ئشلااويذاحت و مشايملا ىلا هتلصوأ نيسفنوأ اسفن ءاسملاتدذحو برع باي نمايذج (هتبذجإ

 ناسللا لصأو لصألا(.ذ.+لا)اهرمسكو معلا مضي ذاذج سسكست ىتلاهريغو بهذلا ةراط ل امد وهترمسك
 ةثاع ةريشعىف :رشعلوُمت هلاثم « فن فبرضي ىذا اددعلاوهو ب اس1 ١ىفرذعلاهتمو هرج

 نامذج و لابو ليج لم عاذج عسهلاو ىنثلا ليقامنيةهغب عذ لاو عاذج او عوذج عسلاو اهذدج
 هنسلاىف ةاشلا دلو عذحأ او تامصقو ة.صق لثم تاعذ> عجلاو ةعذح ىثنالاواهرمسك و مها مشب

 ىبارعالانيا لاقو عذج وهف ةسماجلا لالا عذببأو ةئلاثلا رف اح اوةرقبلادإو عذجأو ةيقاثلا
 عرمسف نعسف بصخلا اهمادقل.ةتءذجًأاعرو ةنساعذحت قانعلات نس ساو ت قو عاذجالا

 نمره نم ناك اذاو ةعيسكارهشأ هّدسا عذح نيد اش نم ناك اذانأضا| نمو ةعدح ىهفاهعاذحا

 باينم ردمصموهو عطل غلاب م ذجلاوئا ا لصأ رمسكسلاب (مذخلا) ةرشعىلا ةيزام نم عذجأ

 موذخيوهو هطقسد ومدللا عطقب هنالماذلا هياصأ اذا لوعفألءانبلاينا نال امذج لاشي هنمو بريض

 دعم نم لمقو نعلانمةلسقبارغن از وماذجو رج أ نازو مذ أ ىنءملااذهنم هفلاَمدالواولاق

 51 ماو مذ ل رلافهدب تعطقامذجلجرلا مج و تعطق بعت باب ن ماما ذب دلمأ ا|اثمذدحو

 ةرآلا (ةوذ-حلا) مذحج ىدهفاهتعطقاذا ب رض سان نءامدجا متم ذح لاةمفةكرلاب ىدعتو ءامدل-

 ةدزس لدم عملا قرمسكستف اضدأرسكستو وىرقوىد سم لم ىذج عمرفف تفتو ماا مشتو هبال

 (اموهتلثد اموءارلا عم ملا ) ىرحو

 عمو از أرجو ردح لُمم برح لد اوءايرح ةقانوب رح ًاوهذ بعت بابن .ءأب رس ةريغو ريعملا(برح)

 هطااذغ نم داحلا تدق تدع ظالغ طاخ ترخلانأ بطلاب تك قو جوعملا ل -صع الاو لاصعو

 تارغأاو ةطرعمم ءاير ضرأو هتراكل لازه هعم ل-ص>حاعرو روي هسعم نوكي مدلل ملا مغاملا

 فو رعم



 كلي
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 اضد أ ةبملاو هتهبج ثدصأ نيتصفب هسجأ هتوهبجو دودعسأ |عضوم ىش ىجمصأ الالاقو ةيصانلاىلا

 هلم :وادج هومحأ هتودجو هقعجج هد اهي را (تدبج) ليفلاو سانلانمةعابجلا

 ئنثلا تلج ولك امم صخشلا او لاطو هةامصد ذم ناكناداتغا دوأ ادعاف ناك اذان اسنالال (ةتحار

 ريكا ىأ سلف لئم لح وهف هلاثج و ةلودج مضا ايرعشلا (لذج) هقعاتقا 42ث:> ائمح او لثق باب نم هثجأ

 صخشل انامل ا جدأ ال الاون اه سل اوهديز ونأ لاق مضلاب (نامثجلا) كي اظاغو

 رعبلان م لو رلاكوهواموُدج ب رمضباب نم مع بذر لاو رئاطلامث مثجودسلاو مس اوه نامسالاو

 ل اهلابادك م ىناثل اريعت_سا مة غلام مانجو ماج لعاغلاو لد ءالاوءامطا | ىلع ناطأاعرو

 ةماثح نب برعصأ اهنمو هن ىقعوةب ا سنو همالعناز وهماّدِح هيف لقف ةرفاسدال و رضلام .زاليىذلا

 لوعف ىلع يشب موقو تا وذا ز رقما, تمار وا تع (اث>-١) ىئدللا

 عوربلاو ب ضال(رحخخا) هبدحاملان ا اادوح روادح هقحت وهّقح (هدح) ِ

 عم او نان الادلو (شخلا) هرخ ىلا ىوأ لعفن ا ىلع يضلار ف ا :

 ئلابليسلا(فحأ) شخ تنب ةنج هنمولج رلا ىممد 0 ورسكللاب ناش و شاحب و شو

 ريعتسامم قءطدالامهفلك» ديعرفدحجأو طحقو بدج تاذ ثذاك اذاهن-لاثتفح ًاوهيسهذاوامجا

 لاقدو صيلخو رد. نيد غدار نم بد رق هند دملاو "كم نيد لزخم فخ او شح اغل !صقنلافناخالا 1

 اهلماب تح ال! نالد كلذب ت يمو ىناوبلا منذ ءاهلانوكس ةعمهماهمسا ناك

 وهذ ةبو دج مضلايدلبلا بدج لافي ضرالا سدو رطملا عاطقناوهو ىنعموانذ و لحن او 3 (بدحلا)

 هبال ىمهف هلثم بعت باي نمي دكت ثيدح وابا دج | تددحأو بودجو دب دج ضرأو بيدج وب د>

 يدذ طير هج نرحب نما سلو نذل ماس اااه ل 1 ال لاو

 بس لدم ثادجأ عم او ريقلا (ثدحلا) ىمءهن ودار ارك د حسبو معن نيقلاو ءاعلاع تالا

 رسكححلا لد ىلا (دج) ءاغلاف د> نول وعمفد-عذ له ًاامأ و همام ةغأو ذهو باسأو

 دقووهددعف هثدحأ اذا. دتساو .دجو حالا نالفدجو مدقل !فالخوهو دب 1>وهف هد

 نءزاذ-هو لوعفم ىرعع ل_.عذ ديد»> وهذ هعطق ل-:5بابنمادج دج رامزالدخسا لمعت

 ال_عناوم ًالاوأوب ًالاونأ او هعطقوهو هداد->-نأح بف الابل غفل ادحأ اوداد+ اودادملا 0

 لاقي اظاادلاو مظعاذا ب رمضب اب نم سانل |نويعىفدج هتملاقد رد-صموهو ةمظعلا دسحلاو ١

 ىفو ىنغل ادلاو لعاذ ىنعع لمعف سانل ادنع ديد و هوهب تءظحاذا سعت بان مدحأ ئدلاب تددح ا

 ىفدملاوْل :ءاطب لمعلا هعفضشامئاوهانغ دنع ىنغلا اذ ءفنيالىأ دلال :مدجلااذ فني الوماعدلا

 لاق هو رسكلاب دحلا مءالاو لتفو ب رض ىان نمدحي دج هنملاقب رد صموهوداهتجالا أ الا

 نمادج همالكدجو تغلايادج نس لاهتبالو تيك !١نيالاقةغلاممو ةداهنىأا دج نسم نالذ

 لن نه دح - ٌتالث مالسأ اوةالصل اهياع هلوق ه:موامضد ًارمسك-! ا, ل11 هنممسالاو لز هلض بررمض ب بأن

 هلال زنأف عجرب واسال ث نك لوقت خوكشو اقدعب وأ قاطب ةياهاهلا ف ناكل رلانأل دج نفزهو

 سصعأل الاطيباد_>ن نهد ثالثلسو هيلع لص ونا ا|لاعف اوزه يا تابا ١ اود_ذ'الو ىلا عت هلوق

 لك ل داد جا غ -هلاو "ذاك ااريثك عضو م ىفرتبلا مذلايدجلا اوةيعرمشااماك> للارب رقتو هم ةيلهاجلا

 لم الاناد-الاو ناديدخلاو تاووؤ هناد لثم دولا تخلو ههطعمو ئدر ائلطسو :دالتار لاقت

 باث ؟ لئمردجعجلاو كنان ال فرغوةهفر غلثمددخلا عاود رطلامخلاب ةدحاو راهنلاو

 لاق ردحلا ءاملا لمن ىتحلضرأ ىساثد دهطاىف هلوقو نارد هعحورادلاىفةءاردخلاو ب عك 1
 سها اا سكاكا كك ١
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 (مهلابات5

 (امهئاشبابوءابلاعممللا) سر بيكرتفىأد(سرراخلا) ||| سرواملا
 هريكاذمتاصْؤتسااذا كلاب بام .ل|نيدبو.دثوهف هثدمح هنمو هتعطق لق باننمام> ( هتدمح) 1

 ع اوفو رعم سالما هةيطلاو رمسكملاو فلاي باس 1!نمزوهواهوسقل مهلك موقلاسجوأأا '
 بايج و بابجأ عهلاو تود ل ذءارقلالاوورك 1 فرغو هفرغ لهم سدح

 هركتأوةم 0 هل تيا ولدت ل تاندج لد ل ترد نانو ماذامد (هذمح ةيشع لئمةسحو

 اريج مظعلا( تريج) هسفن ىف فرص ةم دحاو لك نالوخ ل 0 اكمل ارمسلانبا

 هتيطعأ متملاتريجو ايده ةموامزال لموعد : ملصارو, + 1 رابح رول

 اال ارا ريكي جلا نم ليلعلا عضوملا ىلع عضون ماظعةريدجل او ةريبجلا ايات عضو ديلا تريجو
 لعافل امساوناريخلا ىذا كلذ مءاوهب هل داعاذكب ةاكرلا باصن تريج و رئابلاعمطاو هلئمرمسكتلاب
 00117 ل 3 لا سرص تان اي لرقلاوهوردقل لالخ طفت ازورتحلا وبيان ورا

 ىفلعفي ىلاعت هنالم_منم هعوةودارأ عمدا دع ىلعدهّللا» ءاضةوهلدمالكلا لعن مةملدأ ف رعتو د كان

 اذاوءاملا نوكسد هب ريج موةوىريج لايف هظفل ىلعهيل !بسند وءاشت امها خ ىف دو ديربام هكسلم
 مكلاب رايجءاممعلا حس وربك أ ابلا مفي توريج هيفوجاودزا1كد ر اازاد ةبردقو ةيرج لبق

 راهنا اذان دعملاكاذكو راهو هف أيش فلعتف تاقنت ءامعلا ةمسبل انآ ٠ ان:عمىرهزألالاق ردهىأ

 ةماوهغلهذهريدث وهف هملغو ارهق هياعهتاج فا الاراذك ىلع هنري ًاوردهىأرامج همدخدحأ ىلع

 ىره زاذلاءاك>ار ومحو ل-2ق تانن ماربج هن رجا ملكت زاخ ال اهآن امريتلاو وم ىنءاةفل وب رعلا

 ىردز زألا لات خاض[ ةسعاجاهاكد وم ىنب ةغاكتريج و عاطقلا نبا اظفاوةفو رعم ةغل ىهو هظفاوأ

 هبت ماك: امم ةديمعونأو دز وأ هماعق فت اام باب فدي ردنبا لاقو ناند_.+ناتغل هتريجأو هتريخل

 ىلع هقلخريج ىذلارامجلا ناط1لا لاقو هتريجأوئشلا ىلع ل-+رلات رب تاعفأوتاعف نمسر علا

 اموىلاعت هلوقدتعريساغتلا ضعب فت دأرو ىنعع هريسجأو ناطلسلاءريسج لاقي همهشو هع ن مدارأام

 نمال !لاعف ضندالمنأ» انعماعاهتصحادوثساو هريغوءارفل ااهاك> هع ىثالثل نر امكمهلع تنأ

 وهف ىنعملا اذه ىلعرامح لج ناذ كاردالا فل الاب لعفأ نم. ىملو مال_علاوحاتةلاودف ىثالثلعف
 نملوق ىلع لوهدالف كلذ ثدثاذاو هتريجأ 0 اون برعلا تعم« دقوءارغلالاق هجو
 الا كلذك ةيناثلاو ةئكااسءاياه دعبوءارلاو مملارمسكت اغل هيف مالا هيلعليربج و ه اهفعض
 ديعل وشو ريج نم بك يهمس ا زمسجب وءارلاو ملا مف ءااثلاو ةدحو ةغم م .1ل1نأ

 : الو مهضعب لاق ةلق ىلع لج أو لابسج عمل اوفو رعم )ل +ا) كلذريغتاغل هيفوىلاعت هنناوهو لب دأو ليعلا

 ىنعع هرب رغلاو هقلخلاو هعيسطا اوماللا ل ةمتو نيةرم سكت لجل او المط سم ناكاذا ال االسح نوكد

 نإ 17 اانرإك بلا لا ونمو داع رطل 25 بأن ن نءماذ" ىلعش اهل محودحاو

 انرةبرةنازوانم> (ند>) م0 رع !اريدس 0 اع ادباو ل ل
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 ةنابج ليقاعر و اضيأ نابج:أيعاو بلغلفيعضىأ نا ءم>حوهف لذ 23 باي نم ةغا ىو تفل ايذن >-و 4

 تاغل ثالثهمف لوك أملا نيل اوانامج هتددجو «ةةمج أو تانابج ثذؤملا عمو ءا دم ركذملاع عبو
 عابت دال اههذةمناع |اوءابلا نوكساه دوج أ برعلا نعاعاممبيبح نس نوب نع 0 اور

 نم ةهلا ة_هحاننيبملاو رعدلاةرورمضنم ليَمثماا لع نم مهنمو لمع |اهلقأ ىهو ةئلاثلاو
 امهريغو سراف نباوىرهزالا هلاواهلامثو ة-مجلا نعنع نانيبجامهو غدسملا ىلإ ةعزنلا:ذاحم

 ءاملا همم ةنامجلا او ةسلسأ لثم ةنم>-ًاودرب ودب ر ل-ثم نيتمذب نيج هعجج و يندم نيد ةهما نوكستف ||

 قنوك اءلاغ ىلا نال ةريشملا ىلع تقلطأ ام روءارهدلا ىف ىلصملا ىهاهفذح نمرثك أ ءاهلاتوسثو

 نيمجا لا نيدامىومت بم ىه لملخلا لاو بالكو ةبلك لثم ءامج ىلع عم نان الا نم (ةهيخلا) ةريقملا أ ةهعلا
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 هلوق نعل سوت بجو مالسلاو ةالصلا ه-ءلعلاّةفارشايلعاونئأذ ىرشأد او همم ثدح ومالسلاو

 ثيدحلارانلا هلت بح وفارعث هيلع متدنثأ, اذ_هو ةنملا هل دجوفاريخ ه ماع متدنئأ اذه لاقف ثدجو
 نع طباضا !لدعلا نع طد اضا | لدعل !نمىرخألا ن ءامهادحا تخارتنيةءقاو ىف ناعونا لقد دقو
 دحاو نعل ةنلابنوغتكي دقم مناف خلل | لهأ لعن نم قث وأ ناكذ ب رعلا هدف ن ءءاهدغلا ب رعلا

 /هلاح فرع اذافكلذري-غو ركسو شهد نم لا دةعالازي-نعهج رخام هل ضرعب دق هناؤهلاحفرعدالو
 تانثالاو لاقي الف عمس مللاه هن "اكو ىذلاىلا رشا اف لمعت سرال هنأ معز نم لوق عج ربو هلوقب جتك

 ليسا يأ هفالكلامو 3 عاطم ناطاس +1 ناو لاق ن هردهتبو ل وأ

 حالطصافرعيالنم ماللكاذ_هو جاودزالا ثيدحلا رمْسلا ىف لمعتسا اغا ند رخأة ملا ضعبلاقو
 نعت صداعد يهالارمدّةل او ريسكتلايىندلاو ىنعمو انزو ءانغلاكرادلل ءانثا او ةظفللا هذ معلا لهأ
 ًّ هوعمبيس ناز و ىنثد->اول ارب دّةتوءانىهو همال تفذس> ةنئتلل معاددعلاءامعأ نمنانثالاو

 الو لصو زم هريغب نانث مت ةغل قوناتنب او ناذب ا لمقاك ىهوناننثا َهمنْولو نانث ا ليقف لدو ةزمه

 هعجم تدرأ ناذء.مديال اوىنئدالو نيثالام وب ليقف هموم | ىدم م ثدنأتلل هيف الو هلل نم هلدحأ و

 درغملا عج هناكو ءانئأنينثالا عج فاولاهو ىمراغل ا ىلع وأ لاقو نينا" أ ىلع هتعجو درغم هنأ تردق
 ةغا نالت !نوكينأ هحولاو ناةنثلاقد اذ هو لم ناز وىنهلصأ ليقو بابسأو س سل ثمار دعت
 ىضملاش مومل | ىنعم ىلعدأ ارذالا امه وأ ناه> وهيفزاح ريهذ هيلع داعاذاو حالطصا التخاال

 ىأمالاءامثأ ىفاؤاجو هغيعاضت ئشلاءانث أواه هيفا علاقيف ظفللا رابعا ىنا ثا او هيفاعنينثالا مود
 (امهئلثيامو واولاعمءاثلا) مدقن اك ىنثوأ ىنثدحاولاريدقن هلالخىف
 و رفو نطقو فوسو رخو رب رسو ناك نم سان | هسنلنأم ىه وبا. ثوباوثأ هعج و ركذم (بوثلا)

 ىلاعت هّنلادباث أو ء از !باوثلاو ةباثملا او ثدبلا ةعتمأ لب باش تسلفاهوفوروتءاامأوكاذودو

 ناك-ال لة هنمو عجراذاابفثوابوثب وم باثو لاح رلاءامسأ نمناركسل ثم نابوثو كلذ هللعف
 ىلع هقالطاو باث نم لعافمعا لمعفوهو بنثجو زتاذان اسال ليقو ةباثم سانأ هيلا عج رىذلا

 ركبو ألاقي اك ىثن الاورك ذلا بيثلافىومتب و لو الاريغهج وراهله أ ىلا عج رت امنالرثك 1 ةًرملا
 ري_غوهو س::نولوة:نوداوملاو تامدثتنؤملاعجو نوذلاوواولاب نويبثرك ذملاعمج و ىثن لاو ركذلل
 ناذالافسيوثتلاه:مو هتوصددرامد ودت عادلا بوُدو لف ىلع مدعال ل_عيففاضدأو عوهسم

 واولاببوائتو هفاهدنع متفبف صخشأا ىرتعت ةرتف ىهليمقالتا:لتاقت نازو ايؤاثت زها بءاثتو

 راو ودعلااهراثأو تراثهنتفلل ليقهنمو جاهاناروثو لوعف ىلءاروثوار وثروُس رابغلا( راث) اع
 روُدلاو ةءارزلاو ةحالغل اناهورمعضرالا اوراث أو اروئترش! اروثو ضمنر ثلا ىلا اثو داس ضضغلا
 لسطأ رود: فرعوواةكع لم+روثو ةدعلاثم ةريثو راوثأو ناريثعسخاو ةروث ىثن الاو رمل رك ذلا
 روث اريعنيدامم رح لسو هيلعهّنلا ىلص ىنلانأثيدحلا طفل ىفعقوو ريثالا نيا لاق رفع نازو لسطأو

 روئلاو ىوارلا ىلع سلة دح أ ىلاريعنيدام ثددنلا لعلو هك وهاماوا اروى هد لمج هني دملاب سيل و

 رقمللاوةصمل يارلاهب رمضد هوو ءاثغنمءاملاالعام لك لمقو بلسطل !ءاملاروثو طق ألا نمةعطقلا
0 
 هلتاقثلتق اذاعفن بابن مهب ترأثو ليتقلا ترأث لاقي هفيفزوحو زمهلابل>ذلارأثا اوروثوهف .ءء.عءوم

 هبشدءادوهو زجوءارجو رجأ لثملوث عج اوءالوث ىثنالاو لوثر كذلاذ بعت باينم الود (لو:)
 ناذوةنك اسةزم-ملولؤُدا اواهؤاضع أ ىنرت_ففةاشلا ببصد ءادلوثلا سرافنبالافو نوذملا

 سانلالاثناو لاعفناوهوةرعسمناالا.ةناريلالاثناو ليل ” املا ءهحلاو فيفنئتااز وو روفضع

 ماقأدملابءاوثئىوثب ىربابنم هسفئبىدعتامعروهيفو ناكملاب (ىون) اوعتجاهو لكنمهسيلع
 امزالىاب را نوكمف ه-::وئأو ةغل فلالا,ىوثأو ند دم ل-هأ ىفانواث تنك امو ليزنتلا فو و اثوهف

 مسواتماوهص أو رثألا فو واولاريسكت ىواثملاعسهجاو لزنملانيعلاو مملا تشب ىوئملاوايدعتمو

 بولا

 راث
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 رثأو ىرهزألالاق بذعلارعو لا ارملاقدأك لقملاوهو م ودلارشو جسوعلا رثو كلارألارئلاَقف

 ىىهو فطع فرح (مت) ةرمث هل سبل هيف عفنالا ل لق انه نمور موهف هجر خام لوأ هرم علطأ رهشلا

 مث هللاووهف هيف سترئال اهف تامعتسا ا هنالواولا ىنععىد شفخ ألا لاقو ةلهم سترتلل تادرفملا

 ىلاعت هللا :داهشناف مهدانعو مهب ذكست ىلع ده اش ساو ىأ نولعمب امل عد. هش شام ىلاعت هلوقودف

 بارغناذومامنلاو ل ناكمربغناكمىلاةراشا مساستفلايمو ءاونم نذل نه ناكم هلدمو ةثداحريغ

 ةلاملا هنمو قيال ضوحلاىفءاملا(لث) ل+ رلا ىمءا ميو همام :دحاولا تويبلا ص اصخ هب: تنذ لع

 لثمنامثأ عم+لاو ضوعل !(نفلا) ا رلا ىمء ام. وءاحلا نذحي لات عمجلاو ةوغرل ااضيأ ىهو مكلاب[| نغلا
 عسوبم ىأ نةموهف نهد هتعبهتمرك [ن از وئدلاتذُعأو لمجأو لم لثم ل لق نءأو بامسأو بدس
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 مهلاومأ نه تذ_خأ لتق بادن مو مهنماث ترمصبرمذ باب نم وهلا تنثو هيف ةغل برك لم نيغلاو
 ةينامثفعيسبوثاارمانأ ةينامثولايل عي_سهنمو ثنؤالاهفذحو رك ذم ادو دعلل احفاد هيناملاو

 و د ادرك الا فىنأعارذلا ن الرابشأ ةينامهضرعو عرذأ ع. مس هلوطكأ

 صوقنملا تارعاترعاو ىذاقلا ىفامتو.ثءاملاثدثت ثنؤمىلا «بناُملا تفضأ اذاورت ذمريثأ او

 تررصمو نام ءاسنلا نمىد:عتاق فضتملاذاو ةهفلارهظت ةوسن ىف تدأرو ةوسن نامت ءاج لوقت

 لاقي مدفأ متفلاو اههفوءايلا نوكسنيب تري بكر الاف تءقواذاو نام ثيأرو ناب مم
 3 ذم دودءملا ناك ناق نوذلا حف طرمشب ةغلىفءامل اف ذو ةأ عا ةرمع ىنا مح ءاسنلا نمىدنع

 (ءاملاونونلاعمءاثلا) ءاحناتايثادالج رريشعةينامث ىدنع تلف[
 ةقانلاوةسدالا ةنسلاىفلخد لمجلاىنثلاو عدرأمغلاىفوتاينثوانانئاهعجج ن انس ألا نم (ةينثلا) هيثلا

 فالناتاوذنمو ةثلاثااةن_سل !ىفرفاحلاو فاظا!تاوذن منوكم هتمنث قادىذلا اضد أ ىندلاو ةينث
 اذا ىن:أونافغر و فدغر لثم نابنثوذملاو رسمك ان. انثعمجلاو عذجلادعب وهوهسداسلا ةئسا ق

 نهمءاواولا عم حتفلابىوذكلا ءامل |عمءاثلامضياينُثلاو ل-عاغلا ىن_ععلسبعف ىثوهف ةكيش ولا

 فرد انس لاك اذ_هىلعو هع هتفرصاذاهدارهنعهةءانوهنددرو ه:ةطعاذاىر سبا نمامنث

 لعفلا تدعىبا !ىهالانألاضد أ لصفنملافو لصةملاىفةةمقح نوكي و ىبثنملا وانت نعءلماعلا
 سنملاري_غو سذحلا ىلا ل_عغلا ىد_ءت مهلا هب دعل ىفةزمهل ا ةلزنع تذاكف هم_صن ىتح مسالاىلا

 لهمعلاب ئشلا تدنثوامناث هعم ترمدا ضد ىر نماءذ:هتءنثواجتلزئعو هامل نزكحوئاوماوو ةقمشح

 ريغ وارب_خهطعتدتثألاقد دملاوحتفلابءانثلاممالاوفل الايس زىلعتدنتأو نينثا<-_ةلعج

 سداىذاارصااوزمع هلوةدم ىف سل ىذاارم اوهو ةبطوقل انيادهتمممو لملك ا ىلا ءازعوعرابلا

 ماذحتلاقاملوملاناف ه اهوةدصفماذحتلاقاذا هلومدءانعرعاشلان"اكوزمل هدوقنمىف
 هعمتو هدنع فقوي ىذل| ناهربلاو هد _عد نم هطاور رخلاو نات الاوذر رمل ملاعلااوه همف لمةدقو

 ةعاجرصتقاو عاطقلانباو ىط ةرسسل اوهو هلاَعملا ةعجو طرضا ابر تشاو ةلادعل »فر عنم كلذ ىلع
 هيفو نسل الا لمه اللاّة ف مهضعدًارثج ا اذه نمو هريغاوفند لوري هلع تنثأ مهو ىلع

 ءانثلا ناكولوةلو قم ههّملا نم ةدانزلا ءادعامم هيفن ىلع ل ديالركذااب 4 هلا صمصخت نالرطن

 ديفدالن سحلاءانثلا هلو هلوق ناكو حدملا فا مفاك دب زىلع تدنثأ لئاقل الوقناكربإلا اىال المعسل

 لاقاكن عوذلا ف لمعت سد هناف نسل اريغن ءزارتحا نسحلا هلو فناك-فىلوأس سأل اودمك أنلاالا
 ةالصلا هيلع لاقفاري_خاهلعاونثأف ةزاناو يهنيحبصدلا ىو كلا سيلرشااو كد ديؤرعذلاو



 ذو

 سدد اذاابلاعلابحلاب نوكو تدنمالس لثم ( ماما | ) فرغو ةفرغلثم هرخع-+لاوهطسوىف همز فارغلا

 خارص ل ئمءاغثوعتت ةاثلا(تغث) رهزلاو رملاءاضيم ةره سراؤنبالاقو بدثلاهب هبشد وضمبا
 امهئلثداموءاغلا عمماشلا ةيغاث ىهف ىنءموانز و

 رغثا اناهتددشاهتمرك !ل-ثمقيادلا ترغثأو بابسأو بدس لثم :راغثأعجلاو فو رعمةبادلل(رغتلا)

 نمهنز#قهزرغف هيلج رنيد نمهرازافرطدرمث هبر زثاسرافنبالات هب وثدصخشلارفثت_ساو
 عابسال ساف لثمر فدل او هلثم تمعأنو ضئاخلا ترفمةساوهيذفن نيب هلعج هينذب باكل ارف'ةساو هئارو

 ىذلا نبل اوهو ئلا ةلاثح لف لثم (لغثلا) اهريغاربعتسااع رو ةقاذلل احلا ةلزنع ساكت ىذ لكو
 ناذو(عءاغثلا) قيقدلا هياععقد ىحرلا ثدت عضوي هوو أدلج بانك لم لاغملاو فاصل !لغسأ قد
 لدرالاءاغثلالاقب و ليقثتلاب بوةكمةره+ اوحاصعل !ىوهو :ءافث ةدحاولا داشرلا بوه بارغ
 (امهئاثباموفاقلا عمءاثلا) رارطخالاف لكؤد و
 ضرألاف لزانؤرخ لابو هلقمعالذرخ بَمّدلاو مملاريسكب بةئملاب هةر لق باي نمامقث ( هتمقث)

 لاق فرغو ةفرغل مم بقثع-جاوهلثم ةيقئلاو ةغل لق لاثم بَعْدلاو سولذو سلف لثم بوث عجلاو ْ

 فلج رلاتغقثو هتذخأ بعت با,نماغم:ئشلا (ثفَقب) رغصدولفياهف اذهل امي امناو ىزرطملا
 نم ىح ىه“هبو ف.ث ل_عاغل او ةعرس هتمهذ ثد دا تغقثوهبترغظ هتةقثو هتكردأ برحلا

 بنعنازوالةثئمضاانئثلا(لّقث)هنمج وعملات قأ ليقثنلارهتفقثو نيتعشب ىةثهيلاةيسنلاونملا |
 عاةملقثلا ىباراغلا لاق بابسأو بس لثملاغثأ عبلاو عانم لا لّثلاو لي قثوهف في غنهل نكس و
 عابسأ هثالثومهردهنز ولاةّثملاو هده-اف ل الاءئئذلاهلةثأو سنالاو ن+ ا نالقُملاو همش>ورفاسملا

 هلقثهطعأ لاقي و هلثمنمهنازيمئثلانامثموىاراغلالاق مهاردةريشعليقاثم ةعبسلكومهردأا ٠
 : (م ااا وفاكلاعمءاثلا) هنزوىأل جنازو ا
 هلك ملاعب دوو لكاىهف لفقنا زو لكشلامسالاوهن دف بعت با,نمالاكئاهدإو :أرملا (ت 0

 لايف ةزمفاىدعب و لكشل | ةريثك ىأ ملاريسكم اضدأ لاكماعفءاحو ىلاكثو لكاوأ ع او ىلكشو

 (امهثلثيامومذللا عمءاثلا] اهدلو سااهلكتأ
 نمءزح (ثاثلا) هدرط هملثوب ل املا عمملاو ةيسملا هيلث او هصقنتوهباعب هرمذ بأي نما.لث( هيلث )

 ه-يفةغلم رك لثمثماثلاو قانعأو قنعلثم ثالث أ عملاو نكستو عامت الا مالالا مضتوءا ازحأ ةثالث

 ثااثلامويلافذخأت مامو علقةوامويذخأةامنال كل ذب ت موس غلا ىج ىهءابطالا لاق ثاثلاىجو

 لاقيف ثنؤالنذةو رك ذإلهمفءافاتثثددعةئالثلاو ةئلثاااهموست ةماعلاواولات اهننو:ىهوأ||
 ولو سفن ألا ىنعم ىلع ثنأ ثالث نعرلقلا عفر مالسلاو :ال_صل اهباعهوةو وسن ثالثو لاج رةثالث |
 نمموقلا تالئوام-هثلاث ترمصبرمضب ان نم نيا> رلاتثلثو ةثالثلمعفءاهنابرتذصاضألا ديرأ |

 فورعم (جلنلا) اواو ةزمها باقي تاواثالث عم اودو د#ءاثالثل |مونو مهلاومأ تاث تذخأ لق باب |
 لوعفلل ءانملاب ضرألاتحلث لاقي هنمو جلا !انيلع تقلا لثق باب نمءاسسلا | :ةكلثو داثعملاو

 نماجلثئوام وا سفنلا تعلو )فا الايءامسا| ثدلثأو داؤغا |بولمم لل ملل لمقو ةجولثم ىهف 1

 ءانالا ت ملثو فرغو ةفرغل ثم لث عملاو لاخلا هريغو طئاحلا ف (ةماثلا) تنأمطاسعتودعقىاب ||
 وه ملثو ملئذاف هتفاح نم هترمسك برمذ باين مالا

 اموثلثيامو ملا عمءاثلا ١
 لحكلل اوهجاهنملاقراط.ءلانبالاق برعمهنالاّقب و دوسألا لسكلا ممملاو زم ارمسكم (دمالا)

 ىلء عم ور ذم لو الاف هلم ةرملا ونيتعفت ( رملا)ق هرمشملاب هثداعم زر مهضعد لوقم ديؤد وىاهفضألا |

 ٌفانعأو قنعلئمراعأ ىلع عم م بتكوباةك لئمرغىبعراُملا عمي مم لايج و لبجلثمراغأ
 الوأ لعأءاوس:رصشلا هج رذت ىذلا لج اوهرملاو تامصقو ةمصق لثم تارمثعم+اوثنومناثلاو أ |

 ثاثلا



 1 1 سس سس سس سس

 هعنمو هنع هلخشو هألا نعهدعقاطيدمت (هطبن) ىدعتبالو ىدعتب ارو .ثوهرثو هكلهأ دعق با
 : امهئلثيامو مهلا عمءاثلا) ءودفو اليذخت

 هتيصاذا ثق باين ماسث هتحدثلاقيف ةكرح ان ىدعتي و جاسأوهف لمهبرمذباينماسثءاملا (ثرا] ©

 لاثم (ريعلاو) ىدحناءامدةلاسا لاو ةيلتلابتوصلاعف د جيجلاف يشأاو علا سلا لضفأو هتلسأو 0

 أطخوهو :انئلاي هلوقت ةماعلاو رملا:راصعربسملا ىمعألا لاقو ب رعموهو ردد ئش لك لغث ف مغر
 (نونلاو.اخلاعمءاثلا)

 مهعسوأو ودعلا كاراساناخناضرألا فنثأو نيكو هذ ناو هنو ةغل عفلاو مضاايئذلا (نث) ند

 (ءايلاولادلا عمءاملا]) هتفعضأو ة>ارألا.هتنهوأ هتنخنأوالتق 1

 ]|| ىهوئىدثلاوه لاقيف ثنؤيورك ذيو تيكسلا نب اهلافاضبأ لج رلافلاقيدقوةأرلل (ىدنلا) ||| ىدنلا
 .[|| مهسلثم ءادث ىلع عجا عروس ولفو سافأ ل م لوعفو لعف أ ام-هلصأ رىدثودثأعجلاوىدشلا

 اهتزولوةيوةدئازواولاوةياصأ نوذلا لعد نممهنمو نيهل اوءاغلا مشن ةلعنف اهتذو ةودنثلاو ماهسو

 ةبورناكو ةأرلىدثل ا ةلزاع لجرلل ىه ليقو لد ىف ىتا ا ةمدلل ا ىه ليقوىدشل از رغم ىه لم :ولعف
 لاقوواولاعمءاثلا تفو:زمهملا عمءاثلا مذ عرابلا فىكحواهزم مال برعلا ةماعودييعوأ لاا هزم

 (امهثلثراموءارلا عمءاثلا) صقنلا ىلعدانثةودنثل عبو تيكسلا نيا

 وهو ةقلام_علا نملجر ىم«بثاغلاءايبعراضملابو مالو بتعب رضباب نمبرثب هياع(برثز || بدأ
 ةغلابم ديد_ثتلاب ب رثو ىليهسلا هلاو هعساب ةنيدملا ثرهسف سو هيلعدتلا ىلص ىنل اةنب دم ىنب ىذلا

 ءاعمالاو شركتل ىلع ومقر مه سلف نازو برثل او مومل ا كملع بدر :الىلاععت هلوق هنمو ريثكستو ١
 هلبث م هتغت نأ وهو لة بابن م ادرثزيخللا تدرث لاقي دو رثماضي أ لاقي و لوعفم ىنعع ليعف ( ديرثلا) دب 7

 مرث عجاو ءامرث ىئنألاو مرثأوهف هثينثترمدكنا بع باد نمامرث لج رلا( مرث) :درتل مسال اوذرع 07

 ةرثك (ةورئلا] ةينثلا تمرتن او لثة باد نمامرث هتمرثلاقيفةكرهابىدعيو رجوءارحو رجال ثم || ندا
 ترثأو ضرالاىدن ىدحلانازوىرثلاو د-1لاو تفل ايءارثلا هنممسالاو ىنةتساءارثاىرثًأ و لاما
 ىرثذ_ةنيحلاقيالو باروهفاندن نك ملناتىد_دل بارع! اضن ىرئااواه ارثرثك ف لالادضرالا
 اهادنىلارطألا لصو اذاءاممو ة. ىهف ىمع تمم لثمءابرثو ةدرثى-4ةىرثضرالاثد رثو

 يامهئاثرامونيعلاعمءاثلا)
 بعت با»نمالعث (لعث) نيداعثلا هاو ىثذالاورت ذا! ىلععمي و نالعفوهو ةجطعلاةيخلا(نابعئلا) ||| نابعتلا

 ءارجو رجأ ل ثم لعث ع+ اوالعث ةًأرملاو لعئأ وهف ضعب لعاهضعب بكارتوهنانسأ تدانمثفلتخا ٍ
 لايف ىئنالاو رك ذل ىلع عقد ىراينال انبالات(بلعثلا)نانسالا ددعىلعتدازنسلاتلعثو رجو [] بلعثلا

 هريغ لاقو مالل اوءاثل مضي ناماعث ل ةركذلل الا نوكم ال ىذلا مسالا دير أ اذاو ىثنأ بلعثو ركذ بلع

 نبمهرس هماو ىلا ةيلعث وأ ىنكو ىم٠اب وةبرهعو برةعلاشيإكءاحناب ةبلعت ىثن ألا فلام و
 رملانيرنمءاملا ير للعثلاو:دحومءادو ةروسكم ةم# م نيشو نوذب بشان

 (امهثلثدامونيغلاعمءاثلا
 نراسلاموحه ناخي طئاطاىفةماثلاكوهفو دعل موجه هنمفاخيىذلاعضومل ادالبلا نم (رغثاا) |[ رغثلا

 اروغثر+”لءة ىصلاارغئرسسك اذاوانانثلا ىلع قلطأ مث مسيملارغملاو سولفو سلف لثم هروغث عجل اوان.«

 امارك امرك ثم اراغثار غن أ ليف طوقسل دعب تدون اذاو هترمسك م فن باب ن مهرغُأ هتر غو لوعفلل ءانملاب
 || ديدشتلاب رغثا ليقهنانسأ تْمناذالوةيمهضعد و سرافنبا هلا لعتفا ىلعرغنا ليف هنانسأ لأ اذاو
 ىصلا تناكونت لون الو رم طقساذاروغةموهوار*:رغتب لوعفلل ءانملاب ىصأ ارغثديز وأ لاقو

 3 لمن!

