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 برق نع هحفب اهريغو * هدو نم ندسا الاحتافو

 بلا ا ان هيلع ىلا #4 انس هل فب درا 0 :

 بصملا ىلا لدغلاِّ:داهش 8 اعاد ف ليضفلا ةهشن

 بيِسَقْلا رورسلا درب زي _ اماس 0 8 هب أ

 بي رغءان ناطو اللّر ام * . هل بخ هليلوملا ايفو

8 

 ابلالاةناعرومش اك ةءاضدك هدد ثدودج ىلع ىل هايم هل شر اظت هيصاع بءبطم

 يي دمر ام يكي دلي اداشنا هنعبط مات ىباطتسم باع

 مناحر هدو طولا قداَقْش

 هييلكلل
 كب لع تسلا سب نال

 يسر فصرمثةءاغ و « اهعلظرع عنأو * اهعبط ئيسح دقو أ دع ممل مس ا
 دس ةرعث نه * نيدثاملاو لالا رعسسسو تالي

 ٠ ىلص « 'ماركحلا لسا متن يح « مانالا

 لع عمان لكحو « هلآ ىلعو هماع هللا

 53 تاعببلا تيهام « هلاوذم

 تاكحرالاتأدهو

 ببدأ
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 | ىلعأو + هتلودهتادلخ « هلا.لاؤةجل !تابهلاو ع هلادعلاو مراكتملا|

 لكف ىأزا درعا لا * همها ”نعءةراداتحت هس ار
 <« هدحدنع غلب لكف قو 5 هدم نمهلق فس دّوج اذا نه . * همهم

 .قلاملانانلب لاقو * لاقملافزجوأف « اهعبط ماتا

 بيطزنصغقوف ”متردب مآ » بيحلا رغم توقايبوذأ
 بغت نأ اهتسسح نم ةريسغل « ىحذل ا سعم د اكن داع عأ

 هياط اطوزورعتلا امس مام # ترغد ادب ءانع ةضوومأ ْ

 ؛« بسد "الآ بارعشلا ح اف101اذ العلا ىلوم ة ةناحر كلت مأ

 تبلل ىغملعذفلا ىف هنأت تبذقدق هل ىذاقلا ةياثع

 بنطلا يكملا اذهاذحا * ىش انم ءادلل هو افث

 بيع اذ هل لقف بتلىف * هبش هكاردا ايدل اذا

 ءبسزلا ىكقدنلاغرافله « قراف ىرثلاو ارثلا

 .بد را الو اصودس دل ِ* ىلا ماما ها ا

 01 مهم ةوخلابب و نكي ل باث باح الان
 بيستلا <لغحدملاةدوحب

 بيرالا بط باهل اهناحر »ع اوخرأ اهتبسح ىدن دمو

0 

282-41 4 4 

 ,بيهملا ديعبلاىلوملا دج « ىذقدت العلاردطاهعيط .

 هيبك ضم لظلا ىعأ كرات 5 هن اسم لدعل ا نيعناسنا

 م

 قالو هعبطع 35 هسدالا ةناححرلا هذه عيطن اكواذه د 0

 ةحاصفب * سابطلاو دوعلا: دل كلا سنا ساطرق بارد« هلق ىل_صوأ

 اد نءديرءاكجذو « نابنلا لونذهلعتةو « ناصس ىرذت
 | داوساهصصختت نعت انملو أ اناء ةودتعوك ديالق < سانقلا
 « اهعضو نسج ىلعانثم « هعاربلا نيداضف اهظَرقي قلطنا « هعارلا

 ظ

 ظ
1 

 ٌْ ١ بلاس وكل هل ادرومو 03 ةوطسف معلا شجردصم

 ا بيغت اهنعللعلا سوعش تداك أمدعن نم بطلا ني_ع ء مناف



 ىلجو ًازارط ر عشا ناورغفلا ءامتوزك ذل امي رعشلا ءاقبنافثاخأ اا

 اة سل يبا ع تا 5

 نيدإ 3-0 هاخراذخ #3 ' اعوام

 ا

 ىغلب لوو دام فسوينب حاجا ىلا كلا دسبعهقتادبعنم ريحا نجلا

 رعشلا ن نع كضارعا نمكن ى ظفاخأ او كيف ىسارف بنك أ ْكْدَع

 كاغانوأ وم امس عقاوموءارعشل اورعشلا هلمضف فرعتال كن اكفءارعشلاو

 لاعؤالا لع نوض< مدملاو مر كالت ”الدو دج ماتو منلا ناونعو ةلودلا

 *«اهمالطل مزاكملاليساودس ماو *« ةعمدإلاقال> الا نعن وهن و + هلبجلا

 مؤلم هنعضارعالاو د م كما !ناسح الا ناو« .اهما وب ىلعة افعل اولدو

 مالسلاو 5 كطنلاغأ ىو كب اوسر خاو # كطي رت طرف كر دتساف * مدنو

 تاو ه« كواسم مراكملاىلالسسهناو هب كول ادنعرعشلاعقو تلعادبو
 دزعةدساك# مارك ادنع ةقفان مهعُت اضرب ناو ليم اركذل ا لمح هلذاق ءارعشلا
 اهم ىلا جا ايلي و * تئاغرلااهل تلت ف وس ناطلسلاو ماشالا

 3 ءصق نم ىزغلا قادعا ىبالو 5 بئاقللا

 داشرلا نم بدم مشقتو دع ع ارعشلا "هلق دو

 داب لك ىف هع تلعاف د# بعك نولذ 00 ١

 داعس ندم نيس ةسشم 3 د.صقىلا ؛ى اردتفاامو

 داهريس مر اكملا ىلا ناكو #2 ا نكاو

 لعهللا ىلصو #3 ءايدالا نسساح أ ىلع يلة سنملا 5 ءانلالا هناك ر ماتاده

 تهام * باحنالانيرهاطا!نيسسطلا 5 نادسال اوهل ؟ ىلعو دهان دس

 هاربا « قتل ازعل اذ اهتلاعمواهعاص» أر تدعو #* اه داعم معصم لوقي ]

 هلا تاظشأو #3 اهدي دعت ىف دهحلاتاديدق 3 قوسدلاراقغلا دبع

0 

 0 تدءو »* اهتاح توةصو * امطار ترهزأف #2 اي دمقنت ىف

 ا. ديفا رفا اما ة مدخل * اهاتفيءاضلز ىهامتالو يي نئهاين"

 « رثااملا دم « هسالسالا اهروقث ناو * هب ركملارابدلا زي زسع
 هيدا نم 35 لعل اوه ارلا بحاص 5 رت #* رخافلبا دعس

 باك 0 اشان كبك داش دنفأ ةداعس »# ىى* * التو فوالا شدح 1

30 ١ 1 7 
 ميس خا 1
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 دحأ نم فائعال نم فا © نع كوقأالو بص ىثا

 ىدسح نءراط له ىسأرسجأ ٠ هلئاودف تركحجف: اذا

 لعرطتخم لو *« هلام رطش ىذا !سعالاّن ال قار ءالاو ةغلابملا يف هلم هنأ عم

 ,قوفالو * هاطختو هرطاح ى دعت اموهو « ه1 ثعو هفاذك فيك < اقمنانا

 نمل« رهاظ مبسصل !لثم قرفلاتاق كارداىن دهن ه كاذو اذه نيد

 لبق ىشو + الأ اهللار داال ةفطتل انا * رئاصنلاورضبلا هئم تلا َو

 »* سمأنمدعنأو 5 سعشلا ن هرهظأ همك اكر رد * القعد أ |عةلخ

 |ةدشل * لوقعااهملا يد: متدّقف « لوهللا مالا نمهركصف ىفامامأ

 ةسارللا ءازدحدقو ع هباصوأ ران“ [ هين ىلعرهظي دقو د« هنارطضا

 || هانعم ف تلكيقو * لاق اناسل هملع"غاعرو « لااطا1ن ايل هن وطن ام

 هنم نسح اوهام

 باقعاالو لسن الب يمةع *« هِقثَظ ةءاهم نم ىداعالا راص

 ,بالصالا:زافع اهفوخن ٠ ٠ تونتّرقىتلافطنلا امناكف

 مبقرتنام لعل ىدسج نعراط له ىسأر سحأ هلو ىف برغأو فطاندقو

 نم عون اذهو الوأ تعطق له عيله د مسجو هسأر نعسنف ىتح هياعقاو
 . رهن فدوى ىزانملا لوك عيدي عيدبلا

 ميظنلادقيعلا ب ناج سلف ىرادعلا ةيلاحداصج عورب

 ||| هلثمو ملكشلا لبق لاعفالا, ّجسشتو هلوقكل اع فا هلال نعريبعتلا همضو

 : قشسرنالوق

 هلسقتل تنك ام حوحأ * نداش امثتجم ىنلبق

 هلوأت هتك اهيف تذربع 35 ٍةبزعرتأ ءاسذا تأم وأ

 / هل_قتوخاناش تعذ « اهشوكعمع تريطت ان

 1 وهو هركج نمرأ اذدو سلاحا باك ىفهملعمالكلا انطس دقو

 ظ ىلوقهنمو لاعفالا قطن هتيعمو هتسرخكسا
 هترطبحالهلازارطاذبه *« ههحونلاكلا بتكرذعمو
 ظ هتلخ نم هسأر قرطأ دا ىف » جيسفنل هم درولا ىف ادبابل

 هللا مسي هملا بنكو هيلع كا ذمقنءارعشل ا ىعاربال حالا نك للا دمع غلب املو

 ينحرلا



 عا ©

 روكذلاءعرقتضيبلا لياص « ربي عمسألحيرئالولق
 لو.قمريغقارغالانا ىناعملا لعأ ءركذامم تفرعدق (همهمةدئافو ةنتا || ٠

 أ هتداهشىكرو * ملسلا قؤزلا يدومام اذهواهو ذو داكح نراتءلام |||

 حاتحم هناالا *« ناببلاو ىناعملاءالعملسناؤاذهو.« مقتسملا عبطلا
 دورو هرّدكمو #* هضراعيامب هنلع ضرتءن لق هنأف #2 ناسلاو حاضالا ىلا ْ

 ههتلزو يورو نم مذا نقره رو دخلا ل>وزءهلو كَ 05 هضقاسام .:

 جارت ذا « هانعج هلاف دي "الا ىلب اولاك مككرب تسل ؟مهسفن أ ىلع مه دهشأو |
 | ىذةةيامدوهعلاو قش اوما تثأر «روهظل اوان !لبق«روهظأانمةيرذلا ||
 ردقتلاو لسختلا لس ىلعهنال تنبلا ف امم تش أ اذهو بصرتااو بسغرتلا ||

 ءالعد نع مولعملا نصدصلا ثي ذح ىف ذهركذ دقو قرقكلا لمس ىلع ١ اددو |[

 مهلو ءاذعلا نمريثك ىلع ىق>اموهونارووهُشم تاق رط همف مهلو ثي دحلا ْ

 نمهنالوالا ناقي رط هضريرسفتلاع العل لوق أف حاضي الا حامحم مالكه سيف ١

 ثحللالو « لاكش همف قبال اذه ىلعو هلعب ىلاعت هن ارث :ًامساىذأاهباشتملا :

 د مسه * لمادو ناهرب ىوقأ هملع اق« لملج عملنا ىف 0005 لاحم هنع

 ىلع ةعاشلاةلدالا حوضو هسفلزن *« لدشتو ةراعّتساهناىلابهذنم |[

 أ مهزوربةلزنم ةملسلا ةرطفلا ىف ةزوكرملاةعب رمشلا ماكح ةكصو لا عت هدو أ
 درب الفءاضتقع لمعلاو همل تورك ذام عامنا هلزتمدوهعلاذخأو حراما ىفا]|

 ولذعال ةغلابملا هيف عقو ىذلا ىضالا نا لوقنن مةورعشلا ىف ركذامم ءىث هلعأ|]
 هل عوقولاردعتم لاحماما وهو عقيالوأ ةعا لاك دمعي نامز دعب عقي تأ اما '

 [نِكو مقاولا ةلزئم عوقولا ققدتملا ليزخ#تل لوبقم لوالا الوا هيانئسورئاظن ْ

 هلع ىذا او مالكا لحتو هر الاو ةرامَوأ ازاحم دارب نأ ناكمال ىناثلا |||

 ةباالاو اهوحنو داكص لثمغوسم هينرتقي لامدود ههنا ىاعملا لأ |||
 « مدعلا ماحرأ نمتامو د« م لازريأ ىذلا هتتاهدان_سال لسمتلا اذه نم تساأ]|
 هل1_هتلاموكاذ,نامعالا الإ انلعاخ 35 مدقلا ىف يش هيرذو ىذتةالو :

 لامحالا اذه كو « هيلعفوقوللام ده. نأ هلأ سنو < هلا هلكتان ماهذا |
 لعاور :[ فدك تاقناف «لالذلا الا ىدهلا دعامو «لاخ ا هذه لثمىف

 ةفماإلادالوا صعب قشعدقةوهلوقاو:س<عساوا ذه ساوت ىأ
 سمنه



ْ 

 باصسلا ىف هلوق عيدي نمو لاجرلا ليخ الخ دوستلا نولو قب اوناكو
 ىرئلادودخ ىف اهعمد ىرح ىكحلا “لغالةيراسو

 ىتش هي اهكيك قريب #* هاند عيوب

 احرلا توصك شسجأ ادعر * ِ# يلا ىف تاءلح تند الك

 ايرا راصتعاو اهاونأب .< عاسقبلا غادترااهيلع نام
 | 111 ىنتك انيحنبرت! لع امككس ار اهعمدم لازاف

 قتاواهتابنلا نحو * 0

 ىرج قب ةءبوذكى ودع *« اسهبرعش ىلا تةبسس'
 انقنىف هسرغم ناملا نم * معان نصغاهجري

 ىوسهلا,تاك ”هلقم نمن 0 وفطلاب ىلع ت وس اذا

 انراماذا مية سس نفجو « عوردلا جيس لم رعشدل

 ادنلا ”ىبئعلابإبسغي * ضايرلاناود.انع كدضبو
 ينرلا قشي نمللا سرتكص * قرشم رقانح ابصمو

 هسفاماهنمدرونمل * رردو دئارفدوقعو * ررغو حاضوأ اهلك هراعشأو

 لوقاوباع مهرتملا *« قارهم ةحاضفلاقرطىفاهرثكأّنال * قارغا:
 ساون ىنأ

 قتاادهحقوف كسة:تدهجو#« هناشنت قىح هللا تيقتادقل

 قلخت ل ىتلا فطنلا كفاضل + هنايت-لرشلا له تفخاو

 اذا هلم نسحاماهنال ىدح الا.ع هنعاورذتعا ناو ىناعملا لهأ هركذاك

 نب ةعبر لوق هنمبيعامموتدي الا ىضياهتزداكي ىلاعت هلوفكداكبنرتقا
 اساك اه. ىفربةدمصت نم لهل هم

 روك ذل عرقت ضيبلا ليلص .* رجحت عمسأ ل خرا الولو
 دهن ن ”ىدوملا هنعذو فوم لااروك ذااورقغملا صو ةضس عج صسلاو

 لاقذرشا ىنعملاإةنو بهو نباوعسمي ىريكعلا

 ريو مركنم هبفامعو *. بهونبنسملانعاللئاسو
 روتسلالابساربثكهارأ *«* ىنارغ بذهمللاوهتاقك
 رورسلاو لذ نيح نيس 2# هاتف هدنغي امرثكسصأو

 الو

ٍْ 

 ل



 ل

 نأ يناشلاو دوجوملاك "لع فو ذا نال !هحتف ىلع اهلبق ىتلا ماللا قيتف
 دكر ل رصف ةماكلارخآ اهلبقام قيبفامسةمامست فيفختللءادتبا فزت
 ذاوشاا ىف ىرقدب هيقماطقك مالا ميل لاعتل اتمفاببلصتملا نيل نع نام
 نكسر 1 رتيف هلبثع ملكتل انا لاق لهف سس ةمريبغ هلا رهاننلا تالا

 سمأ لاعت نأ لارابشأ نامت سار ةورأ هلاك مفراج اذه ورايت : لجالوأ [طخبو

 سعت قءةدوهو هبق ةةبق-راص ىح عاشو مّدةيلاوروضحلا يدير واعلاب ||

 ءاسلا ىلع ةعذلا تاّوثتسا نودملاب دا قو ناجدإلا نسا ف هظوح عِش

 اهليقام جاتفناو اهك رده َتءلِقوأ نياك اهلاءاّوتلال ءابيلا تفذج مث تفذخب

 تهجوو ماللا “م نردقاووبأو "نبا ر قو نيثكاسبل او ءاّمّيلال تِفدِجو افلأ

 مهنا دعواتك رف ذج دعيماللا ىلا ٍتاقنفءاسلا ىلعتاقئتس ةئنسا ةعضلا نأ
 ةقشحاهرخا ماللا ناو ٍكاذك تننامنا اوميهو تح فوذي جلا اوسانت
 ىلعو ىرمش لا لاقو لب لاولاقامءابلا عم ترباسكو واولا عم تع تح
 سباو هم الكب دهشة يب ال داوم هنا لاوت نم هسلع اذه باعو "”ينادإلالوق ادد

 نءاكو ىهتنا هملع ةينو هقرعام هيلع باعبالو هياسانُئَمسا هزك د ابمنا هناف بيعي

 هناون د ف ىه ةغرلب ةريثكر عسا كل خف هلو مورلا هرب امملهلاكابممر عشاا اذه

 ْ مهل انب ىلع ل وق نمسا يف لدقام نييبحأ و

 دمغبال دنهم"ىأو ىسح #« ىرباضي سبل تاق َتِنحاولا
 دّدرت عابسلا شانوأو اريك + هلبغ فلأي ثبلل !تبأراموأ
 دوم ةاككسمو همانا 5 ىف رارم بلا هكردي ردبلاو

 دقرفلاءاضأ امل كد ران نع # ةبوعجت اهنا الول نيمثلاو

 دنزالا اهرثن مل نا لطصتال « ةءوب اهراجأ ىفرانلاو

 ددقوتت ةودحوفاقثلا الا ابني نسال ع فلزاو

 دما ءوركسملا 2 ىلجأ « اببراو بقعم لإج لكسحإو
 ددوتملا لْزَملا ميعن ءاعنسش' هلأ ةئثذإ هب يقتل نا سحلاو

 دمسحو روزبالو هب رازيو. :» ةمازك يركسا دج تب
 دعالا باجلاب كاذتسيال ٠ هلاالا سيلا ف ىكحي لول

 دو

 فاكئلاالاابموءكموةءالهلوق

 امعكموقيال هباوص لعلف ىنعملا

 ءلاو هيدبط ثامو اضف 5 عمهم 8

 ما بعك دارفاوواولادشد
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 :  ىلاح كلاح تالله قراحابأ « ةماج برقي تحاندقولوقأ
 ىلاس ومسهلا كنمترظخالو ىوتلا ةقراط ِتقذام ىوهلا ذاعم

 ىلاع ةفاسسملا ىءان ئىدصع ىلع مداوق داؤفلاأ نور < لمحتأ

 ىلاعت مومسهلا كلمساع أ ىناعت 2 انس رهدلا ف صن اقرأ انأ
 ىلا, يذيب مسج قد* ؟رب *+ ةفيعض ىدلاحور ىرىلاعت

 قأس بدنبو نوزحم تكبسو # ةقلط ىستوروبسام كد

 ' ىلا ثداولاىف ىمد ن .كتلو“ 0 لكم ممول التم يلو أ ترض دب

 |ماينيئاس ىلاعت ل_دأ نال ماللا ف هقد ناك اىانعت لوةىفندقوإ

 :ةدهرك ذنمو نيتكاسلاءاةلال تفذحو ىلوالا تاعاف ةنك اس أبو هح وت فت

 وها ذه لوقأ ب رعلا له أ نيب هبف فالخريغن ءروذشلا حرش ىف ماشه نبا

 نسا نع ىور ةداتق نا ل_مريغهناىدنعو ةسرعلا لخأ نب فؤرعملا

 لاكو تستفاىف نحنا رك ذاهماللأ#سضباولاعت قرم نا ”ىرصملا

 تح ةملكلا مال تاازالف اةضفتعانا ضخسا تلاعتمال ف ذح هنا ههبو
 ”ةلابهبتيلانأم هريظنو اورخأتو اومد2:كلوةكحااهدءبواولا عوقول ماللا

 | احا اوعسال وة: تفذح مٌةقاعلاو ةنفاعلاك ةملا هاضأوأ

 ريظنو هلع اكةئز هنآ هل ص نأ ىلعةبا ىف ىءاسسكلااهلاقام +بف نك امريظنو

 : ماللا "مضي مالاصود» نمالا ىل وز عهلوق ىفاذدأ نبسلا5 ءارق هيفن خام

 هناىلاواق امعسا ماللا فذ نم ءانركذامىلا بهذو ىلعونأ كا ذانثدح

 ىلاواولا ف ذو ةفاضالل نونل!فذف يلا نولاصدارأ نوكبن زو
 مومو فوقك حما لعالخ ان لمعتسساو بك الا اتلاف عما ملعىه
 نبا نمو هم. رمدتو هبضام ىلع لوةلاو لاعتثي دحام او كيلا نو عقتسي نم

 ريغ مانرك ذاك ل وق 5 لف ىلا حاتخ سف مد331ىفولعأا ظفا لامعتسازاج ا
 قي رط ىلع عافترالاو مّدقَتلا اظذإ اولمعتسا مهنا تلج نم نأالا عضوملا اذه

 كاذكف كاملا ىلاانعفارت كاوةكودو م الا ىلا هتمّدق مهلوق كا ذ نهدحاو
 ضافغارخأتلا ولات مّدقتلا نأ ءلصأ وم د2:هلك لوك لاعت لجرللكلوق
 ميصغل اوهو امهدجأ نيهجو ىلع هوامعتسا لاعتنالوق أ مهفاف ارتد |
 ابا هلقدعب نينك ايلا ءاقتلال ةملكلا امال ى هلال ع دارس

 سممسملا ميس ممصومم ماهل حسو دم ل ا مول 7
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 لوقف كلوشلا عقومرلقناو أ

 رعغلاونأ نامزلاف تاح اهارت #2 ريطداف كدفاو رهدما تاكل ادا ا

 نيادكوش نم ضل ىدانأ ىف ىرت# ةريخ“مسنلا درولا قّسضاذا 6 ش

 أ اذا هناف ىدنعرظل هقو ك/ىوط هياوداولاف ل انوط هلوق «-لعموباع امو ٍ

 رخآه جو ىلء لم تسا ممالكلا هوجو نه هجو ىلعمهمالكىف ظذا ىلهعتسا |

 او عدم ع ف.ىكمص ىءلاَكاَذاَدْومَةِن رعلادعاوق:ىلعراح ||
 لاش حالا ابوطو كلي نلطتا قرم انف ظوفلملام ك2 قردقملاو:ردقعاا
 ى ذاك الاب وصتمةر 2 الا نوكنال ةفاكن المقام اذهو نط ىناشلا نا |[
 من مريغوهو ب اوالا ةفاكب ىرماتعزلا لوقك ن 1هريغتا لاكو ”ىربردلا |
 'سراف وهف ناد نب س ارذوًاريمال ا امنأو *« نيم دعما ن نم#هل ضّرعت ندرأ مو ْ

 ,ةعاصتلاوه اصقلا ف مه نيالا نموهو هءادصفلاو اغلبلا دج اوو «اخهلا ْ

 9 د سل دوما #* ىتادن مدربا ع ل :

 رق ىرتالا نان ةعاللا قف فرع
 حامرلار مشم دنع تنثأو 50 50 ؛ ا:دوحانولع

 حالسن مارح ّريلا تننظ .* ىتح ناسرفلاشاج سدح
 حامرلاه اوف أب انيطاخت #2 رج تايذعلا ن 5

 + (هلوقو)« 7

 قاولا مي ركلا يشن لوحو « ىفاملا لاعسفلا هريغي ىريغ
 فاد الا*ةلق ةوءامطللادنع
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 * مدي ل وهاذا اًدو ىضترأ 9
 فانلالاو حاذلالا نعاضوع 55 هن ان الكو صير سعت

 - بكاشملا ىراعهنا ولو #©# هسقم , ىسغلاو» ىغلانا

 اك« يش" زكف تدعنق اذاو « انفال جسما قرا الك م

 0 ىتعانقوىءو مو هه ىتوبأ صي رخلا عمط ىلفاعتو

 لزتمو موحأ ادد_ءىراكمو 0

 ةدعىر_-هدفورصل ىتقأال

 مقارن تفرع بكا
 لاف ةماج عدم يساره عمو

 فاضالا لزتمو ماركلا ئوأم
 ا هقو ريد ناك وج

 قالسااهلثع تنرعدقاو



 2 يردك ِ :

 ىذلاو ممسلا ىف اذك اند هلون
 ىلع ىسافلا برطلا ىبأ ةمشاح
 عع هناركذو ل امتع سوماقل

 م مآ تن

0 

 ءاَعَم ف

 لدعم <لظوناماساصع #* لكأ نم اسد نوف بددق

 لكال لوقعلارامثألكأب
 هلة دمصق نمو

 ايايلج نسل سوال ب متع ىذ"لدلا عدو
 ' اانعز سل انانل « هتحارناصغأ ترعأ

 < (اهنمو) «

 اناش دشن ىلكىضخلاف اهل تلقفن ئمآز تيضش

 هلو ةسضدلا نجح اصهركشأ دقؤ ترغأ ىئدعدلقا

 وحى لمانالاهةكاحو * هتنَع ىثوم هكتودو

 ٌكلوشناصغأ هروطسناك * ىلعملاحدتلاذخأن لكشد

 « (هلوز

 0 000 *  لاضع ل 1 رص 0

 : كا "او سرح « ردي لق "دل اوه نكل

 ضب س ىفهلو * لركش مداخىئاساو 5 كركذ "جن ىلق *« هلوقهرثت نمو

 هحوو * هشاعلا دل حصو « كتئاتس كلذ قاتنو « كلئافثقهنانذا

 كباون ىفةفعاضمو 1 كدويذإ ةمحام كتلع لعحو يف همال م ادفاوك لا

 | كلي ل بنذم نعزو اجو ماقتنالا حجب رفظا | نسج نشنال «و فعلا ىف هلو
 ىتح « المرسوملو *« اةيفر كئاحر نمذخعاىّ تس * ادي رط هرارقات

 دساما + قمعةافاكملاو « قرفورعملا «هرققن مو «الءلد نظلا نس ذا

 دج الامل تلاط كلءالاع لم هل سن دال نم ىلع طادغم

 : عبق هنكل مص لوشلاب لكشلاو ناصغالابروطسل ازتعملا نبا هسشت (ةعاخ)“

 : قوق عمفاصنالا نيد راف هتكصاكر هيلع ىخ فيك نمنع ببعد

 :رظنلاىلا تتاتشااذانورعلا نع . *  ةيئان باسحالا ىلإ ىتكت دعب
 روصلاىفو ىعملاهشفناونص #« ةرطانظاملالاو سرطلاى طخلاف
 . رعشلانمنافجأبادهاكل كش « هلرضاسلاىف داوس اذه ناف
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 اهمانصأ قانعأ عطق# * فويسلاكة نسا ”برالأ

 « (اهتمو) < ْ

 اهبايلاو اه ام ىف درب * لاجرلا باش نم ند امو

 : * (امموز <

 اهباغف ديسالا لرب اع #23 اوعبسا مث سرفتدسالا اوعد

 : ةددصق نه هلو

 راثق قارفلاءاشاكءالخ * رايد ةنمددنها كدتعت
 رادنو مئاهىءارو تاآسو #4 .ارذاوح دالماا|ترقوأ تُندولو

 دارمثحلمرلا فارطأو ناخد ب هن 6 يح عقتلا ءاعسلا م ءو

 2 ىزخانمهلو
 ارخارأ ا ع ناهبتالام هحوانأ ئ

 ه (!هنموز*

 اريك الالا تشعام مسهل تاقف *« ابصاانم تيضتناو تربك اولاقو

 ارعأن أ مه دعب ئوهأ تنكامو #3 ممعز[فىوهلا# ءالخ أ تسل

 ارطمم نيعلا ن نم ىوهأ اخ ىنوهح هب اوةبطاو مه اوس نم ىومهاولخاف

 *«(اهنمو) *

 اريسشعواشش كبس مام رتىلع «* ترساذاهللاىدمئامدلا ناك

 ارونو راطقلا ءاشش م ءافم «اهراطقىداوغلاو ىراوسلا اهتّةس

 هلىرخانمو
 ناطشرعقلاو ىسدإاو هتعطق *« همتدم ىثولا ءادركدمهمو

 نانسو هسنمىلا قتلا ىذفأ + امءادرلا فارطأ ب ذت عررلاو
 ْ هل ىرخ ا نمو

 ةادغو ةيسشع لكركسلاف *« هئامز بيطو قاسلادب عفش

 / تالاف ناسا سفنتو « انرلارارسأب تف دق عراق

 ةضرالاى هلو
 ١ لت راو ىّدو ناماءاشالو #3 لاطالوارف_ةماعبر كأم 'ء

 للز ىنم ىأرالو ىاعام *« لزغو ثيدحهفارتفدلب
 4 عج مجسم

 اع 10 ل
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 احاهنالا لذ مل انانغىف .* ىنأيو لو ذل اهالي” لظ
 ئ «(اهتموز «

 "اح الف ءائس لسلل ١ بث « اامسلا*ىضياقرب ىر نم
 ااتفناوٌدّرم اهامظاف * زاك ىف دصم قربا نأ تسصو

 +« (ىرخا نم هلو

 اعيهادعلاددكاذاىرسيناطقي <« هكلاسم عمل اددكت سددق
 تعو نبال بدكو

 نامزلا ة_لحو «. ناوالارهوجاب
 قامالاةين ضورو ىلا حملا ةلودو

 قافكد_ةفكسف *« ىركتر معكىل شع
 ناوخ الا بتاعم * ىكدو نع تتيرأ

 ش « ( هلو«

 هبرشو هنمنأك| م ىلع مدي * للم "لك ىف جلا قي رط*اك
 + (هلوز <

 للا قتمضن سلو مرج « السب "ىلع زحدساح مك
 قرتس ىهو ةلانزلاران + تكحض ىو اكحاضتم

 : ةبيرغلا هيل اعم نمهلو
 مث هبق ىلع موبلا مّرح ه مركلاام ىردي سيل المخماب
 مكح نيح هظفل نمر « اعدعلاف هع اع
 غلا حاضانمريخ لاذ « ىدبال ١ تيرقال لاق
 م حختجاو هاتفي ىض مث # هن ركح ىف هللاراذخساف

 «(هلوز <

 ناوخالا ىلع غلا مهتم *« ناولالا فلتخم بحاصىل

 ىناقابالْث يح ىضرع قرم « نامزلا عم دولا باقم
 نارسعملا ىلعماددتلف « ىناضرأهنقلاذا ىتح

 ةروهثملاهتدمصق نمهلو

 الأ
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 يك
 هسناج نسم هقبشب ملكا ىف ءارأ ددقلو
 هبنسفص ىق هدنرف وع هو فسسلا لثمءاملاو

 هلا قاوش م م

 هلع اودرتالو ادبأ *« هنام نم اورمثت ال

 ' - . دس# # نسما

 همامحو َّق ةراسج هم كمصءاملا ضاس تغسص

 نمد ها تلا حالا #* كاع مخو كاعرعشلاى ديءايدالا لاق 1

 هتافزتعملا ا قاشلاو 5 هبنرو بيست عنو #2 هىدهو رعشلا لهله 7

 مالكلوةتةماعلاو ب ارعشوءاشناو « ارثتواملتت ملكا عماوج قون ِع
 اما د“ سا.قلا ىلا برق ل والاو 5 سارقوتأ لسقو مالكلا ول كولملا ش

 لعل نركحفلا عساو قلغمرعاش ىروصلل ةقرولا باك اكو هف زمعملا نيا

 ةفرعمو * 7717
 هناكح هناالاهنمدمفت_دوهنلا يسو هلوعدربملاناكو ع برغل مالك 1

 و مهريغ ىلع مهعدةةقولغلاو مشاه ىببح ىفتانه 0

 هرصع لها رعش أو»لو ديو مدن باعت ناكو هضقاس .املاعو كلذ نع عجر ا

 اهنماتاسأ هناا رتن عه ءلابتكف ع نبدأ“ املي ناكو أ

 قدوم لابللاق داصدحوام

 + قلي له قرط حيرلا
 قنانكل كب ىدحوكالا + قدعمل صلاخ ثدع مي رص

 ؛ ىطنملا دقات اسفريصو #* قلغم عءلكحلا م افا

 قلتم ناركذلاب قلل « قّرفتلاو داعللا ىلعانا

 «(هلول«

 امل لت نوكلعال 3 مهتصج ناوخا برا

 انح تةناععتو اهداسحأ # تدقف مهسوفت يو

 « (هلدا«

 اوس ناك دهب #3 أحابو اسكر اذأا فرع

 37 قفصم درا ن لع ءانع

 قبطم نجد فال_ثأ هيداج

 ان
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 “4 عد

 نأ رع ندهاتإالااذلو ةوشرت الآ ىهوةيده

 .بعرم ثيدح اهفانءاعناو -« ةيدهلوبق نمرذاحو قو

 تغرتابنعو ابهنع انردحم *«ثداوح لوسرلا دعب تئدح دقق

 ببحتو مهني امن فلؤت « اناقلئاوالافااده تناكو
 باح و ان اه قّرفت * اهدعّنملا عرس أ الب تداعق

 نمو < اي نمو « ارينعفدتترعلاروح لري لو

 رافصلا نبا لوقىرتالأ « ههةعرخىناعملا مأ نأ ل عم هملاسةرطفاذ ناك

 نيرغةشمقا]
 ىءاشحا تقرحأ دق كاسح رمسلا» © هرظانل وكما را أع 1[

 ءاملا نم نيعىف برغت سعشل | نا ققحراسلا كك سامسغنا نا"

 ظ اضيأقيرغفهلوقو
 هشاحءاملاةعةصىفهنالو * هتسلقرتوملاناكقيرسغ
 هرراش انآ ىذلا ءاملا فهافون « هناقىلق هاش نأ هللا ىأ

 2 قلاوظلانارعلاهو
 ىلثمنع لخي رهدلا اده كلذع « هلكش بغملا سل !اهيأ الأ
 لكش ىلا لكش داق: افهءذاخ .« موسج لكاش ءاملاءافص ناك

 لصالاىلاداعأ برتنمناكولو *« هنامروت ضرالا بارت نعىان

 قىدرغفف ىءاحاارفعج ىبأ لوف ةسدا!فدشنأ او

 ا رضهل طسحلار هلا ادغ * اريك َريلأ هعسب ملاملو

 هانعمىف انآ تلقفارح قرغأ دقا ره نأ تععمذا تعدتف ا: امك لاك ىالاق هلوسق
 هلثمقرغأ ناك ذا « رحل نبهتتال ةسمدلا بحاص

 هلضف سال ىف كحل * امل راغ هنال ١ك

 قيرعقهلوق يتنبأ هش عدا امو

 الطانالاةمدكلّيو هتم « ةضاقمريدغلا هسلد ًااولاف ٠

 الصانمو ةنسأ عوردا عبط #* أ اذا ماسلا نا مهتبحأق ا

 جاف جب جاما ةوق ىف مساقلا و ريزولاداجأد
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 ركشلاة حض نعركسلا همق سفنلا #* رقأ ةيوثلادالا ليلالو

 اهعش" ةيسسق ةغالبو « تورامو توراههلبلصي رص اذهنا ىرمسعاو

 دودتزهو « ايدلاةحر أ زهءرملازبت » توعنلا اهنودعطقنتو فاصوالا
 « مارغو ةعوللاذأب * ماهنالارثعتتم « .اصلاولاعثلا دس نوصغلا
 ال لايام

 مالغفطعزمشلا هيلازبي *«. ةقالعشيدح ىف ناجح دقءو

 .. مارغو ةغول ىلا ثرثع *« ةيحرأ اهل قتتحسا|اماذا .

 ىنامأ ب ابشلا ىفٌئارو ىنترأ هةزهبشلا ةطير ف ىنْره دل

 نب رفعج و: ىندشنأ لاق ناسح ىبأذسلت مودكمْنب دا ةمالعلا ةركذت فو |[
 !ىد_كنأل اف لسلخ نب سايعلاونأ بردالا ىضاقلا فد شن لاكريزلا.
 تكلم دق ا ىلنيبنف ةيراجىلتيدهأ لاق مكمل هللا دمع نير عر فعجو أ
 تدتكو اهادهأ نااهتدد رق اهتبطوواهمأ

 . ةرتسنعتس اهف تنعض اناس ا اهعم

 ظ ىهو هتقلعم ىف

 مهسالاك ا: بصن ىداؤذ تكرت هب هظالأ ىذلا انشرلا ىدسهما
 مرسلا بانا ىف نمكملا الول .« اهءثىف ىلا ”لكح :ةناحر
 مرعملا مب ل ةلازغلا دلص هه امتاوكبلا تفرص ىلق نعام

 مك أ )ناو ىرحو ىفشام « هقفشو لوبقي ةرتشع يوان .
 مربح مل اه-دبلو "ىلع تمرح ع هل تلج نبل صدق م ةايشان

 لبقي"لسو هيلع هللا ىلص ناك هينس5 دئاق كاملا ىدجن * هيدهاارك د ىلعو

 لوسرا.لافوهءاخاهليقف هي ده ىبارعاهملا ىدعأو ةقدصاا ليةءالوةيدهلا
 ةّرمىأ مث ءاطع اف ةّرم هان مث بهذف ةيطعهاطءأفدي ده تب ذه1 تنك ىنا هللا

 نمالاة يده ليقأال نأ تمزعينا لبو هملعهلنا ىلصهننالوسر لاف ىرخاا |
 | هنءهللاىضرناسج لاقف ىنةثوأ ”ىثرف

 نعن٠ نودهاملماركلا وجرب « امو ماثللا تاراج ايادهلان ا
 لاملاّتس ىفاهعضواهلبقا ذاو « لامعلا يده لمقر ال هنع هللا ىررعناكو
 ْ تك اهنا لامي دهلا لشي نأك ملسو هيلعمشا لص ءهتنا لوس ر نادل لةف#
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 يلي

 : رهزلا طناف نصنلا اد قق! رشاو *ربتلا قرزأ نعضورا تافتلاوامأ

 رعقلا ةناكر تح ىتادنلا نودع # تهتف ى اعلا عر تمس دقو

 كم مو هيتحأ #2 اأو تةرطدق ةاتفردحخو

 امناو هتعدريلا تعلخ دقامو

 هقونت لكى لنا نود تحدق

 ةمخل دوسي لمللا مالظ تضخو
 فرطم لل او ”ىملارايد تنجو
 انعرو دن دهلا ق فرب هي ه يشأ

 ةسمال قوف ةدعصالا قلأملف

 رقشأ قوف ةّرغالا تَعسالو

 كنق ةضوخ ىلا قورط نودو

 دوسأ عقنلا نم عرفى علطت
 ةريغ فذ ىلا! نلقو ترمسف

 ةيابصص حانج ىباه_لاراطق
 اشاف ىئارتال ادي ور تلف
 ةاعول ع شد سقت نم هع 7

 اناواهتع لاسللا بمج تقرمو

 ىلطلا ىلا انحلانيبام تلبقو
 ةنارزيخ نم ىلا عم برطأو

 ىلطلا ةمعر طاحلالاةمازغ

 ةسقادةنسسستشومق جرت
 ىمدأو اهاود ىف ىبسن قالت

 ىوهلا ديانلعالمل تءلخ دقو
 هنأكح عصءوضىبجتالو ٍ

 ابصلا بكتم نع مبغلاءادر طحو |

 ةمامعرتس< رلانودو تددص

 د

# 

# 

 د

* 

* 

3# 

 ندد

 د

#* 

 'رطس نع ةفصعلا ىطهد ترش

 رو ىلع ءامسلا رسن اي موحي
 رجب نغرطب ثبللا نإ رع تسداو
 رسهزلامجخالاب قفالا بوت متم
 رعسأ هن درلا فارطأب ترثسع
 رس#:ىلع لطأ دق بضق تقف

 مم عر باس كيو
 رفظلاةصادلادرسلاة سوم
 ره فسسلا نمدخ نع رهستو

 رّرش نع رطنت محل !نيعوانه

 رصف ب جابس ىعامراطو
 رس ىلع ا:لمللا عولض ىوطُمل

 روق ع لد ادت فطع نع تدسصو

 ردخلا ةضس نعرملا حانج تعفر #*

 د

3 

«#* 

 رصخل ا ىلا قارتلا نيام تقناعو

 ركبسلاو ةيديستلا يراه لست
 رغثلا ةسابح ىملالا ةيمادم

 رديلا ىلعءوكلارهز تكمتشاك
# 

 اه ا 7

 ريسنؤولَول نمو مسظن واول نبق
 رسعفلا دن هسقنم قانع ءادر

 رطقنء علاط لللا دوب ببشم
 ربهزلا سفن جدلا لذ ىلع تو
 ناكلا نع داما فش اك فشن

 الو



 2ك

 فحالساانهننب ىت> شحولا نم .* اهتاسنب يف نيعلا ءابشنام ىرت
 هطغعروصاملا اهبتكو عض وما كل ذ ل ثم ىف ةهيدولا كالذي هول تب رغتساف

 نم ف دامت فدتر اوذلا نمةيزاجابف ةنيفسئافسلا كل ةبحان ىلا ناكو

 يكد ج8 |الا تدج أر وصنملاهل لابقف دعاص اشري ب هذ

 تقولل
 بفئئاهملا اهلا ا *« فس ةدائاهتم نعأو
 فصاوعلا هترذتأام اجاكس: * قتءاملا نم جوماهعاراذا
 فداجم ا اهي دي ني ف فتربصت * بكس نابرءانسللا تناكىتم

 هفئاصولا نيتحارلايفاهلقننإ « ةقيدح دالبلا ىف قيعرت لو

 فراخزلاو ىرازيهارا اهتشو ةيضور كلاعم تق استآو رغالو

 ظ فصاوعلالاطس نماهترذك وضرو علاتمىلقنتمرولؤرما تنأف ٠
 * فصاو لدين ىنااهل ىناكف .*«. ةهيد, تهدروأ الوق تلقاذا

 اراس دن الثرهْش لك يف هيبلعىرجاو بوث امورام .دفلًابرودملا هل هاف

 45 ءامدنلاناويدب هل أو

 #* وى راامهوجاز د ةةنيمدقَملا نءممامز رخآ:ناونب رخأتملا نأ ملبعاو

 ْ دع رتاج ناظر ارعش امبسإل « بترلا ىلعأ ىلا اوقرب نأ اوداكو
 يناعم نسل فيصو فهل ىلسشال ادلاج ني ديزيك #2 هعيشر ةنمىلااوةتياو

 3 اهلا قيس 1

 اممكمازونواضوراب. تنأر * اهل ةحنجأؤ لاف ترشناذا
 (ىصعمو اضل ابنك لتي ٠ افءاصم ءاج را هيهت ناو

 الغلا ىورتكءاملايف لحو ىلع م اهسؤر تتم تامحلاك في داح

 املا نيعلا ضمقي طسو ضيقب « بساحل مانأ ادعت عرسأأ6

 امداتكيوأ مدنعنم تغصروف فطوأ لكأ نان[ بدهلا ىه

 فريرح نب نسحلا ى أ لوقهانعم فو
 ناف وطلا ةمشش حو ودهعنم * اهفوج مقارالا نكسامن اكو

 نإبسلب ةءح قرخ لكنم * تضنشت متطنءاملانيأراذاف
 ناذأ ىلعزطب مل ةيارةدمصق هناول دف تأر قو ةحافخ نبا م_مارعش نمو

 انهرمذلاركذ هجمت ناو هلوق ٠

 وق ىف هنئاو بكس ماهنا رابتعان

 جا ةنيفس هنارابتعا,ترمتئاذا
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 | ءاضقنا لبق أو دعاص ىت ايف سدواناسأ لاقف ىرجام هك فصوف ةهيدب
 ظ ىموساجلا

 ظ 'اهساّرح مودلا ل ةج دقو * هساف ضال نوسع

 ْ اهساناركسلا عرصدقو ع اهرد_تىف:ىهو اهّفاأف

 1 رك ىلن تاَقف * ةععش ىلع راسأ تلاتذ

 ابءاغنأ كلا اذش كاك * اهفك ةدرو ىلات3مو

 !تتاراهساع 1[ تلك رصيم اهرصنأ ءار ذك

 | ٠  الهسابع كعةِنئاذ نمعضفتال هللا فخ تلاكو
 اهسانالو ىسأن تنخامو « "لهغ ىلعاهنع تبلوف

 اقرأ داتا ىلع مهو اوذرصناو هوجدصي لق اهارام هنا دعاص فلخ

 تح لمكو ىرصم طخج باكر وظ ىلعاهةلعنا ىلع متو في رعلا نياراطف
 'لافو دعاص ىلعهظمغ دش * ااهارالكر و دملا لالخ دو دادااربيسغ

 ال" ناطلسهبف ىل عضوم ىف قيل ناكمالا هصغف ناق هنمكما ادع نضال

 دقلفح سلجم ىلا هيو مهب لخ دف ءامدنلا عمجرمذح أ ورمضف هلا هجو ميصأ

 اي حضورواولا عم -نم ةعونصم ٌىْن افس همف لع اىظعاقبط هشضدعأ

 'قلأدق 2 مالا تتر ىزاولا لع ده ماكسه فئافسلا

 00 رودعاص لخ دامإف عيست ةبحكبلا ىفوءابصأالثما اولولاهف

 00 ا ل اذه روصنملا

 يتسهؤنام قيط اذهو كا ذ نم هع ىلع تةقودقو ىوعدهم أت اكن موق

 هدي دعاص لاف هام عمم ههفصف هلكش ىلبق كإ م ىدي نيب رمضح هنا

 ةئاخ سانلا قكاداعنمريغ لهو + فك اواو دخ ريغ له صضاعانأ

 | مفضاو كد نعماشلباطبرغأو « .ةيرغ لكرهدل كاملا قوس
 ظ ,فرافرو رقبع !هنخ اهلع #* اسحلا ببص اهعءاصرو عباشو

 فئاصولايهالملاعاو اناهلع « تلباقتاهمفنسملا ىهانتامو د
 فتافلل |نيعساب اناهللاظ « اسنكةن كتبا ءابظلالثك ظ

| 

١ 

 فئاربطلا اهلا تضدكرىلا « ريظاو نمنااذ نم بدعأو

 فجارنئاعرلاموعسم شقرا نم نم * اهبابعف باسو اللا اهاصح

 ى :١



+ ١! 

