




 -  تفكمسا و عسسا#"

 راهنت

 ١ كبد ئسلازم' مرسلا نذل ا هليع رجا ينس نب 12
 ا كيت ٍء !

 لع ءا نشر عجلان جتلاهتا : ظ 5 ظ

 ١ كاهضب كسري نمسا 2 |
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 سدلقلا هاوموفععبإلا لل ةلزبلعلاربتنلاةبعلالوقيف |
 هنطلبعتهتاهلماع_عنعاوطصمنب مس ليلحلا ٠

 | تاتجورا :سأنلا نمريثكهمهف نمهرمع ل الئاسملا

 نعرهل فشكيو ..اهباعصنيبلا طلال نت ةلاسمقت١
 ثمءامعم ةلاسرلاهذه ثفلاف . اهئاتناهتل مز هوجمد

 بوسإ!لاغتلالا متت العلم ئتو .:قياوعلا |:

 بوصفلانم ةسهإ ع ةل ساهتلعبسو فيشلعلا 5

 بلاطو . كوشلا نسعمو هناعالاهناصسوننانمامسسان

 اهينوف فا لعل .تالطلانماهيش غنت نه ةعاض ةوغو.

 ب سس :لالاةايحلاهشبقسو تباسغلاف ضرعلا هوي

 هيلغو . ناعتسملا ةنناو سلفنا هرضيع اسم ظ

 اوشو ةهل و كا وعم نابي كوالا دنا تالعتا
 ثض ع و دو

 تقف جاع يدا ضاح فاضح واضيجسم رك الا



| 

 كصيو مساطر! واهم جلاس :ضيحو صيخ ضياوح

 سنككاو ةرللا ةضيحلااهبل || دبسب أمل نال ضوحلا ةدمو لب
 فليب كارم تلا واهب غل علا هير غاورمسلالا

 '" ١ فباطلا ل بح ضيميو لداعلا قعاس يرغب

 ظ 100 مايا تدعق تضيحتو

 ذاضيح واضيعس مرح ةألاتضاس حاصلا
 صضياو #4 ر هيد اسوأ ضيا ةضيادمبو صياد

 مس( سكك( ةضيخلافةدحاولاة ملا ةضيعلاو
 تااقواهرغذن بقل ذرعا ةضيحلاو ضيدس عمجلاد
 فكللذكوافلم ةضيج تبل اهلع ع ةناوض ةشيياع

 سال تضيصتس اه ضاع عيجااوذضبعا
 ىا تضيحو ةضاصخس يفاهسإادعب هدلااهب

 1 ة ةيردمالللو ةرلصلا نءاهلطيس مايا تابعت

 | 2 امهيخة اهداف كوه اعبسو انس هتاردعف
 | 2 |[سضيشوهءاطتناظتنتاهضيعس مابا تدعت هلا
 ١ دعفاو مياس لسن ءد ع ءااعبسو دس هنتاملعو



 مسرع مدلرمساعرشب_ر.تي* ثا نرضي اح اعنا
 ىف ةديغصلا هلش ىذلا مدلا يجف هبة آ الدعس انم

 ”[يضتساوزان تيدسس عبس نملق !اهرمع نوي تلاه
 كسافنلا هيدادا ا نلومب من وريحس مدالشرع مدوميو

 ةفللندب رضرعلا *دماقاو ا هيد نم مخ وناذ

 اهبلايلب نع هت ةمضكوةيايرزلمااهفاهبلابلت ماي
 هدانا ةضاصساؤ علا وعدو ثلثلا نعرمكنامو

 روف انمو سنس طيز باو ةنلن نع صقبلالرخلا
 عيبرّرش ا هوب شع ةدسقس هرشكك(31 كوشي ناكك لمَن

 مهام ىلا نأ تيئال اهبل يلب مايا ةرشع هشكالاتف ةدع

 نعكربطلا هيرلام أهنم ثيداحبا ف كلر مرتك
 ضيع اقارمعلص ةطالوسملا5 لاقدنا ضر ة ماما

 او مابآ ةشع هضلاو مايا ةثلث بيشلادركبلا هربا
 اضكسايهق ان اذاذ شاف دات فعدع باو ىنطقانلا
 هناعقسللا نب ةلئاو دع جطق_انأا هدام اهنمف

 هزلكو مايا ةئلب ضيع الق امعلص هند انلوسرلاة لاق

 ىلقعلاو ىدع نم ا هوشاام اهنوو مايأ ةرشسع



 رمعلص هت كوسا لاَ هنا مم بجنب ذاعم نع
 يف ماا شع قوش رضبدلاكو مايا ة ثلث ند ةطيحمال
 ماياالا ةردص كك يضوتس ةرضا تس ايهه كل جيعدان
 اسفنأا تنام نان نس عما هوف لا داا/ناهئإرا

 اهنا هبا جاو كلصو تماص ثيعير تود سوط
 هيحوما هجمو نم وّشعلا ةجع ةدردناو نيعير دعنا

 اماهمو ةمشع وقالو مارا ةفلن ملف اضيحلال

 للعلا ف عزوجل نباد هرم انف ببطخلاهدمسا
 لاقلاة هنا ضع عدل ا ديعس عا نع ةيمانتملا
 ةرشسع هرثكاو شلي طيح! رمعلص ةنالوسيم
 هبل |ماهامو شع ةسمخس نيدضيعلا ثيبامو
 تااقاهتااهش عت ةلئايضر هِي اعنعنابّكس نبا
 ةشلثهلقاو ماوس يوتتنع هتبانوسملاف