 ةبافك ىفلاقو ءانلاوءاثلابوديدشتلابىصلارغثارقصلاونأ لاقو ترغث هههبأ نولوةيلب ديدشتلاب

 رخلا



3 

 ردص!اثدنأ:لءامحلا نكلوبوتلاىهتب وتلا ليقو علف اءاتمو ةبوتوابوت بود هينذنم (نأنإ ْ
 ةغلامم باونوهذ ىداعملا نم هذَمنأو هلرفغ هلع هنا بانو بانو هفةيرمشلاك ةدحاوةب وا لدقو 0

 داصرفلاهترهثو ةهك افااوه تول اةرصبلا لهأ نعوداصرفلا (ثوتلا) بوت:نأ هلأسهباثّساو | ا

 ني.ءاتبهلوقت ب رعلاو ىسراهنكىرهزألالافاريخأ ةثلثمءاثب ثور ليقع رو فو رءملاوهاذهو ||| .

 ناهنعحاومهعلل(جاتلا) برعموهو لك د ملايءامتوثلاوةعامجو تيكسلا نبا ةئلشملا» امان م مو 0
 لنإلو قفرتاداثت !لعتفا ىلعهيشمىف(دأت!)ممعبرعلافلاقياكجاتلا سلو دوساذا وتلا وأ
 انو لهتلثم هيشمىدأوتو واواهيفءانا !لصأو ثدثت ىأ ءدؤت همفو ةبطر ناز وةدْوُت ىلع ىذعوهو آ 1

 اضي اراونأ علاو لوسرلاروتلاو راونأ ع او ب رعل ا هرث ذتفو رعمءاناىرهزألالات(روتلا) ىنعمو |]
 ةرثكل فقخ هفكل ةزمهااهلصأوةرملاةراتلاودك ارلاءامللاولءيرسذخ أ ئثوهوتلسطا!ءاملارووأ]| ٠

 هنااكوارمسلا نبالاق رئتو راثتو: رأت ل_.قذزمفاتعجو لصألاى لع تزمهامع رولامعت_سالا |||
 راويتهلدألاعيفوهو نابرلاةدشلدقو يوملارايتااوتارانعسجلاغخاامأو راثن نمروصقم ||
 نمةه:ددملفقنازو ) ْز ونز لاعفوهف راث نم هلع مه ضعد وباقل ادعبمغدأفءاملاو راولات عم او 35

 معلا ماوعو اهظفل ىلعةب زوتا!باي شل !بسنتاهيااورحلا ةديدش لففلا ةريثك اهنا لاق سرافدالد ظ

 اناقونو ايو قوثت ئذلاىلاهسفن (تقان) ةفوكلاوةكمنيدبعضوماض: از ون وءانلا تغب زون لوقت |||
 نم لمعي بح لفقنازو (موتلا) ةقات_ثمىأ ةقاوبو ةقئات سغنوهيلاتعزانوت فاش ااناقوتو | ١
 لعوف :وهوامهد> لالا مات لامي الد- او نطدىف هرج 1 هعم نوكددأ ولمس مول اودموت ةدحاولا ةضفلا ا

 ةأرملا تمأت ا وناخدنازو ماو معاون ع+ اونامأوت ناداولاو ةرهوجو رهو-نازو ةمأوب ىثنألاو 31
 مسقا| وكت محملا فورس نم (ماغلا) ءاهريغب ممم ىهف دحاو لجن منينثاتءعضوت مرت !نازو أ

 لئابقلا توتناو كالهادعد_ةوىدحلانازو ىوتااوهللان لاعمفرهشالا ىف ىلاعت هلا معاي صتختو

 (امهئلثياموءايل اعمءامتلا) تلّقتنا تاعفنا ىلع أ
 اذازعملانمركذلا (ستلا) هرمس هحان اىلاعت هللا هحان اورمستو لهسراس با, نماسعت ئشلا (حانا)

 عضومءارجنازو (ءامهن) سولفو سلف لثم سويت عجلاو ىدج وهلولالبقو لو>هيلعقأ
 لوك أملا (نيدلا) بط ةرسضاحىهو ءاقلبلا قي رط ىلع مأكل | ىلا اهنم جري زاخلا ةيدابن مسد رق
 ةنتةدحاولا نوت٠ زلاو نيتلاو ىلاعت لود دارملاهنأ ىلع ند سس فملاروهججو برعوهو فورعم

 ناسنالاهانو اجىدتاهيف ةمال_عال يلا ىهو دملاو غفلابءاهيتلاو ةزافملاءاتلاريمكحر(ه.تلالأ]

 ملفا ىعأ مار راعدس هنمو هتهوزو همت دؤو هغلاهون هو::ءانو قد رطلا نعل_ضايينهيشةزاغملايىف ||| ٠

 هنانهنالاق.ق باوصلافداصن |

0 

 يل

 )َ ال اتاتك (

 فدعضتلاو نم فا, ىدعت ومد هأألا تنثو ىهت هنو ثدادوهفرقةسأو مادانر ومد ثدى ا(تدث)

 داك الف همزالا الف ثدُد اوويكنع ةلطتكا مسا أبت اك-ل١ ثدثأو تادشل ا م.*الاو همت وهنأ لاّقيف

 وهفذترهطاىفت دو باقل |ثياثىأ نانملاتيثوهرومأ ىف تيئتمءايل ع أس ثدث لح دو هقراشن

 اًضدأ نب رهشب ثدث ل> روثدث هححلل لدق هنمهو ني: عشب ثدث معال اوبن رقوهفت رق لاشم ثهمُت

 رهظااىلال-هاك!!نيءامزي: هب (متلا) بابسأو ببسلممتا.:أعحلاواطياضالدع ناك اذا ||

 (ريمش) جسدت ألاقيف سارقلا ىلعرغصد وج.ْملا ضو رعلا لمقو جسشل نذل ارمحالا نازو جبت الاو

 ل3 بابن م اربث ئشلارا دي ز تريثو هك ىلا هنم ل ادلا ني ىلعوشو ىنم نم ىرب و ىنمو ةكس نمد لمح

 2 ل تا

 س7 7 ت7تتش؟+سلاللا 2222222 ااا 0 00060 7

 ءاتلا

«00-8 

 ناد
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 (اموهةلشيامو فاقلا عمءاقلا) مسبللا الأ لأتالو ةئدمخ ىهو
 ءاقتاوبطرو ةيطررب دمت ىناهعمجج قتلاو :ا هن بعت باب نم ىت:د قنوع ايقتأموفوىزىأ( قتال 0

 ١ (!.وثلث امو فاكسلا عماثلا) اوماقمهكذواوءاتلألدأوىوقتاامسالاوءاقتا

هك_:لايكتةساوةب رعما مسح ًاوىرازالا نبا لاق ردءوءر دس لم ككت عهاو فو رغم (نكستلا) رتل
 

 ىناثلاو نكس! !عم سول + امهدح أ نيينععلمعةسي و لعتفاهنذو(”اك-:1) لب وارعسل (ىفاهلخ دأ *اي:

 واونم ةلدمم لعفل | اذه ىفءاا !ناذواولا ىف همام أمسو نين اا ز> أ ىلع | دّهعم لدات مدوععلا

 1 ه م

 دلابوهف م5 ادولت ترض تاي دل: :لاملا داتوداتموهف هند -ئاتمرك أن ازولاملا (تدلتأ) 101

 ترعل ادالبيلا اريغص لج ممل ادالءسداو ىذا اديان !لاقدو ةكلزوع تدق اريخد ه:: رثشاامدملة لاو

 ىلعأنمءاملاىرث(ةعلتلا) في رطلاوفراطلاهفالخو مدقلاملكدالتلاو دملتلاودلاتا !ناقيو | ةعلتلا
 (فائ) دادضالا نمىهفضرألان م طممنااماض,[ةعاتتلاو بالكو ةملك ل ثم عالت عجل اوىداولا [] فات

 لالت عهخاوفو رعم (لثلا) ةغلاملل نالتموهلام ف اتم لج ر وهئفاتأو فاابوهف كلهافلت ْئشلا

 اولذهولت أل رلا (تواث) م1 ارمسكي لثم خرلل ليف هنمو هعرمد لشق باء ءالآ هلو ماهسووهس لدم

 (امهئلشيامو مملاعمءاتلا) ةوالت نارك !تولثو لج ناز واضد ًاول:و لات هلاناذ هةعمت لوعذ ىلع

 هياطرادعب لا | ىلع اري هناال ةغللا له أ عاج اب سرايل اوهوبنعلا ن هس زلاكلةلارقنم (رملا)

 دعب ةرساي ىهو ةلثنلا تدجأمب رو متاحوبأ لات سدد ىتح سعملا ىف كرتب و عطقي معبرا قي وأ في ىت>
 مكلابنارمتو روهقتعسلاو ةرمتةد>اولاارقن وكت ىح لرتتف ةقرمسلا فوتو أ ا مع فدعا تاحأام

 للا
 توات

 رولا

 رهلامجتمعطأ ب هرمذ بأ, ن مارت موعلا ثرمتو رجلا ىهو رعااوهلاعمف هغاىفثنؤود و ةغل رك ذيرقلاو

 هتسداريؤتهنرقو هعس ىذلاراغلاو رقلاءدنعىذلا مااا سراذنب ١لاق نيلورّتوذ نبالو رهان ل>رو

 ةدعتاكرهشا!ئوهْوا ازجأت امك ريسكملاي تيئشلا (2) ارقريصي نأ هلناحبطرلارمثأو وهر هتف
 ئه لك ةغتو جفلايماهلا مسالاو هئمعتو هتوتأ لاقيف فيعضتل اوةزم-هانئىدعد وماتوهف نيثالث همان
 اود اءانعم سران نبا لاق هللةرمعلاو جحلااومتأو ىلاعت هلوقو همتأ لتمههتساو هتباغمامت قغلا

 هايل ثقلأاو سسك-لاو تغلاب للا مامتلدل اولادإوو تشد دقو رسكلابماهلاةلءارجتل | تاذاوامهضورغب
 ىفددرت اذا متع ل رلامتتو ل+رلا ىح هب و متوهف باصو 2ث اذا متيئشلا تو نيهج ولان ماتريغل داولا|

 ((اموهلثيامو نوذلا عمءاتلا) نمهشيالو مالكلا ىف لع: ىذلاوديز وأ لاقو خفل اي ماتو هفءانلا

 رزاثتا | عياو معك ىب رعد سدأ متاح .وبألاقو معلا ةغل ب رعل اه غل هيف تقفاو همفزي ىذلا( روذتاا)

 ىنانوهف هلامرثكو ىةتسااضد أو نت أنو هنطوتساوهب ماقأ اوذتا موفد زومهءأنتي دنبلاب (أنت)

 هلوقك نانوهف ناكملانأ::لءةف فة امر ودملاو رسكلابةءانتلامسالاو راقكو رثاكل م ءانت عج و

 اينانالاهاةلتالواقمض ه٠. ايناغلا محلا لظياضش

 عمل عوالم ع رلادوكرعم د شارخلاممتو نتنأو ريغت بعت باب نما متمحللاو نيللا ( مجن)

 اهو ضرأىهواهرس :دشا ىناثل اىنع انم لام واهح رت يخت ؤ لع نعت ضغك ااهناللو الا نم

 لاقي ورحلا ىلاذ-خأتو ر وغلاب لصتت ربك أوأ نيتاحرعاهءار وامو هكمىلادحن لمة نمقرعتاذ
 ن.ءوهو فلاباضي أماهنو ىتاجناهيلا ةمسسنلاو نملا ةماهت نم ةكمناو نول ضر أب لصتت ةم اهتنا
 ءاهلا نوك_بةمهتلاو ةيعابرو عابر لثم ةمماهت أ ىعاو ماه لج رىرهزألالاتبسنلا تاريبغت

 مهتباممىنأ امارك !مرت ناز وامان ل+رلا مما ومهولا نمامتالواولا!هلصأو ةمد رلاو كا! اهتذو
 هل*متلعتف |ىلع ليقثتلابهتمهتاو مهتوهفاوسهب تننظ هتمجأو هلع

 (امهتلثاموامواولا عمءاملا )

 (تانإ
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 تسر: ئُ لكو هب رتنو سرتلاك هل٠+ئشلاب سرتةوةْفغرأ ناز و ةسسرت لاقي الو تيكسلانبالاق ||
 اذاو ىعراف ليةفختالف نامألا كلءانع«ءارلانوكسوءا.تلاو ملا ذب نسرتم مهو كا سرتموهف هب ||

 0 و يم و رتبي ملا رجب

 هرذدع عضوال لاعب وبانلا ( ةعرتل ار ةقرذو هتك ىو تع كف نادل ووا ل سرغل !ناك ا

 تانرخب قرع لم تاعرث راو عرأ عم م1 ولو دل ا ةهوف ىهو ةعرت هنمرعقت و رجلا بناء نمءاملا

 ْن هقناعل اورغااةرغث نيد ىذلا مظعلا ى هوماللامضوءاغلا متشب ةولعفامتز و ( ةوقرتاا) اههوج و ىف

 (نايرتلاو) ةعاخ نان الالالا تاناومطان .”ئشل وقرئ انوكتالو مهضعب لاق ىفارتلا عمخاو نييناملا

 جراخملاب راقتل نيتامهم ء اطوالاد. الا لادءاز وح و برعم ور وهو« اغلارمسك-لامعذ هنز و لمق

 نأىذتمياذهو تان قرد نم هنفاملاهرسكب لاش: هلثو و :دئاز الان ١ للان ءازودأم لدقو

 لمف ىناعملا ىف طاقس ل الريس ام هنقراف لج للا كرو < :عتاحراكرت لزنملا( تكرئإلا »د رعنوكد 3

 عدو <

 2 20000 كك

 مانك اسرصلا ت كر تواعرمش تفثامل طاق ءاةنافا م تأ الصلا نم ةعكر كرتوهطقسأ اذاهّقح رت

 4 وة-طك لثمءارلا نوكسولو ًالارسكي فغذي وذكرتلام ءالاو هفلخالام ثدملا لرتو هلا نعمريغأ

 فورو مور لم كرت د>اولاو كارنأ ًاعماو سانلان ملم> كرتلاو تاك رتعملاو
 (نيعأ اونيسا | مياثلا

 لكم م عسوسكل اوةغل عاب .:االنيسل امو لاغق أو لغق لثمعاست عملا و ءازحأ ةعستنمًازح - (عسقلا)

 مهعسأت ترا ار ىبأي نم ةغلفو عفن بابن رد م4 حد 3 مول |ثع-ستو همؤ .ةغلم

 ضعد هيذخأو سايعنباسهذم نأ اعل | 6 نءدوص المال مع اوةالصأ اهملع هلودو مفاومأ أ عمست تذخأوأ

 ,انعااليواقأ نمر وه-ُملاو مرح عسان هال اروشاعفءار وش اع مون عسامت ةايدار ١١نأء العلا

 «ءاعهتا حرص اثد دحلاءالال ةسام را حسان ءاعوساتوم رحخارسثاهءار 1 عغلخو مهفلس

 انهدلبقملا ماعلا ناكا ذا لاقف همطنعت ىراصنل او دو ميا !نا هلل ,.ةفءار وشاع ماصمال لاو ةالصلا
 رسفاعلا كل لبقو هماصد قام مو صب دعب نأ مصيالا عمال اريغم وصب ناكمن أ ىلع لدي هنافعساتلا ١
 موناومود ثدد-ىف مالسااوةالصاا هيلع هلوقلر طن همقو باةك-!| له الافالخهدحو عساتلاموصو 5

 اود رخ ةىتحهدءبوأ هلبقاموب هعماومود هان عمواموي ءدعب واموت هل قاوم هوددوولااوقلاخوءروشاع '

 طقاشاو نكنملو ناض مر موصد: وامحاو ناكل _هفاتخاو را ذا دوهيلاب همسَنا| نع

 نأ ىعمشمف داوم ناغصضصل !لاقو ادلوم هناظأىرهوللا لاف ءاعوسان ام 0 هموت ل عاش داو 1

 ,ضاك نلف هدحو لمعتسا نار جودنال الح الىيرعل |ساءقوهفع اروشاععم ملمعتسااذالاقد

 )0 مهئلشد امونيعل اعمءاتل ا( عع

 مركموهذ هدر ألم سعت موهف هن أ لاعمف نيش د و لكواعأ اذاسعتوهفامعت (بعت)

 لثم سعتوهف غل ىعت بابن ءاسعت سءتو سعانوهف هه و ىلع بكأ عفن بابن ماسعت (سء:) ١

 سكستناو سعتوهلاسعت ءامدلا فو هسعتأو حتفلابهنلا هسعت لامة رهاب وكر 1 ار هذه ىدعتنو بعت ١

 ىوألان 2 ىهو ة- لأن طقسر ىت- ه:طةسدعب ل ةّمسدال نأ س كلو ههج ولرذي نآس عتلاف ١

 (ا+عئلش ب اموءاغلا عممانتلا)
 منىلاعت هلوقو خسولا ءالعف دا دصتسالاو ناهدالا لرئاذاسعتوهفام جت نسعت لدم تعريفا عد يعل 1

 رعش كيف # ىعملو ةديبعوأ لاو لاقأ ادنهد ما ارحالا: مهيلع موسام ة>ابقساوه لبق موهتفت اوضقما

 نم نم ةلغت ىهفالغت أرملا( تلفت ) ىرعو ا رعم ةهك اة لاعف (حافتلا) هنتي

 اذاتاغتو<4- ةلابم لاق: ماهيفرتكو تالت عم-هلاو ناهدالاو بءطلا كرا اهدع رئتنأ اذا بعت بأي

 (هقت) خشن مث غن ع لفت عقرب لاقت فازبل ان ملةقو ب رضى انن مالفت لفتو دادضالان تدم

 ةباد ىه دي ونأ لاق رعناز وهفتلاو هفاوهفرقحو س+ اذا انضر[ ةهاغتو بعت باب 1 وخلا

 ممل ا م وددفنلا ىرابنالانب لاقي تاهفن عيار ضرالاذان 6 ىعست لكلا

 عسل ١

0 
 ى#*ذ

3 

 سعت

1 
 تعد

 ه4عذ
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 داةتوهقفاوره ألا ىلع هعبانو قل هعبتو ءالث اذا مامالا عمتوا هودفو ةمالط ن م هءلطتامةلكنازو

 ىلوألاة سلا ىف ةرقملا دلو عبدةلاو لاعبات هتلعد فل الاد! ارمي اديز تعبت او ضعب مهضعد عست موقلا

 ىهحو حالمو ةهلم لل عا و ضال ع و رأ ل مةعبت أرك ذملاعجو ةعبدت ىن ًالاو

 رسسك-: دقوءابلا تشب لدا ةلاو هعطق برمض ادن مالي ( هلت ) لعاف ىنعع ليعذوهف همأ عش هل ًالاعست

 برعلاو نازد لاو لدا لاند رفت سانلاماوعو قيلاولانبالاو برعمهنالاةدو رازبالاوه

 هسايددعب عز نلا قاس (نيتلا) لداوتل |عسهلاو لداتلاب هتءاصأ اذار دقلا تلد : وتلاقباممس قرغثال
 تلا وتو ذنبرعل اوني ا: هعج ولد وارسل !هم_ثلاعفناءتلاو نيثلا تدب ةنددملاو نيثملاو
 ((ءارلاو محلا عمءانلا) بيذهناا

 مفي رادو يهصو ن>اصل مرد < عجل اورحانوهوةراقلامءالاو ردتاو لثق بادن مارت (رنإ

 بايلاوهو جترلاو رحتو جتنالا مجاهد هدوان دج وبداكب ل ,فيفذقلا عماه ردكمو ليقُمتلا عمءانلا
 (امهئلثيابوءاحلاعمءاتلا) واواهلس أف ئذا اءادكتامأو «ةطنمىت رو
 نازو (ةفمقلا) اذه ت د اذه لاش ه4:فاض ءارالا» ندا كاس هوذوذ ضيع( تحت)

 راواهلصأ» اعل ادئكرهز هلا لاما ضي نعل !نوكس ىناغصلا ىكحو كلراغ هبت غم أامةمطر

 (امهئاثيامو احلا عمءاتلا)
 ردصملا نكس دقو بعت باء ماذ# ْئشل' تذختو كاذ ؟هنذخت اوهتاعج ىنء:الماخاديز (تذخت)

 دحاولا ثيكسا!نباو ىار ءالانبالافو سولفو سلف لثم موت عمجاو ضرألادح (مذقل ا) هتيستك ١

 ةغلنوك لا ةمقلاوءاهش فذ عجل او ةبطر ناز و ةماغلاو لسرو لودر لم مت ع-+لاو موت
 ةغاس *”بانن 2 متو لعءتفا ىلع مدت او ةماخولا نمامتالواو نم ةلطممءاثااو

 (اموثنثياموءارلاعمءانلا )

 فاضم ملفا نمنودح رم ىلع ةنيدم مملاوءادل' تفي نم معلا نمو ةمدملاذبو نيئرسكد (ذمرت)
 ةغالفف نازو(برتلا) ة مرتةدحاولا ىفاطقلانمفورعم بح قدند نازو (سمرتلا) ناسارخ ىلا
 امهيف ها فاآلا, ب رتأو ترزوهذ بارغل اق صا هن اكر شفا بعت بادن مبرتد ل-+ رلا ب رتو بازئل اىف
 دارإل ءامدامترو دبرعلان عع - ىلا تاملكلا نههذه ار مرا طلو عل طعهلوقو

 أ نم هب رثأ بارغل انبات - 1 لل ار نر اور رار تلا دار ما لب ءاعدلا ام

 دع

 معلا

 دمرد

 رتل نر

 ىفىلا: ازغلامالاك فعقو و فرغو هفرغ لاو ةحال دي تالا ررادرط

 ري-غالاصفتاةرام علا نع ةل-صغنم تناك اذاامدار هاو هعئاضدب رثىف شاملا لع ةقرمسا |تاد

 0 ظغالا اذه يجفارلالاتو نيهج واداتءمالاصفناةزصفنم تناكاذا| .هف همت رك ذهنالد ادعم

 اولا هللا لهأ نال دم ءداذن_هو رملاىلاةب ولا ىأ ةدربىفنوكين 1لتر دن ةبرت ف نوكد نأ

 اهم مسقنت الذب ثأر ة:نأه->ولاف ةعئاش ال[ نركت الذ_هوريلاىلا ةم_تءارعدلاةب ربا

 ىقوةجرتأ:د>اولاة فو رعم ةهك افماديدشتو ةزمغلا مشب (جرتألا) ةعئاض ريغو ةحئاضيلا ىلاؤغلا
 نالف مرتو .٠ نو وهنلااهاضتراو ءاهدغلا|مماك-تىت لا ىهذوألاو َّى رهزالالاونرت ه ةفرعض ةغل

 همفو ناب رتلءافلا معاو ملكتملا ةغاريغةءلب هنعربع اذا هريغ مدلك رود راوهسناذا مدل

 م1 لع امهفف ةثلاثلاو معلا ةعبانءانلا لع اعمامهمغ ةيِناُثل 01 علام دوعن كافل
 0 ردوا ل_عجو جرس د لل- ملا عفم  رتنزوف ناتيلصأ مملاوءاتلاومجا رع اوءا 2الةعباب

 وهو ىنامدللا لاق اضدأ مجرب اين مسذدملان م هس ىفام ىف اونو مج رببكرت 7ك ار

 الاوقاهصف ن اذ مد يه ناسا لاي هناف و هلو ىعانرلا ف ل« هاارك ذهنكتلنا جرتلاوناجرلا

 رمش ال رن اد رولا ل تا ة(حرت) 36 ١١هلاصأ ىلعرتك ' الا كل

 سارت لمقا.عر وماهسو سولف ل-ةمسارتوسورتو ةم:علاثم ةس تع اوفو رعم (سرلا)

 ا

 حرن

 سرئلا



 ع

 ع

5-0000 

0 

 ىراضااةياورليلدع ا. نعال 1 انة راعالا كر لات ا رتشبالء اهنا
 صقنلا ىلعع.ميم عاممملاو هيخأ موس ىلع ل رلا مو سمره ديؤد وهيخأعسيب ىلع لج رلا عاشسإالا]|

 عمو حب ار عسب م ةوقك لالا ةل دايم عيب ىف لص“ الأو طو.ةعو طم لم ماقلا ىلع عومسمو

 مهوفوكلعلاو كيلملا سس هت ًالاز ادقعلا ىلعو اطأأ هنككل نامع ألا تفصو هه .محكلذو رساخ

 كذ مودو هماقم هبلا فاشضملا مقأ او فاضمللا فذءاملز كل عيبا ةغيصأ هوو لطب وأ عيبلا مص 1

 ف كرو نوكسلاب تاعي دا هعج وعسمبل اتاي الع هفصأ اهعبسل اورك دخلا طظفلد هيل العفل ارك
 2 !ىهوةعيملاناعأ هنمو هعاطأ اوةعباملا ىلع اضيأ قاطتو تاضيد وةشرب ف دقت 5 لد ذهل 1

 عخجاو ىراصنللرمسكتلاب ةعيبل اوكا ذو فو موصو قةعوقالط نم ةظاغمر ومأ ىلعةلةشم باخ اهبتر

 نايتساو نييثو نيب وهثابانانأو ىلص لا ىلع نئانع ءاحو نيبو هف نيد يعألا(نأن)ردسو ةردس لثم ع

 نوكيالفىنالثلاالا اندعةموامزاللمءةسباهعيج ونايملامسالاو فاشكسالاو حو ضولا ىنعع اهلك

 ريغب ناب ىهفقال_طل اد : ارلاثنابو هتاصف فا ألا, هتنبأو نثابوهف لصفن اذا ئْدل ناب وامزال الا

 ةنايم ىنءملاو هنئاب ةقيلطتو ةعسوتلا ب امنكىف تيكسا! نا لاق ةنامم ىهف فا الاناهجوزامتانأو ءاه

 اعيجاواك اذا اندايتاونيامتو اودعب واونعظ ةنونددواندب ىلا نايو ةلوعقم ىنععةلعاف ىناغصل الاق
 ع قلطيدادضالا نم متفلاينيبا اوهريغو بدح نم 'كلرمدب هيلا ى-متناامرسكللاءنيملاو اوةرخفاف

 داسفل احالصالىأ نيمااتاذح الالم ةرقوءاضخمل اوةوادعلا يملا تاذ هنمو ةقرغل | ىلعو لصولا

 موقداموأ ادعاسف نيالا هتقاضإبال انهن يقالمبمفرلظ يو ةرئادلا ناكسادارملاو موعل |نيد

 قاطملا عمسلل ![ مالواولا, نوكي نأ اهد.- ءبفطعلاقروهشااوكذزينناوع ىلاعت هلوقك كلذم اقم

 بدح -أو ل-هوذ- لو دلا نيد سلا ايها لو ةدالدخ سم افلايمهضعب زاحأ اوور#«وديز نييلاملاوف

 ةداكن ب تر الوقهل_ةموىنعملامتداهو موقلا نيد لالا كلوق ةلزع وهف ىت يح اوم مسا لوخدلانأب

 ىأ موقل !نيدت ساحل اد وةك [ناصخضنو ناكم ق.ةعلا نجح نبالاو نيصخشف ةىيقعلا نينا مت دق 0

 نيب رب دنا وربع هاشمقع تما | لعا“ ةدروادح اوامس العم نامه امه نيد نيد اذه م 4 ارةومهطسو

 ناو نيد أو. ةفاسملابدعامت ىأنيد ند دامل انيبوءىدرلاو ديما نيد عأ نيب امم اواذك نيرواذك

 نيا. مسانانأو هغاوزم- ارم كو نيب ندع ل قو هبل |ثدسنف ندع ورم نملجرمسارجأ

 ل 'و خسرفو كام شنو ةرازة ىدل ضدنألا نانآرج االاو دشأ ىدل دواس انا انه د1
 لاق فره: الف ضراعلابدةءلو لقنلاب ل_عأ 5 لعفأريدقت قوهول- -رل | ىع“ هب رو سدعىجد

 ةماعلا الا هيف قدم هنال ف رصيف ضراعلاب دةءعب برعلاضعبو ه د>اونانأ,رخاغياول ٠ رعاشلا
 عود ل ءافورصم نوكمف ل اعف هنزو لو ةد نان وتمر «انانأ اهتعو رلى ه«تعدو رعاشا الوز هماعو

 ( ءاتااباتك (
0 
 تست تس ب يس و

 (امهثلثي اموءابلا عمءاملا)
 هس نم مءاوهو نارمسلاا (بابتلا) وب بيكر ىف مدسقتو ل_دألا ف عراضم لعفوه ( كوت

 (ريتلا) أ مت عألا بتتساواك اله ىأ هلامتو ”لالهلا نءةياتك ترسخ رمسكلا/ بقت هدي ثدتو ديدشتلاب
 ةضفلاو بهذلا ن مناكامرشلا سراف نبا لاو نيعو وفرذان دبرض نافابو رضمريغس هذا نم ناك اذ

 ىباب نمريمي ريتوامهريغو ديدطاو ساهنلاك هلامعتسا لبق رهوج لكرتلا جاجزل!لاقو خومصمريغ
 وحن لعف نماريثكى أد متغلاب لاعفل اورا تل |مسالاو هربت لام يف فيعضتلاب ىدعتب و كلهبعتو لق
 هعم ىضخهنيهوأ هفلخ ىشم بعت باد نماعيتارعدنذ (عبت) اعادوعدووامالس مسوامالاك ماك
 بايسأو سس لثم .عابتأ ىلع هج نر اا ردوك د هع نال او همامالع م: ىلصملاو
 ةعبشلاو ةلهمىف ؛ ئئدعت ًايشاجتءلطت هلاوحأ ثعبتتو لصفالد ضعد رئااوضعن ءاجرامخألا تءداتتو

 نإب

 كوت

 رثلا
 بانتاا



 تاب

1 
 را

 كلذ ل عف ىنعع بلغ أال ا معألا ىفوالل مان ىنععاردان قأتو تئابوهفانامموا ةددمو هنو نب تدمد (تا)

 رهسعمالانوكيالو لمالابةلعف ءانعف ذك لعفي تاب تلقا ذاةرامنلاب لظ ىف لعفا !صتخا اك لمالابلعغلا

 اذالج رلاتا.ءارغل !لاقىرهرال الافو امامقو ادعممم رانوتدمد ندذلاو رلاعت هلو هءاعو لدللا

 تاب لوقت كنأى زال أطخ أد ةذ مانىنهعتاب لاق نم ثدالا لاو ةيصعم وأ ةعاط يف هلك لمالارهس

 تايلاقي راص ىنعع يأت دقو مان ىنععلا قيال اوالمل هل_عفاذا اذك لعشب تاد عاطقلانباو ىطسةرسلا

 ءاو ساه دنعراص ىأ ةل ما هنأ ىماد_:عتارءاهّمفل !لوق ىنعملا اذ. ه ىلعو ثاصوو تراص ىنعملاو هدب
 رعشلاتهدوفو رعمرعثل|تددون كسلا ثديلاو ةغل بعت باب نم تام تا والمأمو هعم ل_صح

 ىلا اهضعيءازسالا مضي ةراعت_سال ا ىلع كل ذي ىع«ليعفتل اءازسأ ىعمتو ةمول عم ءازسأ ىلع لمشام

 برعلاثدبو تابدأو توين ع4 او صاغ عوت ىلع هتراس ف تدبلا ءازج أ مضت اك صاخ ع ون ىلع ضعد

 تدبوات ست هةس نم معاوهوال ل ةراغالا فلان تامملا اواهفرش وأ ةلطن- ىف مق تدب لاش اهفرعش

 ادومبوا دمي دس (دان) لوعفم مسا فلا ةتممىهفال_!اهيلعمزعاذا ةمذل اتدنوال_.لا هر د مالا

 انزوريغ لمدد و ريسكل ايدين عسجلاو ةزاغملاءادوملاو ىلاعت هش اءدابأ لاقيف ةزمف اب ىدعتد وكله

 نكاسر نأ ةلقلل ناعجو ةزمهلا فرغ ز و وىثنأ( رثبلا) لي هنأ ديبلامل اريذكو هلاقد ىنعمو

 رابأ لوي وءاملاىلعاهمدّةيو ةماكللا نيعىهىتلاًةزم-هلاتاةدنم ب رعلانمولاعف أ ىلعءايلا
 رأأ لاقيف كةلازو<وءارغلالاق سلفأ لءرؤدأىناثلاواغلأ ةيئادلا سلع نانزمه عمته

 ةنوعمر د هك اههصصامىلار فا ضنو ءاهلاةريؤباهريغصتو تاتك ل_ةمراُش ةراكسألاعصجو

 هل ضم ءلاوضئابوهفاضم ض.دهوحكو رئاطلا (ضان) اضيأ ةنيدملا ةعاضقرم هنمو ىراصنالا

 ىلع خفت ليذهو ءايلا نوكسب تاضيد عمجلاو هضيد ةدحاولا ضو. ضءءلاعمجو باودلل دلولا ةلزنع

 هللاقف كلذ ف عسوأف تاناوم+لانمدلي و ضساهف نادك ف:صوتأ ط-املا ن ءىكحي وسايقلا

 ضيد أى ثوناولالانمضايملاو ٠ ضوبدخومدلكو دولو نوذألك ناتلك هلك كلذعمحيف رع
 نيليهسهنمو ىهءاهموءاضيد ىمنالاو ىرأملا لاح نيضيبأ هنمو ىهءهبولعاتمعاوهو ضامن وذ