 مدلا تتح ثدح ىسأ دمحالت 00 ةعارمت غلا رد بلم نموا

 دغلاهظافاأ نم قاراع * افرتمث دحر كد ىف كللهف
 عر ذل كل قناسويتنأو ىغلا بلطي ل تنصلا حافتراالولو

 هلوقي هيأجاف

 مسم ةظسفتلل هسلع ءادن « اعرم ىتعمسأ دق كتدف ْ

 معو« ىنيلا قادما نعوفعتل # ىماض ةمانمامامهناو

 مركأ االوأ كالمالا هبا ىلع * بعت مزح دوح ق ىلابك

 0 نك مو لوقأ اههف ارظندعأ
 مك أو لجان ىلوأ كناو 5 هلهأ تنأ ىذلا لح اب كل ذيعأ :

 ملعأك مأتناىرذعب تنأف * امر م هلأ ملام كب هف

 ممعم كاب ىناال_لا عاما «ىلعراو كئالوىف ىداةتعاف شف

 ىننملالوق هنبعضتك اهلا قيس قد رط هيف مت نيالو نيضتلا عب ديلان مو ا

 ةقانلافا]

 لال ةيئاع اهلقلمأم ْرلا بذح ىنريغيو

 اال تيه وا

 .السفطتاهناوأ لس.ةكتنأو 5 ةدرو قادما نمكملا تق

 الست باطتكحص لا اهك + تعمذشس كن ًارذا 2 ٍ

 ناك ب دالاب ماملا هلنرم ىلع ىننجالاكت عجب تح كيدي ثلب تعسمط لافولو
 لهأ ماما نساني دعاصءالعل ا انأ نأ ىدحام ىعملا اذه مشب انو نسج

 ةدروبهملاع ىخ برغملا ناطلاسس صاع أن مروصخملامداشو ا هربدعق ةغللا

 ةهيدبدءاضء العلاونأ لات درول ارو هظ لوتأ ىف هسن سل اكشن نم سل ىف ْ

 همم اننأ كسملا اذّش ىاع د»# ةدزو صاعانأك ست ٍ

 اهسأر اهماك اب تطغف * رصف اهرم هيأ ءاردعك

 ناكحوم رعلانب مساقلاوب أ هذ سف هسلجي لهأ «لكورزوصام لا هنسس إف

 ْ صعب اهبندشنأدقو فئحالاني سام عل ريعش نم املا لاذ ارمؤاح :

 4 ركن هير روصنملا لاةفهطخ ناكر هظ ىلع ىدنعامهورص؟نييدادغبلا ْإ

 هنقو لهأ نسح أ ناكور دب نبا نيل ىنأ تح ثحلعجو بكرو فيرعلا نبا د |
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 ْ هلوقراشي ذخأ هنمو ( اطاغضلا ى رتتيحادنلاتا)

 ءام ركلا لنانجوت# وبدلا طقتلب ثحريطلا طقس

 ْ ما ىلوقهانعمىفو
 ةماعلا لو هماوعتم مدر هنابباتح ىلا عركلادوفو

 ٠ بهاوملابمهانغأ هنا ىوس «ىرولا بجي بحاح هماعسدلو

 ةيهاتعلاوأ لاقو

 رهدلااطخ نم اهلثتسي ل #* ةوبك اكرجدلا قاوم.

 ىر< كر هدلا عم راو * اطخام اذارهدلا عم طنا

 ريصلان مريس ةدوجوم * لإ بح هل سيل نمل سل
 ١ ١ ةدصصقن م هلوق هرعش نك ديزنب دايز ةدلهاملا ءارعش نمو

 انيطتق هنام ىوادب اًمدنط ا دقالءادلاةكذكى بل نمكدأر

 امّتج ناك ام لوط ن نمش لع 0 هعبط رك ه ئاد نم نتشاالف

 ٍ هللا اذاوان وصيه د دأو سانلا رهجأ سابعل ناكل ماكلا ىف درمملا لاك و

 : سانلاب خرصأ لاتقلا نعاولوا 1 نينح موت سو هسلع هللا ىلص هتنا لوسر
 ٌٍ ةغاناالوق ىف سان !نعط دقو لماو1-تطةساف ةّرمحاصف

 مغلاننطاتخ نأ قفشأ < اذا عاسلا ةورعىأرحز
 | تنآ اهناب بمحاو غلا لاح اهات ش عم عابسسل اىفاذهناك اذ هنا
 | ىهتا بر ع نم هنا لمقو عايسسلا فالذع هلاهعامس ةرثكل هنوص»
 هفوعاف ىبطلا فاشكلا حرش امساسعلا ةمثك سنل اذه ةورعوبأ تاق
 هبفو هتوص نم طة ىلابلا تناك ى ريصيلا فيفعانأن ا ظ-اشلا لاقو

 0 ةكيروأ لوقي
 1 ادّوطم توصي ىدان دقو فرفع * هنوص ءانستلال انجح |طقسأف

 ظ ىءارغطلاىدروسالا بتكو

 0 مسمع ةظفعلل هيلع ءادن « عماستن ل هكلملا ئصالالأ
 ش مهن نمو كان أن نمرطتاكلطب 5 ىدتربة بما نم مالغ كان 3

 دع الرس «.هقروع اطل ربثلا تفلدقو

 طع ”لذإا نم هافوأاع #* فراموءارعلاب ىلثم د دن

 نمد



 هع

 2 ا ا

0 

 ,لدئانقو ةناعنر انليام .« انمه”لحابصلاوانيتغدقامع
 هلواطنو هسغ ىف انلواطب *« ةيقح رهدلا هلاثذأ انلّرحو

 هلحاور.ثاوو +نعانتضم .*« ان تاذخ باص نمةهلامقسف' ٠
 هللا نأكسض ىحمرمصاو « قلتاق هيفىذااتءملأنعتصأ

 دشنأو فتللا رمشلاو ةطاتخملا تاوصالاو ةلظلا ىهوتهلطمع عي لطايغلاو“

 هنْرغ نب ل مياامأ ىف بلعثو لماكملا ىفدّريملا

 بضقلا قرولا نم ئرسعب اك « اطغناكو تامشل!نمتدرع
 فعلا نيضأاب امهتمو #3 قيم ناسا طدضو

 بايتيتا أ رلاو تيشلا هاعن * بان ىلع تفسأ اه سأ اف“

 هسشملا لضعف أع هريس اق * امو دوعي بانشلا تيلامق

 ررد دوقعابف نداوماراعساو ةعيديناعموةريث تصراعشاس ثلافو' ْ

 ديشرااهبحدمةديصق ىف عصتالا لوقك«درغحاضواو :

 مانالااهلاجب ه سلع تقلا غ مالسو َه ةسمح هملعرصق

 مالعاىدهلا مالعال هتف + هفوةس لوح نزملا فوقسربمق

 ١ *«(انمز#
 مارحالاو لا نادحاثلاو د مالسالا نك ا قع 5-5

 مالا عملا وشذادمد *4ثدع 0 0 ىلعو
 سب ء4©

 ضعب لوق مهمالك صف 1 ا ًاعيدب نعم ادهو

 رجلا نمهءابن نم حدة يواغلاءارعش ١
 رصلا نك نه شعب رعلاف * هي كلا تفدق ءسها نا

 ىرخت الذان احا فكتو 3 ليج هن جانرلا ىرس#ت

 رعذلاو لوهلل هب ير * تقفصعالك ةنذآا ىرو
 رقسفلا نسم هل امالا تلا 0# دوز قكسأ

 دابعنيال ىرصخلاه بنك امموخو

 ىعءارلا اذ دعا ىرغك لع #« ايرتغمرصلا ب 0 ” سحأ

 هليوم سنا ع خانو #4 هللسقس ىف حول تلاد

 ميغ فبضعدلوق نموغو (ماحزاريثكب ذل ادروملا) نيداوملا لاثمأ نمو

7 
 إ

 ملا ىفاذكب سنلانابعتمو هلوق" /

 ههحوامرظاواني ديا ىقلا



 :لمع> لماخلا ضخاملاو قلطل اوهو ضال نم تضع هلؤقو“ هلهبوريسش 3

 دامصممسللا

 لغو ه<قاخ ءوسالو هناريسجو هئانرقأ ىلع هروح همتانغرثك ل هئادار ماو" ْ

 ريغصت سبةوريثكلا ماك راو دغوأ مولا ةماهنالف لاقي قوم ىنءعماهو :

 ظ

 ءانعم ىو اهلثمدج وبال ىلا ةغلابملا نم هيفامو عوردلا ىلع بولقلا سلرلتا ْ

 روهشملاو اف اند_لفح برعلا ناسا فو تعريب ما وفنعتا
 اهنركص ذ ما.هنبثراملا ىبىتأ ١ سدح نت : ورمعل ةدمدق نمو عضقالح

 ش رذدنمال اوةرياك الا

 ظ ماه سائلا اًذامناقيأو ه» ىولتال نبق ماا الأ

 ماكرلا عنلاةنانح لاطأ +. سينقانأ تيأ لهل دجأ
 ماعلا ستقااكفاسآب * هوئبهمسشتذا ىرسكو
 مات "لاح لكلو نأ * موس: هل رونملا 0

 تتوملاىلا ريصلا ناك ىبولتال هنل ذاعل ل ودب حالصالاعس دمتى ىر ريشلا لاق

 هبا لة ةىلاريشيإللا ىرس كس وهلوقو نامعنل اونو يخ ررغدتس واق

 / تقوىلا ىهتذت لماح ”لكو ةمنملادلو هتوم مويلعجو هّنيشنل ىلإ ءاحنونملا
 !درهم نونملاو لماما عضورااننتتاكءر ظنت منا ا لإ: كح اهلج هسف عضت

 ا ' لاف عجو

 ١ ريمخ ماضي تأ نمهءلعاذ * نم من يّدعنولملا تيآرنم
 1 بارعالا ضعلاكو ناح نععن اونو

 كلاس هل بولقلا اول » .انقلا رتشا اذا مو
 سمع د كلذ عفدإ عوردلا قوف 55 مسميولق ني ساللا

 كق

 هلماحوهنم نحسالا عرد| اخ 5 انبولق عوردلا وف نكتملاذا

 ٠ هلصاغم تزه طخ اهتنخع 3 ىرتىنولافتقّدح ن انيعأ اهل

 ىبالكلا لوقوري نا ةءو رمال ةفوكلا ءايدأ لاو

 ١ هلطأان ةشاشملاالاانقرافو 5 هلطاسع تاو دقارهدمنتا قس

 هلذاوع ىدعتو ىباصلا ىوه عسطب دحام ضأ "لك ىندخقاسل

 | هلئاوأ قدرهدلا لاذتسلالآ « ةَرغشعلاوْ لا ذذاانرهدفو

 ئ



 *« باءا لاوفالاو * بابلا كلعهءامصاللاك غ « حازجرندب تاذ
 .فاعذل!ناكف روب امأو #3 سكع داقح الو 5 نكت قمنا الءاطغمأ ||

 #3 رثكشض بونلا حبي و »ع زيا ايو 0 لا ثمللاو 5 رقمملا

 لاقدئاوفانهو هترنسأ ف صي نم اثم لوب هتلدللاسقف « رثأةسيفزمتالو

 رثكلا ديدشةةرسكيشي داو « .ثد دا نسما مضلاب ث دهسا "ىلع ولأ
 ملا ةعاج ناعسملاو ٍضْخْشلا ناغخلاو باششلا ثدلاو « ثيدحلا
 عجب لاوثالاو قئاعلا لبخ ديرولاو توص ىنعلصلصو لئابجلا دخنلاو

 ,ليمزالاو لسملاةعاج لدعرلاو اهنمل عفترا ةقان ىعع هلثاش عج وهو لوُش :

 دعب ند شو ةعب هريبلا روددوي ماعلا و 0

 لنج بسوار ودق: عا دال تملا

 ْ خارع ال او بهذ عب ىولأ أو صعس مهضعل رس | تداقتو همقب قصاو هقير

 ملفا قالا سلادلقلا ب لا وةنامس وح ليالا نم رع هب

 لا تيلي ال 1

 اهلوأن انبسن مزه اهب حدم تل اهن دم ىف ىلس بأ نب ريغزر عش ىف تعقو

 كيعمو 1 نَمْنيوقأدقنسراود * كمهرثف عسقنلا رايدلا تدشنغ

 دطتم يح ال ةالاوسوف #2 ةبيشع لك حاورأ الاابم ترآ

 «*(اهنمو) *

 ذدوس اهلا ىيستل دحلانم «. ةياغنالبع نسق تردتأ اذا
 دمش نينلاىفىانّدللالامم * ةمام هادن ضانقب سل
 دلغربسع تاناغلاىلاة وبسم * زّريم قدطلكاولات قبس

 اي :
 تاقحالو ىبرق ىذةكهنب د ةمنع رثاكحر :1 قل قل

 ظ مب-هوُتلا فطعن نمهنا لمق دقو مدة ءانعمو هنار ا نعوهنع لأ امم ادهو

 دلقح فطعف هراوكعوشه ن نمو أ هيراف أ ىلع ةزاغلاب هم ان رثكك سدل هرب دعنو

 :بتتييص

 يمس !ىاذك خلاةمعلاو هلوق

 ةم-معلاناسوماقلاق ىذلاو

 ىهض هلوقوةملكلا هذهو ةعرسلا

 /تمللاوهاوقو فرصا اوهلوقو
 ةلع مالك ىف 3 5 اهيل مدس

 نم هطقاس ىه لهرظنافرعأ تلا

 1 مما ررحو همالك

 ىلا 0 كن وق لع قوطمم الفولو فهو لا
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 هئمو عفتراو العاماهّةساوبو برثا ار 2( جلمو اهاي سو افا وو تدع

 | قربلا قل اوزمن اذا ضموأ هنمو نا هعل قربلا ض.موو مركو فرش ذا قس
 ا ثغلارضةلاناساودادضالا نموهو ئتسالاوةوسالا نومللاو فعشلا
 أب ةنلخاخلات تاقمط تس ىلع بطخ اورعشلا ف برعلا|ءاغليو « ملا, ءاح أ هعجبو

 مالغالا وةلهامجلا لرد نم مهو نومرضخلاو ناطشو داعموق نه ىلوالا

 نيد رصعلا نم مبم ىلنمو نورخ اتملاو نوث دنلاو نودإ اوملاو نوممالسالاو

 ةياردو ةياوروهرعشة فرعمو ةلازلاو ةغالبلا فم هاممه لوالاثالثلاو |

 | باكلالعناه لاس رعلادعاوقتثت هن هنا هن , أفك صرف مالسالا*1مةق دنع

 مارخلاو لال_1ا اهيزيمت ىتلا ماك الا امههتقرعم ىلع ضوتملا ةنسلاو |||

 ' بدك رو ظافلالا ىف فلنا هبفزوجيال ىنادملا ىفأطلا هنفزاج تاو مهمالكو

 (مهراعشأا وعج لوالا ثالثلا تاةيطلا كل ءافاده تذرعاذاىئامملا

 ْ اهريغو لب ةهراعشاو تانلضفملاو ةساجلاكني واودل اريغةريثك بتكىف

 : رودص هبح رشننو < بدالا نودع هيزةتاماهتمدرو ان اهو ةدضملا بتكلآن م

 ٍْ ىلع ارامتنوكيأم مهرغتن مدرو أو نذاريغب ن دالا لخ ديام لكن م 5 باطلا

 لإ ناطشو داعدهعنم «راصاالاو رئاصبلا :بىفادّقعو «راكفالا سارع
 ىلا قلا لاق ىربجلا شياف ىذرىلا عابرالا سر اوف ىلانا دم دعو رج كلوامو

 مركصيو مملاجم برقيو برعلا تاداس عانطصا بحب ييافو ناك
 ]| كما عأو كِسأ نع ىنئدحتالأ 4 لاقفاندح ارعاش ناكو ةلعهءاقمهسل اجت
 عابرالامهل لق كلذاورهسمو ورعو كلامو دانز ةعير أ مه كلما اهجأ ىلإ لاف

 تماوشوأ *« لطب ن امج قهدمنأ الا همتاه هدب تككمذم هفس لتسا اخ دايزاماغ أ
 ا * ديرولا سفنلا تغلنو # ديدخلا لصاصو 9 دصخلا اولج اذا ناكو « لج

 اا ميجتاذدق ء لالقلا ىرذب مصعلا ماصتعا < « لاطالا هتوقحت تعصتعا
 ةمصع نلكف «ء' كلام امأو د« لاوشالا نع موربقلا دانذ 1 لاطالا

 محدالا ىرف »# ىليعرا ىرشب 35 كراولابزاعالا تهش اذا 3 ككلاوهلا

 تيصعاذاناكفورعامأو « مغلاداقن بئذلا طخ مهلا طمخو لصزالاب

 حاملا مالطظ ضاخ < هاكلاتدافتو هاهشل تلو * هاوذالا

 *« حابعم "هلفط "لكف درو <« حارعالا,ىولاو 3 جامهلاران ًافطأو
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 و #6

 دع دق | 0ص مس سمس سس سس

 ١

 هتناذ



 ||| لسن لع تما تجوز ناواعي رد اههجرا وذ تدززنا ءاند 6

 لبالاو لم رهط اولعتريسلا نو * اهلهأ ماهاهرهظولبهبقايلا نم

 ليسا نزلا فتم داما نت *. هدحو برضلا سائلا دنع مصل:

 لكشلا نمئثب طيرتمل ىهاذا رب ةلضوق طق من نا بعنمو
 | ةحاصقلاءام نمدورو 3 هس رعةعيبطهللصالا”ىسراقناك ناو اذهو

 ْ ةعاربلا فرخإب يهذدمو * .برشملا يدع ةجاصفلا نمدروو * هيورت 1

 اهاوأةدمصقنمهلوتك * تهذم

 يرن نر دامت 1 ارعولصولا ل قيرطلا تبأو !

 .٠ (انو)
 أًرَدم هس دولاد ص ىكلا * دودولا باقي رفت كاع
 ارسخر معلا نوط هللا ىلا ع اناتفتلم رج ربل

 . ]1 زدملاه سلا نهب نسحاف * ةقواحم مهدلاو بهشلاكإ

 « (اضيأهلو) < :

 ردي ةوسلاتامزالواو #* هلهأ رذصان ءوسلانامز مدن"

 * ارعشلا تاقيط) +

 برعل !قلدنا فرش ناك امو .هموقو هنامز قفو ىلع ىنلكة زعم نأ دعا

 انس تازدعم ظعأ ناكمركسحلاو ةحاصفااو ةعاهشلاههدنعام مظعأو

 ىنالو لسرلا تا تاكا هتغالب و هتحاصفب زخغملا نآرقلا لسوهيلعهلا ىلص

 | دادرتلا ةرثك ىلع ةديدجو « ىل”ل ازتال ةماسقلا ىلا ةيقانت :ردعم هل لعج هديعل

 عم سلاج مسو هيلع هللا لص لنا لوسراب ديرد نب الاقو #4 ىلتالو قلخعالا

 نورت 7 فيك لافذب اس هذه هتنا لوسراءاولاةفةءاصمتأشنذا ةياصصلا

 اهسحأام اولاك اهاحر نورت فرك لافانكممّدشأو اهتس> ًااماولاق اهدعاوق

 لاق امماقتسادشأو اهنا اماولاو اهقساو: نورت ف.كلافابترادتسادشأو
 || فيك لاق اقش ق شي لباولافاةش قش ماض مأ اضموأ اهعرب نورت فك"

 قال وسرا. ولاة ا.11لاشفءداوسد شا وهنس>ًااماولاةاهتو>نورتا
 نيبمييرعناسسلب ”ىلعنارقلا لزناامناو ىغنعام لاك نم مصخأ ان رام ] ٠
 عجسدلتال ىثلاءاسنلا نمدعاوقلاوةدعاف عجب لفاسالا دعا ولا ىلاقلا لاك 0
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 : |« بترلا لعاب ةغالثلاو ةلانسلانضاوزاك مانو بزعل ئه سو بل

 لإ ىذلا «تاقرفلا هتازدعم ظعأ ناك « باضاورعشلاببضرهظأ نياوماتو
 ] | اودّتبي لو ةريملا هتىاولضق <« هزاعأنب :ضادحت 5 ناسلا ماعم سرخأ

 ش املوقوومل 3 ةيفل دع بحت مهو عالما زينح اور # هزاحم ةقيضل

 ١ ارصنعجرنيذلا * ريعتلا بادحال قصت *« هدقوملا راسنلا بطخ مهفرغ رع

 ْ 0 ريح و فو اًنساخ مهتربصإ
 | ُتنولوالا ةلداحلا هسلغلا مه اقبط ءاَمللا نألعا (لسف)

 ا | نونرصعلاو نورخأتملا م نوندحم ا مث نودا وملاٌمنومالسالا منوم
 | ةفرعم ناهرلا ةبلح ىف قبسسلا بصقاوزاح اهتم ثالث تسل ثسأاتاقطلا هذنيذ :

 | ىذا! ىرعلا مالكل ا ىلعهب لد هنالا 5 مالسالا ىقةبافك صرفدهمالك ٌ
 : ا نقتاطل تانك دمام مهسسب قلو «جيوفاو لالقتا ماكت هس ْ

 | + هقث ىلعهنم نك ل« هققح نمو «ىنانملا ةمكحلا ظافلالا نود: 03 ىناعملا

 ْ 0 ا ا ل ا ولا

 عاماّوتدنارف اهنم نهذلادنجادلقم «. اطقلا اهل كدتبت ” لام ككتسلا لأ انآ
 دقعتلا نا اولاع ىناعملا له أ نأامق < امانلالنسل اطدقلا ةلرتولو

 اه راعلالان|نيرخاحلا ضد لاه هحاصنلاق ا ةرئفللاو ”ىونعملا
 ىركسعلا لاله نبا نال لاكاكسلو ىوتعملا د قعتلا نءابفامل ةحضفربغ
 || ناندصشي ملاذا .ركجراغ ادقعتلا ناو ةعضصفاهنانيتعانصلا باك ىف لاك
 لأ نمنا لفات ازارط هيام لاق ”ىونسالان ا ءديؤبامم ويصف وهفدصق
 || ىراضلاهاورامل ناعذالا ز.صشتل هلم ىلعزاغلالا قلي نأ ةنسلا
 طق بال ةرصشراضئالا نمنا لاف لسو هملع هللا ىلص هللا لؤسو نعزمم نبا ن 2ع

 ش | لاق ىداوبلار صم ف ساننلا مقود ىشام ودق مل لاونص امناواهقرو

 الأ لاقهتتا لوسراب ىهاماولا ف تيمحساو "لكلا اها ىنفت ىف عقوفرعنب |

 نآوغو زاغلالاهبسش هتبعم عيدب ع ونهو: لاله نبا لاق ىهحأ « للا

 0001 ل يف رسما

 : ةمج هنم بلطيع ارزولا ضعمل ىناحتأ الا نيدلا مصان ىذافقلا

 ”ليولاو سحلب نع ىصدقتمو 5 ىذقنم تن له لبوانلبرسعمامف

 ءاررع

 امسسسسللا ١
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 هنطو ىلاةيروذنحام * اهرم_تءالبعلارادإإبساف

 هلاولاه ىرفيكارسأ ال لاه ىاغالا فروك ذملا لثملا عم ىف ىددملارعشو
 ىهتلا الثم تيهذف نسما لعدم كلان الاقفاندشنأ | .

 دئاوف نم « ماتحلاا كسعهرطعأ نأ تدرأ 0 ماقأاليذب تكساس( ةقاخ) :

 « هركاذملا نا درأ مادالا ضعي ىفانب ذاجيانا اهنم + هس دأو ةءلع لئاسمو * هسنس ْ

 ا ا يمول دوو ما |

 نيعضوم ىفالا عقو ثدح ”ىبنل ازمه نولاهن اا_:لرك دف« تاهبجوتلا نساسحت
 نذؤوينأالاىببنلاتو- اولخ.دال ل-و زعهوقف نارحالا ة ةروس نم

 اةزمهو لص ولا فءاباهلدبأف "ىنالامسف تيهون امومة اوهلوقو مكل |||
 لصولا لاح هصاصتخلانحترمضد ل بط اشلانأ الا ىطاشلا هركذاك فقولايف

 ع 1م ضرما فو فاسد

 هلوق نم ملعي هتاف هل هنتي ل ضرتعملا نأالا هلمهي مهنا تلقف هبلعادراو هونظف

 | هكر سنح نمل دشن تن اهلبقام رم واهب وكسل اما ةزم-ها! لادا ناف الدسم |
 نيتزوه عابتجالوأ هوو نوئمول فام ازاوجوأ مدآىفاك اموزل اهليقام
 كالدو ناترميه هش ا هرك ذ نم ممهفف ع هالا ىلع هعافأك

 الاوهو هبسق بسلا مدعل فةولا فدل دأ ىلا عجر 6 ولافالان ركيأل

 لادبالا ىأرامل تاقاهرب_غللساك اهله بل لذ تاق ناف يعتلا نمرهظأ

 ٌبلِدلو ىلم مست | نم عيصخأ هنالو هريغل هّنشف او هجر هم ساسقلا ىلع ايراجانه

 تاقف كلذ تمت دقو هيلعر ايغالا | ذهوزمهلانهقتاء ىنا.لاو نم ىلءركنأ

 المونا بارحالا يضومريغ ف + القنامحكهرولاقل* يللازوه

 البدبلا بجو تحنيزمه عمجج ع بيس هلديف نايلنا ةولاال
 الدبعدقهبنءادهاو اهلبهست ## نبه جرو هذ هاويسا ايقئاوم

 ِْ *« |ملع فقو نسا نأف #* ليوُأَتلا قث اه د نم همفامو #« ليزتلا رده

 اخو حالفلا ىلع”ى هتدانف + اهيدل هلابح يرو اهب نمآاهدهاشا ذارصسلاو
 هلاعهموقىلا لسرأ ل اوسر "لج نأف. «* جان الو حالف ىذارحابل

 ىسع نأ ىرالأ « حاتنلاب اهتمرفظنل مهتءاس ىرو * حاور موةوسفف

 || هللا لصانسو * هكآلاو صرالا ًاربأو قوما ىجأ + همكلا مههف موقل ثعناملا|
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 ور برفاهتيعو ىحهتا أ قعرزكيلزيلو « ىهتنا ثم

 2 هترق ىرامماريسو ىرم» هنعطق تالمعلا لم عمات

 هتسو نع نانسولا نوه ىناج 35 لم هالفلازوح زوم
 هلكس نم لام حلا فيط تنس 5 الو رطملا نكسساسىطدعال

 هتثم ىلعادنلا ضيفي داع 5 هعداخ بارسلانكتسل اذإ

 هنن نم حالا حايص ىصأ 3 هنلقم مالطا جأ ناو

 هندا ىف نادملا فرعهمسضإ ع هدب ماركلا فرسعتيس

 هنتءنمقازرلادبعنبا دوج « هيرققازرالا هيدعانا
 متشبلق عيدبلا لاقم كلما مركلقو العلا ىلصنب زفف
 هني نم ءاطعلا ىلغأب دمسسلا نم سيفنل از خافلا ىرتشماب
 هلمدقءاجافوقودعي ه هدئارادنلا عر ترسع
 هتتس نمو هضرف نم تدمحأأ 5 أم لوب ءانثلا ناسل ىتنع

 هنبح ىلا هلاسحانيبام * ىركفابعتأ دقاقلخواقاخ
 هنطشىلا قّدسملا جوحال » هدراول ادن ادعم ىس#
 هل غو راُعلا حول جوليت » اهمخأ تنس . ءامسعرفق

 هينفىلا ءلظ نمبرقأ 5 تليتاع با دا

 هندي ىلع ىملاباسش هلم 5 ملال جى ىولا سفانب

 هنمز ىف تانثثاكلا لبقدِسم * ظِبتي هل باق ىيمعت ىرع

 هينطف نمىىملالا بعتام ه ةيذسهم هشمودس عورأ
 لزب ربما وندالص ه ىف لروب نيدلاولا ىل تقم

 هنَعأ نع ضن رقلا هيف حوف « دقو نيتسارلا ءد هلاحاق

 هتدونعو هوهل نعل بنغت « ةيتاغب هبل نم نغتسأو
 هتدر نمو هلليذ نم بحس هه« .الشتم ءانثلا سام سلاو
 هن دعالو هئاعنبد عانيص .« هثداعم نسم سبل الع درب .
 هني ىوذنيناكن او ضرال ا نبي ىلا ىمتنت نإ فنأت
 هنود نم ميدالا فقاص ةنظلاس د نم بالا حاضلانأو



 « هردقف ملا ه فيرشلا اذه سا قأ « كيمو ةقتعاتلاءةعامو

 اتم - .اللانابو حرب م كح لالا: زير فو
 كاان ىروو 35 ثروقاخامىفاوقلانمىوطتو * مالغلا نشاوع ظ

 ىلا «.ع رصلاورصانلاةلقو « ب وتلا ةرغكءرطضت لزتلو « .ثعللا | ٠
 #4 ا ا 5 ىلاسل ذنم هسف: ىلعد مش نأ
 راكنالا ديهنع تعفاد اع »را رقالاب نعذأو

 ملستسم لتقي تأ بركس ىف 5 انمهتسم لارأمسهدمو ا

 * افش ىلع لرعش نع فار هنالا نم ىلعرلا ادهنا +« كلديفأامف «كديزأو
 اذهنكتي ىتمىلاو «٠ دحام هنمولخأ هنادلعل د افكنادق كنع هك "اكو

 رطضم هنلاطم#« زتعا اني ارعش ةراعاب ماد نم ىملاط ناك دقو «دّدرملا عكللا ٍ

 هريغب كن م ديعسأاو #3 هريضو هش نم تح رخسا دقو زلمه ملا

 الاعذالا دود و هيقلاعفلا دمة الل انآ صح ن 71

 نكلو * تصنو ىأرلا,ترشأ دقف +« تحرشام ىلع مالا ناكنالانتف
 لو هناق 5 هغولا اذه قل طونمماذتاو < دعولا ادهزاخن ا ىتم. ْ

 ةماقانكمأولو + لوسرلاو هتتاىلاهوّدرف ىلتامفرعت تنآو *« لوو
 # ىداسروهجلا دنع تآرأ 3 داؤيد أ نب !ةرمضع 2ك انما الا آذه

 مالا ىلا لوصولا نو د نكلزو » ىتحام رقم ىلا ىلاعتهننا من متدعو |
 هنعتنوعد* دقداو « دوهشلايرارضالا ىلإ اني ةحاحالو 0# دوؤك ةستع

 ناديرةامو .« كلا ةاحالق » .تنمأام ىلعهنمتتمآو « وب
 5 همضرملا كالو 5 همسْضقلا ق انش د, لدعتنآوعو 0 كاع ىش

 امبتحدم تاس .داسشنا فى نذأتو * "ىلا هيد ندهن 35 ا

 صالاحورت زامل انوكمذأ "لعل هلا ةيرقو هل هم دخ !نهتلق سد ”رلا اده

 ١ دال انم هب لك و نأو 5 مكحلا س ا ىلا هع مصختا حارخ ا ىلاسعلا ا

 دئءىل هرارقأب رمال * هرخ  الارادلاىلا ىجم هراسسن م“ # هر ماسلا'

 نيدشارلاءافلخلادنعلسلو « ءاضاقملاهذه هتدهتاع « هاضقلا ىضاق"

 هنمدقلاوقتيفداعزمو * ىشرع ميركل بلا ىلع نسحيو » ىضرع
 ىلا هج ارتقا نم تمهمت مهن أو + ىهتشاامان دمس نعهلتنعضق ماعدت ودرب زع ءهلناو
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 ] | رتتلا إب دح ؟لكامو ٠ د اركش لست ةفزوملاو # ارذهنامولقنلا |

 . ||| جاتا لوعو «رثكملا ىلا<لقملالدع» ةئش امو رعشلا ءانلعامو © هلسس
 ه5دص نم لام صه. امو »ع هقفتلا ف كرلا عجرو 5 رسؤملا ىلع

 | نيتشل'مارقة تسي » قطنع ىعنضدق»صأناو
 كفارتءا عقوو «* تركذام لع ه الا ناك اذا د عقديالام* ععما لآقف

 سالمريغن كسي ل فدكو 5 ىتخي ىلع ينذلااذه عقورف 1 تركنأ ام ىلع
 |الهو # ىوصغ فيجب ىفصسو « ىنودم ةلازانئسخو 2 ىض

 * بيدملا نمزلا امامت امهو « ٍبهوروباحئادمل ه بهتلا ق دصق
 رضانلداضحالاو « قاننب دارفنالا !ذهامو * بصعلامويلا امامهو

 |لتابحنم صاننقالاو ه«» ىدتاصق ىلع ضاضتنالاو « فاس
 :ةدياصم

 ٍ راسوأ ت> اصو ارت دع نم * الهذ اصوصخ قمتاقرسم ظ

 | ادهلثم ىف «ىرت< نأك الهو + ىورلا نءارعش ىلا * ىرعش نع لدعي مو

 رعش « ىضرو عنق هسبلو « ىلا برق ىلع ىبرقرثا فدكو « ىرتصلا ىلع
 «راتخلا لدتناوأ مامتى ار عش نم هنافام كردتساوأ » ىضرلا فيرشلا
 رعشلا فس و ةاكزلا مهلع بتال ءالضفل | ءال وه لثم نأ ىلع *رامهمرعش نم
 ٍبادتْعا قركف لع سلو ةاك زلاةهمف ب ىتح ه باضت

 هىلوأنيكا اسملان اخ « ةيسح هيقّدصتأ ناو ْ
 * صم دهع سس :قيزكلو * صا,ضيرفلل نكي فل رااذهن ادل تقف

 35 هملاروصتلا دئالق فاض أولو + نانمعلا حاط »* نانعلا عاسابب ماه ناكو

 ظ اثنا نآربغنم « اشاملوةيوهف ه همعرك نمد
 |  سانلا بلاغ ىف اوغرفأ تاه * مهل لوقعال صد لهأ مهنال

 0 #2 بةنو هسنءثح نماه دنح ةارس نمهلب دنا كح لزبلو

' 
 قشرلا كل دءاهضارغاى ىر * قشمددروالو * تقرت اقئاح

 قنرو1+اواهي,نوريسج نصح الو 3 لا نع نازيفل | قوتبدإلو

 فشوقو فشوكض ىتح هعور ىشمد ةداسو صحح ةداق تناكو :

 | 0 كب بهذي نيألسقو » ارو ىلا هردصرف عفدو 5 ىرتهقلا هب عجروأ

 امو



 0-0 ذآ ذا ا
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 ضعب < مانتالا خباوس ضعبا ١ ركشج ماما ذقفعجدتما هنا يقلب ناكدق وأإ
 | نمتدشنأ 29 لاما قفلت نم يضأتو « لاخلا,قيلتةدسصتيءاسورلا ١

2 

 ع4

 . .ملاط نادمه لآ اذ فانا لهف. + مموزَغ فورغىوقاذاتنكو

 ..ء اهحاتتفا ىلعءانئلادعيهلهحادتما || ٠

 #3 اردصل اوأراذا سانلا بحي .

 رامذم ال جا ىهفةيل- .*« ىلاعملاهسفزتءتراد ىأ

 عبصأ دق سر لاان دب نا ماتانأ ا تلقف

 راجربهدأا بئاو نمىل كا عملا ركوادعلا نمآال فكس

 راس لا اهلاثثال ةباغ *« ىلابعملاءامب "لج دبحام

 راشعو ريثع هنءاه3 بص #* هاد يم داسجلاتماراذاف

  راكى هو ءادن نيع ترغص « قامالا ءاذتحلا اذا” عرت
 داصلا هن لع نسم راعيو بحسلا همس ار ضيق نسم ىداغتت

 راختحاو ةييعاز اهني ل .٠ داوم نيبسعت 4 اماكربو
 رادهبوخت فك ضرالا مل

 راس اه ضففار احب ميكلاعلا نبم اهيسفاسحج مون "لك

 راطا اور اناعازا ل عب تلاةما سل ل
 رابتعالاو ءاهبلا اهيف ضورلا تارهز هسعبر نم عدو :

 ركذالاهزانبعألا هممضتش * لاجي اهسمف كارِع هلا ىاالو

 راوولاو ىهنلاو ل املاو ٍدد * وسلاو دحملاو ةانالاو ىدلاو

 راد_قاوةزعن علال َّر ّرِغلا كقاشم نم هبف سلجم

 م 0 7 ا ليكيحالا ةنمل م للا ليم

 راك ذالا ٠ ماطر جوملا لم * راكد

 0 بنا #* نع ع هلالا ىرتشالدجلاو

 عسب ”انعا 5 7 « ىلا قانع أ, هلامسمو «ب انُبلا

 سارع هيلعاولمم * .ماهفالا نين اهب هبل اهولحت * دماسجلاو همف بقانملا

 هبحاصا ركشلا بحوأ ن ..مالا هسفإلو اجلا ادب سبلو » مالقالا |

 ناك امو د ءركتلالانقنأو 35 الم * هقيلع| ْ:

| 

ٍْ 



 ريضناذكهوهتيبلاكرادتءلوق
 عسسل عيجب فدرسفملا بطاخلا
 ل اوهو ىدانملا نأ عم انني ديان ىتلا
 ما عملا لامعتسا لمعت اع

 أنياب « نوقاسلا تعد دقو * نوماملا لاشف « ىذمأم مكّسمدخ ىف
 2 وغم ةلوّف دئاصقو 5 هلومتمر اعشأب سانلاو انس دمكتا سوا:

 |ىساو د هناوأ ناا!: ناك نآلسق هلثاق نم هتقرس قلم مالكحو
 | ىذلا نمو تاقف 5 كذع ضارريغوهو * ٌكنمهعت ادودرتسا « هنامز

 ميصأو * ىف «ىلعّكلمو « دولاب مدعلا ئضاعو ع دوجولا دعب قمدعأ

 لمهللا + دالبلا ىلصوملا ظءاولا فرعتال كي اكل انقذ #2 قم هن قحأ

 ابا ”يجبعملا * ةمهلاس رقلا * ةمعلابيرغلا ه» دالولا

 داشنالا

 لبطلاب ب ريضي ركمم # هعشاش نيب أع 0

 اراب لات 1و. هحانم لع راوب او هحاذم ع زئابكألا
 اهموحتريغ ىلو 95 اهاعن ا ريغت تكصامدعب 5 هدئاصتب كل تح او

 كلم دو .* هيعدت تنك أمب هرصعالوامىلا ٍبْردَي صف ه 5

 عضا اوءاهاتهاعضاو بقةللاروجساههجو نعاعزان « .همعتنكت ملام
 تاقف « اهلهأو امقحأناكو » اهلحواهدقعهملالعحدق ه بقنلا

 لحرلا اذهب ىدهعناك دق « نوعجار هيلااناو هللا »* نوعاسلاناخ
 |نيبوك « هب وش ارتست ةفرعأو *« اضزاه ميصأ ىت *« اضراف
 و ىاوةلاوظنل ضّرعتلا نع 5 ىاجح عمط اذناكو + هروزاو ةهيدنلا

 ناهرتيلغتشاف ه لصوب توقدعم سلو * لصوملا نم حرخأ ناك دقو
 صاصخلاءارو نمنيعالا تاوذ ىلع اين + صاصقلا
 7 اع بسو * 0

 ِْ 0 نعي قئادع ازاخ 5 0

 ْ موك مودي نعبساو « مصنت او ةرصنلا قردانو 9 دعبللا
 دنهمو لباذكرتعزاعشا « امنالرادتةمهلجلآان

 | احلا ف نئداج «حالسلا كآشمهتنتأف + حارج وق نيبو دب تديدق تاق
 هلحررسكب اوأديدقو « كيوشلا بحاصن «ه كنكملا



 ءاريامختياريفاوهو (نركياريخو تي أدارخ) .لاقينأ هنوأت قحنموأأإ
 || نمس اكل هكلجر ةرودىف * ىءاطلا سوانب مامتانأ «* ىءارلا لالا

 نم عفن ةمعملإلاو * هلئاعم نع برعت هب رعلا 35 ىله+ل١نعراع « لضفلا

 | يسم م ضارتعا نع قل بتتسيو 0 ضار ءاق ةمر لعشج هلناك

 هسدد ِبقاَش ىفرعنادعد « هسفشب ىتفرعم ىلع ما دقالا ما دق: ىلا

 ملح فداعمأ ةصخش ىرأ مح * ىقدراف اعان ىم روزلل تمّعف

 : « رصننبا تسل لاك 3-3 ايما يركمنم ترواجو #2 ابحو ىلع سانف

 # بْضُعلا "ىلع هدّم-ر ان و بضار ه-هجوءامراغو * رهعلاار ءاش

 ثدحو « قوقحلا مكتبي تاههأ م ابلالا“ الضفلا« ءايدال ارسشعمأب لافو

 اذه كش فلخو « فادلاةمرح دنع تعمضاو *« قوقلا اذه مكنف

 نمرلوا بنلا م نورتو "ىلع راغدو #3 نوضغتو بمنأأ #3 فينا

 0 عبصرتلاو عب ربصتلاو يقتلان ودعمكل عبنأو « عيدبلا مكل عرش
 نود مارأو « تاراعتسالا بئاع نئسنمّنسام ىلع «تاراغلا نش مكلعو

 ع بِرْغأ ناو ىدعي رعاش ”لكو > سانملا عاونأ بئارغ « سانلا

 تفارامغالاو « ىبلاسأب فارتعالان نمهديالق 3 برعأف هراكب نيزو

 قوم هطق_سال 5 ىد نبع لوح ادعو 3 ىرلق عيب انوع

 ىدعب الو

 مدة هب نصرخؤتال نأ « ةمازح نوكتو ةمازلا نمو

 لاه لاذ نموكلاذاخ 3 لنا تبسلاو لهملا تماس « "لجأ الا نيستا

 نكي ل « نادبع ىنءاح ذا * ننالاَرْدَدسمو ه« سدقلا ةريض<ء#تنكأ
 ةممأالا ىديزي ىنافقوأو « ءافلللاةةمىلا ىناهفازأف « نادياه-مىل

 مهسدتمأ تنك نمو * هاضقلاو ءارزولا ةعامب مهيدل اذاف «' ءافكألا
 ديدش ىلع اكو داود ىب نبا ىلا ىلع وعداأنا اوفوأف 5 هايكسا مانأ

 ةيدقلاو هن قالصّدرب ”ىلعمكخل كه ه داقحالا ماهم دايس داق الا

 مصتمملاو نومأملا اًدناع « قئاولا ”لدملالوقتاقف #2 ىالصوحوممل ب 1

 | كييشيادقو # ينرلادسي زجاج هام ينم قماريمأا +« قئاولاو



 لاح 0 رهط قرص حاضو 5 لكلا تاو سابا به زدت

 لاب اريستفيك اورظناا ودوق < هيبشعت يف ساسعلاوبأ اذه

 ىنملا لإقف (خلا اورظتا اوموق) هلوقن حا مرض - نمدح ؟لاسقف
 ىناسذلا ةغباتلالوقنمهذخأا نا نسح هبفام تكسا

 حوت لاا و وصب تكن * مهسوفنىأت م نسج ولوقب
 كوقنمذوخأت تنأكلوقامأو هافخأ اودخأملا ٠ نيس دقفهذخ أنا تلقذ

 كلوش هنو هنمتقرس ىذلا تاقف مات وبأ نم لآقف مات ىنأ

 الابجالا لقلقيزعو م شبقوربامسلا رش فرش
 || هتبخامكحا ناقفةراعّتسا اهنا لاق نرقلا قورلا نال هنرق هفرش تنعش

 , ا لئافل اوه سيلأ هرعش تب ا رامهتنان مسقا لاف

 بنعلاو يتلا عضن لبق مهدولج « تحضادقُل ارت :الا نماغل ا نوعبس

 ه(لئاقلاو) «

 وصلا نامزلا سلامت“ اكف <« .اوعدصتقمهمامزءادراوناك

 || نم "ىلع ترثك ! لاف هبو اسم كععش هرعش كن ءارق ىلعلمل دإا نم هل تلَقف

 !|| عقاولاو هنم قرالاحور هنلا س دق الت اعد هعورمقا سال ءامت ى أرك. 5
 لام سداقلاو سادّقااو سب ِدّةَملا نيب برعل مالك ى قرغلا امن نكاو هنق

 || لاقو ةعاسركحن م:رئاهملا ليال لاف ةركاذملا تاقف ضر غئش ىأو
 ]| تنعتا كمسحأام هتاقف هللا لت ظافلال هذه لكوزمهطتلا سي دقتلا
 أرح سادقلا اهنءام دعب عمىناعملا هذهنمب تعجباماهتفرعولو ةغالا ىفرظنلا
 || مالكلاةتواعالق نقلا سداقلاو : هتلق نمابثام راك لعيلونتلا ف قَد

 : امله نع تكس مم امتدمع نبا تنأواهلستأ تلقف ةغللا م كلوا انآ اذهان لا

 0 هتغلب ئث ىسفن ف ناكورشالا نم بريض ذه ىلع ةدابزلا نأ تلع
 ْ نمتأرف كاذدعب مسيلعثدفو مث عجر ىح بلع تونقأو اعمسم ىعم

 ْ 31 ف ةمالطإم زم ةيتاطلا لع لع قالا متر ابع نينو هتحاص

 ||| مالكف ههّمأر مانمواهتيرسىرس نع كر ىفا لاق ىهف ىدلايلنا اهفسص
 لوقلا هيلامو « هريصق نع فنا ىتح لمللاهب لاط * هنرضخ ه.ف هيطمح

 ! اي”ان نأك نممالحالا ىرتعت دقو «املاغهراثعىف تبف « هريصح فخاوم نع .