 لاةدنا كعرشا انغكدع نبا ةجينا اماهنمو

 ةعبرماو مبا ةثللرضمحلا رعلص هلل الوسملاو#

 شك ةعسو ةينامنوأ ةعسسو ةعكسو ةسمئو

 "نم ديناس او ةضاوشسالا يف ةئسعلانوادسادان

 ثيبداحلالا 9



 اوضنخ5 كمدخل, جسنآلالا ةديطبخا هلأ ينافل/ا

 درو ادا فيعضل اي دعا ناولع ثيدعلاو مسدئلا ف ظ

 020 ىكىوعن نيفيرط نما ف طنغ

 نا ةلصآحيو هئاذل نسح «ةخوم و هربغل نسغا

 فقلملاددعَبب تسود

 ديما افي ميكا كسعلا ةجسد 57

 دق مبا يتحمل 1-0 كاك ةهوؤرط تددعتدف

 ثيدءاءلإل جرس دج, نيل اهون الد د عدلا

 8 نع ثين واهلا ةدع هذهد باملا 8 ةدئاولا

 ةج دولا ثييدلا عدري كل ذو فرط ةددعتم
 فقرلا فكم ديال يع عرشلا ثتايرقملا نسعلاا

 200 موقملاركعسؤاهد فوكوللاذ

 وفرنا ىلا نيعباتلاو ةباصصلا نع عورامة شك

 دلف دا محلابو فيعضل ا كوزملا كلو هيفد اجسام
 اديس هك ولو كةخالوو عرشلا ف لصا

 انيعض(وان هللتيدعس هيف فرعنرل اموي مشع

 فلانا معلص ىلا نعهدفرام اوكسماغاو

 و



 دفو اصتاالاه عر طش نككددسا تكي ءاسنلا ةفص

 لابد صرل هبا هه ةح هيف نكترلل حمو

 . نيس نول اش عرؤوعللا نبأ

 ١كلق تاق هم ةلكجهتنا سجتفنلا حاتم هيلع

 ير بدنك ةليلو مويدهلقا ثالاق نم ظ

 ظ ةقسدنت اشنسالا لب ث يدع اذهب كدت بمل

 اهلسإ ذ نيقي ظ نم عدم نب هجيفبا رشا ثيدح
 قيطنم هنعضام املسم ف رانيدنبا كعمل

 تيدلاوت عيشلا ناؤرحاسهريغف بويا ثيدلانم
 هنيعضت هجمووف (8 12 لهن ديعلا عبق د نب
 اذا لانا و مشن علاطيلذ عقد نسحلا ةهعئدو

 انجب ادوكاشمنم ادهساراولو ىتبلا

 اطارسان لع كوع اوبلاعلا ديعلاٌقَِق نبا

 00 يديد ل ةهيلاراشملا ةعباسلا

 كثيديس ل ثومحلامكساياولع مهنا انيدوالع
 ثيدعلا ة3ل3ّب ةيففلا مباىتحسا عنه ديعضلاب

 تيل و رسدقلا غءاباعلا نم دمساد_.غ هيلع عرضتات <

 ١ ملعا /



 ةرنسعلار عودي نااما مسجلا اخلا مدل ناملعا|
 تاقالو همام دنع عطقني نااّمافاهبعوتسا تانفالفا

 نبيع ةللج هاون دنع عطقناواهمعوتسا
 ىاهنمإئ ابدا ةشعب د ةىاتعمو !ةأدشبم 5-7

 قتسااداؤاهلبقو !اهتواع مايا كواف هدم تم ءاوس

 ىا ةاتيمنوكتنااماة[لاذاهماد دنع عطقيترلو

 >انامو نضيدةرشعلا ٠ ةأدتس تلاكناف ةداشعم

 اهتلعمإب اكتر ةداتعمتناكناو ةضاخس ااهملع |

 كنا اما *ملافاهبعو تبل ذاو ةضاختس اانا مش |
 تاقرشيج م ]كاف ةأدتمم تنناذ ةداتعمواةأدكبم.

 اهبلعديزبو |اهتداع دنع عطقيبن اانأف ةداتعم تناك
 تر, 'ءاذلا ناكتاو امضي ا ضيع [ككاذ كوالأ ناكناذ

 كيركك ةض اضم نامأةيلع دان مف هتداع مايل
 رصلاخ ارهاب ا كوم ضيرعلا ةةموف ةلما هاند
 قطب مدلا طع مل ناو هنم جو دعم ءا ضيحن
 يعارض هاهيف ثيمدلا نيبو كمر هطلا اذكو
 ملعيفاهيؤرطب مدلاظ احا اذا هنم ودعم



 >2 كيمدلا

 يهل برعق يطب اياب دالغلإ 0

 عاطتينا ؤعب ضي ا رطيقن اهرشبو ةغلميلملا

 ىمهو نيمدلاثب عقيامانه دب هب جارلاو هبا مهد

 دسافو تضل لصاف صيصان أسف

 سشع ة سمس نما توكياموهف ثيتضيعلا يب
 ثع هيفوامييرشع ةعيربا هشكاو هوي هلئافأموي
 اذامهطلا ناس والا ةي اولا تاباهرشلت مثال