 ةضوغذ ىه ضيبل !مانأ ماص مهو ةوءايلا هسناخم تر.سك نكمل ءابل | مضب لص لاو ضد م مجلاو هاضيد

 اهريسف نمو ىزرطملالاقرمةلاباهعممج# رانتسال ضءسلايىلامللا هذه تممعو ةريشع سد ةلمأو ةرمدع

 عيد وعئانوهفاعييمواعيب هعيبد (هعان) ضايب اذراصاذااضاضب ثلا ضيد اودعب أ دقق مانألاب
 نمد-حاو لك ىلع اطيب وءارملا ل-ةمداد_ذالا نم عسيبلاوعاطقلانباهلاق ةغل لالا هعانأو
 عملا ىلع عسبملا قاطيو ةعاسلا لذا نهذا|ىلار دامتملاف عئاملا قلظا ذاندكلف عئاب هنأ نيدقاعتملا

 ىناثلا ىلع راصتق الارثكو نيلوعغ «ىلاىدعتي رادلا ادي زتعب و عويد ىلع عمو دج عيب لايف
 سللام دعد:علوالا ع راص:ةالازوح ورادلاتعب وك ةدئاغلاهب تاو دانسالا, دو معّمملا نال

 د.كوةلاه-- وىلع لوالا لوعءفملا ىلعنم ل-خديدقو عايد اكولممنوكب الرب مألا نال بم ألا تعب ون

 هنمتقرشولاملااديز تقرمسو ثد دا هنمتقكو ثددحلا هتقك لاقي اكرادلا مز نم تعد لاعمف

 ذاولاعت هلوق نامتداءز :دئاز ءاللاكل «-ةعب و ئشل اكتعب لاقي نم ناكم مالالاتاخدا مرو لاملا

 اهارتشا ريغلا هعاتباوأ اهارتشا ىنعع رادلاديز عامد أومه ارااانأوب لص الاو تدبا |ناكم م هارالات اون

 هك

 هندخاأ



 حاب لاّةيف فره ابىدعتد و رهط لاق بابن ماحونى كا (حانإ ٠ ءاطعلاىفةدحاو هقدر طىآ ادحاو

 نيؤرطلا قاطم هلعجو كرثااوذخ الاف نذأ هلام لج رلاح انأوهحانأ لاقمف اضدأ ةزمهابو همحاصدهب

 ةراعتسالا ىلعد سك اراوئشلارابوكلهمفاابارو رود ئشلا( رانإهيلعاومدقأ سان !!هحامتساو

 لف هب ناك عضو مربغصنلا ةغيصب ةريوما اوهحولا اذه نم كلا همشاف هن هةةمرغراص هكرئاذاهنال

 هبلزن اذارمكلاب سءلاقبو فيفئتلازوحو ريشا مذاب (سؤملا) ريضنلا نب
 لامةوقو ليش ى[| سايل در رس ل سعب وهف ع مئاسأب برق لم سْؤدو سناوهفرمذلا ١

 الاءلاو بَوُدملاعادلااذا ٠ مكنمسايلادن عند ر يشل رعاشلا
 ندادنعإالا نيعجار ركناناناو رفتالالأهءادنعجرو ىدانملاانيىدان اذايرطاد_:عند ىأ

 (طي ونس لفأو ساف لثم سؤبأ س أملا عج وركسلا نوعيطة تالف ارارفرغلا نولعحت متنأو ةعاعشلا
 اهيل! بسخد وأ متم ةل> ص ىلع موءملا ب رقد ديعصلا ةده> ع نمره مدالي اق رس

 نفك نياقنا همر اذهل ركذموه غاحوبأ لاق( عا ايلا) هنعشاىذر فاش * |١ ناو أ ضعب
 ىلعقرعلاعاياو عاونأممملاو عاملا هساقاذا اعون هعومد لما لجرلا عابو الا ثواني مام متطسناذا
 اهلمحتسا ةيمعأ ةلظفا , 0 1( تان هو عاني مار لكو 5 راغلالاقولا ساذا لعفنا

 ىهوةلزانلا هَمْئابلاوريسكللانتاقيد و تاقاون عمل اوفو رعممضا ان( قوبلا) ماللاو فل الاب ساخلا
 ك 0 نانألاراجلا ( كاز قئاوبل !عملاوتازناذاة.ه ادلاتقانو ديدشل اريد او ةيهادلا
 ىتنلانال الوبتةو ز تعم عراضملا اذ مو ءاهربغيكئاد ىهف تنعماكو 0 هقان !١تك ايوا هلعازت

 يلا تياكتذ لاتقوم رمةبزطسا لج اح لاصو ست هس ررهشقاهاز ةراير هبات لك

 ل ااةيداب نم 0 لومت ةعقملاث مو ملاز هاه سدل ىت اا 45 1| تومشأف سوملا نع

 1 لا ىذر وهو ىلع ىأ ىلاب رطخوب اهلا (لابلا) ايمعش مهمل اهلا ثعد نيذلا نب 1من مان رد

 ىلعم-جوزيعلا فلويلا لمعت سا ملثاد وهفالاسمو ال او:لوببةب ادلاو ناسنالا لاد ولاخلا عساو

 0 4 زااو لضفلانومل اوهخمناس ٠١ نهدو هنا: اولا فو رعمرعث (نابلا)لاوأ

 ل عامتل اىفامأو قرشا فاير -ءازيبوأانسمتج ردود ىأنونام-مدبو هل_ضف اذاانو هتوف

 دملاب# 1 ابو هيفرتعا هقع ابو عج رويت (ع 90 ءايلاب نيدامه د لوقف ىنامسملا

 فاألايءاملاوةهاعلانازو ةهاملاضد أل اّقد و هسفن عامجلا ىلعةءامل | قاطت دقو جوزتلاوحاكنلا
 ىرامثالا نيانعىرهزأل ااهاكح لد كلذك سدل اوافمصدت ريال !هذه لع ةستقنياوءاشلا عم

 نالاقي واضيأ ىبارعالا نبا نءاهاكح عجل اءامل او :دحاول اءاملا ىراينالا نبا ىنعي لاق ح اكمل | ىلع
 الا نوكمال هنالاما عاجلا نعدب ىنك ملا نعةراسع لعج م للد الا هما اءومق ىذلا عضومل اوهءاملا

 مالسلاوةالصلا هلع هلوقو هرادنمأو.ةداك نكد ىأ هلهأ نمأوءتد لح راانالوأامااغ:ءاملاىف

 ىأ عطتس لنمو جو زتماف حاكذل انومدح ون.ءربدقتا و فاضمفذح ىلعةءاملا كتم عاطتسا نم

 انكسم هذ تا اةيدأوبتو كاذك هلت أو رراهايا هتنكسأ ارادهتأودو موصلاب ه-ءلعف ة بهاد ل نم
 ةل>- يع نود لاعُشل | 4-ن مهفخان هابل رق ةنيدملاواةكهنيبةلزنم ةزمش ا فد لاعف ىلع ءاوبألاو

 عمبلا بناه ىف لصأ خط اذاكو رك ردمو دك وى ىناعملا فو رسنهفرحءامااو 00

 هو رشوىلا عت هلوق ه-لعو لصاح مهردلاو مهرد. بوك !تادبأو مه هرد. بوكا |!ثعد وك ها نعم ىفامو

 مهرد.ب ولا تد رتش اوف هانعم ىفاموءارسُسلا بن اح ىف لورا لماع

 ةرش الاف ةرخالاءايذدلا ايلا اورتش | نيذل ل ماو أ ىلاعت هلوق هءلعو 'لورتم مهردلاة مهردب هنم هتمهناو
 ىءأر توءمود ةَعيَعح قاصل للا نوكتو نها ا'نولوقي ل عققلاوةلداا ابائهءاملا ىه«توةكورتم

 ضيعبتل | ىنعم مدقتو ضديعتشااو «.فرظلااو ةهسي_سلاو ةناعتهاللو هزتر موف ازاو



2 

 بانلا

 جلتلا

 نبالاقبرءلامالاكن م سدأو هله أب نب لوقت ةماعلاو بيدنا الو ةعاجب قناذكم مصخأ لوألاو 1

 (اموثثياموءافا عمداملا) هيلا تفزاذاهلد ىلع ىنبتيكسلا ||

: 0 
 ةماهتبو لوعقلا |
 جوه مفلاب جعونسحلا (ةجيبلا) ناتوبلا لدم ةقيهملاو ل_سرولوسر لثم تم عجلاو توم |||

 ك1 ل عا لع مىارماويلا ةيسنااو ةعاضق نم ةلمسق ءارج لثمءا ارو بك اوكلا |!

كلاي راهم اوسراف نب الاق رام هيداملاراهزأ الليق هنمو بيطل !مال-سنازو راهااو ىوارج 1
 ئد ه م

 ىث هيد ىننأوأ دولا ناك ارك ذزعماوأ نأضلا اهعضت ةعامسم ةلادالو آل لاقي دب زونأ لاقو منخل ْش

 ب هلع ةمم ى هل> رلاه- اكن لحيالىج 1 أ اراللاعيو هنمستملاذا اماه اهتمأو ىنععمههتساو مْ

 اذهواهتني هلت تاحو ةمهمامنال اهمأ هلل !لوخدا|لمقاهةلط مث ةأها جوز" ةواجعذاش !|لوذ هئمو (

 1 اتياحأ ض عيلة مسن ىهر ىنطقرادلا ليقا كاشب ا اب ءلال.ةفامهل لأ س سنواذحاوأ :«اذاعحو نامءالا :

١ 

 اديدحءامخ سرعلل نب و زن اذا ناك لج رلا نأ لهو اهي ل خ دهله أ ىلع ىند وا هيلع ىن» ىت اهمها

لاتو عاملا نعهب ىنك ىت حراك من اعركت هل ىد :وأهيلا حج ادع + اعهرمتو
 ال1 واهل ع نيسردنا

 ءانبلاب تببف نيتهغب هتيم هم لاةمف ةكرخل اب ىدعي وريكتو شهد بعتو برق ىباي

 لعافلامعاوناتثوملا مسالا وبذك !اياهاعىرتفاو لطابلاباهفذق عفن بابنم ا

 عج ىلع هروهطار هايلا ار قلل لمق هنمو هلضفو هملغ ع فذ باي نم ار( رمز هءحرفاذائش اان جمتداو

 لوعفأل "ل جربو هضقلا» ءىدر جرم مهردوئشلان مءىدراارغعح لث م(جروبا١)هبنزوب

 لاقو صرع سلو هنولل فلا لن عايد: ارثعاذا بعت ساب ن 0 رطلاربغىلءهبذخأ

 هنعل عفت باب نمالهب هل ءاقج ىئنألاو 5 ارك ذا: هنول فا ا نولو أ دالاى 0

 باينمةلهاممهل-هابو ةفرغناز و ةلبمل |مسالاو ةلمسق تد مءاموةلهان ىتنألاو لهاي ل_عاشل اممم

 ىتنال اور ذل ىلع قلطي نأضلادإو (ةمهلا) هيل اع مضل اعت لبا ىلا لهتداو رخ 0

 اذازعملاو نأضل ادالوأ ىلع ماهلا قاطتو م اه وموهسل ثم ماحموبلا عج و رقو ةرمقلثممج عسجاو

 راغصوهبلا سراؤنبالاو لاضءزءملادالو ألو ما ا ال اذالو ل تدرتنا نانا

 قاغتساوريفلامهةساو مهابأو تاماهحاعجاو 0 0 اص الان م ماهحال اوم ماهعجسو ةمم

 ل_خدولاذام آلا اكن زاوج ىلا نيم ةدملا هع الا ضعب بهذو لا لل 2 ا رعلا

 لهأن ال هفالخ ىلع ءادعلاروهجو ب ئايرااو تا اهمألامي هب "ولا اوشا ىنئذلا طرمشا|لاتو تنفع لاب

 "7 02ر1 ل لد ونامنألا تدوين أ دوج الافات اذا نير انآ كااويه ذة ل

 نوصوملاىف لماعلاوه هف_صلاىفلماعلان ال لماعل !فالتخانهيومسسءالعو ناغد رظلاو رحم دعقو

 ىلاو ةفاضالا,ضوغةثوهو كسا ىلا لئاقلا اذه دنعدوعب نم متلخ دىاللا هلوذ تأ ة 3ك كلا قهناسو

 ةمههبلاو مدقتاك لماعلا ىنامشعالو با ارعالا ام ذعو 0 او عوف وهو كادر

 لاجلاو ندا( اهملا) تاهل عم خل او ةمه:وهفزيعال ناويح لكو ريلاو رهأ !باودنم عد رآتاذلك

 ىلاعت هللا ء ا ل ارلادرك دو لعاذ ىنعمب لمحف ى- مووهف لججاذاولعيالع لم ءوهبباملاقب

 (ام4* ءلمد اموواولاعم مءام ءلا)) هتئمطظع

 ترش ناسار نم ةذلب مح مع هنك سنون ة.وذغم مدعم نيش اولا نوكسو ا ملا حسوت)

 نيتهغب لعفرب دقت ىف (بابلا) انباحأ ضعي سس داهلاو ملا ىلاتد رعم ناشوب اهلصأو ةاره

 رادلا ب الامم ف ا ا باتسا 1 تام اعل ًاواولا تملئاذخلو

 . || ىلازا- قاثلانلوألا فرعتي لو نيفي اضتملا ىلا تيسناذاومأشلا بأن دادغبب ةلحش لاقي و تدملابانو
 بكردتوىاشلالاقيف ري-خألاىلاو تالا ىبابلا لاقيف اع ويل اوىلابلا لوم طّقف لوألا

 الوزممت (جاملا) ةزيمم زيهم اراوأ | ماعجات وم ا.شألات ب ول وبا اوهو بابلا اظذاح تاونلاو
 احانمهلك سانلاَنلعح ل ديدسا درا لوحهمو 0 طال طلا ىو دعوا مس



 هغللد و ته ذ برمذ باب نم الد ضر آلا لبو لج رلا ىم+هب ونيلوءام نم قاطادب لساملالملا لءقو

 َّق آلا لاطب امه دح نا .ئعماهلو فطع فرح لدو و ٌئراضيأ الالب | لبأوهض رهن ملدو هتمهذأ

 جور ىناثلاو امهردليارا طددد و اريليادبز برضاو ف تارم ذاق رس ىوستو ىناثا|تادثاو

 رارقالا نال ىناثل ا ىنعملا ىلع لوه مهرد ليراند دىلع هلل ئاشلا لوقو لل نارقوهو ربدمتلاو

 رجأ لم هلد علاو ءاهلب ى 0 لاو هلدأو مذ ل ةعفعض بعت تان نماهأب (هلل) ) صيصختر يغب عفربال

 زواد:و لفاغترف هلل ًالكهئامح دش | هنأ نعي لوفغلاهلد ًالااندالوأ رخبرعلامااك ن مورجوءار ,>و

 وهذ قلخدملاو فلاي ءالدو رطتلاورسكلا لاسيما ىلع بولا( ىلد] ازا هللا, كلذ ه.ثف

 هنهم !ىنهعءالتناهالتد ار فل الاب هالبأو اواد هولد رشو اري هللا ءالد و ضر ألا هّمنف أ تمملا ىلبو لان

 باوجلافتلقو دب زماواملمق اذا ب احيا فرسىلاو .ه هلثم ةيايلاو ىوايلاو مالس لثمءالدمءالاو
 دعدالا نوكأ 0 ير 0 0 سيلأ لق اذا 1 0

 56 ا ىنلاعمنوكي دقو اهبيغ لا رنا

 لدألو لانألو هلت رثك الو هب مه أالئأ هيىلانأ الو هملابأ الم_هلوقو تابثالاوهو هضيقت ٠ ةثحوتو

 الو اولات هيف امو ةاؤاعم هاوأع لدم هم اان لص ًالاوةلابهيلانأ الاولاقف ردصملانمءامل اوف ذح كف يفعل

 ىلايأ ال ىنعف اوقتساف لماقلا» اك ردا.:اذاموقلا ىلا. مهوقهمف لص لاو دخلا عمالا لمعتست

 هبث د ىذلا م هللا اوهوتاثك ناروءالتلا مالا الاب تلفون الامه ارداأأل

 آمهش اًثامونونلاعمع ابلا) 5 كشفت

 بد هل تتسلق الاثم ( ملا لاك ةنزوو تامه ةسنازو(ع جسفتبلا)

 نايل ثروبهنالاقيو هبيوذد_عبناسنالا هب ريثاذاركسأ اع ر ولالا ثر ون و لقعلاب طاخي

 ردد ىتلالا >-الاحالسا منالانانب تيمسر نان ةذحاو نا رطأ ليقو ع باس“ "هلا ا

 موق ليل دب له لثم ءامل ارمسكروذد هلصأ لمقوءا :باةلّقلاعمجو هيف ريتال جلا نمل كرا

 ارا ةاطد د و ةوذملا نيد نب ,اوهو ةلاصالا,دهشترييغتلا ةلؤو ريمغتلا هيف لقب لوقلا اذهوتند

 شاختانب عجل لاقتبف نوبل نب اوضا* ناو لقد“ لامم ىسانأل ا ريغامأو ازا لفغ-ناونالا

 لوقت سانلاع نم أ رملا عجب هلزخع سان ذااربغ عب تأ لعاو ىرابنالا نبالاق هههشأ امو نوبل تانمو

 ليقاع رو شءن تاذد سعذ نءاىفو سرع تان سر عنب ا فو تايادعمو ىلصمو تاازأ مو لزم همذ

 تاندو سرعوندو سرع تا::لاقيهنأ نال اةرورضفف

 نباؤ ل ان 8 ذلاو ا أرحل له ملعب مس

 ةورثس-اص يأ ا.تدل ا نياواهترا مدت غافو ايفاك ىأ برا نبا اوهو ارفاسموي رطلارامىأليبسلا

 لاق 000 جو هو تانب عم او تنب ةغل فو هظفل ىلع ةندانبالا ثنو موءاملاريطل املانباو

 نآل الاب لص“ الاو تاتك١لاهامثا» اتلابلاعف تنيلع تنك قالا !ًأنسو قار ءالا نبا

 نالقونل لئةو رك ذنلا بلغ مهئاناب ىمانالا روك ذ طاتخإاذاو عرابلا فلا تئاتلا (يءماوف
 اذه ىلعو نود تاناولا ثسمح ىءانالاريغف الد ميقتاندنماولوشد لو مت ىفد نم 2ع قل

 انلاو لل كات ذح ارو نا ىلا نتن اذار ثان الاور وك دلال دنالف ىنءاىدوأول لوقلا

 ىب لاقيف وذحلا در ر عصب و ىبانو ىدالا مق طفللا ةاءا رمز وح وىوذند تاقف فوذحنا تددرو

 همكم اأو ىددامن انما او ثعيناو هتعب لدم ىدزاف هشنت اوهمننأ هريسغو ثيبلات تمد وو مان لص ألاو

 ايس شتت يا ا ا ا ا اي لالا تع يس ا

 1 ا 1 ا

 جسفتملا

 نائمل |

 نبالا

 ل



 جلب

 حبلا

 حلل دلل ١

 للد
 نيدعشب للعلا مءالاو ماهسو مهس لم لالد ىلع لبلأ عم و هنمرسكلابةلءااووه لتباق لق بابن <

 ىلدت هنالامىنكو حو رمسم نب عمبفن لمقو نما |ثرهلا نميز ةينك ةرككوبأو تادصمو ةدصم لثم

 لبقودملاو رمدقلابءاكب وكب ىكسب (ىكب) مت عملساو باوجلا لةعيالو طن هلىذلا كسب لاو هلؤطن
 لاف نيدغلل ارعاشلاعجدقو توصل !ةدارا ىلعدمل اوعومدلا جب ورخ عمرمد قل ١

 ليوعلا الو ءاكلا ىنعبامو 5 اهاكباهف قدو ىناعت كد

 تكي وىبععديدشتلابهتيكيو هلت يكتب وهيلع مكر و هتيكي لاقي و هتيكت الاقمف :زوفاىدعتو

 (اءهئلثياموماللا عم.املا) ترطمأ ةياصدنلا

 بعت بابن ماع جابو رهظو مخواذا قالا جلب لق هنمو رانأو رغسأ دعق بابن ماج ولد ميصلا(جاب)

 جادلبلاو كلذك فلالاب جادأو جاب ن-ءمعصلا حاةاوءاسان ةحو جلدأ ةيناتلا نم لعافلامساو ةغل
 ىلااسس رقرمخ اماداملكاارث (ملأا) فورعمىدنهءاودةيناثلا تفو لوألا مالل او. مل اريسكب
 ةهب ةد> اولا لالكناهنومسد ةرمصملا لهأو بذعل |نممرمع اكو هو ىوذلا طلغب نأ ىلا ةرادت-سالا
 وهفهباطرا لماك-:وهنولصاخاذافريسي وهذ ةرغصلاوأ ةرخل اىلا نول! او لوطا !ىذخأ اذانةلالخو

 كذب (ةدابلا) انيادكأ ضعباهلاب سني وملقالا طسويف ىهلاقدو ناسارخ ةدعات(خلد)وهزلا

 ماقأب رض بان نمدابي لجرلا داب و باكو ةءاك لثمدالباهعج ودليلا ةدليلاون ادلب عجلاو نود و
 دلب ىعستو ةل> دىلع لامثلا ههج نم مح ارف هتسود ىلع ل_صوملاب رقد ةد رقد ودلاوهفدلملاب

 ءالخوأ ناك ا ىهاع ضرألا نم مضوم لك ىلعةدلبل اودلبل !قاطد وانداككأ ضعب اهيل بسنبو بطحلا
 قاطأف مهماعن ا ءاعرتفرطملا,كلذ ب رذعف ىرمهالو تاينام سد ضرأ ىلاىأ تم دلد ىلا لد زنتلا فو
 ىأديلوهف ةدالدمخلاب ل- رلادادوامهدو> و ىلعةايحلاقاطأو يرملاوتامنلا ما1-عىلعتوملا

 عمءايلاريسك ناتغلهيفو غن زاارئاؤينمبا<امهنس-أو فو رعمر# ( رولءلا) نطفالو ى ذريغ
 وهمالسلم (سالعلا) روذت لثما.ميف ةددشم ىهوماللامذعمءاملاحمتفو رونسلثم ماللامتف
 سليأو تكساسالد لج رلا سادأو قذعو قانع لثم نيم: ساد عمداو برعم ىسراذوهو عسملا
 قدش»ىرعليقو ةيلعلاو ةمعلل قرمدندالاذهفو ىم دعأ سلب او نو سايم ,هاذاذ ليزتتلا ىفو سدأ
 طب رخاو ل_فجاوة هرئاطت فرمصتداك فرص الاسر عناكول هنأيدروسأءلاوهو سالبالا نم

 هرششب غدداع رو لكؤد دقو رعثر غر ونت لأم طولبلاوريغو رجح ن هرادلاهب تشرف ئث لك( طالملا)

 هتعلتباو هل عقن باين ماعلب هتعلد وم كالا نك اساعلب ىد رلاوءاملاو بعت با, نماعلب ماعطلا ( تعلن

 ةدغل ه-فمروصقم ماملاو ةدئاز ملاذ علبل !نمقة-ثمءىرملاوهو قا اىفم اعطلاىردث موعلملاو

 دحادعق بان نماغنولد ى_صلا (غلن) ايف ةغل ملال ادم شنب ةعواما اوءاملا همق لزند بعث ةعولاملاو

 .ىرابنالا نبا لاقءاهريغب اضيأ غلاي هيراجلاو خلابوهف غالب غلب عاطقل نبا لاقو ملأعا غلب لصألاو كردأو
 ىرهزألالاق ضئاح: أ يما لاق اك هتفدثدنأ:نعهثينأةدو فو دوملارك ذياونغتساف غلاي ةي راجاولاق

 مهغيليثملاولملعتلااذهو شاع: أ صالاقو هلوعَت ب رعلات عمم غلابةد راحل وقد فاشل ناكو
 هنالفوصوملاركذ عمنا اع رو ةسغل اد تر هود سرآلاعف د ثدذ أملا ب وفووم ارك ذب ملول هنأ
 رامثلاثغليو لوالد و اغالب باثكل !غادو ةغلاب ةيرالاو غاايوهفاغالب غلب ةيطوقلا نبال اق لمألا
 مهوق نم هتايا هن ىلع أ ىلا ا.ةرتم ىأ لا + | ىلع بوصخم غل دام اغلا, كلذ همْزل مهطوقو تعفذنو ثكردأ

 نغلبف عضومىفو ةدعلا ءاضقنا نفراش اذافىأَناه-آن غلب اذازىلاعت هلوؤو هتاصواذالزنملا تغلد

 نءهب غابشإام ةفلملاو ه-عبت:ىفده+لا تازباذك ىفتغلابو ناهجأ ىضةناىأ ندول_ضعتالف َنولجأ
 مالسلا هغلدأو ةيافك ىأ غابتو ةغلب و غالداذهىفو ًارتو هب تك ١اذاهب غابت لاقي لضفمالو شعلا

 اليءاملاب(هقالب) نا للا ناطا عصف نات اذا خ.ابوهف هغالد ملا, غلب و هلد وأ ديدْشتلاوفلألاب هادو



 قى تو مادةيقايوءاقب بعت باننم قسئلا( قد ) 0 همقب شاج عامصلال>+ رك 5 رعاشلالات أ 3

 امهئاشاموفاقل اعمءاملا ةحاملا مئلايوةثيفا
 رقبلا ||| هنالءاهاتلخداغاو ىئنالاورتذلا ىلع:رميلا قاطتو ىرهوملا لاتسذج مءاودو فو رعم( رّقبلا)
 -ءرقاب وهوهت<ف هنرقد و «ةفقش لق بادن م ارقنئشلاترقدو تارقءاهعج وسن انمدحاو

 ةعقملا ||| رثك الاف ءابلامضتواهنم ةعطقلاضرالا نم (ةعقملا) ىنعموانذوعسون لدم لامملاو معلا فرقمتو
 عسنملاناكلا ع-.ةلاو بالكو ةبلك لم عاقب ىلع عمدتف تفتو فرغو ةفرغل ثم عقب ىلع عمتف
 قدولاثو رعاذ ناك ملسو «ملعهننا ىلص ىلا هئيدع دقرغلاعيقبو رص هيف ىذلاعضوملا لاعبو

 با.نماعمب هريغو بارغلاعّمب و ريد زلا عين هللا عضو ماضدأ ةنيدملاب ونريقمن الاوهو مسالا
 عقب ليل ةيفصولا تريتعاولوة مالا هيف باغرسكتلابناعقي هعجبو عقب أو هف هنو فامخا بعت
 قبلا ||| ةّقيوةقيةدحاولا شوعبلاراك (قبلا) ةفاتذىهف بدجو بصخ اهيفءاعمب ةئسو رجو رجأ لثم

 ةن-لأ ىلع ىرسوقبهملاةيسنلاو هقب نيع قرن هقْزس قس اهنباسعالت:أ ىهاتلاقو نهلاب نصح مسا
 لفبلا | ضرالاهبتريضخاتابن لك(لّعيلا) انباع أ ض ءبل ةبسن ىهو ىةبلاة يف فيعضتلا لفاضيأ سانلا

 لقب ًاوةلمَعو ةلّقبا ضد ا ءاحو سامقل | ىلع ةل-ةمم ىهف ل_قةمل !تّقينأضرالا تاقدأو سرافنبا هلاق |
 رصقيفددش: العافهنزو القابل اوالّةاو د وموقلا لقدأو ساق ريغ ىلع لقايوهف ليلا نم عضوملا

 مكيلا || ب رعمليقوىب رعليق فو رعمخ_ص فال اديدشتب (مقيلا) نيهج ولان ةالقابةدحاولادهف ففخو

 ىوتغلا هل_ثموءايلاعم مهلابايقبلاوواولا عم تقلا بىوقبلا مسالاو هستقبأ لاقي فاالاب ىدعتتد و
 لد ئطو ه«بلعت يعرأن مايعرلاو ىوعرلاو.اندتسالا نم مالا ىهوامنل اوىونثلاو ا.ةقلاو ا / 4

 نيتيلصأءاملاو ةرمدكلا تذاكءاوس ىثالث لعف لك كلذكواةدري_صيفافل اءايلا لقنتف ةهتفرسكلا ||| ٠
 اد_هتيبلا نبودي ىده نول يف لوعفلل لعغااىنب ولاكاحرامكلذ ناكرأ ىنفو ىدنو قبو
 لثم تاياقيواناقياهعجو ةيقيلامسالاو هلثم قمتورخأتو ل_ضفاذك نددلانمقب وثديل اانبودن ز
 (اموئاثباموفاكلا عمءاملا) تايطعو اناطعو ةيطع
 ثكب ]|| همالس وهنأ تاواص مه اربا لوة ىفايريذنا ظفاب تمكنا انوكي و هلعف جو» ريعاةيكيتارمعدي ذ(تك)

 ركب ]| باننماروكي ئشلاىلا( ركب مانصألا مهتداعىلعانخبرت دو ائمكمَت هلا هاذ ااه مهريمك هلعق لب هيلع
 لاف ٠ ىدنلافنهودع,ل مول: تركب ٠ رداؤنلاباتك فدي ز وأ د نأ و ناكت ةوىأ ع رمسأدعق
 سراف ناهلاوةرك.كلذلهفاراكباركم أو هلم اريكمتركب و دسغل اروكي درب إو تل ع ءانعم ىمرافلا
 ةركب ديرأاذاو باطرأو بطر لثم عملا عجج راكد او قرغو ةفرغل ركب اهعجتادغلا نم :ركملاو
 لاقو هنركبأ لا يفاندعتم لوعتس ركدأ نآىناغصا اىكحو ةيلعلا اوثدنأتلاف هرمصل | ثاعذم هلمعب موت

 || ىنععةثالثلا ةينبالا نس نبا لاقو رانا لوأ نمن اذهاو دغادغوازوكب ركير داصملاباتكىديزو:أ

 || روكب بحاص ناك اركب ركبو ىنععارت ابو ةركب انأو هيلا تركب ىنعم هترك ايو ناك تفو ىأ عارسسالا
 نم مال_لااوةالصلا هيلع هلوق هيلعو هلوأ تذخ أ ئثلاتركشداوامتةولوألاهالصةالصلاب ركدو
 اهنم لردياملوأ ةهك امل !ةروكاابو ٠ ةيطخلالوأعمموناذالا لبق عرسأ نمىأرك.ةناو رك
 ' | عجلاو جارالا ل_-عام ةهك اف لكن مةردك املا ٌئتاحوبأ لاقامتد وك ابثاك أ ةهك اغلا تركدتباو

 ركملاو « لسرولوسر ل ؛هركتعجحلاو روك وروك انو رزك انةلحرتاروك اءااوريك اودلا
 ماعبي رغثو ةئامداج ركملاب ركيلا هلوق ه-اعو جوزتدمل ىذلارهو :ًأ هاو ناك الج رسدثلا فالخ
 جفلابةراكبلاو لامحأو ل ل_ئمراكبأ عمجلاو ةئام هاج دح وأ ةئامدلج هيفركملاب ركملاانز ىتعملاو
 ركحب وبأ هنمو ىنكهبو لبالا نم ىتغلا تغلب ركما اوهيونأل ار لوأ ناك اذار كب دولومو:ًارم ا ةرذع
 ةراجح لسثم ةراكي لاي د فو باكر بلك ل مراكب عممجلاو ىثنالاةركبااو ركبأ عيماوىب دصلا
 تاركب ىلععمهتذ نك سنو بصقو ة بصق لثم ركب ىلع عم هذ فاكلا تفناءلعوتسىتاا:ركبلاو
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 ةزئاح تناك ةالصل انو لق نهامحاو نكد ل ءوضولان أمهفيام لال ةءالاو ةزدم ةب”الا هذه لمق
 نيد ص هم-كح لزنا.م ةد"الا هذه نأ باوجلاف عنتم كل ذب لوةلاو تس ةنسىفاسنو زن لاحىلا ءوضوريغب
 كلا نفر ةرالثلا ندم د رقلا ىموهذ نب ريتعملا دنع فال_>ريغن م هك ناكءوضولا ب وجو ناف
 همس ناكءاذعلا ضعد لاقو ءوضولا ةب[تلزن لقت لو متل ةبآت اردن الا هذه ىفاهنع هنأ ى ذرهّشرام

 قمل لك لامن جوزلا (لعبلا) ضاوع ىضاقل اهلقن مهتلا ةبآىفهضرف لزن ىح مالسالا ادشاىف

 ثدنأتالاًميمحت ةحو زلاةياكءاهل ابةل_هداهيف لاقي دقواضدأ لعب أ رااو جو زن اذا ةلوعب ىل 3 باب

 لاو ولا نع ىنغخسف هقو رعب برد لكلا لعمل او نهدرب 0 :ىلاعت لاق ةلوعبلا عملو

 نم هقورعب ب رشداملعبلا ىمعالالاةوءامسلا هتَقساموهو دحاو ريسكل انىذعلاو لعءلاو رعوأ
 هما 1 ما رلا لعاب وكلاملالعبلاودملالعبلاو [فسلا ةدعسام ىتقلاو ءامعالو ى-هريغ

 (امهئلثدامو نيغل |عمءأم 11( اهعاللت اقبابنم الاعدو

 اتغب (هتغبإ انباععأ ضعبل ةمسن ىهو سايةريغىلعىوغبا ما !ةيسنلاو ةارهوو نيد :داد( روُسغد)
 بغرالود.صيالامريطان ,«(ثاغبلاكلذك هتغابو :رغىلع:أف.ىأ ةقغب ءاجو جاف عفن باب نم

 ناريظلا ٠ ىطب ةمخرلا نود ثغبًرئاط ثاغبلاتيكسا|نبالاتوىرهزالا هلا لكؤبالهنالهدمصىف
 لوقي مهضعب ومال اكثاخ.لاع-لاو ةماعتلا 0 :ذالاو رك ذلا ىلع عمت ةئاغبل ا لوقي مهضعب و
 لو الا تءاثت هناخءلاو ثاغبل اقزودو نالزغولاْر عءىل_هم نامعي ىلع مه ود >اوثاغبلا

 أ ةوقرصت كعتلا ناىأ 8 لس انسرأ تاكا نا ه هلوقهيلعو ارسل ا تاكا يشيع

 دو آلالادلاو ثنو ورك ذيدلب مسا (دادغب) دامرلا نول هنول همشأ ةمخب رسسكلابرئاطل ا ثغبو انضرأد
 نونةيناثااو رثك ًالاوهو ةلمهم لادهريغو ىرابنالا نب ااهاك> تاغل ثالث اهيفف ةيناثل اامأوةلمهم

 فعءاضاا هباي فلاب لال_عفءا دن النونلاءنادغب رات مهضعبو ةمعم لاذلقالا ىهوهمااثلاو

 رايغلاوه »و لاط_سقو عاظااوهر لاعز+ ام هقانالا فءاضملاري ف ني لو لاخل ناو لاصاصل او

 ناي د19 لطتسف نمذو ةعلاظ_تةوداوم لاعز + لوقد وف ءاضملاريغف لالعفلا عدم م عدعدو

 رفعج ونأروصنملا اهيناين اوة.مالسا | من :|لاةيو ىف رعلا طداضلا تت ل_> دئالف هيب رعربغدا دغب

 هديخأ دعب هفاللا اىلواملاها:,نييسا.علا اناحلاى نات سايعل |ن.هللاد. عن. ىلع نيده#ت نب هربا مع

 ةن-سة هلا ىذفقوتوةثامو نيثالثو ثس ةنس هخغ اىذىر وك دللاز روصنملا ةيالو ثذاكو حاشس 1

 مسالا اوضخءموهف اضاغبا هتضغدأ اوضءغب وهف هضاغب مخلانئدلا (ضعنإ) ةئامو نيسعتو نامت