 كاوف نع نرش تلقي حام لانا كعشأرأ
 لو.طواهل تاكو نمانلا ف - ةلو دا افسس سانلا ضعنناك اذا ْ

 كلوق ن نع فرخ اوكولملا حدمتاذكمأ :

 لاعنلا ضان اهعءادونوكت *« راح اهتزامحىف نمالو
 ىربدخ او ابق ناكملاهدسع ىندأىاذه تاقولهللاوامأ كلم م رئاذكهأ

 باك ةفصىف كلوق نع
 لدحالا دص# دعيأانرضن لو » لحرملل هدلح ىف انراصق

 نباءامه ىف كلوةنع ىنرخا وهانعم فطاو أ هظفل دو ذعاذه نم كءع أ ىرتأ

 مططتزوعوأ هقهَس درك » هع اسف ان دم راشأ اداوت

 لذرلا مالكلا اذه نع حر دنم« ارعثلا اه ءدبأ ىتلاءاعجهلا نينا[ ىفامأ
 تايدرطو "اهب نسل اجر تأرقامأ عبط لكه فاعبو ععم "لك هع ىذلا
 لاعو لع يضاف ردم تانغ نعه.لغاشتتام ظاففلالا اررطف ام زتسملا نما

 ْ 2-3 فصوىىلوةنمتنأ نبأ |||

 هرتاودتراداملنامزلا ف ربص *» هب تفذق ةول ديد نمقلضىف

 , كوقنمو
 داقر نم كؤوس تءبط. دقو تودعاملا ى ماهل! ناكسح
 داؤففالا نرطع اك + مومه نم همس الات دو

 «(ىوقو) *«

 ريسنت لاجرلا ىديأ ىلع وشر 0 ىرأن أك ثعتلمقلمآتنك ام

 اهفاناسحا كل فرعأام تلقف كت ىف ىءاسا نعم ذهىف ىناس> | كسفكمامأ

 ذوخأف ملا ما ناك كلوقامأرصقمذخآو عيتمقراستنأ اوت

 ظ ىرشل اروصنملوق نم

 مجاهلاس اعنوأةدنملارذح هه ىتذلا ةمممج «تعقوم تاكو

 تماكتدقدهنااةءرخا فوطسرا لوق نمذوخ أت دي دخ نم قاض ىكل وقامأو

 | 0 0 تنك اماتاؤتاناو د هقورص"* ىلع ترأداملرهدلاهب تحدمؤل مالكب

 ظ زتعملانِ ا لوق نم دوخ اف



 ى

 | | ل مالا لسق ىداجرخا رافلاع رخامص اعداخأ غاباطو لتقف

 ظ لاَشف قوهرملا بح هادانو السلس دنخ با. ىنأ ىت> قلطن أف همف نولناقيال

 1 ظ بصغبحرو ىداج نيببختلا ”لكبعلاو ةبضنملبخ دفنا لاقفاذام

 | هلرسنللا حرف هلاك نع تزعدقو لتقف اهذقنتسا تيهذت ةأ ما ىل حأ
 هسأر ناباق تسلا هعنق هنمان دال" بضغموهو هحرالةّدعم هسرف اكار

 ىمدللا ورع نب مضض هلئاقو لذعلا فسسلا قيسوهو 0
 نا لافاكوهذ تاكا ةصقام أ هرتخآ ىلا بطلا ىلأ عم ”ىمتان-ا ةصّمب هلوق ىهتتا

 ادحأ قلبالو « هينلادربىف لذر هبناح ىانوهةخرعص دادغب لخ دامل ىنتملا :

 رونوهنمالا فرتغي الرحب رعشلاو هملعروصةملعلا نا كلش 5 هيردربالا |

 || نمقياسلا انم هبق فرعي سلحت هااو نعم نأ تخوف هريغ هن ل ضور
 ىهفرهدا | اهاك أدق ةمل اشرف ىلعوهاذاف هتدصق كلذ إ قفل الف قومسملا

 ةعيسهيلعو لبقاف تلج تح هئازاب تيدىلا ضى اراد هيفا موسر
 هتيفوفس املا! لضف وةك نسما نمنوكم ام ُدْسأ ىف نولب اهنم "لك ةسقأ 3

 3 ْ ضو البيلالا عدخلا ل ديول هنا ىلع عم مايقلا ىف هلا ثمريغمالسلاقح

 8 ْ ىنلأ بالو هقرط ىنريعدال ”رلب وط ةعاس نع ضرع سلح ال5 ىناف اوم يع

 1 ىنأر ترفذ ساو دصق ىلع ىيشن تلو ظبغلا نفرجأ تدكف 4تدصقامع

 | هظقوي م ”لكومرعش نمش هلع وأو قب ةعاجج لعل بةموهو هس ةراذ ف
 || دادزءالوهو ىقاكم هفّرعبو هلعش نأ هيلع باع هيلاىوو هزمغيو

 : ظ هتينج امالولريخ تلقفلربخ وش ىأ اكو ”ىلاهرصب ىثئارافتواراروزاالا
 0 | تلقو لمسل ارد هملءتردح 2 مكمل ىشملا ف دق تقلكو كلم د دق نم

 1 تديصت علمالا ف بسن كل له هلع تنأ ام بجوأ ىذلا ام هللا كافاعىل نبا
 ىوزالع هب تمصأ معو أه فئاسلا ةطساوهب ٌتطسؤو « فرششلا ةحوبحج هب

 ْ أ قرئأالو ةعضج عمسال ىناو عاقب دئوالا تنأ له 5 هملع مهلا فقتو 3 هيلا

 | تءادامأ كلذك س'الا ههلتاقنكف رعأ ل لاهو هيدي ىف طمسف ان
 : 1 ا ا ل

 1 007 ٌكددع ضفخ ىللاقفىرغ نعل دنع هب زعآام ىرمأ نمكعار
 | ناتنحأ ل ازرع نم ىردصىف - ايشأ ىدنعا كقغةعاسمسن

 تك

 ُلعحارا

 ور و

 1ك نكمل هه ندوب ن4 ينيت»
 دليلا 5 0 1١



0 

 | هلممملاءاملا مش دلقحهلوقو لئابقلا نمهنم برد ند ىلع رار

 رومشملاو فاقلا لد ءاش , ةدسعو ا ءاوروةدّدكملا ماللا فو فاّولاو

 اناطعااب منك قلطملا حلا قلطلاو. "رش نمونالا قالا سلاو انعمولّو الا

 كه .امهبروملا ةكج هلا ورزالر طوس دلحربغ نم مه مسا ىأدلجريغو

 سرلأ نووطعي اوناك ام ةمنغلا عير ىلطعي نموهو ةعبر عجب عب رلاو فعشيو

 ملظلاو ةنامقلا ةنالاو عضم ىبعع دو مو سةر دوغ موطو اعبرلا

 رور# ىلع ف ةوطعمووذ داتحال و 0 : نسل ل مد ونم ىلع ف طع داةدعو

 هقغباع فتك لو سةنلا نمءاربهنا ىنعملاو هبلا اويهذاكم هوت ةدئازءاس
 مدلخ مةلولملا تناك امذخ اد امناو هلامذخ اي هفعضيو دكه و هسلعر يغب نم

 هولاقاع ليو أ: رتغنم ةكجو# ىلع فو طعم هلا لوقت نأ كلو ةبلهاذباق

 هقال_خادالو هراو نمو هنأ رقأ ىلع هروع هُمانغ لام رثكي لهنا عم لاو

 نأك مهذعب نآودو ةصق ىف“ تلا بهذدإا ٌضيس' كنك ىتلاةحاحدلا ْ

 هللاق هم هيلطالت هنعهعطق مث د هضم - ةمسه ىلع ا مهد ةنس و ثاسنال ل سر :

 دعب ايست باطنم لكل ب رشي اهانع نهذأ ضس"تناكىتلا ةحاجدلا

 ف هلو واح ام نأ_سقنا رتخاورب دف هرا وخغ ن٠ ىلع هدوبو ملا نم ةّميسلا

 اواو الأ ف

 لتأت
 هلوقب ىبلاعتْلا هملتو هنمزتاوذ

 بترلا لعأ هلو #« بد *الا هع ن كم

 بأآو مآ نهتئرو #« ام هسلعتريخدقاف
 باطلا ”لذنءهحولا <« وصت 5-2
 بنعلاتنبىوهالوز ه« اسقلا ىف ال اهتفانأ
 بوتلاوبئاوشلاو من *« اوماوثدا وحلا لب

 بركاارسأ ىف تادحو « اهتعاملتلق مكح

 هلا انل ضستناك «+ ىتلاانتحاج دتهذ

 بجرو يداج نب وهور وبشملا مالكتلا ىلا ةرايشا بحرو ىدابج ن ناد : هلاو5 !

 6 ملأ لاقفدادضالا باف ظحاسملا رك دل ثما ةخو نعلق

 سلا نأ كلذو ىكلار نمل نب مداع بحرو ىدا ج نيببحملا

 0 مصاخل ناكو م عيعخ مثأو هنامز له ريغ ناك مرتشللا
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 ْ اهدذع نماعسارآرف لا بكر كلذ قلبا سدت دنع: |صاىووهفهموق



 دب اا ضظظ000000ا

 ع

 3 هوذا لاص اذا دواد 0 5 0 م <ردلا م 7

 0| هير مقلاب ناشدق همس> اذا 5 هاهي بوت ريهارلك 3

 هنرغثنللا ابشن م ىضمأ ثحلا ىرل ءركفو ىلاعملا ماه قر نماسف
 هيرغو رعسملا لوط اهضت لد * ةيودي الفلا ىلفت تتأآكلا

 هبرغدبشلا ىوحرغت نمبذعأو « اهيسب بعاف ءابهصلاٌنم قرأ
 هنيرغدازناو انادي تبمك لاك يلرعشلا ةباح فترجاماذا
 ظ هيرسغ نفحلا قرغت "ىتلالطأب ع نكي 0)نالمغلاموي تضرسعولو

 ا هيرغراذأا قيس بص امرهدلا ىدم « دلافلا ىلا رجب تازالا وكت وف
 هرغباخاون وكلاهحو قرشأو ىضلاب اجلا قزو تدرس غامزت

 | رار لاس طنا يرو طالع إرم رع[ رق

 هلرعتن هيلع لئرننم نأ ل مّؤي طعقلا ن هز ىف فضلا نأ هلدأو لملقلا ن مرعست

 فضلا مّدَعَتو ىوشتو ني راصملا ف مدلا للءىو هلحاررادلا بر دصخ.ف

 ريكو ءاقلا م خد لصق هل صأو هتمرثك أ و

 انا لاذ ل للعم اشر ب وعد ح وفضلا تنكس داصل

 ْ انهاك اضراعوأ ادصثانوكساهنوكس طرشي داصلا ىف ةصيصق ةغل 0
 ىف ئرق هدو ل اداه دعت نوكيناوكو اسنان اطرش *؛لانهن اة رعلا بتك ىو

 طرشمإ_ءلف هبقلادالو رطسصمو طارمد ىف هي ئرق هنالرطن همضو عد ءاقوخ

 || رهز لوقىلاةراشا اذه دلتحالو برقىذ دكهم هلو سقم درطموهأمأ
 4 ف

 ديعم مآ نمنيوقأ دق سراود * دهتف عبقبلابرادداا تيم

 «(اهتمو) <

 "> دّوشاملاقيسسنمدحلا نم + ةناعزال عنب سقت ردّ ا اذا

 قلجري غتااغلاىلاقوبس * زي قلط "لك اهلا تقبس
  دعشضد_وعده<ناو عارسلا هوفع قيس لملتا داوج 5
 دلقحالو ىبرق ىز خجول * :. عزكم ل قنا

 :١ دوهتم دباع نم اقهرالو +« ةناخم اهسف تأبل ععرىوس

 .[ادو< متانغلا لامرثكي ل هضرع ىف قن هتاذ ىف قت هنا هرخآ ىلا قت ىت'هلوق ىنعمو
 الا



 هل سندا كيش تح ةياطمشم ...٠ ماج ماجا ل

 تاكسي

 يمس أ التو هيا يجتا

 | لاير مكس أس هناو ع ركل سانلا نا لسو هيلع هللا لص هن الوسراستل لاق |
2*2 0 00 050------ 

 انبحاصوه ماشلا ةماشدلوق وا شام اوللسو هيلع هللا لصهننالوسر |!

 هلوةىهدابذ عدبأ

 هقاور قلم نيبلا مومك لبلو :

23 

 * امهتم صق هربا اش ناك

 « اننيو بسحلا اقل ب ترك ذا
 تن : ١

23# 

«* 

 ةناتئرق كيالاةوف مزمزو ٠

4 3 5 

 ونأهنعءاور « اريخ مبباوصوّساف مك وأ اذا نوهقفَب ضرالاراطقأ نم
 ةيصو ابح هانا لوب ىردخلا دعسان انبثأ اذا لاقو ىدبعلا نوراه

 ىضةروكح دملاتاس الاوءاش ل١ بردأ ىولاطل ا دمت سب ور دول اعملاوبأ

 نفو ةغلل ا ىلع هعالطا اهف رهط و برغلا ناجع اهف تأ كاماقمىف ىلا

 ةديص#ب ىولاطل ا انبح اص اهضراع 5 ريض صور نمةرهزو * رب د2 نم ةرطق

 هيرغ ضاق عمدلا "كر تحارت ع
 هيرغ ضافذا قدولا عزه ”لكو

 هيرعمواح رآدإا لالخ لاله

 هيرغرادلان لاط بص,ةدجاحي
 هيرسغ فرد ن هاو اهلثم ىلع

 هيرغو داعبلا هبه بزكو ٠

 هن ريبع ”قانالا مهم ىلع مب ْ

 هيربغ بك او كلا ىلح دقو ع

 رع سعشب داكراد م مسر نمأ

 0 ل قئابنلا محم هب هياافع

 2 هن اكف هرطش ىتع ءونلا هن

 * همعمر لاسأ ىداهب تعهقو

 * هفسربافوقو ىكح للط ىلع
 #2 «صارعب انفلا ىمرآ دقو لوقأ

 * ضراعناعيردوهعملا ل هدر ىس

 د

 هنرغتيمثلان طئماود لوطا * اث'5 تارثابسا|قفرط ب ئارب

 ١ غليارتام ىت مذاوق

 هبرغو زانخلا مالعأ بضاحأ
 هيرغعمدلا فذقي ىضأ نفملااهل + ةءاضران راكصتلا ىلجاهذ
 هماسح حابصلا فك اضن نأىلا

 هيرغس اكلا مقنم!يلعقيرأ * امن اك ىرص ليللاموحت تاوو
 : هيرغ ضار لبسللاو يحللارفا «# هةمبسدمغي لبلل | ُسبح لسقأو

 هيرغبصسلا دن نعافكضورب + ةنان”ىرسق كي
 هيرغبرشلاىلءادول_جيماتاذا « هيب زير دي جارلا يدب تسهف

 هبرغمةسلا قربي حار لسالس * هرغثب ماوقلا ىطوخ مورلا نم
 ةيرغرصسلا تف لك فرطو *« هفرط بالا حرج ليس د

 هنرسع ةدجملا فيس نمبدمتأو

 ١  1ع 1
- 

 ملا

 نعلاقوف ٍْ

 مبصنو هءاهد

 عبورغلا لت

 ىداقلا

 ىونلا

 مررد

 را
 ماملاىلاعا |

 نوعلا مدعم

 ىلا

20 

 جمدلا ل 01
00 

 ئرأ اريثكلا سرؤلا
 ىقبلامو
 ب هقأس

 قدرا ةفالس

 هدم
1 



 . 3 ا

 هكا دضيبتاا ضو لا ايو سم لل
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 ءدعانمال دع سفنلا قل اذا «ي نامزلا عيد لوقو < نامزلا ةباكش

 ىداجت نيب مان . الاتماك دقو بد "الاو بهذلا نيب ةئار ةالو هب لبكلا

 ادا اولاهو . ع بع اهللوتي نم ععس الق بتاع اهاك ترادق # بدحرو

 «ثنسلانيعراص ١» بهتلا ماداذالوقأ انأو <« .بعتلا لطب بنار هظ
 لاح مهتمراعتساو # همفاص نيع نم برش د هيلاعلا ةقيطلا دعب ق1 ندو

 *« ىناعا|افرحز مهراخن ند غاصوراعين هل >أ لغث ىللاو « ىنامملا
انسام اسف مماعراغأو راو هل العواصف

 : املك قله هعءاساسو ع 

 ش زيت ىتلا مامتىبأ ةءالظو 3 بطلا أ عم ا 3 ىلا

 قارسسلا ىلعدي عنشامت < قاص-اىلأ ردهلاو « بطلا نهثيخلا

 قلغمثعاويلاو ىاودلا باب « ةرورضتاةرعشلاتكرتاولاق
 قشعي علمالولاونلا هنم 2 ترب مركال فرايدلا تلخ

 قريسوداسكلا عم هنف نانو « ىرتشال هنا ىئاحملا نمو

 عماطملاو * نوعتثي دلال ثلا ىف «* نونللاتباخن ا لوقنانا ىلع
 *« لاؤسلاوراظدالال تال ع لامآب.خا!ىفانلو *« نوبعلا ةنتاخ لال

 هلوق دئاوفل!نم ةمانقلاهذجقام ناسف ل هف) مال_نلاو

 تفطتخا امل برغم ءاقنع تلد ىزلملا سرا ىتود ناوفص 3و "نا

 ةراشارت ذامو روهملا ناهعااودىردلن!د.عسوأ ىورهلوق ناسدصلا

 لاق هنا قردللا دعس ىلا ال ادن ة مدعم ىف ىناسلا هاور ىذا! ثد دحلا ىلا

 ا ع نيد-_سلاص ىلع تاقبط هلو 95 نساريغء آم ىلع هئاحر بادغأ فرذرتو

 ] اول < نيرخاتمو نب 12ونيداومو #3 نيس الساو ني مرضخثو ةيلها

 ||| نع « نعملا مركحلاءامباوقتسا مهاكو * نيلصملاو نيالا ةبلح
 ظ و * دغأو معان نع هلى ةمنعدماخلاو 5 دشن لاهم اذ مراكملا

 | تعذو « تدنلا سردنادقن ؛الاو « داقعالو ىيرتىذ ةهكس رثك

 || ىيرتلانح تناك ىتلا ىلانللاو « بهذلا ضد”تناكى لا ةجاينالا
 ٠ * اذنلا مصدقو 3 مشوا ى انتر قع تمت زلالو 35 مةعامدالو

 : قوؤرافلا مدد بهذو 3 ىرح ب ادعل ا نيام فرع نمو دع ادصل| سرخو

 ْ معن نخ « نيرونلا ىذ عدلط ذا « نيزغع مطانترب ,و اردد



ماو * هيانفروهشملا هثيدح للعلا بلاط ةيسصولا ف 3:
 . ثا هلوأو هلدأ 
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 قارشاىف هياهشو *# ةدوعشس فرش ىف هد>و 0 هدوعصيف نوما دعس

 ْ ىرددلاديعسوأ ىورامم ناو +« هناوارازغاف هياحسو هناوضأ

1 

5" ْ 0 
 ةيَدل!نمباهشلاءاوانانوغو « .بتعلاردكن ملل اوفصراذايغ

 بركلا أ اهروث أم نمفءاضن 03 ةام اشم ناذ الاعرقدفلا 3

 برقنمدعبأو فرعنمركنو « هعجب ٌقّرف ديعلا ناةلابقم
 برغلا ىلءرشملا قرششلا هيدش د ادغنمو مضنلا ركلا اهأاببف
 بتعلا دب مثلج اع فعشنل 0 هنأ مدي وللا اقفرو ان انح

 بلا ىذقو-غكةئتام ىالوع *« ئمذفاسنذ تفرافدق كأن اف
 بكسىفهامعتءاونأ ت>ربامو « اا باهشلل ءوسم لازام

 ١ دؤاولا حسلشي وهو 4 جوا ردن تزعبال | هنئارم مث ياحاو

 هارد هلل تاو 2 هردع ت اقول اقم تمهفف 23 لوأوق>-أسيرغلا

 الاوا دعياراصفءانعانش 34 نيل نم نامعقال عراكملا كان

 3 « ماشلا سانحلا نمبرغلا فه قامف#ماشلا ةماش لوق ىريرطا عممولو
 عجوم باق نمدشنأو *« عحرتشاو لقوحام |

 ..:ةرتان قمم د11 هج رع خر را تورم

 م هيرغدحأو ىعوربل ِ هيصع ”ىلع نامزلا "لس

 عمدلا ىركش ةنرغلأساو انغارسد 2 ا + ”لعساو

 هيرغم  هنيرغبوجأو هقرش ىو بط قفالاف قلاجأو
 مو ع هن رغقىلمول”لكا َْى 5 ةعملط وح "”لكحبيف

 هلدعل هيرغماونو برغتم هصخم بغملااذكو
 3 س ©

 * برغلاو قريشلا نيباك اذهنييو هنيب نأ لعتام « برغلا ناعم نمقاسوأ]|
 نآالولو « هلدزذنممرحمل لثلاالع ه*« هلاقاملءلةيريثكلا نم عنق هناو
 « ناكرلاهنداهتام *« هءاونانزملا فالخا نمىىهو *. هءاعدىب ظملا

 الإ اعضارتدق. +  نامأورثنل اومظنلا نكلو #23 نامزلا هّتعنص ةعبنص ركشالو

 « برعلاناودامهتاف *« ناسحالاو ن_سحلاةناضح ىف اسرتو * :ثاملب

 |« نسسامحملاو حمايبقلا هيرثؤتو + بسنلاو بسملا هر طف لزي ل ىذلا



 عونا

 أ برست ةطريشلا بححاصو #*« برداا دنع بستحلا اداف
 ىرطاذام ىراكملا لامقف *« ةعفته تاوصالاو ع« ةعتج ةماعلاو
 0 سفنل ارداأك « سي”رلا مالغعم هئلان5 ةركم دخان اكل ذاولاف

 ]| « هتفاشمق ا لصاتساىراكملا لاف هب نمأالا كل ذلعفيو را برشب
 هيديىدجاينخأو 5 هيلعةلءالا ضعو 0 هيلازفقو 5 هنآ انع عفدو

 لاوس الإ سات متعفو ه هناكرأ تعضعضة مكل ىرخالا:همكلوهساذ 5

 هدهنم بوتتال كنف تأ حرفلاثبخأب »ع قدح تودو #3 قدح باش

 | تكلع أ دف « لاعف”الاهذهىلابولا ةعاسو « لاكتلا تاير دك

 م سزعلاو تسلا ملا فالاو + سقنلاو سرطل ىنهفك ا بناكت نكن ارحافلا
 لاو ىءاشع تلطأو د ىلفدقاودتدسفأ دقق *

 ظ * (ة رغما ةماقملا) <

 ازهثو + سئونو سثكلا ىل#:ثيداحأب * سنون م يعز نع سومان
 < اهيئاص كاك * ةرغالو ةسقرشالاهعدنو * ةببرغملاةماَقا

 املا لا + ةتتالا ساكحم انطاخةرتابخ ه ايناس عمروعو
 + راجالوعادصالب انتركسأف « راولاساكءانعزان ىلوقك + ةثحابملا

 لبضفلا نأاننظو: #2 رانربسغب اهراوأ تءاضاف *. راكف 01 اع

 سس ”ةلطنجو < برغم اقنعه تراطو همماعن تلاش 5 بدملابدأ الاو

 فاج نم تحال ىتج + اهلاطم منافم تءاض دقو قلغأ ب وسلا بانو

 ٠ * برغو لاصم لكباوقتس امدعب» اءرااردبف 5 برغلا لهن م ةفثاط

 مم لاطأ امل هنأ الا ح ىربع ىو لكب تأ 2 ىرزإلا ىنسعميفو

 لاقي مناك هناف أ لالملا :

 اندلع هولمالاق آسسش رك ذالك

 مادتكو * راذتعالاو فاطعتسالا ىلا ردان * رابخ *الا كلم هحلبابإف

 | اراجرتشاف « 0 يلا ل امله ل رتالو + ةحبقلاةلاملا

 3 ارعاشلا ىراكملا لوقاندمسل لوقا اهف 0 ىرار ل ف ىراج

 || + اهي راغم نم تعلطىدهلا سمو بم مزع باع هرب ناوفص

 | لازتال ثد لح تقفّدص ه« هلفافريغ ةيوتلا بابل ةسفاهقو « هلفاف برغلا



 مما

000 

 اة

 اةثاح امغال اناس ىراكملا ىلا رانج درو رحاشلا نع ىل ءالظلا فهم
 لان لل ادصلاهقوشو ىوتل ىلا هىوطلا هس داكي

 باكا ةحئاق ًارقو 95 هندنع مادمو *ً هنذاتموم-رتملاذخأ ىزاكملا

 لامك هللا كلتتابو 4 هفلت نمافوخ م 3 هفلع فدازو * هنلعلفتو

 ظ ةفيانلا
 عقانمسلا اهمانأ ىف شقرلا نم * هلْئض ىئترو اب ىناكت بف

 حاصوحابصل!كيدرعنالف < ليولاو برظنانم *« للللاةباص“ غزفيملذ

 نماثوو < هعسم“ نم ىراكملاماق هب حالو حابصلا بكوكرهزو <
 ةحهصضلا نم د[ هصص هععم تعرق ذا ءوضولانلغةدشد داكو هعوضم

 5 تدانإلا يه الا نع ستفمل بردلا ىلا عرمسأو ةوضولا كرتق ةنسمالا

 ارشاك ة رمدتلا بءايصو 2 باسلاببستحا اذاق 0 ترا الو

 ْك نممالاب اوناكامت 5 ماج 3 شقد دلو ةماعلا تان" الا

 1 « ىضاقلل مالغ عم ىرخ ا ةزك ذخارجانلا كلذاولاعق ةو اذام ىراكملا ل اقف

 ىراكملال اف ةوه1 ادعصو د ةوعقلا بريش 2 ىضاملافيسلاك

 #2 هريعاراح انقررو د هريخ لازأو # هربأ هللا عطق نوغحار هملااناو هلنانا

 8 هنلا ةّماعلا ضعب هقبسسف * هراج تس ىف هتراود * هراج ىلا مي

 جد * ههحو مطاو * هسح تيس 3 هيلعرجاتلا او ساجأو

 لاقو + نائتكححالاو نرطلاط) 5 نم د“ بارتلا ىف غّرتو * ةيعار

 اهمع ٌدمااخ ه« ةسوكءملا "دكركلاو #3 ةسوحتلاةرفسل هذه امح هال

 لمللاًدمنأ ىلا ةفصلا هذه ىلءناكو * دوعسلا نءاهمدعنأو *. دوعلا
 ىراكملا ىلاراسملاّدرورحاتلا نع ىلذن 5 هقارط مالظلا برضو * هقاور

 « كارلا ىلعردةيالراصو <« هباصعأتخرتساو « هباهاقزت ذقو
 ىنو نونغلاكص ىراكملاذهأف *« كالهلارافظادبتدشث ادقو نو
 نيبلرتو « ءاملا هاقسو * هفارطأو هءاضعأخ هو * هفاك اوهّتع در
 ةاوادمف « رارقلا بلسم هزع ىلا ل الار دص نمناكو * ءانالا هب دن

 نملوهأ ةعص هنذا اص أَو اراطقأ فءوضلامالعأ ترمثنت|اىلف + راسجلا

 « لاضعلاءادلاو ع لاخلا نع صدقت دقه نم ىثوفنيلوالا ندا

 عع ا 6و
5 1-13 



 هلاوحأ ةمرارحاتل اهملا حاتح ام كلذريغو « ماهاذا سلي ىذلا فااو

 « هنلعرحاتل!ىوتسا هلك اذه دعب مث ه«  هلاحرتو هلح فرقاسملا هملارقتفيو *
 * سقاي شرع ىلع ىوتساوأ + سلفت كلم باصأ هناك ه همل>ر هنمىلدأو :

 ترضاذا ريذنا هنم جيربالو 2 رعسلا هنكعال لاقثالا هذه تحت راجلاو

 سف و * آمدقيرطلا لوط ىي ىراكملاو 3 طةس لو-اذاو * طرخأ|

 رو>و «*« رظالاءاو لو * ىفسل اءاثعو نم ىساةو *« امدن ءادعصلا

 | لدزيو + انعلالطبام * هئاقضدعي سعلاردكتو « هتافحو ىرتكملا |[

 ,اسللادعب #2 ةنيكسملاهنشاشحو * ه" هن . زا هدعسمع لصوناىلا ي انهلا |[

 انامل كاوط ادكبسفا هل باطور ,مسلا توا اهلخ دودادغ ىلا لاو

 « لاجبالا جرطتو ه# لاحرلا اهف طخ + راطقالا ن منودراولااهلزننو |
 عم لبصو «هعاسلاقأضوو 5 رامغلا همفطع نع ضفنو * راجلادمو ١

 ىلع مولا صرحأو *# تاوفانسلا ع تفوتوا تغرأامو # هعاجلا|]

 »#*َ هناكبو هع”ريذت نمأ دهو 5 هن اعدو هن الص نم غرف اف د« تاوعدلا ْ

 طعنت داك "نلحلا برد ةمحح أن ع نءتيلث اه ةهسص موس صسأ ا نم ح ورخام هوأأ

 1 لرينالا لادن 5 نولقلا اهعزف نم ىششو 5 بو.ملااهاوهل

 * هتاردب بردلابابدتع بدتخلا اذاف للا ع الاو « مهملانعاأ

 «مهددع ىدح نأ نمرثك ةماعلاو. « هرش بوث سدال ةطربشلا بساصو |||
 اولاقث ثدحاذامىراكملا لاف « مهددمىمدةتسينأ نم ديزأ ةراظنلاو |[

 « سطرلانصغلاك + بيطغلل مالغ عمةحرانبلا ذخ أد ةرحان”هلغا هذهىف ْ

 * واح نسمرحاتلا اوعزتناف « مالغلا كضشو « مادسملا برشعأ

 تاداك“او 0 هنيمعملا تاعفصلا هلع تفعاضتو: # هراحو نمدوحر ساو: لإ

 هيفقاطمل #ُ ةأنا هنودكرب ارامج اًوالطو #2 هاسمكثاو دوسو #* هسمدملا !

 ومع نم ىأر « ىراكم اراجع ناكو * هريعلاو لاكذلل + ديدات لوح :

 ميدو و دعي ىراكملاو * هلعرحاتلا اوسلحأو « هللا اوداغتفةماعلا ||[

 لنهأ ىلع نءالاو: « قوسلاف ةماسقلا تماقو حانصلا عف ال ثمح ||

 نا ىلا'# هرعنلاب هنوعمستيو * عيارات ومرت ئاملا ا 5 نرسل :

 لدناو * ءاسااتقوناحاطدادغداندانلاودلملا لا عسمج ىف هبط :

_- 

 2 محم ساس
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 يس تت ل

 أ اههئاتسءامقارأو « رطف ىأرل» ارالا يقدر 1 رفلإةدايخز" ل
 ناكن مو © باحصسلا قراوب ىأر املج ارسلا ًافطأو .* نا يال

 <« لم الاحارتساد قو دامأ هندسوغ هسواالو #* الع هلوبقأ ال كلذك

 ْ ىرامتكاعلو « ةلاطلادهمقلميعلا غانو لاملان م سأنلا «لمو

 ١ ةلالضلاب بلطلا

 ]| لاخلادعست0ناؤطنلادعسلف « لامالو ا.د الدثع ىلباشال

 ||| فورغملا ىرمعلا دهم د نيدلاديشر لا سر لاو ىلع هتحسضا مم اذهو

 قتلبع (هذه ىفو) هناو دو هنادأ ىف هج ازب ناك تاكل اهل عىتلا طاوطولان ١

 #2 هب وازلا ىف قاكمعا ىلع «* لهم سرحو 0 كبح هللا ماد

 لاغءٌالاو #2 اهدئاوفو لاسعالا ب تكررت تاقو 3 هيفايعلاب قاصتلاو

 نناا# كرداع مركلاءنيزو #3 كن داعسس هللا ما دألبعاف 3 اهدئاوعو ْ

 نمابرهالا: ثاوخالا عماجم تءدوالو <« ناوددلا عفانم تةاطام

 قعريصأ مك * هحافولا ف كفاربنا ندارصضو * محاتسالا ف كفاملا
 ْ نبأ بناكلااهبأ #3 ىدحو ىبشاي كنا اوهتسساو 0 ىلقو ناو دك مهن

 ىذ نم عبق ىنال #2 نامركولوايح نأ بصاغلا هيأ لب « ٌلإقو كياود

 يصل ٍدباَك ىذ نم ضف ىزخالو « هتادأ هعبنوكتال ةعانض

 ْ «/ .يسعملا تاياكللاو 3 هيرطا ارداونلا نم ىغلب اهف تهم * اد

 للسلق 5 نونا ريثك هويتعملا دييعس أب فرعي راكم روناسنن ناك هنا

 * ربطت سملارارمدلا نمركشن و. ريطيذا يذلا نم بشت 5 وكيلا

 #* تا "الاس مانضأ « هش غأو #2 ةوق فعضأ لب نانقر امكر اج هلو

 « ريسكلاالا همظع نمو « ريسبلاالا هجن مقبل « تافاسملا عطقدانفأو
 ةمشاشفلاو * مجوأق ةمساقلارابأا ضءباذهدرابوب ىرتك اهنا ىفتاف

 5 هعبادبعاونأو #* هعب اضف ااصأ نم ل»ودادغىلا « مبوب ودع

 ىلع قلعمث, * هل نم لاخلا ىؤشتو « هلي نملابباقرفتال ةثال
 زيا ةوشم ةرفس رخ الايناللا نمو # ءاملابةءولمةرهطم هسن اب دحأ
 نعل ستالو * هدايسوو همشحو # هدابلو ةدرف هششعقلأو « ءاواطلاو

 « مان اذا هشرفي ىذلاغأاو « هفرحلاو سافلاو « هنرغملاو ردبقلا
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 رزوالالك

 ءامعالاحىفهتمل كيرسس# * ىوسرزولادنعام تسدلا ل 1نم
 ءامالن رحم هل ضورعلاىل ثم .*< هيد رزا الورزولاوهف

 .تانامالاَدُو ود م الئاع ع ىناس لم تددمو * ىناسسل نم: دةعتالخ م

 لاوز نأ دنملأ * اهدمارم وحث ضارغالا ماسح « اهلاهأ ىلا

 ددعاف + اه راح ىلون نم * اهتراق تءاواله 0 لفسلا عانطصاب * لودلا

 اوناكناو * عبنصلا هدلق نم قام سا ىوعدو *« عيفشلا ماربا

 ,بارتلا مهالع ىتح سانالا نم مهنا فرعي « بانذأ الياماعتأ
 اناا هلا ابكر سم *« اماذاءاصك دا نمو

 هاليجآركجال!بمق نأب * لذارالا نم همّدق نا لفاسحما ىف تحارغ
 اوف سدالا تاق #* ليدس نم نيشسسجلا ىلعامو « لفاسآ ”الاءتوعك

 نامعتلاو * مرا ريمأ كتاف ل شك الا كلثمو لثمامو ««لمسلا وشك

 #«١اسمواح امصرومفلا ظاكعىف * ءاسنلاو لاجرلا نيد هعبل *« مرا كراد

 ىداول بهذف + هرحزو هدد هأم دعت هافنو <« هريضحأ هباودوام سامو

 .ناكنه قلف « ماهااو تملا ةرابزاىأ مث هب كانهالم ماقأو « كارالا

 0 مدقلا هنا دهع # مدنا كلذ عمركاذتف * ص وجو

 5 نبع ةزقو عزت نسحأ ىف د نيمصر د.ةعدح ا تدع تدر نا لاق مث

 تاداك
 راس الا ةهزتومادملاوفص *« ىلامقف عب لارازدق خاصا

 راجمالاةوعدليالبلا عضم  اهيمطو ضاررلا ىلا كاعد دّةلف

 ود امقم « لاملاق وهللاةوغدتاجلأآو « لاقملا كلذ ن-.هةساف
 ١ اايئاثريمالا هرعاف « قوسأا ةد2 صوصللا صرف نمالئاق « قوصتأا

 هرذنأو 95 دعرأو هلقربأو ع انلاح لاجرلا لخ الخ مهد“ الا ىلع هلم

 ' 020 !ءانلغ ةجوأ * من ب هم تاطوركتأف * دشالاهاقعقعاوص

 لضرا * رام دلل لت لا « راجتلان وصحن م * راكنالالاقو

 || م اكناق كل ذاوعمس ا انف ع هزاكنا عمدت ل « هرادتنأن اذ * رجلا هيداوب

 | لو, ةحم ةءافثااهذهل وبق«ربزوال تلف *« اكحاض لوةلارغث مسن"



 فيولا د نب تت يف

 دهبج مس م ديوي حدس مموج

 0 ا ا 7 < كساد ا ا ا 39 00 د هنن سمح 5 دع راف 7

 انا رعراقلا ف يضارغأ |

 فارشالا لزانمىف ل زان + قارات انمنافكو مال

 «ار دقامظعأو ار انم اهعفرأو « ارع لودأ!لوط اهلعح وةلودلا هذه هللا ْ

 م ركلانزيجا راىلع ةقدغم |

 ىدملا نممالق: الا مهد تاكو# هءال>ال لافو بلخلا._هةرب ناسا ىبعالمو 1

 مراوص داق: ىلا #3 ةسمجلاو مهلا ىاود ىنتعدو 3 ةسرالا قبو مال

 ادلب

 ل نم ددولا عولط عسيرة 3 ىنفشامزلا نيتنيه رت امتدنأ

 ةيوسيعلا مهساقنأب هللا ىحأو #* ىلاوعلا نيدلا ابر ىف اًضاير رتكو د تج

 تحوعو اضم فو د َندااروص مسه هليا حر شامل و * ىلاعملاّت اوم

 ب1[ نك ةفالدلا نات « اهثا هان مناعالاءاش اب هديأ *. نيقبلا

 تيت معاوثم ةنح تعزو < فود بئاون نم مورس ىو ابماول

 * فاربش "الا لزانم هزاتم نم« فارط“الا مهب تراضف « فودسلا لالا
 عيدب ىعم ىف هلوقب »* :ديلاربشدادهأو

 ىئاوقلا بر عيدسبلا تنم #* وتلا فرط تدل 1 لق

 فارط" الا ىلع اهرزط ائئر]ةيدانملا 9 هل رثآ تي

 انعتم * دنسلاو ءادعلا نيب هضاولرنو *« دةعم نكرل<لظلا كلذ نما

 * ىناع بق «لكءاحر :ةدسو 35 ىامالا ابي ىدبج موتا 'هلاكم مهدت ها[

 مومو 3-0 ميدلا نع ىنغي مي دانأ ضءفو #3 مدخلا نم مهدعسأر عدإاو

 كاروأ ن ٠.م ءاوسأأ دانزان 0 اق قلل دا قريدلل تاق

 ةلانه تسلق مهدوج نمنأك دقامو حار كلا, تببسكن تا

 هاو را تاقو *« سورا ىلعاهشن تركش « هناكلا ىف
 ها امس "لكو * مدلا فج

 هدهىهو طا اوطولا ةماقم ا تضراعم ل

 تيبييىشجتت ل

 لاق #23 هريرسلا ميلس ةريسلا ن سل اكو 7# هريشعل ادعسن كرامات

 *. هرازولاة دش 0 ا لال لإ ا و تونر 3 لاي الا

 مركم ارا تابقو * اهباننم بر املاتتأف *« هرادصلار موا

 لافو 4 رصبلا عازف 35 ديشر رج كا 35 ديل املا دج الذ 5 مم ءاتعأ ن

2 
 7401و

 345 اع 49
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 ال دم ديلاهطوتس فو نمذف لاك اهلج ى أنا ةنامالا نم لت
 الأ نكن تاننالا:اهلحو « المس هع ءاصحال دالذاك ىتس ء لامثلا

 1 |[ كوطف ع مالملاو ىزتللالسنز #2 ماهمالا ةعساودتا « الوهحامولط

 : ًاننعتنأر * اسوردنوةلياوسلجاذا « .لولغا!قرطل سناكم + لوذلا |

 ]| هسلعشتلا تاك نم « لوقت دمعيو ىدسف اه اسونتلب اقت شفخالا

 : .هرود فاقوالا سرد نيه ا هريراوق تريسكح وربك اذا < لوس

 : عيب دجمتو م اهلاوم أ لكسحاب رطفأزيلتا نعماصاذا « .هريصاعأو
 5 رح " الاعوملاو هللا نمآ نمهلتادحاسمرمعياما, 2 اهلادنتساواهراحأ ْ

 7 آم للا لس غلب ةاضقو + رئاهظلاءابوحو تامشعلا بضناكن مال .

 : يا صوةتنم لكن م * انرلاوعالتلاءاوذأ تقرشو * ىيزلا

 ا نيشكااشرلا عم دحاولا ىرب هلةعلوحأ + هعيطافدو هلل دقرذا
 : يسرع تلو قررا جبور ةاكست تدعم
 ه ىضاف ىف ىوقيو » .تافرم اظعور دب بيلقب هل ناك ولان ع ل سهج انآ تح

 .هودش ىف ١ ياي مساسفو #0 ناوهلاىف باكل اةوسفب بقمملا ةلودللا

 رلاقذ « ناسحالاةاع
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 .دلملا اذلحأ هللا لع ناه « دنقف نوعحار هتناىلاانا

 ١ كس "الا ةطرمض ناكول فدكف « انيضافراص لكلا ةوسفو

 أ رعلا نعمأو الخلال ساس ىلال صو ع لاوهالا رق بكر ئق :

 1 8 « قب ارسهظالو عطق اضرأال تنلاو ع أه رط ةبادهلل دحلف ههنتق ١

 : | | نيعلا ىعأ هنعلاتثعتو د ناذرحلارطفأ اهب هنرءازجأ هظنأ تدع هسقفو

 | سعب هك ةَر:قاروأه .* ناتصلا م ىمعلا ريزانأو « ناتحلاو

 1 تان ه يمنلا نم عيش اذا ينل « [ةيعط ا تةامم هنانص نئئمو ه ارجو
 .ىدانو ى لك * ىدان وهف « مركلان هانانرغ

 : يفاكسالاو زاطغلا ريغ ىد_ءد نم ملصن سدلف ىك ىه

 1| فافنلا نباطب امو ردك _ةانقعلل دو انه امأ ى 5

 ْ | ناب نصزوتك قازخ مييمقا مف ٠ اا اع الزعل وت دقو

 ١ | ررسالا تنل اذا ٠ اياحصسلا ضي ضرعلا قن -لكنم <« اناوزلا ف

١ 



 مهل |بايرأ بهذ دقف « اهئاطعأب هلارب قلأن مو «. اهناكس لاح امن[
 ةددنو #2 موشسلاحور 5 هملاملا مرلاب رخش نمالا قي لو 35 هنلانعلا

 بوةكلارتاسو #2 راهلاو لمللا ع:صدام هللا نيعبو #3 مويلاةفملخو د موألا !ِ ٠ ظ

 « توكسلاو لنمتتلا لاطتاوب + توسلارئاعض قرتت_سامو « رادخلاوأ
 اسفاهب ترحتتا بحس ابتدعاسو « انس تدةفاضرأ ءامسلا تكي كف

 انوسجاببدوعرلا تققشو # ق درب ام دود1لا تمطاو

 ماصعا.ك ءاروام + ماظعل ان رخفا نأ لف

 اسوفنلا يدش كفامو « دودحلا لضفبترذتااماذا#
 ايسفت اماعط سمأ ناك د قف #3 ماركلا فينك هاو ام لكش

 نم * قسط ىلع قبط متم قينم نانا ١ قسسنلا اذه ىلع فطعناو

 « ناس اس ني هزر دى عاعرك < دئالو مسرتال سانجأو *« دعنال فانصأ : ٍ

 5 فهل احا الاد لث ف "لك وع #2 نائم 1 | لعدم "لك خم دست ةبقولس بالك

 أن اطمسش ىأرذا قهنذ 7 تاوصالار ك0 : ىغتوأ“ 001 فدورامز ءراذوأ 1

 له لوقو *« ةماركلاراكنا لس دىلزتعملا هب مقي- « تامازكلا د
 طوقسا العةعاشقلا لسعج « مءوةبارلءاحوأ * ةمالم اذه دعب ”ىلع
 « هريصاعأ تيهنيح هرونابخو. * هريراوق ترسكت وربك ن عم جتدالا .* مهلا ٍ

 نورد * هرفتتسم رجع < امزحو امرد.مهلقأو د*ء امرح مهمظعأو 1

 نولثتعالو « نوعمساالو نوري دال طهر نبد 5 هرذةتسم عاتب ىفتارقلا ا :

 سأرراصتو « نورتمكلعل اودصناوهلاوعقساف نآرلاىرقاذاو هللا لوق

 تنشاَح نا « ةرخ الاوان دلا ةراسسخ نوف *« ةرحافلا نامءالا|
 همضق هند ىلع فلاير دات 5 هضاقت قوه د

 قيضلاط!ىفوتررطضااماذا *« انذاحح .ىتالح عمسا لو

 قاسطل ال'أه هللا عفا كعب » ملسسم ىلع حامد نم.ىل-هو

 بابق + لوقعلاحابصملعلاو لهل اتالظىاوشمو *« لويذاااواوطو ْ

 هماهفالاؤبابلالا تقارها ةسوكتم تا. د.« ماسح الارويق ىلع مهعامج



 ب

 ١ قاشعو ماشل نم #3 ءادرو باقن ىف ْ

 ٠ !|| «همه ةمهو ةعافريغ ةماقي ابعأال ب همهلان الود. ضرالا درك ب رضأ

 : | لقأ لو « ريس رابتلا جدأ داو 5 لبيوال ىف كال لدالادرب عردتأ

 ه.ّتولاذ فح قروو « رود ترومصاعأهفزيشمك « ريساصعلل سا

 || اندوانه ا.ضلا حير هش لضخ ةناننصغ ىلع ناك *« رودااوامصلا

 ْ .لدعوأ # داهولل ىباورا هصرت دورشرععوأ - دالبلا نوع فىذقوأ

 دادولاءاممتق 'رش بص عماسم ىف قما داآ

 لحاوسنولامرا ب ىنتمر « ةجومنتمفءانجولانمىناك
 |] ناوهلا ماهسا هضرع بص: لقاماذاف « ناسارخةروكت نأ ىتح «

  1ص "قوي نموهلوق عمس هن "اكد نوراه نب لوس بهذم للا مجرتىفا دلّق»

 نبع فق ”الهشتأو * هّرَغ ىلع هثي د- تدءوطف «نووملغملا ه«كئواف هس

 ْ هوحو:ىلع هلاح ناونعت أرق 3 هناوالال> تسحالف 0 هرم ةملج

 هنلخ نم عبشو * هن ردفال_تا ىرتما نأ. لوي هنععمو *غ هالع

 : تناك كد ع نمح ردن لول 95 هدحاواننع انص اذهان #* هنّرج ةبورب هضدحو

 حرابو لاسر حزرتلو دعب مصان مصن عهسنإأ « هداف ةحارلا
 يا ا ب دهعلا ايدك يكملا لاك 0

 داملاو هرئهقراد كح هحاإ ىرولالاومأ تلطن امهالك 01

 ديالا نضع هع عامل * اعراض اعدلا فاطلأب اذو ٠

 احرالا كل اسم هتقان نضس نب ادسهّدسو 5 اجرلاٍبانقلغأ سانلا ىأرالق «

 مالكلا :دئاعاهسلجأف 5 اهيفريخال ةنمفح أ ظ

 ٍْ تالا كل تحفة صحت ةرهز ىأو 35 اهمالس دم دالسملا:ىأ ىللاق مث |

 همهم اهلن ةناضح ىف ىهىتإ ا ةطختاو 5 هيزوملا ةناكلاتلق # اهماكأ 0

 نداعمنمحرختسست ب صخزونكلربثنت هعباصأو »ع هراهناب ىعابضانر

 دانأ هعباصأ فو 3 ىدان الاوةحارلاىفسانلا عبانصأ نأ الإ ينل

 ما داؤفام ىداؤقف * ىلاح نعت ًاسناف 5 ىدابورضاح لكل ةسحارو ١

 ْ اهادق د« لومشلا تمس تقراف ةدرولاحامو + ىلامآن م غراف ئموم

 لودلا اهداقو موعسلا 5 1

 سانعدجلا 'هلقم » .ىثغب تكل تأتف 5)



 در هليزج سينجل نوط دهر دنا لش

 ا 0

 اح تيس ريفر ا نط ىلا اف ا ناب يي د كو سول دال نكنو
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 2 سس و وس سس وجا
 || هينشن ىلعاينيم هكيآر هيقرظنلا تنعم امله ةءعيدبلا ىلاعملا نءهنا عم هتفاظل ل

 || لعسو« قثافمظنت اذارردرضم أن مهعم» ام لعح هنالةراعتسا ولأ خملا |

 دوهشم مهمالكىف ريثكودو « قتار ىسن فار داضت ا هعوم د نم ىرحام
 || | اعدوم ناكح .قذلا رِدلاريص ثدحاب رغتسماعب ٍديهريضام هلع ىئهناالا
 ال هنففترضتو * ناقحلالاو نوسلا نم ىوجاعمددتقر نآقا' 9 ودم

 اا ةيلق نم هنار هاطلاف « نابل جاتجتاوداذهو رخآ بان نم هر خآ افةرصن ٍ

 بلقوءار عل ارصس موبنلف نب همح ىموماصع بلتك هبرهوذتا نان الا |
 ارعقئاد (ليصف) ةيرمبعلا تاسوتغلا ضد ىفىلوق هنمو ىناعملانامعا |

 ن'اكف «رافكلا فراتز نماهفاميآ عيل «راهبوتلارغاوجو ىرمتكزونك |
 ْ راس هملعءانثلاو هجن ادم لب «ناحأ !ملظعأ هلال هانأف هناطو الن ح اهتكد

 | راصمالاو نوصل ٍدئارخ ىلع اراثتاهريصف ةعسجت تراص 5-5 راطق لا |

 يالا كِلَس همادقأ ىرث لبَعِتل تثق

 راج راعالاالو ندّردلاال 5 ,تدنف دق كإ: ذا اهرسخن دلخم ْ

 "ردو نأج ص ةحسمل ىدهأ نمف تلقام هانعمفو ظ

 انامح دوار ب ملت ردا 0-0 "يلهم نايس ع ةدحبسيد بحأ

 اناح صوا!"رد تعسح دقن , الاو ع تطأ دق كيف حدس ر هاوبج تناك

 اناطوأ ىأنلا دع قاتشي راو ع ىينرم هسفاقك ليبقتابتك ا

 ,ةناسابلا ةماقملا نار

 هنارع ناشلاو باك لاق « راس نب رفايص نع ه راس دو كلام ان دح |

 ةسايسلا ٍىوهأ *» راسخالا ضار نم نحت ةينيلا هنارمو 5 راطدال |

 راهلاوليللا نوال نطفي ملرعرهدأاو م راندرابدإاو سان سانلاو أ

 اًضةنمرثالا حال سم باه5ُ <« قرافغم مالط ىفاموبرأ لو ْ

 .قلقالازارطلارث امىرأأو « هتمررام ةرظأل(ضرالا فاوريس)هتنا لون |
 ا

 هه هعدلا دم ى'ة_دارتسالا ضفار 2 رايتعالا لداك ىلع م زرابدتلا|

 نال « هعضترا سنار دنعالمأ امطاف م هعّدو ابيب قراف اماقاعمسشم
 .ىورلا

 .اصءاعفار #* دقةدقتىفاو نمو 3 دو لح نمنأق * هتلج مالعا أ

 قاب قاس هل حصل اىلا تملا انملاظ

 .انع 4

 .ةيئاساسللا ةماقملا



 م

 ارفن لمللاءحاصامل سلا نم هب اتاي ةطمسلاءاحرأب تقالو

 هذخ اء نأ ديررئاطهسأر ىلعنعمهوكسأ لشتريسطلا مهم هور ىلع امن اك هلوق

 ف ريطلا «تهلظي هعماوناك نيذلا ناملس هللا ىنباحصأياوهش مهنا لدقو

 قرح لرةنم عي ديمو شرخ ىلا ١ اوماعلهوفصنأول

 ءالو نسخ هالبأ ىضا ل لوق ه«ء ىضذرلا ده ىأ مامالل لق

 ءاسورلاوءالضفلاوءالعسلا ةداسةمهشلا كاتكرب لوح نم

 .ءاملا ىف اهلاثمأ مهصاخشأ 5 تببشأ مامكمهو لوف سن أول

 هلوقىناحرأ الاَدخ ةنمو

 هيلفابهنلاماب القنا ىد + ردكن مهنقامىعنامزلا اذه
 هبحاوتفف اوشمت موت لاخ *« هلفاسأ ىف ىءارتءامريدغ

 هيلاعأ اسوكنم رظني,سأرلاو ع اهلفاسأ اعوفىحرظن. لحرلاق

 ىعم * 01د عموم دمالا * عما د لارر درثتتلو هلوق

 رمضم يأ هضيش قرب ىرش نزلا لوق هلصأ عيدب

 نيطم-نيطعملانبعاهطقاست لاررالا:ذهامتلئاكو

 . ىيعنمطقاست فذأ_ضموبأ «اشح دقناكئذلاردلا اهل تلَقف

 9 هلوقىفقاحر الا هعمدراونو
 ىعدوم يلا وتسأل 7 مهتارفثيقحالا كسل

 ىمدم نم هّسَقلَأ ىعص ىف ع َمعدوأ ىذلاردلا كا ذوه

 لاونملا اذه ىلع هتحعسنامم هتلقاممو

 ا رحسلا| دوست لاس هن ىثب دح نق «رعسلاو سثالا ضور سناالرس !ام

 | وررغنم”ىللاىفالءامنمأ « .تبزغدق بهشللاملاغ لئاقو
 رهنزلا ف سنالا ضوربن علط ىتح » ىرنيحرمقلارهنب تاغ تقف

 :' هلوقوهو هسا. ام ىلدنالا نابللا نب ارعش ىف تءأراذه تاقانو

 ام ءادإطلا ىف مضلا م حو ه« ىدنملا ضو رلا ىلع اهاريدأ .