 . اةدم كرطب نيظسمعملا نيمدلا نجا

 قلاع |مهلاعبت كك امد نوكيف امهندب [صِفنال

 تاعيتسا نا( ةداتعملاوةادتبملا نيب كلل ؤ ف

 ةأدثبم حان ماكنا بارق تاصتل 6 همشاواهلو
 اًمداموبو [مهط يلام واّمداموي كأس ةداتعموا

 ةدها ةياجن مدلا ةطاعج رضي دل ولك ةرشعلاذ

 مدخلا مجعلو *ططط ططططاطط م هتروص

 اعشو ةغامطلا نعم نام هانلا[صفلا هوا

 | لصافلاييغلادساذازمطل اان امهندياصاةنيغ

 ارشعيف اماما لوس ر تبا رهبعلا ةدمهدلا



 0 ةدللانمزيانلو الويل

 اينستياو ا اهوا اق 00 كلوالاااذم

 طا لعطام عروض ديو: ةلانملرألا

 ىامداموت قرشا هتبم يللا نا ةمو هطضاغأما|
 اضبعس لذ نمش نوكيالاّم داموسو لمهطأ ةهعس

 ططاط م هيروصةدملا نمربذكالا مدل

 هادو ئيحال ةياورلا٠ذهوذعف هططاعطططم

 نضطيح ا ةضرهظلا نالور هوما وروطل ه ضيع

 لات ارهطلاناالا هب. يضإاو هةضيا بلا (شلاو

 الحكم ثوكك مهلا عبتام جلع نيف لصلا نيب
 اًّمدثوكين ا نمريعا مد نطيح اهل قة مدلاف

 .نعردّصاه اوم ةياورلاهذم والكحبو اةقيقح

 قصلاؤ نين ميشا )ا9اهب ذل مل ةدككمامل |
 مصن مل كك ةياورلا هذه ثوتملاباصعاراعسا

 ىلعاهسايق نافاههبمو فعضل هلعل و همشلا و
 ةدملاءانئاؤ عطقنم مدلان السد هريع باصخلا



 نم: ءاقب اطرششي هدعرسيتللا ف وةيطكاب

 ءادشب ٠هدوجسو طورشنللاو لولا ءانش ف باصنلا

 مثلا ف هوهسالاق ف ىهتن اهماّيب ىهائاداهتناف

 كلا ملم هبشو بيظن. كبر مارق اذه ناحل شال
 ماككاد.ومش ليلدب اسس هدعنا 0-0-7

 75 شضملاباصعا اءاقعاو لالا هذه جاهلكمصم

 لسان تاق مان ةفوللا هداف وج

 مزرص درا هذ الدمج انههد هذال حت ملاذا ايف
 رهطلا نا ةيناثلا ةياقزا د ايساوكيلع عوتفلاّد ا

 هر ةدرشع .ةرس امل ا نكاد تيمدأا سبل لخط |

 لصفلل داوم . دساؤميط دا( نهنيب صفا

 ديلا نيب اصملا 2 ةللذكو نستضملا نيب

 , دما رشي ميل اماكتسا هبات سانلا ل

 م اهمدحتاو اعف سومو ااهاوزمةيادما

 يايا هذ لعو ضيعاال اسم! 5الاوق ل هسااهنا
 ةطاسادوشم مطلب هوخو ضيع ةياسدوجم

 ةنلئاهوبس لمني ادهو لا تمار مطلا ف لمس هدلا
 . كوالا



 تارمةداتعم جااثم هب هوجو ؟ؤادت ا توك هناذؤلا ظ

 ةرشعلاف ام دامويو لهط ةمشعوًمداهوياهت اعل
 ._ 4 نافنتككا نامدلاو ضيحس مدل اهشرتول ملا

 طاط ص ططططاط © هيبررروص ةضا تش | عريشعلا

 نوكبان | نخأثل او هب متو نطلب عرب هذه .ثاطط

 شهب ةداتعم دلة ةرضيخلاب حنو ىهطلاب هئادتيا
 اًمداهديو لهط ة عسو م داموباهتداعلف تاما
 رضحاو دعب ا.عم ةعستلاو ةضاخس الوالامدلاف
 كصلا هذه وفا ف صططط صصططصطط م هيرْوض

 «دار.ةداتعم نااثمرهطلاب ةريمو ضسرعلاب هوادشبا

 امداموبو مهط ة عش وام ٌكافوناهت داع مأيا ككاف

 ةنابزلامدلاهرطيبحتانمام لوا نم ٌةسشعلاف
 طاعطططاغط ىةيروصةضاصسااهدع |

 رطل تعنيو ضر كرر ةدوصلا هذه ف طلع
 تالا نيني كفل اف دوش نيف ملا. مدلاةطاح اذ
 فدرضب لا ةدماؤ طر مص ياه نيفرملإداملا



 تيمدلا نب لاضا مطل اعف سومعإةيافر
 !عسس2[مل3 ةبريبلغلاو لاق ةدللانم ممجنناو
 مقيد كوقواعر ضر ١سم ف ىوتفلا نيا
 ف ةعيرشلإمدص :!3ىهتلا وا بلاوع دليهش