 لعبلا

 59 ودعت تع

 تاغلا

 دادعب

 ضد
 يلعب ةفيعلار د اندم نا سانكد اعتدتلا همضغرو فل ًاريغب هتضغب لاقدالو اوناَم صغملا

 | عجو لاغبأ لَم ا عم هب وفورعم( لغبلاا ضءبمهضعب ضغبأ موقلا ضغامتو ضغبلا دش ءاضغملاو لغملا

 1 ايغب همغبأ (هةمغت] اضدألاغب و تادصعو هدم الم ثالعد ع-خ اوءاهابةلغب ىثنالاو لاغيذ هر ]| ناكل

 56 . انما كح نركب نأ نبني وبار غنازوءاإلام الا او هلثم هةمغمتو هةرغشداو هعيلط

 لاقيالف فردت ال نا !لاعفالا نم ضمنيا اودعدقو رود. تالاف ار كر لح ل

 جال_عه.فناك اذاالا :عواطملا ف لعفن !لمعةسالو يجب عواطم يتسن ا نا ههيح ون ىف لمةو يف جدأ

 الهن آل جيناف هتمغب لاةدالد_صقن او هتدصقو ىلطناؤ هتءلط لا الاكو ريسكن او هنرمسكل ثم لا ءقناو
 مقتسدامىأ اذكن وكي نأ ىضينبامو ب رعلا نم هعم« هنأ اكل |نعىكحو مهضعب هزاجأو هيف جالع

 ةقرغااهتموداسغلابىسجب وءاغب ع-ملاو غابوهف ىدةعاوملظايغب سانلا ىلع ضد و ن-حياموأ
 ءاغرىتمت :ًارملا تةروداسفل ىلا تارت اذاحرحلا ىننمهل_دأو لها |نعتلدعامنأل ةيغاملا

 ىرهزالا هلاتىتبلحرال لاقبالو :ًارملا,ص:*فصووه راناغبعجلاوىغبىهف تر دا اورسكلاب
 لع مسا هنالمتشل اهيداربالو ىرهو+لالاتلدال ا ىفاهفروسقلا تودشا ةغيفع تناكن او ةنمَلا ىنملاو

 رسكلاب ل يقو ةخلاهمضوا هيغمت ىتل | ةجاحلا ىهورسسكلاب ةيغبهدنعىلو فازة ىأ نابت ةمالاو ىقالاك

 مج ىلا
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 اذكه ةب راطاكصواةئاوةاتفلاو ىلا لم ةركملاوركمل اوى *نألابص* ذع ءأرملا ةلزعع ةقانل ورك ذلاب

 هقرعد. ال نك-لو برعل !مالاك اذهىرهز الا لاو مْ ىنج نباو ىرهز الاف تسكب لا نبامهنم ةعاج هاكح

 مد نكدولا ماريعي هوطعأ لاق ول ةم_صولا ىف هنعهّنلا ىذر عفاش املاك ىف عزو هغللاب علا لهأ صاوخالا

 200 !!فرع ىلع. 1 .ه ةيصولأ تأ هنو لك (قمريعبلا مف قات اولا د نإ

 اعب رأاذا ةقانوأ لجلاامغإ او لاق غم دقتامىف ىنعم طفلا ةدافكا ىف ىكحو صاوخلاالااهفرعدالىتاا
 رعبلاو ه مئلا,نارعيورعانأو: ةرعبأرب_عيلا عد + وصولقوةركيو ركدودوعقلاقيف كلذ ل مق اماق

 ناوملاكلذرعبو نأ ايسأو بدس لة مراعب أعمل اف خو فاظ ىذ لكن هوهو ةغلنوكسااو ثورعم

 ض*#م !١نوكي نأ زوره هنمءب لو ةد مهضعبو هنم ةغئاطوئشلا نم م(ضعن) رعب لأ عفن بان نمار عر

 نمئثضءءلانأ ىلءوذلالهأ عسججأ يلعث لاو :ريشعلا نمأؤ نوكت ةيئاهملك ىفامل انه مظعأ اس
 تضعي و ةريشعلا نءئثهنأ هيلع قدص هناف ةينا  كفصنل |قوذاملوا:ةداماذ دو ءامشأ نموأ م
 لكو ضعد ىلع م اللاوف الا لاخدانوبو نا ازاحأو ىرهزالا لاق :زباق«اضاعبأ هتاعحاض عم تئْدا

 نك ريثك معلا عفقملا نبام اك ىف تد ا رىهد لال تاق عاح .ونأ لاكو كلذ نم عما هناف مهلا الا

 تالا ال ضعبولكلاتو راكذالادشأ هركنان لكلا كلرتنمرخ ضعبلا ذأ
 ةفاضالا ةمىفامهنالناةةرعم لكو ا ءو ةناضالاةينىف امهتالماللاو
 ىذتقنالا مأ ءانعف ضيعيتللءايل امهوقامً وأتت لكن تر ها ولاقف لالا ام -منءبرعلا تدصن دقو
 اولافوركسنو راوطنما اوىلاعت لوب هيلع راوتر نا كيال ا 2نآ : ىقكيف مومعلا

 ىلءوأو بتاكل ابدأ ىف ة-.ه:ةنباض يهمل و. ىلع صنو نيسفوكلا ىأر ىلع 0 ايلا
 نم ةّمفاومءاملا أت وليه-تلاح رمش ىف كلام نب | لاو جمد الا نعىسراغل اهل-ةنو ىنج نباو ىع .راقلا
 لوقت: نم ىندع ءاملاى قأتونآر ةلاىناعم تناك ثعموسوملا هبات؟قاضرأ هتك نبالاقو هيضيعنتلا

 لادهنال هه وف ل .ةواهنم ىأ تلا داما عن رشوان كاع لاذو هدم أ اذكءاع تبرز هلأ

 لاح ىفاهء.ام رشد ردقتلا ناكل ةدانز ىلا عتناكولو اهريسقن لاح فا هنم برمُسد ىندعامثو رقد

 نمىأ انهم .عأب ىرتوأ مم برش ىأ نوب رملا ام برعش: هل“ هومقع-مرغر دعتلااذهو مهريسفت

 الرع مكر عدف ه ريهز لوةدنعرعشا | ىناعمىف هلءزج ىف ج ارسل !نب الاد و ضرالا نيعأ دارحلاو اننمعأ

 نءونم عقوم عفت ءابلانالاؤو تدكسا!نبابا.لااذهرت ذدقو لاق عم عضو م٠ ابلا عضو ءاهلاغشي احرلا

 ىلا بهذو ىنعامهواءذ هبىأاذكءامنمىلاعت هللا لامس ب رعل مالك ن مىراصنألا دب ز وأ ىكحو
 اح وبث يح ة- ةءدح وأو دجأ ءاضتةعلافو نال ةغأنمز دو ىذاشا | ضيعبتلا ىكي اللا 5
 كل ذري-غ ضرع. دلل ىنءمالو ع رلا مست هقمتحوب ًاوةداور فرك الام سعد_بأ ىتك !ليممسعتلا

 ةدانز رلانم مزاد الو ةدا لا مدع لص أل !نأل اهتداءز,لوغل ا نم ىلوأ ض عمل !ىناععةد”الا ىفاهلعحو

 ةقيقط ا وهو سسأت ىوعدةلاصالا ىوعدف لمادمالا هب لع زوال لد ذوم لك ا متو عضوم ىف

 ةمعنب رصلا ىف ىردت كيفلا نأر 721 ىلاعت هلوؤوىل !وأ ةقمقلا نأ مولعمو زاك ىوعد:دابزااىوعدو

 هللاملعد لزنأ ا ًااولعاف هل*مو ري.غشلا ىف هنا هلق هنن همعن نم ىعءماق نم ىءعءايلا سامع نبالاقهلنأ

 00 عءرهنةءاروز تءهصأف نيضرحدلا 8 مس ةرثذعلاوو هللا لعنم ىأ

 جمل ن «ارمخم جل ّىم 5 تءعفر عرعلا اعثد م رخ”الا لاو نيضرحدلاءامنمتد سم ىأ

 روسلابنأرقيالعاملا دوس « ةرخ اتايرالزئار 1 رخ الا لاقو ركا !ءامنمىأ

 جرش ا أمدرعب فد زالاس رس 5 261 ا لء.«لاقوروساان كا

 «مواكم ءاك تادعك ىقشاذا 5 هباثد درس 0 و اماكلذذ صرب ألا نب دممعلاوو در نمىأ

 2 ا 5 لاَ اما لاوس درع فاواكأ

 ضعي



 لعد

 | يبب7بسسسللل ا ا تاب ا يي لتتتتللا

 لء> زاا له أل ةءل ىفو ةفورعم ةهك اذءايلارسكم (جيطبلا) بصخلاوه هع عطبألاو عستم ناكم

 حتفت ةماعل اوهبطلا ووعطبلاوه لوعتولوالاروسكمو هام باب ؤث كسلا نالاق .اءلاناكمءاطا|

 فاألا قمدقتو ارث اريغأ ىنعع بعت بان ن مرطبوهفارطب ( رطد) جتفلابليعف دمع طاغوهو لوألا
 مورلا نمرمسكلاب (قيرطلاو) ةرطمب رطب هلعفو كلذ نمراطيملاى معو ىنعموانزوقثلارطملاو

 بأننم ةغلفر هعيسلاأر ثامر برمض بابن ماش طن هنأ (شطب) ةقراطبلاعجلاو برعا!نمدئاَةلاك

 ىهفتاماذادءلاتة طبو ف:عيذخ الاوه شطبلااو ىندملارفء+وبأو ىرمدبل!نسملا|مأر قو لتف

 عقدو ةرغو رم لثم هطد :د>اولاءاملاريط نم طبلاو هقث لقبا, نماطب حرا ل>رلا ط١ هشطاب

 وهثهمكح طّقسو أ دف لئاوأألا مثبانالطي والوطدرالطب لطسس ئذلا (لطد) ىثنألاو رك ذلا ىلع

 ةزمهلا مضي ةلوطبأ عج ليطايألااموبأ لاقو سا.ةريغىلع ليطابأ عم ليقو لطا وب هعججو لطاب

 كل الابلطد و اردهىأالطب همدسهذو هتلطب أ لاقيف ةْزمهابىدعتي و رمسكللابةلاطب | مج ليقو

 هلاطنلاتاقلعملا جراش ضع ىكدو جتغلاب ةلاطما نيب لاطب وهف لمعلا نمري> ألا لطيو لطايلايءاد

 عاصى أ لطيل+ر وةلامعلا ىهواهضء.ءنىلعالج مخل ايةلاطب ليقامع رو مدف اوه لاو رمسكسلاب

 مئاظعلا نالطبلو أ هتاقالم دنع: ام |نالطبل كلذي ىهءرسكلاو جتفلارةلاطيل نيب لطب وهف لباد
 وهورهطاان الخ (نطملا)ةعاعت لاقنأك ةرطدن أ رعاو لظن ل> راقي هسا اج راش ضعب لات هب

 انزومازحلال_ةمل_>رلاناطبون طنا !لياعى أ نوط .موهف لوعفإلءانملاد نطد و ةراهطظلا قال

 ىلعءىطيوهفدملاو متغلابةءاطب وبرةبا,نمأطب هئيحيوطب و هئيحم رخأت لج رلا (أطدأ) ىتعمو
 (ءارااو ءاظلا عمءايلا]) لدعف

 سولفو ساف لثمرظبأو روظب عجلاو نانا ىفعطقن ىتل!ةفاقلا ىهو:ًارملاىرفش بة (رظنلا)
 (امهئلثيامونيعلاعماملا]) نتخت ل ءارجناز و ارظدىهفر_كل اية ًأرملاترظد وس افأو
 ثعيندْئش لكورسكناؤهترسك لدم ثعيناو ع واطملافوكلذك هتئعتباوهةاصوأاةعبال سر( تعد

 لعفلا ناو ةي داو تاكلاك ه فنب ثعمند الئ د لكو هنثعد لاعمف هسغند هماأ ىدعتد لعفلا ناو ه سند

 شمحلاث ءملاو هه>وهبتعب وهيه ىأ هثعبلامف ىاراقلاو وأو هبت دعب لاممف ءامأ ايهما !ىدعتي

 ةلو-هملا نيعلا هرك ذاذكهىرهزالا لاو سو" اللرغظا |ناكوةرج-هغلاو ثع ملاين رز1تاو رسوألا
 مون ثاعب موب هل ملا نيعل !تانىيلاقلالاقو ةمعملانيغلاهلعف ثدللا «ذدجو نصءا نيدو ىدةاولا

 لاوواضدأ ردن |ةرايعمذهو ا: اشم نم ءانعمءاذكه لاع ءاملا مضب جزرحلاو سو" دلل ةيله اا ىف
 ىدسع ود .عيوهفادعب مخلانئذلا (دعبا نيثليل ىلعهنيدملا نم عضومةلمهملا نيعلاب ثاعد ىركملا

 ةدعامم تذ_ءابواديعبت مهب ت دعب ودعب ل-:مدعابتو هند عبو هبت دعب لا ةيف ْرِم-_هانو ءايلا
 ءاضق كك دحأ دارأ اذا ث د د-لا ىو تد ءامت ىنءءاداعبا سه ذملا فتدعبأو ا ديعبهتددعدت دعبتساو

 ىدع: اود عابت ىنعع لزتملا نعدب زدعتأ مزاللاادعتموامزالدعبأ نوكدو ةستقن !لاودعبأ ةحاحلا

 ةفاضالابالاءانعم مهفيالموهمم فرط دعب و هكله بعت تان نمادعب دعب و طش موسأ !ىف دعبأو هت دعدأ

 لي برةاذاؤر صعلا لق لامد اكريغصتل أب ةدمعب ل ءقهنمس رق ناقد اسلانعخارتم نامزوهو هريغل

 نع هنامز انخارتمىأورعدعب ددزءا>و بد رةمااريغصت ىمسدو هنم امد رفىأريغصتل انرصعل الدق

 عجل اوب هرق الا ف الخ دعد أل اوكلذ عم ىأ كلذد عن لةعىلادت هلوعك عم ىنعع قأتوو رم ءىدش نامز

 ص: ل رلا ةلزنع ل او ىريهد تءا> لاقد ىئن الاوركذلا ىلع عشب ناسفنالا لثم (ريعيلا]) دعانألا

  1 1ذ  717

 ةسنينن و ل ل تيرا عسا ذا



 ا : ١
 1 مءاامخد رمش م م سالاو اهالاوامو همام هغلىف لة تانزن مارعشب هرمسدأ هنرمشب لاقيف ةكرذللاب

 مشل نوكد وريشب فقالا نم لعق مساو نيتغابةمبسلاًارقو برحلا ةمامةغل ليقثتلاةب دعتلاو

 تقلطأ اذاو ة-غلمضلاو ءاملاريسكب ضد أ ةراشيل او كلذ نم ىلعف ىرعشبلاو رشا! نمرثك ًاريسكنا ىف
 بصقو ةمدعؤ لدم :ريشنل ا عجلاو داملارهاظ :ةريشدااوه- ولا ةقالطرسسكتلاب رشدلاو ريذلاب تصتخا

 نيرشدل ن من اولاق لب زنتلا فوهوعم لو هونثب رعلانكل هعج وهدد ناس ل1 ناطأم

 ىلمءتسا ىتحرتك هدب ىهو هترمشبب ءالوق سم الارابو اهترششمب عتقتهتج وز لج رلارعش ابوانلثم
 2 اذاةعاشب ر تحت تا ماع ئنلا ( عك ههحو ترسو ل23باننمار ثيمدألا ترشد وهظحالملا

 هتهشدتساو ساعه>ولا عبو ممدئأرظنملاع' ةروهوهف عرتريغت اذاعد د لحرو هنتر ثعو هقلخ ءأس

 قش نيشلاحقفي قشام !|قاقتشاهنموذخ ا اذااَعْسد (قشد) ةرارضو ةهارك هيف عشب ماعطواعشر هتددع

 زاوج هيب رعلاانازو الا نع تابرعملا نم ئمج رذيال لاف نم سامو قشاوبلاعحاوب رعملاشو
 مشب ||| نمامث: ناويحلا (مشن) ناهج ولا اهيفىرحب ذا كلذ هبشأ امو عاطل اوقنادلاو مالنا ىناكرمسكلا
 (امهئلثرابوداصلا عمءابلا) مشد وهف لكألا ةرثك نم مات بعت بان

 ةرصدلا ةفورعملاة دليلا ثيعس او اهرمسكو ءابلا تف عم انها فذعحت دقوةوخرلا ةراخا ةرغناذو (ةرمدبل 0

 ىفتيني ةيمالسا ةثددتىهو نيه ولابىرصد ةي_سنل|ىفلاقي و فذحلا عمءابلاحمتف باح زلار كنأو

 نود :دد> قانا> داذ مرداودلاىراوسر درا م و ناقه تا

 هترمصدأ ل امد بامسأ او بيس ل ئمراصنأ ع حلاو تارمصء ملا ةكراخلاهب كردتىذلارونا ارصنل او هيكش

 ىءاملاب ىدعتم هب ريصب انأف ثلع نيدهغبار صد ةعلرسكلل اومخلابئذلابت مصب واراصنا نيعلاةيؤورب

 لاقيف نات ىلا ف ,عضتاارىدعتد وةريخ ولع ىأ ري ريصنورمدد وذوشو ه-ففند ىدعتد ذقو ى مدغلاةغللا

 َلِح رلاف كهل رك 1م نمم مر لاسر سدل وبأو ةري_عيلا ىنء؟ را تقسالاواريصيت هيهترصد
 ديسأ نب ةمتعهمعاو ةندها طرش ىلع هيبل اطل ف هو هياعدتلاىلص هللا لوسر هلسىذااريصب وأ هنمو

 رصاشبلاع-+ اورصنشلاو ىطسولا نيد ىتلاعمصألا داصل اوءاما ارسكيرصنملاو مب 2لممدساو
 لصنلا (امهثاثباموداضا !عمءاملا) ةبصقو سعق لم ةلصبةدحاول افورعم (لصملا)

 ةعضنلا || ددبو تادص“و رقوةرقلثم عاضدو عضبو تاعضد و عضر عما او محللا نم ةعطقلا (ةعضبلا)

 نم بلع نع وعلا ىلإ مدل سو ا رعلاضعب ورك ايددعلا فعضد و فاعتو
 ماتش ل د و ةوسن عضد ولاح رعضب لاقيف تنم اوك ذملا هيف ىوةس ةعستل | ىلا ةعب رآلا

 له الو ف.تلاك تنؤملاعمفذكةورك ذملا عم عضم ماسلا تدم ن كلر

 ةأسصانورشعو عضد والج رنورثعو ةء«ضظد لوف عياش ثا ضعبءزاجأو ند ردعلا ىلعدازاهف

 000 أو عصمت !ىنعماذه ىلعاولاةوديزوأ هلااذ.كهو

 قاطد حاكنلاك اضد أمي وزنا !ىلع لطب و عامجلاو جب رغلا ىلع قاطب لاذ أو لفت لم عا اضدأ هعج
 هت رزاءاشبا# ارا عشنا و رغكلاو ركسلا ل_ةماضي ا ردصم عضبلا لبق ةو عامل اندفاع
 ع حو ةلافن وو زتفىأىف ن+ءامهراه 0 رز م-غلا تفي ىورب نوعاضبأ ىف اسلام ال

 ىأاهعضب كلم لاقي ه_-:مواهعماجاذا نيتهغباهعضيم اهعضي لاقي و تعضبأ نمر دصمروسكملاو

 لالا نم ةعاطق بك-!ايةعاضملاو ةعضامسا ععضاننم مساوهو ىنعموانز و عاملا عاضيلاواهعاج

 هتلعجئثلاتضعبتءاورثك !مفلاو اهمضو ءايلارسكية ني دملابةعدق رمد ةعاضد رثرو ةراهالدعت
 باينماعضد محللا تعضبو عتاضياههدجو ةعاضب هل<2اء فل الا, ىري_غهتءضبأو ىسفنا ةعاضد
 ىهفلاسناف مداهنم لي_سالمظعلا غايتالو محللا قشت ىتلا ةصشلا ىهو ةعضايلا هنمو هْمََمْش عفن
 (امهشأةباموءاطلا عمبابلا] مثكتو ةكلا ا :وهعطقاعضيهعضن وةيمادلا
 مطب لك حطم لاو ةهط لاو قاتسا ىأ حطبناف هدمها ههجو ىلع هتسطب و هئطسر عفن اي نماعنط» (هتعط»)

 ل ا



 ىهلاقياكءايرابلا ىهلاة يف ْتْنْوَت هذ_هو دو دم ففخءالعاف ىلع ءايراملاو اهفذ. حو ءاهناتاسث
 ىرابلاىزرطملا لاو ىرابا اوه لامي فرك ذة ةمالعلا فذ > عمامأو ثدنأتلا ةمالع دوور ةدرابلا|
 (امهئلثيامو ىازلا عمءابلا) ءابرويلا ةيسرافلاب هللاتيو ريصحلا
 مصفًاوهفرسكلاءال اءاصعفلا هلوقتالو تيكسل|نبالاقةغل تفلاو رمسكلايهودضو لما ازد ( رزيلا)
 وهفرذببب حلك ليلخلانعمدقتدقو رذبوهامناأط خل ةيلارْزد مهوقو ديردنبالاتوروزد عسجلاو
 تريني هنال لة يلار زيد هيسشتل !ىلعز از ةلارزب دودلا ضعبل مهو ةودرد نب!لوق,ضراعيالفرذرورزب

 -ا|لاعف اءانينال سامةل!نءاه>و رن :ذاث ةغل جتفلاو ةزم_هلارسسكي ف ورعمرازبالاو ل_ةيلاك
 (زبلا) رازبالااهيف تيقل ًاردقلا ترزد و ريزانأ عماو برعموهو سا..ةلافالخ ىلع در هلل هيمو
 لجروبايثلا نمرساتلا ةعتمأ لمقو ثدملا ةعتم أ نم ةصاخ بادشل |لسمق :وبايثلان معن حفلا
 ةزدحالسلا ىف لاقي وةْرِبلا نسحوه لاقي ةّميهلاءالا عمرك! ايةزيلاو رمسكلابةزازيلا ةفرطاو زاب

 مدلالاسأو طرمش ل2ةباب نماغزد مال او راطيبلا (غْردإ) اهفذح عم حتفلايزب وءاهلا عمرمسكسلاب

 قصب ىعماف ارب ل5 بابن مفزبي (قزب) هغزاب ىهذ تعلط سمشلاتغزب واغوزب ريعبلا بان غزدو
 ىوتسن لزايوهف هعساملا ة:لا ىف هلو يهبانرطف دعق با, نمالوزب ريعملا (لزد) هنم لاداوهو

 لاعد ب ةئالاوه دوةملاثم لو .ملاو ماقتسا هل اردىأ راالزدولزدولزا اوبع جاو ىثنألاو 0 ذلاه سف

 نازوىزاملاقامتشاه-:موبلغاذاو زم (ازد) ه-يفامتج رذتساو هتيقثاذاالزيئشلاتازد
 ىازلاب رعف هغل تامل! نازوزاملاوةا ضو ضاق ل-:مةازد ع-ه او صوفذملا بارعابرعيف ىَماَعْلا

 هلصاة ةغلل هذه ىلعو ناريذو ران لثماضي أن ازيد و باوب أو باب لثمز اوبأ ىلع عمي وثالث !تاكرخلاب
 امهثارامونيسلا عمءايلا]) هيف فال الز ذمزايلاوجاجزا!لاثذوب
 رنم (ريسلا) نيتاسلاعسجلاو برعم يور مهضعب لاو جن رعءارغلا لاق هن اوهنالعف (ناتسلا)
 لاق هيد اص ناوفص تند ةرمس هنمو ةأرملا تممءاموةرمسد :دحاولا ل-> رلا ىمسهب وفورعم لأ |
 عضوم لكىلا ةعيبطلاهعف دنمرو لءةروسامااوىرطى أر مس تاءذو ضخلا ئش لكن هرمسلا سراؤنب|
 هثود> نك: ل: دعما ىفناكناؤكلذريغو راغشالاو نييثنالاو :دعقملا نمةيوطرلا لشن نديلا نم
 ةطنحلا (تسسب) ىبرعربغليقوروصايلاَهيذ اداصنيسل الدبتدقو قو رعلاءاوفأ حامفن ا نود
 قبول !ثدسسدي تدكسلانب !لادو هلوعفم ىنعع ةلمعف ةسدسل ىهذ تغلاوهو ل25 تان نم اباهريغو

 هريغب هتطلخ ئن لك ةسيسل مدل !لاؤو ثالا نم دش ا وهو ءاملا نمْئش هتللد اذا اسد هدأ قدقذلاو
 ط-بواطس بولا لجرلا (طسإ) لبذل ىونلابريعشلالثموأ برلاب وأ هلي: مث طقالاب ود وسلا لثم
 فورعم طاسلاو هعسو وهرثك قزرلاهللا طسر ود_صقا از وام قافنالا ىفاهظسدو ةروشنم أهدمهدب

 ةطسلاو طسب عج اركلذو كفو شورغم ىنعم شارفو ب وةك ىنعع تانك هلم لوعشم ىنعع لاعفوهو

 قساوبو تاقسابعسجاو ةّمساب ىهف تااطدعق باب نماقوسبةلدقلا(تقس)ضرالا ةطيسبل اوةعسلا || سي

 نيسلابس:لاقد اللادر مهضعد هعنمو هنم لادءاوهو قصد ىن«تافاس قسورهم هلع ىف ل+رلا قس و

 وهف عض ىنهعةماضغمطضلثمةلاس (لس) ليلطاىلا ءازعواهربغوةلذفلاك لوطلا:دايزىفالا ||| لب

 نمامس (مس) اويسكاماولس أ ندذلا 0 ءاوأ ليزتملا فو هتنهوفاألاب هتلسدأو لسان وليسب ||| مسد
 لاقاذاةلجس (لعس)كهخلا نو دوهلاقب ركلذك مستو مسنباو توصريغنماليلق كدت برم باب

 ىرهزالاد شنو هلل امسبتكوأ

 لمسملالالدلا كلاذاذ يح امف 3 اهتمقل ها نغدنه تاجسذدّعل

 ىو هللا: ؛حوّشاالاهلاالر هند !لاتاذا لقو-وقاو>و لعمو لعي>و لمسحو لذهو لدج هلْممو
 يامهثلثدامو نيشلاعمءابلا]) هنلابالاة وقالو لو>الوهتلا ناو ةالصلا ىلع
 ىدعتبو رول ارد_هملاو اضيأراش,ةسالاوهو ىنعمو انز وح رغب حرف لرش اذكب ( رمثد)

 معرملا
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 لصألاوكراءموهف هيفىلاعتهللا كرابو ءاغلاو ةدان زل ةكربل اوءاهما فذ الرب عسجلاو ءاملاريط نم 7

 ديدشتب نالعف ىلع ناكريلاو تاكرابملا تايهأ اهنمو ءاملاو فل الاب لمعي الامععمج و هيف لراس

 هيفرهش الا واضنأ ة._سنلا ىلع ىناكرليقاعروءارغل ان ءةلوةنمةغلهذ هو فو رعم ءاسك نيعلا
 مد || ميج اورج نءردقلا (ةمربلا) بابلالوأ ف مدقتو نالقسءونارةعزنازو نالالهف ىلع ناكترب
 ىدعتيو نعموأنزو رهذوهفارهذرعذ لثممر وهفامرئئلانمرب واضرأ مار و ف رغوة ف رغل-:م
 هتردئثلاتمربأووه مريناو هتمكحأامارادقعل !تمرأو مرب ل ثم مرتو هب هتمربأ لاعِف رهاب
 ةينرب || ل-ءانعموىم-عأ هنأ ىلمهسا١لقنو رملادو+أ نم عون ىفرعلاو فو رعمءانالوألا معن (ةينريلا]
 فرص :ءرغو هو لمعغ»هنزو نورد وهب تءاكتواهمالكف برعلا هتاخدأو دم> ىفو لجر,لاق كواسم
 نيطقيهلث مون ازوألا فر دانوهو سايةريغىلعملا-اركذملا عمكسي رعي برعلاضعب ودان زلاو ةيلعلل
 كلاسملاب:5ىوءارفصاترهزوج زانيلا هه: دلة دوهو دمضعب و رانلايدقعي ل_سعوهو ةمقعب و

 .  [||نءءاسحالا برقبة ب رثدبىمتو ماهل ارخ نم س مثلا علطم نيعنع هفارطأ كردتال مر مسا هنا
 ههرب || فرغلثمتاهربوءربعمجلاو ةدمىأاهقفو.اءلامضينامزا|نم (ةدر) تضم ه دعس ىد راد

 نيلوُقلاىرهزألا  ك>و ةيلصأ ل. ةوةدئاز نوذلال.ةاه-اضداو هذ اناهربل اواههو>وىفتاذرغو |
 لاقاك ناهربلايءاج اذا هربأ لاقي نأ باودصا اوداوم نالف نهر مهنوةو دنا زنونل اىنالثلا بان ىفلاقف
 رصتقاو ةيلصأ اهنوك ىلع ىرهو1 رص ةةاوه4-:ح< اذان هرب عاب رلاتابفلاوو فارعالان با
 اك ىراوملا نمءاضديلا ىهو ةهرهرل ا نم ةملا ناهربل الاف ىنارعالا نبا نعىكحام ىلع ىرشختزاا
 مساناركس ناز وناهربو داوم نهربو ناهريلارءاج هربأو لاق هتءاضال طياسل نم ناطا_سلا شا
 لجرلا مهرو يم-عأوه لم قون ملا لوله نم كلم معا ةزمشا تف ةهروانب اصصأ نمناهربنباو لجر
 ل-.ةمهداهزو دو:هادابع ل بقاسوف ةمهاربااوفرطا انوكسو رطل اةمهربا ا سراف نبا لاق ةمهر

 ىلإ ةمسن ىوه ريل ال-قو ىحه در لامة همسنلا ىف طقست امال ندوذتلاهمْشت نونلاو نمه ردا ولا

 ةمسلان وكستف كلذ عد تاف اهيلعمه ىلا مهد عاوق مه دهم ىذا اوهنامه رب هعسام ماك نم لحر

 لياد,نولد:_--:وناوءملاموط نوري وءامننالا هئعب ىلاعت هللا ىلع نو زوهعيالمهو ساي ةريغىلع

 ةمكحلاروهظب بمجأو ةمككلا نعجيراخملظ هءالياف ناودعلاو بنذلا ن «ء ىرب ناوم> نولوة يف ىلةع
 هيلع ناو عللاغب ريش: ناومدلل تينا ارذستسا إي هلامارك او هيلع هلاغي رمشت ناسن االرذست نا هنأوهو

 عضاوملا با انو باحرلاو ةيئذالاءال_تم | ىلا ىدأ هلسانت ةرثكعم هفنأ فتح توعىت> كرتولذاضدأو
 ند ةب وقت ىهو ةلصدالال ص هح ذزوكف ءانقل اهي رثك وءابولا «:م لصف ءاوهاهنم ريغتمف

 ىرب || ةفوذح (ةريلا) ثمعلاو مغظلاي وقل ىنتنا ةمكتللا ترهظاذاو ةميظعلا:دسةملاءذاعفدوناسنالا
 رعشن مةمازكناو ب شحللا نم شاش لاو هودذو رغص نم نوك.ةريعملا فنأ ىف لعت ةةلح ىه ماللا
 ىريموهف ىر بابن مان رمَملا تب ربو ةرب هل تاعج فال الاي ريعيلا تدربأو سايقريغىلع نور ع-لاو
 ةياريلادعبالااذق ىمسالاولاقمهنال عاستاهيف ةرامعل هذ هو رسسكتلاب ةباربلا لعفلا معاو ةغلهنوربو
 ىرور#اترمصعل ءازاخث هيلا لوثدامصساب ىعم ينك هتيربىربل لاقي فيكف هيصق ىعس!اهلمقو

 هتأراودملاو غفلايءارو ئراو« ىر وهذ هيلط هع طعس ارب بعت باي نمز وم همأربو هند دنم ديز

 هللا ربو اضدأءىرب وهذ ىنعموانز و لس لدم هنمئرب وهنمأي ربهتاعس دي دْعَتلاب بيعلانمهتأربو هنم
 ىانن مأرب ضرملان مأرب و ةلوعفم ىنهعةليعف ةيريلاو ئرابلاوهفاهقلخ نيتهفاهؤرد ةقيلخلاىلاعت

 تاريتساىرشخئزا لاق لبالانماهتءارب تبلط ةأرملا تأريتساو ةغا برق باين أربأرب و بعتو عفن
 ىت>لب رتلاورتنلاب هلو ةيقب نمهرك ذأ ريتسالدالا لول ان مر متساو ةهمشلاعطقا هرشآ تبلطْئ ملا
 هتضراعهتي راو بارتااصعلا ل_ثمىريلاو «-:ءتهزغت لوبا !نم تأريتساو ئ هيف قمن ملهنأ لعد
 تاغل اهيفو ةلوعافرب كة ىف ىهولامءةسالا فروه ثملاوهون سن اريصلا هي رابل او هلعف لثع ثدتأف

 1 سس سس حمس هعسص سيور مس وص سما
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 ريغصدوسأ ءاسك لاشي و عب يربخ_دءاسك ةدرلاو ىشو دو و صعدر لاقمف ص_صخغأل ناضد و

 (ةعذربلاو) رملادوجأ نم مغلابىدربلاوىولبا ار اين نبا اه همءاو:درب ونأ هنمو لح رلا نك ابو
 بكربامرامدللىهانذامز فرعىفو ل-ًالاوها ذه عذاربلا عماولاذلاو لادلاب ل-رل ا تدحت لعحي سلح

 حمقلامشلاي ريلاوءارصدل ا ىه هلا ةيسنتةيربلاو رهل !فالخ متغلاب ( ريلا) سرغلل جرمسلا ةلْزْأع هيلع

 ىأاضيأرابو فلاب روهنادذع لعياعنازو اربربيلحرلارو لضةلاورمذلا ريسكل ايرملاو ةربةدحاولا

 هلوق هسنمو ةرفكو رفاك ل-ثمةررب ىفاثا !عجوراربأ لوألا عبو رحاغا !فالخوهو ىتوأ قداص
 لوسقلاب هلءامدو كل ذن هلءاعدارابترمدو تاماطلا ىلا كلاوعد ىف تو دصىأترررو تقدسد نذؤلل

 تيقوتو هباحمتي رحتو هبت ةفروهبل اةعاطل !تنس>ًا ارو رواربءربأىذلاو تر رب وكامعرب لصألاو

 جطاىف هسفنب اضيايدعتم لمعت_سيواضًارابو ربوهفاضدأ ارب لوقلاونيهل او جاارب و ههراكم
 امجيفربأ نيهلاو لولا ف ترربوهل.ةىأ ارورب ريد ج1 ا ىلاعت هتئار, لايف لوقلاو نيهلا ففرحلا,و
 ترربأو ج1! ىلاعت هّشلاربألاَعف زم اب ىدعتب ةغل و راو رانأفام_مف تةدصاذا اضن ارو رب
 امو ةريربةد>اولا يل صود_شااذا 'لارالار مم ركلاثمرب ريلاو ريال ثم ةرملاو نيهلاو لوقلا

 بارعالاكب رغملالهأ نم موق م-هفرفعح ناز و نءءارو نيد د>وم نب ءامدرب ريلاامأو ةأرملا تيمس

 :زمفابىدعت و رهظدعت بان نمازورئثلا (زرب) برءموهو:ربا اربااعمطاوهظلغلاو وسما ىف

 رسسكسل او حتما اب ز اريل او لعف أ نم لوعغم ىلع تءاج ىتلارداوذلا نماذ._هو زوريموهف هتز ربأ لاقمف
 ىنك اكوهلا نع هب ىنك حز رابلا ءا ارهدلازا ريلا لبقو رعشل |نمىلاخلا عساولا ءاضغلاةلبلق ةسغل