 ضارااقدملانع هب بونت « باح نمرظتتحارلا ساكو
 ساير امللاويم نان ٠ ياكل ص ترض او



 ١ مامغلا راج
 علط قحالوكدلااهوش *«. ةتبفلتم قباسرتمءنيبام

 قام اهبصخوه ضرالا مانسهلوق ةماقملاهذ_ميقاعتتدئاوفىف (لصف)

 برضو دقفف ةغاردلا ظرقب أمل رش ”ىظر انتل مهتمريخع مهل عمس لواو دفق
 نائيس نم ”لضأ ل ا ىفو ةّرم نم ىنافطغلا ةثرإح نب نانس مهتمو لما هب
 - هلوقب رهز قعءاباو نافطغةلاض عج رت تحاذك لجفأ الو

 تلضأم وو نافطغ ىنتنتام « اهلينمةص زرالةثيزرلا نا
 اذك هللن هلاثمو يامهٌةِبسرافلابه لاشي هبنهتي ريااطوه ملبلا نزع لوق

 ٍباكراكلباللوه ةمقم ىازو:هلمهمءارو ةم منش ْزرغهلوق ساسالا ىف
 ةمالارعش داوس ىهثالْيلاهرهدمءامعدلوق اهسئردلبلا ةضبن هلوق ليغلل

 لاق هلكمضاس مث ضاسايهطالتشامت ساراوأأ/

 اناولأ متامع ثالث ىنفأ *« ههل دّوتد دق مشل نماي ١

 الاعفلا ذد عانوا سج او <« ف وفم نصسو دكلاح ءادوس :

 اناوسلاذ مبا اكو « هلككلذد_عيىاب توملاو أ
 قدزرفلا لوقا لحوههرخآىلا نصي لبل هلو هلوق || ٠
 'ء راهم هسبناجم مصن كبل ف هناك ذا وسلاف نييك تيقلاو: 1
 لملاا ليقو فورعملا هانععانه للا بتاكل ا بدأ حرش ىف ديبسلا نبا لاق 1

 وه وانته بسائم ريغ ةغل احح ناك ن اووهو ىراشلار اهنل اوناو ركلا حرت ا

 ظ 1 وقف" دنقلا هلع همز نم فخ يسب مزهنك سبل لمجةئالئاسج |

 لدنق هيقلبللاوىديك تقش « ةبقل لبللا 'هلقلابردبتسقل
 ظ ظ ىب رغما 'ىاهنبالوقدنم نحو

 مزاهل_كللا مزه يح بتاك « اجداا قلعاهارصضت اذابغ ”ىلبلخ

 متاوملا ان رثلا فكن مطقستو هب اهدقعرتنءازوللاىرتتحو غ!
 ظ هلوةىف املا قيسدلبسو ا

 أ ناك م ًامظي فيكو 5 ماقملا اذهب ًامظنالك لام اف « ةماحلاد يح قوطلا

 سومانقلا قف ىذا !ةراو هلوق

 نب صاعو ةزنع نبركذ يناظراقلاو
 بلط اجر ةؤنعنمامهالكو مهر
 كال اولاَقف أعدسرب ملف ظرقلا

1 



 ْ ها[ نعهتفام ف ددنأو م حمل ع مانتلا لاس لع ْ

 : اهنم ا 5

 07 :ىودأ اهيىناي ىردتالو بدن 5 كرست انل لازتال مكتم براقع

 ىردقامب ىننالدقحز ان ىلع د ىض نكسر لادم لكانو :

 رمش ا ىلا ”تذئال نأ اه دهاعت ع اهللت ّدعأ دق لعن ىدنعو

 قريص ىوس لن قآوس شك + ةدش عفد ىضنرتال ةمهىلو

 ركشنم نلمسل ريغ ىلا لمس « .هلامو نيتءوسلا قيلط ورمعك

 ريدم نمنو.<رايناو نس-ونأ « ,ىدترااهب فوسمنمتمزأامو
 رولا طاش لعاندلانصغ ىرت هي مهمال وف نم طم اولقتعا اذا
 ردب لع سنطؤلا ىاسةلرتبعع < اههشقتقلأ ءاشقرلا ةسملاوأ
 1 ركذلا مك نم ىسولا ”ردياعبضر «ب ىدتغا ىذلا لثم فلا اًتاطامو

 ... ىصيلاف بطرلارنعلا بولص ماذا هناي رظنم فوعلا ببطيس لو
 )00 ابك و كلامتقردا فضي فو ةتصواح تطدق نبحالأ
 رهدلا ىدم ست راوزلا هلو هب 5 ىطرلا دكئالم تفاط ثدحات

 .ىردي هىقاكلا دبر ىوس سلو * ءرعا هقرعي سل خر رض لك

 ,ىرد لع ىومد تضاف تركذاذا* سثعم دياو أرك ذدال حاصانف

 رتولابتنرغأ داك الا :ةلك أ 5-5 دنهم ناسل نمدنهنال لقو

 رولا يطق انعلا اح تضو م“ .اهنزع حافدق ءارهزلا ةناجيو
 وطقلا ىرع "لك بحس مهعج اضم ,لع تنطام هللا مالس موملع

 بد نمسح لفارش *الارواح نمو مهراج بلقلا لزم مخ

 غلا هلام .انريسفظي اطرف هل 5 ىملا ًايلم ىف قامن اريخ ناك مو

 ل تاح راودلا 0 رداصملاو دراوملا بذدعأ نمثددملا ىورااط
 انهلا .دهمىف ضقأ الو 5 كاف هللا ضفال لاف * رداوملا درانرداوثلا

 1 :لركفدئارخ :تولحو 5 قيرطلا تانبّتكحر دقن «- كلاوثم

 فادتتهاف عدوم ردنمالا #3 عماد ا ررد را: لو 35 قينأض رعم ىف
 ا

 3-0 بناعلا ىلع مقِسلا نوغأو « دقارلا بعل بلارصقأ امو عماسملا

 8 اس ,موزل همّرلاف * هماركلارادب دواد ىأراج تام ماقام

 ”هديصادقو
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 ورعد ءوسن مولا اهدراك. » ةءاسسع ىدرلارف رخالو

 * بحوءاضقل ةمنم ا هتاجافف ةحراش هنعبانتساف * برذلاءادةّرمهياصأو |

 لاف
 رشلانمتءامامعاءلعتدف *»  ةحرافخم ارعتدفذا اهّنبلو

 لاطا نموهو ةاطرأ نب رمال نأ نم »* باعيتسالا قام ىناب الإ ةثلاثو

 « نيح”لك اهبرحاررودتهيلعو * نيفدةيواعمعمناك 4 باتصالا||
 هدعل :راصو «اسلعاماقم تلنماسملا س اكهتبقسو 3 الع زرابولهللاقف َّ ١

 بارتوأ هعرمص ىتح 3 هبنامأ بلقفرورغلا ل. < هباديو #2 هينعو 000

1 َ 

 ا

 سريان هنأوس فشكتحورع يامالاهنم خيو « هّرتبارتف ا

 ىمهسلارمضنلا نب را اهنقلاقو * هتصيضف نماكحاض 1
 ه.دان ةج انقل اطسو هيروعو د ىهد سل سراق موت «لكفأ

 هيو اعمءال1نا ىف اهنم ٌلدخبو » هتائس 10 مع

 ه:ذاحو ذح هلم رسف ةروعو هسأر عل قفورع نم سمأ ثدي

 هيئات ثمالا اسمن الكل مدس #* ارظناالارسس ٌتدرم-ءلالوقق

 هقاوسفالا لاو اًناك امه « اماصخو انطاالا ادمالو

 هضاندوعلانعابيفاع كلتو « هئانس نماوخت) امهالرلو
 همحان لما ااكرتاف"ىلءابفو د ةحص ةصشملا لدا ا.ةانىتم
 ] هنفاك ب رامتلا نااكروغ 0: انقلا غلتال ثحادضيانوكو .

 مم صسصغلا ضي رحغ سو رشءامدانقس #2 صسألاةلطتمستالع

 اًنكوةمهدوعصو «هودنلاراديىدمفلا سلا عم كش دحب ىنتثدحول ىللاك |

 ىضقو « اهةرشفوخ هللااناعو ةلف عقواذد تلتف < هوبر +لكر راصع ىلع أ م ا
 ككحملا لذ هنانطىآر *« اهرختف اهديكع قو ةفئاط ددكن ملل || 1

 هل تاو سف * بوصتو هلق دعصت#ا ا ول 0 ع بجرملاهقيدعوأ 0

 هي الع نس دز عءو ة بسيال ةراثفأا طع ةران" * بد رغجأ 1 هس

 هللتلق « لسحلاهنمتزغالف « الج نياانألقيلو نلفاس لمس لزتش || ١
 وهو ه« هاوهعم باتلافةوادعلارهظأن اوو»و « لسعلااهتمدونجاا '

 « مالقالا تفتوو ثي دلل ةلاة طال ع هاضرتىحتولاهعفشت بنس ||| ٠
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 هثامدنو همدخ هيودع تب دعو # هناّدو أ ق الخ اك تةصدكربعاذح

 ءاملا ف ”لظلامامق سو رلا ىلع * .ةسااجىفاوماقاهوفمدناول

 ||| درف 5 لاي ةقرشم كن ةاكش»تلازالو «' ,لاسَو هللا كامح هل تافه

 || هماركجحل الس تن اكرش ةقالطاهّدمأو # اهةرامواهنمن سحب ةمقلا

 # .ماسق هب هيدا نال غناصغأو 2 مائفهمشاو>- نم هلو-و # اهدعأ

 الا رثمدان ضورىف « رموربخ“ لك مرش: لاه مع ريطلا مهسؤر ىلعت 11

 « دحلان ادعأ انيذاصق + قدغمدوجدوج لئا هلع « قروم
 آلا « لاّوبلاىلالاقملا ضافىتح « ثبدحودل لكنمة:تاحرداونة أو

 أ ويعو ع ناببعالا نمراددلا طل تلقف « لاجرتلا لاحرّدشل ىئادلا نع
 قلع متأسدا + لئاعث تقر”لخ لك دّمفو *« نامزلا بكورهدلا
 (هلئاس تن ىذلا همعتكن أ

 ظ لابقاو نابج ا سانلارثكأ نم # هب حبقلا لَرر نبمز ىلانا

 ضوّوقو :(4_>-اوروابملاسارفاىّرعو) هلطان رصقأو بلقلا اهصالق.
 ]| ىذزأ نا هتلالقبملتلق +« متاعدلاودمعلاهنم عقعقو « مراكملاناش
 الااذا لثملافو 4 هعدلاو نيدأا مرح ىلا امم كس انمىريسلالا + هعسأو

 ٍ 2 منأو 0 مقلاو ةاودااءاعدف 95 الالب متدجو # الامم ضرالاى مي رض

 لزاما المو 03 تلايطملاو لام* الا قوط دس يت »ع معنلا ليزحي

 الار
 1 قانامو اهاطع”ال * :ابيدلا ل تناكواف

 ألا م نيزالاثبهث .قأتخ « لام<الاو ىنامالا حارأو لاؤسلا نعىغأف
 : سد 5 تدان :ةسان هده لاقو ## نينحلا هنمرودصملا ةئفن باجأو :

 || ليقاذاهقالبخو »ع اهدابتأ اوف تمزأ امتنا فوسو« تباطامو تع

 خدت ىروب # ران نك نيدوعنيب و #* اهنا ويلم كرب ىبكر ااهل

 ٍْ .نآالا »+ راعلاالورانلا لوشن نم 3 رارح" الا مق ايدقو «راوأةلودو

 ا 0 « ةبجلارانفطآامبرو « مينمالاردص عفديدق «هينملا فرخ
 ١ هيلع قشاراع سلوهنءوسفشك < بوعش تل هحو الع زرانامل ارع

 8 سارذوأ لافاك « برمملا

---) 



 حمبار بلاظملاف لك ىلادب .* دا اوعْعتاورفاسهط كلو

 حجباوس بازسلا ف دام ىدياكم ىدحلاقرطالولمر ىف طا 1

 عم 95 ىرارداا 5 ةرار م ادتللح تسلو .ىراهملاىلادانخلا تنئدو : ا

 « ب روزرغءنيب فرت مادقأ مادقان * باكرو تانجو ع نوم لع روق : 1

 ( لزب , لف* قراوغبارسل راح حجباوس حورسو« قراوزو دوذ نفس ىلغ 0 1

 « لاقع بصنلا ريغ اهلام سعىلع«ل او بح قاقرنس« ل“ الاانعفربإ]| ٠
 «رددلاو قثروخلا ىلعانلزن تح #* لاكش لالكلااربءاهلام جباوسروهظو 0

 اهدوطو « دليلا 0-3 . نعان ط]اسكأ < رب دعو ةطوري مزعلااب اطماتغلاو 3

 "ماج سطرتقملا « هناك مرمضتلاوهاولاقذ < دن مقا اهم لا ا 3

 امنمه ةناغ لعوب ف تال 0 ال * هناكرعأن ههيازأ ْ ْ ١

 هعاح بسحلارامع عئاس ةرمم“ د بدلا ةقرومةركش نم يب ثالثا

 أدان لك فيلا تتلو « لدللاو ودعلا لع ضئاف * لءوط ضب رع

 + رحببلا مضن 00و د رسمها ىردزتتاضور ةمغق #3 سس ا 3

 | فصتت ادق هبل )ء انس نم ىلا نسح نمو هي. فرشاة اكزءادلا عب تلقف 8

 لل هلق و * راقولا ءانح ىتحاو « راؤأألا عطاسي ىدرت نمو

 5 هنأ رعاة سع هبفتا اولاَقذ مران دوراعت ةةدايسلا را يعالج لح 00

 هناعردةئالنم مو اًعم تاق * . الاه سفثديرعتدق * ةيهت# ةمولو 0 !

 هريك د تف ليم ن نحاذاو د 20 سءعثالر دلاهلباقمالولو * فرح ّ

 لجأ *ىلعو هل ض.ؤأسو 5 بطحلاهلمّدقن راسنا ادمعناوب د بطعةراخلاب 0

 "لك هنتوا *« حانصلا سظعالف * ادغىتةفريفهملابهذاوب د ادر 1

 ! ىلع تةرشأف « راو 5 ا نِمأهَس لك 35 حاتح ا 0 ]

 ا !هينار 3 دع هزادتنأ 95 زازرس “الا نم هيفامده اشناداسفلاونوكلا ملاع 1 :

 | مملااهتساهوياستيو » رظنلااهيرفاسي اد « هيادلزانملاهل ارودب || ٠
 |« روصتتلا لاف رعبال قدارسو * روسقو ٌوباهلْشساد ج رصيلاو ا
 ا نووي #3 هداسو نامعأ هوجو هبقدحأ #23 هداسو هفل+ م امهاهردص ىف: 0

 0 3 ل #* طلال ٍّإ 7

 تسع سسسل



 | ىلع تم تاماقم * ةينسلا ةمهلاءذهىدينبمدش:و * ابحلا طاشنلا ْ

 تيرا ةءات

 ول تى

 | ارقام » رداقلادبعزعالا تالا « رخافملا ىواط « ق.فروريعمبلطلا
 ظ ظ ه« لح الا نع هتدخأو فصل | هجو هيت دّوسامم هريغو « ةهلح رلاتاك 3

 ظ هلهأ تساو لعلا ةهس عمو ْ

 هفثعدتم حلاص موف « هوست امز نامزلا ناك اذا
 5 راخ" الا اشم نعدتورامو ه« ران“ الاو فيل الا نم ىلامي هتزحأف ظ

 : هالح دئارقب هد دج دلقو #3 هانجو لالا نبع نغ هللا هناص

 !ةبجايتراط # بال ”الانيحابر نم ةقرو هده (لبسف) :

 1 نيب نم اهتفرع 5 ةبك دةعقتانسامل تدهأف 3 باد الا صايرركو نم ١

 "ل أ تاكا ىبامث نصغ يلع تداعأت هه. ةحيرألا فلم اعم تزهو ىناصأ

 ْ ' ا يدب انركذف 3 ابرلا كإن بضق فطاعمىدنأو 35 امصلا ِ

 0 #* انيس ألا اميس نم أف #* دوذولا نمانملع مددقنم :
 ا
1 

 ا
 |* هيركلاعفدتامسمللا * هيرغلا ةماقماهنخ * دب ةيريركلاتاماق لاوتم

 أ لاك 5 نامعنل1نب يي + نع 5 نانرنب عسب رلا انثدح 5 هيزعل ا ةوإي 1

 * نارتغالا براغ ىلع ضرالا مانسداعتا ىلا *« بابشلا ةصرأ ىتزهامل
 «دماحل ارا هل قكتو دجلا قس تح « دحام "لكن مضرإلا تيدح أ دقو

 « لفاجلا همالعأ لالط قريستو « لذاحما هلع فتلت م يركنمتاطعتو أإإ
 تلامس توسقأ - اشتي عاج ريسغ ىرئالف « امحواهسنا,تاتسوأإ]

 *« اناشعلاو انادغلا ف ىرمسلا سكب هناكر لو. « اناطملا قان عآدي عطس

 رمت ىلعد حلا ميدأ غيدتو *« نيقفامللا بلقاهتم ىفتع ةبظرافة ب رغنب رتغال
 ةيرغ# نافطع ىشتو *« نيصخ نعلاوسلاةرخحىشو * نيديدحلا

 نيحب ىسوم داك 5 . ماركا نس نم ةزدسهلا « ما ايات لا نا

 | قررةهعس هتللادارأ اذا * راهس *الا ضعي ف تأرق تنك ذو طبقلا هيه

 ملسوهمل ءهللا ىلص هنأ + نسح ثددنح ىف تدورو + ناقمالا هل سرج دنع

 ىداغلار ثاطلاو د جراملاو حتاسلا ترجزف « نسما لأفلا سحي ناك

 تكس « ميلا نمّرغأرئاط ىلرمو 3 1-0 عملا تير ىتح *« حارلاو

 تلقو *. مزعلا ىلع تمعصو؛ «. مزالا ليدي



 موا

 | هملع بتك ل ةفملخم انف< "رش ىذلاهتدجلا لاق دانه دس سولو[ ما

 لاو ع مادا لك اف هراهمالو ليلي هلابع ًاباّكمسِعَ لو ةرازوالا نم' وش

 تس سيييساسج

 تفرصن اذا تنك داود أنبا نمايدأٍن سحأ ار“ ءائبعل اوأ لاهو كلذ هءاس ا

 || هعم ضما ىتتا لوقي هسلجت نمتقاذاف هدس ,ذخ مالغا.لوقيهربغ دنع نم ْ 1

 ا ىنعملا نس اذكهو هيدأ نبسح نم ىنبدتلاس#م ناكذ

 ىلاعت هللا ءاشْنا هارتساكت ادرغماو ١

 هس محرتذ ا ةطاجالا ف بمطخلا نئاىلا وحأر هذي تيداقادقو :
 ٍ هم ىقارف هلا تغتلا هقدل ان نمتغرفامل كلذ ىف هلوق ىبعأ دقو هرخآ

 ٍ مهرخ امنمربشنو « مهنامعأ باهذ دعت مهر ' امدلخررغ علطمو ررد ناونص ا

 ٍْ لعشلا عاقتجاب تعنقو ".راوز الا تنت ماضل توبا *ممامزءاوطنا دعب :

 امدأ مههتع ىلعتي رخل اير ةمهنم لانأ نأ ىلع تصرحو بالا فولو مهعم

 ٍح ' اللوق نم بب رق طا ينيوم تاكل فولو عع

 يهسرادلاىرأ ىلعلف # قرطيزاندلا ىرأ نأ ىنناف

 مانعم فان تلقو

 . اريغتئظراقلا دبهع لبق نم ىلوالا بزل! ىدلجو ما ركلا بهذ

 .ايزاترورلابس ذاةلظىف * ممرقلمارغلا عاد اعداذاف

 ارمثأىناعملاا سرط ضوريف « ميهركذ عمانركذقالتىشرأ
 ىشو اب ساب الة دايز مسنلا ضعي فانه دجويو | ١

 كيد مارا م نمهفلؤم تنك امةدوص |

 00 ير ا ل عرج للا يي ا يي م اا زل يد

 1 بيرالا ل 9 #* يا ال هو | ِ

 لسس فوه نمو * قستشاا|ىور كلج « سدد الاب ذهملادجاملاو || ْ ا

 اض د 07
 > ما 02

 هنن ةيقاووتو كنف سد يي

ْ 
5 

 ّْ | ردكب اع تسرتجساو #3 هرإ.علا ىتيطاخذا تنسج اله لاقو 35 ءايعمرشلا

 ٍ كلذ هبعأ * هرب هنلالاطأرخ ال لاق نمن أ ىرتالأ 7 هرايسلا بريشم ظ

 ئ ىوتلاو ةئرهل اريغتم اًضش كامجو كب ايش هللا بهذ أ 4لاكولو « هرسوأ]

 . حج هع م سا

 ا لمشلا عاتجاب تعنق لوق هنن *« ابرشمهرخ "مولا قاس لقاك و ظ

 با ا ما 010202020000777 ا :

 بول اي دلجو ماركلا بهذدهلوق

 ب درحلا ىرخا فو سن ىفاذكه جلا
 الو طافلالا التم سلول

 نع ب مصمو فر هلعلف ىناعملا
 هلوق

 . برملا ىفءاجو ماركلا بهذ

 ريع ما ررحوت بلا« ىذا
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 « اهرهز حدغالذ اضرأ تازناذا نيدلا ةلصومحرلعطقو #2 نيئمودلل

 * مالرابج ةدءامرمضدح 0 يي فامز فانا 3 اهرطعواهدعت اردت كح

 أ نمتيلب اقم ع فصتادقف هملاءاسأ ننس ن مو * فرعشلا ةاك زماخلا

 لريمأنجاذا + فسكناام سعدلل رمقلاهلباةمالوأو + فرخ همواقتال
 .نطحلاهلمدةئراتلا ا بعناو * بطع ةراخ ان وريك دق

 عديل ادبا اراهادهو ءدعسلااهةفاراذا اذهوهكرتكرماولاك (د2ف)

 هشلا ىف لي ارساىئو ل املا لاتفوناوشنلا هكرج ىهفالاو

 ىمىلظح ترفاساغبأو » ىنملالضفي رفظت ترا اولاق
 مينو هعت رم ملطلاو < مخر لح معركصلا
 « فاطقلا اد لاتمرامت ئماونما موقل لوقأ اذام (ل يبيض )

 * دعاسم«وآوهورهدلافطعاذاف « فاطلالاوةفآرلا لالظىاولاكو |

 سانلال اك + هّريملا ىف مهعم ىلاش #* دعاسر يغب فكيكم جدل تاك

 : هربالاو

 مسا يراع ضو تتانو ىرسسكو *« اعشو لالا بوث ارصيقتسك
 وق زراوملا لع عاتنكو

 ريكح و خادنالا ئعدش « حأالوقيدصال نأانرم قك

 رسل اهرسع ىلع فاوالو قيدص * ةرذ لاعثمتوَعلا قوق لانا
 1 ره ذل اهب لسع نارادحالاو « هلاصوق ةسعغرالا كاد امو

 اا 3 هنئلاوةديقعلاداسفو 5 هنوطلات بح ىلع"ل ديدن ىماتظ

 | هربخأ ام هرد هللذ « هّرمو هولدن رخخلا ناسلي قاذو 5 هرطش اره دل! بلح دق

 ظ |ىأر دما اذهف 0 راضرخاس امل « راس ىعمبر (لنصف)

 || عجن ىف ةسصم ىرت لا فاربعم اهل بلطف هناسأ عسحب تعلقها 0
 ١ | كلذ صقورخآ ىدتساو 5 هلانسا عج عزت صأق كيابحأ تومو كلهأ

 ] 1 * هاوهو هيذوأي نم”لكرع نم لوط + ءاَقيهلا لاطأ فلن ارع ل اقف هملع

 [دحأ لعحالو * ارفنهتسكأ اعل هملع علخو 5 اثدداثاو ”ةلما لاف |

 ا ةمنعلل سلح #2 هدعدنم ةفالمت !هملا ضوفو 5 هدنهع”ىلو لةطوعو هئانأ

 أ .هءاسق «زيبقلا نس غلي ل نم ةفالخك «نيزع «لكبع هقلاَرعأ امهم لجر هللاقف
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 رارنالا ءالءءوستو « راصفلا كيت + سناكلا

 هدخاولوذلاتيضةالح هيضخذا شيلا ارئاساب .

 ند سو هديرب نأ نذأب هسحاشل * هدوحو هذ نودهسم نوعا

 *«لاجللاةرمخ « ىمدملاتاذدعت *ء اهءالاداتان سل *« هديرال
 0 / 5 ردملا 16-2 ه« راسلا هلَملَرْ ا بهم دق « .لالتعانيعلا ةرجو

 ىرقلا ءوسةفاخ نكلو * .ةنطال فمضل ا هرك دقو

 * لعملا هابط ناكن مو يب بارخلا لزملاب ىذر *« بارغلا هلماذنأكن م
 لاح نوكسم, فك« سفانملا هطان ناكنم *« لك اا علأسي الف
 دوا قتلنا ا را لل « :رشنلا مسايربتعا « سنالمل
 نئالبءاودةمحلاو ||

 | نمنوهأوهف #4١ هزل تلثرو وومرس نا ةفضب قع 6 5 ْ ظ

 الو الاسر #2 ةرغازلا مودكأ| بوح ىل تاعطولف ً ةفحلاب زغع ةطرمض 3

 يعدم ١

 تدي ل نار هر رع ل منو ول تل 705 اج يرام

 #* اهلجو حج وربلا دج ىفكتنوُدو سءشلا صرقاب:هتزيتو * ةرثاذإا

 لمعأ لو « كتوعد سأل * اهلزنم ىرسك طاسب تسرفو اهروث تنرقو

 « هلالضاْ دلا ةرهز م و «هلاهحةاسلاةهك انيرارتغالا 7 كةورو كلت

 بسلا يش ذا لاعتسالا ةعيرس كا وفلاو لوذلا ةسيب رن ركل

 ةدعاسالا « مان الادعةمموقمال #* عاضرلا ليقماطقلا لعصتساو 03 عاض

 ”بضلاٍباَوي برقعلاو « هيحاصو همداخ يالاناونع « عاركلا ىدإبا

 هيحاسو ||
 يبحاصاابحاصلاريتشاو « اهمثام«ان ضرإلا ريبثعا

 ةمه للعم ىل نم »* عئاملا عماسملا هنال 5 مضاولا يتلا و قرع

 ىذم *« رينأت دلاب سولةلا فرص هب سانلا فرصأو * ربحا ا

 : ركلارامضم ىف ىسسلان ان وفلختملا نظف م مدعلا لو انمىلان وشاسلا
 ف ”فطأ] | تاعس خرورسمء الكا ىرذ ند ”لكو *« دورغ مه دحو ىرجب نمو | :

 ى_.ةلئامثلا فاناب راهز الان ويع َمفناَك « اهتاس>ا ىدانأب قالا باولأ َ

 قوقعة عاجلا كرت 3 دو ناةراحتن بر * رومالا فحاسملالا #3 اناا

1 

2 

 سس

/ 



 اق

 طخضسل ادزعةب وةعلانوكت *« ىضرلا دنعةيوثااردق
 كل لوب هنالإلاانمز نمزلا ىهمأم #2 هنامز لوة:اذع <« هنامز فرعي مل نم

 فمن امه دقو دقور با فلخ ناي دامرو « دلب هضم نم خرفمك + دعقأ

 * .دلَأ مدخر هدإا »ني هراونأ افطأو هه-ودوسف 3 هرافورتس نم بتشلا

 بممحلا مقرتو 3-0 رادملا ولع س اسالاب ين * دسالاءالبلا دبنالا عولو

 5 قيال توص نم عزف»ال * لزاملا لعفلا *« رازالا لاذأب

 ةعطق ءرملا ٌنظ * قرشلا نم فان الرخلاو .« قرغلابد دجال وملاو
 * سود ماودريغنمدعسلا + هلبل عق ةاوعىردأ ىرلا ن :.بككو دع هلّدع نم

 مسه عطو * و مولا * سومعرور مس رع نمل او
 ًءامزب ردا هلداتنا ردقلل هرأس#ا !ناشعملس نم * ها رع ةوهسش قل

 انا دع ريمدتتلاو ريب دتلا دفا مم» املا لك .دقرددلا فّرصو ردقتلا

 نونلاو واولاك + ناوهلايهئازج مزح يف مدو .* ناوخالل ءافولا طرش ىف
 * ريسغتلاو صقنلاب هذورح نيب نماممصخت * ريسكتلا نع مسالاانتاص ْ

 « هعينصلاو فورعملا *« هرانسخ مه:هاهلويقو هراجت مائللا انا ده

 5 مالكب رخل لوأو 5 ماعم لم املتا شارغل وأ * هعيدو رارح ”الادنع

 | دقع لحم. « نانسحالا ىذانأ 3 ماصخلا ةمّدَعم « ماكالا دو ناك

 | +« ءاودلاءادلا نم ناكامجرو هءافك الاريغمصن يشل نم « ناغضالا
 داوعلا سولاج لوطو .« ءاودللا برشالريفقاةعلاعاور صضاىهالا نم

 سدج ةعبلط ىلطملا « لاوعسالا لم"ارزع ل سر + لاه« املا« ءالّوثلاو

 ىضقت تح مانأالا ىلعهللا عمو * نارمسملانيكريبدتلاءوسو * نامرخلا
 اذائتلا « مراغلمفكلاورهذلا اب لفكت تادع زصضتو * .مزاكملا نيد
 سبا « هالتقاهمعطأفرومطلا شيربراطمهسلاف « هاضقالم نادتسا
 مصف نكن م « ماقأ ظللا لدعقأ اذان ملي ه« ماهل اراذانمقيدصلا
 « زيركلااذرط < هلاعفأ بنطأو د« هلاةمزحوأ « مركلا غلي * ميشلا

 «. جدال قلشريصل لولو مياس موللا ضراوقنمانا « تيهعساكوهخ
 إسم حاطبلا رورممىف تقلأ 3 ,نراغلا انكيسلاةقارخل | ثئاذا

 ىةشوقالا رودلاكنأك » سالملا سف: ىف عفن ريغ ناك ن م بهانغلا ظ

 سااكلا
 دلل



 «ءاعدلا ىديأردحا » اءانملاو بئاونلا سوساج * اناريلا نسلأ قالا

 بيردمملاناو د نيعللا س دلي اقمهش هلع عم نالف ءاعسلا باوأ تعرق اذا: ْ

 « ءاودءاد# لكل نأ مىوه ىلق "لكل + نطام_كاناوخا ازوزاكحأأ
 اذ مكيال كه ىنغلا * ايرلاروهز ىملالا #2 ابصلا متت لالة ءااخا ْ

 يس لا #3 زوسسم ناش ةكئالملا عم هل ىسماو « رضتحا نال ٍ

 « حاورالا ني حابرنع هظفاو * حاطبلا مسفني نع هطخ نيف

 «رهدلاددس< هلو دالواذ « حادقالارئامضىف  .حارلا"رسنع هانعمو |[

 ىةكلاةرورمذلاتءدنا *« رهو ضورن..ناوشن هنم ىتلخ هقوذ م 1

 تانثلا بادعأ تفراذا #ًٍ ساك الا بولقة رسملا نم تلخ # ساك الا ٍ

 ناكن ا 23 رايعسالا تاع مودي انترشد 3 راهز: الان و.ع تلسحاو .

 فق توسلاو بابقلا ىلعءاشفا | لن درج اذا 5 لاعثلاد ب ىلع م-فلادربا 3

 رم ةمو ديرأ ن نم ةقرافم قانا ع توبكتعلاتوو نائل لاروءقتواست

 َن 3

 د دوعر قراس نأ ع دح لام هتشمو ى يهح_ثدالام دساوك « درأملا ا

 مك + قروأو لم لا رضخا نحس قرشأو عملاق نع دوح لف او هواش ١
 0-5 هيداعأ رعو د 6 2و هركذ ةانك هب هرع لوط: هلال /

 ىرج تداك ىت - هدا الا نم هلاعرهدلا دوع بطر 2 هيدا دضاومأ 1

 نمزلا ىلع هذ +« رابطصالاب عزللا عاب نم « دس'الا ىلع هلزانم فن
 دمقال ءانع و دليلا حصن #2 داسحالا

 قخحاماهسع نمنيب * .رهوجالب فودسلالّقصو
 ءىعا<لكل ديال +« اقلك ابرانلارطع هن اكف *« افطي <رشلاب ”رسشلا لاق نم

 كيرش قيدصلا * قيقرلا نعوغت_الزمعلاةيدانئالاسو *« قردص نما
 نازحالاو رورسلا تلاحق *نانعا|
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 حم 4

 17 تعدت

 | < ريعسلا نزاغ كل امىلا اموتامأ ايد اجهو 95 ركدو زر كس 1 توملا |

 اراعدتلخاذا 3 فر ااهردكتالروعر عمال د فرش دريغح دم

 | تان أف« ىنانقل اداؤف تءلخأ مي بلقاا "هلي ص ناسللاف نطاملا "هل سه طالا أ[
 || هرحاوه « لاصالاو هراخمأ تضرقأنامز مرك هللا * .ىناوخ نم ىداؤذن |

 اروثلا مدقام #3 دءالا ف دحام ةعفرب كهل مهول « راخ ”ةلاوروتفلا :

 ا



 مال

 < نازحالا ةواس « اهفسلا باتعشمنلاو طولا قانسلبو «ءالقعلا'|
 أردتااناجالا * نسح ثيدح انور دقو« نايدلل رومالاد.ل اقم ميلست |
 ىلآ ىلاعملا « مي نأ همزل عوطت نمو« مزلم عورسشلاه نزلاومسهلا بهذي

 بنذ «* ناهد "الاقئادح قركشلات نب ىدنلاو - نال مصفأي ىناعملا

 |اهدحا وتدقف ىلكرادص فذ د «اهدعاسواه دي همل ا تدم لامل ىلا 5

 لامع الاى انأ له رسم ياام دف ةسول دالك + ٠ْ

 | « اهعاوادرامت قيواهعفاتم تتسرجتاك الا اهعمر ٍسرادإاةناطللا

 وا سا *َ نيعلا نم لجحام لدلك رخ هنا ىأر ملاحاوأ

 | ةيانحرصسلا ىف هتمزل 5 مانملا ف سورعي لا دكوأ * نيعالوا 2و

 |رارزأ لامثلا ديت ضقءارضخ ل سف ءانسحالا عيرلاام #* ماهل اةرحاو

 [ضاسواهب ارت نس>ناردغلانمراو "الا نوبعدهاشتل » اهرودر

 « نسولان نعلا سنادءسن آتنم + نك لاو قيدصلا * اهرودص
 | ةصصعلا هباس> | ةفصعو د هناك ىدصي هقالخأ نا اونع نم نيي نامت

 0 ”هياسنانم قرع طلاخ 5 هءاسح أ ىلاترطن اذا متلنو * هللاقم

 | هس كلريخالرهتو « هبكرينعلاهالهنعتلزنراج ةماعلا لاثمأ نم
 تلك + همانأ دعتال

 نوذح همأنأ كلدع »+ هدفرعخالر هش ”لكو ْ

 زع عاشالا ةرخكح د مهاربا راتتراصا * مي لهال ىئغتول نالف

 7 « رغصيال عجل ناداصلا لاق اذإو ردك ادرنم نكح نمو

 ري زع باطت نأ لادا + سق مارجاهمرحاهم لك الو « سل ىدب بدنح
 ||| دقو «ءاملا,مركبامنا هءاقلاف ضو «دوجوملالذيدو+لان اف + دوحولا معصم ها كلذنمملل

 (ليخىل ليش لات «* برش سطعناو * برش عاج ناراصةلاراجج نا لق

 | «دقنلا مهردنيبناتسشو 35 راسا حبو نمريخ 5 رجاؤم حقا

 ىآو ةحابس عفنت) #* ريداقملا اوم تيرطضا اذا دعولاراميدو

 رارقالوهمالس ليجا لصيول 5 هحابسل باهر ا ضر اغنذ 5 ربدتو

 ةظلغ باقلا ثوو #* هودّعو ةيشعرعللا لك أ ةموادم» رثالا ىف« هحار

 أ تارخالاةشادابب *« نالغلاروبا نم المل لك ًاينالفو *« هوسقوأ

 امم سل وح مح سم

 ىادكه تدلاربش ليوا

 علم نمريخالا هرطشو"

 ولورو_كملوالا» رك
 ريح هسف سدل أ رمش الثممل د. لاك

 قالطغأ



 »ونه

 ١ اوذقي ل ىذلا نمنامالاكلو هلورطغاةأنؤكتت قوفدتام
 أ لوبا ةداقر نم ىلنهبلاو « ىرسلار الا حابصق دجأ اذان اهو
 | ماج تنثرو #2 ىداؤة هم ىلع تفدو ام دعب # ىركجصلا ة: ال

 ىدهأ لاو للالو * امةبدم ازد تلو »+ ىدادوفثاظو هنامأ

 فكي مولا هارد تدشنوأو * راعيالو عانال هبط ناكبف *« اعدم

 هلوق ف بطلا ىأ به ذم ىلع 5 راوؤرس هتان

 هدوخس | رخفم ىف اهنكلو « هديفتسا ددسعق ىتيغرامو

 لاق ثدح ىءاطل!بعذمو

 امدخ"الالا كمدخل ىف * مهلاؤوج ريماوقالامدشنمو أ
 . نمرامل اناذخأو ىملازيعان 12ه نع 95 نزلا انع بهذ [ىذلا هتندجلاف

 «نانع الاذب بجسيسق « نامزلاب اتسع تامملا ةماقملاتَت *« نمزلا
 « غانا الاوىلامالا لكشميف « ماركلا ءاّبفتساو « ناصةنونامرج بح

 رابع "الا مات ىف « راصقلا لوصقل ا هتيعس مئاصتو مكح اههف لوصف هذشو)

 || هدج- ىلع ديعل اهلل ارأ دقا هده ىهو هلوصف يت زتعاا نا لاونم ىلع ةحوسته

 «ن مركلا نم منا اركتشم هتايساو ءدلبع ىلع ةملظتاهلدجنم #2 هنانج اركشو
 تفس ع َِ 1 سيح 95 ف :

 ةيبران تزينت رقت بوقلاو نولي« #0 |

 15 لربع لسع نع لح كلخ 0 مجاب - »ع قرح | !

 رازّلم اذا تاصتلا لات عولوماسملا تاليه اشعه نووي قزظاك |

 د ىرعلاةدودٌتِم هلع داب ةرور نم منقل ن مادوربامتسلا # دالبلا |

 5 هرارزّأب رزولا قلعي لو « هرازانم ردبلاعلط * دادبلاو مزملا | ْ

 نم 0 ءةكمملاو لشفتا لن غو ؛ #* ل نمو فيك ظ

 كاايمشو #3 تاشلا لولا ةءاصش »و همس تل نمسا ب توفل ا

 سيكا «هيناث ةعيبطةداعلاو « هيراسعاطللتا قالخأ « تايثو مادقادشخلا |
 باقع نسل اداستاو نيعلا ضامغاىف « نيدلانيدلارسكياكرسدكللا تفي |



 ىرخاةطسى تسلا اسأقو هلوق

 لد.ت ةّقحو تامأ لد, ترمددأ
 عمم حأ تّثتف
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 هب

 ٠ | ىلا دلك عدف « حيطسو قش ئامنأبانأ *« حمير مربغ له الت اف ا

 هس سرس وس سر ريس به حس

 نكنكنالو <« تنلاراتسًبراوزلا كت مهلا لاذأب كاتو ٠ تلو
 هتاركسث لاقف « بارسلا عل هلىءارتامل < .باريشلا نذعفارأ
 |ءسسلو 0 عدتو ّرغ مركحلا 3 لادن اوى ل عحو كلاس

 لع ىدهيدقهناف < نيغراع الا سفنتو * غرقتاصعلاهلل-ىذل وأب

 ْ ملعلاو 5 هناهش ثا دحأ نمرهط 3 هن اح ءامىف سمغتا نك * نيقبلا

 فذ نمو 35 اهرفك اهلخأ ع ف اقل مو 35 اهركشاه رمت نم ةمعن

 أ نم ه هريضرتتماتفم بان هبلاومنم قب دبعكو *« هفداقع
 0: نب لكف لرد 3 داو ال ةبصخم ةذدس ىلع يف دع هدوضطهتغةءاغ

 'ّ دا "لك رفظت

 همقلىفتشتقز اهانعموالا لحر نمكلاشمع تلمأ املقو

 | دعتاط :دت“ الا ىوبتو < داعتسالاو يذلا ةاجي 3لغ شبالجاح

 آلا اداخ #* مهلا ددقمو لام“ الاةدعك هندسسف د دا الا للمقهل ةعض اخ

 |قوراف « تافصلاو تاذلا”ىرع « مرح نم ىف تقالتى امالا اهل تح

 ْ: ظ تاق" الاو موعسل |قايود همكح

 مك تافانثدلا مسنناو « هتمع كنغشط-نارهدلا ىرأ

 0 ا #2 ىوخالو نكحو نمالو ءاطع

 || « قينالا ضورا هتثاشن <« ريدعو هضورها دو هرمشبو < رمت بدعهدروخ

 ]| مخوافو تاشو« هصرأ ةزهو 95 هيملاكو # قيدولا نصغلا فشرو

 3 [|ةاواسمو »ع دانوأ همام اهنا تامسارلا دون #4 ذادتسلاو لسحلا هنف

 || بطو « ناتطالاوزاح الاد اواسا ىناعملااهفريخت *« باقئاوتادحا

 ظ ' الفاشر ده رمااقتا راسا * اهرشنواهط ىز عورفو لوصا

 * هدرب لعم لوالاز ارارطلا نمو هدتسو حش ةشاوح قو اه رددهتنةىلاعملا

 تفقائمةكآذف <« لولا اتت زارطلا ةمنغم * لوصالا "وزب اقدمه دعت هس |

 اهدي ركي تازناذاف * نيدلا له عماج نيسرذ-ا ىجح اح 5 نيطالنلا |

 .[| اهلعلو *« اهلح نس هراكملا:دقع دقع ىذل!ناتلق +« اهلمو فقلا

 8! اران/رسج لمح نا
 0 سس ممم ملا ا



 با"

 | ءاهقفلادحوأرعشلافودو « ىراسالرعاش هقفلا فوه
 ءالوهىلا الووولزطحو هى هو. د ناءال الؤهىلاال

 ٌْ اودؤت نأ رهاب هللا نالاهذا لهجأ الاف لهج" الاعدقت هسعأ هلل ناك ْ

 ةعي رمشلا سن ةبعلم نيدلا لعج نأ هلكو لوسرلان اكو يلهياهأ ىلا تانامالا

 اهلصأو اهعرو
 ىقطصملا نم ىربتست ت سلو -. قرولا بر سه رتامأ ىللق ظ

 ١ نبازقلا هلع ل جاو ىلا هنت نم رام دق تلقا عيسي 5

 || (انامهرمعال نم تامو) *باقح" الا رباغيف هرهاوج نم عاضامرهدلا دل
 فحامع عمطلا بار تيضفنو" * ىوكح كاورهدإ|باتعتّمسدقو

 ٠ بكرالو #23 راّرط دنع هسيكعدوأ ن قم مال ا #3 ىولسلاو ّنملاداز نم

  1احراد هاعحاو * هشغب لئاسلا مصنأف #4 راسل قاريملا نعل أس نم ||

 اهديك صوصقلا رس هن هش: نأك * سود ءاايم دووعس ل كيو #2 هشعفا

 اذا)* اك ىئسأ هللاريغفأ 5 اه مفأاغزلا سرح أدقو *« سوكعملا |]

 نط»# د* مادالا غبص نبت عنق دقو ( عنمأ ف دكسح أح ى ميصدع ناك

 ىن'اك « قيفتسأال ةريطلا ةركس نمانأ ىتمىتخ « مال_ءاوىالسلا
 قي دبر نق ىوصم
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 اهماقس بدبطلا ىبعأ ةلزنع # ىقئاق ىءاؤدام ىنال أس: ناف

 دفنا اف هضيرامزال ضرقلابلك أب 7 هىرتمىذرادف ف سونى سدرك
 ةمنغلا نمتدضر « (هضرأ ىت اك ى ك٠ تاكأ)« ههذمسأملاذسو ضرقلا |
 | ذعلان ب « بالا اهعض ىل ٌحامت باطىلات دعو *« بانالا ا
 + يتلا تةساذاالاءن تاقو (قياوسلا ىرجتو ىلاوعلاَر 2 قرانو َ

 ممشلا وأ ىلاةلذملا ضضج نم تعفرتو || 1

 لطعلا قءقح لكم ةرد #*ف هدفع نمتطقةسادمج نأ 1

 عأ مصأ) ةناهكلا قشىبفتهذا 5 نعاظلا بادحأب تلا بادهأ تدقعو || :

 «ناطوفل بسلا مارال الاتي ذاح امل (نهلا فيرطغ 0 ١
 ننح ى+#تدعناو + نتحارا نسحًاباعئاك

 . لها اودساخلا ل # ىّرمام بعص نمناو

 م هغ

 .:ديينتتتضم و دي



 هك

 | ساتلااهدرب .« رظنلااه.رتاءاروقراداذا يب رصنلا ملء ىضياشيرت رف

 « هنلاع ةنح ىف«اجأ ارسم ةاوووإبلا ىترالروأ حربىه «احاوفأ اح اوذأ

 |ىاتلا عومدكح *« :نيعم لدسلساهفىرح هساد ريغاهفوطق

 .تدسصاو *ه .رظانامر ىلا هواهر اون نومع تدفن #0 نيك املاوهدهعىف

 -لك ىف ضرع #2 هريساخ نيدملا ةّمْفص داعأ نم ىلع ةمعاد اهراصتأ قاروأ
 معطسو .< هنامزلابهنامز ىدعأ دعقم 03 هتم م ةداسع ودحربو © ةمسعول

 هبلالع اذا< سوم مودم « هناهكسلاو رصسلا نغقشهدهعىف مان
 رارش الاوزراعقل اهدعت 0 ران تدب هتنيق#» سوسملل ىهتا

 ١5 .تاناوهل ءرابخأ نملاذ ىلع « ةححب قش قؤياملاعادغ

 0 ا م « نكي لوولعي مالسالا للود
 .لاوق' الاف قا صا لح نميإج داع « لاوزلاه+_عت ىلع هللاَن هالك

 رجلا سور ىلعامب * لوضفلا نم لوصوم مهلام فرعي موق ىف« لاعف الاو
 لوبلاةروراف احب « نادناالا ةككةمطلا فرعباك < لومكنازامعأو

 ناول “اللا نم

 .بيطتملل هوكي ىذا ناد »* ةزوراهقرهدلا ادهلاول

 اعاتم تقلخ امناف + « مكحمءاًاباوعت هنود ىلاو هنلاهللاجوأامت"ك

 هددع باءطل او ىهتنموأ دص سدقلا قورع تنح اخ + مكماعن الودكل

 .لئاف هلدهردقولعو لداطالب هتعقرذ" ع ىهتنملاةردس

 اتتلفاس لوس تنكو تولع <«  ى- كلعنامزلاّىرخ دل

 انكم ىضأ هب اذ قرذي « .ادرف دا دعأالا ىف ناكمةرك
 | هلا «+ انارس تةاكف لاا تريسدقو ةمادنلا ه,تلح ذارفاكلا ىردولذ

 اا » انارت تنكح قتلا, ةمانقلا له“ ال لوقي نأ ىبعتسال بارتنم قلخ
 |مكف « مكحو ةلودب رصدإاهل ىذقاذا هصقأو 2 منلا لاوزىفهن_ح1

 هدفامو ثديدحلاو هقذلا ودنا 5 قب دير ناهربو ةخح »* قيقر#ل دعس

 تانلؤاخ هدمت وأ 3 تسنوقئار لزغي اأو انتعزتها * بيرغلان م

 ةصالطناو ىوتنلا ةنازش قرط« ةيهاتعلا بأ تايددزو ىنملا دئالقورهز

 ةملاخ ةمآ كان لاق 1
 مدسسلللا



 برا علاو تالا ةمقروأ 1 .