 اديسيت فسوموب٠انرطلع عوتشلا نا رككدت

 وى ةيادهئار اص 53 ىهتنا جفت لاو عفا وع
 تالوكب ذهل وا ىهتلا سا كؤملا نهب دوال

 داكسؤ نإ تاّيفتسلاو_ةفااوورسب افسوي

 وشن هافتوا حور ةئنالا لاوف ا

 "يت نلاو لمعلا تارصاتلا ضيتحل

 ةنلاذل هيا كر اداه سومه .عفيل نهت داع ليعم_عفملا
 كمل نيب لضم ارهطلا نا

 7 دبإ نيام ةدلبا

 - [اباصت نكمل ادا لصِفنو اباصت امهعومج ناكاذا

 انهمم]ت توكل ضيعلا نال مآي ا هشلئ باصحلاو
 امدنيموي تارةداتعمواةأحتبم لوالا كام
 ضيحلا هلك ةسشعلان ام داهوبو لمهط ةعبسو

 ططططاعططم *دترموص باصنل ادومسول



 اةداموب تأ داتعموا”ادتبمئانلالاثمو م

 هامصصطططططصاصلم مى ةبرروص باصنلامهدعل

 اهبذخماو هلا نعكلبلانبااه اقم ةيافرلاهدمو

 ةطادم طاتسشلل وال, ةيافرلا هذه عيل مز

 تيمرلا نوكط ان شااراهنعوفلتو ةددا فرم مدلا
 نيتياورلا نمرصشما ةئلاثلا ةياقرلا نا معا ايان

 هي وا/نمرعا ةيباذلا ةياورلاوانلطم نيتشباسللا
 الطم ةيناذلا نم صمنا غوالاواتلطم ةئلاثلاف

 ثا امارمهطلا نادصضوماتلطم ةذلاغلا نمردغاو

 للاخ نان اهجر اح ؤ دا ةدل و ثيمدل انببلاخ
 نيمدلاعيومجت ثوكينااماف ةدملاؤنيمدلانيب

 ثيم دلا نيب عقاول زمطلاف كوالا ناككا3 68!اباصنن
 ةلددم وكلب تاباهاقاذتاامهنيب لصنبال

 طام +هّربوض ا ضيم كك نوي اوتللا هدلا
 اىهلدباضفي هناف ىاثلا نانو هطططاطاصلم

 امضيدسكككز نمش توكيل ةئلاثلا ةياورلا لع



 نوكيذ ةيناتلاه حولا ةياورلا دعاه ل صفنالو |

 2 طططططططط م هبرروصا ضيا

 نلعامهندي] صني هناذ ةدملا يتخ امهنيبلاكتتناو
 | ضد لكك نمش نوكبالف ةنلاذل ادغوالا ةباورلا
 لوانم ةرشعلاوكتف ةيناثلاةياورما وع صفيالو
 ' |ةضاوتساو هد درو ناكماماهيلع دانا ماد ضيدسرارام

 طاعط طططاططعطططاماطططط هيرو رهط الأد
 ”قفناي_ جو[ ةروصل شلل تايقر تمؤدجاو
 بتيرفاو ةيناثلا توصل و ةئلانلا نع ةيناثلادشفالا
 بيعنإو ةئلاذل ا ةربوصل ن4 ةنلافلاو فدالا نع ةيلاثلا
 نسا لو تساهل عد ان هتاالا ةئلاذلاةياددلا ضدك
 لانباهسملقاؤاثيمدللابو اس زهطلاندكومو

 داموتؤ زهط ةنللواّمدنيموم تنأرم .ارهاذؤالا

 رطل نولومو كهمسلادوجسول نضسصس سلال

 دي طا نيص ميسور ابد
 اًمداعومو ليط نيمودو ام د تيموي تنأ أمةأا ْ

 ىهلهلا وكي و لرش دوس وب ضيم ةسيخلاف



 همه دم]صاوبو تلعط هىهن وص نيمدلا ما

 ماياةثلل بع عقنالا انيمدلا نس كمارهطلا نا |

 مدلانم ثلا نودام نا هندي لصتعنال ةعاسولو

 نم هنلانو دامالكك سطلا لا كمت دريك

 ماي ةئلن غلب اذ اه ىلاوتملا مدلك هس دن ككش/(ريمتا
 لصف الف امهم لق اوا م دل ! ذم ناك اادعاضف

 ناورا سماه هنا ناك هعضوم ىف هدلا نال ةشسلا
 ادمبا ؤ ناك ظن مب اصف امهنمشكان
 ةضاوتس اه اياو ضيحمو مذ اضيح عجب نا نكمإم
 ثيوكي ن م وصيِتلا/و ضيح ]كلا نكمل ناو

 ةرشمعلا لغداذ اذاالا 52000 نملة اهطلا ظ
 تود هتيسلاضمك والا لمح 2 نلم دن

 عجم اخاامف هلوق لع إش فلت فلسا لقا

 فكرها او ةفنتكاا م شكري عامه دمسا انزرهط
 ىد علها ضيح سك( ريغل عجم هندتكاب
 دينوبا لةكدعنيالو رمد( م طلال هبَح



 دك ديرمرألا

 5946 : الاريطلا
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 تيطربعملا نيم لع بلا غل مطل رحم راب
 +بامرملاثيم دلل عوا سل مهطلا ا يحل امدلإبو هب
 كعجو دل امهطلا مكس دعا زغلاهسوبا لاق