 ذروهفةزار صخشلازربو زرامموهفازاربوةز رابم برحلا قفز رايو طوخت ليقاكز ريت لمّعف طئاغلاب
 زرت ةغينعة زر ةأ هال دقو ليلح فيقع ىنعم او ةمدخو مكخوهف هماضذ مضذ لثم ةزرب ىثنالاو
 ارب ريتلعلا فلج رلاز ربو تابوجحملادح نع تجرتنو تنسأىّتل |ةأرملا ىهو مهعم ثدضتو لاح رال
 صلاخلاس هذلازب ربالاو ةسمللا فل للا ىيساذا ازد ريت سرفلازرب نمذوخأه هءارظنقاذو عرب

 صربوءادربو صربأو هف اصر, سرب لثم شرب عم او ءاهبرب ىثنالاو سربأو هفاشرب شرج ( شرب) برعم
 ءارجو رجأ لثم صر, عمجلاوءاصرب ىثنالاو صر أرك ذااؤ بعت بابن ماصرب مسجلا(صرب) ىنعموانذو
 ىناثلا ىلا هتفذأو لوألا تدرعأ تش ناذادحاوام«االعج نامء امو غزولارابك ص ربأ ماسو رهو
 ةيفحلا ةيلعال نيهج ولاففرصنم ريغ هنكا لملاك رعأو حفلا ىلع لوألا تنتب تد_ثناو

 اولاقف ىناثلا مسالا اوفذ-_حاعرو سربأ ماوسو صرب اماس عمس+او هينئتل اىناولاو لعل انزوو

 عربونبتضغب عربي لسج رلا (عرب) صرايالاو كربلا اولاشف لوألا اوف حام روماوسلاءالؤه
 بلاطري_غدلعف ىهالاب عريتو عراب وهف كلذ ريغوأ ةعاصموأ لع لضفاذا ةماذخ مذ نازو ةعارب
 رسكو اولا تايباصدلا نم ةبعمنالا وشاو تنهنيعلانوكسو ءافلا حّمفد لوعف ىلءعوربواضوع

 لاقو دور زو روةعوداو مءاروةءو فورعمتدذ عورخالا ريسكللاب لوعف دج وبال هنال أ طخ املا
 اهيف سايل لادغال ءالعال |ءاوسالاوةباو رلاعف دىلا ليدسالو رسكسصلا,نوئد_غاهاو ر مهضعي
 رثكوهسؤ رترادت_ساةعربتدنلا (معر) واولا تف ىلعاوفتاو رسكللاو ستفلاز اود باوصااخ

 (قربلا) حتفني نأ لبق تاينلارهز رو صقم هناكمعربااو رهزأ | هماك موعربلا ليقو موعربلاوشو هقرو

 دعوأ قرأو ل-حرلاقربو قريلا اممرهظاضدأ اناقربو ل-تةباءنماقربءاهسا !تقربو فو رعم
 عمجلاو ب رعم ىمراق قد ربالاوءامسلا ىلا جو رعلادتع ل سرلا هسيكرت لغما اوك ةبادقاريلاو رمشلاب
 ءارملات عقرب وهركشي نم مهنمو فيقخت ثلاثلا حتفواههجو هبرت_ستامةًأرملا (مقرب) قد رابألا

 ىلع عقودعق باد نماكوربريعبلا ( كرب) عقاربلاعمجلاو عقربلا تسل ىه ثعقربتو عقربل ااهتسلأ
 عضو مرفعج ناز و لريملاو ريف «-:دارثك الار غلوه مهضعب لادو انأ هتكربأو هر د-دوهو كرب

 '. 2 كس ع موا دج نمو سس سجس يو جوج بج جنس جس جو ا سو عج و بو
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 نيعلاهت اذيوكلذك لوألا متفودملابةءاذب وءاذيامههتفب ذو مهما ذب ًاذبو هيف تاغل برقو بعت ىلا

 اموتلشامو ءارلا ءءابلا] آ_ هب تةغماوهنردزا

 رهزملاهيم مت برعلاو هريغو تيكسلانبالاقو برعم لق اذه مهلا ىهالم نمرغع لام( طبربلا)

 3 اارمسكسلاب (باربلاو) هما رفق أمسوفو رعم» اسكن ا ارغعز ناو (ناكتربلا) دوعلاو

 ىدلا ريطلاو عابسلان نمةئاثملاءانلايوهوقدن:نازو (نثريلاو) بائرف هلصأو ىمسعأ لق ىرلا ىف
 ىذنهو مسنملا فاناىذنموناسنالا نمرغاظا اوهبلعُت لا ناسنال انمرغطل ا هلزا-ع دمصتال

 دئامصلاريغريطلا نمو بلخناريطا !نمدئاصلاو عابسلا نمو فاظلافاظا !ىذنمو رفاحلار ةاحلا

 ىرابنالان بالاك ةمدعملالاذلاي(نوذربلاو لاهلك عابسلا ف نئريل ازوحيو لاتنئرءلااهودغو بالاكلاو

 تاع تاو لقثاذاةنذربلجرلا نذربسرافنبا لاق هنوذرب ىئن الاىاولاناعرو ى ةنالاو ركذلا ىلع عت 3

 ممن "اك ةيلصأ نوذلا اولع- وبار ءلافالخوهو لالا نمىكرتلا نوذريلا ىزرط آلالاق ا

 ىلعةبرعملا لمص نم دنع نو ذربلا سامة ف ب رعهنالةدئاز هنوننو ذر ا ىفاولاو بد رعتاااوطحال

 باحسلل ضرعي راح مرو هنأ بطلا سم 5ضعب ىفو فو رعمءاد (ماسربلاو) نودلا دابر هلل رجلا

 لاق لوعفلإ ءانبلاب لج رلا مسربو برعم ماسربل ادي ردنب لاك عامدلاب لمحت مح ىملاو دبكل | نييىذلا

 ءارلاو :ز مفارمسك تاغل «بفو برعم مس ربال اد تايمر مس وعر مالي الا ثيكاذا نا

 3 ,رطاو جليله العم مجتفلاب انلبم دلال ارسكي للف امداكل | ىف سل لوقد واههنع تءمكسل نب اونيسلاو |

 ل ملاقو ةوشرلاع انا لطالب اوءارلا عتفو ةزمشارمس < هعلام لاو ةثالثلا ف ةيناثلاو

 "0 د ةوخ اطول كل طابالاربصتت لمطاربلا

 ءاهسلا3 ىجرلاوءاوأم ماجلا (جد) سنارع لاعمملا اوةلب وط ةوسذلق (سنربلا) فلاب للعف دقفل ىع

 :ًارملا تت - ربو جاربأو جو رباه يف عمجلاو ءامأ !بابل_هقو مظعلا ب كوكل !لمقو رمل ةلزنم لق

 ادلومه:ظأوىرهو+ ا لاق هيف رو قاعي ضرغ (ساعربلاو) بناها اهتسادعوا مند زترهظأ

 تءعفتراو ترشن هفك ص: مل! ضيقاذاف كل ارهظنمتاءممال-لاس ور( م-اربل او) سدحارب هعج و

 (حرب) ةقدنب لةمةجرةدحاولااهروهظوامنوطب مجاورلاو تاممالسلا سر مجاربلا ةيافكلا فلاقو

 لاوَرلا لمة لوَعَتِب رعلاوةحرابلا ةيضاملاةل لل لمق هنمو هناكم نم لازاحارب بعت بادن حرمد ىلا

 ءافقناح رب و ةمزالملاو هم ةمظأ اوملاى_هعاذك لعفدح ربامو هقراغب لهناكم حربامو حراب ىهف هبت فسو

 مدلس ل مم ح ارلاودشأ ىأ كلاذنمحربأ اذهو مظعو دت_ثااحب ريد بريذلاهبج ربو ىه آلا عضو اذا

 قاناخد اسس ]نراك حال از رد لد (دربلا) ءريغو رم نم هيف ةرتسال ىذلا ناكملا

 درب ورحل ا دش نوكسوةودرلا قرهظا: الصاولخ داق ءملاو هنادعتلاءام لاك رهطلابا اودربأامأو حاب .صلا

 لاق ايدعتموامزال لمعة سف لق اب نادر درامأو هتراوس تنكس اذاةلوهس لهس لدم ةدوربئثلا

 رعاشا لاف اددعتموامزالنوكت ى ا لكنهم نوكست ةرامعأ اهذهو دورس درا وهف هن دروع املادر

 ايك او ىكيتوادايك ادريس ٠ اهئاق باك لا ىف ىدولق لطعو
 4 هده لمعت اين ىدربل اودراممل اعملو ميملارسسكي درملاب ة لب دحلاتدرو ةغلامم لمةمءلايهت 3و او

 ماعلا بح ىعس ةاوسخلا هن لاقل م لزند ئد نيد عشب دريل او دربل !ىلاسونملا افا ىلءرصحلا

 نازودو ريل او ماعطلا سض: الهد راباهلعست ىأ ةدعملادرمتاهنالكلذب ثيهع مقا ةدريلاو نزملاب>و

 ىلا ب رعلاضءبلوق هنمو لوسراادنربلا اودوربلاب هنيعدر هنم لاقد نيعلاةرارس نكس ءاودلوسر

 55 د ريدربا اةبادإ لاقي والممرمشعانتا ىشو اهعطقي ىتااةفاسملاف لمعت سان هلوسر ىأ توملادبرب

 ؛ :

 نموذبوىذيو فل ًالاىذ.أو كلذك ةيذي:أ ماو ليعف ىلع ىذب وهفافدص هماللك ناك ناو هقطنم ىف

 دور وداربأ | هعج وفو رءمدربلاونيةهدد در ع اور ١١ سالما ١ !نمراعت_موهفديربلا ىفهريسا اضن أ

 ظير

 ناكنر

 نار

 نوذر

 ذو

 رانر
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 00 تا ار اعاوذا هلدبر نأ نكفلط ناهبر ىسعةع.لاىفوا مهانعم برام نياوعفمىلا

 نم (ند ِملا) اضدأةلدانملا ىهوءانعع هريغب هل د ساو لثق با, نم هلذدأ هرغب بوُءلات !ددو لعفو

 لتاقملا ىوساموه لاّعف ىرخأ ةرابعبمه_ضعبريعوىرهز' الاهلاةىوشلاو سأرلاىوسامدسملا

 لامع' الا ىممادبأ اولذ منال تفيضأُم ءاملا تف ذح ن نك نادبالايةكرمش اهلص نا دمالا ةكرششو

 صدراخدلاو نيمكلانودنط.لاورهظل !ىلععقياموهو هتمراعت-مصيمقلا ندبو بساكملا ليصعتا

 :اشلاىلعةندبلاعقتالولاق ّذريعب وأ ىرهز ًالادازو ةرقدوأ ةقان ىهاولاف ةنديلاوناددأع. هاو

 مظعا كلذ تيمءامونح ثء>و اذان ىلع هلوو هيلع ل ديو ةصاخ لد الا ىهةندملا 4م“ الا شيلا

 هاا هل ا هللا ئر مالسلاودالصل|هملع هفوقوهو ةنسلا لك الان :رغبلا 5 تقل اا غاواهدد

 اهفطع 0 اق 3 ول ندب تنكوذا فاما. مني ثردحلا رفق ةعبسس نع

 لاق روزطاف هلرتشنامةرقلاف كرتعتأ ًاراخ لحز لاقف ةلدر اتا فة دكلاو جالا ىفلسو

 تمهفاو نادللا لهأ اهاهجا ل ندبا !سنج نم ةرقبلا تناكولذا كلا ىف ىنعملاو ن لل !نمالا ىهام

 ارك ذريعبلا دارملاق عورغلا قف ةندملا تةلطأ اذاواولاهرذنو ربذن لم ارب دمت ني دب عجن دمل اناكو

 ثنؤملاو رك ذملا هيف كرتشي ن دايو هف هل ةرثكر هندنمطعد_هةباينمانوددندنو « ىئنأوأناك
 زا ال نيديوهفكلذك ةماضضمضغلثءةنادينديو عكر و عكار لثم ندب عجلاو

 امتألىأرلا ةمدب هتمو كلذك ةهدابم ههدايرهأج انو هتغب عفن بأ نماهدب (ههدب) نسأوربك"

 ىاىديوهتيدبأل لاممف ةزمفابىدعتد و دايوهفرهظاو ديودت (ادي) هادم | لاو و رات

 ىلاةءنلا رد ندا سل ةلاتمودنالاو اضن أدان وهفاهيل اجرخر مسك او جتفلايةواديةيدام لأ

 ةديلايمألاو ل ارهظدملام هلرهاظ يع ًالاىف هلادبو هدام ٍلاعمجىداوبلاو سايقريغىلعىوديةيدابلا

 رسكلا.ةءادبلاو ةغل تأ دنأو هتمدئهبتأدتءاولكلازممأد.ًأدنأ: لابو ئشااتأدبومالس لثم

 ةأدنل او ةعامججو ىر نبا هيلع صن ىامْر مهل اناكم امل ايةبادملا اراضبأ هنم مع !هعللو الامضو دملاو

 ناكو مهم دةمو مه ديس ناك اذا هموقءد.نالف لاش هنمو ءادتءالاىأ إ ةأدملاكلل هد ءانععةرقلثم

 ى-وعفأه :رفةحارتملاأدبو مهةلخ فل ذلايمهأ دنأو قلحلا ىلاعت هما ؟ ًادبو هلوأ ف ىأ ره الا, ادهءاكلذ

 هتئدحأ هنأ د يأو ثدحئذلاأ و بعل ارعألا,ىدبلاو ةعدقلا ةيداعلا الخ ىشو ةنداح ى أ ىدن

 (امهئلثيابو لاذلاعمءابلا (

 0 الريمم عذاو ابعاد مفر دبس

 ردصملاب ةموستامار وذملارذيلاو ةعار زال صر لاى وهعملأ اذا لق باب ن نمبحلا(ترذب) هعفوح

 معكااوةهطن كاك بولا يف رذملامهضعبلاق نا الا برمض لدم لوعفم ىنعع لعفاماو

 رذي وهفرذبي بح لكليلخلا نعل قنولامعتسالا فرو ه.ثلاوه اذ هولوّبلاو ني>ابرلا ىف رزملاو

 ل رذيعلا قدشاهنمو وهرذ فريثكتو هغل امم ليد انهت رذبوهلق ةرف ملاكا! ترذدو رزبو

 مهضعد و ةدإوم ل ءةوهبر عملة ةسار كاةلفاقلامدقتت ةعامجلا ةقرذملاو دصقلاريغفقدرغت هز رد

 ىدأ بنءااربصع نم خسبطاملا الا مب (قذإبلا) اعيجامممهضعبو لادلابمهضعبو لاذلاب لود

 هحانأ هلذيو ءاطعأو هب جمد هس ل23 بان ن مالذي( هلذب) برعموهل ايو ركسموهوا دي دشراصف خدمط

 نم نعام ةردسلام ةلذل اون اهتمال او همدخلا تاو هل هلذشاو بوثلا 0 ببطن ع

 < مما ىملات . 0 0 اكان كارت نا لاف 6 او ةمدلا فتاح
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 هن اه رغصتو# :رقلاثم هن لضألا نمت رغالاش (ةنح) كلذ نم العن هرب : ارلاثدم“و

 اه بقل ةتيحل-هقو ىلطملا دع نب ثرلاتنب ةنمح نيهتنأ د بعهنمو:ًارملاتمه+رغصملاب و
  (امهئلثياموءاملاعمءابلا]) 2 ىدسالا كلام هيب مساو همأ ىاهئلا دبع ب سنو ةدبعاهمساو

 ىورومورلثمىتذدحاولا «٠ جالا عاصقف تضل انبل ه رعاشلا لاق لدالا نم عون( تضضلا)
 وهو ىنعموانزو ظالاتْضلاو برعم ىمحعأو هو بدذهنلافولثدو ففي و قالا ىلع عمي
 اضرلادنعلامت ةلك (ي) قاضأا لص ىهىنا اةيد رع تضل نوك ىف مهضعب فةونانه نمو ىمحع
 امرخشةنخدلوسرناذو (ر وضملا) راك الاؤ ف فختو ندونتلاو رمسكلل | ىلع ةينمم ىهوئشااي

 تر#«وراخوهفىدنلانموأاراملاءاملا نم عطس ئث لكو تاراخم وةرذعأ عملا اوفو رعمراذأاو

 ىثن لاو رذيأرك ذلان هكر ثنتنأ سعت تان نمار مغل ارك واهراخ عفترال-:ةبا,نمارذعردقلا
 نياوعفمىلا ىدعتد و هباعوأ ه«يصقت مذ بان نما سد (هسة) ر جو ءارجو رجأ لدم عمج او ءارخع

 ىطظسقر مسا لات صئان س* نو هتص ناس لكلا تس ومهءايشأس انل ااوستالو لدزئتل ا ىفو
 اهتفخاهصخ واتس ىبارعألانبالاقواهبف عبصالا تاخدأ اهتصخ واهتأ ف اسخ نيعل ا تس
 هلذيوداقنااووخ قمل ايىل عز وظيغوأ دج و نماهلتقعفن بان ماع هسفن (عض) دوجأ داصلاو

 ىأ لخاب لج روءالخ عجل او لم وهف ساف نازو لل |مسالاو برقو بعت ىنابنمالخ والذم (لخم) |
 هتدج و فاالا, هتاضأو دنع ل ضغيامم لئاسلا عنمبرعلادنعو بجاولا عنم عرمشلا فلل او لذ وذ

 (امهئلثيامولادلاعمءابلا) المع
 لثق با,نمادءئشلا تددبوىنتلابانو رقمالا هلامعت_سافرعنالو هتعدم الأ اذكنم (ددال)
 ارودنئشلا (ردب) هيقهل لراشمريغنمهيدرغتا ره لايديقساو ريثكتو ةغلامم ليقثتلاو هتقرف
 ترد.واراد,وافارسسا اهواك أتالو ليزتتلا فو عرسأ لتاودعقىناينمارادبو ةردابمهسيلاردابو
 رمقلارديلاواهلئاوأ ترهظىأ لدقلا ارداو: ترد واضنأأطلا: ردايلاو تقم سسضغةرداد هنم

 ةهكم نيد عضومردب و هب لج رلا ىمس مت ىلثة باد نماردب رمقلار دب لاق لصألا فردصموهو هلاك ة لِما

 قبرطلا فصتنم ىلءاذهسرف ند رشعو هنا ىلعامنمو هلاقيو برقأ ةنيدملاىلاوهو ةسنددملاو
 لاقو ردي هما هنمهج نم ل-> را ناكءاملان الار, ته*ولاق لانهردب مساهنا ىعشلان عوابد رقث

 ردسيبلاو راغغرابدنموهوانابقد_>أ هكاماموانأز:موانؤامرد.نولوغد رافغخ ومش ناكىدفاولا
 ئدلاتعدبأو لائم ىلعالمهقلخاهادبا قالا ىلاعتوزنا (عدأ) بوبطاهمفسادتىذلا عضوملا
 نم هعفرلاك عادتالا نم مسا ىهو ةسعدب هغلاملا ةلاسلل لق هنمو هتتدحأو هتج رزقا هتعدتداو

 ىعسيف هو ركمريغاهضعب نوكي دق نكل : داب زو أ نيدلا فص ةنوهاهفاشل امعم_ساساغمعافترالا
 ةفيلخلا تادهحاك ةدسفمام عفدتب هحكلادم هتضتق اوأع رشا !ىفلصأ هسنط دهئام هوهو ةحامم ةعدب

 عمدبلاو عدم ىنعي لعاف مما نوكمف هلعف نم لو اوه ىأ هال اذهىف عد, نالفو سان | طالخأ نع
 لقىلاعت هلوقهنمو بحتلا ىنعم همفو هرئاظن نيد نمكل ذ,درغتموه ءانعم ن"اكسف اذه نم لمعف
 هلال سرأ ل عئارمشلا عد رمش ىلاعت هنلادنع نم ىسولابءاجن م لوأ انام ىأ لسرلا نم اهدي تنك ام
 لجوه مكحملاىفلاتفو رعملوك أملا(قدنبل )مه اده ىلعان أند رذ:موند رمشدم ىلبق لسرلا ىلاعت
 نم مهنمو لعنف هنز وف :دئاز رثك الاد عهنؤوق دن ازوللا م1 !بابف بدذ تا! ىو زوال اكره

 امهريسكو أ امهضشي وأ نيعل اوءاغل ا مضب لعمذ ىف أت ةنك اس نون لككلذكولءف هنزوف لمع الك العد

 عجل اععبو ةقدنب | تم ةدسحاولاهبىيرب و نيطلا نم لمياماضب [ق دنبلاو لعتفو لوعنف ىف كلذكو
 تيخنالادبا اذكيهتل دأولادبأعجلاو ىنععاهلك ليدبلاو سكت ايل ديلا نيتهشب (لدبلا)قدانملا
 ىدعشي تانس> ت”أم سل اللا ل درو ا رييغت هتودص تريغىنءعالد دمت هتادرو هناكم ىناملاتلع> ول والا
 هسفنب ىدعف دي دْدَتلان لد. ناكمفا الاب لدنأ لمعتسا دقو ريدصو لعب ىنءعهنالهسفن نياوعفمىلا

 ع أ

 لدب



 , ريو دا
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 ةوسقلا ىفنيواستم ىأ ادحاو اناس سانل !لعجأس هنعدتا ىىضر رعنعو :دحاو ةّقب رطمه ىنعم لاو

 اوشش لو مالسنازو باس لاف ىناثلا ف فذغإ واضيأاريخأ ةدحو مءامس ثد دملا طغامهضعب لافو

 هباتكى هيولاخ نبالاةنوذل داب ز ىلعو ةباتكل!ب راقتا لو" الا نمفصحدتوهاولاوو لوةلاا1- 5

 دسألاىداعيناودح (ريبلا) نابب و ةبب نيتك ىوسدحاو سنجنم ةيثالث ةلك ب رعلا مالك ىفسدا

 رئاط (ءاغبملا) ا نم سلو اليخ دهيس>أو ىرهز الا لاق سولفو ساف ل مرو عسل او
 رك ذءاغس لاق ىثنألاو رذلا ىلععقيو ةماعن 00 اهفاك ىمسالال ظفلل ثدنأتلاو فو رعم
 (امهثلثراموءاتل ا عمءام 0 اواركوءارع لمت اواغبب عمجلا اوىثنأءاغسو
 قالطل_-جرلاثد و رمسكسن ارجع لاما تبنافعواطملا فو هعطق لتقوم مضى انن ظاحل 0

 ترأو ةعج را !نعاهعطق اذا ةتباهتب و ةمب ةقاطاهةلطواهقالط توتمم لص آالاو ةّوةنم ى-هف هنأ سها

 اهقالط تب لاقيف نييدعتمو نيمزال اب رلاوىئالثلا لمءةسو ىرهزألالا" ةغل فاألااهقالط
 تدت فلا ىفهنيع تشد و ةّمرهلعفأ ال همف ةعحرالا لاقي و سرا نبالات ثدموتايقالسطو ثدأو

 اهتءاوهتداهشتدوةرابىأ ةتابو ةتبانمع فلحو ةتارو 2: ىهف ةد ربو تق د_هانوتب ريغالرمسكسلاب
 رتب ىبلا ىهواياصضلا ىف ةروةبملا نع 2 منو ماٌتريغ ىلع هعطق لق بادن مارت (هرخ) اهي مز لا

 ءارجو رجحأ ل ةمرتد عمل اوءارتب ىثنالاو رتد أو هف سعت تاب نمرتمم رتب همزالف لاقي عطق ىأ اهبنذ

 عطقناواهنغ رغت ةدايعلاىلا لّسئوةلَس ةمب ةّعلطاهماطوهنايأو هعطق لق باين نمالثب (هلم ارجو

 (امهةلشاموءاثلا عم ايلا)

 ناظل!١!ثدو هرمثنو هعاذأ ثيدلا لجرلاثد ومهقلخ لة باينمامد قالا ىلاعت هللا (ثد)
 هنجب رش ل33 بابن ماركو د1: (رثدإ هلم فل الاب هثبأو رمسلا ثد سراذ نب لاقو مهرس: دالبل | ىفدنحلا
 نمارثب رثد و روةور قو رق ل مر ومب عسججا فو ةرثب هت دحاو ىف ل .ةواعسار دصملا لمعتسا مربغص جار
 رثبتو هثلاث ةغاب رة لثمرثب و تايصقو ةبصقو بصق لدم تارثب عس+او ةرثرةدحاولااضيأ بعت تاب
 قئمااووه قشنناف ركسسلا فكاذكو هترخاذا ل-ةةوس رض ىناب نماقث ءاملا (ثتقش) طغنت دلحلا

 (امهئلثبامو ميلا عمءابل اب ردصلل مسارنسكللاب
 هتمظعءاذا اههفبهححأْئ او ل و رفئاذا بعتو عفن ىباب نم ىثلاب (ع)

 كير لا ل ا عفن داو هدف ىنعع سن او لتق باب نما سك« ءاملا(ثدسحت)

 هتلح واهظفل ىلعاهلا هم ةمسنل اواضنأ ةلمسق ةرقلاممةلكك و ةغمدح ىند ىلا همسنلا ىف ئنح لثم نيتعفب

 (اههئلثر امو املا عمءام ءاملا ( هترقو وه:هظعالد'

 تفعل طمو فز لثمتح نم لص ألا قردص ءؤهو بنل ضلامنئأ سا ناذو (ثحمإ) ىبرع
 (ثح) ديد شىوق تك درو ةعم م |داال تي ماعطو حارمصىأ تح لظو هريخب طالتخالا نم صااخ

 ىثدعت انأر غهللا ثعمف لدزن:!!ىفواهرفح ضر الاىف ثدعو ىص عشه اعفن بادنم ا هد ع الانع

 ناك اذ 2 ناو لتسننلو ةعاضتال كلذ مم هسراكو رحأو روح عمملاوفو رعم (رلا)ضرألا
 م>رلا 0 دلال مو ىنارحب و ساب ةرجلا ديد شل !صا احلا مدلل لاقد و ىردلا عساو
 ةينثتلا طفل ىلع نار اوردلاىلا ةمسنلاب سلال ىرح ليقولهن الس سناا ىفريغامتو هواهق.عوهو

 00 ءابرعي و دكت دالب نموهو نا تو ةريض,لا نيد عضوم

 هيشأف ةلالدلا درةماطعراصدت الىرهزألاهماعرمهّةقاو ةروه-ٌثم ةخأ ىهواقلطمءايل اموزلعم

 ىهو لوغقم مسا رمل اوا ْمهمْس عشذ بان نمار م ةئانلانذأ ترو ىنارح هبل اةبسستلاو تادرقملا
 ةسجن توا :اذاهفانل |اهتاباه رمسق ن ملوئاذدواهمأ عم ىلذت ىت لاس اسلاتنننذ آلا ةقوه-ملا

 لعع مهضعبو اهمأ عماهولخواهتذأا ا هوك ذارك ذسماخلا ناك نافن طرأ

 اهيلع لمح لو بكر ملفاهنذأ اوف شن طبأ ةعست ةناذاةفانلاثناكلودو ةيئاصلا ى هةريصلا
 770072779777 ا

 تءهعتو



 اليف

 ا ا_ 27 2 ت؟؟7ب؟7ب ا“ “2222222255 ل ا 2 2 ا اال ا

 ءاي'اواهرسكو ةزمهلامضب (لدألا) كارلا نملاقيوةرقورق لم هكرأ :دحاولارصش (ثدألا) 0

 ةليال-مقاعرو ادودممءايلباو ليبانالاعجلاو ىليللاس :ااوهولاعوال اركذ ةحوتفم ةددشم امهيف
 ل-قوشاشلاةروك مخاةةرهنلاءار وامر و؟نمةروك ءْزمهل اريسك.نالباو برعم سد ملا ثدد

 || بزعلا(ميألا)انباعص!ضعبل ةيسن ىهواهظغل ىلع ىقالد !اهيلا ةمسنلاو شاشل ادالب ىلع قال | قلطت
 رعاشلالاتمأ: أ ىاومأ لج رلاقيف جوزتي وأ لبق نم جوزتءاوسو ىناغصلا لام أ عاوأ ناكالجر

 مأن ويف سد دعس اونو رب هين اشر تمارنك واشتاق

 مكي ماوىئنالل ةعأاضي ألاقي وابسثوأ تناكاركد و زاف نك«ملاذا يأ ةنالفاضبأ تيكسلانبالاقو
 قبتفاهيف لتةتلاجرلانالةعأم ب رد اوعبو زتدالانامز ثكم أو هنم معاة عالاو ريسي راس لثم

 لم غنفاايىانأام-هفعملاواهجو زتامىعأ: ساوهنأ هات ئامناسأ ل جرو جاو زا البءاسنلا ||
 تبلقمم ةزم ها عضومىلا مما تلقنف مئاأ ىابأ لصأ تيكسل ا نبا لاق ىراكسو ىركسسو ناركسس
 لم« سيدقو نيآوهف ىنءموانز وان ي- ني ناحل ثم انبأ نيد (نآ ل اغيفْحت ملا تكفوافل ا ةزمهلا
 رعاشلا لاقواونم[نيذلل نأ: لأ ليزئمااىفو ىرمس ىرس لثم ىنأد ىنألاقيف بلقل ىلع

 ايلىفأ دقىل:ىلر!نعرصفأو ٠ ىتدامع لق نأ ىلئباملأ
 نبأ ل بق اذاؤاماهغة سان وكمناكم فران نبأو لعاف ىلع نياوهف بعئاند أ نيّدينآو نيدغلل |نيدنعمف-
 لاعفري -ةتىف نانأو مفأ مع امني أل اقيفامدازن واضد أ اطرعش نوكوو هناكم ني عتب باوجلا مز دب ز

 | لدم امو نانأو نأ ىف :و نيد ىأ و ىم ىنعع وهون امْزلا نءلاؤسوهو نالءفرب دقت ىفن روكد ناز اح

 ناكم وف سول لا مزاد ساأ سات نبأ هلومتف ةند رقنالا عسجلا مومعال هتالولدم عيجىلاةيستوهو
 دوهعملا كندي ىذلاثد دعا نم كدب رب نأ هت ىعأ دف نب ونتالدهنا لريغل تاقاذاؤ لعف معا (هنا) دحاو

 |١ اطرتض نوكست (ىأ) ريكسنتنب ونتاانالاماش د> كدب زين أه صأدسةوهةنوز 51 الك هتاص هو ناو

 ىأتلق و امتدوهفتسا اذافل اوهحنمممضعملاكلذو ه.لافأ ضئامضءد ىهو ةلود هوموامأهفةسأو

 الاضعبا!كلذ,باو+از والو لوهجلا ضعبلاكلذ نييعت تيلط دف تما : أس اىأ اوءاح ل>ر

 تأ ثا

 اذان مومعلا ىذةةدالو هب رم الجر برمذت نا ىنءءملا: برمذأ ب رمض: مجحأ طرمشلا ىف تاق اذاو اممعم
 ةراهطريغب تعف و :الد ىأوحن هند رعل همضتةددقو هاد ءامنود لوألا نيعت همت افءام لح رىأت لق

 ةفاضالاو رهطدقن :..دباهااعأوفاهءاعامدازنو قلاط ىهف تجر: صاىأواهز اضف بجو
 ناناكمفرظو ه.لاتفم_ضأنانامز_ فرظو هملا فيض نالوعذم ىهو ىنعموأ اظفلاف ةمزال
 || مسالاو معا اهنال ثوم اورك ذل هاو ظفلي ماهفتسالاو طرشل | فاق امعتسا مصقال اوهيلاتةضأ
 || ىلاعت هلوق هيلعو ثماق :أ سهاىأو ءاحل> ر ىو ثنؤملاو رك ذا انيبةقراقلا ثدنأتلاءاه هقرلنال

 هدنهنب و رمع ةئشمىأد» موثاكن بو رعلاو توقضرأ ىأد ىلا ,عتلاقو نوركنت هلا ثانآىأف
 رعاشلا لانو تومتضرأ ةيأيذاشلا فو: ىهاةدأو لج رىأودن ثدنأتلاو يك ذتلا فقداطتدقو
 || لود مهضعد و دحاو اظفاءاف امعّتسا نسح لان ةلوصومتذاك اذاو ٠ ةءصوملا لت كترامةبأ »

 || ىفقياطتو فوصومل ةعبات ةغد عقتو ثمان هتبأب و ءاثممأب تر صرف ة-ةداطملاز ودتو مصق الاوه
 ىكحو ةأرماةنأ:أضانولجرىأل جربو تاق دثملا تافصلاب اهناهبشت ثدنأتلاو ريك ذتلا
 ةب راجىأ ةيراح تر ملام. ذاضد أ ميفريك ذتلا ىرهوجلا

 ©6 املاباتك (

 (امهئاثياموءابلاعمءاملا) ْ
 لاعف هنزوف ةيلصأ ل مقو نالعف هنز وفرثك الاف :دئاز هنونو ىناثلا لّقثم دحاو نان مهلامقد (ناسب)

 نإ



 شأ

 أ

 انايل

 هج رفلادو 4 مري غج زوم ثدب باتكنازو الاو هيف 8 قفرانوأ نود ىه الاف نآوةنوآ عجلاو ةغل

 رضاحهلاتقولل فرطظن“ هللا اوىرمسكن أوراهنمو هل“ :مءايلا ةدابز,ناوبالاو هلناو وهف 'ئشلدانس لكو

 اذهل سدلو تاكرتش لا زيست فد رتل نال فير عتلل كلذ سدلو ماللاو فلالا لوخد مل و همف تن أ ىذلا

 عم عضو لب فد رعنللماللاو فلالا هماع لمي ىتحنآر وناوه سبل حارعسلانبالاق هانعم ىف ةكرمشدام

 ءاقتلالءاهفارسكو دملاب اذك نم (ه1) كلذودىذااو ايرثلا لئمرمضاخلا تقوللماللاوفلألا
 دتوكذكر سكت ابو وا الانركن هاو افشالا ه-:ءلاقتدقو عجوتلادنعلاقت ةلكنينكاسلا
 اهن(وأ) ىنعموانز و ع جوت لثم وأ ةوواولا ارسكتف ءاها فذت دقو ءاحلا. نكستو م ةوواولاددشت

 ماهالا ىفو نييعتلا فرعد الك ثلا ىفماك_:لانأق رغلاوارمع وأدب زّسأر ود مامالاوك ثلا ناعم

 اذاو عماسل اددنع نيعمريغوه نيعسّملا ذه ىفو هريغوأ زادالاضرغل ءماس || ىلعهممأ هنكل هفرع
 مآودوج ولان لاو كرا نال .د نءامهدأ ناكناو «ذباو+ل انو رمعو أك دنع دي ذأ لا ل
 0 مع:باو+اووابلاو او اه افراد راش دانك رام
 هدحودي زدوجو نءلاو-لاةدلاخوو رعوأ كلدنعديزأ ليقاذاو حاضبالاىف ةدانز نوكي و نييعتلاب

 باوجلاوو رعمأ لضف أ ديزأو ف مايلاؤسااف هنءع له>وهدوجو مءامواعمدااخوورمع دوج و نعوأ
 11 2 لانا نإ فس ا وونو فرعدق لذ ادع !١نال لضف !ناكناو رمعوأ لضف ناك ناد ز

 ل_ضف أ ناك نادلاخ باو+لاةدلاخم ؟لضنأ ًاورعوأ دب زأ ل يقاذاو هنع لو سملاهنالنييعتا !ىدهف

 نا هلو دعقاوأ قود ةحانألا كلا“ !|مسقلاودلاخما لضفا مهدحالأسامناهنال ظفللا اذه هاخار[
 لاقد لمصفتلا نسال راسا مسا 0 هوأاذ_هذ توري ذقلاعبارااوامهنب عمد
 رعاشا لاق :صاذهو : هاذه لكا تنك ىنعملاو لسعلاوامعللا لكآت نك