 بوله « فالح ةافح 3 + كوشه ل شقالبب مى #3 هيايسما ا

 أ

 ا مس مسوس

 ب 0 < لوقعمربغ ةح نم الا بكرت ناك هالولو |[

 1 ظ

 دبا

 |طداح 3-0 اوشا تو دلرلا ال « سلاجاو | ظ

 كارا وباجر لع كد سرح حران اريعقت نمد *« سرد

 ستلمريغقدصلاو غخرطشلا سرف ىكح معاص هن هنودرب كل

 :سرفلاةتوسلا دعب وصتع سردي «_ءلعمو لكش

 عمملن أك ذا مودسن اقهدل اقسم الوأ + تان اونيز امن'اكلافطأو ||
 ىردوأ *« هلسعاف مسي ملاماده « هباوقلوقت دولوم « تاك امتكتالا ٍْ

 | نأ ىف فالتخا مسهنب عقو ام + ةلوبجم لاذ ىلع مسهتسهام ناءاكملا ||
 ارصانعلاناو + نالداش ةرودلاوىنومهلانأ اولاقو + هل اوعمتاهاملا ْ

 ا لودقمو عاف نيام تاسفمكلا ناو ع نادي“ الا لولد لق نك اممم

 ' هيوبتسةيرعلا تاويل ضو أذ 1 ا 3 فاشأو

2 ٍ 

 1 ! .كتصاا مأ كش . وتو رثعشلا ىققدزرفلا عقم رطاخ

 ٌ "5 لحرو ب راو لفدلاةرمرخ ال

 ةنراق وأ اه اراد نكاوكلا فرشأ لحزو .« اراد هتشاغلمعام اك
 ىعأ 3-5 نيلفاس لس ىلا نس معنونأس هملج 4 نيملع ىلعأ قربك" الادعسلا 1

 شلبال ارادت عاقلخاا « رشا أ مدا ىلعراع دع رصيل اوةريصبلا ||

 دس نمل واؤهو » دودروغكو هوردع هل لشي فاو ه دوصشلا كرت
 2 هموشأ امسستنا سوسلاو ساد د دس !ىفءاداوداد_بملاو أ ظ

 58 بمثل * دوع "الان دنناو موملاو * همودقو همدق ةداعس كريت قارب

 رزكملا ركسلابازههدتعموقزلاو هب رطتيالو اهاوس ئ

 اياناسورعالاو رسو سانلا يم هل نبا



 ' هلظريغ هقباسملا» هلهم لع ىرحادا ه رظنلا
 ا 10 ١ ةقك قارن ضرير لالا ولا طوي زم داكولا

 ١ نعلطن عفرتام  حافصلا قوربو ماتقلا مات رودي « حامرلاباعدوسأ
 | * نونملالسرمهلما « مهبا رتلسقتل هسارردانالا « مهباتعأمما||

 5 حانةال ةيشرأحامرارعسو 3 نوسحلا عيتاةمرضنلا ىديأب مهو

 0 هففعتم قدصأ!نع »* هفوصتمةداسو * حاورأ الاريغنادنا الا تلقنم

 1 ني نأكر بكم“ لكنم * ةداصسلا ميهترادت توناحو * اضل عي ابر

 ةضفا!ىاوأ ادهز سعال * ريصق لب ذ تحن لد ووط ريش هم 2 ريشن هلانرثملا

 أ دنج هل < بالطلاق هتماهخضم مو اهعلطةوان ىف اهدجوولو ل بهذلاو

 ظ بدو صقرو لك أ 2 ثنغاربلاك"'
 ءاملا لعاوشع نداعزلاهداعندوزملت !ىلعاوشم

 بامقو ع اسال ىهروصقورك اسد ذاق 3 ىلا كل ذ ده اعم ىلع تعم

 أ نوطلتا مظىف اب ىدتهي ارودي انعل عا تع + ىراردإارعزلا اهلي دانك

 كلتىف اذاف <« اابخااوزلافمكف + اناقيءاركلا نمىه < ىرالا

 » بازتاو لج تادل نب * بارتلا لت لاثثأو عاعودوررملاما
 تلقذ « ىلاومانرمعلا برض نم لك لاغو «ىلاع لكصض+رأ درعبلاو
 1 تدان فانفو م نادعلاكال و عضو ةيءادصك الوءامودو كلاما داق

 لهج تيمءاطغةلطاو « متا ريق ةبق بش 54 ةشاتلاق و هناذاعفاروقيرك اليمان

 * فوللاو لزمملا ترفق ءراد سل تادول هلَغس ”لكادرع + مام هفلخ

 5 ع حالو مصخةمول ىناحال ه * فوختاو عوللا سام هللا هقاذأو

 هسارمضأ ل بقريصي ى>راد" لكل ديمحا ياك * عالو برظقو سار عأ 1

 دنعداأ نصا! قو #2 نعمل اريخلا| هلل هنمدهسصح دلعو < .ةحييملا

 | نمسأي لع بص ةردندورس . تار اكسس + نيبتات رودتتلا

 نينا ىناثحورلا لقئىو *» نيبلانمزمأوهذا « قالتلا

 توصهلام ىعأو 5 لامالب ىدوهم

 دهام لا ىلع هللا تضغ < ركس نمل اذن اك قدح 5 رَوكَلا هعفد ةقاذم
. 
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 ل سمس 1 0 00يبتبتتسسا

 دجاسو عكحيصاازو « ىريسلار تنل نيبأم ع دازو ءامياريسغ

 «نادلولاو روما, تتلمةنج ىعاذاف « ركذلا حادق نهذلا ةباحىف تلجاو |||

 ادعلاوة اولا فوخالول «٠ لابعتلاوامدلا هفطا ىرتل باتو .* .لازغلا

 يبعنلاءام هيسفىرج « !دللا طوق سهدخدرو لعل قلا تطقاشت *

 ءانسوانسءاك ذقاخ < فقول ةعلتلسمارولذى آر لاهيفراخو . تنسفااو 1
 « لت اوءامحلا س صدداجاذا .« ءانثوافيص فرسشلا تزاح هتكاسولد |

 بؤاقلا ارْغِمأ ي نح ةبتكص ىف« لقملا ب ادجأ ىلمانأي ىتيعادرو ٍتبنأ

 5 اهيومع "بلا ىلع تمم ناو (انافجتالا اوقهر و دودقلا اورهز#« اهتمك ظ

 لامججا ىلع |
 ك5 # ردنم - صيمُملا همؤّدقأم 1 ١

 لكلا هفرطن ىلق عطق « دقن فكال اةوسنلا عطقنا

 اكو هله فلسا او 3 ادنلاب ةدثصةراعتسا اد درولا هلمرععمسس) ١

 ماركلان 25210007 نمعلا ايظلا كلتءاوو نمو * ىدزللة د: ناسا ا
 00 ءاكذلا اردب ىلع حوفي مهرمشن ريبعو « دادملا مهَتيِلاَع 5 نساكلا ٍ

 د ابن دو ع بو 5-3 معاربلا ماهم لا اوشاداذا ظ

 ١ روكي دال نم و اداة راعو م داش نال يراسل ظ
 | حراورلا دياوأ دم دق ىهىقلا 5 . مجباوسلا حورس قو اوز ىلع تارمسلا 2 ١

 دعصنأ «بئللاروتو نانعلا هقسسسو بيص نم طن لمسس 5 غاونلاو | ا ْ

 | .موسرلاو لال طالاروغراس لا اصءزام_سعرتخم * ىركلا دج ىف

 | اكلمزواج اولاعا « .مورلا ةمتطتطبسقب لاحرتاا لاحو تططح سا
 * هيديعاس اهقانعل ةمدق رصلاو 5 ارعس و اريخ امامد هدو * أ ري وأ

 م رظنلا ىناوس اهبطابر ىف تمساف 3 هيدي نب ضرالا لبن حباوم ”الاو

 ' ْ املآمو مزعلا براع ةنمطتاماو «داسحلا نع مدنلا نسا رضأبم زلط ةدقءاناخ |||

 | هنافتلاقرمس ندانش لكم < نانا هراك ان تف-ذ1تاووشلاب تفدسو

 ز مديح خأ هل سب دل 3-0 لالدو نسح بنسوب (انامأ تر دق نا كس فنل بلطافإ) !ٍ

! 

 ديدج هنود”لكبو « رصبلا علق يسب «ءاضق مربخ طبهوأ «ءاعد باس ]|
 ايع 15

 * ايف
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 ْ ىداوب ةعناكإسداءاو ىهطن دقو ع قيفش نع ءاعدلا ءامنبنانمعنل ا انأب :
 قمع انقل

 قاع الاعسر حوص دقو # مركللا قرو اطبتتم تجرخ لا *

 ش متاوطلا ئتحوطف 5 مشوا يرو # مييطحلاز ع ىتح ا ١

 5 ىتنانانب هزلازراس دام ىلا ةسعشالا ىرقو * يلام اتوا

 تقتلاو س علا سبل قاضاذا ىدانملا بحر 5 تانثعلا ماس ةيصحلا رم

 ناحرو وهللار م فطتقا اذا * كاد الاد هانج د تانلملا [هعاح

 لوعُم هلك انعم ع ندريصعت 00 نس هلا ةماعتو »* شلال 3 # ىناهتلا

 * عئارلا لاإهلا ضوراخ #* حدقلاو قيربالا فنامعر ىلع * خرفلا

 | نسملاسعشو « بيراعالارذ اجامو * مقاربلا ماك آ1ىدةدلل ادروامو
 ش سد اللا بحت :

 ىعدامو باحأ ادتنركشالت * ب لو ةماركلا ادبتوعددقلو ْ

 ةحاسمورضللا:ةفالشدلهاو * : قانعالاود ان الا ىفبرأدأ لزأ 5

 ءاضتلاوردقل ناد وص ركع عءاضفلا تع الن ح ريأالو قاك الا

 لذاوعلالوةنامام ف ىأو .« عما سمدالبلا نأ كلم
 « ىراهملا ىديأب هناهملا ةقْش عرذأو «: ىراو مزع ئزداملاد حدقأ
 70 ضويل دا! قاسنع رعساوا لئاصال اوراس الادورب عفلتأ

 مسن # اعلا لع قع انعمتنع خشي نأ "ىلع + لح اسرجفل ريغ هلأم

 تذاكوأ قداص د ءوتبص نع قالا مف

 قرخ محم” كيملناتلق « بذاك دعو اضرتىلل مق

 سيساوج تعبان رابخالا نويبع تدعو +« سالالا ةقث تدع انوأأل
 | اد و يس طرش لوب نانراوتتالا درا ادعت ساوملا ١

 اخاص ع نامرحو درب لن دامح اس 95 نان رعرب دنةرهةعاعفار *ُ نيش ابن

 مركحلاو * ناريذساو ناكسلا نمراءدلا ترغقأو 5 ناعظالا تلكرا

 05 ساق « هنكر رعضعضاو # همْرَع لةودحر تدكرو 3-3 هم لذأ

 0 ثالثالا + ايفان نم قلوب ©« سيعلاالوريفاعنلا الو

( : 
 قشعي علطمالولاوثلا نم + ىتريعركال_ةرايدلاتلخ

 اناخ سس . ا ا



 تيكا

 ماركلا توت فيك ادرطت ااوموق* ِهمّْوُش نم سانلا فيو قس 1
 مانت مكصويلا تول اكلماب م انني املاس هارت فيك |

 ٠ نءانعمم دقف 5 زاخفالاو فرعشلا - 5 راح الا لوطب سيل تاق

 ْ لامعا قف د اهل :اوأبا,مداعسورومألا خابت 5 اهلئاؤأ سات اهداض

 1 كيدلاو ني. هلوأ نملرابملام وبلاو ىامرصعلا نمد علا دلل ةقاعلا

 لغان لاق د ريل ةضدملا نم * ميصفلا

 راختفا هل سلؤر_دفف مو # اماع نيرشع يتلا غلب اذا :

 : * رهدلا ةكضفرس اهل 5 امح ناف. #4 لاشقلاو لمةلاةرثكو 5 لادا عدف

 #2 ب مخل 5 لهس نزج لكلو 5 رولر اضريغءاثغل اًواعو
 ا

 « قعتناهو 5 ل 1و دع يضع فشلا لآ نك 1

 اهرب ل ضفللاهوج ا مف عابالو + افرط ىلاعملل اهيف دح الر ادإ

 ,بيطزعلا تنشب ناكم”لكو + .ببحم لسا ىلونءىجا لكو
 ٍ لد نعى نبا برةبسآتلاعاذلؤرادلا مرام او قب رطلا لدقق مفرلا ليقام دقو !ٍ

 1 ىأرذاملسو هيلعمتلا يبص لاهو « هنملاهدول لدنع تمدقف + هنملايفاشد

 « نانا قيفزلابلطق « ىلع"الا قيفرلا فمهللا + ىلوأ هيةرخ الارادلا
 ناري اء ناكبلادعب مث د« ناكساايد!دلاابغاف

 بصانملاوالعل اوىراع :رهدإا ىلع امناو ناهأ نار اعن سلو

 بحاصو ل بلح نمانوعربلو * اهعرك ناهمرادف ريبخالو
 بلاعثلا ديصب تداتعا دقانالك# يشتخا هيا :قوارضلا 0

 -« (ةلاس رلا تمت < ظ
 نوعير "الا لت ”اسرلا ملأ ع نذر املا نمىلامتدر نا باوحلام اان اهو

 ةاردلا جرو ضن ارفلا جرش ةيثاحو تادلت ف ىذاشلاريسفت ةمشاحو |||

 ىئاوحو لح رلاو غاوسلا بان كصو رهاب دحو سلام ازار طو

 ىناوندقروط وعم مظنل | نمىد كلذريغو ءافشلا حرشو ىناملاو د نزلا |

 .هذه يه !هئانعو مورلا له لاوح اهيذ ا
 ا

 ٍ بنتاكمو لد اسررودلللاو مو باكل اذه ريتك هْنمَر مدقو هرك ذا ةاحالف

 تركذ تلا ةممورلا ةماقملاو راصّتلا لو هفل ا انه اهتم كاركذ اي اهواهعجسأ ل

 ةفئصملا تافاؤم

 ةصورلا ةمانقملا
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 انفارذج ةناو قطاقزالا لاو : دعب *الارذملات أ داو او
 عرملاو نوطالفا تائرهو قارشالا ةمكحو « قيئزلا خت احا

 00 قازو دادي نب اتا وطاخوهيوسس باك نم ذخؤت

 ا هن رودس ني ةيرويبزلا ألاف كحول هفرعيل ضيراعأ ورشا

 ةلآم نع للف # اهلسعداركالا لعق ّرفو 0 هل در ىءكاكلاو ا

 لضفو + ناسح ثالثا اهقرطو ةذسانملا نعلأسو ع تانمعلا ل كلا

 ءامطالاًاظْشو 9 جامملا ىلع قطاملا سس دهتأرقو 5 جالا لوقيةءاحصلا

 ىدتقملا طرضاذا هناا د مالغلا نع ةعم_سلاءاعمالا تب صادا لاذ

 هللا لاطأ ىلوملا ءاقبسالا هلك اذه هلل ارمسآم لاقو « مامالاةالصتدقا

 ا لوط ىلع« ةمعرش ةجليارزع نم بلطو «هىهأ برعأو هس نو * هرم |

 هلل معف#* نيرظنملا نمكنا هل لاقو تابثال | نعزمتق + هبنملا نيدو لحلالا

 م« هالوأ ام ىلع هدمف «نيكاسملاوءافعضلاح اور اهفهل ِبرةَةْفاضو ةوعد !

 2 * ' هأنعو هيعت نم ةصلخ نأ ىلع هحدمو

 ددح هربع باولو ربهدلا لهمتك او نامزلا سأر ب اشد-ق

 دي الا لع لوط نم مصدق دول فكل 0

 | ديلاةاملاليذبصت « مشت ءاوحركجا
 1 دتولا كنا كح اهيف تنآو 535 ةيرخ مداراد تيصأدق

 دمرلاو عادبصلانوكي فيك 5 تسيغاذا اهنارغ لأست !

 ةيثنأو * باوب الآ[ ةاغاو انحرتساهل تلاه باذعل ا ةكت الم هتءاحو

 : ' بونلاق رصاص * هن اكح ريعم

 بحب نم هيأك < امورهدملا ىضقناد5

 بتالابعتنأو 5 دحاو سيح سانلاف

 الاوو ع : نامزلا مد لاهم لسلد َبنأ هلالافو « ناكلملا نايم

 اناج ىذلا هلندجلاف < رودلاو لسلستل ا ةععب مكحت 5 ا

 كدشاو 3 كلاتمأ تورضو:لو ب عامس اننمعأرقأو *« كلاؤس

 : اي هالو كوك

 .مالسلاكملع حوران تلقو * ىدرلا تنشخالا هزأ م |
 للسما

 تي



 د6 ْ ا ١

 ظ دلعو يللا عم لدعلا عفتراو « هلهأا نم ءالت_علاريع بلغت

 | ْنغلاو « اباثذ ةاعرلاراصو * قيفرلا دبسلا كلمو *« قيرطلا عاطق

 ١م تاعحول ناطال لاك ءاكللاضعناك دقو *. انالكهامسشلاو:
 لع ارزوو لست! !نومكح لءاكح نال تصأ ل ءاكح ٌكءارزوو لءارزو

 َّ ومحتملا لعشن ال !سانا الع يكسملا اذهىأر و كلذ ىلع نوردتال

 < قثوءالعلا مستر درطو * ىطصملا ةعبرش ماكح ءاكنلاو

 .اهدص نملك نت ناكنا * مدال نم تذؤملا وقنا ٠

 1-2 "الا لوقا | نأ لمقو 5 هلوق لبق تفص نافهتروراف قرطن ى املاراصف

 ْ مسا ءلاس دهاشلاناكو « هلوبمكح نأ ىثن ةلعا ةلاتسمق
 / نا ةوع دب سها زا ذات «تاطاتغل اًواءاضَل نع لأ بر اصف# تابجاولاو

 حورشوريسفتلا بكن منادمالان اكو + "نيل او ْنا نم هع لكس *
 نأكاو دع ةياوغل ىدنكلا يكمل ةياقثو ةيتيسلا| ةجريزلارراصق «ةيادهلا

 صاوغعوءالبإ ”لكل هم راضف #2 هينا رقاب ال نواقلا

 ١ ديد ققحم « قئازطلاولدل ا ةعنصىف» ناقل نومعأرقن 1لمقو + هيقس

 رهف د حجوحأمو جوج أب دسهل بنو 5 فلل لع هي هنا مم و« فلسا

 ا *الاموسر دّدحو « دعاوةلاضقنف « جونزلاو دارك الا "ىلع اد يف
 اوهلاكو « عقاولاوأ داقتعالا ةمياطمق دل نأ ىفىناعملا له بذكو

 ١ « سقلا صا دئاصق باعو « عطاشلا حالا ىأرو قافنلا ةقباطم

 لاقو + شونبلاج بطلا تابرجنق و «. سوهلطب مواقف لهجو
 نسالاىف دهزو + هرعلا ىلع ةبطبنلا ةغللا ل ضقو *« هس وعشااب

 يهز ار تطوف لاذ 3 هيداسلا نحاسلا لادالاو ىرصبلا

 ىئو *« نا وبدلا ”ماعطلا دصر ددحو + هيزاجاهشدأ لو انثالثاتلط

 5 ماوغلاربغه فر بال « ماعلا سرداالافو: « نالغلا هيف مكي ةس وده

 ةمسرافلاةغللا ةفاطل حرشو #ُ هيدركلا ةغللاز اعاب ى ملا ناوودحرشو

 وعشلا ”ىر اهلا لكم كل! ىلع سديلقا لاكشاىدازو #2 هسونلاب

 نهازبفدازو' »ع ”ىلعلال لدا دلل ءاهتسالاب تاداسلا بف صحو 35 ”ىلغتلا

 * اءاوزلا ىف ااسخ مو ةعدار ةبواَز دايو « انارلاورظاسملالعو اطر
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 «هلاكسالاةعب رسئهف + نامزلا ةهكافاوناكناو « نالذتاونادخإلاو |
 «ءاودلاهعم عفشبالىذلا < ءادلا ىلع نيعياممو < هلاحمالررضلاةديدّم |
 ءاوسالاوءالملا ندعم « ءارضلا ةنيدملاكه ءاوهلا يخولا ضرالانعدعبلا

 ىتح <« اهنمو اهلهأ نم صال نادوأو « اهنعدعبلا ىتأتنك و + |
 «ناسحالا عئاوربنونمم ساننلا ناك دقو *« نامرأانتمأ وع تاصتا
 رألو 5 هور مدع نئملا مظعأنمنأرديو « هتدسنعدعبلاب ىيقاعف

 |/ « اهسسرحم عم اخلا كازا هسنق- ع اهمف لاب طسناون ىارعا لثمالا هلثمو ىلّدم
 اهيديلاوواهتمح رخقاطناالف |

 اناقع فانا انلبو اتعرخ < طساو ةنب دمانزواج نحن اذا ظ
 ظ نماعفسم تنكو # ماجا ىف ىمسلا عرازك ماشللا نم عفنأ!ل مومو أ

 ةرجاو ةباشم هموننم بع « مال الا ىف سورع مك ان عافتنا هتلودأ
 لئاقلال وف عمسأل ىناكف « مالا[
 لَو هنعفعوذره لردقو ع صقان,كءرواس مل ادللااماذا |[

 ظ لمزم داح ىف ساتاريسك <« هراج بنج ىف هافالام رت ملأ
 ||| (صخررتورامالا اولغتاماربك) صقر صقانلا ةبحتن لماكلا نأ اكف

 || نمءان دهعام « ىلاعملا بتر دوعلاو قرتلا ف +. ىلاما :غىذلا نكلو

 ظ بد'الا عبسف 5 بسنلا مدح :لكنم ه ىلاوملا يمص ىفخدالا فرمشلا |

 لاعفلا نسحو < لاقملا مركب كلا ىن'اتنتأهراطقأ ىأ نم «

 تنمتامل دجملا مأهلنت « امن'أك لاعفلاو امحمالمج
 || لضفلارهاظ « هترب نمايداح هءادو ىأر « هركتل لم'الااءاطم بكر نم
 | !اذهنك دقو + باحالا موو لهطلا ستدنمهلاس « بادآالاوأ
 نعفيصةياعم)و بلح قرب لوقأ « دعرأو قربأو هنس عقعقو < دعوأ اذا |

 «هراح آب صتنونحم لكالو + هرادعا ععست بنذ "لك ام و( عشت” بيرق

 ش لق ناك ناو
 هباصعكلتم سأرلل وذل عبس رأس لاف نونحن ا اماذاو

 باَعلةاعريغو لقاع ظغا ىف عمجا اذا نولوةب 5 لئاو الا ةاحنلا عمم دَقَو

 مالكلاف ىح « ماكحالاتضقتناق « لقاعلا

 ظ

0 

 ءلَءو
 غ



 1 ا

 ْ ءاك د الاءالضفلا ةنوعشم لاذ ذا ىهووهماعتحدخو مهتم تدفتسماو |

 تاضايرل اهنع تن أ نهوهودو ا دربلاو ىرعنب ىطصمو ىغلادبعزياك ١
 نيدلاو هللا دعس ىذاتسا لاذذامهلجأ و ءريغو سدنلقأ هسرلع تأرقو
 ةريسةدم ىف اوضرقنا مث ءادإو مث هللا عنص هماشم مافىفوناملو ندسح نأ

 ءارتج ا ىلا سه" الا لآو ةنرخسو ةبعلمنيدلاراصورثأ الو نيا ملفا

 تنل ونام دعا نان“ اهنلا تعامل و مهتاعا وءايلعما لتقيع ارزولاونيطالسلا

 ان رز راكد رك ذذ لهما ةيلَغو ع“ الا يقافتتدارربصعرلا [متادشتا
 ليقاكوخ اذا ديغي مصنلا نأ ١

 ءامالبر<#ةلضورعلالثم * ه3ئيرزأالوريزولاوه |
 الأ نم ةوادعلاراهظاو ةن دملا كلت نم ور اب ىرعأو ىلزعل سسك ذ تاك
 نادعي كل ذءانثا فو ةحتافل اة ءارق نس د أ اهم قمل هنأ عم ءالعلا ىز فوه

 اهئاسؤر ضءبل ةلاسر تنتكمهر و مه دمك نم ةنمالسل ان”ىللع ىلا عت هلل ا َّنَم

 اهتروص هذهو
 هقب رمش مش ىذ "لك ضفخعو «* دعو لح

 هقيصس كبف فوفطت كفنالو * ”ىج هدف ق رغب رصلا لشك

 فتح ةنرئىذ لك عفربو .* فاو لك ضف حازم وأ

 أ لعزتتستال « لاخلا لفسلل ةعقارلا ةضفاخلا ابندلا لعس ىذا اهتندجلا |
 اهتمئثي ضر. ل نم ىلع مالسلاودالدلاو » لاوزلاوءانفلا نم لست لاح |
 لءقدقو 5 هضترام" لك ىف هباودنق ا نيذل ا هبصصو هلآ ىلعو 35 همفطنعا

 ١ (لعمرنلو 5 تبذدهو بدأ عت اذاو بقع همم ماذا لعمر هدأا نا | |

 57 #2 ثنا نم العتءوسأ | لعتمالو 3 نامرنم نلت سلا

 يرطا رعأ هدظع ىناساو * ىدعو لم "الا طار ىتثنتف ع اصعلاىل عرتوأ

 *« ةبجلا ةيج تمزا تح » سجال نانبلا نانبب اهضمن للعو سال

 داقتعالا نبسع ةمج د ”لكلو 9 ةمهشلا اهمعن قهد نعم زالاتمزالوا :

 ألا ماعطلا نم قولا نأاك « ناسنألا ةمج تعصلا موزلو ع نانملا ةسجحإ]]

 ١ تركت ه تاصو الاو للعلا رك ناغ ف نادياالاةبج بارشلاو ||
 بارمشلاو ماعطلا |

 تئاطالازاملا فدهز كوثلا ن هم "دوه ىدتحم "لك ف تنقالامقسلب ن و ظ
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 أقرولاو #2 و - نغ ىلا ماقول نكاملا عفر أي يتلا يعنلا ىف
 هوم قاح لع تأرفىدعنمت> ردا * حساب متالاعراوأبأ
 ادا ىناوخا ت فاو 5 بكرا لع يديني تون ةيرعلا مولع تامذا

 يتابع "الا مولع ةَقنو قطنملاو ىناعملا ترق تقرت 5 نلطلاو
 نلص الا لءاسسوم ىفاشلا و ةفض> ىبأ هذ. «نيمعذملا بنك ترطنو
 | منا لاج يا دالامت وم رصسلا قرا دج ىاهزنتم# .رصعل زب ا شم نم 95
 رثنلاو

 ا ديسل صرعشأ نا ينال و ىرزءانذعلاب رعسشل االولق

 < 1مرلا سعشلا مالسالاازييسُس نبا مالسالا يسم عندج نمت نمو
 عمو كل ذي فزاجأف سم نم هيلعتأرق ةوةعرفلا هسوردترضح
 نعو ىراصنالا اركز ىذانقلا مالسالا حسن - هبا ورب هنادو رهو هتافاؤم

 هنف تلفاكىهشلا نمرهش أ ةردق ةلالجومدلاو
 . لضف نم هبف ىذلاراثعمرصحل * نكح»ندهو لامرلادعهلثاضف

 لمرلا ل دع دهج نم حرتسأ تيرث « هد ءاصحا ماردق تفل لف

 هللا داز ىدابزلا نيدلار ون شل ىلاعت هللا, فراعلا بطقلا هنامز ”ىفاش مهنمو
 همفتاقاموهواليوطانامزهسورد ترض ها بنو

 همهلدملا ىلابآا و <ىتت.. 5 ىنأع سا لضفنيدااروذا

 يعض نأالا هللا بأبو . 2 هوءفطا نودسا-1!ديرب

 فلؤملاحامسشأ

 : هسوردترضح ىلا ىمدقلا حامن نب "ىلع نو: هلارب ماعلا ونمو

 2 ةسايقل ا هساعل امهتمو هطخي ةزاجا ىلبةكبصحو ثيدحلا هيلع تأرقو

 هريسغاو هي ىنزاجأو همانق ءافشلا هلعتأرق 0 ىمقلعل يعاب انيثدحلا ظافح

 ا بد الأ منع تديخأ نعود عبالا مما ذرعغو ىلهناعدتكربو» د: ىلمتو

 ألا ىانثلا <ىطاصلاد# ةمالععلاو ”ىمقلعلادجأ ةمالعلا انضش رعشلاو'
 'لوركرب فورعملا بر خملا دم نيشلا ضورعلا هلع تذخأن مو ىابانعلاو
 نيمرعلل ىدلاو عمتلحترا مث رب 7 يطل - تح نموأ

 ش من هريغو ماصعلا دق ىلعو هقلاد داح نب <ىلع زيشلا ىلع ةمث تأ قوزيفي رمشلا ١

 ١ نيمْمصملاَو « ءال_ذفلا نم اهم ن.ع تفرش ةشطنط_سقلاىلأ تخحترا



 اويل

 مالو ا ع اهمكمل مان الا داقنا ةمضق

 ماصخو دن يضاهمف ناك نا لس »ع اهقدص لوقعلا ىذة:ةيرورمض

 ماعم نيدقرفلا قرف قوف مهل تاخ ىتلالول ا لاس نع ض دالاس

 ماركج نوكاسزع ديدانص ٠ دوم ”لكؤ نوفؤرعم نيطاسأ
 ماسيو بعتاع مهبلا رشم #* ايرغموأهر مش قاف الا فر هاشم

 ماحز نييقك اعلل مهماتعاب مارت ني دفاولل مجاوأب

 مارسعو ىهنلا ىستةكودهلا » مصرع سمس نم فولا مبدأ
 ماعرو ة 2 اه ناك ناو 25 ”هل سلك نيرسسظابنلا نومع درت

 ,ماهأ نورمضت هوان خه » مهلوحو هلع مهأم ىلءمهلهف

 مارا نبآو داع تءنص امو مموق بطخاامدانو الا ىذ لابامو

 د

 4 هسنم ٌسعلاو هب * دلاحوه ىل-هذ دلك دامانو

 هو ع اهنطوأف 5 اهلسلدق اهتع فخ دال_.فطو

 35 نوععمر اناقب نأكجص ع اهتافرع تقةعدقارومقةدانو

 مالكه يف سل اباوج مسهيلع تريلا نوؤشلارارسانعبمت
 ماهبس نهلامرم شاطامو <« اهلا ميتدصقأ اءانملاْنَأ

 ماقمو لزتم ماسسوع رفقاف *ىدرلاىلانيرباغلا قاسم وةدسف

 ماسق ماشا تح مل سبأو 1 .ةالهل ريغالعم | 2

 معأ سس تتسم 0 0 اما 0

 مام>و اداسمم دد-و هانا د كلا سل شرعلا برن اك بق

 5 ِ تا سم

 « (ادباهقا دعاموةيوبنلاةرسملابىادتقا ببسو « ادد ريش ف ىلا ناسا« ||

 | ىلاثمأ ىلعر ب لام ىرعأ هنلا ل امو * ىلا ءا دس ؟نءهقتاذلزعأ ىنتلأس |
 نم لست لج اهذ_ناناحصامل + باومللاناطقحاملالاالؤلو « |
 3 هصغلاهدهرشلا“ تورتمو 5 هصقلاْك ملا عفاران أاهف #3 بارعالا ش

 عجوتوأ كلبك يساوو #8 ةءو ص ىذ ىلاىوك- س نمد الو ظ

 ىالاورح ىف «* زي زع تالا ببط سرغمىف 0 زيبقلا ن نسدعل نر 7

 5 نطاسااور_هاظلا اعءاد ىل رم * ىداانو ىدر طرت اخ دياعتم# ع
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 يذ

 مادق تان دانا ىدنأ لباوع * هلام ن نعل جدق فرمُي ل

 :ماعد مم مم شور عتّرف »* اهاونذتاسمارلا هلع تَرَ

 ماسوو ةب ؟اهنم ىَس لف *هئسح تانآ وهل تانراذلا ى

 ماضد ل ازي ال ريسأ قاسم 5 ءلهأ ةناهاأ راد ىلا قنسو

 ماوقورت احاهتمقث ارط . «. لعىرولانيبمانأ الا كسا ذك

 ' ماسح ديد 1ادارفأ"لكامو + ةمكحو لعل_قلسق:لكاش
 ماقيسو ةدح سوبو يعل ىرولا ىلع تارانرهدنإف

 مالمو بتعمابلعسلف ه اهنتعي الف ابنالافكينمو
 .ماطحودوه بغت ىذلااذامو < اهعاماذاموامندلا املأ

 ماجو ةحار اهفرب ملو * هقمو ةجر الا ىه امو

 مانت هينع سانلاو هدناعي * ام لكشئث لك اهي لكشت
 مادي ةامحلا كت اهف هسطا #2 ةره:ناوهلاو نوه زسعق :

 ةاوأاهلنم -ىزلا نأ: نأ أو + اهلالزرعغ اوت ادلا| نع بناحو

 ماع لاخلا تانرسأر لع عام كلاكلا ىزفصقنلاىر

 ماك هنزربأ رودكح مدا .« تلحنال وت اعط اراتسا تح ازولو
 .مادننول_ةاغلاو ىضمام ىلع * .مدان نس يداه ىراسح اوأظو

 ماسن م اينلل اهارأ -_ 5 ىضقناوّرمام بغاهف ناك اش

 مامز هبل ا ىولت نأب اقشح - « ىدهلا ىلا كلاس ادنعوهامو

 ماوسو ةسغر اهنف كيالو « .اهله؟الاتنعاه_فامو اهعدق
 ماغط ماعطلل ىدصتام اذا « ىوذتا ىلعطاعسل انين اررعلا فعن

 ماصعو ةورضعاهسف سلامل 5 اهلاتنم عاطت سال اهنا ىلع

 ٠ مارح كم نيسطا ازواج دقو... ةحفلأ اعرثاىتتنآولو

 مالت ل ازتال نينح ىنخي « اهلك كدعاسم تلضدقو تعحر
 مامه تنآو اسندلا كل تنادو 2 اتكلم رومالا دلاممناسه

 ماما هعطتسيملامب تزفو « ةوطسنيقفامللا جان تببج
 ماج كاد دعب محي سل « هطءغب ارهد ت ادللاب تثعدمو

 مازل سوقدلاو امانا نيبو « نياسدوامناواابسلا نيسن
 - ف4 سل

 . هسا



 , هاكر تمز تساقلاو اهمىنأاك

 هلوج لود اراد ىلاتقمسو
 تنثتاقؤملا اهدغل وعننح

 ةريسح ه.”ىهان ماهتسم امو: :

 م6

 ماسشخو هل تا ضوقو

 ماهرعو_مدااواهنلا نك

 مايو ةنااهسفو هلا ظ
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 ىرولا نعءانناطو الا نع تدرغ :

 . ةصغو عومد فودغبو جورب
 هءالب نا هنم الاح عطقأب

 رآكو _ةم ريصتأ أ ءامتنإ

 رضاع .سل بالا ورهرتلعا

 ةربسعربغ تثروأ ام ةرشع كف

 تضقثاوةّريملانامزا تعدم

 اهدماو تاووتلازامناعرم ف

 ىضقنتو ٌريغباقحاوروصع
 ةعاس ة”ربسملاب تضقنإ روهد

 ىندمأث مح ملا كرد هلو

 ىّرعنأ ”لكب ح ولرسع ىرأ

 هعينص قوتح ىسشأ الت ثعافا

 تعج او نامزلا ءامن أ داتعا اي

 ها

 خامأ وهل فل نيةسسمإلف

 ماك اوالفلا ضرع هنءانم

 مابعطو برم ماهاوس سلو
 ماقعقاطب ال مسح مع

 ماديو ةريشع ىببعص عسم ىلو
 مارعو هن الاوه ليهو

 مالك ب ولةلاىف مالك برو

 ماحتو ةباعنامز "نكا

 ماود نهلام نكحاومودن :

 دلع
 . اهدقةعلذاوراط و.الااد

 . قثورو رون مان الا ن-عحادوب |
 0 ىدهلاو فر اعملا مالعأر ان تي

 ادّرم احرص علارب رس ناكو

 هيارسغ راطيال اعيقو اندم

 هلهأو:عرفلل ىو اسوم

 "هلق "لح الل لاحر ط# .

 . العلاو لئاضفلا بانر "الاخاطم 1

 هجورب نم ىدهأ | قرب امس حولي

 ماظن ءاضقنالا ىف اهل سدلو
 ماع ةءاسملاب ىلوش ناو:

 ا ماه موم_غلاو ناسح لوط

 ماسو لاذ ل ود ماح.ماحأم و

 مأم كد ىشإ نأ تابيدو

 ماقف لاذرثا ماثخه
 ماظن نامزلاراودا نع لانو

 مالط دالسلا فاك أ آقسطو

 ارض لالخلا نارب_:| بشو

 ماظع هو عيسلا ب ابقلا ناني
 مارب داححجال اعيشمازيزع

 مايخل نيملاغلا لبهأ ةزعأ
 ماماةب دقي ماما لك

 مايقو هلوح موج مخ
 مايش بتاحشلا نييادب قربك 3#
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 كأم م مات الوأ « هنتر ع سانلا زال تلا لش عقوول ىالاسفنل اذهأ]]
 | هرعس هش مسو نم هأطخ ىعالا رمويتل ىرتسالوأ * هتنرع صقنلا قانلسا هيدس اس :

 مالكلاّرح عم تعامل «دسعهأطخ ًاولوأ < دسلريغهدعالو + دولا ث يعن ْ

 اولا 3 برعلاراند كاسي ل نماصوصخ # دينعلا عمالا ٍإ

 اهكارأ ىنتحا الو * اهموصنقو اهعيش غضمالو ع بّرغالو قّرشالو

 ناس نيباو + بد. "الان ونف ىف مدقلاخ وسر ىلعن اهرب غضوأ *« اهموتتءا]#

 -ىصعلا عاطأو ”ىمقةلاىلدو 5 <ى'الاداقنا تدع « بأ دااودنا لذي ىلع :

 دحاو ىفملاعلا عمجينأ 5 ركنتسمع هلل! ىلع سدل ع

 اهلاراةملآةسحلاهذهو ا

 "1 ا حو 0 ميمو بلطم باس دعبأ

 ماقمو قوم اهارذنودو *+ ةساشمو ًالماهاه قوفو

 مازح ةشيوأ اناطملانانع « اهياريخغىلا ىش نأ تاههو

 مارح ىلع انناملا نم ”لكف + اهلثتافنانىوصقلاةباغل ا ىه

 ماطفهارع دق عيضرولسا « + امأنلتنًاطاواهتعسفنلا الس

 ِ كيسيرفاو او سسك 5 هدشر ناولسرهدلاهاّةس بصو

 ماجو هنع س اكل انابف هلع ه« كامل ادعت ىلا فالس نعام

 مالق يرجي )نأ كح ىضأف ىرطان حول نعداملا شوقن توم
 مالعو مسرأ اهف قس لف « ىلبلادي اهتفعدقرايدبأدك
 مايعءاحمدقلابل ثيدح ه» اه: ءاكراهقلا ريطاسأتيدن
 مال سك _لعابندلا ةزعاسف +« .هلذو نام زلاءاو السب تسنأ
 م اسو ةواس اهنع نأب لأ + اهلالدو اههمت ىف اعأ ىلا

 مامرءاهبلا حابدو تحض أف * اهتسح ةعلش مانالا قلخ دقو

 مانغتوهو رعشلا ماهدداعو » قرسفمب لأ دق بش نيسح ىلع

 مانق جازملانادسج رام «ى ولا ىلع تراغأ دق فعض عئالط

 مادمنوحلا دهعىنانأالو + هيقم لالا جرب ىفىهالك .:

 مانلو ةبسن انيق لو « ابننو قي بابس الا تعطقت
 مان_سو براغاهتم بح دقو ع "دلماك' اهنع غزعلا صولة تداعو

 ا



 دكا : :

 هرازولا ونامل
 | امنانمةلودلا علتتست « اهسحن نم سابعلاةرازو
 . لهسل نم ه لست علش ىف 03 البقم ادب نيو هني

 ' اهسفن ىلع اهالوم باش ب ترق دق ةوسكلاةيراج |
 لإ هؤادعا صدرت دقو صاع بأن يدوصنملا ةلود لالت ا ىف سلدنالا عي رات فو |
 | لثملا ناك امدعب ادعقم هدعس"لظَو ه« رثاودلا هيلعرودن نركض لكى ف
 | 2 لاقف * رئاعربدملا هدو هتلو داعهءارعشلا ضعبنا ه« رئاسلا

 لاعاد ةهردةءام ”لكو « كالهلا ناحودعولا بريقا

 لاك ض اقو ىلبح هّماو 5 بتكمىف بعلي ةفيلخ

 #1 صقرو ّئهاشرلا دقنئأب اذا 35 صفق ىف ءاغس ىلا ةفالخنا تلا ىح

 : ةيواهلا هب ىوهي نأ ءرصق ىراصق 5 هالعأهراد ساسا ىنب م هنار ديو

 ْ دلع هللادكلهأف #3 ىلعالا م كيران لاقو .# اغطو ريحت ىتح 5 ةائام

 أل| هم رغّدرو * لاهسلا امسام هب اةذما ضخ لأ زو « لالهلا

 || + ءاوغاناكس نم لذخو # هاوأمو هزقم ىع ىتلاةيواهلا ىلا «هامدىف

 طا
 يدرب نازح الا حداق « لكشم ىككوسلا ءانلعا
 نيطاشلاتاوهش لحال « هنوضرتف رفكلاةذلام
 ىبنعي ن الا هدقفو #* اديدقام نيذلاةبرغو

 .نيدملا ىلع هللا ةيجرف #* تلك دق دوةفملاةّدمو

 ريغهضدشتأ امم ىلسسعلا نيدلار وف مالعأالا“ ءالعلا ةمماخ طخ نم تلّقنو
 .' ناسن !نامزلا د اوةديبسدق ه ناسدع ء الاءالضفوءالضفلانامعأ نمدحاو

 . ١ امون انالونم « نيقق دملا مات اسمو « نيقتحلا ةمئا « ناسنالا نيعونيعلا

 ان همرتملا < ةيمالسالارادعلا يذاع ةصوراا وكلاهما قضم كيفتقا ىلع |

 | سمت ةمالعلا « نوكسملا عي رلا ملاعو «نونكلاو تل ارغوستالذ اسال

 دعينأ بح أام + هظفلاةَرمريغ هنف ىاصس ىسنوتلا ىدوقملا دمحم نيدلا
 .[|| بانملا اذهل ثم نم «ىلاغلا ظرقتلا اذه لثم كانو « هلثم ىناجرطا دمسلا

 ّْ نم ةممملاهذهو « ريدا كل ذ ىلع هناو «ري د كل ذ لاب هلا ىريعلو ة قابلا

 الا لثمدا « ىئتملا هما يمس 0
 1 7 سس

 : 2 اع : 23 : ك0

1 



 ادي

 روصد الب داللا ”لك امو هارت نم ةيريلا -لك اخ

 <( هياجاف) «

 ريخ الا نمزلا ىف ءاج نكلو اريخ مصنلا اذ نع هتلاذلاز
 راؤمالا نيتتيفلا اع ىبع 5 اًدح نوعسسلا لت دح دقو 1

 ريصقلال م ”الانتدع اراصق « لوس سانل ا سوفت تراددمو

 تبل ع هلاكشأ لاكش مزعلا عطقو *« هلاقع مريم لّدبعلا -ل-املكقف

 |* ريطن ىأر اذهو < دسغلاو زئااجتلا دهعاسلح الو « ديرتو هعصق لحرب
 لغلو تيل خساوتلا نمو ب راسل ؟الوزحاعي تساو ة«س او ضرالاو
 تالقدقو لم”ىنك لكوا

 لهالا نعىأنتسشلادعبأ تلاقف « العلا ابن اهي ضرأ نع تلحرت
 ىلحرت رق دقو ىرافسأ لعاشم « ىتماه قوف دقوم ىيشمتلقف
 || لضفلاو رث املل ىحم ىرقفل « لتاف نعطلاف نسلا نعط تف ناف
 || ةرثك ىلع ىنارددلاىردمسو * روسمل هناف .؟ىط ىلعىفا بئاصخلالعتسف
 ”ىقريلا لوق عمست لأ ع روصهذداكم

 شارغلا قوفلامتلا لوطو ىناكنا لوطو قامزعتأر
 شاعسااذ ىرتف اهغاتس + ةمص اخأ فارأ تااهو

 |  ىئاوملاعيطةعانقلا تلقف ,« برتسغت لو 52
 || دئاوعلاو قئاظولا ترو « ةهليللا سرادملا ةلودملا هذه. ىئبامل .(لصف)ا

 | عاطسنم لضفلا مش قريتو « نيداوو هلا رانمعفترل * ةلسم
 ا بس كلذ ناكف *« هضقهمضقلا س كعع د هبندلا ايندلا تلاف ع نبل
 1 < سوودلا سوردو «عوسرلاواهلالطاران“ وف * .مولعلا لاعم ساردنا
 |لافطالا ىلا تا ىح *+ سوسقلاو نامهزا ةعافش لهما مثقتو

 ش | نيركسعلا ءاضقىلو ىتح 0 ددنعراج -نيربق سباب * دينعلاو |

 جبوتزلاو ىلاوملا سورلا سوو ىلع ماقو * جواعلا ضعب |

 | اتلاوم ىلومهللا دمع نكلو * هنو ىلومهلنا دنع ناكولو 6
 || هالوم هارولف هالوم باش سل د_.ءاولا# تافرطاا ىفّرماذا ناكسحف

 | ن1 انب سامعلاو جس د نب "ىلع لوقا دهب ترك ذتف < هاقتوابس هعجوأ |

0 
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 | هلمدب سب ”دكربإ وهامغا هريغو ىراضلا فاك اسس لاما هونع فقع هلعلهل اودؤ |

 | دير ا ف نال باذعلا فض نمةلاسملا هب عقواملا ة-ةب وطرلا اي لعسو ||
 أ مهن اكف رومقلا لع صوان انوشرشي.ةّماعلاو سداسلا ف سل ىعم بطزلا |||