 طيصاو لاذ ساو | ىدق هاوس مهطلالل هد

 أ لوكا طوال تلا هاجت اعف صالوهد

 لت هلا يغك يمس للا ذا يناثلا ةكلاد
 0 امانا ةذلن مااهتم دعا ولكن امهط ةمشعلا نيب

 تلم لؤالاعمطلا نامل نعام دا نيه ١
 قد عفسع ىكيقعلا مدلابهدنع ةربعلاذاضيكمهلعيم

 ةقنلانم اشكو امذدقد ةعيرشلامدص ل ايا

 - ةرملاو اةذهتلا يمد اوقب اوسفا نبا تملاو

 ناعوتنلا ةيلعو مضالومو طوبسلا لاق
 ىلا بهذم وع ىوتفلاونيكسم لاقو

 لوذ حع دقو نبذ خلال ةعوهنلا طوسيمملا

 لاقي وفل هزاع و طيح اد طومسللاؤ يس

 ىوتنلا نا لو بلي مش وو ديدلا لاما
 تلقوهتافوا ف سوبء!ذوكو خلوق لع

 هرم آ



 معا عتةتلاو به ذل بعاتص نم ةباكم هنالشما
 هنلنا نيمدلا نمي كام هطلاو دايز نين سعلا لاو
 امو تار وا انما ضيحمككنوكبو لصنيلا ةثلثنع
 ضيشلاهلكةجيلا/اًمداموبو لهط تيمويو امد

 ءاوس دااقلظم ميرنا ةْشلن نكن او مطاط م

 اباصن نامزلا نامكاوسوالو ا ةدها رطب هدلاطامسا
 أمهنملةاوا ثيمدللابواسمروطلا نارا وسفالا
 تينا عدم و مدل ]عك نا نكما نان ظرف
 ترس دااذم ةضادتس مم( هرظيدسو هنا ضيم
 طاط# +مدّرروصام د ةْشليو لهطةعيراواّمز ةشلن

 تلم ا سمخل لاوتالا عيجصااثم عضنلو *ممطلم ١
 تيموبوآّمدامونو لهطة سمت وا مد ثيموي

 طط م ططلططط م م ةّئبوصامداموبو لهط

 . مدلا حير ضيم ياهلا ديس ةباومىلعف م
 قيال ضر علا,نهلمل اوسخ ضيعلا ةدمنمزيأثل

 ١ ”قوصنسمدلا نيب ]صفي لف ةئثلث نعرمق انمهطلا نال 0 دي 5 1 5 000 5 ! 5



 واةأدتبم تاكا اضيح هك ةرشملا وتود فسويواةياوىلعف ةئايب مدتتاكةياورلا هموع
 ضيع امسح اذ ةضعاهت داع كراكَذ ةداتعم

 مدلاو هناي بساكةباورلا ذم طعنوجيرماملإ
 لانبإ ةياهرىىلعو ةضاخسا ةدملا نم حراخلا
 باعصتلا جوعول ضيحس ناهلا رهن لعيتسا وهو
 علال رص دنعو ةدلب ؤنيمدلا سيريطلا او

 | لال امهظل | عجم ومش ناكل ومش هيف ةسظنغلا نال
 ثيمدللايواسم نوكي نا هدنعاضيد-تبمدلانسن
 موبهدعب عِش لو هدلا انه طفامهسلقاوا
 نيمدللو اسم سهظلاذ مذ موبو سوط نافومو هدا
 سيطلان ا نسف د رلازت ا نام عيرالا انلعجأ

 هليل( اننا ركك كد ع[ صخر عوهو هنا نما
 امباو ةنلثلا نم صتن مط ف دسم تعب هديت
 دنع صشب هنأف ةشلثلا غلب سهط ها مهشسبف العلا

 عموم 61 حدس[ صفي واتا طم نسا



 نيمدلا نمشكررهطلا ناكك1لاصنريغ نيمدلا
 لهس و ءادريبكيرم هانم الغلا وكككمو
 لماتلا يعوض سوم لاجل تءاننال الغلا
 نسيبلصانلا يصل رطلااماد نوكذملا مالككاب
 .عامبال ا مويرشع سمن هلقاذ تيدضبملا
 ظ ةماقألا ةدكديصخ هم ازللا ةدم هنالو هلع ةبادصلا

 وياج ادكم دق هنا( ضككدملااو
 ذه ؟سدتت نكي ال الصارفبل ا عرئكادقو
 ا ل موصت
 ن1 ةداعل ابصنا ١ ميايتحلالادل ددعالااجرمع عيمج

 ةماعنلع دىس شكا 0 دك اهب مدلارإربسا١

 ةقالمل لاسم الثا ]ماش انهو خماشملا

 .ةقادشبمل ةلدبسم ةيدي ل اوفض اتسم تغب نم
 رشب ا لثم ة دس تيرهطو: ةرشعشضا ف تغلبت
 تيسيرلا ةزلاتعلل ةلببسنس ةفالنّلاو هتلاهي هدرهسا
 اهضحيرمدقبش طوال مااهريط ماناواهضمس هانآ

 عدو رمونمشلانمقباما جر هطو ماياةرشعب |

 فهسونوإ
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 ع



 موصلا»ةىلصلاو سف مدقي هضم ان سميع
 آماق طابت /م انعم ةمشعي طول اقحسفلم ماياةنلل
 رهضعن تهدئ اهب خراشملا فل ادقف ةيناْثْلا

