














































































































































































































































































 

 

يقبله. وقاههأنو يفههأو ومههكنوقألههأونصهحو بعهه ويف ههعنيوبوهه  وألهه و  هه يفعأوق و
ىو حلههألأو بههبوقوهوبكلهههأ وقمهه نو رص ههبهوأللمبهه.وللههيفورهه وملعهه.و وه   و

و–وح نو  قز مههكون هه وكيو كههعيفوبههه وسههعقنو  قع ههك واهه و  ببهههويفوههعيف
(وقكنونههأنو1يفقفهه وملهه وألههأوملاههحوألهه و رهه   و  نوو– هللوقكيأيفههأوهمحهه و

وتولههههيفولعهههه.نوق نويف كوههههيفوروههههأ بو ووهههه  و ههههأهبويف ههههعبأنوق ملهههه وألههههأو
قضه و أله  ومله وألهأو هه وأله و ماهحنووي  فزيف وكيثأهوسهه نوق  و أل نهأن

 ه وألصه.نولهسنوعهكومصه وفقله.ولأمحه و هللومله ومألع ه.نوقكنومه  و هه و
يه و  غهلعصةوب مةولهعم  ومه وب م ه.نوق  وأله و مه نوألهأويلههو  قله وقيزو

قألهههأوم ههه و نوو(2 وق وتكههه وميههه ونههه ن وألههه و قهههكوبعق بههه ون  هههبه وق و  وقي ههه
ألههأونههأنوألصهه وملهه وعههكعصةوقتب ضهه وت يهه وبهه.و هللووق ههعك ويفههكىوبهه.و  هه ن

توأينوق عوص وألهأومهكو   هأحلبوابله نولسيفه.واه و مقاههيفواقهيفو   هأمةنو
ألهه و وعهههب و ألههبمهيفنوقوههبق وألهه وفههبنوملههه وولكهه عوملهه وفهه ق ميف
يف ههعنو هللوويفوملهه و يفف ههيفنوقه  هه هيفوملهه و  صههأ ن اهعوألصههأملهيفنومصههأ م

                                 

يفأا ةوا وعقطحوتكال هأوبأ ص خنوويلبحو صأو  ئاأو نو ومل و  ك أبومجقو(1 
قهلل وا و ضط هيفأوكيووكوبوضومجيفوب أل هأوقكبقأ و ف ىومل وألأولعهأوأل و ضط  بنو

وق هللو مليفومبكأنو  صيف 
   و  ل  ئ    ق بو(2 

 - تم كتابة هذه الصفحة والتي تليها من طبعة مكتبة دار الحياة بسبب سقط في صورة هذه الطبعة



 

 

 نوي زاصههأوقكيههأبوملاههأويفألوههأنوقفعههبمأوينألصصههأوبهه.وألهه و  فههز و  نهه نوقكيفهه.و
 ه هههههيفو  ههههه  محبنوق   هههههقاوملعههههه  وقهقىو حلهههههألأو بهههههبويفوهههههعيفو يغهههههأو نو

هللواو بصه. ويهأوبهيوملعه واعهعةو   قز مهكواهأن واهأنوعهلعاأنوملعه.و   هق
توأيولس هأوسلبهحونهيفو ها واهأن وقبللهيو نوعهلعاأنوملعه.و   هقاواهأن و
ألههأوألوعهه و مبههأب تونعهه وت ههصوبنوكز وقضهه و رعههز نو ف ههيفو  قغههأ  وقاههأنو
عههلعاأنوملعهه.و   ههقا ونههيفوماهه وق وماهه و  قلهه  وقاههأنوعههلعاأنوملعهه.و

هلهههبو  ولاههأ وفههههوألههه و كاههةو مهلهههة وقهقىو حلههألأو بهههبويفوهههعيفوو   ههقا 
 يغهأو نو  قز مههكواههأن وبللهيو يفهه.وألههأوقمهأوهةههيفوابألههأوم قهةو وي يهه و ههأو
و رهأ ومه و   هفأ وقاهأنو  قز مهك و قة.و هللوك وز حوم و  قلببوناهأويهزنا

وقكنو رصهأل ويقهبنونثههه وقيواهيفوالههعق و رهنأل ويقهبنوالههعقوقيواهيفونثههه نونك
وقاهأنو  قز مههك وبللصهأو نو رعههحوره و  و رباههحوألهأو ويبوهه وأله واهه  نو ق

قز مههك وبللهيو نو و   هاأ وأللكههأواهأن وكيو نويبوه وألهه واه   وقاهأنو  
ل،قهب نوقيهأو عه هيفوكز وفلقهب وم لهب و و يصأ يونهيفويهبا و  و عهحو وقئه و وق 

وألأوملاب نويويو وللن ق  وق ع لف ق  وقهقىوفلقب نوقةل ب   يف ألب 
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