 ىراذأا'ح رشق رج نا ةمالعلا هدو ىهتا هحو هل سل اذهىلا اومهذ»

 | ”لك ىف زرغفنيفصن اهقشف ةسطر تدب رحذخ أمالسل اوةالصلا هلعهنا لاف

 م 'الوأ هدي رب وه امغالاقو هريسغو ىناطملا هركت اومرخ[ ىلإ ةدضاوريقأ |

 : هريسغو هسدل_هترلعنال انتويكن م مزلنالو هرخآ ىلا نايذعمل هلوق ىف للع برغش. آ

 كثددل 21 حترصي لو ةجحرلاب هلاوعدناكمياذع فقع نعُثف سستالانا | ٍِ

 5 نآىلو اوهو: معدي رثلا عضم ىصوأف ىلاصتل | ةديربمب ىبأ م قوب هلدسعا

 ا اذهىف تاقامععواضدأ عملا ل وةعمهنا لوقت نأ كلو ىهتا يا

 اقدلا ميسعلا تزرح هل اع »+ اذا طرناك<ر ان منصب

 ىةاواعاف ىكالوم. « قشاع ءصاربق:ىلعولو.
 اتنع عر تلا ةنمقت ». هسرغ نم نصغلا بيطراذك

 هلوقوهومهاناقا ل ل دبام :ةىحاسملا ف ىف رعنبا دثناوإ#

 فوثدكم نسملاءاطغهنع «. ىذلااهاريرارسًريشلا ىف: ]0

 فرفطتو صسةنمهلناك «ىدصلاىفاونذعاموقتاناع |
 فدفع هسق دا مهرب 03 سرا نم نانا! نصغل له:

 تايد ح نيضغلا يراد 5 ارمضخأ اع اناسطر مادام

 في ريشتو هم ةيحما *: هن تنفع هناشسأ: ىو 2

 هنجر هللاهدمغتو حنءاهلاقاملدس ًاتاَذهفو
 : ةرعنهلاؤ + لام الاو ىنامالا“ ىطم منو + لاحرلا دش ىلع ع مزع (لصف) 3:

 يملا

 جب وجو مسد

 8 سر ردع ليط نر ا ا 6 يضر ندم شف ع نت »لال ل رن ا م را صحو 00 : 2 < 1

 نسحملادرع لوق ىتطبثف +. لاكلاواسندلاو نيدلا اهيفدقفاملربصم نعال
 ؛ هللا بتك 1 ىرخقلا دجال ىروملا| |[

 ريك لص اهئ مودح كوع 2 .دقول وجرملا نسبيا دبعأا '

 ىريس# ل نع تقاعو ضضد هلع 2+ يندب هقأ ةلليعلا :تأ تاع 1 ٌ

 ريشنم نكسر مكس هيوضت بضع لي ص رملا ادهش 0

 ريظنلا دوجومْك بخ ألثخ * الطلالولو>أاصسا اذا:
 عطل نم ا هب رقت لوز 3 ارك لت ىكل هفقرافق“ 1 1
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 هفوصوم ضيرملل هتنسن هقوتبلا 2 نماسل عج
 هفوصلئاسا اهتم طمب مل ع اع هلتهقلا سمول ْ
 : لكن اينما ل ع ٍ

 ْ ع ١ درا طالا تاكل ء ءامدنلا!ةنار سرا ءذغ تمس (ةمئأمإ) :

 || دوجوموه نم باح ”الااهف تركذىنال + ءالضفلاو نامعالا ةهكافوأ]]

 هيلعع ءانلامفدوقةموخ نو * هر طعبطناذ : لايم 1 يني ديف اعف ْ

 | « اسطعلا وحب دط نم بواثل اق عضأو » اناحر هلىدهأ ىنءاكءاعدلاو ||
 | رسمبنال + راخخ الاروبقلب +را رس الاروبق + رارح"الا نواة نال إلا

 [|| اونمعتسساف « رومالاف تريح اذا راكلا ضعن مالكفو هللا راربأ نم ْ

 || اهفوهتاشعرأ ىف اشانلاك نبا هعزاك ثيدح سلو « روبَقلا باحان]

 ||| نمه ار نمضعدىل لاك دقو ماورأ الا ها هكهنع لفغت الفزخا تاعوضوم |
 || هناح راناتصصخ ا تاوّرمال بولا !هيفرويقلامدارملا لاوح"الا بارأ |
 نيسحلاو نسما قلو هلع هقلا لص" ىنلا لاكدقو بوبحما اهم هبسشب اهنال ْ

 ةممئار لاقفنيحاب ابرلا م اور نءهئامدن ضعيزيوربألأسو ىاتاخر امه :

 ا ةحارو + باح لاا 5 تايشلا ةكاركسحرتلا :

 صخامتاو«ءافدصأالا ةحاركروثنملا هحئارو «دالو“ الا ةحئارك ناحيرلا: ش

 هب هن عمق الولاوزلا عيرسس ابر طاضغ انسسح انانت هتينأ |هللأ !نالناحرلاب ءالؤه :

 لل نبدحتلوقلوقأوأ(عبسلا ىادلةناصي نمألوقأ ذاتك ْ

 دلاله ةلدجلا ةناحب 5 ىدهم ىنافاناحر كه نم :

 هلوقكوأ ْ
 لاتملاناحر تومي سلو « اموشعتانلاناخيرو

 لاجرلا عاج أن احير ىلع *: مش ناحير ارثوم كتالذ. ا

 دقو روبقلا ىلعرضخلا نم هوحنو ناسرلا عضو ىلع سانلا لزب ممر ْ
 ْ هلنبا ةمشيحىن ىتعلا لوقكر اعشالا فو ثيدحلاىفاذهدرو. ْ

 :رومتلاناحررهو ىبسمأف ناكر ناك
 ْ رو دلاىدأ ىلا نش داس. ىف هنسرغ 1 ٠

  جاملان اةركحأو افاعوأ ِكلذا اوفتو ىتجن الاىلاسانلال عهلعو: |

 روقلا ىلع ءواسقلاو هل لسو هلع ىلص<ىنلا قش لاق ىلاطللاو لشدملا ف أ

" 00 



 و

 0 زاخلاقريعللاومامالاو « سارف ىبنم .# سارتةرشعاو ةمئاهلا أ ْ
 دعب لهل وقب احاصو * ةيودعلاةرامالا قف مأ 5 زاعأ !ىكءثوعملاو ا

 ىفوطلوقيوهو « ةمتلا ةفالللاىف مأ + لوزا! بوكجلا ا

 9 ' هنالقاب ىنكسا لبق حفلا مويو ةفاسرلا دهع ىلع مأ + مالسالاةأ: ان ىف تان نمل ١

 ْ لوقيدسلو ةرلهانا ىف مأ « هنأمالا تهذدقف ||

 برح الا دلك فلخ يف تقبو 0 م-هفاك ىف شاعب نيذلا بهذ ظ

 ل لوشداعوخأو كلذ لبقمأ ||

 نامزنامزلاو سان سائلاذا ع اهلها نم نحت واما هبدالب

 مدان عىوربدقو كِل ذلبقمأ ١

 عيقريغس ضرالا هجوق « اهلعنموداليلاتريغت ض3
 ام + ءامدلا كف بواهف دس نمابف لعت أ دكتالا اتلاف دقو كلذ لبق مأ |
 دتماامتاو « مانالاتلظأامو « سايقلادرطأ امتاو * سانلادسف ||

 حابصالادعالاءرملا ىعو < حالصلا دعبالائشلا دبسفي لهو « .مالظلا |[

 ماذلااهيأ هيطخ ضعيف هبهجودقلا مّرك "ىلع ل وق نمذوخ أم اذهو ه1
 *كدلعةمّرمتملا همأ « اهلعمّرصملات :ًاواهَمْدَت « اهوورغبرتشملااندلل |||

 مجاضعمأ *« ىلبلا نم كئانأ عراصعأ « كترغىتممأ « كتوهتساىتعأ|
 انندلانا 0 كيدس تضصو 9 كفك تللعم < ىرثلاّت كناهما ْ

 «اهنمدوزت نا ىغرادو « اهنعمهن نا ةسضاعرادو ه اهقدص ن1 قدصراد ا
 « هللآ ةكتالم طمهمو « هللا داع لكسم ب اهب ظعنا نم ةظعومرادو ٍْ

 اذنك * هسا اوعض 2 ة+رئاابق ا وييشتكأا 5 هتناءاملو ار كتمو

 || < اهلهأو اهسفن تغنو « اهتارقل تدانو « اهتتس تنذ دقو اهم ا

 "هلي وط ةبطخ ىهو +« رورمييا | ىل اهرورمس مةقوشو + قبلا اهثالس مهل تاق 1
 * ةوحساحب 5 | لكنا وسسايلا نسا 1

 اهاك راح قع يم سس 1
 وع هلل م1ريغ نمزمطن ماعط مسا ىعةرو نم ىلوق (هسنت) ا

١ 

 لاذ فرشلا ىّدا نموه ىفمجاشك فزت انهلوإ |



1 

 ماقاخ « دعسلا قنرطت ىلع سهلا ىلوتسا اذاو « دعب نمو لبق نم
 لاقو « ريشحلا لاوهأ تدبف «دوع نامتالل رمذخأ الو « دونعنيدلا

 رنا يحسم 1

 هتسل ىلعءاملا ب كسلف <« هلراح ةسحل تق

 تلق« تم ومويلاوبدوع بيدا ناكو ثنا ضمانا
 الرناذ لق رصقلا نكو « الرا كَمحوْئداؤف نع

 . :الد_عهناتانناتقدص ع« ههلاخ ءاضر نعال داعاب

 الذعلا هدنعفيسلا قيسينأ# ابقتسهزيصأ لذعاتسا ٠
 هكا بدك متلو *«- ل سسم هنعآ دق ةناقا

 التقام سوةةلارورسنمو * اهب تر ظ ةلودنمتررس

 ال هل شع رهدلاب 0 مهكلامو ىرولا دانت ام

 ش الم اه ضار فترعأوأ 5 .تهزةاماةرهزددعنأ

 الخ تس ةمو.تعضو دق « :مول تلقف ىلبج لامللا اولاك

 ْ الغلا لضافالا قوذ عفرب + هيدازو ف ىالوم لانام

 -> الهددق لوخدلا بابلوهو هن اسست بح أج ىل ندا

 ةلا معلا ىاكتدق هلاخ « تسرب هنو اناا

 . ىلقنيح ضررملااذىت>ااهنع « ةروزم ىهتسشت ةدوغ
 العفىذلاامموملا هتيداع * همدخقت لبق تنك بنك

 الس _ةغمءارأ له هتمدخ *« ىلا كلاعدذا كلملا نحأ نا

 هانتحام ترفغ « هل-ر نطولاىلا لم الاقاسو *« هل>رلا تهتناانو |
 ءةلعلا فأل وق تلو #4 نايحالاب مه دقرهدلا نأ تلعو نامرلا ”ليغ

 ا , ءادا كلذ ناو د ميد "الا لام نفلخأت نسانلاو نامزلا داسسف ام ىرعألا

 انعيدتلا لوقيو « ةرمسلا تخاةرعسلاو م ةرغلاتنبةرهااو « ميدق

 | ناكىمل وق أانأونامزلا دسف لوي ذاتسالا لاسر ىف سراف نبادل كش
 مدا, « اهلوأانعممو « اهرخآان ًاردقو ةيسابعلا ةلودلا ف املاض
 نيبسسلا ىف مأ 5 اهرابغاب لوشلا عسكنال *« اهرابخ أ فو ةد اورملا

 اليركو ناترلاو « .الكلا ىف زكري خرلاو « .الظلا فدمغي فيسلاو ةبس رملا
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 ظ21000ا

 م6 ©

 قامو الاو « ناح رااو فصعلاوذس حلاو 7 تاثملاو ةهازلائيتاسلا أ

 0 وم 5 ناكمالا دور قزت ىتلا | ا

 تا دولا رشدلار اسد لعجتو .< مركَلا هام اهنم ضدي ءانثل اريبعي ةنهضم |

 تاذ * هسااحإ .رهاوملا عاوأ,نداعمو * هيراجراهنأ اهاوو 5 مس ١

 نيعللا تدلل #2 دملاوملاو تايننلا لاقل .هلماح ماحرأو #* ديداخأوروغ |

 اهينأالا هرانب دو مهردإ 01 الهضرأ ىفهقلا مين او> ثعسو «.راضنلاو | ظ ]

 «. راهز الا كلتفطق نم ناي لكدن عذب « رافظ الالة مريغايراضادسأ |

 مو نأ نم» نكاسملا كلْس نمى معو + رامعلا ذيذل نم اهتانس ىفامي هكفتلاو 1 ١

 ْ "ولع نيح ىلبع # امي انت سما مر تطءاداإلا و نداعلا) هاروح لوح.

 غروب اديسلا نسانلا مازال 2 اهراطقأ ضعبل بهذاذادسالا ند ْ

 | ضغ ضوراا ىدايأ نمىفطتقيو « رهاوللا كلت نم سيلتضف « اهراهتأ |
 ٌْ لام الازد نيسفةقاو *« لالا كل ىلع مهامعبف *+رهاز هالاو غلا

 0 هفصاع عب راهقوسن ةباصم تءاجو 5 هفحارلا تفحر 5 لاوك' الاوأ

 أ ناسا انس تك ع دوعرلابةبدادم قوريلاب ةيضاع # دوعوودبعواهف |

 تمرو .ه«. هقعاص دعرلابتلظو باذن ءطوس ضر الا ىلع تبصو |

 داو #* اهرافطأ ف ةشااتدشناف 3 هقعاص مظعأب مد تالا

 ظ 35 اهئانئةبون ف اكسراب 5 اهتانغبا ماج لزيلف #ُ 0 هم مان" الا |

 / هوارالخ ب هيوطس فانختو هنمنرمتو + 3 هتثح تاياعاأ هبا مسالا

 8 نورارك هياتم هما عز العب الالا 5 دس ناطر

 اوساخلا د الشق هوأرف هنماوندفما هرم ”ركرجهلاو ريل مالكة الق هنماوزدف ١

 اوذخأو «راملاوزوهزلا اوهدطاقاو ». راهن الل اودروو *. را

 نوذخأب الب وط انمزوهراطث كحمو « راح "الاو رهاولا :سيفن
 نم كاذ معان * مغارضلا دوس الا شطب نمنينمأ عاش |

 5 كرانملا كشاهى نينمآ مهدا درت ةرثكل «-لداز" 0

 *« ضاسغلاو نداعملاو نيئاسلا ىلعاولوساو: 3 ضارلا كلة اعمجاوح

 5 | راسب اكد 3 اهراهزأ عنمج اولا

 يالا هلو: 00 ”لديل نأ + نا

1 
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 ١ ريش لنمناشةمالعلانا ةمال_علوسرلاءان. ال اولمح <

 سضخالاذارطلا نع فرربنلا ىنغي بفاس جك ةوبنلا رون ا
  1ني رملا نب نيدلا سعم لاهو

 فارش"الا ىلع مالعاب ريض ه» .سصدنس نمتنأ نات فارطأ
  1فارطأ الا نماوزاتعلافرش * اممهصخ ناطلسلا فريش الاو

 ىسع نبدأ ةمعفاشلا ةّمأنمتا ىبسلامامالل ىربكلا تاقبظلا فو

 كئلايو كج اوز“ال لق ”ىبلا اهيأاب ىلاعت هلؤق نم طبنتسا هسننلاحراش
 نا نيذؤن الف نذرعيت أى ندأ كا ذ نهس الج نم نهدلع نندينيْؤملاءاسنو
 : ناسلمطلا سلو ةمعلاو ماك الا ةعس نم مهس الم ف نامزلا اذه ءاذع هلعفيأم

 ٍْ ىلا تفتلتف نوفرعي كل ذيو مسهل ازيبت بق نال فاسلا هلعفي ل ناو نسح
 اماضدأ عورمشم سحآ ةمالعي فارش .الازيشتأ لمي هنمو: ها مهلاوقأو مهي دانق

 ْ رضخالاس ال لعحام لأ نامهلوقنأ لالا ناره هفلوقأ اهنا همعمس

 بقانم هر اك ىولضسلا هل ةئانم هملع درب فرش" الا كاملا نمز ىفنييولعللاراعش ا

 | ىلع نب دغ نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسومني ىضرلا املع نأ نم ساسعملا

 ةقيلألا هل دهع هنعهللا ىضر بلاط ى أ نب ىلعنب نيسان ب نيدباعلانيز ]ا

 سيل داودا وهو نيمسابعلا سايلريغف عب وهو هدعي هده ءىلو هلعجو ىمايعلا ع

 نيتئامو ثالث ةنس تام هناف لجو ع هنكلو نييسسابعلا كل ذءاسفرمضخالا

 نا ةنقفلا بابتس نم هسفاسا فاطلأ الا نم كلذ دعو نومأللا ةابح ىف

 لخدما حاملا ئ ءاهدرةنسفارش ”الاوءازعلا ”ىزنأ نم لهامىناشلا

 نيدشارلا ءافللتا نمزو.لسو هلع هتنا لص ىبنلا نمز ىفمهي زل فااخسنن أب

 [| ىزلا ىلعاوةبول مهتالقنوفرعب هممهخا لبق ناف نول ازيخ نممهدع نمو |
 | هولاةامراكنا فيلاطأ ون. الا مهرمغ هيلعامل هتفلا خم اضيأ هياوقرع لالا |
 || ةقطش يجن ةمامعلا ىف مواسم (هسنت) هلق اتق هنع باح دقو |

 | ظ مهلوق نم ةرغص ةقرخ عع هنًاكصو ةغللالدأ هك 31 ثدح ظفاوهو

 || هل ضررعت نمر ل ىلا هفرعاف قيضو د لق فكأ شيعلا نم فطن ف 1
 دهعنف + اهلاحهسلا ىهت امو « اهماكحو ةلودلاءاىمأ ىف (لصف) أ

  [|| 1هفوفكم #ُ ناسنيلا ةسلاع نوصح اهب ةسنيطتطسقن لعافداىمناطلسلا 1

 مس مم سو

 نماسلاو
 نيرا مب“
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 ءاعداسين ىدفلاهذأ « ءانعل
 حاجز نم ةيردع *« هوفر عافارعنا ظ
 جارسلاب الا فرعي « ال ةي_ينل ا لطم ١

 « (اضيأ هلو« ظ

 رب راوسق نسم” ردع هبا * هش ني- ورع هنسان قفرأ ا
 رولا لم ءان عادت ىح 5 هدّدرب داب ريك ىف لازام

 9 أ
 برعلا فءاشعلا دعب لدي 5 ابسج مهل :اوقدافاو دعتمه

 بهدلا نممسهأ فيز نيب د« مهلحال حاصلا اما ذأ ىتح أ
 ءبسنلا فيازب ئىث لعأ « ةفرابصاوصص أ دقسانلاو ا

 ا
3 

١ 
1 

 هيدس نم مهدسأ وعطقو 3 هبسبت نماوأريتوموطع امامه رد ش

 اينلقلا كركر نآراش دل اى راماذا هع ملة عزي بسبع مصانق نإ حو َ

 هع

 ْ بئاونلاو
 ديزي لع ب وللا تةطعنتل الا هقانع ل هتان اكس

 سانلا نعفارش" لارج نارصا 7 و ١

 1 اهاعموقنال َّجااىواعدلاو د ةلوهملا باش" الا ءذهنأ اذهىفام برغأو |

 إلا « اركقرطاءاهله ال ليقدقو « ىرقلانم اهأشنم ناك + ةلومقم ةلذأ |[!
 آلا ةءاصعلاالا سايلارئاساذه معدقو « ةنث اطلبملا يئاظ ولا مهلعتفظوو |
 ١ ةياسيمعلا هذه اوميصعت * همارغلا ذه نم برهلف #2 هب ولعلا ةبلعلا |[

 أ نع ف ريذلا ته ةوساارونو روش ل نمنأش ةمالعلاو * همآلعلاو |

 ]| نيسللاو نسحلامبهتمبلطول لارتالا ءالؤهرثك أو ب ريضخ ءالازارطلا

 ٍْ « همامالاو مقبلا ةمالسسملاهةايببلا ةمزللع »* ممامعلاةريضخ اولعح بقو ا

 لإ دقو « اوس ل ةلدت * قلم ايفاوامسيليعرم ا

 نت و د بصا ونا ةجح دل اهدي لف #ُ .تايثلاو مسهل[

0 

 - 2 2 ١ 000 ا
 ' ثالث نسف ناك ةمالعلا هذه ثودج لقأ تاع راوتلا باع لاقدقو |

 ل دل 00
500 

 ني



 : ' اي
 .ٌةسسسسلللللسللاااالاالاالجلل7جججاججبجب

 هكمدلا حدصت نأ ىلا اثعلا نم < هدم هسفتقوريغ همذأ

 هكربل ان لوطل | مس نع ىك نأك نأ دكوابص مانأ لاق نم ؛ قداصاب

 هكلملا اخ سلا ه». هلدسيعلاك اكو لوم ناكول
 ءافرطلا ضعبلو أ

 اع هارت عأ » ىعأئذاقلا ىرتأ
 ىاشلالاومأ دينه هلا ناكدمعلا قرم

 ه (تلقو) <.

 ةاضئلاروح طرق سانلا شف « سانا لالهلاو مخنلاقرسس

 تالطلاف هنن اهوقرس + مهنافراهلا سعث لسبر

 رهدلا هب لعتسش قب رحاهدعب عقوو * هس[ كالهو هك الهلا سسمذه تناكو

 'رلفغلا موونم اوه. لق « اهئالعتوس كلذ عو همصاوت تباشو

 ةراخ مهيلعءاعسلا ترطمأو نارا ىلع رقكو * اهئالبةلظىف
 3-0 باتالو مهتمدحأ عجراخ 3 باذدع طوس مهم روهملع بصو 5 اللا

 تلقا

 الظآ لوط اوءوسلاءانع اهم # ةذلس قب رذا دع دق لرم_عل
 اههج يخلا ران ىلا مهاعد »ع مهةءرح لوسرىفاو كلام نمو

 ام دهتدق ىذإا ندد تم دهن اف اهل ةرحااوضءقاو اهولغقا لاقف

 امد نامزف هوةرص امو 5 اهدوقوب اهنازرخمبلاطخ

 اهغمراصدقمرغلان او مهلع 5 هنامك لالضلا سر مهل لاقع

 2 امّرح ىلر ناك دق اشر حانأ « مهلامب طحنا نيدإ|ةرثك نمو :

 وبأ اهلثمرل ىتلا ه رايدلاهذهفحتو. « رابخأالافرطنم (لصفإلا]
 و * ةسلنلا نم ”ىولعل ات استلا ىلع ىرحأم ه راودإ!كلةلاوغو بحتنا

 هوركف< 0 + ةلغلا# ررمشلا هذه عورف ىف ىراصتلا دالو أل وخد نممع

 7 ”ىواعا لل غنم حارخ نازغ ه هز كتهونأو ةفرعم همأ *ه كمرجع

 تعول * فرشلا ادح مصول تنلا ةمرحو هنأ ىلع 03 لدادإ! نع هنن

 مهلوةن ءزواحتأ تاكو # فسأل !نمرهاطلا بسنلا !ذه ىلع ىلقتورسم ّْ

 عمهرسبأ اهراشبتردمقو *« مهتمموقلاراج لوقاف مهن«موةلاىلوم



 ندم

 مس يعم

 ىقاذك ناشمررهش ناسا ىلع هلوق | دم

 ا رول 0
 ناضمر زوم ناسأ ىلع ىدنوه رضق ككل تفر ةصق كلذ ف تشكف ا

 اماض»ترصنحرلاتلا ىتشت « امام_هاماما تتأدق ىصق
 م |||  اماد زعلاف ٌكبلملالهاربلا « ا اهاو-ط لال_هاادنف ةعقر:

 َح اونا كاويبعلاب نم « 3 ةىذلا ريقسفلالاوشانأ 1

 انركتسل ميما رح ائا هجيج تزد تملا ١ ١
 | درحماتىدقوفنمقوطىل * ىلال هوة لح دسعلاىلو ||
 امالم فاضل كاذ اهراس.« .ىدصأو ”ىلع ىدتعا ناضمر 7
 اماقدا"لعئدةءافافزاس « هينمنانعش ناكام ىضاسقنأ ا

 00 اماقلاىكصرتوةهلالس م ع« ىلالره ليست هذ ىشتخأ أ

 ءافلا فدع لعوه لست لوم 11: 1ع ترص لراس يشأنا ها تاكراذ لي لول ااوسد نأ

 اوعددلوقل ةيريسفتلا ةفطاعلا لأ .. ماع ناك دل ا داارصبو رعت لالهلا قدمت وقل | ١

 م ىعملا| ده فرعي او هه“ عع ىاعتوأ ةيسس ىعأوه * رود اش عبس تتال |

 ممصم نأ ىف الا ورلانبالوق ياي اهدووز نع بوذكل #* ميسوؤهفاهوك | دهاشلا ةهبج | :

 : امالط لزب رهدلااذحتصو « ملط سمشا فوفلا”ىتا
 ام التلاو هرون ملا سحمي * ارديةداعبيلا عبلطم ف تمد :

 ْ اذهدعي تيتكو |

 اهيرهئم هانز « امزلاىضأ اديساب
 اعجب ا دابعأ سابنلل *« لزتم ا

 اعضي نأ ٌةَقِبَمِلل ادمعا# اهدعب شو" الى

 وس لاله تطشسو * موللم“ ىلبثا أبو - ةذالملا ءواظمتاغسأ ظ

 0 هلع ىرجامنأف + .مويفل اريئاند 4 دقن و هّمح هبطعبف ناضمر ند |

 * ىدّتعأو راجام «كصحإو « مان الاويىلامللا هلثع تععسام 5 ماعلا |

 ءاسأ مهيلع ءاسأ دقو ع أديل ديدن طلغل دس أ صوقنملا ىشاةااانمناو

 ا ىدتهاامو ”لضامل هلوق ىف ىبورلانبا ١

 ظ "ريما لب وطرهش . * . هّنم رج تمظعن او مايصاا رع

 | هعكللاالو هادي كل لا الق « انباط نيج امأفان وهلا عع |[
 . همر لع. بولطمرثاف دج * رف ىلعاراب'تااطهنأ كضص : ٠
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 هقوسك لاوزلا راأو * هضرع نعرهداا اذهرعو ناصو < و

 : 0 (ماللاو)  هفويز ةينملاداقند فرصو
 نأكو *« نتنو كلا ىف لالتخا ىلا هلاثمآو اذهر دصت ىدأ دقو (لدف) |

 * نيدلاو ٍلعلاداصح ىلا كلذ لآو 2 00 نت سو

 ترهظف « نيقفاثملا داص> ايف نافنتفلا اوهركتالْث ي دللا قدروناو
 بلا انفو 5 هعاطم مشلاو شسفلا ةلكتراصو * هعاسلا طارشا

 ,تطلاةناو « رودصلاىف مهزاعا مهتردص لافطأ تمدقتو *« رورغلاو
 * بارذلا لوّم_ءلاووذ ىلا_ملاعور رعو *+ باس الاو باسسحالا

 ةيراضلا روةصلا داصو مولا لهوءايطالل ع ريشا | ةمركت تدسوو

 هسيطلاو *« هان نمنقحي ابيبطلواسلا غش راضو ه موبلاقبارغلا
 ديعلا لاقو « ىباركلاوربانملادنملا تلعو < هللا ءانأن م برقي ايش
 سأنلا دعب ةلودلا. تضاحو « اهمرةمالاتداوو +« ىساركك ساررعلا
 « هش داذن ترج ىذلا لاخلا دب + هتبدىدف نمراصو .«: اجةعتضقف
 اوذحاو ءادعا بانر برتغاو « اكلاولادب الاو باطق”الا ترتمساو
 هنكرو < ىو هيلا ندد نكو ىلا مهنم ةمقيدقعاو 5 ابعرجأ ايف مولسس

 ىوان اءاضقلا ل وامل دوهشلادورقلا

 العلا هو مدق للا ةدابع « انسح ىريناطلسب تيل | اذا
 ٌوماردصت ءلهاربغلىم'الادسوو *« ناظقي ىوهلاو ىأرلا مانامل (ةسع)
 ٠ نادلا بطر

 ىدنفسأو هسلاعأ تفج. « هئاممبغتادغناوشلالاك
 لاقو *« راطسلا نمراطعلا نا,تونامبا فنا اذاو تذتلا ءاذق هثباىلوف
 « رامتالا ةداسلا نمهنأق لوبج ىضاق ىضاقلا منهنعدلأساذا كلحلل
 هريغف نولاسالو * ناضمر ٌةْرَغ تاما فةاضقلا ىلءنودة ثاوناكدقو
 لاقو لثملا فلاخ « بحجر ىضةناو نابع لبها1ف « ناصقنالوةدانزب
 ةَرغلا مّدقو «”ماسصلاو امال ساسنلا ضاق. «.بعلا ىرتنابعت ىف
 دور دوهشن * ناضمرَهَرَع تنبأ ىح كل ديف كن لو * مانأب لبتسا | ىلع

 »* هركمؤ هس رش نم مدهذو مخ اودكسو 5 هلغا ىف ضانلاراخ « ناتو



 مو.

 د باهشي ناطمشءىضتسبوأ * بأ رغلا بدشي ىتخ « باوص ىلا ىدتهال ْ

 « هتواخ ىف دهده نمد سأ 2 هيفامجمشرمانا لكوو هيف ةيلحمذلا هيغس ||

 ىلع موادو « حو بهن [”ىوخن 5 هتمدخر ئاسلاصعلا ىنيع نأب ريمخ

 هزيله دفوالا تدب ل ع هعممو تدص هل س دل سدر <« ركذا١ن قيس هتقتعمةزكاذما|

 ءاملافةنبالا نمتساو < ءاعسلا ىف بلادنا *« هعمش

 داتو الاوذءاعجإلا نا نم :٠> هنأ الا. نوعرف هنأدكح
 ىلعراع « هدادح هينيدلا سل انعاك « هداوسوههجورظناق باذك |]

 حدق * داسفةقأ 5 و ل اذانوكيام بذكأ #2 كلاوقتلا

 هن م يلقن #2 دانردتلل ا ةهفياتلا له ناك * دانسقهرشررش

 1 | نمعقأ »© لست نعاالعخ الدوصسلا تكرتامتاسلب لود هي هلدعو

 ئذلاور._كلانةلظنمىنزاهلوق مي هع ىلعّةعغ نمّرمأو « هلطظ نمىنزأ معنلا لاوز نم أوس 1 مقتلا ||

 راطناو ةملظ نمدوقأس ومالا ىف | ضصعم_ب.واقىف موقنم هنال * اضرغل_ضافالاهصاقتلااىدس لزم 1

 ىراخو دم لب هع باّدغم هلم ًايالهنأ ال 'هنفريخال * اضع هللا مهدازف ١

 ضعي اذ نمو :«..ثص مرغم لوقلا رجم وهو لشي « باوثلا ليز
 باكلاهضعاذا ك كلا

 اعييدق قلقا هاسمن منال 5 ةبطاق ضرالا نم جيتهيببتنا ظ

 [ةضئادقشإلا« ءاوسالوعالا سانلااخ +: ءاتملس نماتلا مذ ناكتاث |
 هده نع عفر دقو « نونملاهتفاعهنال كل ذانناو « نونسلاهجانه

 هترادصن داعدلاب اه عرمشلل مسنلا ىهانتو « اخ رسم دال عااتإلا 1
 | فص قلل ةوعسو ع كسل للة ع وحج ا اقةحرديل ضاع «انوستما]

 | دج ومنأ ىلع ه مالكلاةيوناملاهبرون « كملاووخناىلارقتةمرهدلا
 "لس ناومملا جور نأ ىلع « ناسلا ئساننلاو + مالظلاوهرشلا 0

 ماعلا ىف درقلا اذهركحامل ه« مدآ لسن ضم واف ناسنالاىف

 اشعالا ماسي ردت ى مننا ناف 5 ةهاشس سن "را ان هويسقل ناك ١

 ّىأ ارانكلمن « نيلسملا ةّماعل ةصصنلانالعا «: نيدلانم ناكاذاوأ|

 هسف نأ « .موذجت مورحم هنال « دسالا نمر ارفموذحلا نمدذ'هن دسالا |[
 1 هللا. ئجم 2# موعسم هيل نأالاءالعلا تافصنم |

 معسل بس بيس سل

 01 عا حوحو مح هو ع علا دلال 037ج يقم ستصل ع سستم معج

 معجم حا هفاّيتسق
3 

 / يزوج هب حم ا

 اح ملال
5 



 # ع 3

 لهج ناسن !حالنا 8 لظتح نيئاسلا ترها 5 الب نم ناتند قف لمح | ْ .

 «« دج نياع ولف * هنيركو هذاتسا كاد ع سولي ادا 9 هنيءوهق |

 دتكأو هال هعادخ 1

 ْ اصل اىفاهاكىهنلا تيأر 37 هلةعىلاترطنالف

 مشن قلنا ٍِِ ىذقرحالا نمعاوهف * موعسلا هسافنأو 35 موقرلا هير

 ةنحم نونملاو <« هاهو هتما مادداو ِ* هوادر لهذا <« « ىذأو ُسْخ

 مكملانمهقلخىف رسل « ءادوسلانيعةهوركملاهئاَذف « ءادعالا نمدل
 رجسو ه« ضاىالا نم له>ام ىلعءامطالا فةتنأالا + ضارغالاو ظ

 هنمقَردع 3 ا ارركو 3 معي رشتلا قده دهب

 ههحوو * قدشم سن دهضرع * دسملا نمرظنت نودع هلكف « دسحلا

 ناسشاهنا فرعدال * رسل دسعن رسسع ند 00 قرعة امرا ساطرقك

 هتعلش سولءالب هلكو « اللاذع هنثدس اةءاقالا تنم هلك «: رتمخفف هناالاا |
 ةوشرلا نا نظيو « هزرابملا فةحاقولاحالب باغي « ىلب لاقل سلبا
 لوقلانا « مان الافهيمأذوقتلمعزنو <« ةزياج ىعست اهمال ةح اسما

 سل نم ععبسأ !ىف لقت أو + سيو نم مأشأ « ماذح تلافامال ماذج تلاقام

 ةيلسو « مويلا ةغيلشو «. موشلا نيعاب « سيتلا ةبللم< عمو «
 كارو لرع شذ لو < لرد نمرديملا « ناويدلاةسا-ثو « نامزلا

 لمسلا عاتططان <« لودلالاوزنا «

 بالكلا فج ىلع نزع 5 اللد ل بارغلا نكي نمو

 مععلاو ملا ءنضو <« متبلادخ#و 3 لفسلا حجو 1 لم الا ةبيخاب 1

 « ىدقت ا ةردصو <لح نامز ىتساامأ 5 بقالادوسأو *« تذ ”الاودعوء أ

 ,لدعأ حاحلاو < متاحديداردام ه اصخ ع ىلاعملاو لعلار دل مه رممصأو ْ

 - ىاحأ

 ىدتخال الحا نمحرخي « هنا هدح ىرديناكصو |

 أىنجن دق ه ناسطا رولا ل صو نم ذلة ءدعبو « نامرظان م مقأ برقا
 ناسا لك هل دشن وهذ له- ىف نيعَرق « ناذوظلا اهرهظدال ةساحت ضرالا ا

 قدرهطف نلكتناو ٠ ..جرهل1 ى البف 7 ظ



 ضد

 . 0 “, داس اعلا لف

 1 7 ا أ انكم 0-6
 * هم امش تضوفو ه ماكواو دع نكلادو هناش .لضفلا نممدهن امل

 ٌْ هبهيلعلا بصأت !ا9ءاضةلاوئرتنلا ماراصوجهسالعاوهم ومر

 را سوا هللا 0 هيرضموةذيعشو ةبعام دعسأ مالسالا حش ةمالعلادعب .

 تالا رشا ترهظ + ريفنلا ىف الوريعلا ف سل نمءاضقلا دلقو ريدا ْ

 ارشالاراسفلا ةرامالا ىلوو « ةمامعل اىلا لعنلا ع نم لهطلا ساما سلو |

 م « رامنالا هنمرفش امل ةراخلا نمناو ةراخغلا نم ىببقأ اوراصذ

 اوال |برقو تربدأ دقذ ةلود ءامطالاو ةأاضقلا ف خاست اذا نوطالفا|[

 ملام ثد- امخ حاصءرودلارخآ ل مق دقو بسنلا وجلزعلاةرثكاذكو تلقا
 لذرالا سس خالا ةلودلاهذهةحتت تعداو هه لفسأ لك عفتراف نامّزلا ص ْ

 هيا اصلا يالطنلا داس يحوز #* هالعلاةرادصتضوفنأ 1 ١

 ْش « ةعد اخت هنمو د ترن« ىصحلاو لمرلا هس اعمدددع نود ئه «ىدلا |

 ايتروصهذهةماّةمهفصو ىفتاذذ « ةك احن ارد ةرباكملاىلات د ا

 ٍت>داذاروئلازواءك.ذولأو « ثئابحتاو ثرحلا نمكيذوعأ ىنامهلا |
 قد ضوقنم لكن يسو * هوجو دوستو هوجو ضن 0

 لصهاك ىلع لج نأ 3 تئاضملا ن نم ب صام هنأف #2 هوخأو هولأ هنمّرفب

 #2 حاضفلاو رزقا درس 5 حتاسقلا ةضسش 5 بئاعلا ةيعرعدلا |

 ةناممو + داسفلاريسك ١ « بوذلاوتائدسلا لات * بونعلاةديرح |

 * مومغلاو ضرما لمل نم م لظأ 5 مومهلا دوم # داسحلاوءادعالا |

 ًارذتعااذا * لوقااو للا يبق * لاجدلا سدح دئاك * لاجرلا ا '

 مودس ىذأت نم رو>أ 5 موأمريغ ميدل 35 لودلاب ظااغلا لسع هنءاسأ نع ْ

 00 « نامعالاوز ارخال اةوادغلر اهظاو * نامزلاوشهنرادصفا

 هدلاعأ ىلع هلفاسأ تعفترا امل هيلاهأت |
 هفدح هقوكوأءتوررد * هلذاسأ ف تسرترصلاك

 1 ا ارمشنو ا تاس *
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 2 ناملا لكلا وءناكف باشلا نبا موزابهتبعص نو .

 | بذاجتو * س وكلا ىدثعضارتناكف يف( نانسنب ع ركتادبع نانئسنت مركلا دمع

 ا ركلاو لضفلاةيدرأرش *انلادذاوهو- سوردأ| ىف سن الا بادعأإ

 | ىلع ايفثم + هناطخف تققاكناكف * مكحلاو باد الا ةشااعو
 هناداررغ

١ 
١ 
١ 
١ 

: 

 | ىدصتقم لكي دهأ ىذلا تنأو + السعلا قرط ىنتفّرع ىذلا تنأو
 ْ ىدسح قانعأ قوفاهبلا تيشم + ةلر ”لك تغلب ىذلا تنأو
 هلو ع هنسح أ بودسملا طخلا ن و < :هنسل الاب رثثيو مظنم ناكو
 | « هنطب ىذ ف هلوقاهتم * هروثأم ملا نال لع تاكو هدر ويم لئاسر
 |« هناعسهانسح ىلعتبلغو' « هناعوأ تءاخنآلق « هنطفلارانتدخأ |

 | اناس شن اَعْرفتم « ا أ نع صتشللاورمتم

 | سانلا نعتحلاّن هرثكدو *: ثدا اولانع ل اد -لكلأس 0 مهرارسا

 | نمناو 5-0 هوا ساننلا لب رغنمنأ فرعي تلف ع ثتحاسم هسقو ْ
 | # تع ثب دح ىف هتاكوأ ةعاضا ىلع ئهلذ 5 هوللذةموعضصا!مهارهظأا

 | لك ًاولو 3 مل ادهن ناتو 0 عماسلا سفن هع * ثردران مالكو ||

 أ هلو 3 عشق مأ اهلحر تقل ث يح ىلا هالو # مهلا ماس داع 5

 | تتطم نيج ىف شرخ ناكو 35 باث اهدلع باث ذأ * بالكرهل ا تاوخ

 ظ ريبلا لوح ماح ع ريعبلاا لجأ اساذالمقدقو < هلمح نانزا و هنبع

 | © مدلا ةحتاركلع مشأىلا + ابظااوةنس"الا نياكلاسا

 ظ ً ش مورأانهتيحت نمو

 اوئصو « نقش ىنأ ناكص 8( ىدبجلا ناهر ندع دسلا )8 ئدمجلا ناهرب يذم دسسلا

 ا دص هرب لنجم ميكو + مرحدمملل اجل شاف ه قيفرو ىورأ ْ

 [ىرطلاودارأف * ناوخالا عم ىزغع ام يثاكو < .لطلا فثكتو بوطللا
 27 3 دع نامزلا تا 0 03 . ناحدلاف ةداغلا ىلع

 اهبدبا

 قاوالب ناخذلاب اونأدل » ىادثات نذادح كّتدف ظ
 نادال: حوفدوع لهو #8 هنف تعال اندهمدبرت :

 لاقف
 بتل 1



>. 

 ْء نينبلاو : كاملانم اينالا ةرهز نمد عج 3 هياو الاررغاهمةدنق تلا هنساحم | ا

 0 المريخ و اءاون كير دنعرياخ تا اصلا تاسقابلاو ب الملا الماما

 مورلات يلع اال ىتح * .نورعلا هلثع ل هتتسسجت م امبوإ ن ىفو هيف عقتجاف

 مولعل اكل سمعا م هدو * نوملغسسس مهماعدعن نأ هميهو ضرالا ىف دأ ىف

 يب 0 د بابل 5

 يقصمودو كاذف تلت « لادتعاالب ةتغيمشقمأ 0 3 لاوزرلا |[
 | هيلاق بسأل

 د دعم دعسلل هلو * هيد رهرلا ىصتسا ناك ن 0 ٠

 .قياغودرداخ توما هنعاس إئ اذ اف هبأست اياثملاو ٠ ٠

 ١ ىدكسالاىدام_ءلا قاطصمن دج نب ذولا قل ىو انع وع ْ

 ميماولا ىأزاوحج نق دوه امعستو نيعبستو نامت ةميس ةدئطنط سقلا برق ير قب دلو |[

 .هعضرمةلاو رف ىو نيضراعلا فيض ةماقلا لد وطناكو ىراصنالا ||

 ةدوايقر ىدح هلدأ ىلع هعرف هدا لع

 (ضايو ترثاو « همالقأ تاصشرب رهدلانيزتف نيركسعلاءاضقدعبءانفالا |(
 اج .ءرضان هدحم ضايرو 0 هراظانه دعس نومعو * هماهرأ تارغب لضفلا | 1

 1 مسطح ام هس

 ا ٍلوقبسعلا 13 ىح ٌتامدةمو (تاهتاخلا فءىعري_خ بر باد الاوأل

 نو * ةااوع درابو كلا "قطن ىفالئاق 5 مو تجمل عما ١

 1و ,أوهو « ةاكمراذنري دن ترئانتو 5 اينجا.طرهيلع,تطقا قت

 |ةسستواست ع .ةتضاك ةريسلا كلمتشسف « نبيا يل
 » .هسوودو هموسرل الإ أ لشعتو « هبسوردولعلا ساري ءافطنال |||
 هراغشأودنتك عياورو « را ايات | ْ

 ١ ءالسعلا هن كيزنكت * مرعشدو هنبأن نية ءرم او ًْا

 ١ باسنب ىو ةاخومأ .بدكيال دياز « تدليس لها ر عش أ هنا لمقول هنا ىلعأ||
 يت ةنيلا هند دق «دعس علال ءاور ىذلا «.ةمرزجنغ «هتلحأ]| 1

 | اهتاسعيو اعت تلاع نا قأتسو -(مايصو لطم يلع دعأ) اهناوأإ

 نال

 يع 41 0
- 9 

 ١ لإ
 1 د صج سلا

 ١

 اء لداتكلا مص نم قيقمللاتاهيه تابيه و( كو انتل دب نماب ارثل ا نيأو)ى رعملا ||

 كبح

 1 دفع

9 



 ندسح نب نيد دعس نامزلا رغن

003 1 

 امرهدلا في رصتف هننو * رداصملاو دراوملا هلامآ برا ثمنم هل تقازو |
 ةدسب تيقلأ ال تنكو # الاحوالاحرومالاب الشدو ءالاو م الا لعدم ٍ

 دقو هنأر 2 دامعا الارق ةمهلاهحو نع تضفنو غ را.نتلا اصعكلملا

 انحلت وما هرعت جس تلّديو 0 ًانرعساب هصسقتب ىلامللا تلاخأ

 هاوساضيدوسملا غيصي * نمو لح ىذل أ هللا هغمص

 : ريسأو ح يح أه رغلادومقىفو < ريسأ مورلاءانأو

 ئ ناجرتبرال نامل # 95 اهفراسول ةتج عالم

 انا أذا ناسللا ايش ذوصشم ثيدملا فارطأ لوقصم -لكءا ارعشل نم اهمو

 ناش الا نمرهش وه امم 3 داش مازو عازللا اهلدحع او

 اهب رىلا ةرضأن نودع «هرهاسسلا ضاررلا راونأ نودع نمىهزأو «هرئاسلا
 نم ةريبعلا ةهك افب , تجرخأو هر لايم يجو ةرظان

 ةّماكلةرهدلا ناسسل ىلتو » تلحخاو ةمامغلا كلن تعشمت تعشقتامث * ةرسعلا

 , تلخدو

 بابشلال ثم مهرامعا * ةريصق ماركلاا نا
 باسملادح ,هراعأ * تزواحت ماثللاىراو .