 هخورملو تفيقوتلاديداقملا بصن نالالفا ثنألم

 امئاوفلتشاونر# ةمورضلا سد هناي ام هتمعبهذو

 اتضاهرهشلا بسك عاصم ند دمحلا# ةبرمدقب

 تضاهادشبم كلذ لاشملاق ثييح عيادبلا بحاض

 دلعف يعجب تيرهطو مانا ةرشع
 ادسوم ةمنسي رجال ل وانم مدن ةئيصع عملا

 اهجابقلام ناف تسمح ةياغادااهبادانكم |

 دن عواموي نبثلنو نيدس الطب اهتدعوطتلت
 0001" ةسنسيراريسالا كوأ زدت ةماعلا

 دحااو بهاوملاؤ لا ه هتنا ةضاصتسم تغليول

 تيرهطو ةسفس تضاف تغلباد ا« ميطلاشكك
 ةماعلا دنعموقي هئافاهمد مدل اهب هس اون ةدس

 هتقي :هامعرلا لس نبداء ىهتنإمهشاا غلب

 . | سدكب او مظواوضيد وكم عشب اهرواممكلا/ةنالل



 ضيع لإ ة شيب هشلا نالا موي ببرشعو معبس
 كيلا كو ععشف و مأيا ةثلئ_ضيع ا أآ5او مهطلاو

 تبرر لا قواكويانربطتي معبسميطلا قف

 نيسمخب عب, ب ينقي قاقدلا ١ دعوب اك عزل لئاقم

 هلع نكي رولا نم ؤببرل هيلع دانا ةنالاموب
 | ةتنسمدقب غاديملامهاسبان بوم كانواضيح
 لما عيري ءريط ناصتن ةداعلا نا ع اسا | مهشاا

 صقتلناورهش اة كس .نيسلا ةدملقاو لما كلمط نع

 لسلقلا نامزلا اهي دارماو هما تلاومو يس اذه نع
 ةعيرشلامدص محصل نيم جملا فراعتموماه/

 0 ديهشل كلا لال و حض الاوهانمه ممن بحلصو

 اهنمو وعلا ثم ةؤوعلم ةداعلا ن4 تبرهشس م دقي

 ةداعمهشيلا نايكي هم طل او رضيعاو ةدواعملا
 ترهطاداذ مشل كة يرطيخ هلم نابل غلاذا

 اهتداغماياؤ ثرروطد ف نيرهشتلا وعلان يرهش
 بجو اهل داع دككذ كعصف نمر ظننت ةراعلاد

 اي ديم نع ةءاهس نسيم ةياهروهو ةيسدنتلا
 ثمعغا



 .ةنالعوتنلاوبلعو فلالغل ا! اهسوب اهرادمناو نسل

 حنو ةبانعلاو ةياهالا فا ذكاسنلاو ىذا ل عسا
 نااهيلبر ككل متت عتتاهناذ ةفلاغلا ماو ريدتلا
 بو هريعجلا هو ياراهل نكي ناد فاراؤل ناع

 نيستا ع طيحلاو هطلا ماهل كسل ةلاضملا

 ااضتناوجمو ا ماعدت قاوفلتناو ضيادلا
 - ديال هدادىب ئطآقلاه عنوملاةصعوبا لان

 ىفتنو سدي خاشملا ةماجأ اة واهتديع يهممالو
 ىف ىككاهقف دولع هب دقي | مف وفل مت اهتدع
 لوا غستا ةشلث عم هللضملا ةليسمو يناثلا هليل

 لاثنل انلذلاَو ناككاب لان تن الئوا30آ ددعلا.لاتسلا
 عالطالداب انهمؤةصخت مفاكحم ا مسكت لك وامهب

 | كلاثلإ متلي: هيلعف اهب فوقولاواهيلع
 "21 ةلئتنمو ةرهسم ناعور ةداعلا ةداعلا امش
 > ةلقتاللاماو. قهيميسأ منايزجس وضم دف ةرّيسلا

 اءاتف ناككا بسحب اما لاتشلالا نال عاوناة شلل



 ددعلاو فورعللاهعضوم هريط إل مدل كت ناكلذو

 فىرت نإ كلذو طلق ددعلا بس ماو هل اقلاحي

 ناكاواهعاصقانو اف ماهم أ هتداعيطانيان مدلا
 ىاعءاني ان هدلا عتب ككذ وا مهبسح اهاى هلاك

 داتعللاهعضومريني فاهلعاصئانو ةدوهعملااهتداع
 ةسمعن هدل ا عزم نا اهتداغ تنام انوا لام

 اهدعبو |اهتداغلبت ةرف تف سيشل كلوا ام مايا

 تااهتداعتن مم لما ياذلا ]شوا مو مانا هسه

 همم تف هش, كد انم مايا مت هدلا ع
 أ ثلاثلا لام مايا عيراوا هانا ةنسرمشلا وا

 .|كفاذم فانا تش هدا عرس نااهت داع تراكم رها

 فا مابا ةكساي دعو ااه داعب ةزم ترف مهشباك

 لذلا ةرهالا نمر فالمنا لوالل ذهل اف نام دةعبرا

 ةمملا هويت امانا فوقومرالا ةف شمس لان
 ةيناثلا ما تحل ناواضيسمس وكي هلم ةينانلا
 اهو تكرتامءاضقاهيلع__واضسسايوكيكةلشم
 انين كة نوكك سن سوسوب الاكو ةدلصلا نم

١ 0 

 انك يي خت خت بيبا
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 هلثم كرب ةحاهلة داع 71
 كبزجسي ادنعدسلا؛ ةراعلا ااصاخلاو عي عة دمحم