 ردو اقفالافضمنتب ه الكلانويع مولا ناك
 اليلاهضعب انسارءاحىانولئاتمهوأ اتا سانس أد اهءاذ-ىلاعت هلوق هلّممو بمغب اهضعبو علطد اهضعد ىأ
 نبانعءاهقغلالقنو اذكاتقوواذك امو ىنعملاو امئاقوأ ادعاتوأ همنحلاناءدكلذكواراهناهضعيو
 رجهلالةربلهناعرس نبانعقامسو أيشونيتدرقوا نيتدرةةل-قلا عسترجهلالق تدار لات عرس
 دارملا سلو انشاو نيدبرد عسر اهضبو نيني ر سداهضعب نأ ةقد رطل اهذه ىلع ظفللااذه ىزتقمو

 ةروهشمزادعاه-ةد رطءذ. هو لشن لوهلئاتةهجن مالا لهدال ل ثلا نالم يضعبهملابهذئ5كشلا

 رثك !ناكناوالثمْئثو ةسمن لءقو فطعلايا دن از لمعة سا هنودافاغصن ناك نافئ تاااماو مهمااك ىف

 هلووىنعميراقتدو هتدانزاافصن فلا لب انخالا ةتسل-.ةوءانثتسالاب لمعتسا فصنلا نم
 هلزنمىوأ لمعف هسفند ىدعاع رو ما ايو برمض باين ىوأب هلزنمىلا(ىوآ )أ يشونيتبرقوانيةدرق
 ىلع فلاب ولتءملافهلريظتالو اذاش ا الا ىوأم عمسو ه-:كسناوم> لكلواولا حف ىوأملاو
 امتهل_عحي نم مهنم هوىدعتلا قدملابادبز ثد واواللهيلاىوأت ىذلااهحايهمغلاىوأمو سايق

 هعاج هدرواضداامزال عابرلا لمعت د نم مم موه هد دار كتبوا لزقينايدعت وا مزال ل

 ثرحلاوبأد سال ليفاك هيلع عقو معااذه ليىوابئذلللاقيالو بئذلاداووه درا فلاقىوأ, نباو

 انباع اوهينثتلاىفو زيهم فدص لد بدلا سنج نم سدل ىوآنبانأرو همم لاو صاعمأ عب_ضللو
 ةد”الاو تاناوىأ عسجاو ةمالعلاةهب ' الاو لعغل !نزوو ةلعلل قرمصتمري-غوشو ىوآ تامدو ىواآ

 كولو وش ناب نمءانماللاوو اون يسعلا هبو هس لاق ةريعلا هد ' الاو هياعتوكسل ا نسدعام نآرقلانم

 الا د هلة لعبت لصألاءارغلالاتو ثدمح لم نآ انهمالو هنمعامرتك أهناللاك

 (ادهئلثي اموءايلاعمفلالا)

 نماسيأ(سأ) اديب أتهْنلا كل ديأ مشوق هنمو نيهود.س لدم ديأو هف دتشاوىوذأ داو ادأد مث (دآ)
 سد نم بول ةموه لوي مهضعب و لعافو لعف ىلع سبأ لعافلا مءاوةغل عراضملارمس كوبعت بان

 تت

 صا
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 لصالاو وسر نازو فوؤمْئمو ةف الاهةباصأ لوعفإل.انملاءئشلافيأوتاذآا حخلاو ةهاعأ | ىهو |
 صقنلا ىلع لوغغمو اول اتاوذن مدجوبالاولات ىّت-صّةنلا لع لوع_س!هنكسل لوعغم ىلع فووأم
 نازولانالاو عجرال اموالوأ لْؤدئذلا (لا )هنم لبقيملو بابا عم ىفكلذدرط نمةمئتالا نمو برعلانعروهملاوهاذ_هوفوودمو فو دم مو نووصمو نو صم بوثناذوسالا اعم ماسقلاو

 لح>رلال اوىنعموأنز وع رملا لثوملاو اذك ىلا مالا لآ ليقف ىناعم اف لموعتسادقو هنم مءاباتك

 أضي ريسكتلاب ةلابالا مسالا واهساس هّمعر لآو هب دب ىلع ماصد متل او لدالا نم ناك !ذارمسكلاب ةلانا هلام
 لوأ ضءب دنع هإصأو عابت الا ىلعو هتب لهأ ىلع قاطأ دقو هتبارقو وذ مهو صل لسهأ ل كالاو
 ٌقاسكلا بهذ ب اضتقالا باك ىف ىويلطبلا لاق لاق لم اغلأ تبا ةفاهابقام تن اوواولا تكردت
 ىديب لاو سامفلا هعبتو كلذلات نم لوأوهو. هل-هأ لد هل [لاقدال-ف رمضملا ىلا ل ؟ ةفاضا عنم ىلا

 لادالا ل دنكتل لهأ ل الا لصأ مهضعد لاو دي د عام الو هد_ضعد سادقالذا عيصصت سلو ||
 لوالاو ثنؤدورت ذيبارسسلا هم_ثيىذلال الاولمهألاميفريغصتلا ف ءاهنادوعب «_ءلعلدتساو |
 ىذلا د اولاوه ىأل والاوهىلاعتهّشاتاغص هنمو دحاولا ىنءعنوكيو ناث هلىذلاوهوددعلا متشم 1

 ئش هيلع يترتب ىذا قداسا!ه:داربالاذك لوالا طورش هلو مشوق قنيغنصملالامعتساه.لعوهىناثالا]|
 مل ا قاعتد ىتحاضد أد حاولا ىلع وتر مالا هدا: دإو لوأ ل ئ اغا !لوةود> اولاد ارا ليهدعد |||

 ةدحاولا ىنععىلوالا ىه َةئنْوملاود> اولا ىتءعلوالا نر رقت اذاالمأ هريغت دلو ءاوسهدلت ىذلا دولاب

 دقوىرخأاهد_ه.سلوامندلاىفاهوةاذّتل اةثوملاىكوسىأى والا ةتوملاالا ىلاعت هلوق «تمواضدأ
 ع ىلو ىفمال او ةالصلا هملع هلوقف ةدحا ولاىنهعىرخالاناود>اولا ىنعع نوكن هنا ارخالاف مدَقَت

 ىلع ةقاارتم ظافلأ ل كا |نهادح ا ةداورفو نهارخأ ةداورفوندالوأ ةداورفاعيسل-هبلكلا ||
 ليقامام نغتساوبرعلامداك ىلءاهحي رت ةةيةدلا ذه هبنتو لدواتااىلاةحاحالودحاو ىعم[]]

 لوالاو تاياوالا ىلع ىلوالاءم<ت وقوذلا اها ية دالبرعلامالك ىلعتضرعاذا|منافتاليواتلا نم[
 رئشعلاملو رثغلاو ىلاعت هلوق هتمو ثنو م عج ىهوىلايللا ةذص هنالاضد أ لذا اوالاولوالارمشعلاو ا ا

 تيبلقف لوو هلدأو لعوف ل ةفلوأ نزوامأوأطخواولا دي .ثةوةزمهلا تغب لوالارمشعلا ةماعلا لوقو ||
 لاو ىذرملابُثيناتلا سلو ةلوأ اقف ءاشابهشننات ىلع مهضعدأ رتجااذفومغدأ ٌةزههىلوالاو اولا
 نم قسامد ود اذهوئث هّملد نأ قداسأا نم مزلد الوءاجو قيسا ذالّود لا نملعفأ هنذ ونوقمحملا

 تنسك املوأ اذه لوقتورخ [ئئهدعب نوكدال نأزئاج و ئشلاءادقبا ىنععهنالدلت دلو لوأ مهوق
 تبلف نك نيتزمه لوأأ ل_هالاو ىسك ءادتبا !ذه ىنعملاورخ [بسدكمه دعي نوكيالن از ئاجو

 اواو :زم-هاتيلق نكل طسوأ ازم-م.لأوأ هل_صأ ىرهو+ ا لاقواولا ف تمد أو اواو ةيناثلا ةزمهلا
 الوًااؤاج ندذلا فءاجى أل وأ عج مولا لئاوأ فءاح ولئاوالاعهلاو واولا ف ت.عدأو فيفخقلل
 ىنعملوأ فو ريكوربك 1 لثم ةفغخواولا فو ةزمهش امضي لوأ عمو اضيأنونلاوواول ان عمتي و
 دحاولا ةقصهنوكن م لمضفتلا لعفأ لمعت _ساكلمه:سدولعءف هلنكحر ناو لم_ذفتلا

 لاقيوسانلا صرسأم_مندختاو لاقو هب رذاك لو اونوكس الو ىلاهتلاود_>او ظفاب عومجن او ىنثملاو
 لاحلاه-:عسصتنال._ضغتا|لعفألامعت_سالمعتساا ذو موقل !ن«لوأو موغاالو ًاولوألا
 فرصنبال لواف تنْوملا ف كلذكو الوخدلوأ تن والوخدلوأاهنأو الودلوأ تنأل.ةوزيسمتلاو
 وهو لد 1 هلئمو هل لعفالو لي_ضفتل !لعفأ لوأ بجالا نبالاق ه-ةنز ىلعوأ لء_ضغتلا لعف أ هنال
 ام لعوف ىلعناكول ذا جهل اوهونيب رصبلا بهذ م اذهو لاق بالا ىلع مامقلا نس أ نمل ةفص
 ةفص هتلعج نا لوأ ماعلوةتوءاسفلا عانتماب ع رصتلاك اذهوءاهابةلوال مقل نومفوكلا هيلابهذ
 لقنوةفاضالاو بني رعتااب لوالا ماعز اج و تفرمص هفص هلعدت ناو ةفصا او لعفل | نزول هفرمصت مل
 اهريسكو ةزمهلا تغب نيا (ناوألا) ب يكرتلا ىلع وأ ماعلاةدالواهعنم تيكسلا نبا نعىرهومجلا
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 ىفأ

 ١ يربي ااا اتا ااااببتتتاتاتت؟تابتباباباببااباباةااةةا تت تتتتللا

 اذاو نكمال نا ل_عشاذانيد ونازي:قرفن م بص طرةهنالرجااذاواطتلاقف ريسلارح ااذالاقول

 ل-دوفوأ ىنعع نوكمف طرمشا | نعم نعدر ده: دو دب زءا> ن اورهشل |سأرءاحاذا لاةيف قةحلل

 ترد ءاوس لص ىأ ملا ىفهنع توكسملاب ظوفلملا قال اذ. زم> مالاك -!| ىنعم ومايَعل نعتز 2 ناو

 ه.فودوعق لاح فولو رد-ةثأ اولاحلاواولاق دعق ناوادي ز مرك ألاّةِي هئمو نعتز -عوأ مامقلا ىلع

 هلو3 ىلعريدةةاولذا مومعل اووالطالان م ظفالا هيضتقيامت ك2واولاد هد ظوغلملا لاخدا ىلعصن

 قسد والوأدعقءار سه مرك !هانعمولاّه>الا لوزدو هيلع صخلاب لوخدلا نيعتمف صءصختلا دارا ىلع

 واولاىذ 5 انرخاهرومعمناو ةاره دوام 5 رعاشلال اق طرشلا ىنعم لاح! ىفنوكمأك لاا اىنعم

 ناكن اىنءملاو ناك امانئاك هناعف أل طرممل | ىءمنمضتيلا هلا لاثمرا عا رخلاحىفولو ىأ لال | ىنعم
 أ رادلا فناكن اهنلاعتن او رادلا ىف داو لهكلأسن 1كلوقك لهاقلل نوكستو ءريسغناكن او اذ. - ه

 ىنعطان ىنناتنك ناكلوقكه ماو دوأ لعغل ا ىلعا ضد رت له اجلا ةلزئم ماعلا لد : مل نوكتو هب لتلبعأ

 ( ىنأ) هب رهن ام لعفاو عيطمري_غ تنأو بألا ةعاط نبال ىلع بع و ىنب |نذأ لع: تنأ تلقنن اكو
 تافوألا ىهلاعفأ ىلع (ءان الا) قد رطوهجو ىأ نمىأ اذهن 0

 هنممسالاو لعدلو ثكم ىهالا ف ىف أتولج ناز و ىناورمدملاوذ او ةُرمش ارم سكي ىناناةءلاه دحاوىفو

 رسكملابىنالاو عجلا عج فاوالار ىنعمو انذوة-يعوالاوءامولا ة-بذ الاوءاثالاو:اصحتازو انأ
 قلو ا ذك اعف: نأكل فآو رضحو برةواندىربابن ماينأْئشلا أو جضتلاواردالااروصقم

 اذك لعغت نأ كل نآ اولا دقو اركذا ممولت عشت نأ او اونم[نيذلل نأ, لأ ىلا عت لاك هما اردايف هتةواذه

 مالسن از وءانالا مسال اوهترخأ دملاب هتين و هنم بول ةموهو هانعع عاب باي نمانيأ
 (ا.هئاشياب ءاهملا عمفا ألا)

 راك الاءد.ةامىلءلو#نالطالا اذه راح لا نر ماع وغس دينأ ليقدلجلا (باهالا)

 باك لدم سايق | ىلع نب مكب ى رهأعجلاو هيلع ل دبغبدباه |اعأم السلاو :الصلا هلع هلوق ناف

 باهاالا نيمعب لعف ىلع عمجي ل اعف برعلا مالك سدأو مهضعب لاق سايق ريغ ىلع نيته ةدو بتكو

 عابر ةدعلا ةبهالاوهلدعتس ارذسلليهأتو نانالا دا باهالاريعتساامير و ديو دامو بهأو

 تاهأو :يهاعةلدآ هد : ردو ل هاو هف هله أب رعدعق تانن مالوهأ ناكملا(لهأ) ف رغو ةفرغ لدم بهأ

 ة--> ورا ىلءلهالاقاطد و:الذك لدأتو جوزئاذاالوهأ لهأب ولهأب لج رلالهأو هب ث نأ ئشلاب
 معل !لهأو هنطوتسان مدليلا لهأو عاينالا ىلع قاطأدقو ةبارقلاهءف لصالاو ثدملالهأ لهالاو

 ءادنلا ىلع بومنمءاعدلاىدجلاو ءانثل لهأو ىلاهالا ليام رو نول_هالا ع+لاو هب فت نم
 ىأمارك اللهو هولزانملاف ا امياودلان مىلهالاو لهأت نأ ىف وذ ادتصرخ هعفر زوحو

 كسفن طسافاعساواله_اعضوموال_هأابوةتنثأ ءانعمابح صواله_سوال_هأ مهوقو هلو سم
 قدس ىنعع لهأ:سالاقي و اهلك اهله أّءساو باذملا كدولارسسكلا,ةلاهالاو شوت سنالو سنأة ساو

 (امو ا ةرامو واولاعمسلالا)

 هبنذنععجرللاعت هنلاىلا بآو بداوه هنممسابانالاو ع- >رأب ”اموابوأ توؤدهر هس نم (با ١

 لكن م اوا> وليللاريسسب وأتلاو تدرغفاهقرمُشم نم تعج ر سعُْملا ثدار وهخ !امم باوأوهف بانو

 اذدو اهدار لغتعأ لعن انازرد ١ اناقهلعث أ ادوأ هدؤد (هداز جف لكن مىأ عج يهلك نم انعم ب وأ

 ةهغافو:زوأت ر> اولا ميا وءاغل ارمسكد لعف ىلع فورعم (ذوالا) هان-و هفطع

 رش( س : الا) ذاشوهودوزو اه ندا !!فركذياذو ةرقور علم ءزوءدخاولازو لاقي

 هعسسصدأمل-ةن ضرع (هف ”الا) اضيأ» هرغص# و هل ى معو تُدذلا سوالاو ة 78 ةد-_>اولاةٌءارلار طع

 | 1 7132020917 122 نت عج ا ل 5 3و بج عج مج زج ج7 مج 20272 جر اسوا 120 وج ب 7 وج جه تح

 شو
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 نائمأ ةنثتلاو لج رلا ىمسرغصملابو ةوممأ لصالاو ةيمأ لاق مف رغصتلافدرتاذهنو ما لا
 ٠ لائم تاومأ عمدت دقو مالسانازو ناومأو باتك ناو ءاماو ضاق ناو مآ عج او درغملا هغل ىلع

 مه دنعرهشال اوهو سا.عا ارغىلعاههقدو سامقل | ىلع ةزمفا مذ ىومأ هدا ةيسنأاو تاوعس

 (امهثا ةبامو نونلاعمفاألا) ىح تمأ:راهتذخت |ةمإنيمأتو
 ثنأ لاقي ريك ذتلا فالخثدنأتلاوىثانالا ل يقام رو باتك لدم ثانااهعجسو ىلعف (ىئنالا)

 همق نأ دلو الوم مسالا ناك اذاو تيكسلا نب ا لاق كا

 ملا ضرالالعفوهو لةبأركذف . اهلاقبالمبأضرأالو « رعاشلا لاق هلءفريك ذتزاج ثدنان ءاه
 لو#لو ومثديلاو روهُ ءريغوهو علط س مشل نا لاقي نأ اذهىلءهمزلد وثناع | ظةلاهمف نكت

 برمذ باب نمهغل و 0 نماسناهب(تسنأ)ناتيصخلانايثنالاوةرو مذلإ ةمالعل !فذ> ىلع

 هن سنا ىدلا سئالاو . ةمهعودب ىعمو سانل نم ةعاج ني:عفد سنالاو هنم معا مخلاب سنالاو

 ع

 هترمددأ هس 1و هتلعدملائشلا تسن اوريو ب باقل املأ نكسا ذاهب تسنأ وهبت نأ ةساو

 سو.ةلاىسناو ىدح ولا يدهن قا 0 رسبالا ينال ناويكا نم ىسنالاو نط اف الح سنالاو
 ىففاتخاو عجل اودحاول او ىثنالاو رك ذلا ىلع عد سنج معا سانلانمناسنالا اواهنمكءاعل.ةأام

 نالعف هنو و لصأ ةْرِمْلاَو سنالا نم نود رمص 71 ةريخالا نوذلاةدابز ىلع مهقاشتا عم هقاقتشا |
 ىلعن امنا لصالاو صّقنلا ىلع ناعف اهنز و و:دئاز ةزمهلاونامسنلا نم ىتسْم نوءفوكل !لاقو

 سانالا او ىعان  امهمف ع+ اواهتقد> نيعل|ناسناو نامل اًةمؤريغص لا ىف هلصأ ىلا درب اذ نو نالعف |

 نعوسانلا قمسسف ساق ريغ ىلع ةيفخت هر .فافذحز و نكل سنالا نم ةشمءاغلا مغ لاعف لق

 ام-منال هج ولاوهورخ الا نما ثمامهدحأ سداودحاو ىنععناتغل سانااو سانالا نأ اسكتلا |
 ملا نم (فنأ) لصالا الو هو ريم غت فذ او سون فق امساك قا ةّمشالا ىف نام فا مذث ناندام

 وبألاق رد ةساىأ ةيصق لثم ةفنالامسالاو سعت تاينمافنأ

 فون أو لاعف أ ىنع فان ؟ عمل او سطعملا فنالاولاتام تهركاذاننالا د_شأ هلوق نم تفنأ ديز
 عرتلثدثلا ةديدج أ نيةمشي فنأ ةضوروهنم جرخام لاف نأو سلف أو سولف لثم فنآو
 هنس> عار بعت باي نماق أ هلا (قنأ) كلذك هك دنا تاللخ ا ك1 ملا تداعب

 فنأ

 فو از بيسعلثم قيتأئ هوى هذ ١ 1لاقمف زيها عدم و تيسعأهب تقنأو سسعأو

 نذ الال وعد نم مهنمودوسالا صاصر رلا لاب وصلاهللا ساصرااوه ساف ان ازو (كن ”الا) همكحأ هلع

 تايمعافلباكو لمآو ففخ نوفر الاون الاامآو نيعلامضي لعاو ىرلعل ا فسداو لاق عاق
 رمسكلااب نيد ل> رلا (نأ) قاملاع نم وصد الا حرمة الل سل نما (مانالا)

 ::.فاريكجح د كلدجلا نامل لوقتو هنا ىئنالاو لعاق لعن رك تاتو مدل ادا

 لاق رصاا ى ذقت ل.فامغاو 9 د-+انأب لدوات ىلع ثدهف اعرو نانئتسالا ىنسعم ىلع

 -11تانثاسج ودهنالءارةغلل تاددصل |امناىلاعت هلوعك نييعتلل تراصن ا ىلعامتدزاذاىرهومجلا

 كابل فرن غاقديزاغاوف ديك ألزمت رصط | ةرهاظ ليقوء العا م هشتوروك ذل
 ناب هلو نعسباد# ولالا ال ىلعءريغل اهئيحناكرمدلل تناك ول ىدم الا لاق را

 ىلع لمعتف مد_ةتاملةلمتئا عأرهاظااو لصالا الخ ىلع هرهغل اهممكت ناك دمك انلل تناك ول لاعب
 0 قءاعتوهو طرعش فرح نوكّف نوكسلاب ناامأو ماَعملاب يلب ام

 نأ مانأ

 هِلوَدَف امغ:موأ طرمشا ناك ادم ىنارتااو روغلا ىف لمع 5# لب روغلا ىض:ةثالو هعوقو لوةامالا
 هنأ عال لاول بلعث ل سو ىر»زالا لاق نينامزلامعب قااط تناقرادلا ىلخ دن ناوأر ادلا تلخ دنا

 هلل مف نيطرش: ىأ هنالاعي جام متاعف اذا لا ةفاطت ىتمااط تنافاديز تلك نارادلا تلخدنا
 هللمةف دساذ طر اذر مح نأ رم الرسل نال لات ةل ئه ه لا ةفرعسل ارج ا نا ى !اط تن الاقول



 ةهمأو 4م ًاواهرمسكو ها مكنم ا ل عبرأ اهيفنأ عرابل اىقمدر وأام4->ولاوقرغلل تامأ

 "01 رند ىوطدلا الو قرت قداس امفادحاث سل ناثْءاتامالاو تاهمالاو

 عج اوىنلا عابتأ ةمالاونآرقلا مأو بانكحالامأ ةقاغا ىلع قلطدو ظ وفا وللا باتكلا

 ل 1 يدل هع ز الا هدف 1 اطتو فرغو ةفرغل ثم مأ

 لل-هقو ةياتكدلاب لهدا نم هم هتدلوام ىلعوهف هم_ستكم ةباتكتلا نال مالاىلاهم_سن لءةفةباتكلا

 نم مامالاوهبىدتةللالاعلام امالاوه- ةءاخلا مامال او ندمص ا هرثك أ ناجسنأل برعلاةمآكاةنسدن

 ةأسعالءةف ءامحفايذالصلا ماما ثنأ عر ومسهضعب لاق ىئنالاو ركذلا ىلع واطد وةالصلا هن متود

 هاكحاماذه ٠ نم ترفدو ةغصالمسامامالا نال اهفذ--باوصلاو أطخ اهيفءاشلامهضعب لاقو ةماما

 نالف ىبدو ةنالفو ةأ ىعاانريمأو :!سهاانلمامبرعلا لوقت دودمملاو روصقملاٍت انك فت بكسا|نبا

 اوجاتءاالف .افنلاف نوع امرتك [لاح رلاؤن وكما ا هنالك ذامناولات نالف ل_كو ةنالفو

 ىلعو ظح هيفاهش ناك اذا ةأرملا ةفصاهنال ثدنأةلابةلدكوو ةيدو لوقت نأ طع سدلو لام ىدحال
 ناز وةمٌمءأل د لاو همتأ مامالاعجو ةفصلا اا ةمامأ# أيما لاقي نأ عن :ةءالق اذه

 لص ألا ىلعةققحم هل ارا نذ زم ا ىلا ات كوس لشن عد مملا ىف ملا تطوف ةلثمأ

 لوةيوانحل هلع م وضعي و فيفخأل, اناهفدد اهلا ضعبو نيب نيب سامعلا ىلعاهاهس نم مم غممو

 هركتو ةقراوهلصلاف هن معو م لوعفم ا مءاو وم لعافلا معاو هبىدتقاهن متناو سال ىف هل <_> وال

 ىنعم ىلع تنوي دقورك ذياذو فرظوهو هل.ةةسم فل ايئشلا مامأو اماما هم دقت ىأ ق سال ةماما
 ةلاصغنملاو ةلصفنمو ةمل_صتمنوكت (مأ) و هثينأتومامالاريك ذتفاوغلتخاو جاجزلا ظفلو ةهملا
 ماهفتسالا فو ءاشمأ لدالا بناربلتىفاهفاثماماهفتساو اريخاه دعبام نوكد واعبج زم او لب ىنعع

 امااملاك داو لكلالمةساو اهلمةا_مماهدعبامعاطقنالةعطقنم ىعستو و رمعمأ ئعاؤدبز له

 الو ادحاو امااك اهلمقامو اهدءعامناك اذقوام_مأ ىحعع ى شو ماهفتسال ا ةْرمهاهمزلد هلصتملاو

 وأام“الو هلا ناك ناف ةيلعفل اوةم٠ال |ىناهامقاماه دعبامل داعب :نأآس و ىهنل او هال المعد

 اه لئستالو ند نيحلادح نيت ىلطا امالدعق مأدنز ماقأو دعانوأ اق ديزأ أون هل“ مقام ١١ ناك العف

 ةتدعت نعل نو ام هدخأ تود دنماكت :لانالنيرعتلابالا احالو امن هدح؟ تويثدعبالا

 بلقلا نوكس سىف لمه ةسد نأ لص صألاو ىنعموانز و هنم لعل لثمه نم هما اك الاد (نمأ) نمأ

 هءلعهنعئاو مسمكلارهماع هةذم ًاوهيلع هتنمآ لاعمف رمان ناثىلاىدعب رنراابو فض ىدعتد
 ركم لو رو هل سبا ىأ ةلئاغل !نوم ا موشو نيام أو نم 1وهفةل_هأ هي نأم طادلل ءلانمأو نا ماوهف

 1 ل ورسكلاب وه نمأفنامالا هتءطعأ دملاب زريسالا تلك 0
 مأو تانامأع-+لاو هوو ةنامأ ةعددولا لمعفاز :اهمنامعالا قر ا ُم نيمأو هذ ةنامأ

 لانو ةلك ةيبرعلاف دجودالهنأ ليل دب عاب_ثادملاو مام ىب ةغاىفاملابو زاجل اةخل ىقرمقتلاب
 ىلاعت هلل اءاهسأ ع نم مس |هنآ ىرصضلا نسما نعو توك, كاذك انعم عاحورأ لاوو بمس مهالا» ادعدو
 مهو او كلا ولا لهأ ضءد لاقو أطخد.دثنلانأ :دهعملالوص ًالارهاشمىفدو>وملاو

 3 0 انأ رع 0 0 نس ا 0

 0001 رو ا نيش ىلا كام لوك وعلا

 هدنعت اق | انيمأتءاعدلا ىلع تنمأو ه.هفاف لقا طيتربالاذهو كمل نيدصاقنيلاضلا الو ردقتلا
 واو ىهو ماللا هفودحم (ةمالا) هنامأ ىف لبد هيل نم ةساونامالا هنم بلاط هنمأ ساو نيمآ

 بشل
 رئت 222222222 2222------------------3-3

 | كاك



 لاقت ىلا تدييلاد_ئعاه رد لح ُممىأق يتعااث دملاىلا | نادغ مىلاعت هلوق هدو ى:عىنءعىبانو

 ىأ ةنسد تعودت او ةنسملا و 5 ا! الوقج رغد هماعو ىدانع ىأ اذنك نمىلا ىدهشأوه

 (امهثنثرام .ىمملاعمفلالا) رعأ اعتدت و هنسءاضةنادعبالا قاطتالا ماو اهسأر دنع

 رومأ هعج لاخلا ىن ع : (عالاز ضع عت باين ماذمأ دمار هم كا دما لبو هناغلا (دمألا)

 ماكتب اذكع يهاوأ صالاءجوام ماباَيرف هاو آهعجْلطلا ندع خالاو دمشر نوعرق سم امنو 4 لعو

 لقاك ىلءاؤىلا لوعفملال وح مهي رومأم عال اناهلد وان فلوةب و هدهد نم ةمثالا نمو سانل اهب
 صاوأف لعاوف ىلعل 0

 تاكوسائقرب لع ةزمها تفذح طع فرح هم ده: لو لعفا اذه نء تره اذاو رومأم عج

 اذكي ضآو قامت ساق الع: زملف ورز ريشا ىلع فرح همدقت ناوذ. خو لك» رطتو اذك ع
 ةيئاثلاو :زمفارمصقلامعتسالا فروهشملان ال هنسهأ ىفو اماطم ف. ةذعااالاذخو لك فرعدال و

 ةياالولا ةرامالاو :يهالاو هتر واش اذادملابىرهأ هت هآو نان دمح ناتغل ام .هودءءءوأ لاق أهدم

 لايف فيعشةاايىدعب وءارعالا ع+ او ريم وهف لق بابن ميعأب موقلا ىلع هأ لاقي مهلا اريسكي
 صأو:دحاو ةيصىأ متفلابا ص عأ ال :سها ىلع كل و ىنعمرانز وةءالعلاةرامألاو ىهأتفاريمأت هن نهأ

 ةلاملا ىالاو هن يهاو لة باي نما ىهأ هن رهأ لاب ةز ماو ةكرخلاءىدعدو رثكس عت باب نم ىهأد ىلا

 هبمه ئاابرمتئاو عاطأو عمم ىأر ةئاوهت رعأو سول فو رساف لثمر وأ عسجاو ميةتسم  رعأ لاعب
 امنالواولا نو ؟ن[ه حولا اذكر اذك نمنبصالارثك أوأنيرهالا لأ مفوقواو روادت او رمش او
 1 مواذكن م نافاذك نمواذك نمىلل-سالاو اهرب ركت نع ه«بئانو ن «ىلعهفطاع

 نماما نيىهالا لق أ ىنعملا قمل فاالاباذكو اذن م لمولوم .هانعا عضومددعتلا فا مهل قب ؤداطم
 د>اولا نالومامالا 0 و ني::االا رستم هنيعبالا م هدحأ ناكو اذ هنءاماو اذه

 طع سدأ) واولاعةوموأ عامي اوهو فوكسل !ابهذملايل اي نأ الارثك ًاولقأ هلنوكدال
 1 1 0 ازا هليق اهف لمعتسو كموب لمقىذاا

 اس+ ىلا عسا | لمه ار اء نان نما ادععثدا ردع نا آ١لاق عفرلاب هيفاع سمس هذ لوُمتف

 مهز لاق ل ب لال معةسامرثك أو هت تا مالمأ (هتامأ)

 تعط لو مالو لوصولا تل] لوق :دسرؤلا قار ةلاىلعمزءنموءامتدوموز دتنأ لمآو وج رأو

 فاخي دق ىارلا ناذعمطل او لمالانيدءاج رااوهلوص>-برقامفالا نوكأ : العمطلا نانا مثمبرقاذاالا
 تيب هيلعو لمالا لامعتسا لمعتساف وحلا ىوئاذاففودلا نع لمعت سياذهاو هلومأ ملص ال نأ
 اريثكتو ةغلابمال مأت هتامأو لوعف و لءاذىلع لوم أ موهو لمآ اناف عمال | ىنهعلمعتساالاو ريهز
 نوكأ الاملو سادي !فوحلا نمو لم املا ملاندامتاَقلاىفامللاعي وف فلا لامعتسا نمرثك 01

 هيف ةرطغاا كت داعاوهوهنرب دئاذاْىعْس كاكلم أاتو ساو واهية رح الا را نهرطخ هيلعالو همحاصأ

 0 و همآو.دصفاضوأ همأ وهم أو هد صق لق باي نمامأ ( همأ) هفرعت ىت> ىرخأ دعب يه

 ةياوعغملا ىنعماهيف نال ةمومأم لوقي برعلا ضعب ول_عافمسادملاب ةم آمسالاو هه همأو اماماهب

 1 ىهوتاموماماهظ هل ىلع هيناثلا عمو باودوةباد لثمماوأى والا ع.مجو لص كا

 قءطبالو لالا ءافراو دعرلا توصل قعصد اهمحاصو تيكسا نبا لاو جاعُمأ ادى-شأ ىهو غامذلامأ
 ىأةصنلا ءفلاةمالا ىدايعلادب 2 عالا نبا لافو مشل نر

 نوكمف اذ د ىلعو ريسغال أ ااعمج اهي ق عمااو 4م اعاامخلاةمالاو هم_عنلارسكلاب همالاوار وقم

 ئذلامأو هعمخجت ىتا !:د_لجلا غامدلاءآو ممأو مومأ ءاههحاصو :دودمملان «ةروصماماو ةسغلاما

 لصألا نأوءاهماةدانزب بيحأو انا ىلع عمتاذ- ل ةدلاولام الاو ل_-ضأ

 سام ااريغففو كايد سانلا سرك وذ هل اىوعدنم ل4 هد 2 ةدانزلا ىونع دىنج نب !لاق تامأ

9 

 للمأ



 الا

 ملأ

 هلأ

 لآ

 يآ

 فرح (الا) كل ذريغ هيف لمقو لغم هنزوف نبع ىهو زم اثتطقسو ةكرملا تاقنف لعقم كل الف لسرأ
 دنع نك ل ىنعع فان تسلا نوكست دقو موقلا كح ىف لخ ادريغاد زذا ديزالاموقل ا ماو ءانثئسا

 0 اجالا موٌهلا ثد رامو ف ءانمةسالا ىلع ل ارذعت

 5؟سدلوارسأ لوم ةدوملا تناكل ءانئتسالال تذاكولذاىب رمل ىفةدوملا الاارسأ هماع مكلاسأ ال لق

 2 0 تس واولا رك ورا دحاا اولعذا نكلا ىنعملا لد

 أ « نادقرغلاالا هرعاشا!لوةكوةح مملعمفنوكب الاضي أ اولظ ن لاو هان عفاولط نيذلاالا
 ىلعالا تاهو ةصاخ. ائةسالا ىف فطعفرحالا نوكست اولاقم مناف ني فوكس |١بهذموهونادقرغااو

 لد او ووكر وص ثريغركس م مج ةعبان تناك اذا ةفصا !فريغ
 لثملسأر تاأم-فوقو لوم ملأ باذعو ولأ فامالباهئملآ آ لاق فز .هانعدعيو بتنا ن مالا

 لات ل-ع! عذ هز لا لكأ تاق ضو دز همز ,م ني دام أ ىلع ايل مل اوقايسؤ ل سارعو

 ىلع هد راخلا اىوسالا الا هوأ نم ةداب نلااهقحتال ةعيرألا تاو ذ نال تامل ظفا نم نوكمالو مهضعب

 لدي ةتانكر ايدملأو دنا ةلاوةيلعلل عنة وف ةعقبل ىلع باغدقو جرح 000

 بعت بابن مهل د 0 (هلأ) يع اهلا ةعامجر سران ناو ئرهز“ الاهدر وأ ومب لاقيف د انةزوشانم

 هودنعامل نوكرمشملاراعتسا م ىلاعتو هنا دعس ل اوهودوسعملاهلالاو دع هلأتو: دامع د ع  ىتدعةهالا

 طوسم ىعع طاسو بوم ىنعع تانك ل ثم لوعفم ىنعت لاعف هلالاةا !ع-ه+لاو ىلاعت هّنانو دنم
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 لح ىلا ءتهننا مساو ظفلل ا ىفامتا يان م دءالو.#فلًاريغب نجرلا اوك اك اذ.دو ظفللا ىف امتامثا نهدالو
 أطخوهو اريخ ىزس الف فلالا هيف فذ >اًءدد سانلا ضعب مذو دقو لاو هوج ولا لجأ ىلعالا هب ىطند نأ
 هل-دأو ريحت اذا بعت با, نمهلأب هلو مهالومهلل اءاعدا !ىئلاقيو فذخل اذ: ناسالا َةمأ فرعدالو
 انانَمأو بدس ل ثم لاعف أ ىلعءال آلا غهلاو ةمعنل اريدك وةزمهلا تقتو ر وصقم(ىلالا) هلوب هلو
 تدكسلان بالاك ةاشا اةيلأ هبل لاو نيت زم»عامجالال امثال ءاىه ىلا ةزمهغاثلدأ نكعا

 ءاشا فذ نايل هشئعلاوت ادعو ةدع» لم تاع لأ عجلاو ةيالاقيالو: همه ارمس كنئالةءاجو

 كاز نايلآ 0 2201 فيو طع نعت بابن مىلا شكلاىلأو سا.قلا ىلع هغلىفامتامثابو سام ريغ ىلع

 ءازدعتأ او4آل- روةنايآ اةممنو سايقلا اوهوىمعأنازوىلع ىلإ ع سايقريغىلعن اركس

 ةسيطع لثمانالأ ع-جلاو فاملاةيلالاوديبعوبأ» زاحأو ةنام 1 سا.ّقلاوبرعلامالاك اذه باعثلاك

 ترةيلألاهنمتّقيسناف ه هتمجل طفاحانال ال | لاق رعاشا!لاقااطعو

 .اهتنال نوكست ىناعملافورح نما اوكلذك ىل-ةئاودلأ از لموت ساد امد :١ىنآل-:مءالباىلاو

 ىلع تاخداذاو لص الذ ةواهفو د لص دقواهيا !ناكريسل اء اهتذاف ةرمصملا ىلا ترمس لوقت هباغلا

 ءالا تيهذدب زلمقوفا وار يوافق يتاح اريهذرثاهذلان 2 نأكلذهجو ءادفل الا تءاقرمذملا

 سايتلالا نورك. م ه-:منورغمذ ى لعقللا سابتلالا نودر كي دقو مءاوهىذلا هلا طفل سنلال

 .اويلقممنأ هنو ملص نع جارعسا !نب اىكدودحاو نئس ىلع تا. !١ىردلر اهخلاىنابعم تءلق م ىطخلا

 هب لصوةءامىلا جامي لب هسقنب ل :1انالروذملاو رهاظلانيداوقر هلم ءاعودب داود ماا

 ةيوست فلالا نوماقيال ةنانكو لدمع حر تر لرب و ركسلاا ل صل ا افل الاس اقف

 كالعو كالأنولوقمف اناا لاهل كتل اسءابزك قءالذكو رمضملاو رهاظل نيد
 , اهالعرطق نهالعاوراط ه رعاشأ ا لاقءانمع تنصاو نادينا !تنأرو كاداو
 م-ييلع يحي ولاد لقتال كلانا والا هت ماوت هدنر لص قع نا تاتواهلعر نويل 1
 026 شئت اك

 قانو
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 انذولي-_صفلا لفالاواهتعباغاذاد لاا نعنالف لفأ لق هنمو باغدعتوب رضا نمالوذأو
 دزوالاقو اهثوذ اقضاخناتان:لافالاىباراقلالاقو رمسك-!ايلافا عج اوةلمف أ ىثنالاو ىنعمو

 لافالاو لافا ليف ألا عم سرافنبالاقو ةينامئو أر هشأ هعست نب مدالالاتو لدالا نم ىلا ليفألا

 (ءاطلاوفاقلاعمفلألا) معلاراغص

 طا || فاعلارسكو ةْرمهلا فب وهو لص ىتحب كرغد مخ مطب ضيا نيالا نمذ ذه: ىرهزالا لاق ( طقالا)

 ءارغلا ن عىناعصل اهلقن ديك ف مهدت لئماهرمسسكو ةزمهل مف عم فيفا ناقل |نكستدقو

 (اههثلشباموفاكتلاعمفاالا

 دك || وهو ىطفل ناعون اهلا دنعوهوةد وقتل اءانعموهندكو لديل ىلع لا يودك أتفاديك أت (هتدكأ)

 ه-فنديز ءاجوف ىوذعمو ريك اهتناريك اهلا نْذْوملالوقهنمودي زدب زءاحو ف هظفادلوالا:داعا

 ركأ لمَ اعجلاو(ةرك آلا) كل ذود وهناك أ همالغءاج ىنعملا نوكيت ألام> الزاحلا مه هون عفر هتدئافو.