 باهتلاىفد سم م *« اوضرميذامهلاب

 باكرا برضاهؤ انف« ةضصم-رعاداق

 ا« فارطالاونانع“ الاراطقالا ةرومعم + فارش *الاوءالضفل اية ءولمراندا اون ظ

 نهاربلا تامدعم ةحشو 5 نيققحما ةديز ىذاتسا مهلج أن موا

 ا | «لضاف" الا عسر همانآ تناك جف ( نان نسح نب نيدلادعسنامزلار غن )

 0 زامستلا اصعهدنع قلت < لئاسملاهلبانسو لام الا لاحر طخ هيداسو

 | (تاسام ارك نون « رافس الاوراقس "الا لفاوق هتداعس مرح لزنتو

 لاكلا نم هبق عج دو « حرابو اس لك قالب داعسمو رطابالا
 3 هلمعت هل شم ناك هطخ امأ 5 لاثئمالا هتيرضن او 5 لاثم#ه سلام

 لل * هليعل : ل_ءلخلاو برهم ديردنبالاق هتاغل ةحاصفامأو

 خعراونهمآنأ 3 هدعاسو يل اديه قلأ هيدا ة شار دوس“ الاو » ةدعاس

 ةوعسلو 0 دراطع ةعوجم وهف * مركحلاو لضفلا مس .اومو د عنلا |

02000 

 91201311 1013 - :.تن ا 5 ا سن

 مساخم



 قلح ىناقلح تراوبستف د امهلا خو نمب ,رلعاىف تسحوأ ظ

 .. ةحسو هلوقهسكعو ْ
 هتمه نم عمصم بنللا ميول لمتلا ةمواننمو
 ” كر ابع 2 . همسالج هللارك ذاذا

 اهفرداظلإدبع نبالو

 اه تفغش دع #* ىمانأ ةحسو

 اهمبح تاطقتلم *« تدغرقانم لثم ا

 هلوقكميدقر وهعشم ىنعخةروكذلا عم ض1 امرئ دامو أ
 روك ذى دي 3 مهفويس ضن أ بئاحتلا نمو /

 ْ نامزلا كلذ ىنلتم هب تف رمت نم و ْ 1

 رهشر#و *« هلاضف بئاصم تلطح دج عسو ق(قابلادبع) و !ج

 35 تامزغلا لسأ دودشم #* هلو هناكحص د صاوغور هاود ع ردكسا ا

 «.كلأعم دم نع قست *« تافهرملا ةنساً اهدنع لك ةمدّد- لودم ١

 همآسبنال انذعادرو همم عماسملاّى ماظ قادو * لاو ل صافتلاد ودع ا

 "لكلاصعلا قلارحاسو * ثفان] 1. ىدحت ةزحمموهو <« ليلاولاعلا ]|
 « حابصلا ىف ايصقلا ميت مضفت هقالخأ تفا'ناسلادةءىفناكنماأ]
 سؤكلاروغت ىلءامامح كدقتص « حادق"الا حاو زاايارم زان كلش ا
 ؟ةاانا اس ا والاهترا وص دمتم هتمهو « حارلا باضرب ةءولمملا |[
 هبصاشملا تاماه ىلعءالا هعازعو همادقأ مادقأ أطت لو | ْ

 رباد يرحل ام نأ ىوس ىل لا مراصلا ىحدق

 || قلط « ببللا ”ىئروهو جورسلا ةءانيص نسبحي هرعناوفنءىف ناكفأا

 هل تيوس او *« دعا رظان هقمر تح 5 بِغلاهراعتمقوسعالنانعلا |

 الأ « دوعتلا ىنأنيرسفملا ةمئا ةمدخم فريشتف م دجملاو ىلاعملا سساسم أ
 ةموت نمم دعس فرط هش اف « دوةر بطانا نومعو ىضرلا نيعب رهدلا هبلاانرفأ

 « لوطم اهجرش ةصةى «ظاساو تضل اىلارظنارهدلا لاهو « ظقتو لوهللا |
 0 .ةيوثت تناك ام مان“ الارئا هم ترهظأف « لّوعملاهللا ةنوعم دعب د لسا ىلعو
 #*ّ كاس ءلاء ءاضق ىل ون ىتد 5 هب ونتو هعقر "لك ةرئاعلادو دا هلت فرصو |



 ما مالح دي ىدع
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 هسا سسسسما

 ىصيصملا لوقو

 هلو: ىف هفعضدقف هع ناو راع نباو ا

ْ 

  لوامملا دصش مو د كيراسا ةعاطلا صلخاو 5 كلاومركش كناسا

 تلازال + اهم رصتخخ نوكلالا : اهماتونيكلاةلاسرقزاجمالا
 ءاد شيام ني لكى ىأتو « ىرقف رح حبدياع فحصت اهيدهم تافدص
 اهنةككر ةراعد_ءاماهفالان ان هلوق (هم) همكو هنع * ىربورَفلا
 رعاشلالاهاملو عازن عبطلاو هم ةبموز هكا

 | ادرولارنعلاوراتلاتنكو تناكف + ىلئاضف تديان تاغ تاو

 اد_ةعد لح ال الكس كو *«. هلكىربهد .تشءءالع الولف
 |يحاصلالاهدقو ه« .مالملاءامهدربنم كمي مالكلا سك ما بن نسا لاف
 نيتبلا ءاولحب اندسنع بذع ىتح مامت فت دبى مالملا ءام نم بهن اك
 ىبتملا لوقف

 ٠ لو نع تلغام,تلك نيسخالف 5 ايصلا ىلع نينبلا“ اولد.تقددقو

 (ىلاجىلاوفربال لن سح طارب) هلوقكر صعلا ! ذه تاراعتسا عمو فيكن

 ديم اه ىغلا كا شالف ع

 ربنا لوقو أ

 اهدي اددمك قلتقتال * هد نحل

 0 هلا ةبادب ناعطلا نا * هب رضي تهدّباو برضيل ىور

 | ىرصملا ضررا الا لوةكوه ضء فاهخعنيرا اوي تح هلونو ىميتا

 نابالملاعبس اهتندهل <« هنالك ىزلا عض ىلع تلج

 ىسار ىلع ىضأ هللا ,تاكنال ةسه ضعبلا ف ضعبلا ىم لحادت

 دادلارفاطلو

 ينام ةمكحو ىيك ببعد 5 ىبن انص عي دب ف كندعي رسظتا

 . ماصًاباعباصأ قارفلا مون «* تكبش بحم افك امنأاكف

 عردلا ف شر الوق» يو

 قدحلالاثماهف ترّوص * انر اضأ اب تراداتك



 م ْ 8

 0 طق 0 ىؤرام ةقرق1ا ىلعو د طخامدهلةلافرط تانقيأك || أ

 هياصام # اعطق أهتم منج نس مكح أ او »+ اعفن قث اضملا ف بح اصلا !مدحو 1

 باصنلاوبانلاءاجال 8 نيهجو نم بابشلا ةدساهيفن.لاةعطاق مزعلا | 1
 اذا لدللاو ضل انا ذوعف 5 بدلاداو تعدت « نيفرطلا ةلعم

 ىحرذلالا ةعشأتركسف * ليللاتاوهل قهتعل تقربناسلو ع اكس
 امم ريض ضورعقزواحتن لاذ نوزوهانهعطةةوادع لهجايتسفرغاما 1
 دملاورزط اريغانر هد خرلار فرسلا نأ مولعمو + دال

 لخدمابف طقفسسا سل *« قئاضم ف لش دئانلجأ نم

 لوطي هدسقعت ىف خرلاو *. هز و هاعسفتت اكو: ١
 أ تلا |م تزاج ةصاخ نماهل كو * فيطلا نم ىضمأ تناك اهنني تعمشتا ]|
 دل 7غ نغتو '  لئاط ةوطلرهطدالقلاسعلا ةيالطا ىذا « فيسلاىلعأ
 نقاط ا لمااهلكشد تّوم نا # ىل_خادلا اهم زمض عاشرأب برها | ا

 اهناهتلادسعد خرلا دوش 5 هلداجم ةعقاولا هده ىف ديدعإل عمسي لو 59 هلطاع | |

 * باصالا اهلل كن أ لبق كلذ ةدعبمكحو + باوصلاىلا هنمبرقأ ا
 تلازأالا اداكتعلاطالو. « ناسحانابت> رسالاةرعشرلقلا سأر ىف لاطام |
 ددعلا ع نمةدع اهنالرصانملا اهلعدقعت « ناسللا سأر نم طشكل اي هطلغ '
 ىلا تلخ دنا + هد تلكو اناس | تلاطألالا ةضبقىف تعقوام هقنانو «هدعو | |

 || اعءلط ىلع ناكة قعنمتزربأوأ + لوخدلا ىلع تكيس دق تناك بارقلا | ا
 دحلااهتمافانو + سعشلانيعةرهاسلا اهّتعشأب فرطت: *. لودق ةئلالهلا |

 فيسنلا لودج تك رتسنامع نماهل كو * سا ىلع مالق "الا تظفاح |

 » قيرطتلال حام هيريض لسة نماهب عمسولو « قيرغوهودمغلا رب ىف أ
 اذان كالا سر تدع هل اكو #2 نينذالاهس رقم ٌكرعل لكل ااهرصاعولف |

 ىلا | نيكسسلا تلصو * دنع د. كال ناكو اهتمو اقمىلا تب دس نأ * نينرقلا ||

 نيكسلادناعت لهو « دا اذه ىلا لأ ىهتناو عطق كيلعراصو مظعلا |
 اناوحلاوأ اهروهظ تاجامالا * مظنلا بيك رتنم اهلسل ةروص'

 « "لك هنيكسرطاخ نأ هلوة دل لضافلا اهخولو * مظعب طاتخا اموأ |
 ققلطا هتلاسو /ةللافو د ”لفو فيلا ةلاسرب َرقأ ل ةنا.ننيااهكردأوأ '

 اع /©
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 نتمىلارطنبال ماع« قياقشو دروت اذ * قنا دح العصف ع نادي الا ىجهب

 < نيتمنّم هلحراش 3 هحر جو الا دهاش هر محال اح « هحرشوالا

 نيس *« حراش لوق هلوقو اذ هذ #3 نيبملا حفلا ةروس هفث ات ىف ىلع

 ١ تلا وبرصلا قلاع « حراطملا تالكشم هحرش ”ىلجو هقرف قلافدب
 اهاح حرشت|ءاغلا حرم هنم بلطاذا 5 حلا ىلع ةمعطقل ا مولعلا رهام

 اهبلع عيطنهآ ص 5 زحلا باصأو ةناالا ىف لصفملا قيطاملاط « زو

 : اهنمو فت اةرود

 ضورة اس ىربءام لو دج هناك برطا مورس عرف رغ ,عق ورش
 ةروص ىلع تدبفتس 5 ند تا عا ولا دع هن , اس سور هنصر عطف

 | لب * مدقلا ىلع هتمدشف موقب خرلاو .« مدختاك هللبنلا « هتاذ
 سوقا هآر اذا * لماعهلخرلاول ملا كلا اكوهذ *« لباذ ه بح نءخرلا
 ا * مهسْلاسن سنج نمىلام لوي
 دسم * حامرلاتايصق هب قت برا ار نم ره * مهولا نم م ضعد ىف
 « هضج هلك ذ 3 حابرربصالل هم هنطدن ند تره ىتح هجاومأ عردلاري دغ يلع

 أ ماهتلا راطقأ لمست ادعلا دوجو لالطا قرغأ *« هضريلا ىلع عقب رئاط

 أ حامرلا ءاشراورفاملاءالدبمهحاورأ ةأجحزنو * مانفلا رامنأو

 اهنمو « رفاغملا عقاوفو عوردلاحاومأ اف « رك اسعلا نماراحي ىردع
 6-2 ومهتلاباو هل اسربخ هل « ةدّدش [أهسوق نون عم همهس فل تلازال

 ودعلارع هب رقم هفمس نيسو #2 لاج الا عطقا ةزمه هسوبد لكش حالو

 اهنمو ب لاخلاىلا لايقسالا نم

 ةمجلا دمجف 3-ث:لتاجو ه« ةيفي_ساهدهاهب عصرتحدمرهاوج هذه

 ةجبنبالىهو (ةينيكسلاةلاسرلا هدارباانه نحاممو) ةسدئالا

 رقفل |هءوركحو جءانع تت ءعطقو + اهمراكمدو دد تمأق ىتلا ضرالا لمعي

 « اغلا لاصوأ اه. لول ملا عطقىتلانيكسلا لوصو ئه و « اهءازعنوتسع

 اهنم ضسلاتدهاش مءافرز + اغثااو ريل اهب دق ةيود'الا ىلا اهتاضاو

 | ىبوم اهدهاشام * ناونع ”لكل ناسا هنا بئادعلا ندوءاسرخ ناولأ

 |« تافراو سؤرلا هل تعضخ امدد لذو « بايصنلا بارع ى دعب“ الا
١0 

 0 ظ
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 9 ايا وك ا تيرا 11+ نينو ب101 عجب تع يسمح

 معو
 - ممم مست

 هنرعم تنأب دوو هع نجمي # هضراعب ىضأ اذا ءالءلاونأ

 هتحارب سعتاذاو 5 سوردلاد_ب مولعلا عابر ىدع دي .سوردلا قلأ اذا

 هناي ىف هلق. * العلا هللا ةلكواعتو «اِّدلا ةحار "لكيلا لصت #* افلا لق

 هامات 00 لا ءدق وسب «راهجإلا ىف ثنن ب بدت هناكح 03 راردملا

 لعآناوىناو « ريسحوهوائس اخ ةرشصبلا رسل * رياسكودو

 نم علأو 0 اهادم ةعاربلا كلاسم نم غلبأو * اهاضمو ةعاربلا مراوص

 : 3 ىناعم لاء 00 الا ىطظد ىمداو # ىناحنلا ىفاوغعادبالا فرغ

 مانأ الا حاشنو * ىف م انش لد :امالاامسفانش' ىلاهلئاضة جورب موت ديدعت |

 نم ىنان تفرتعالو 0 روس رخ ق روس ناار #23 هاش" ال ىو

 اذا « هلاتمأءالعلا ةيلحىف اقباسادغدقا « روصقىف هحئادم نائح
 (لئاجتاازال *« هلالا وسلا تامصقام لوقت هتءارمالفأ الا تاواثت

 هسام:[تاعسشب لئاصأالا تاستو « ةهلضأ همالقأ تاصترب لئاضفلا ||
 'ةروص ىف كرو #2 سورطلا همالقأ ءاكس دقت تحرئالو“ هلدعم و

 أ اهريرذطرابت“الاو «اهرن رص مالق"الات نغتام#« سوفتلا ظوظخ هطوطش |
 ءالول نمةمرح # هقوريب راطمأ الاو 0 هقؤريش راصم الا تكمذو 00

 اهنم(ةضسةلاسرهلو) ملعنملامنانالالعيلو « لقلاو حوالا قل م
 ىلاعملا كلام ىلاو * عطاسباهش عئافولا' سداح فف.سلاناف دعب دا

 طسساوأىف ناك ناو 5 مطاع نام مارعلا لاس 5 عساو طارص ١

 أ فيصوتلا رهاوع هعصرأ نأ ا 03 ارومشم د للا

 اهئمو 32 فيي رعتلا ق الغد هيلحأوأ |

 اذا د* نوكو : تبسم "لك ىف دو هو »* بركان ونق نمور رع ْ 1

 نكل قد العود 5 برغلاو قرم روم اوهفهيرغنمروتدلا قرمشبر هش | 1

 | نوكف بارقلا ةولخ ىف فكتعي دقو 4« نيملا باصصأ نم نوكيدّرجاذا

 رمصنلا باب عب #2 احاومار < عوردلا نم قشيامعر لودج #2 نحب َر رة د

 «'ديدح عبط هآنيهجووذ + اياوذأ هللا نيدى نول ديساسالا ىرتفا ٠

 هرفيعرما هلعش + رضنلا مس هيلع "هاملودج « ديدش سأنو

 قستون 4 رم * براس هيا »* تي »* رصقلاك ١



 فود ١

 هرمأ لك أ + لساوعديأ هيراتشاايدأهبفنأك داؤفلا ىشيو ه لياذ
 نالحر وهو #2 قابملا عطقي 0 ةحامسلا ىف هرجع ىذأو #4 ةحامسلاىف

 ع رولا نضس دئالق اهلعحو د رولا نم دئارفلا حرخ ةران ع ىقاح

 وذ حافس « همامالل بلاط“ اعد ب همانعداوسلانمهسلع |“

 دونهلا نمرح 5 نومأمريغ هنانغط نأ الا نيم أ دمشت . # نو#يو هعالخ

 ا هنانرحامو هقئافد مورلا كلام نع عطقن:الو # هنانارت>امرعلاك الفح

 ئءاذاداش « فاعرلا راب هنعردصيو * فاصملاق5 بئاكلا بئر

 نأ ىحن رمثأ د دواد ريهأ ص نم ارام نع ىوآ هناك 6 دوؤفملا ىس

 قراق اذا فلآ حيردلا ىف تال هنأألا عطقلا فلأ 5 حرملاف بت

 هيرتعتال قلطم < داقرلا هننعنع لاد”لك ى نفرح  داصوهف نونلا |
 عمجو أ درفم لمعتسس # رسكلا هملع ل دي هناالا ع وذ سه + نيم غل

 هنمع الث 5-3 "لع هنرح ىفنأك اذااصقأندعيو فوحأ #3 "راق ىلعرسسكمو

 0 2 الا هقرح نمر دصن ىدشم ع ماقتل ع كيل الإ مخك 5 مال

 * قلمهملقو *« قلدهناسل د« لاخلا ى لمعلا نع لطبي رسك ذا لماعأ

 بازيم د فدعا ل هودحعل نأ دارأو ع فرو هواه صفه_اناوطفلا 1

 نكلس رخآ < عباص الا, هيلعللعلا رص سانقم عيان هنم ةمكحلانيعا

 نمبهتت < ىرابلا ةمكحءذهو هس سام كدب ماك * ىراق هلاثلا

 لووزغلملاهنعلأسو * لوقعلا.سعأ

 ىنافزيشكس وكم سأرلاو 5 موُعَم ماوقلاهنمدمعأام

 - نانا هنس عرعرت ثدح 95 انئاع هنم تءأرفهترمحأ :

 المقام لجأ هردك نك ملول < « لحب مسقأ هللانا هر نم نكح

 اهكوذ نودع ىلوم د ماجلا هقر هندانآتقوطاملو * مام-هلاىلوملا

 راصأ الا لوأ نوفحولح همدقةءرترورذو 3 لسمدهلق دو ىع ىلا راظنالا

 ع 00 ا 5 لدم سأر نم

 رثادا *ع الخاناردام ةحامسلا ضومل انعم ىرت هلاضفأنيعم ضافاذاو

 80 *« نائملاّ كل ذنم فرج ررغل املظن مظن اذاو 5 ردالا

 : لئاملا قئاقح نمرطشو « لمان" الاكل ع نمرطس ناسلا|
 هنَرعءاّرغلا هعبصأ سر نم 0 نفاس ىلع ىرجم مهدأ هفرط ىف
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 6# بصقلا سالم رتوشو 00 يرن واارجو مزن كس مانا الا

 ا
0 

٠ 
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 حوتيو ى # ةمامبغلاك يكس وهف #َ هرا م هبنعطشق 03 هراددطشن اذا

 هيارته دل سم ضر لوأ ىلإ ن كيو هب ارتاو هنا دارك د دن « ةماجحلاك

 نيتقرلاب ةماج حونك * تاسراد موسر ىلع حول
 نب بار غل مبايحالا ىو « ىبإهّبلا ل هأ ىلا دقو

 قرسو * عطنلاو بق.ياأنهيل ارياف ر "اربيل تان و صم 3 عييصالا

 * ىسويلا ىلع بولا لممريس ص #2 علقلاب هيلع مك خر ئايضلاتانوزذم | ٍ

 راصو * هطبساوو هدتهر م بد رع #4 ىدوم هسأر ىلعَر ماذا اباكريصيو |

 رجا هل تلق اذاؤ نال ا ويوم * هلطساو مورلاو دزهلا ني | 1

 هليبخ قرع نمتادشم + هليع بسكب لربع 5 سارلا ىلع لوب 1

 هطسسش ةلزتمق هانز * امدعب نم لو دل هعيضرأ |
 ا رعاك * ههجو صرع اولا

 ا قو أ سعف 5 23 4 0

 لدعم 03 ىبدلا لايذأ تت 60 3 0

 20 »* دوصتملا يل هندسصت 8 0 رق

 قر<لازبال نابع « بيست الو مسه اهتم مدل سبلو # ءبنصم ضارغالايف |

 ا 1 هبسار ىلع ىدع ادهو اهنوطد ىلع نيباعملا بع 0 هسا 1 : هيلعّرمام |

 قئدر<ع ىف سمغنتة ةح #* دياو "الادب دمقت مهدأ د ديالا 0 .مةرأ ْ

 ا : ليوأ « هوامدلابسف هسارودمو * هوانع لاطف هقنعاو ريض |

 لات بص 5 كلذ فوخ نم دعتراف « كلاج مالظ ىف لب دأو « كلاهلاىف األ

 « اهلزتييوهف لحام مدعمءادتجا ركوأ * اهلو خرتف قارفلا لب ىمأأ]

 ْ ىلع ىرخاو ةاودلاىق ةرانءارتفئا] *« عميصم ب لبن عباس الارينم ىلع 1

 0 و م
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 ' ممالابتك هنود نم تطسندقو .«. .هنانيفرطمالق الانعىاجت |
 3 ماظعلا هو * مار كلا هل ا ىلعو هلع 5 ماللاو ةالصلات الص

 مال الا اج تحانو د .لثامأ الادؤ-و ىف * مالع "الا الع تحالام

 دعا ع .ةعاربلاب نيفوصوملا ضعي ناف (دسعيد) لمان الان وصُغ نم

 هيلصم ىلع مرحو #* هرانمهغمىف قسلا تامصقزرحأو # ةعاربلا فصوب

 هترطسامراصق 5 ناسلا جول ىلع ىناعملا عئادب مسرو # هرامغ قش مونْنأ

 <« هكاوثم ىلع جنو 95 هلاثم ىلع مسن اذهو 5 نانبلاب هسلاراشي هلمانأ

 نمنيو « هلمان الابار تعضخ « هلمانأ لقلا بكراذا نمنيبنانشو
 + نالكت اهيلعو * ناعّبلاهتاو «. ىتصالفلودبو * ىئلمت بتك
 «روتلاءادس ف ىءارتي مب +« ملعرعلا هنا ب لقلا ةفص نع ىلئاساب
 نائب هقصورزرغن ا- نعزعب «روثنم قرف «روطسم ٍبامكحوروطلاو
 + نسللاونيناسللاوذ « مالقأةرعتنمضرالاىفامينأولو « ماهفالا
 قدام فطتقاف #* ةموهلا ضابر فس رس قاف همقف + نسا بدعلاناسلاو

 «نامقلقاق-مقتلاف « ةمكللا ناو ىلع سلج قذاح ريكح هب قالا
 مر ىلعامو اهنمسردامددحو + ليلا ىلا ريتتس را مولتلا ردا

 تارا ذارهام ريح »ع ريشدقهذقو مولعلا ىف هعابده * لوعم ع نمسرأد |

 ردم اك 5 هرييضوِلعلار , رحب ىلءردأق < ريا ادهن نيا علوع“رأ

 1 5 برغأ اشنأ اذا 5 هرييقت نسيحايقارتعروفاكلا ىلع

 د_قاداو 98 لاكشالا عفر لكشأ اذاو #3 برعأمعأ اذاو #2 برطأ

 ههئر اذاو د« ماهلالاو حولا نع مدرك *.لاق_ءلا نم لوقعلاى ةلطأ |

 باء ندغ * هفك او مولغلاس اشهئمنْم *+ ماهالا عقد ماهيالا

 ىدبأف د باحأو لأسو ِ باحو لاج املاط < فك اع هتلارويط

 « لقتراشكل باق +. راما سوؤكنم ترش اروط 4 بالا جعلا
 رسل ةرائو + لهن هناربع يش *كهارتف بالا سر ىلع بطتعاروطو ١

 ينك طسانةريغا فهكيص ىلع سو « .دصلاما كليا ف

 ١ دهشتلا هعبصأ عفاردرعتم # ردزتلا هبسفن ىلخ دّوصم * دمصرلاب

 ّر [ميتص ىف هناا ىلع ىرحام رهظو 5 مانا الا ىلاللا ثيذاحأي ثدي

 0 : 000 0 سل

1 
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 مال كدب ردن نيع * نكلو سو دنكل

 : ةجرلا تءاضلو |

 ته 1 اكن لاقف #3 ىوح نمدعصت ىسافنأو فاو

 قتال“ افلا لخأ تاقف' * ىلل فكبلق ب اقرت لهو:

 طامملا نبال هوو

 ظ
| 

 نبج لوك هقوذ نم * هنقوانعانأن | ١ ظ

 : نقد ارأ ىلام * هينامع 7-03 ا

 ىروستملا بايثاوأ ا
 قرقدلضوف قع 3 قلع دقكيحي ىلق 1

 قسطت ملام همح ىف * يسهم لت نماد ا

 قرت عاهد عر اذ ه ىناوح تكلامدقاغ 1

 قراسست رد لكلو « اش اقرتست ل انمع ْ

 دعسلل فاشكلا حرش ف كءانخلا ىغاو |
 فاشكح رش نم نازاتفت لضاففل « ةنسن نكت: نأال تاقدسفا |
 قاشلا كرش نم لهل !لملع ىوا دن« ا ا١دعساب هللا مالدس كملعإ

 ىرخاةدعصقنمهلوأ
 مادخو»و قوذلا ف هركذ الخ * مهعوبرل الط ىفاشدع هللا قس
 ماشعنمملا رهذلا ة نحو ىلع *« اهناكلصو رضمفانالاما

 ماج نينكمالا قوف حان اذا » قعوأو دن نم .ىتام نيس

 هي اذان نم ىلوقنم اذه نبأ ن نكلوهب سي الانه تاماشلا,ىلامللا هصشنو
 ا

 .اناولآ تانحأ الا عم ىضقت ارمصع + هنت نعوتصابسو عاملا قيس هةر

 انالمخ ع نك ىنامزهجو نحف 5-0 ترهطظ ول اناث قاسلادوس |

 اهنمةملقتلاسرداو
 | لهاا غعوىوفتلا ىلاءساده اناس نيالا دل !نماندهلا كل ١ ٠

 ش0 . مقرلا كل :نمنوكلا حول زئقتيو .+ ١ع نونلاو فاكلانيبتفلؤي
  ”مركلاوةءورملا هف دقه ىلع #3 اهلبو بكسي يلستلا نم صسو ١ ١



 ١ كلاخئاسم نم ةطقن اهيلع # الادج وعملا كغد_دىفىرأ

 تلذلجأ نم اهانه *ب الاد طقنلاب هلاد تراصف

 ” وال وغسل اوهو

 ىلاخرخاو لاخوذنائدد « امهاعحالو هيدخ كارآو ْ
 لاخةطقنولاداذناكو » ةطقننمتلخلاذاذناكف

 فزوزلاركب ىألوكنمو
 كلذ لك ةنمليولاك *« الادكئءدصتط#

 كاذا !ركش ت تدحم ىلاذ كلاذ نأول

 « (اضيأ هلوز#

 هرغثو”ىهسشلا همسعىرسأ » اوصصأةودعل ار غث نمهورسأ
 هرسأب داؤفلا كلم ىذلاوهف « ةلاجرعمأ ىسع كهورمسأ

 « (اضيأ لوز«

 ِ ىضراتكهجولاخ ضراغفف هتبح[نمهعبو ىةساولا#
 انا لشن اعد كنععد # ضراعف ترتسس:لاساباسمش

 ضرامعت لوزت تسل ةستاذ » ىسحم نأ موقان'اههتبجاف

 ظ 1 ناسح ىنأل تك و كو
 .؟ضئارضراءنم هتسحاب *« اديدقض راعى بح ضار
 ضراعلا.دةفءاللصالاو # الس ىلق نأ موق نظف

 «(اضيأءاو)
 . هالودج ىئاو-ىقىأرامل 8 3 ىذإ ىبح ىف مال الو

 امال هبحىف نم ”هلعزيست *» هنو ليلعتمالىذت اقف
 ةناسنب!لوقكو#هو

 دحوم كارلا 1 ىديسستك مف تلاطراذعلا مال

 قشر !لوقو

 ىاقسأ وربفاشتران ىلداج وأ * هفشا له فىوح روح برا .غ

 ماللبسانلا ثيغتسي اهلج نم * هضراعت امال هلرادعلا طخ

 01كم نكي )تاودلو(
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 ةمايقلوهراغس' الا ىف تيساقو 3 انزغمداقرشرعلا تنكراولاو 1

 ا

 'عطاقمو 95 ةمشاررلاو ةيعسافا | مولعل ا امسال * مولا نوعهتسهاسملا| ٍْ

 تلقو #* .ىرتشم سفنأر معلا لام سأر نم هتقفنأ مف تكرو 3 ىريسلا

 هدعم تردأو د هبال نم ناكف د دوس نلةراجتنو #3 رول ىلء روق | ا

 || *تملوول هفسل ىذلا « تملا كل ددامعو * بسحو ”ىلع بسلا فرش همف| :

 ربا يسن مأ أ هقالخأ لماك يف ( ىديحلا هلام[ نباع«انملا ني لع )أ |!

 نمذلأ ىهنلا قاذم ىف ىهف «رطملا "بْعراَوْنلا نومع لزانمهران*آ !نومعو * ا ِ

 | . ىتمالستلقتدقالام برغأو هن بئاع نم هسّقالاهه تخل ||

 أ ءانلاق نيطلاو نييط ن نمقوا# ناس الاو * بطاعملارشك بك وهو ْ

 | لودولاز دك الد , مثأو » هماللاانلعنمىلاعتهللاّركلو < بئاذاإ]
 ْ هنأ نود عطقنتام * فارش ”الاوءانلعلا نماهشتدأرف 00 هماقالارادل | ||

 ْ راستام مهنهتدفتساو هب مولعلا ةسرادمىف مهتنفاثف * فاضو" الاوتوبعنلا |

 ٍ ىقع هءتدجاع د41 هللو ترغطف * ةيمالكلاو ةيقطنملا ران" الأ د 1

 ا * بدأو لع تب مهو ىءانلا نب ىلع 0 هتيطاعو ىاطلعق ةزكاذملاسوؤك |

 هرم ولا ور دج ع هركذرهدلا سف | و
 امرأ نمد ده حبرخ أ هاركذ * هل اودارأ اذا ملا ىذا أ

 ىت> هسافنأ جرا اياحرأب رشنو 0 هأسمجس سن كبد الانممورلا فرادأ | ا

 مكعب نب ركسعلا ءاضق ف سا 3 نانئاسلا انآ ءاد نود فق عزم !إ

 .هلدردلو #* همالعات اقفاخراطقأ الا كلت مالعأ ىلع ترمشنو 3 هماكخا

 دج ىبرعلارعشلا مام مظنو * ادو ربه بم ف اطعأ اف سل رمصملا
 0-0 #3 عاربلا بضق ىلع هيسشافق عام هيت حدصامق »ع ادوتعرهدلا |

 | ةندق الاسراعشاو :« لح الاذن نم ةسئتقملاة ان يلانمىلحأو <« لم'الا

 ١ دوُاو يللا مضت سورطلا هوو ةثالثلا ٠ نانعاهفطل ىداأب بدو 1

 ||| ةقشرلاهنانلكتاسلكب « ةقتقدلا هيئاعمترابشت“ « رصبلاوداوفلا +

 أ لئاضفو 0 رعسلا ٌبتايفت اهغار نابل قضي ةسئاوبإ 03 هانربترطعت | : 1

 1 قياونو #3 تانسارلا ةماه معبر دقولعو #3 رحنا عئاشاهعئانض تدخرأأ |

 | 02١ هلوق « عامسالاو راسبأالاةنعأ هلا ىنثام هتعارب نسلأ ||

 تداولا 0 تا زيلع



 معو

 مئاهلآنم طارد لئاقع *« ملاعملاو ارنا تارا لقالأ ٠

 ىئاتوىرولافىزرسنكاوه *« ىبلاضأنمىئتخلا تا اسانأ |

0 

 ةدصصق نماضيأ هلو

 الوافل ال اذ نم تيذام دعن نم دب خا د لازآ .

 .الدعلا عمسأ لا ىردامو # هتحتىف ىنلاحل دقلذاعك

 الس لاشي نأ ىلق هقئاءذبعأ * ىدلخ قناول ل ارطخام هللا

 السقلار وح > عمدلا هسسقس 5 فيهو ذنابلا نصغك علم ىبو

 الغشا هن نم ىوبيزعل او فمكو هيناوهلا تقدولوءاودىودأ

 ٍ 2 ىرخانمدلو
 ساوملا دودقلا كلئانق نيعط 8 نموا مرضاة |

 "لاما ف هك انقريصف « هشو هاوه ىلف ديازت

 س داتا قاور ىف تلح اسوعت دن ”لكىتذلا لوب ىوهلاو ىأر

5 

ْ 
 ||  ىتارتنكجالات خالو + ىتاوفنكالا تدتفاالف ظ

ْ 

 ا 0

 ١

 أ سالما قرأ نسم لاصدورب ِش تعش ولاللاز رع ايئاصى د

 | ححتشتسمعل

 نماأهب همست نمرك ذو اهبف ىلقفتاامو مورلاركذ ىف عبارلا مسقلا
 اهثامه دةمشدو ااملعو اهتاسور

 وتس نوع 52 8
 تاريذنا ىلا اهيفةقباسملاو « قاع لم اهفداسج الاوان دممائ لا تبرأ
 نوعرانيذلاو ىلاعتلافاكىزاجناداولاكلملا هللا + قاسسلالح؟ نم
 *« نامزلا ىناداعو + تاطوأ الآ !ىتينؤاهروابعراتتوءدبو تاريالاى

 ع 35 لاجرلاروددتقاضن ا ةعساو ضرالاو |

 لاح ىلا لاح نمل ةننل ا الا هفةرمصم

 رهدلا نرح دا ريضلا ن 'ءظتم ال 2 ىلا رهدلا نظح لنا مسقاو

 ردقلاوءاذقلاو مورلل تاحتزاو « ىداع لهالاو [ئان'مزعلا ناتعا تق

 ”لكو ىيراقأ مانالا“ لكف ٍفارت8رمىلص ناك ا ذ!تلقو 2 ىداغو ىل قاس

 امو ىدنس اهمامزف « *« ىضغلا ىلع ىقان ىلع قاضناف * ىداليدالللا

 ريو ىرك نفسة « ناكر ا ىلءاذفلاقاضناو ه اضفلا قاض[

 تارغلاونيبلابت دل ىتتنيبلا فكيف « بابعأ
 0 م سا سا تا ا ا اا ِ

 ولاهو

0 
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 لاما نادال و لب ١ * قيرطمهالعرلا نيدو
 لاحر لوك مست ا.ه لهآ 0 منو بواقلا لهأرذح ارذحا , ا

 لاقصامفقلاو-الا فومسف , راكب ردا يح د ال

 لاكش الاو زاك الا لوول #3 1 0 ركن تيأرام اذان

 1 لآكشملا امتع قضي لاح بر م لاح لاقل قش 0

 ا لاس 5 1 فىطع 31 3 را يللا 0

 لالا مقرلا اهف ذك نع "لج # سوفنادا رص نم قا او دعاش

 ل ام 2.3 ائ:هاق تبل نيسعلل ةقيقطأب نيبعل 1 امث |

 لل 5 أهعسج اها وبسأم # لالسحو ةزعرات_سا تحت

 لايشخاهم نامدسنلا لقعلام 3 مادنع ةركسس نم ىتوقاأ :

 لابو كلعاش اهشةساو *« لاح "لك ىل-ء اهئاه اهئاه

 ل اش اهيستخ رامعو هن خابم اهب نانو م : 0

 لاطد هلويييسطو اهقذيم ف اها هيف لداع 8 :١

 لامث اهنم لخخل نيميو م نمع اهبفس ”كلاو لاع

 (اضيأ هلو <

 5 0 ىأف * ع دو مي ىلا ىل ريم

 اوملا اهيأ اورمشداف *« ميهتممار 51 ىلوم ناف

 « (اضيأ هلو ٍ

 ماكلات اذةدرولا ٍةْرحو نع 031 ماز هنا ريبغ مش انكدح

 ماوقلا قشر نصغلا ةماكنع *« ةلودبم را تادعنع
 عامغلا عم ديرهزلا كح اض نع #2 سدر نم نيسعالا رظان نع

 ماجلاغدلمالااهحودب « ةضورف لودحلا لئاس نع

 ماثل ىلاوبتسمشلاتدانف م ىعضلا تقونل تاسفنع
 مادملا باب قوق صل نعي مهب ةلودكم نيسع الانعن نع

 « (اضيأ هوز«



2 

 ريزو داشغلاو دنحرصنلاه *« ىذلا هكاحزعلا ريرسْ ل بلم
 «(اضأ لول« 8

 هريبع باسل الا ئوذإ 5 ىعمحوراشلا ف نأ
 هرثكصوهذ ل دتوأ * درفو هذ ىلاغتنا ْ

 اضيأ هلو فورعمناريتلا بعالم نم ع ون ىهوهرر ضمة ظفا خوراشل او تلق
 هرطن هلم لا ذم هلالوتف « ىلتاف حاقتجاما":ىلماخ
 هرك ام ”ىللخ ىتخ الاف * ةئاشبءام هجولاىفابرتناف

 « (اضيأ هلو «

 رضخاءانق فرط ذسغلاك م رتشلاراكارمت ىلارظتا .
 رغزملا ناتيللا صور صقرالا « تادسأ تارفصعمنهماكأ

 ةفترشملا ةيعكل ىلا اهي وشن ةدمصق نم لاقو

 مقربلااهيأ ى ملس جو 3 ىلع امال هللا ٌكتعدوأأ

 عمستاعدلل ىرا نماهنع ه«« ني طشدقووعدأذاتدلف

 عمنطأ امو هيجرأامع 5 تهنأ دعا هتلارفغتسا

 عج اهسمح ىف ماج #* اًتاداهلو> ىرك د ىح

 ىرخاةدمصق نم لاقو

 ٌقاوط'الاو قانع[الاه,تفرتش هي: ىدئالق نيقلارذلاف تلقا
 قاروأالا ىريغو بهاقاارُم + قتاق بوبغلا حرشف تاقوأ
 هد الا ٍلعَس هفصو نم هع ىذلا دجلا دج نان بلاده

 ' « (اضيأهلو) ©

 ةتارادلرو 3 كّتحاس دفاو نوكأ

 8 كيدانشس ىحو هلاك ىذأ ىندأ ىندصو

 : « (اضيأ لاقو) <« 2

 كيئاحكع نم ةرطق 5 هقسأف تدالا حّوص

 كديهاوم سرت < ابئافاننغأو

 : «(اضيأ هول *
 لاقملا هثع قديتموهو « لاح قلو نؤلقلا لهأ ند

 اما

 ممل مم مسج موسم موسسممل ماس و

777 0 

 0 ' 1 ١

| ١ 
 ا

 ا
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 انا كن

 دوسحلا ظسغ يال *« اننلنو بقر الو اك ثمحا

 دوتعلاى ل 0 ىلع وهرت ردلا رديت الإ كم ضارب

 دوهشلا ضعب تنكوانيداع « املان دوز ناندلا 55-07

 دودمم انهلا نم يرون ناهتلا سوبا نولانغاوب

 + (اضيأ لوز«

 كلدح لياقلافت « زداح ٌدقلا فهأا
 كدور_هذلا كل حرب # نام ىل_عوش" ع

 ع ا كيلا » ىب-اقلام دم هللاو

 : كرة ور دوم 3 عا ىدع تنك

 كد برشأ تيو *+ ىبسقت برمج تنو

 » (اضيأ هلو«:

 اردرق# دودقلانودغو + ارضع ثقلت نودعا'ةاس>و

 ى 071 هن ىركس ىههف 7 انا ريبأا ن ومع ىىس لاخو

 ارث ةعالتملاقرفقم ىلع هر هبل اركش قطع انسعو

 | اره- كلاج ىتدبشأ تلم * ىآو لاوس ىرولا ىف ىرأام

 ىردأر ادا بح اصف ىديحأب 5 دهشأف كريسغ داوفلا ىفالوال

 ارهأو امه لالا ك_كللمو. *«. عمو اسد لاتخلا بر تأ

 م تافشأعا رغلا فهن *« اّر-ناريح تيببص بر

 اريصصو اردقزع هءاصن + نكحاو كيداهد-وىف”لذ

 ارب لدنع هنفهللامظعأ 5 الوأر حالا عبراو كان

 #3 (اضيأ لامو)

 ريسثو اهتود ىو ضر أطاطت' هه ةيشرق ةمزعالا دلاله
 ريبصق كاملا اه: تتردن تاواطتربز_هلاثف ةلوصو

 ريطي هنم ماهلاق وف ماهلاىرت #» هفسنطافشلانيباملتسااذا
 رميسمت فكن اعحتلاةلذىرت * هقكةانقلافاطعأزهناو أ

 ريثكسص نوء3ملاوام.قءلنسلا اهماماو امرىلاعملا فرلد
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 ىرخانمهلو

0 

 تافصلا ل 5 هيىاةصو :-خ اعبط سانلا ففطا أ نمم هنفانأ

 لان وص امصلا عسنو )ف ارورس ىو ربغت رث_هن ىف

 تاتشلا عمواقالا قادت ' « اريثي”يهلاعثلا اذهنرق
 تاهذلا عم نم نيعلا حال « اقرب تعم ةح دعب نم مث

 تاوعسلاىريمعلا اذه ةيفامو ىضملا قراسلاام تلق

 قامح تب اطتلقف ىنادتلاب : 3-5 ريشي اذهو تن 1 ىبس لبق

 قى اذا كح: مأ ىاما «وعداو ى-أ قي رطلاتو داو

 ,قاسه تو ىلس ىتلصو 2 ىنح هللا نانع ىتكردأ

 «(اضيأهلو) <

 دلملاهفاطءابوةبئابصلا عرو * نع مفتي ورا ي_.فوامأ

 دعس !نمر نع ءراتعاب ثدك 3 "هلل ةزعد ىسفت تمعن دقل

 درولا ند هريستلا بهاك اثيدح 3 0 ىسطاعت تنانو

 دقنم ةنارزيكلا ىمشر ىناو مث نم هن :اودالا بادم ىحاو

 ىدرب اهتةلأو ىدنز امتدسوف *« ىداماركسايبصلاتلامدتو

 دمع نمدّروجْ فلا اهتمتقناعف « الثلج ىلع اهعراذ تقلأو
 دل ى دا نعلزد ىّوان لو « العلا ن نءلاصولا بط ىفددامو

 درودنسأ نعت كى أبو * 41 و6

 درج ءلداص قوق نءىوالاوذش 3 الساوب ىل.ةهلا سذعلاب لزانأ

 دنرلا نمرا رشلاراطاك مس * ترباطت باكرا تدهاش كلو

 االله ومات نم كليهانو 3 ادئالتسؤرلا خو ىف ىحدظتو

 ىدحو همزهأ سلا تمقلام اذا 001

 دعسلا كلف ىفهاودأ ن نم علاطو * هبا ب ردعلا ىلا ا ينىنأو

 اني

 دودخلادرو عقلا ذيب ور

 "اانا تعوم 1 قشر مضلا دس ,هشنطء بذقو

 دوعؤلا عبج ان تازمتم 5 ىنامالاو اموت هنا أ

 دوعلادعمانلتاعلاط * © وهز ةداعسلامحنأتدذا



 بهدملا ىلنقاض قاف

 ةالسلالهبم رس
 ذأ هل نسمالاو

 .تعتتالو نحالف

 بلي ال هرصنتنف
 برسهملا كل ىنذ نسخ

 هلو هتازاشانموأ
 قاقسسد.حوتلاو تمرحأ هن 3 هبش نعوم»و نعت درع مش ١

 < (اضد أ هلول

 تاذللا سوكخضاءاهرداو « تاهو ذخاقللا ون ىسنٌ تسلا

 تارهزملا قلات اهانسنم * حاجز جورب ف سعثل ا اهلجاف
 قاذإو ىتدتفو ىع نيبب * ىسفنكسفنا ادفاهنقساو

 :اضعلا فئنال امتراهرداو « اهلع ل هكذاعيىلاستال
 قامح ىبمحاب كين ادت هدانس ىساشكو ريتال ١

 تانيا فرشأ كاقلا هيف * .ىغمو ىور دنع انقل مون :

 تارفزلا يعاول هتقرحأ * . بص ماسقا لاخلا قدف
 تااشنملا لطهي تاهبتسان  زملاا ف نافج نم عمدلا لسرأ

 تاناالا رتاوب نم اخ ان ه« هيلع ماسلا ىيذم بو
 تاني اناهد ام تانحان « ىلاكثماجلا عب ناك

 قاش نم ماقسلا اذهو لثمللا مث أل سو ىركلا قوذأال
 تالسرملا بئاصن تضاف أ نيعلا ريخ ىأ لسهف ا
 ةالاتاو بيهللا فلزيو ع ىداّوف تأب املا كانوأ

 تاناضص مهسأب اشرف د ىرت ن1 ةناقكن م لزتمل 0

 تاهدالاو ءان الا سفن س ع: والا جيراق ه اانا 0

 ان نم هلاثل' ئغ -ىآاو ىو ربجور كيدقلرادته |

 تاحلاصىوهلانم تانقان. « لالخ ريش مارغلاف ىلثا' 1



 "0 36 هلاوق بح وم * فاطعتا بمحتلاب هللاو سل

 بسهللا راندو دخلاو مهم 0 ىظاتاضدأ بسحتلاب الوال

 ظ ىرخانمهلو |
 بحتلا اذاموءاكملا اذا 3-0 بت رق بقر نأ دك سمح

 + ىنحكحلو نادو_ه من

 بنطل ازعو دودصلا ادي 35 تلي ىنال "ىلع ىءاكحح :

 بلطي ميداتقو لكس « اع قود نوسحلا زافو
 بست ىعأآ صقنلا ىف ىءاشي « اه ادار ىم_هفو ىمهف

 بيلا ضريودودصلالوريه داعيلا ا ذه دعب ىرتلهاسف

 بنصت قوأو ظطحرفوأب + كام ىلطعشس ا لادوج عت

 تيصخ ىتإمأ الل عت سم هن # عب م قطسل انزتتو

 7 رلا لازغلا باير سجو « !هتادعبعاوكلا سحو

 بيرق اسو ق قوريرم-< م قوشملا داوفلا يو ىضقنو

 سبئكح و ةنانهبصحت * .هفاطعأ هلا نمزيي

 - بغياتع ضبقلاىوبرسلو ه انوهل لع فوكع نضو
 هلوقاهنم قيمت تانئاغتساهلو

 بذدعالا لهملا اذهو- « امظ قنخن ىلا
 بطالادروملااذهو : « ىل-الاعربشملا اذهو

 بعأالا هب اذهو 5 انالوهبان اذهو

 برق الادحتت اذهو *« ىلعأالا هرساذهو
 ترأملاو دوصقملاو ل #3 ومألاولْولااذهو

 فكطاملاوسملازتكر *« وتلارو هللآ بح

 بتكح هس عئادب + هنرضح حول نمو
 تطذ2 ىهتلاتامايح * هنَرسعءاتق نمو
 نهذملااهزارط مارك#غلا لسرلا ةءاصعلاجب
 ترقدق هالومهل + ثوءهسرخ الآ

 بعتكل الط _ة هددعف ءربصلا لحفل نسنو



 ؟+ا1 ا
 مميعسل

 ْ هقارهنب دارملاو لقعمر مت لطبهقارهن“ اناذالقازفو نقع رقما نت هملاو ظ

 ]| ءارتتلا قساشبأ هو اماكرات الا ىلعمطي وهاملارب ”اس يلغي هئاف للا ورطملا

 ءاعرملانيًاباحالمو « ءاسعولا ةعاقب ءابظاب ْ
 ءاونالا دي هدرب تدعسل 5 ٍضوررضن أ ق.قعل اءاولزن

 : ءادنالا لال ان ريرتفاف نزملا لطاوه هنرك ا :

 ءاحقلا "للاب باسقو « ىلدملاو اقنلا ىلع ماس ام
 ءازوملا منأ العنود « ماهاالعلان ءاءاقكر اا

 ْ ءاهلاءالخلا نع يىناوغلا “ داعبسو بشزرو ىهياس|م

 : «(اهنموز« ْ

 ءارقفلاة بده ىل امعأ ناك .« يا كإمول 4يعل اهنا

 ظ ىرخا مة |
 انهلا نم تاسوأ!نبآ هلاوحأ 3 هوهل لا كنصبإل 1

 ١ 0 ب نع #3 ءمادبعنام تمل ىزعبق ٍ

 ,ىرخانمةوألا

 بم هلا ىىلق اهب اعسج « ىدهاشمناب ىذقت ةشدكو ظ
 ميستيش نواعلا لكل ديس ىلع هك نهاعملا تمع نانأف

 بدسنو اهني ميس سن قرف هلصو ضور نمراهز *الا تحوافت

 + (اضي هول«

 بيلا عش انل تحافأ رش هزلا ةقيءابوابسصلا مسن
 بيثكلا ةنأن قوف تدع *« انا كيالا ة ماج تلاه فدك ٠

 يبدو ىدمأ قاستشاو #2 ىارغ ثيدح تغلب ىرتله

 بسقرو دمار هدو #2 لوَذَع نم تفوت اهارتوأ

 باب ضو مال الاّقم بلاى داتركذاذا ىثخأ ةماق#

 ىببط تييحلا ىلءكلاح ضرع * نكلو ماقبسلا ةطخىف انأ

 ىبجأف ٍةااح فدك ل هينا 5 ىرح ةماجاهللا لردع

 ببج وو ةنآأو قابتساو « مارغطرفو ةعول نمسناذ

 بقع ف ىلاغواب « قالا دعي نت ىليل "لع

 تورم



 | ىلعهئادعأ ب اقر محازت « همولعراخز فيس ىلعمحازتتو + هلمان أر است
 | ا لتسا # ةياوراتا ا 3 هجرت اش

 أأ عام ال تارا كلاضنا صو هللا لانس 5 هقشورعالا

 ١ عقافر فصأ لكل كساضقلخت اذا هدربقلخا ريشخ * عئابط ءافولاو

 | » ضفختاىلا عفرلا نمّرلا لماعب كود_عرسكص نم حاتءربملاو |||

 01 ْ كردي لام 2 ضرعلاو لوطلاب عطقلاز مم  لدؤلاو تائلطأ الاودملاق

 |١ زوا ولو ىدصزالو '» لوادملا لامشةرجاربنفحرطولو ىكحياذ ١

 | ل جاومأ تاازالان دمس ولع »ع لزانملا ن ملام او ناطرملا :

 | » لةعمره هريغناكح اذاهطاربت ىّتذالو ٠ لثنتو ناسح ”الاىل ال6

 .:روملاك غي رورسلا كلفرادمو 535 روحلا عت ىه قالو ةشيدمنأ

 فورح عطةلرهنلا فيس تلتساو « ديدملاهةمرزللاا ن ءرزحال لن اءتسيتط |

 ا وهط ىلعاهتاريغ 2 ديشر دعس ىهتنملاو * 0 فورا
 || نعلغشي مله كيلقتفتساتلاكو « نيعلا كلتددم ىلا تقاتشا اهراحم أ[

 ظ ريبلاب مسقأ نا ىلع 5 نياىلاو نأ نم راهن“ الا هنعرصقنىذلا رصلا اذه

 ١١ هللاو ه لئاهرثأ 5 ركلل هيفرهظي ال عطسلا لدعم ناو د لصالح رشل انآ :

 *« هلهأو هرصعتة نوعملا ةجاحالف » هلذفي ريبكلارغ مهو اريك ”لحأ
 كر ل ىلخ ع توطا تعا ىلاولو اطل ولد قلت اسطو أ
 ةلخاد ةحرخ ”لكب تببلا اذه مشو ل صحو » توسلافرودلا

 |« بعلانماذ_هواهلعساّشالو سقملااهموزلىلءةرداغ «* برظلاىفأ]
 ريلي دملع باقيراشأ هبلاو هتان لمد نعمل ةيلسن ذهو (مالسلاو) '

 ْ هناننب !لوق ةيدوتلا ىهلثمو

 ]| هوديةءاضانعرقسي قوق  ضراع ميغكمه نم خال
 |  هريشنع انوار كب ىتاكف ٠ انوار ٌكناح سامع نعستنا

 هركحف رعام تح لوزتو « ىفلا ىلعتان'داملا:ّدقلو

 ةرمضن ترافظ ىتسح هترباص « لمدك مومهلا قلل براو

 اح 7 هر ىزملا راسي نبل ةعموهوةرمصبلابهزك ا لسربنم رب ||
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 1 دمحم < دم ماحس مع عسل مج

 ِْ لزني العلا اهتع رب كيرلا نيشسخ ىلا
 ْ 527 نك تةقوناو 5 ىتشا ىذلا ب اهذاءلع

 لءفأ ىذا امى ردآت سلو «ىضذقنا ىريصو تقاض ىنامشس

 قدعال لونغ ن وان ءنغا أ هللا ايتن أف

 لاش ةمض ىناورلارهز .« تق ايعام هتاكيلع قص
 لدن اوّةنلاهنم باطو * ١ ىربلا رطع حافامامل بس

 لض# اهدوامأ بريق < تددغام ناض" الاول الاو ظ

 نه + ةحالملا ةحار هداؤج هو مسعو ع« ةحاصقلاءام ةءمرطش اعو ا

 تباع هك ٠ غيبه لك ق اذ ىف غئاسلا بذعماو 5 .عنيمل!لمسلا |

 متاكثع ىلكاراو ار هظوأ|

 7 كراس مون”ىأال ىدنع اذ 0 هبفلر تضصد# ريع اموننا 3

 دَرادت كم فعالا ىلا_ف 0 عض لست ةدنبعا بر

 ١ كرا+ ىرخ لاخلا فتك« نا ليج امر طق ”لك

 -ع * راداترمدا ىءءزج ل دج

 لرانغ تاع دقو كش ”قأ كشرغ نمل ار نار نم
 راد ييكابسلا

 «( د
 لد مظت نسسحهل بدأ د . ىضم كى لسق دقو لوقأ

 قكيص الا يع و ىلسعلا ىو # ىضطقْم بدأىذ "لك اوعد

 هزاشمىف « رضاتاو ةامحلا ءامهئطام قالت د« رطل زتتب قاموا ناك

 انرظضم ىرح لبتلاو «ب ةرملا رهمتيف موخلا م اننا تميت لزاما

 : |رطعيو 0 هرمشن بهدد ميسنلان اسمو * ةّسلا نم هلاطوأ ةقراغم ياما

 رخاسفي هديط دو سمو 5 رهوخلا يف قوه : هوامصححو #*ُ هرج و مكرب هلع ءانثلاب

 ىدحو 5 هوك اقع لحل ىل,ببءلاروثلا ىلا ب تكف 03 رينعلاو كاملا

 « لزانملا كلت وربى هردب لزني نأ ىلا هبع بمن 03 ا هب دأ نم ||

 ريل اندم (اهتروص ةعقر) لمامدلآ نمهناذرهو لآ ضرعنع هيلو

 || نمردسي ارد هلاودرولا بذعيو' « هّبنءلئابضفلاز ىرخ ىذلا |
 قلتامان الارذتلو « لمآ ةنجارا ارهن هلاسحا ضافيو + ةردصا

 1 , ا ته222ا23ُُُل2 2 لل يش سلُُُلُاا7ُُ 22522222222222



 ل اآللا كلانسش وهف هرافت « عتامانهقوف نسم اا
 ْ لال دا دوري ىق تنم دو + ب افنه اهريدت

 لاخلا : ” تانَرْنم فهد * هو كلق نيس خرا 7

 لالذلاو ىدولانينانراكفأ *  تعزو دج ةةمشفت
 لامشالا تنأ ام ىفلت : «. كبقأ دقو سعثلللوقت

 هانعمق تاقدنو دمهةلاث ب وذو لال ارهتللا نم لازغلا تاءو
 حومص ا دفا ابتد قكرسدقو *+ ةوهق ”قدانن ثرادذقو لوقأ

 <ىلاقاساهتر اذا ةووق ناشي نالزغ ةرؤضأ

 جوفي كالا لسا قل مد ع نخهبكدرتد_أتح ىلا مأ .