 .ةمانسوبغ ا دنع تشو ثينرم إلا ددّيضو
 | لعد 7 :ميلتو كوتسفلا هيلع ةدهسإو

 اهبرهسارغب مشب ةماهتداعف الع تائه
 ةمدقلااهت اعلا جت اهناو ئاتلارهشلاو مْذّلا

 تاناهمتاىلا رد سوم ءاذنعو امه ددع

 ةلاهرربس اون نمره كي تاما اهنا اوضح

 ثيم هدلا هبل علا ونامل زنا هناف ثلاذل مهتشسلا ف
 ظ هل انلامحلا نمهئامام عيمجس نوكيوأثل انانلاؤو

 تواجرملامقاننالإب اضيحل هملغدي ازلاو اةؤاغعلا نع

 و فسوب ب !ددعاهل ةراع تلك نوكيو ةرشغلا _
 ففو ىرنا ةرجلثم نب حلا مهدنس اهل ةداع بوكت
 نا كلذو كوالالاذملا فاق التعا تالنت الانملا

 تامواضيحمنوكيالاماهت داع: ءاالمق تاداخا ة ملا

 دوال عملا ناالاضيدنوكيكماهمان[
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 يق ا هددت مشب اهم كنيس هلك ةلككةلوق
 اضيدسنوكياهماراف تاراذاو هلم ةيناثلاة رطل فيت

 فوا جمل نانا ضيع نوكيا (و اضيف نوكيكماهمايادجو
 دري هنافاهنو اسناواضيسنوكيتأرام عير زشعلا
 دعب تار ناو ةضاوتس ١ نعقيلعد انامواهت داع ءاباملا

 تيشلهمايل طرتملواضيحم) عجب نانكم[ءاهداعمألا
 ةادعبواضرح ]عج انا نكمل ءاهت داع اباه تارمفأ
 الأماهمأنادعب ثان ناواضيحيإ معانا نكماماهتداع

 عمجول هن ا"( دكدككيم انا ف اضيع عجب نانكما

 بتوصفلا هذه و ةفيضعموا مهد طش غلب امهنيب

 لاقاكفوقوماهن رمكتلا ةياهرىف ناتباهر ةثالغلا

 ناهاديا طنا يكتب ةناف هر ؤداهمإاواع هدتتملا ف

 5 ةداع نوكيا« ككذ كاري امهلوقومواهمإلا
 ةداعنوكد ةفينجس !دودومو د.خ دنع ةدساولا
 ري هاغتو ىوتنفلا ةيلعو نسوي وا ددعاهلا
 كرا ةماهتراعض الخ مااذا مذ ف الشمنلالا

 اهتداع إلا جشاببلا) هانا هشلا و مدلل هبر هس ارش



 تاراممتبا لا هرت فسيوبءادنغوامهدنعة هدتلا | ٠

 سيشل ف مدللاهيزرهس ارغب نيّرم هككذ تراهن اولد
 لصف قانا سرع هتارا مال د ساهن اذ ىاذلا
 ءاضقملالا 5 !كتباهنير معا ماكاو 1 عبرا

 ا ليسا وكس ةيرعافند ءاضقولا موصلاك لو

 تملا قاولعلا ةمهرعساه#:ه8رورلا هبسم وولد

 هيا نود ناكولاو هدصتب نإرقلا ةءلق ةمرعس بجسد
 00 نويصلمل ارسم ةمررم اهنمد ةرادا وع

 عطقنااذالسعلا بوجسو اهنودتكتلا نم ٌةبااهملع

 مكلا اهنمه)_-تيغئولام بنج 6اهئالاهدع مدلا ظ

 افيثودامو نيدسرسغسة نبا 0
 1 دب 2 م تار" ندا لامار

 0000 انضم

 هنلعاو مسالم م صعلاو اضيدسن وكت( مهضعب
 قطو[ كس م نااولاق ةعماعلا ةمسس اهو

 . | ةسشعلا ماك دنعب مدلا عطقنااذاو ضكيضن اعلا
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 ةرشعلا ما دعب عاطتنالاد لسغل بق اهئطو ليس
 تللد نالاكاس مدلاواهتطو لج دس مزال ماعرسيل

 اهمامت لبق عطنا اذاو طولا عد الهو ةضادتسا
 ةشعلإب ةداتعلاومميتد البته: جساهطو لسا
 لستغتل نإواهتط و لحب ةمشعلا ماج اهمد عطقنا اذا
 ةمشعلا ماّجلاهم حعطتنااذااهنمل الأب ةداتعملاو مام

 تقواهيلع هضممو تمتد | تضت جمساهنطو لما
 عطقناادإو قمسس اطاهتم ج جنيد ةولصلاا هب بيضت
 د جراسا ناواهج هت اهبرقبال ةداعلام ام نوذ
 ةولص تق واهيلع ضعوا وعلا نحل /اهت داعئضت
 ى ل دئديحسريصتاهنال ةولصلا كلتءاضت اهددعم

 . لستغترمل ن اواهنطو لصف تاماطلا مك
 ١ يهممامدعب مايا قش ع نمله مدلا عطقنااذاهنا

 هداعلاتو داجف عاطقنالا تاكا فككافا مايأ ةشلن

 ١ذاف ةولضلا تشو رسال !سمعل رعت نانح
 تورس[ ماو تلصو تلسنغإ تىوطلا تفاخذم

 ىلع عاطتنالا ناكناو ذيك تقو نو يصل |



 اهيراهلم نناناف تقولارتا ؤ تيرهط ناو تطققس

 نا( يشوتش ةادتْنم تانككارشكاوا ةداعلا سأر

 نسا مايا ة ثلث نم|ق0عطتن ناو باب حتس ال نيبصب
 وت ضوكلا تفاضاد اذ تقولنا لاةولصلا