 راكأ لعافل |مءاواهنثرحضرالا ترك أوهمَدَعْش برضا: نمارك أر هنا ترث أو ىنعموانز ورفحو ةرغ>

 سىس || فك أعجب اوفو رعم رامحلل (فاك الا) رفاكعجةرغك ناز ورك عج هناكةرث ع جلاو ةغاابلل

 حج ىف هن راح ةغل ل دما !ىلع فاكولاو فاك الاه_ءاعتلعجدملا, هتفك 1و رةجوراج لدم نيدهد»

 لكأ ||| لك ًالاوةزههلابتاثىلاىد عدو لتقبابنم لكأر دصموهوفو رعم (لكالا) ةملكلا فيراصت

 فاكلا تفب ةلك أداوةمقلاا مضلابو ةرملا تغلابةلك ةلاولوك أما فرفضت ىناثلا ناك ساو نيةمشد

 ةاصحلاعلبف هغضمدعي ماعطلا علب ةَميق-لكألاو ىنامرلا لاو لكؤد املوك املاواضب لوك أملاإههضو

 لاملامئارك نمىسهف هاست سلو عذتا لؤعتو نمع:ةاشلا فلان ةاوك الاو ةقيقح لك ان سدل

 نملك |نانسالات اك اواهضعب لكأ ىلاهمس رغلعيسلاةليك اهنمو ةلوعفم ىتععةليعف ةلمك الاو

 ةك الا ||| عمجا اموهو <بدارلاك ةفرشلمق ولد( ةك الا) ةلكالااهتاك ًاوتطفاستو تتاكت تاك أو بعت باب

 تاب_صقو بصقو ةبصقلثم تاك أوك ؟عجلاو ظاخن لا عرو ظاغاع رودحاو ناكم ىف ةراخلا نم
 ماك 1ك الا عمو بثكو باتل ثم نيد: مك ماك الاعجو لام+و لم لثم ماك مالا عمجو
 (امهئلثدام .رماللاعمفاالا) قانعاو قدعلثم

 نأ ||| عمجئأدحاو باأمهواوعتجااوبل أ ةومهدرطمهلأو مهعجببرض ب ا:ن مايل موَعلالجرلا (بلأ)
 نأ ||| لاةيفاضيأايدعتم لمعتسيوصقنبرضبا,نماثلأئ ثلا (تلأ) ةغاّمفلاو ةزمهلارسكي دحاو

 فالةئالا نم معااضيأ ةغلألاو مضل ايةغل الا مسالاو هتبيحأوهب تسنأ لع باينماغلا (هتفلأ) هتلأ
 تفلآو راغك لدم فالأ عه اوملاءلثم فا 7 ملع لثم فيلأ لعافلا مم اوعامجالاو مائ:االاوهو

 نماغلاه:غلأو لئماضيأ تاتاقبا,نمافالاو ما اًوم هْعلاوَأ هةغل آو تصرت [بابنمافالد اعضوملا

 م-ْنبت فلو اوراحتواوءمحا ىنعع موّعلا فل أتو ناسنالا هفلأب ىذلا عضوملا فاأللا وكاذك مل_عباب
 ةفاؤملاىطعي ملسو هيلع | ىلص ثلا ناكو :دوملاو ناسحالاب ممولقةلاتسملا ممولق ةفاؤملاواغيلأت
 قاعمط هيطعت ناكنممهمو» اذالاعف دهيطعد ناكن م مممذ تبرعل ف ارشأ نم اواكوتاقد_صلانم

 هتفلأ

 مهضعب لاق ةيلهاشلابهدهعب رقاهمالسا ىلع تدثمل هيطعد ناك نم مهنمو هعامت أ مالسا اوهمالسا

 فاًالاوءاشرلا تعطقنالاقو مهعنم نول ملارثكو مالسالا اثفو هنعىلاعت هللا ىذرركب وأ ىوناملا
 لايف هشنأتز وح الرك ذم فلالاو ءريغو ى :رامثألا نب !لاك فال آو فولأ هعججو ددعلا نمدقمل مسا
 فاآلا ىنءملالمها اردللا تعمل ثون أثلا مهرد غلا هذه موق بامّرلاو» ارفلالاتوف الآه سنو فا الاوه
 كلأ موقلانيب(كلآ) ددعلا نمركذ ماقلت ا غاءاشاو فالآ ةسمخ ىلاعت هلوق فل ًالاريك ذتىلعلءادلاو

 مفئاهمالو ءافاناضدأ كل ًاموماللا مضي كل أم ةلاس رلامعاو لسرتاضو ًاكولأو برض با: نماكأ
 تاقنفلعفم هنزوو 'ل'الملدأو كامدحإاولا كل أملا نم لمقو كلولالا ظفل نم هَقَدْسم هكئالملاو جتفنو
 اذا كلأل نمذوخأم ليقو تطّةس دقو رمل ىهءاغلاناولعمهنّز وف تطةسو مالللا ىلا ةزمحلا ةكرس
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 حج يييججيجيجيجيجيجيجييييييي يا حلل  مسسسللللسسللل 2

 مع 96 اسأ) ةكوسأم ىهف نانكلا عضو ريغ تباصاو ةضفاخلاا|مت أ طخ لوعفلل, انيلايأرملاتكسأو

 ءاملا (نسأ) قأيسو وهم هلصأو لصو هتزمهمسالاو لج رلا ىه#هب و فرمد::الفدسالا ىلع سن>
 لثمن سأوهفانسأ نسأو لعاف ىلع نساوهف برعشد مف ريغتاضي ار سكلابنسأيو دع باب نمانوسأ

 ىسأو تيدتقاتدسنئاوهبتدسأتو ةودغلااهعشو ةزمهلارمسكب (ةوسالا) غل بعئوهف ادعت بعت
 هسقي وسام اب ىسفنب هتيساو ثصأ موقل |نيد توسأو نب زح ل-ثم ىعأو يذ نزستحت ناي نم اوس
 (ام وثلث يامونيشلاعم فاألا) هتيساولاقيفنملاةْغل اواو ةزمهلالادءازودعو

 اهقشل ثق باين مارسشأ ةبش1نارهشأو اهركشي لف ةمعنل ارفكورطب بعت تان مرش أو هف ارم ء(رسمأ)

 رعاشلالاقةروشأم ةبشالاو رش آوهفريش ام عجلاو هذه نمزمهلاب راثمملاو نوئلاىف ةغل
 دقو هعسوتلا ب اثك ىف تيكسلا نب !لاك ءْر ناو نونل ا ىتغل نيد عمه هرش 1ك نمع تلازالرشانأ ٠

 ترشولايفواولاب ثلاث ةغل همفو ةروشأم ىنءملاو:رمث ا دبهفف لعافلا طفل ىلالوعفملا ظفل لقت
 هنعىهمنواهفارطأ تةقراهنا:سأ أر ملاترششأو داعملاوتاقملا لم :واولا لد ا وراشد اب ةيشهلا
 دانعو ىزركذ لثم ىلعف مهضعد دنع ىهو ناكسال اهل 1(ىنشالا) ةروشأملاو :رمثالا تنعل ثد دح فو

 ندعم هفوة ىفنيدأو هغل ف عدصأو قشألاالا لعف أمهم لكى سدلو لعفأ ليلا نع ىكحو مهضعي

 رسكلاوةزمها مب (نانشالا) ىفاشالا عملاو ثدناتلا فال جال لوألا نود ىناثل | ىلع نوني ونيبأ

 نائشالاب» دبل سغنشانو ضرلاة بد رعلاب هللاقيو نالعفهربدقتو برعم ةغل

 (امهئلثياموداصلاعمفلالا)
 نمعبرالاتانب قمل: الةدانزلاناللصاهتزمهو برعم ل بقوى رعفورعمباودلل (لمطصالا)
 لأ ساوهلصأ طْئاللا ساسأو هلة سأل !(لصأ) تاليطصا عمجلاو ان اعفا ىلع ترح اذاالا اهوأ
 رهنل اودلولل لصأ ب الاه هملائْدلاكلذدو> و د5 سام ئث لك لصأ لدق ىتح راك مىوقو هلهأتنث ئلا

 ثتاعجاليصأت هتلصأو ميك لثم لهو يف فرمث ةلاصأ مضلاببسنا !لص او لوصأ حاولو دجلل لصأ
 نبالاؤو بلا لصفلاو بسلا لالا قاسكلا لاق لصف الو هل لصا ال مهو قو هءلع نسا: انالسأ هل
 لاصآو نيتهذب لصأ عم او ب ورغلاىلاردعل اءالددعراموهو علا ليصالاو لمعلا لصالا ىنارعالا
 لاو لصأ عجلاو سراغلا ىلع: خر فلا لثمامنا لاقي ةضد رع ةريصق تابحلا ىهاود نمةلصالاو

 ىأرافكلا ىلاعتهّنلا لصأتسا لمة هنمو هلوصأ,ه-تعلق هتاأتساو ٠ للان مةلصأ هلردسق ٠
 ىلع هباصةن اوادبأ هلعفأ الو طق هتلعذام ىنءعال_صأ هلعف ا الوالصأ هتلعفامم-فوةواعيج مهك-لهأ
 (ءارلاوءاطلاعم لالا نايحألا نمانيح هلعفأ الو تاذوالا نماتقو هتلعفامىأ ةيفرظلا
 نعزب زعلادبعنب رمل سو ام طيحخملامسللا ةفشلاراطاو هب طاحا امى لكل باتك لدم ( راطالا)

 اولحاذان الف ىئملراطانالف و: مهمالكن مو راطالاود.د يح صب لاقف براشلا صوىف ةنسلا
 (امهئلشاموءاغلاعمفلالا)) هفطع برم بابن مارطأ هرطأو مهوح

 لوعفملار دقت ىفوهلاف ءزمه» نةىرهزالاكلذر ذزم حالو ب وصأو نس>ًاوهو زمم (خوفايلا)

 طسوخوفايلاو هتنغ:لاقيو لوعاذربدقت فلاقز محلا كلرتنمو هخوفايتب رسذاذا هتفنأ لاقي هنمو
 نموضرالا نمة-بحانلا نيته, (قفالا) ةدالولا دءبدتشي و بلصد ىت> خوف اءلاقدالو سأرلا
 سايةريغىلءاغيغذق نيدهت# قفأ لمقام رود >اولاىلا ادر ىف أهيل ةيسسنلاو قاف عجل اوءامسلا
 ىلع قاف* الا ىلا بسنيالو قاذ” الاىلابوسنم ىفأو ىفأ ل-ج رهظغاو هريغو تيكساا نبا امهاكح
 نيته ىفأعجلاو هغيددعب دلجلا قمفالاو ىلاعت هللاءاشنا ةمتاللا قى أ ساملىقاف [لاقب الفاهظغل
 هتغيد بريذبا,نماقف ا دلجا تف لاقي مدأوهفرجاو اذان هغبد تدل ىذلاىيدالا قمفالا لمقو
 لوف :|يهاو لاو لوف أوهف بذكر سكااياكذ ا برم باب نمل فأ» (كذأ) لوعغم ىنععي ليعف دف الاف
 الفائشلا (لفأ) لأ دّقفههحو نع فرد هأ لكو هتف ريم هتكف أو ءاهل ايدك اذاواضد !ءاهربغب
 )|. 22-2 22222 ل مم مما

 الءوذأو
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 ا : زأت هنج زًاوالوط ىدد ثان( (جذ الار هفامو تلا وو اهربخاتو ةلمهملاع اراامدقة:بار رهو

 نملا نمىح سلف ل“ م(دز الا بابسأ اوبس لم جاذآ 1عسجلاو فقسلا جزالا لاق وكلذكهتشاذا

 يمر رهو معون(داز  الاودسالا ىفةغلدزالاو:ارسلادزأ ونام دزأ ةأونشدزأ لاقي

 الصأ ْءزماتاه> تش نا ىسراغل اىلع وأ لاف درغال عملا طفلان تءاح ىتلارداو:ل | نموهو برعم

 رعاش ثلا لوقامأو لاعف أ ىلع نوكمف :دئازاتلع+ تش ناو ماناخ ثم نوكرف

 قع اءفورعم (دازالا)نزولل فغفنداز ؟الادارأ عاموبأ لاقف «يانأ ارعالاوداؤ ||همذ سرعد 7

 رازالا ىهو رازالاوهلايف نود وركذيورجو رج أورام لثمنيته2: رزأ ةرثك !!فوةرز] ةلقلا
 رعاشلالاق

 دوقمو دايفو مرقمو مارقر فلو فاح ربات هل ثم ميمارمسكيرز ءهلاوةرازال.ةفءاحناثنأاعدو

 قركشلا موننيعاسلا نم ىنأ 5 ارارازالا تاذت لعد

 ترزأو تاعتفاءاوةينادلاو لصو :رههلوالانيتزممهلداورازالا تسل ترزتئاو رز امعخلاو
 هلت اعجاريزأت طئاخلا

 لاا (مذأ) ةمايقلا تئدهفز ”اللا تفزأو ب ردو اندانو أو به3باينمانزأ لمحرلا(فذأ)

 سا ل حلا مالا كر هعلع ا دن اوس رز اوان اذ ال ل

 ةدلك نبت را لوو هذمو برسشملاو معطملا نعل سم ًامز أ مزأو هياع ضعامو زَأَو برمذ باب نمامزأ

 لمدعل اددتشا نامزلامزأو ة 4-هل | ىءد مذال اوهلاّقف ثطلان ع ه-.:عىلاعت هلا ىذررم هلاك

 نيلم لبو اهلا رطلادعسم ناز و مزأملاو لكنا ةفل نعت اب[ سابا نار .ساةمزالاو

 رعشساملاو ه 45 ”رءنيبىذلاعضولل اعد و هنمصال_كنارءو لاجمل ىيضا مزأم برا عضوم ليق هنمو

 لكو مه سهأ هب نو طيص» ىأ مول ٠ 1 ل ازالا) نامزأم

 (اءهئلثي امو نيسل اعمفلالا هو واراوهف سهأد أف لعح نم

 رخاءام ءلامضوام مدي نيسلا نوكس عمدا. !اوةزم4ارمسك:شودسالاو ثدسالار ل

 هنوهسعل ند رعلالهأ او انوطقرز هل لاقي ىذلاوه ىرهز الا لاق همم نيش عواولا نو كسوفورألا

 هس لص ةلاوةنودخ حالو ,هيزهه (تسالا) انوطقرزب نم ضمدأ الاوه ل_.قوهقر زا | بح

 امن اوئخلاب رهاملا اهانعمو ةيمكأ 0 (ذاتسال )ب رعم ىسراف جاي دلا طلع (قريتسالا)ق أيسو

 تورم 0 0 ةمد رع تا مجال ةلاو نحل انالقي

 كا ىثنالاديز ىلأ هل سا اولاغف تسال هود ترك

 1 _ :سأ نبباةعهنمو ىهسدب وم ىو دسأ شم ىأ ركل ثمد سالو هل: فاس لاو همدذ

 ديصلل هملشي ىذلاد..ؤموهف ىرهزالا لاو هاك د ساو دسف ا اداسن موق انيدستو قرض احا

 دسالاعضومدسأملاو ىدعاسلاديسأو أمم“ ةعاج ىع“# هرخصعو كاذب ةيمس' جد سأو هبرغو ةوعدب

 مادام لوم ىنءءالعذنالاضي ًاريسأ : ا تل (هنرسأ) هلاع نوكتو

 ةريسالا تلق لمقو همالعل ع تا ا ال ذا همف كوة سد م الا ىلعابراح

 ه4ع]> ارسأ هنا هرتسأو ىراكسو ىركس لثممخااءىراسأ و ل ًاريسالا ع ->و ةلمتقل ترا

 ىئالثلا قة خل مر أ بانا خ نم ل_سرلا ترمس او مهقلخاشد وقىأ مهرس أ اندد شو ىلاعت لاق انسحافا>

 كارا تر سا رد ل اتا لا ا هطهر ةفرغ ارو ل هلا

 ليقاع رو لاهغق أو لغق لم سا معنا لس كاان طئاخطلا (سأ) هعيمج ىأ هرمسأب هذخو همكسكسف

 هل تاعجاسسأت تلد قد 010 هل ثم ساسالاو ساس .عو سع لم سأس ل

 ىعموانزو بيض غل دم فسأو بعت لم 5 ًاوهف فوهلاتوانرس بعت تاننماقسأ (فسأ) انامل

 امهوذأ رملاج رف ناجل اق ةغل ةزمهلا منو ةردسنانو (ةكسالا) هتفسال ايف ةْرِمشابىدعد و

 نيتيحاشلا اؤرطنارغ_ثلاو ب رغلا اان ناتكسالا ىرهزالا لاو ردس ل مكلساع-+ اونائكسا

 جزذألا
 دزألا

 دازا الا

 رازالا

 مذأ فزأ

 ءازالا

 بسالا

 تدل

 دامس قريشا

 لس

 فدأ
 نسأ



 لص الاف برأ الاو بز "املا عماو ةجاحلااهمشو.١ لا مبةبرأملاو هرمسكل ايذب 00 بر آلا) برألا

 ةئحرملا

 جدأ

 خمأ

 بارما

 سسكس اببرالاو لعاذ ىلعب راوهف هيلا جاتحا اذاع 4 رلا برأ لاقي بعت باب نمردصم

 ىأهب : رال ككلمأ ناكو ثددحلا قولامسأو لج ل ثم بارآ م-+ اوو ضعلا فو ةجاحلا ىف لمعتس
 ةندمبرامنالاقد برام م لاج نبضي عطقادت 1 هاو هوهشلا ف عوقولان عهسفنأ

 || سدقاب ةنيدماهتاو ةعدامتل |ةدعاق لو الا نام لا ف ثناكو تورم لابحرخ د زالادالب نمنملاب
 3 ناطحق ن؛برعد نبي هش نبأ._سوهواهيذاب مسار هس ىوهتو ل->|ره هراودف ءاعنص نيدو اهنسو

 || ةعسلاففرمدنتالو ه مرعلااميلعؤعبرأمو ٠ ىشعالالاقدصس«نازو ةنك اسةزمم برأمو

 ِ عراملا قدج وبانه ن موفي فقل فرغنعل اذه مزتلااع رواغلا: ةزمهالادءازو< و ةيلعلاو ثدناَد |

 نايرالاوءا ارلاوةزمحلا تغب ن و رالاو مملا:دابزروهثملاوةبلصأ مملاوةدئاز فلالا نأ مكحللا ىف هعمتو

 اهيلعنويتريالف اورو ىألامعالا نود رب ةفئاط( ةئح رملا) نوب رعلافناةغاناغسعنازو

 راثلا هس رفاكلاو تاعاطلا 4 قنودنامالابة-:طلا دلما ٠ نموملا نولوهد لد اناقعالواناوث

 ةحنار هنم ت>افاذاب ءتوهفامع بعت لثم ب رأوهفاجرأ ناكملا (جدأ) ىصاعملا ةمّقينودرفكلا

 هلتاعجاذاعاطقلانبا اهاك- ةغا فرفذقااو رهشالا ىف ل-ةئتلابباكلا| (تخرأ) ةيكذةمط

 ليلقع روتلاولد-ءااىلعترولاقي وه ةقوءامتنا نأ وهو ىب رعل-ءقوب رعمو وهوا زان

 نأ مالسالا لوأ عب راتلا عضو سدسوءرك ذتإىأ تةلطأو اخي راتت ري ةدنقلا تح رار لابعتدالا
 نادعشوأ ل را نعل لا رت نسبا هع ىلاعت هللا ىذر باطلا نب رم

 مسو هياعدتلا لص ىنلا ةرحه نم راثلاءاد_:راىلعةياهعأا تقف وع راثلاعض وب هأ لباقلا
 مهنالرامتا ىلع قداس برعل ادنعلمللا نالىلامالاب عب راثلاريتعي :ومرلا ةنسلال وأ ا و ةنددملاىلا

 رهظرامناولال_فاروهظراوك سف مالا نممهري-غباسحاوف رعد ملوةبا كلا نودسحي النيممأ اوناك

 لغة نازوزرأ تاغلهمف ( زر ًآلالامقا و ناكامضاملقالارك ذنسحالاو عب راثلاءادتبا هولعف- لب ءالاب

 مهلا تف ةعبارلاوىازلا ديد توءارلاو ةزمهلا مضةثلاثل او رمسعو رمسع لم عا.ة الل ءارلا مخ ةيناث لاو
 سولفو سلف لدم شورأ ع+ اواهتيدة>ار لا (شرأ) لفق نازوزمهريغنمزر ةسماخناوديدشتلا 8

 اهيذداسف هنالنا معالا ن اصّمن ف لمعتساغتدسفأ اذا اشي 0 موقلانييثشرأ لاقي داسغلاهلصأو

 عج ىف لوةتبرعلا ث ءمسودي زونأ لاقءا رلا فب نوضرأ اعجحلاو ةئنونم (ضرالا) شرههلصألاعدو
 ىلاماو لءاوىلاهأو له و ىذا اذار راق انك ل مدجو سولف لّثم ضورالا وىذارالاْضرالا

 بشللا لكاتةمدودةضرالاو طاسل اى ىنعم ىلعرهشل١ىفضرالا ترك ذا ءرو سا مةريغ ىلع ءا.ءل دايز

 بصقو ةبصق لثم تاضر ا آلاعمجو ةضورأم ىهف لوعفال ءانلاةمشخلا تضر لاش

 ىاعت هللا ىذر ر«نعو فرغوةهفر 25 مفرأ ع-او نيضرالانيدلصاغلادحلا(ةفرأ ال) تامصصقو

 ماقأ ةغل عراضملارمسكو دعق با, نماكورأ ناكملاب ( لرأ) هيف ةعفشالف هيلع فرأو مسقن ا لامىأ هنع
 هنابضقب كام ضل !نمرعُ كارالاو كراوالاعجلاوةكرآىهف كارالاتعرلدالا تكرأو

 د.قانع فرماشودوعلاةراوخ نا صغالاو قرولا ةريثك ةمعانلب وط ةرهش ىف لاقي وةكارأ :دحاولا
 وه لوعاورب دقت ( 6 , ال١1 ماكل نحل تدل ام هلا رالاو فكلادوقنعلا' العرب ربلاى يدب

 ةمخ 1 سوال وكن ًاامىرلاوىراوالا عاواضي أ ةيخ -الااهف لاقي هو ةب أدل سدح
 جل اوءاغلا مضب ةماءفرب دقت فلوعولا نم ىثنالاو ركل ذلا ىلععّمت ةدو رالاوهي مات أاذاناكملاىرأتو

 ”(امهئلثيابو ىازلا مم نالا]) سايقربغىلعىركس ل ثم ىورأاضدأ اعجوىوارالا
 ليقاع روس زايمىاثلاعمجو بد ز ١ املوالاعمجو ةغاع (]آذ لاب بازيملاو ةنك اسةزوه (باز لا

 ةزوهاناكمةلمهمءارساز ملا ودإوم لءقو بر»ءواولاب ل.ةو لاس ساذاءاملابزو نم بدزا
 م

 تاز رمتازئال لاقي ىنارعالانبانعسذهلا قو ماحوأوءارغلاو تيكسلا نبا هعنمو ىازاهدعد و

 تاررو



 ىلع هتيقاماذ امد دأ: هتيدأ لبق هنمو ريثكستو ةغلاسمامدأت هتدد أاوبامس ًاويبس لم بادآ عسمجلاو

 هسيلا سانا اامدواعيذص عن صاضيأ برض بابن مايدأ بدأو بدالا ةَمدَمح ىلاو عدن ب سهنال هاش

 رهشانمف بد الاىرتال ٠ ىلفغلاوعرن:ا:ثملاىف نم ةفرطوهورعاش |١لاتلعاف ىلع بداوهف
 عم ءاصل امعاوم ركلاةداغكلذ دو ةلعلانامز ىف» اوعدب موعد لد ضعب نوداضعد وعدي عادلاى ريال ىأ

 رداوهف بعت بابن مردأب ردألاقد د ةيصنا خام اهفرغناذو (ةرد لاز اههفو لادلا مشد ةب ةيدأملا

 وهفْثد دا ىفو تلال رض با, نمامدأ مولا نيد (ثمدأ) رجو رجأ لثمردأ عمجلاو

 اذانيةغللاب همد آوزيهلا تمدأو هيف ةغادملابت مد اوةغاالاو حلصلا مودي ىأ ا مكسنسس مدؤد نأ ىرحأ

 نكت 0 ل داهعجوادماح . وأ ناكاعئامدب م ديوبام مادالاو مادالا,هتغاسا تدلص أ
 0 جلا 0 لاغق أو لغة لثممادآ ىلع عم ودرغم لا ةلماعم لماع فيفذغلل

 سال اواهلصوأ اذاةددأتاهله اىلاةنامالا (ىدأإ درب 2 دو اضدأ نيدمضد و ني:ضشد

 وسال لماع لامر كسل نال دْوموهفءوكنو حال ادىو لعف أ ىلع دملابىداوءادألا

 واولا تفبىوادألااهعمج و ةرهطملاريسكلايةوادالاو تاودأ ع_جلاوواواهلصأو هل .الاةادالاو
 امهئاشامو لاذااعمفاألا

 9 ممهنمو زيرت دالد :دعاتو مهل ادالد نم ملق | !مهتددلاذا|نوكسو ء ارلاو ةز مهلا ع 3 (ناهددذأ)

 ذاوف ىذالا نامزلا ىلع ديول ملعت فرح(ذا) ءارلانوكس وراد دحر ا رذ[ل وقد

 انذاهألا ن وكي ونذالا مءال او هلعف هل تةلطأ اذك ىف هل( تنذأ )م ارك ال ةلعم ىحنا كلن مرك ال ىنتمح |
 اًميفْحَت ل صل !انوفذح ءاهقفا او هل نو ذأ موهف ةراقأ | ىفد_بعلل تنذأوهّننان ذاب و ةدارالااذكو
 انذاْئ ملل تنذأو ىنعملامهفل ه.اعرو لص ألاو ةرصل !فذخح ر وجحخاولافاك نوذأملا دبعلل نولو ةيف
 نذآوتلعأ تتذاتواناذأهتثذآ لاّعمف زم هلا ىدعد و هب تلعئ هاا,تنذأو تعم ة+سأ بعد بأن نم

 ءانملاررمدعلا» نذأ ب اوصلاو أطخ لعافللءانماابرصعلا نذأ مهوقو ىرب نبا لاقاميلعأ ةالصلا,نذؤملا

 مس لاا »و عدو لمم ديدشتلاب لعف نماهسا اد .جفلا,لاعفا اوهنممعاناذألاو هزصل فرس عم لوغشلا
 ع+ اوةفنوؤم ىهواف ِءْمْحح نكستوني:«2:نذالاوازاه>زه>و اج او جوز و امالاك ماكوامال_س
 اذك ىهتنذأت_.اوموقلا نيعوه لافيإك موقلانذأوه ةناطيموقلا مدي ل رالاقبو ناذ“ الا

 نذ”امع-جلاو ءاينْز مهلا فية زوح و ةراذملا مهل اريسكيةنَذملاو هلعف لو اطأ هيف ىلنذاف هنذا تبملط

 رذعتسم ىأىذاوح لك ىلا عتهّنلا لاقرذق ىنعع بعت باين مىذأْئ لا (ىذأ) لصألا ىلعذ :زمهاب
 مساةيذألاوءاذبا هتيذآلاّقيف :زمهاءىدعدو معلثمذأوهفهوركملاهملالصو ىذأل حرلاىذأو

 وحن ار باترن بزل نول انزلت للا (اذا)وهىذأتفهنم

 نأثااثلاو هرارجا تةوئىأرسسل ارجااذا مةوك درلاتقولل نوكست نأ ىناثلاوْ ل ةمرك [تدحاذا
 نءدو نوطنمي مهاذا مه ديأت مدقاعة دس مهمصت ناو ىلاعت هلوقك امىزاكف الدنا ضنك

 موقال-طل هيف نكءانامز تكس م كقلطأ ل ىتموأ ك ملط ألاذا ىلاط تن !لاقول فاشل لوق ىناثا ا
 اذاودف هيل اقالطلاوس ات مف ل.ةتسملا ىف ئمىلعاةاطاذاالا لاملااهصاصتخا» انعمو تةلط قالطد
 ىقامسو ره-ثلاس أر ءا> اذاوأ دب زءا- اذاو ف نّةشملاو نكمملاام قاعد وقااط تناورسساارمجحا
 اراعشا ف لالا, ب مكست لق ةافاكمو اوف رذ نذاامأوروصلا ضعيف ناو اذانيبقرف سلعثنعنا

 وهونوذلابس ثكت لو ن نيد رديلا بهذ _هوهو فالالايالااهيلعفةودال هناف اهياع ف قولا : ةروصصد

 نمر آنا لوقف ةموةألاقب دق هنال ىلص أ طفل نع ضوعابنال ظفللابارامتعا نيسيفوكل ابهذم
 ن--وهوةروصلاقاذان يب واهتيد قرغللو كمر أم رقد لصالاو ىو د ند د لولا

 0 ا ا ا م 8
 كلذلمعا ب دالاذءودف ىرهزالا لاو لئاضقلا نم ةزيضق ف ناسالا| مع رض ءووم ةضانر لكىلع

 (اه4“ ءامدامو ءارلا عم مفلألا 2

 رك 1 اشلللا كم هت  كددالا 11552 717 ٠ ١ 1ك ++

 هر دألا

500 5 

 تندا

 ىذأ

 اذا



 تاغللا مصق هذ هو رخاوألاع هاو بك اراااهياادنتسد ىتل ا ةمشحلا ادمان حي رمسلاو ل>رلا (ةرخآ) 0-0

 عميبدالاىراصنالاديز وبألاق نالخالا نسا و سفنلا ةضان زهتطع بر.ذ باب نمايدأ (هتيدأ)
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 اوعدأو ةزمهلا| ةيلم اضع مهضعيذخأ اذابرملا ىناوذخهث لاق ذ-خ الا نم لاعتف اذاكتالاو

 تذخت اولاو هنتماونءفءاثلاةلاصأ اومهوت هلامعتسارثك املو لعج ىندع لمعتسد واوذخت !اولاّعف

 هعيسك الام تذكر ا هنوكوءاقلا تغب اذذترد_صملاو كلذك هةلعح اذاسعت بان نماهب ص ادعاز

 نيعلارخومو ان هذه دعب نم مهموءاحلا لشي نممهنمو ةزمهانوكسو مملامضبةرخؤم لاب و

 نيعلارخؤم ىرهزالال او فنألا ىلر ىذا|اهفرط نوكسل اياهم دّممو غد_صل | ىلهام:زمشا نك اس

 ةلق ىلع ليقدم ازاوج مهفاف ف فقل اهيف دوجال |نيعلار خم دمعونأ لاقو ريغال فيفنغلاب اهمدّقمو
 رخألاو رخأتف هتمدقدضهنرخأو هسأر رخؤمتد رضضو همدقم فالخ تشاو ليقُتتاانْئش لكرخؤمو
 ثيدحىفو اك>دعيوانع باغنمىأرخألاىلاعت هنلادعب لاق دعبملادورطملا ىنعع حرف نازو
 فال لءاةىلعرخ”الاو مرك لاثم ربخالاو أطخ هئْرمهدمودو رطمهن "اك هسفن ىنعب فزرخألا نأ ءام

 اجورخرخآ تنال وقتف ثدناتلاوريك ذتلاو ةينئثتلاودارفالافقداطيو فردنباذشغو لوألا

 جتفلابرخ .الاو ةرخ 1 ىتنالاو ريسفتل اوزييغلا ىلعامهبصنواجو رخوالودنارخآ اهتنأو الوخدو
 رخ اواذك لعفيد>اوفموقلاءا+لاقينيئيشلاد-ًارخ الا ىناغصلا لاك لعفأهنزو ودحاولا ىنعم
 رعاشلالاتد>اووىأاذكرخ اواذك