 ةرشصل مدل اداغاذا ةروككملا ةروصلاذؤمش تلصو
 ظ عطقنا ناد ةداتعموا تنكأدتمم ةرابطلا كاع

  |ل ستخص واهترناهل يمك هنم كاوا ةرنسل مدلا
 تقولارتم و تضاساد اف تقول ان دنع ربت عملاو

 ةحدشولا مؤابلا ناكاو ةولصلاتسسو ةرثسعل

 لق !استنالكع سيال نبك نكاد ليلك ناهد ا

 فم لاملا ناككاذ اهنم اتناكت اد طقف ةديرلا
 | تمبجمو ةيرلاو [سغلا عسب اهرادشم ثكولا

 اهفلن ملا ةدم كئانما ني دوار
 ب فكلنا ره ةوطرو ةداحلا ”انضشنا
 ةدعلات اشضقن| تضم اذاو نطمح نمفنطيدم

 فرن هثاذهاسستسالا انهنمؤ بولا تعطتلات
 ف اهئطو هلع همس هوخضوا ءاشنب ةيداسكللم



 اهنوطصت ثمذ ةضمض هارت ايد ب يح وضاق د |

 تفاحلاذ اة ماصلاو حا 3( تام عاترتس ا ةمرعس
 هجاضق بحت اهموصاطم هرشا ف ناكناذ ناهلاف

 فالض نال الفن ناكناوابجاواهموص ناكما |
 كيبأاؤ,كيرمهط ناداهل لح تضاد اذ الهلل

 بحي نكل هوملااذه موص_هزص ا /ا يشك ترعلذ

 هاب | ةسشمعل للا 9 ثم هط اناو كككسمال اهملع
 ةحضاسللا نم قابلا ناكناؤ هويلا اذه موص صحم

 تاو موصلا صعب رش نم )9/ترهظ ناو

 ناف ليسغلا عسسأعم عراتسم]مللا نما طابلا نأ

 دعب ترهطاذاناهموص]طمال ملل تلستغا
 تسو اهب دامو ثفولا مرش ةولصلا قو لوغص

 ظ لسعلا عسيب قولا توكيد داك ءاضقلا هلأ

 0 تيرهطاذا اىد اذهو ةمرتلاو

 تنم كوالا بيرك امو ةرجطمل لل ءاهمافا

 ادم كثولاةنم كتكّرداو ير طاذا ضان

 5 أ 28 ٠ تب 35 لدلك[ العار ةولّلا اهبل بهو ةيجرلا



 "مقوله قبولا ماو ةشعل مالم وطلاطعوا

 :تراكواوس اقافتاناضقلا اهمزإلال ةهرشلا عسالام

 اذاواهنو داملوا ةداعلا مام وا ةمشعلا مالم هطلا م

 امئاو لضحلا ناكم] بتعب مل ةرشععلا مايل تيروط
 | فزنا كفة صاج ملتشفالان !ربتعي

 ( كم مانالا ديدي السل ةروصلا هذه ف سوطلا نمل سغعلا
 دام ساتذالاو طبعا ةدابن نمو بس اهفو ع رثسعلا

 النول زبك فاض مامالادثع هند لوقب

 تانش « رس اخ الصفلا/00ل يطع عوتنلاو

 *:.ي داو ة خر افنلا اسالطصاو ٌةْغِل_سافنلا زيعم

 وادا للا داو سافنلا اصلا بدلصلاق ةارللا

 مالككاؤ , يلو سافناتنتفب ةوضو ةاسفن هش

 8 اضناعيجٍو ل ثعو ءاسفن ريغلاعفرلع عم العد

 كئاواسفت نابرماو ثافالسشعف تاواسفنرلع

 رسم سكك عساي نيسؤمادلزؤ لاو

 : 7 نملاقن عمجلاو | سنن مهف تعضماذاذ ظ

 ةمشضع تيلسابفللا : هقعب مداعش سالو



 ١ هنالولق مضعللا هدئادبقلا اهني 5 فلا

 لل قاىفل تحلو اكسافن نوكش ةاكدعت ملك 5 ْ 2-3 : ثم حاطوا فت ريهيريضاواتسافن يتسلل|
 ةأملا هيريصتالواسافن دوككهن) : اى داقادللا 0

 موا سف ريصت: لام دش ملوانلو ثدل ىاذالما كلانا | 3 ظ ال لاش دلك كضتاينعطت تماس
 و1 ىمانامهتني فال هاواديما ندي شف ةلفللا

 لطسو طابت بج فند ةفيحو با لاتاهملع اسعا ١

 2 طيس

١ 

 دك ١

 نصا: تسمو عة اوصووتلا |

 بح« صو فسويوبالا6و ةُماص تنانااهموص
 كك دجييبرل ه سافنلإ ىلع هيومن
 نيستا يي سءابملا 1 رهلوك طين
 بيجاعرسافدلاىا موصلا نالطب نان فلن إواسفن
 ا وجل اهسافن تاش !اهووضلاطبا نم مزلبالهنإ
 ١ يدرى !عيسكو 0 ثوكيانا

 الينيالو ةدحلو امهم ةلعلا جباوولا يبتسلا

 هالو
 5 هدا ل ارث كيليش ملسو بحد

 نيلياعلابم هتدمعاو

 ند

 3 ظ 77
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