 لمةقرامط نمىوج+ رخ او د هدخ فدسل ارفعدو لطبوىلا

 شفخالا لاو ةرفاك ىرخأو شا لمس لئاقت ةمفىلاعت لات اضدأةدحاولاىنيىرخأ ىثنالاو
 لضافألاو لضفألاموملا لمراو ألا ىلع لق اعلاريغلرخ الا عمجي و ةرفاكىرخالاو لئاقتامهادحا

 لماعدنأو ثنؤملا عجم نأ ورك ذملا عج عمجي نآزاج هلاريخوأ الاحوأ لداعل اريغل ةفص عقواذاو
 هلءارجا لضفلاو تاما ضغلاورك ذملاد>اولاراءتعاي لضاف ألا مانألا هذه لاقمف ثنؤملادرغملا ةلماعم

 لثمرخأو تابرخأىرخالاعمجو:د>اولا ىردهلءارجا ىلضفلاو لقاعريغدنال دوما عب ىردت
 وأربخالاوأ لعاذىلعر+ ”الارشعلا مفوق ىفو سانلات ان رخأ ىفءاج هنمو ركحو تارربكو ىربك
 داربو اهل دع لب درفع ف دوتالف ثنوم عج ىهوىلامأل اري شعل ادار !نالىبام ديد شنل اهلوألاوأطسوألا

 نيتمضب رخألاامأورخاوألا ىلعةرخ الاورخ"الا عمج و ةمدّهتملاو مدقتملا ضي: :رخ الاورخ”الاب

 نيعلار مسكي ةلعف ىلعةرخ لاو اريخأ ىأ# :رخأب ءام لاقي ريخالا ىنعع ةبصق ناز وةرخألاو رخؤملا نعمف

 لاقءفرهشألاىلع ةينثتلا ف درتوواوىهوةفوذ<همال (خألا) ةرظنو ةرخابهتعب لاقي ةئيسنلا
 لقوة غلاهمذوامويف:رمهارمسكد ناوخ اوةوخأ هعجو ناخأ لام مفاصوقنم لمعتس ةغل ىو ناوخأ

 لوةتوملاسْت نوم مج وهو تاوخ أ اهعججو تأ ىثنالاو لق أ ءابآنازوءاخ !ىلعو نوذلاو واول ب هعجج
 1 زالمىأقدصلاوخأوهو ريد ىأ ريخلا ىنايهتك رو هلثمىأ توم ااخأ قلو مهنم دح او ىأ متو خأوه

 تلأسو نيموب كرتت ونيموذخان ىلا ىهوند وخألا ىجءاهةفلا مالك ىو ىنغلاوذ ىأ ىنغلاوخأو هل
 تددلا موبالثمةدح اوذخاتف نييمحنم ةمك سم ىهو مسالا اذ. هاوفرعب ملف ءايطالا نم ةعاجج اهنع
 اذكهو سدا موب ىأتو مانأ ةثالثعاةتود>الاموبةدحاو ذخأةوءاعدرالام .ون ىأتو مانأ ةثالث علقتو
 قوقد م دتوىلا طب رت و رعديد شتا اودمللاب ةيخ "الاو لعأ ىلاعتهلئاو نيمودذخالاو نيمو الرتلانوك ف
 خاوأ اهءو فرذخعلا فرفذلابو ديد كلل ديد فلاب ىناو ألا عبجلاو ةلوعاذاهلص ًاوةبادلا | هيف ا ثتو
 اماهتطيرو ةيخ اف تعنص ةيخ أت ةبادلل تمخ أو لّهثمهد>او عج لك اذكهو صاونو ةم_صان لثم
 لدملا ىلعاواو لقت دقو :دود# ةزم مني دل |نيد تدخن آو ه-:د رق هت د-صق ىنععّئْشلا ثيخأتو
 نهلا ةغلا منذ خأ ىف مدّقتو تركسلا نبا ءاكح تدساو تدسسآ ىف لبقاك تدخاو لاذ

 ( امهئلثيامو لادلاعمفلألا )
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 (امهئلثرامو ميلا عماألا) . . قأمسو ىتثهلدأو لصوهتزمهنينثالا
 جوجأبوتدق ونادحأ ملا جؤترانلات جو ةغل ةزم_هارسكو ةحولملادي دش يع (جاجأ ءامإ
 نم نام ليقو ثانالل مساح وجأمو ناركذلل مسا جوج أ لبقو كرثلا نمن اةمظع نام يوجأمو
 نامءالمقو فرةذت ةزمهلا 'لرتاذه ىلعو لوعغمو لوعغب ام مزوو لص امهيف ةزمفا رانل ا ثحأ
 ريغ ىلعز ههلاذ اذه ىلعو كلذ هم_شأ امو دو ادوتو رامو تو راه فل لاك ام يف فا ألاو ناممعأ
 هللاىيضر سامع نيا نعىو رلوعانامم:زو و هوفو ملاعلاو متاح ار مه نم ةغل ىبعوهاغاو سايق
 نءمارسأ هللا (هرسأ) داو ءْزسقاخللا ابو ةعستجوحأمو جوج ف ءازسأ ةرمشع م دادالو أنام هنع
 ثالثلا تاغللادبعل او رادلا ترسو هباث أ اذا ةثل ا ةغل دملاب هرسآو بعك ى د هغل برمض بأي نمو دق باب
 لم :رساؤم هترسآل اشي و أطخوهفرحاؤملاشيالو رسوم اناف تلعف أىلعر ادلا ترسآو ىرمس زل ا لاق

 ىدعتش اغا ةعرازملاوةكراشملاك ةلماعملا نعمىف لعافن مناك امنالو:دقاعمهندةاموةلماعم هتلماع
 ترآ لوشب نم مهنمو لعاف نمال لعفأ نمديعل اورادلا ترس”أف كلذ نمريج ألا راو مو دحاو لوعف ل
 برعلا نمو شفحالا لاةورحو موهف هنوسآ ىلع ىرهزألارمدتقاو ةرحاؤ م هترساآ ل وعم لعاذ ىلعر ادلا

 ه«ةلعاف رب د رساوم هوهف ل وعد مدهضعب و لعقموهف تاعفأ 58 طلقت قرح و موهف 35 درس لوشد نك

 اميز تيطعأ لم باقلا ىلءادن زرادلا ترحاورادلا ادي ز ترحآ لاميف نيلوءفمىلاىدعتدو

 تعبورادلا اديز تعبلامداكديكو كاراذلا دز نم ترجا لاقي واديزاههردتمطعأو امهرد

 اهقفو محلا مشي تارجأ تعجبامي رو فرغو ةفرغلئمرجأ عمج او ءاركلل ةرججالاو رادلا دي زنم

 رسسكي هتراجا هتيطعأو سولفو سلف لئمروجأ هعج و ةرجالا ىنعبو ةراجالا ىنعع رجالا لمعمتسد و
 ترحأ:ساواومضن إم اهمذتف ةلامءلا ىها منالةزمها مضي هتراجأ وعي مهضعب وهترجأ ىأ ةزمشا

 ءافرمشو بعد رمل لئمءارجأ هعجو سال: ومب دن لدم لعاف ىتععريج آلا نوكد واريجأ هتدخادنعلا
 (صاحالا) برعموهو ةرجآ ةدح اولا فيشذقلا نمره-هشأ ديدشتلاو ةزمه ادع مطاذانيللارح"الاو
 لجرلا ( لجأ) ةيب رعةلك ىفناعمة الد اصا او ملا نال برعمو هو هصاحا ةد>اولافؤ رعمددُم

 لجو هسسب ىأ اذك ناك هلجأ نم لاقي ومهلع هيلجو مهل عهانج لثة باي نمالجأ ارش هموق ىلع
 دعق تان نمالودأ لحأو بعت تاننزم الح ا ئشل الأ رد_طدطموهو همف ل<عىذا|هةةووهندمئشلا

 لم لا لحألا عمجو لج اعلاف الخ لعاذ ىلع ل "الاوالجأ هل تاعحال.> أت هتلحأو ةغل

 ماج الاو بدصقو ةبصق لهم مجأ عجلاوفةلملارعشلا (ةمجألا) ىندموانزو من لثم لجأو بامسأو
 ىلا نمانو+اوانج أ ءاملا (نجأ) قانعأو قدع لدم ماجا عمجو نصحلا نيةمذن مجأالاو عملا عجب
 ه.ف ةغل ىعتوهفايعت بعت لثم نحأو هفانجأن جأو لعاف ىلع نجاوهف برش هنأ الاريغت دقو برمذ
 اهفلامعتسا نمءاصصغلا عنتمتةغل ةناكنالاو نيجاجأ عسملاو بايشلا هيف لسغبءاناديدٌشتلابةناجالاو
 دارملاو نيجاج ألا حال_صا لمعلا ىلع ءاف املا ىف ل_قف سا ارخل !لو>ام ىلع قلطأو كلذ ريعت_سا مم

 /( امهئلثيامو ءاحخلاعمفا آلا ١) ضاو> الا هءشراعمألا ىلع طوععام

 لد اوأقةعقول اهب ناكو ماشلا ههج نم ملسو هيلعمللا ىلص ىلا هني دم برقب لم> نيتمكب (دحأ)

 سلو عذهف ةعقبلا مهوب ىلع تدنأتلازو<لمقو فرص: ء فرك ذموهو :رحفلا نمثالث ةنسلاوش

 رعذأو دقح بعت بابن «نحأ:لجرلا (نحأ) نأ .بوواولابدحو هلصافد> اولا ىنعيدح ا امأو ىوقلا
 امهئاثيابو ءاخلا عم فاألا 0 ردس لمن >أعخلاو هنممساةنحالاو ةوادعلا
 ىلعماطخلابو ماطفتاذخ أو صةرعشا!نمذخأو هنم مءاربسك-!ايذخالاو هلوانت اذخ هدد (هذخأ)
 الار كلذك :ذخاومدملابهذخ آو هملع هيفاعهبن ذيهذخأو هكله اىلاعتدشاهذخأو هكسمأةدان زلا
 مك ذخاوالةعب_لا ضعبأر فو :ذ-خاؤم هذخاولاقيفن ملا ةغافاواو لدبتوةزمهل ادهذخ 1 هنم
 لوعغم ىنعع ليعف ذ 2 أوهف ىنعموانزو هترسأ لم هتذخأر ذخاو هنم ىعألاو هغالا هذه ىلعو اولابهّنلا



 ىبأ

 تانذلا
1 

 هتيطع أد ملايالامهةءتآوهنوشررمسكللاب ةوانا هر [هنون أو قف رت« يهأ فى أت وأ متو له ست سهلا هلق أتو |

 ةوبألاو ه-باب تر هو ءانأ تب ًاروهوبأ اذه لامقمف فورالابب رعأ ريكموهو امل اريغىلافمضأ اذا

 عاضرلاةوخأ امهنب لايف ةلوكناو ةمومعلاو :وخألاو مالا نمردصم ةءومألا لثمسألا نمردصم

 دملاوريسكلايءابا أبل _جرلا (ىأ) نادوهللاتيوةئيدملاو هكمنيد عضوملاعفأ ناز رءاونألاو

 نوكي نأ نيدكفب لعفب لعف با,نالذاش ؤانب وهلم ىأتو ليعفو لعاف ىلع فأو باوهف عنتماةباباو

 رثك اذاثأد رعشلاثأو هل ىف صهد ضعو ىباىأ الا ءاملا قاح نمتاد لو ماللاوأ تلعن لَك

 ىسني ىسن اولاقو اوبلق اذا ىسنب ىسن باب فئيط ةغلامأو ةغا فدو دواولاتكلذرغف ءاجامع روفنتلاو
 ءارلا نوكسوو اولا متذو فور ارخ ايا! نوكسوءابلارسسكو ةزمهلا تشب (دروبأ) فيفذتوهف
 دروانودروايأاضد ألاقي وان اهصأ ضعي بني هيلاو ناسا + نمدلب اضي أةلمهملاد مةلمهملا

 (امهئاثياموءاتلا عما آلا )

 جنم لعفم ىلع مت أمناك-للاونامزل اور دصملا مءاو ماو ةخل بعت بابن موام نأ عأبومأد ناكملاب( متأ)

 ة.ءاعلاو هبستق نبالاق لغا مءا,لاسلل ةيعسست ازا أم رسثو أري ىف نعمتح ءاسنلل لق هنمو نيعل او ممملا

 تيكسلانبالاوريجلا نم ىثنالا(نانألا) هتحانم ىفدوج ألاو نالف عأم فانك لو دف ةببصملاب هصخت

 هوم« ه

 كمىأ تآءانأو هكلهأرهدلا هيلع ى أو هبرههياعقأو نامتالاعضوم ىأملاو عاجلا نعةيانك انايتا
 مهيلابستنا موقلا لج رلا أو أطخاذْ ل هلل ملص: لو هيل سمت اذا لوعفللءانملاب اذك ةهجنم أو
 لاقا ضب أىأض رألا كلت بيصيالو ديعب عضوم نم ىنأ: ليسلل لبق هنمو ليعف ىلع ق أو هف مهنم سدلو

 لصألاو لاعفم ىلعءاميم د رطوامهيف ةغل ةزمهلا تف.ءانالاو .« ىنآهدم ليس ه رعاشلا
 اهلحيىألالدثرادل_ةماريثكس انل ا اهيق أد ىنعملاو هفرطتل ةزمهةلعلا فوس با فوات سوأ ىانيم
 اضيأءاتيم سرفل اىرساهيلاىدهتني ىلا ةياغلارخ الوءاةيم قد رطل عمة لاقي واري-ثك سانلا

 لهأل ها ىو هتةفاو ىنعع ألا ىلعهتشست آو هءوكن نم هنع تططحوأ هتيطعأ بناكملاتدثآو

 كلذكو سانلا ةن-لأىلعةرووثملاىهوةاناوم ألا لعه-ةئاو لاف اواو ةزه-هلا لدم: نملا

 امهثلثياموءاثلاعمفلألا ) ههشأام
 (ترثأ) لج رمسام ما ايةثاثأو هظفل نم هلدحاوالليقو ةئاثأةدسحاولاته.لاعاتم (ثاثألا)
 ىشوةرثأملا هنمولوةةمىأر وثأم ثيد>و هنم مسا نب:عكفدرثألاو هتمقن لق بابن مارثأ ثددحلا
 رثالا لدم ةراثالاو بايسأو بيس لم راث 1مجلاواهتيقب رادلارئاوامُبدحمي و لقنت امنالةمركسملا
 رثأتساوهتلضفدملا,هترثآو برةنعهتعبت ىأ نوكسلاو :ْز مه ارمسكرهرثاو نيدكغن هرثأ ىف تمحو

 لبقىأ رئثاتف ةءالعوارثأ هيف تاعج اريثاب هيف ترثأو ة بصق لثم ةرثالا مسالاوهبدبقسائشلاب
 اذانالف ةلثأ تت ل_.ةف ضرعللةلثألا تريعتسادةو ةلث [ةدحاولا هلرثال مظعر هن( لثألا) لعفناو
 ىعسدبو ل_هجمسا بارغنازو لاثأو صمنالو ييعهب سلىأ ه_:لثأت كتالوهو هصقنتو هبام
 ىدعي و موثأو مثًأو ماذأ ةّغل املا قوم وهف هنم مساريسكتلابغالاو بعت باب نمامنا (غأ) لجرلا
 اهثأت هتغأو بنذلا ىف هتحةوأدملاب هم اوم [هتلعجاذا لتقو ب رض ىنا, نمت هدم لاقبف ةكرحلاب
 هزاز و مألاوه مال سلم ماثالاو تيذكوأ تق دصهل تاقاذا هترذك وهتقدص لادا ثغأهل تلق
 موبوددعلاف (تانثالا) هنم ظفحاذاجركتوجرحلا ف عقواذاجرسلا فاك مالانع فك ممأتو
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 لمطصا ل ثم باملارد_صقةماكلارك ذأ اوىناثلاو لوألا ست رثلا ىف مزنل أ اغناف ىثالث مال قفاون مل ناو

 هتيمسو) هوو دمق ةداب ز ىلعا دنت هت رك ذاعروارسغمواعماو جيرشل ىف عقوام رتذ مزتل أل ىفأ اعاو

 لوم مريخ هناهب فني نأ ل اسأ ناعتهّدلاو ( ريبكسلا حرمشلا سف رغيف رينملاحابصملاب

 ( فاالاب انك )

 امهئاثياموءابلاعمفاألا )
 بألاوسانلل ة-هك املا لاقي وماعت الاوباودلا هلك أتاممس انلا هعر زل ىذلاىرملا (بألا)

 ة:رملاليقانه نموباهذلا أ.متاذا تغلي ةبابأ وابابأوانأ ب ود ل رلاب أ اولات سراذنبالاكو اودلا

 دادعت_سالابألا لأ لعف رغسلاوءاتشلا اد از دعب هنال ألا اهم سرا.ل اوةهك اعلا ىه ةمطرلا
 اهتتووامناوأىأ هك اغلانابالاقيفافاضم لمعةساغاوتئولاد.ددشتااو ةزمهلارسسكرنابالاو
 ليوطلارهدلالاقيورهدلا (ديألا)لاعفهنزوفهجونم ةيلدأو نالعف هنزوف هجونمةدئاز هنونو

 دابآ هعمجو كلر عرش ىلا تءماك.:ندلنمدءًالافادنأ هلك الت لق اذاف ىنامرلا لات دودحع سدل ىذلا
 لعاذ ىلع ديآوهف شوو رفن ادونأ نأ, وبأي ل-ةقو ب رضى ابن مئشل اديأو بايسأو بدس لثم

 الو ش-ولا كردي ىذلا فرغهنا سرفلا فصوانه نمو دءاوأ ىهف سنالا نم ترغن شو>ولاتدبأو
 ىلا ظافلا لل ل.ةوديّقلا|هعنعاك بلاطلانمصالخناو ىذملا اهعنعهنالدباو الا دبق هناد هتؤغد داكد
 اريبأت هتربأو هتسقل لدقو ب رد ىنابنمارأ لذا!( تربأ ) دومصقملا هنالهحوضو دعبل دياوأ اهانعمدن
 ل-.ةواهعلطي روتي ىتلا إل !باتكنازو رابالاوهب رؤداملوسرنازور وألاو ريثكتو ةغلامم

 اذاةلذخلا باتك فىنات سلا ماحونأ لاقرب ؤينأ لبق لكلارأتو مايصلاومايقلاكردصم اضيارااالا

 نيسطوهو اهر امغريطمف ضغنيف هي رامش ىامفركذلاب ربؤد نيحوهو لكلا نش ليقدوفاكلا ثنا
 ع اواضيأ طاخلناو طرخملاىهو ةفورعم ةربالاو يفلتلاوهكلذو ىثن ألا خيرا ىلا لاسغلا عب راسم
 مهمااكن مو طدالا ىهو طدالاوه لاعمف تنوي وركذب وجانللات تام( طبالا)ردو هردسلءمرا

 ةغلءابل اريدك نأ ني رخام لا ضعب معزد ولامحأو لج لم طاب عجل او 4-طبا تقرب ىّت>طوسلا عفر

 ةغلفلةقوبعتىا,نماقيأدبعلا (قبأ) هطباتخحت لهجئثلا طبأتو لباىفقانامل ثداثريغوهو

 ىرهزالا لاو نبعلا ىفهدمق اذكه لمدكالو فوخ ريغنم همس نمبرهاذا ب ريض باي نمرثك لاو

 (لبالا ) رافكورفاك ثم قابأ عم او قياووق هنم مسارسسك!ايقايالاوهديسن مدبعلا بو رهقايالا
 همْزاد لفعبالا ل ناكاذا هظفل نم هلدح اوال ىذا ا عسا مسا نال نوم ىهواهف د_-اوالع جمعا
 ءايااناكساو تدناتلا نمو فيفضضللء امل |ناكسا ءمعو ةهتغو ةلسأو غر غصاذاءاهاهزخ دتو ثدناقتلا

 ناطوالاىلالدالاّتن>و ٠ ناتسلا اص اللدالاو ماا ىفأل وق

 ود عوجلاءاهسأ كاذكو تاعيطقوأ ناعيطق دارملانعجوأ ىثاذاو دممعنازو لسأو لاب آع-+جاو
 لي اناورحالا ءام»ألا نم نيعل اوءاغل ارمسكب لف ىلع ئ لهن ويسلاةردانءاندلدالاو مانغأو راقدأ

 كلذريغاظافلأ رك ديهمأْلا ضعب و ةمّصخل ا ىهوزلب هأ ىها ىهو فرحالا تاغصل | ند وجا قلاوه وريحو
 وحضف ةرمصمأ اب رقي ة+دنم عض وم ماللا دب دش تو ءابلاو ةْرمشا مضب ةلبالارهنو هنو بمس نعا واق تدشن م
 باي وبرءموهو فو رعم شخ ءايااممذد سون” الاون اي سووند لصأو لصوهتزمه (نبالا)م وب

 ةفوذحم همال(بآلا) هيف ةغلواولا فذ <سند ًالاورةعج نازو مم ممأس ةيد رعلادهمعاو دنشا نم
 ماللا تدررغهاذاو ازا دل | ىلع قاطي و بايسأو بدس لم ءابآ ع4 اونب ونأ ىثب هنالواو ىهو
 ةليلق ةغل فو ىعسهيوىنأ قيفءاملا ف مغدتوءابواولا باقتف ءاملاوواولا عمت هةومدأ قديف ةفوذحما
 هانأتدأرو هابأ اذهلاةمفاًعلطمرمصقلا همزاد ةغل فو تلاوه لاقمف نوذحما نماضوعءامااددثت
 ةروهشملا ةغللا ىلعو مد ودبل اعتسا لمعت سف اّملطم صّمنلاهمزاد اهلف أ ىهو ةغلىف و هانادتز رهو

 بألا

 احل

 الا
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 برشدجلا نيمآ هللا هجر ىرقملا ويغل | ىلع ني د#نيدجأ سابعلاوبأ ةمالعا !مامالا مشل الاه

 نيعجبأ هبصصو هل [ىلعو نييدنل |عامنو نيلسرم لا فرش د متان ديس ىلع همالسو هتال-دو نيملابعلا
 فيراصت نم هيف تعسوأوىجف ارلا ماما يجول حرمت بد رغفاي انكت عج تنك ىفاذ (د-عبو))

 بارعانمو تالثاهملاو تاهتشماظا غلألا نمو هريغةغلنم تادانزهيلاتفضأو ةملكلا

 رابتعابهنمفرحلكتمقو رهاملا سيدالا ةجاحهسيلاوعدتامكلذريغواهيناعم نايب و دهاوشلا
 اهناز وأ بس لاعف أ ىلاو لوألا حوت مو لوألا موهشمو لوال اروسكم ىلا ةعونمءامسأ ىلا ظفلل
 هب اون أ :دح اول اةداملابتقرتفاهناريغ ىلعلا عرفلازاحيالانملحو ىفولالصألا طبضا !نم زاخ
 هباكر هب اغنودرمن:ناباردجناكف هباحر ىداشل |ىديزنبتحدتماو هباعش كلاس | ىلع ترعوف
 لهل فولأ لال يب-ااو فورعملاجهملا ىلع هراصتخا ثيبحاف للخىلعىوطنب لاملارخ
 ةروه-ثم ظافلايهد-_مقتىلا [ةعامتد_.ةو هرثة:ممظندهلواطتريصقنو ءرمشتنم حذد هلو انث

 برمضلثملا.هفألافو كلذودو لاجأو لجو لاققأولةقو سولفو سلف ل-مَتاَقف ءاثملا
 هسيف اريتءمالفالاو ليمَمل ىف لد لام عمر د_صمل ارك ذ نا نكل كلذ هيسشو لثق باب نموأ برعضد
 ناورهاظوهفءانوأو او نع امالةنافرعواغل نيعلاثعقو اذان كل نيعلامم ءاغلاامدقملوصألا
 مواهةكففو اولا نعةبلقنملاب ةلوهحملا فلالا تملأ برعل انالو اول اناكم اهتلعج متو ل-هج
 ءايلاناكم|متلعجاهل.قامسكناو انمعةرم-هلاتعقو ناوةف "الاو ةداخن اوخاهتخأ تناكفاهلق

 سؤملاوتاهيلا لها متالواولا ناكم اهتلعج اهليقاممضناناو بئذلاورثبلاوحناهيلا لهسناهنأل
 م-مأىلع سارلاو ساةلاكواوك ةلوهملا فل لاو فاألاىلا له_ستاهتالاهلبقام تفنااذا اذكو

 هتديقرتك وأ نيظغا ىف لمعت_سءائملاناك اذاو هملا لهستاع ىتكت اغناو اه ةر وصال نما اولا
 اذا فت أو بضغاذارسكسلاب ئشلا نم فن أوف قمساميءانغتساد ميقتريغنم كلذدعب هنرك ذغالوأ
 امأو هنع ىنغتسيداكدالو مهالاو هام ىلع تادانزلا كلت نم ترمد:ةاو هنديق ءانملا فلتخا ناو هنع هزت
 قربك ذف عقريل او كف هممجرتىف هترك ذ ىئالث مالاهثلاث فاو ناف ةثالثلا لوصألا ىلع ةدئازلاءامعألا
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 ) نيسلاب انك )

 امهئلد داموءاسأ اعمنيسلا

 امهئلثباموءاةلاعمنيسلا

 امهئلثبامو محلا عمنيسلا

 امهتلشدامو ها اعمنيسلا

 امهئاشامو اهلا عمنيسلا

 امهتلثبامولادلاعمئيسلا

 امهئلثياموءارلا عم نيسلا

 امهئلشدامو» ءاطلاعمنيسلا

 امهئلش ام هو نيعلا حم نع نسل

 2 لاو نيغلا عم هنيدلا

 امهئلشاموءاغل اعمنيسلا

 را ءنيسلا

 اين
 وت امومملا عمنيسلا

 امهثلثبامو نونلاعمنيسلا
 امهثلثدامو ءامحنلا عمنيسلا
 اموثلثياموو اولا عمنيسلا|
 اموت ايلا منيا
 (نيشااباتك)

 امهلثراموءابلاعمنيشلا

 امهتلشامو ءانلاعمني بلا

 ا 7 ءاثلاعمنيشلا
 امهتلشبامو محلا عمنيشلا

 امهئلثياموءاملا عمنيشلا

 امهثلثر امو .احخلا عم نيشلا
 امهئلثبامو لادلا عمنيشلا

 امهئلثيامولاذلاعمنيشلا
 امهئلثءاموءارلا عمنيشلا
 ءارلااوئازلاعمنيشلا

 ةفروح

 |6غ

64] 

 [ة6م

 [66ه

]|©1/ 
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 نيعلاو نيسلاعمنيشلا

 امهئلثباموءاطلاعمنيشلا

 امهثلثب اموءاطلا عمنيشلا

 امهئلثيامونيعاا عمنيشل ١

 امهللثدام و نع ١ عم نيش |

 امهئلثي اموءاغلاعمنيشلا
 امهثلثبامو فاقلا عمنيشلا

 امهتلشاموفاك- !اعمنيشلا

 امهئاثيامو مالا عمنيشلا
 امهثلثرامو ميملاعم نيدلا

 ال1 كلل مولا

 امهثاثراموءاحنل عمنيشلا

 امهثلثياموواولاعمنيشلا

 امهثلئياموءايلاعمنيشلا
 ( داصلاباتك (

 امهئلثياموءاملاعمداصلا

 امهتلثباموءاحلاعمداصلا

 امهةلثاموءاخللا عمداصلا

 امهلثيامو لادلاعمداصلا

 امهئلثباموءارلاعمداصلا

 امهالشامو نيعلاعمداصلا

 امهئلثيامو نيغلاعمداصلا

 امهكماموءاغلاعمداصلا

 امهثلثيامو فاغلاعمداصلا

 فاكلاممداصلا

 امهئلثيامو ماللاعمداصلا

 امهثلشامو ييماعمداصلا

 امهئلثبامو نونلاعمداصلا

 امهثلثاموءاحلا عمداصل |[

 امهئلثيامو واولاعمداصلا

 امهئلثراموءاملاعمداصلا
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 (لادلا ب انك)

 امهئلثباموءاملاعملادلا

 ءارئاوءاثلاولادلا

 اهئ امو محلا عملا ادلا
 امهئاثدامو ءاخلا عم ملادلا

 امهثلش اموع ا عملادلا

21 

 امهئلثيامو نيسلاعملادلا

 امهتلئيامونبعلاعملادلا

 اههتلثنابو.اغلا عملادلا
 امهئلثيامرفاقلا عملادلا

 - امهئلثراموفاكلا عملادلا
 امهئلشبامومالا | عملادلا

 امهئلثيامو ميملا عم لادلا
 امهئاثبامونونلاعملادلا
 امهئاثباموءاحنلا عملادلا
 امهئلثباموواولا عملادلا
 امهئلثبابوءاملا عملادلا

 (لاذلاباتك )
 امهتلثراموءابلا عملاذلا
 امهئلثباموءاحلا عملاذلا
 امهئلئباموءامناعملاذلا
 امهثلشاموءا رلاعملاذلا

 امهئاثرامونيعلا عملاذلا
 امهئلئياموءاغل|عملاذلا
 امهثلثبامو فاغثلاعملاذلا
 امهثلثرامو فاكلا عملاذلا
 امهئلثبامو ماللا عملاذلا
 مملاعملاذلا

 ءاملاونونلا عملاذلا

 امهثلثب اموءاهشفا عملاذلا

 امهثلثباموو اولا عملاذلا
 امهثلثد اموءاملا عملاذلا

 )» ارتاساتك

 امهئلثب اموءابلا عمءارلا
 امهئلئيانوءاثلاعمءارلا
 امهئلثياموءاثلا عمءارلا
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 امهئلشبامو م1! عمءارلا ١
 ايهئاثناموءاطاوءارلا
 امهئلش اموءاهاوءارلا

 امهئلشامولادلاوءارلا
 ماللاولاذلاوءارلا

 امهةلثباموىارلاوءارلا
 امهثلثيامو نيسلاعمءارلا

 امهئلئيامونيشلا عمءارلا
 امهئاثباموداصلاعمءارلا

 امهثلش ابوداضلا عمءارلا

 امهثلثراموءاطلاعمءارلا

 امهئلثيامو نيعلا عم أرلا

 امهئلئيامونيغلاعمءارلا
 امهثلثداموءاغل |عمءارلا

 امهئلثدامو فاعلا عمءارلا

 امهئلثبامو فاك عم ارلا

 امهئلثيامو مملاعمءارلا
 امتنا مءارلا

 انين ا عمءارلا

 امهئاش انور أول عمءأرلا
 !ءهئاتنابوءاسلا مس ارلا

 (ىازلاباتك

 امهئلئياموءابلاعمىازلا
 امهئئنامو ملا عمىازلا
 امهئاثياموءاهلاعمىازلا

 امهئلثد اموءارلا عمىازلا

 امهثلثدامونيعلاعمىازلا

 ءابلاونيْعلاعمىازلا

 امهئلثراوءافلا عمىازلا
 فاققلا عمىازلا

 انهئاثزايوفاكلا باز 1!

 امهثلدو ءاموماللا عم مىازلا

 اههتائرانو ملا مىازلا

 انين انضر |
 امهئلشامو» اهنا عمىازلا

 امهئلثبافو را ىازلا
 ا ايلا د



 ثونلاو ءاحلتاعمءاثلا

 ءآمل اولادلاعمءاثلا

 امهتلثدامو» ارلاعم ءاثلا

 امهثلثيامو نيعلا عمءاثلا

 امهثلثرامونيغلاعمءاثلا

 امهئاثباموءاغلاعمءاثلا

 امهثلشامو ناقل اعمءاشلا

 ماللاو فاكلا عمءاذلا

 امهئلثاموماللا عمداتلا

 امهثلثشرامو مملا عمااثلا
 .ايلاو نوذلا عمءاثلا

 امهثاثرامو واولاعمءانلا

 (مجلا باتك )
 امهئلثي اموءاملا عم مجلا

 امهئلثباموءاثلا عم ملا

 امهئلثبامو ءاحلا عم محلا

 امهئلثبامولادلا عم ملا

 امهئلش امولاذلا عم محلا

 اههثلشيامو ءارلأ عم ملا

 امهثلثباموىارلا عم ميلا

 امهثلشدامو نيسلا عم ميذحأ

 ايهثلش امو داصصلا عم ملا

 امهئلثيامو نيعلا عم ميلا

 امهثلشاموءاغلا عم ملا

 امهثلثيامو مدلل عم ملا

 امهئلثبامو مملاعم ميلا

 امهئلثبامو نونلا عم محلا

 امهئاثبامو اغا عم ميخلا

 امهئلثبامو واولا عم ميجا
 امهثلثراموءاملا عم ميلا

 احلا باتك 2
 امهئلثيامو ءاملا عمواحلا

 امهثلثراموءاثلاعمءاحلا

 امهثشباموءاثل عم ءاحخلا
 امهئثلثبامو مجلا عمءاملا

 امهئلشامولادلا عمءاجلا

 ةفمع

 امهثلثدامو لاذلا ءمءاحلا .
 امهئلثياموءارلا عمءاحلا

 امهئلثامو ىازلا عم.احلا

 امهثلثشبامو نيسلا عمءاحلا

 امهئلثبامونيشلا عم ءاحلا
 امهثلثيامو داصلا عم ءاحلا

 امهثلثرامو داضلا عمءاحلا

 امهئتلثدامو ءاطلاعمءاحلا

 امهئلسامو ءاظلا عماحلا

 امهئلثب اموءاغلا م.اخلا

 امهثلثدامو فاقلاعمءا1لأ

 امهثلثيامو فاكلا عمءاحلا

 امهئلثباموماللا عمءامخا

 امهئلشبامو يملا عمءاخل |

 امهئاثيامونونلا عماحلا

 امهئلشاموواولا عمءاحلا

 امهئلثياموءايلا عمءاحلا

 )» ءاللااتك (

 امهئلثرامو ءابلاعمءاخلا

 امهئلثياموءاتلاعم.اخلا

 امهئلثياموءاثلا عمءاخلا

 امهئلثدامو محلا عمماخ1لا

 امهنلثبامولادلا عمءاخلا

 امهئاثبامولاذلا عمءامخلا

 امهئلمب امو ارلا عمءاحللا
 امهئاثباموىازلا عم اكل

 امهثلثبامو نيسلا عمءاحلاا

 امهل بام و نيثلا عمءاجلا

 . امهئائيابوداصلا عمءاملاا
 امهثلثياموداضلا عمءاحلا

 امهثلثب اموءاطلا عمءاذلا

 امهئاثبامو اغلا عمءاخلا

 ايهئاثبامو ماللا عمءاخلا|

 امهثلثيامو مملا عمءاخلا

 امهئلئيامو نونلا عمءاخلا

 امهئلثباموواولا عماخلا

 ايهتلثيامو .ايلاعم_اخلا

 0س



 1 ع
 (تاالاباتك)» مال

 امهثلثشامو ءابلاعمغلألا

 امهثلثباموءامااعمفاألا

 امهئاثياموءاثلا عم فلألا

 امهثلثامو م1 عمفاألا

 امهئلئداموءاحلا مقاألا

 امهئلشدامو ءاخلاعمفاألا

 امهثلثب امو لادلاعمفاألا
 امهئاثيامولاذلا عم فاألا

 امهالشاموءارلاءمفاألا

 امهثلثرابو ىازلاعمفاألا

 امهثلشبامو نيسااعمسفا ألا
 امهئلثيامونيشلاعمفلألا 1 ٠

 امهئلثياموداصلاعمفاألا ٠

 ءارااوءاطلاعمفلألا 1

 امهتلئياموءاغلاعمفلألا

 ءاطلاو فاقلاعمفاألا ١١

 امهئاثامو فاكلاعمفاألا ١١

 امهثلثباموماللاعمفاألا ١
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