 سي دجننت ا لوك هرخآ ى ا امام هلوقو

 "ندمانة عندما" نانل تادأ اج اهنقاوءاكا ام اذاناسسنرك “|
 بيا نم تغدص ىت مو يصح 4 وما

 : ا هلوق“ى طارت اذ أ هنمو

 هلع دلاأمطو ا ىرخ قمشعس كل ىف

 حرفا داطصاُ ةصفلا كش 03 هن افاح ىلع قاسلا بش

 < (اضيأ هول <

 .لزنتوأ دنعصت هجر نع * لسريوأ نحرلا لسرأام

 لاو قام ل نمر _ كلم و اتولكتم قف“
 .لسرملا هزامخ ةشنا «٠ هدسغ قطضملاهظوالا
 لقتعي نملك اذه لعي *« اهللضأو اهينةطسأو
 ْ لع اماد عبمتو# « ىترتام ”لكف ةذنف

 07 7٠ لتتوملاو عج رملا هناف ده 'ىشتتعام "لكى هيذعو
 ا ةعيمو لمأملا داق“ ءا ةدتعاعرلا لاا طعو

 ل قضعملا مكس او ا هر افلعأ « ”تعدنأ ةءزأ نأ هدانو

 ١ لآف «مهف نم ريشو « هير ىلعى دخلا مركأا
 ٠ لهذي هضدب ان زكت جرف < .ةرموكو تركنا ئسم دق
 لجأ الو ىوقأ ةذد) + اخ ىئمزسعأ ئزت ناو
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 | دحوأ « ناسرفلا نم هراعت» ىف هيداج نمل قداس ٠ ناسا ةمزأ

 اا
 ل ا م و و مج مج سس ا ل ل ل

 .« ٌرغلا هقالخآ ثد دح 5 ادروءاءرا ادق نممهافصأو . ا ادعءالطتلا

 ع رضخت!هلئ اضف ضاررو د مراكملا باك ناوذع. »* رهزلا هناعءررغو

 ةكلذف ع رثااملانمرثتاام مسظان# متاشمتاسرث ال عب. لسا هلئان قسقوو

ْ 

 تيممحصسل . هميم بيوس بسسس

| 
 ا
| 

2 

 ا

 ا

 ا

5 
1 

 أ

 اهاحصو نيعشلاو 3 هلاملاةداسملااهدو دق تنثتو اهراعزأ نومءع توبنتف ْ

ِ 
4 

 هساردقو 1-3 هسمر ةّرجس نعى اهاراوو . #3 ه+ستتي رغوج لاذك لزيأو ا
1 

 هنزاجاىف تلجدو وه. ىرعابسملاقوط نعبشامو «* ىرع دسحف

 ا 1 تأشو 3 هرآث ا نمهتيورامك #9 هّمانعلاو ةداتا لم مم م.»# ةماعلا ا

 #* هلانذأ ميسسنل ا !ماعّر قنا دلسا برت «. رحخاو ”هلاولئاو" الا لاكرتفد

 ةهيبإ هو هيما. + ةستااو

 (ش 0 *ف اهارث بطراربنعل خاض هلاعن سعضرالا * اهالتاذا رمتلاو

 * ميهملاو بابل" 0 هقطنم هعاربو 5 حرحال ورصأ ا نع ثدح |

 اهتريسغل برطضت لاو ول صفو « راصد "الا دوذو هيلع مح از ظنم نسح عم

 ىوط مركتدبص هت رمدنو 95 هرم ةرطعمام هلا تراس ك د راصلا هنم

 السا نم حاصنلادئار ةرانو « كولملاةريسراس »© هريشنب ءيطمتاح رك ذ

 تاذ: الا قاس قناصتو * لمعأ اورلعلا ادقع ىفاهمظن نحل « كولا

 هييلع تعالج * بطإتاىف هع قرولا ت-هذواذ ه« لع اللةريخذ

 ب ملام ع .ل اكل ٠ نع هسيف عمجا دقو. *  برطلا ن نم اهقاوللأ

 « ىءاطلا مامون اه هتحاضفوأ « ىءاطلااخهدوبركذنا .« لاثءئالا|
 | ناك هنامزو * سارفوأ اق ةسعئاهلا هدمهوأ د ساااق هناك ذةدحوأ

 كلذ لائلاامأ رددلا 1لاكركف « كإفلا سرع

 لحاس نم هلامو بابعلا ىاط « هعضخ ريزغلا لضفلا نءرحم:

 ايصلاامتو « ىباسع بئاوذلا ناسليطو# ىسا صاايصاانتدمدقو.

 هلوق 5 منام عابر ورا لاحول

 لالولا موبار م نم كلاكع *« هب ىضاو ق الوب مون ام

 لامثلا منالا ضراعنم 03 و انونح ىللبتاا لبقاو

 .لامملا ئىيلطوقو هللا دع قالا ب>وأ اضراع او

 لازهلا لكش ناعنفلا ىف عدب * الو 0 منت ةوديقو

 0. ب مح بم

 اع 0
 نى



 نيدياعلا نيزذاتسالا

 بهاوملاوبأ مامالا ذاةسالا

 ىركلا

 ؟1

 ”1 تأ انوطلاا 0 نادت الذأ وأو * اه 8 لع نم ةيوطأ|ىفابص
 ا أ لك لري « تاريعلا اهدنع بكيتروماو < تاسفانم مهن ترج دقو
 + | « هنسأنالذ ىركبلا'لوخأ هاسناسل لوقيو هنم صخب و هان صب مخ

 ىزبومدلالاقاك

 هيحلم لا نالةولا, كام *« قورب تحالأ دقت ادجأ
 ظ هحيذلا 2 تقو ىف ىلا ىعاك لعفءوسو لوق نامح

 ْ ش ! هلوق *ىدرولان ءادخأ هنمو

 ْ عيسوسانتلاللظ * ويصّلباينيلي دق
 5 حذبو هتلارك ذب مهف دار اا وهذ

 ا ْ سب داق #4 مسعر ءرونو مهر و (نيدياعلانيز سال
 ْ نان * هم ظلما ةيصسلا ملل مهتزعءاول للداحو د # مهترسأ

 1 تمرو * . اءازرلا هّباصأ ناىلا ههنا دعهرمثب ءامب صغنلو هاهنا اعل
 ]| « هلذاوعو هداسح تحارتساو #* هلو ادح ثدضنف 3 اناثمامامسد داؤف

 #1 رشنلا بدط لضفو #2 راو مظل هلو < هادعب ربو # هادص سدو

 ا 3 ْ هعادو

 3 قانا“ ءاعميق حالر دب 16 ركملا بداوملاونأ مامالا ذاتسالا )8
 شعلاو شنعلا مدانو# را ٌعاومادن ضور قرون« بكا ١ ىلعاقرشاعسو

 هلوق هنمرعشهلو 85 رذح>ا

 ْ 0 هيسجاحو هابعب * لتاف ى :1اديع
 1 0 هحاصلخ لش« هدسعل انعاو

 | نيعناسفا#* رضعلا هجودزن ءو * رهدإاةردانوهف :ةرطيثلا ءوح قيصأاما

 »+ هدرو لدانمتب دع ل دف دروم 5 م ادب 95 يلاقأ الا

 | قغلادورب فل فري هلئاس * هدورو ضغلام "الا ىديأ فطن مركع رو
1 

 ا الارعشي ليتلاف #2 اضاقت هيلع هملتهمضكمو 5 ايلاح ا

 هاتثودوح ول دبع بطرلارانعلاو

 1 ' همادنلا ٠ نم صخب الو ل 03 اوسلابقرمشد نسل نج

 | كلام < 000 الف يضر هزم 3 .. ١ سهم

 د "5

 2 معمرآ



 ظ ثرعأاعك يدع + قك لالا ةيزان
 0 ترصسو ىرحمأن : « اناريلاتيلسد قا

 ١ :ء ٍ #4 (ىلاعت هللا هجر هلوقو) +

 دب اص قلت ىدم ىرتال « امتاد رف: ةواهلطأ "برات

 ىاتئاسق ل ةاه-دمأ تمروأ 0 ىلداوءلوةءاهر طوبا

 1 7 + (هرقو) «

 ١> صنعت دقو ىريسصص زعف نيب كسعل ىو تقيس

 ظ رسم سأرالا ذو تنكف #3 ىدص ل وانا عقش و 1

 للص" الا نع اذم> اصلوتكاذهو |
 0000 انالف نآىل لبق /

 ريسنم سار لدال تاق #2 سأر ءاسدق نمو 5

 نوفورعمنيقا سلا نيرباكملا نم موقريسنملاو
 رومعملاتبلاو هود نكمل دال ايت لا توسلا نمو[
 065 لوط وزءأهعاعد اني * ًانلان . املا كعب ىذل!نا :

 * سالو لئاضفلا عماجوهو ف .( ىركبلا نسملاوبأذاتسالا )© :

 زاو»« ةقيرطلا رام مهاد ىذلا + نطابلاو رهاظلا مسا رهظمو |
 > ناش او ةجاتلاهتالكر هدراخا وهف انو« عضال ا ىلازاحناةر طق نم 1

 رشنؤه هدعب نمهفلش م « ناكمالا فص ىف ةرطسم « ناسلاَنعَةَنْنعْْ
 #0 هدد اول نيقفاحللا ىف

 « دجلاةحودنم تّدسدن عورذهلو 1 نحل بنيد ذاتسالا ال ا

 حالو «ءابصقةباصتلاءادر سبل نم لكن م دحغو ةماهينينهانوعف دو أ
 ىتلا « هدم باونأ هلع رصةتلو. ه. هالعفئاجس ىلع مراكملاناونعأ]

 ناحدلا فاخ نآريخ #2 بدشرو هلدح لعق # هدو هنأ نعابتووا :

 | ةغلاس هتلودةداغ #* حميرصلانبالا نم #2 عيصقل اةوغرلا ثحنو. < فهلا ْ

 |ةاهصا 5 صأو هن اذا ره دا |( عصي 5 طرقلا ىوهمةدعد * طر 0 ١

 8 رتوتوصيلاناوشن |

 تنلسح خد ناد همرو يس .هيقان' يأ مدع ْ 0 1

 : دعو عسل بوس اننا

 كيلا نسحلاو أ داتسالا

 ا

 نسملاى أ نبد# ذاتسالا

 مح م يا

 يخت



 6 را الاةدكام_هل6ثدداحأو » راون الا قراشمامه ركق عاصم م

 00 روغثلا ةهستبم امهادن ضانرو 5 رؤبملانةأشوم امه دان فر اطمو ٍْ

 ادئلاو مراكملارامتهنلقثأ ىح د ىدهلا :

 انك #0 ا ةاسلسا ب ثا * ىئاذ ىلع هسعن نط

 . هيداتتا ملال دراولا 55 « هباومو عانأ : : ١

 تادص رد اودعلا

 ظ دو واخ 0 : ويقر نامل ٠ #2 " تاحرملاوٌواوللا

 || + متامعل اًرغامهتصتس ضارر ىلع تسمو *« مراكملاءاعاششس « ةوتغلا
 ا | سدتسنما.سكو 5 جدة عت اسحاو « امهتاسشح تق دنت ىح

 ىداوامجم لضخاف دع تاتطاامه دوس صخارشتو 00 تانملا

 رضالاق رولا اهنارطأ ىف ثنو « هتساام اذا ىد”ىديداكت

 | ريث الا ىلع هلامهالع خو *« قباسءانلعلاراعتمىامهتامهفرطو:]
 |١ دعواذل ت0 كردسبو * قطان ةغاللاءام متعاربناسلو «  قدارعس
 ْ ءاولو #* روثأمام_هرثنواممهرعشو' 35 قداصرهعخ نم هلاسق هنلعادراو

 ء ام حدنم ىلا هللا دبع دم_سلاةدنصقو * روث: هرهذملا لهأكل ع ام روم ا

 اهعلطمىتل لاخلا سنحت اهقا وةقمزتلاو نيدلارصانهذاتسا |

 لاخلا ىلع لاول نم غد هلة
 هلوق دم دنسال هان وراس |

 انج ىخناو: بصلا كم ىلخ »+ ذانساحم ا ةضوراب سنآم

 أنعم جيلفتاو رصلا انقورب « ةعنم ةضورىف نحو

 *(هلوقد#

 رهسلاو قارحالا ىلع ىبعو ىلغ * ةجبرع ىرحأ ام_مًاردأ مل
 ١١ (قي) ىرحنلمزلا لوط ىلعىنا لاقو » هتج مص ىداؤفرانأ ىتح



 دّريغم ضايرلاابر و راطأم #* يق ريخسملا ىداّوق لو ١

 ةنج اللءائجالاك « لاوقإلا تادوسملا تادووسملا صو ىف لضاسفلا

 ناردج سابلا نم ب باقذسف ذ هلق لوعم ذخأت ةرانو 3 ب

 نلماعل اء العلا سأرو #* نيكلالازحث مسن ١ الاءهنم

 ميلا نمداعاملو 7 0 رسولا سّدقداعبالاو رمال ولأ انش أ

 هيثرأ تاقق لج“ الادكردأ |

 ميلف نانالاوخ هير اعد #2 هجورأ بطق ساو هب ىن#

 تح هللداعبسالا لأ حورف *« قل ىلع قيسسعل | تيمأل جنك

 تقومنود ميج نع ةدزجم « ةبمج مارحاهتتمرحأدقو

 مون ىوالبطلا تيب
 تءأرف *« هلوفطلا نمز ىف هتكر دأ دقو #(نييدلا رضا ةمواببعلا 0

 وهو ع قيقر لبصمملا ن مز3وأ

 ا « هرمشانودجلا لعل ماج جف( روصتمةمالعلا )8 |
ثروذا « اهلاحر لضفلا هلئا بم همل توت نم ناكو »ب هرحاتو ١

 : ىلاعملا ءايمد نم.

 .اهلهكمولعلا ند نم عضرأو 35 اهدبلتاو اهفزاط ىوبسو # !هلالهواهردب |
 ا

 1ْ نم ه.فاسأ #3 ربطت نسا اهل سيل ىتلا 7# ريظنلاةاعارمةيروتلا عم هءفو

 5 هانعم ناف دب وتلا اذكو نيفنبصملا نيب ف ورعملا ديوستلاو ضيببتل انين عجبا

 ءاد* الا لهأ فرعىفو طبلنا ني_سحت ىلءماعلا فرعلا ىف قلطدو نيسسصفلا |

 : ىكاسقلا لوقاند قيصعب امهو #* اه ايدو فورا حب رام نيس ىلع

 ْ « مايتلا غايب * ماجرأالا هضنت ملام اهتمحرخنا « لافط اللروجاو
 ْ تلعحامو *ُ ماقبل ةّضر ءناك اعرف د ماطفل ام غواب لبق مطف ناو

 || نوكحف بالا عل ةراترطإجلاةلذبامنال اهبحابص اهل دينتسيا الا

 ع ”هلعأن ييقملا ميعنلا هام نمو د« "ل هآلئاضفلإب تناك ىتلاتودبلا نمو.

 | مول معلا رئارخ هلترفسو « بقتنلا عضاوم ءانهلا عْضْوو « اهدملوو)
 ا 3 سلا ارودصهروئنمو مرا سرد» #3 بقتثلا ةعفارإ

 داعسالاوأو مراكب اوأانكش :

 1 3 قئدص هدضحو 0 هيلح قسقدتلاو قم قعلايفارانآو 03 هيلع ةيشر هل

 رودصتم همالعل ١



1 

:1 
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 ىءاف ولا ناظقلا ىنالد

 روصلا هوه تراد تردامنيغ * انسفنأ سط انغم كهحون 1

 ىعءافولا ىنادتلاىلالو

 جيف عروب هسف سب 8 جيلم كنم دوجولا فام لك

 حمص مي وق قداص بهدم * ىبعواكدوجو انْ. ىهذم

 معلم جلملا لعشي انك * بح "لكل الئاق لزت ل

 هلةدمصق نم ىءافول 'لضفلا نأ بدم ىدمسسلو
 | هلئاسأو تف نع نائاسي * هلئاعثولح فملاك ب حاصالا
 | هلئاوأانللا تداع هرخاوأ ه تشقنا الك انس مارغرؤدي
 | هبال تجانتدق ضور نبلا * ىلبالب حاغأ امانأ هنآ عر
 | ٠ هلاعالا صغلا ف ققاشالو *« هوافصالا ءاملاف ئقاراغ

 | هئاسرنوصغلاقاروأو لوسر *« ايصلاهل<يصىرمقلا هينئاك
 | هلصاوحهتو-امىتذغأ اذا * هريطةاحانم قىمه فراصم

 دل :

 238 32 هةطلاشم هلانأ الام تلم دق همفاشر
 هلباسقي هنمريملاءاذا حصن 0 * ىرطاتاظلغ نأ ىلاس> نأكو

 < (اضيأ هلوز

 ,اجارت اهفسابلانومعلىرت * ةحمم تاذ ةنح همتلحو ىلع

 : (ىج ىج)اجاجرادعلا ناحرنسحامف نإ هرادعةاج هي خ درو ىجم ْ

 هترسوللا س ةقاضبأ هلو فرعلاو هغالا ف فورعم ناحيرلا نم . عونمحاسملاو

 31 دتوملقلاداواسحلاءام * هدخ ةيقسيف غلاي نما

 ديرعت ”فىهف كظامل تركس « اهسوؤكي ىتلا حارلا ل َدخ ىف
 دوسمراذعلابكلدخ مونلاو *« ضسأ كلدخد ادغمان" الا تدس

 هي لايال دعس لف 3 ةحالع ةحالمراذعلا ست

 دعسم كتارو نم لمؤيامن 0 هلله كم دح ىلا لسع بلق

 دعبم لَرلا برطلل تنءالف. « ىضلا حاورأ انضم ىلعتفكع
 دك و موهقنيسعلابلب سفنلاب .« , هت دف مالسسلا ابعت ىلعف

 لعو



 لأ 7

 ظ 1 لاقو نغمهاوسانع لج فيا ًاتوضو ىغملاح رش اهلجأ ةرثك فبل هلو
 قارب هر اولا هن قانضافرس عتخا اعيبذخ هاه

 / ىيمامدلاردبلا لوق ظ

 هننامأ ىو هرقل ا ديودل « فئصمس للا ىغماقا الا ظ

 هسنامك هبق باو" الارطنتملا يب تارخزرت دع هئ-الاوهاك

 ةديرفلا ءارعش نم ىطساولا قدسم نب نيسحلا لوق نموهو
 همضاردلخ ةنج 5 اهتاصوأ  قشهد ظ

 | ما بح ذو #4 اهماوأ ىرتامأ

 0 : ظ 0 انأ تاقو
 هبئاماهب اونأ 35 منح سيدللا غم

 هغال اهنف عع »يي ال ىو اهارت امأ

 8 "ولا: دالا ترسم نصانعلاتودلا !نمو

 !داعملا مذالو او ءانو ل !ءدسلا | | ©( .داجخ ةدايسلا قناع ىلع قلعملا هدالوأو“ ءاقو ىلع ديلا متت )©

 مداخن ةداسلا قناع ىلع تضيق ا« هيسدق سفن مهل « تاداع دهزلاو دتامهل © تاتا تاداب

 ا أ مظن هناالا « رامخلاءّدح "للم مهتمدحأ فلا مل هيتدللا مولعلااهءلع

 ٍْ 0 لاقءلقعلاو خانم عمسلا اهل «لاقمدراوشمهاو « راَعْش الا ارفاوج
 يلاعملاطبرتلعو تطراحم « لابخلا طابآو حاطبلااديوبسىف تب رتاهلاخي ا

 ر روم الاخ لمنع مداهولا ضةخمقراحلاتراوتق « يللقلاو
 اهونرو » ٍِ امو عاسممسهاو 5 يملا هدجل

 طانأمسهأ تدرضف د حداق هيف حدقي لومه دنز ىرو 5 رثاكن عانت ءانراك |

 ةبقشملا ةلكشم نم تدقوو ) مطامالا ىلمما قانعأب تلاسو) 0

 أ مهنمأم * ءاشد نمهرونا هللا ىدهيروت لءرو #2 ءال* اللا تاذمهدكباصم

 نم فنيا 5 ناطلسب ةغالبلا لسيف دفان « ناوند بحاصالا

 افو ىلع دما !ناويد نت « راهن *الاهاينش تينلاءتعو اذا 5 راطم" الأ

 ا .هكوقأ
 ٠ قاع كنءامو ىدوهشم كهحوو © ىدهاش كلاسخق دبع نع تيددغت | ٠

 1 قراشم محاور "لان تل بدلك حاملا ”الاف تبغاه ٠
 مس دج لحجم وب ميج ين تمم يصح 1



 اكرم رخدلا حال شسيو « هحالس ىمعديزوأراعأ
 ااهلع *إيوَ- تلااصعلا حال سواضي أ دعسوبأ هل لاشيورهدلا ةتكديزونأو
 رحدملاىودغلا عبصالاوبألافو مرهلاةنك هنا لبقو خشلا

 ا .اعمحاللا لج دقفدعس 3 ىأ جمر ىتكش ىرت امأ
 الا لع نم قي نكو نامل ادع و بالا تاسأ حجرشفو

 انآ تلقو.ترغص اذاو هاصع هحمر ظحاخلا لاكو

 هل درج نلاقو ِ# دنت اذا دعس لأ عمر

 لتقو هف مانالا لزان نمو « ىنفلا ةموح ىف ماي الا براحدقف
 « (اضيأ تاقو) <

 ناتئثانالدر همفكبالو < ىسماف جشاصعلا لجاذأ
 نامت اهتن الث تت دقو +« اهارتىتحاه يزن فوسف

 ايفل قاممو لاجر ةديرأي عفرب هتون دانا وما نعةباك
 ررواصعلاتدذءاخ +« ىماف رهدلا سود

2 : 

 "فاو ىلامالا قتل اور هزلا ىنإمح
 رتو سوقلل ىاصع * نموسوّةلاك ترصف

 ريهقورودفىوطخ < قوىثمو حدهأ

 ىتيرشلا لاهو

 | رعشلانمادوسعناكام شط * ريك نمر سهظلا ىنم سوقتال
  رتوالبصوقوأ ضر الإلع تحال هر "اد صن ين اك ىثمأ ,تلغس

 |هتاذرعشلا ناولآ نعةراسعىع ناولأ ةئالثو مانع ثالث رهدلا همعو هلوقو
 يدق برعلا مالك ىف عقو ىغم اذهو ضر ا يسمي اس يصب مدوسا نوكي
 0 مبرعلا ضعب لافأك

 , ناجح هبلص اق نوئسو *« ىنادتفءوطخ ىلا ءلارصق
 اناولأ عاعث المىئفأ * هيل د3 دق ينل نما

 انامهلاذد م انول دسأو + فوفم قحسوةكلاحءا دوس
 هةتاوس كاذب ىعبامت كو <« هلككلذدعبى أب توملاو



 ا

٠4 

 ايياسسل لك

 عسنملا عدلا, ةتعتالف 5 سفح ءانشبأ مصان ىلاحو ٠

 عوقولا رم ؟؛اضقلا بابسأو 59 اديكدامصلاكرهدلا ناف

 ا ناعم هسيفءارعشلاو دارملاوهو ةمقاسسلا اهتم ناعماهلدنَدعم ةظفل بالو دلاو
 ىلاعت هللا هجر ممتن !ن نيدااربريمالا لوق اهعب دب م ةرع 8

 رهدلا دياهتنت فال شع »# انيبغا ليقوموا كادر الفد

 فرك مايأ ىلع نودع 35 هلكف ضان رلانا ده عر حازت

 ( :عغمدهلو

 ىوهلاوةذادللا هنعتلحر دق: »ع اصءهلريبكحلازئشلا لجءاذا

 ىوقلا فسكت اهب ناولأ هلال * ةماعع مئالار هداادهمعو

 ىونلا اهب رةّتساواهاصعتقلأو * نناج لكن م نازح الاهل تءاجو
 هلنقو قراسلا ثراسانب رفعمةدمصق نم نعضمزيشس: الا عارمدملاو |

 رئاسالىدرنءاس ًاردق ىو « ىدرلا ةيشخ نمرافسأ الا كسبت

 رفاسملا ب اءالان اننع ّردق مك « ىونلااهيّرةساواهاصعتقلأو

 رفاظلان رس ةماقالا نع هناك برعلا هإ_ءاصعل اء اًهلاو

 هلوقف ىزرشانسلا داس دقلوم”رسسملاو

 : للانا ومع بس شنان » ىقتنملل اصعلا لمس
 الث ىاصعلا قلأ « ةنارفاسملا تتصو- :

 الح رينأ اصعلا لج هي نملسس سامقلا ىلعف
 هردغل بسنتو تشم دملا "هل جن ىنأ نب رهعلو ظ

 ىدفقاطللالةئى مدقأاخ *« اها لخلاديرح نماصعىلو

 ىعم ىل-ءالام اعنيناع ىلع « ابره نأ ىرخا برت امىلو

 مرهلاو بيشلادي زب اهلع جر « رتو ىل هو حار سوق ىنااك
 ىرعملا ءالعلا ىنالو:

 حمارل ”ىر_جئسلا ندلن ىلا دع ىرأ دقو تلعت دعس ىبأ عمر

 لضاف الاردصلاقو ع رهلا جشل ا اضع دعس ىبأ عصرو مزهلا ةنكدعسولأ |
 لاقواصعلا ىلع اكنتا نمل وأ وهو ني يم

 ك0 سم ممم سس ١
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 ايم امل لج و ص ا مل صم يسم



 ل >

 )| دكت آينانوطلا ىدهمعو « ىرؤلا « ىوزت نافوط كنك
 : (د)ىدولالءلاونلا كومايئياب * ايران فمات تسزأ نأزرغالو

 َ اجرت ىعست هلوبعىفهلو أ
 او تا #* هخابق تزن تلماؤا

 حرف نك تقاضاذ!ىروماالا 5 حرقاهل تتاضاذارومالا "لك

 <+(هلول*

 حمطم ساشلا هأ دن ع لاو دو- رس أن

 ئ علقي كرادغانا «اءوسرهدلاف نحال

 .بالودىف هلو ناسللا 000 رعب رصم له فراعتم ىلعة يرون هو

 .عورملا ءيصلا ةنااك ند أريصم هب ترسخ بالودو : :

 عومدإ| بص هوسج ىفو * امشعتح# هعالخأ تدع

 عيب العلا تشن *:قادؤ < هنمقلأالا”لضأ نكرودب
 عوشللا باوثأ عهلا» هاك" بشك ن مك دف هلتلقف

 .عورلاو لزانملاف فتتو # تقو<لك ىتلارأم ىلع :

 :ىؤعق نع كحاو ىناثو + ادع انزرحىلتب َيَقَدَدَق

  عولولاو ةيابصلاب قيلخ « .ىلشم نأب تلعامأ لاف

 . عوج قرهازأالا نمتدأ ه ابعيضر ضور ىف تنك قاف

 عورفىكزأت ين الوصا * قدص قارعأ ىتثملا ف ىلو
 عملا هادنحو حيرطت امحو َىلباف درولااماّدا

 عورص ىص قشاع ةرغصك .* افوخ "ىذا رابلاّرةصيو
 عسجلا ىلعراثنلانمدوجأ .«ىبرٍباد الاون تدصقناو
 . عوطرامح ش مطل ليدس 5 ”ىعىلا» اهشلا ىبضدقف

 0 ' ىرضلا لاسدهاشم تنأو « اعيرص ىئار لعىناقلأف

 00 ةجواض ىف ىمظع ق ديزاصو » فنميىاصوأ ف طا عطقو
 | ١ عضروأثاذراصو فانأ ءىنودناكدقىذلاىرأ ترصف
 عواه تالقكىسأ هلع « ىبأو قعرودأى لق ىلع
 عومهلافرطلا عمدعتدجو ىسونتنمدأن امالآ فكف
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 هلوقهناعطقم ن مو

 ىبشناوأ ليبشلا ىناسك # دقىألا دف ثاقلاشتان اك 0

 بيذعلاءامنمدرولا مورت * برسنيب نمت درزبفأ ةلطق

 *«(هلوقو):*

 هاو ىحتو فاحت ناو 5 ةدوهت سل لاعف#لكك

 هاشولا لول عطقهرجشو #4 املا ادل عطق هلصوف

 «(ةلوقو)#

 هفلخ نمةمخ * هنأ ود هلا « تد دا

 هفدر"جراخ نم * هريصخ افرع ىم

 « (هلوقدإ < 2

 كفل ساحل كلن علا * قدح هسفن ىلع ىوهأ يذلا نك

 قرا هرظانع الظلا ىف عقواو 5 هلاجءام هد قرغأف" ٠

 ىسمابتي دانف عوبطم كسملان مه د هن اك الاخ دمنا راش قلآو: أ

 ,ىكشب هفادرأ لةثنمهريصخ اهو. * ىئضلانمهملعىسهنفحاشو» |

 ١ * ( هلوقو )©

 زوم اين نما : ب ةلاشقلا فص

 ربطت اهبف قبيل هه ضراعب ت شح ذم- ١
 هيدثلا نالوقهانعم ىو هجو هسحول هس |

 مئامسنل بتاك اهجّرخ « :ةناراذملا لاهلك ١
 .هانعم تابع ابل نم تلقانو

 5 امئاد لظنف ىف م رعى اعملا هلرضغ نع

 3 ذرظن امقؤ تفضص :اذملاالا“ »* دحأ ىف ههجوهسش قالا

 00 *(هزقدل#
 ىلام ىوهلا ف قراوفو « اذماع نكحرت:لعافو

 - لراتلالعاقلااذهعنصنم» اؤيعاف الا ساننلل لوقأ
 . يس بص

 ' هلو 6 ماهياهمفف ابق

١ 

 ا

 ١

1 

 ا
 ١
1 

 ا
 ا
| 
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 4 يا اي ايي ااا اا يا اش 257972959522ت5555259725252525 52 يلا تت يلي
 * و

 يجر نامل كارما هلص+ارملا دلوأ ْ

 ا
 0 هإ ملظنلا ةرورعضل 0



 كا نوط تب ئق هئءامز اررغتناكف 2 قيرولا هةيييصخ .غهمزكض ورا |

٠. 

ْ - 

 7 5 014 توطللا رطيؤع هنّيغرونو 5 ىذاح لم باكر ل هتنصو 1

 | لحم نملخل # هلال ًارطعو هرك ذل دنمو 35 هتاعسأ ةقرب زونكلا <ىداعأ

 | مرحاام دعب هلمأ هو هجونو » حادقالا نم مادملاو قاد" الان م مونلا

 ٠ | هملا ترطتو 9 بسماء يحل هلو ةيهلو 5 حابعسلاو دحلا ةيعك ىلا ءاحرلل نم

 زتعاو ه« قسلط ةجوبرهدلاهلياشف + بيبطلل ضي رملارطت هسنامأنومع |

 هناسساو

 ىلامللا ماك !فوفاززرطو َن لحب مان الاالط فادوّمع إ

 رهدلا فك رثنو * ميبسلا نابل رونلا رغد مغ لاكلا هلع تتح ْ

 ىو *« هراوتأ توملارصرصأفطأف *« 7 م .ٍ

 نم هلوقهنخ « ندافرثنو 03 قياررعسدلو « هران اوعع نآردق امو هنمع ٍ

 : هلةدمصقا 1

 نالزغ ىلا توب لالش ىف مأ هه. -ناكما َملارودب نم ىجملا, لسع
 , ناصغا نهتلق ا سومثلا مأ * ةرفاس ىهوىدامىناوغلاما

 000 0 انيووسدأوم ه شل ىتادلالو يضل
 ناكمات قولاو 31 وذ بملاو »ب يضؤ د دضلاو مع بمقرلا ثمحح

 نابي ٌس علا نصغو بامقلا كش + ىلا بامشأ ادربىفلفرت ثسمحوا

 ناريس مويلادعب كشع كاف < افسأ اهدعب نمت منا ح اصاب

 نانئقلخلا عيدب نسج لازَع ِ# هنسص نزال ااعاقس راندلا ىفىل

 د اتراك #* ىاتىتغلابدقن للا بريران

 ناسا نسما كلم عف ةثد نأكسف دمار لان بيل ثرلت الخع

 او د « هتصصت ىلكدي لظ الو
 ناونع لق امف بلقال هحولاو هطات ناونع هرهاظ نأكو

 4 « (اهتمو) ع

 ناآرسفغو ودع زاجل عل + مكح دم رهداا تسحامءىماىنا
 ناسح نيالا ىلع ىلا لاسعم 5 ىسعف مكش ىج دمو ىف : تدسح

 || 0 مرخ لجأ ىف "”ىركحبلاذاّتسالا دنع لمأ ل حر طح د مركلاورهدألا

0 

|] 

| 
! 

 ا
| 



 اره برست قى »*ًُ اهتم ن ه كاع اهتشفرالو“

 ا هد ى.ىجا دئالو اذ و دياكت الو

 1 ل زا ض<# نأ ىَرْغَو « كب لالخ فاماست "ىلا تدنأ

 اهب دانأ تلح رمح ىف درو # هفقاؤ ىهو ىلسل مج ىفتاقف

 اهنث اهفاطعأ تنثا ىرإلا نم * .تددن نماب رقفف تلع امناول

 انيك اذ ءاربغلا ةسفص الج دقو « .اهبناوح نمارهّز حب اصلا ىرت

 اهطاو تن اضرأ ل بقتتءاين « ةلزانقفالا مو 32-

 رعتستءارجةنوقان ءالعأ « فرغازب ربألا نعت اروع
 ارمقط + ميلا و هضمّغلو الل ها َر فايل نيغد دو 7

 رش روتلا داعفداودلا علق # « اهلءالطلاناكتيذقاذاَي خيش
 | . رذللاكنوداهاوط حاصلا ال « نأقس رحلات أن اكالسل كتان |
 4#( ىلصلا عياد )8 | ن |١ ناحلا ةئيدحرونو « نامزلا ةقدحرون ين ( ىليسعلا ىلع نيدلاد نإ ا
 3 / || «فرظلافرطناسشاو « نابع الاوءالضفلا كوع لكو + ناسحالاو |
 ظ لقت ةيكحافو « ءالضماادوقوءاسقو #* ثفطللا تانجو ضراعو ْ

 : ناكو 35 برطلا ةمامشو # بد *الا دن اصر هظافلأ #2 ءامدنلا هم دع ا

 صاير نم رد هز الا عما لاب فطقي #2 هرعناوقتعفا]|
 ْ 0 هردز ضع معلا

 الأ نم تقرع ىح + رام" الا اهتك نم ىرخت ةنجو م را رثتاذةودف أ
 لازامو « دماءانم هفاصوأ لم لسن رمت رطقو طلت سلو زثابل

 ٍْ فيلأتلا مرح ىف 0 اللا اع »ع سقل هر ,عرهو<ةاسحلا عاتم ىرتسشي |

 | راصمالا ءامهد طل ا ىلا #4 راقتفالا دعاس هرد> ىقح 5 سردتةلاوأ]

 ْ ىح 0 ف.طلاافسض لوختلابهتاذ تك احو ع "فكلاةلوقم ىف جر دنا ٠

 مدنلاو ةصعملا نةصضفلا نم ٌاوسا امهو 3 مرهلاو رقفلا نيم الا ىساف| ش

 هل ةءورملا رهظ لع فح 35 هردق لح ناو لاضفا ”لكامو

 هإ-عذ رس ن ملللقن كلو 03 هلوق ل رمس قلت نمراكحأو

 هلعأو نامزلا اذه ىنّدأف « ىبهاذمرضءينظلا سح نأكدقو .

 نيران « امناع دو ةقرا 0 * 0 ”لكافإ



 ب دعا

 اهش داش لاس دق :7 ايت

 .ةدساح سعشلل تقلخ 5 ا

 ةمراه غزا نائس ةدمحو

 ةمحم ضرأ ىفط_ةتنطام

 اتساحم نمودس بتارغاهل
 اهاوا:7ىفالا درولا ةنحولاق

 ةعلاطءارج ةدروترمعأدق

 اهلج اههزرع امهدهحوىف 3

 اهنك احت تماق تبحتح ا املكف ون

 “ [يداو تلح ذا لبللاركاسع 3

 اهحاد راض ”دالرغاوالا 35

 )ه تام ناو كش اذا «

 اهشتىفألا نصقلا ةماقلاو «
 انت تب وهأ نا فكلا لع يح

 اهو كلوش اهتضغ ىلعامو 3 تفضاناعب 01 قو

 ةنعاطءالظلا ات ىف ةدعصك

 . لظ تلبقأ امهملسللاةوكك

 ارطو اضاف اهنم تس ةفرصو

 . تتعننانوللا فةيدنهءارفص

 اهيا قادت المت دنهلاف

 ةهال هللا تس لازتنا ام
 اهلمشت ىهو ارو ىلامالا ىدت

 اهنطس 9010 بونردق ىلعتدق

 ةيلاك كفذتام ءاعرفءادغ

 اهربادغ يكمل ءاثعشءاسش

 اهككم أ, كفنتامع هعوع !

 ارهس اهلمل ىفت نيسعلا هحودم
 ضيم ا!هفارِطأ نم لانامعرو
 ةدعسململلاداوسىف اهمالدأ

 ةدحاوب انعتابط فالتخاالول

 ةريطم ]لا داوس ىاعأب ٠
 اورظن مهنا تاريعانشو

 اهسيلاطمىقىىلابللا اي دتاعام

 ةينلال ضم اهاود دوس 5

 اهللاعأ اثيغاهلفاسأ قست

 اهيكذن : عصلا ةظااهل تبأ

 اهلحي اساناهسكتل تنآ نا

 اهسشن تمت نانيللاودَعلاو 3

 .اهسحب لتقلا لاذ نااهدنعو 3

 ان نيا

 : امههلتردصلاىف هلءاهبامو *

 اهي زج هللا رمعل ءازطلا سس *
 امساك ب وثلاهملع دش لو <«

 اهملفتو اروط اهل صقن

 اهل نبحالا ةبدبستلا ليل
 اهطثيذا نعط لوطابن اسس
 اهه نفت هأنا اهوانفاو من

3# 

 ع

 ايفاَش عطقلا ريغب هنمفشيل
# 

* 

# 
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 اهعاودى اق تعد مومهلا ادا

 ابماممق 100 عامطللو

 اهفخ أ باقلاداوس ىف ىلا كلت

 اير ى موساو فوخاهتضبع *«

 اهغاممىفىداوعلا امتدعالو «

 الو

 00111 ااا ببي يييا2لللسللللا لوو

0 
3 

 ل يل عع



 هناك ذا

 اهرمع ريصق تلاط ناو انا ذي ل انويسصما ا
0 

 32 0 * ةيرذ ىرولا ىف رثأ املا نا 00مم

 اهرشن عّوضت تدفط ناف تءاض رفعن رم هش 5 ركلا ىرتخ ظ

 ا هتياج حاسس ىلا لصتالو *« ىنام الاتا رخز ةتمطت ولا اا

 فنا ع نملبلل ةروسعسنو < رونلاةروس عمشلا نا التام ه ىناادبأا

 اجدلا دج نم لمت او « موكلاروت حايضلا فك ىلحو « روعدلا ||
 نيفقتو اهنالالا + رانلاءاهسفن تكلحأ اماهارأو + موظنملا اهدقع |
 رطعم هتضور نم طق * هراونأ نم سدد وح هني رانا ىنلاعدإ ا

 ةفكم عومشلا تمادام * هباحتأو هلا ىلعو هيلع لنا ىلص « هراوأ]

 نأ ىلا ةراشاراتخلا ”ىبنلا ىدي نيب فقت ملا اىلوق 5 هنأ ارثو هدقرحمب |

 ا ادوجوم عمشلا نكن او الص أ عمم هى دقوب ل سو هملع هنا ىلك يذلا |

 هلأبت سافل نع ا مو ا هل”وهرمصعىف أ :

 شرب الاةعّدح برعلان مه دقق أ ن هلوأوةؤينلاريصعلبقو عدقلا ف ناك |

 11010 لولو هيلع هلا لص سوف ذوح مناك ْ ْ

 1 نيداحلا اذ هللا دنع م و -ىتلل دقو هنا ٌثيدح ىف ْ

 ْ هدنكقو انو دقو حاولا ءوضو عوعسلاة ماس هانا مهي ةلوأ

 مشوا ةيعمتلا هن دسصقىف احر الا نيدلا مصاب ىتاسلاو# ةععشلا

 ١ هذه ىهو هعا دب[

 اقنمسانلل اهبلق ترهظأو *« افك ناك لارارسأن تع.
 . اهقارت نماران هبقرثالا + نتكموهوانعر ملاها باق

 اهيداه برمذ الع نع ىلا ىف أهل ناسللا لوط لزيمل ةهيذس
 اهسطلت نسم .ماودب اهشنافنأ 5 اهةرسحت ى موعومذقةشدر 2

 اهيكيدجولا تابفاطلللا دهع + ترك ذذاروجس#لا سفن تسفنت
 ابنه ىفاواذاعبر من *« املأ امهمىدرلا اهملع ىثنع

 اهصاوت هنم تلعةثاف ضرالاىف « ةيرفعرثاق ىو م 1

 000 يس داملاو م اهروت .دأبدأ ضرالا رمت



 0 هعوأضصممَعلا تح نم دعتو 5 هلوحتل هب: بهات ود

 ||فلخرصك ٠ با>ىهنمةغمشلاو 35 رورسلاميدنو * رونلاقاوروهف
 8 سلا كغ هيو - ع 2 : ىدرافاضضال ملكه ' باص يقر

 امرط هانورب هرورمس نم تش الم # اص ة احم ىف

 ميوزك قرانلا نم يي ت ترهطأدقو عومملا ناك

 انامالا ك_ةمباطت عةربضت نفئادنا كئادعأ عباصأ ظ

 اهمالالا #2 اهعولوواههلوتلاطأو »+ اهعومدتردآامعوعشلا نظأو

 : انج سهل ان -

 ادب عزرا ل عجت هيدانأ نأ ىوس دعي بيعهبفسل
 هلابقا دعسوجرت توهموجصلامأ « ىراردلا اهيقتعلط ءامس هيدا لهف
 ىراسلا|]

 ٠ 5 هلعتشم نختم ىوهلارانب تراصوأ ٠ 5 تلا ينعم عرش ليدانقلا

 ْ ىودنلاو سلا لاءىلا ةلظنم ء ىوكشلا, ةنلعماهسأر ىلعراسنلا تلعتشاف
 ||| اهورذتفلبملا لك اولنمتالو « هقلخماتسلا باض ىهواهتاسل لاقو *
 ُ # هناذةدبمد هتقرسلا سس قارب تال دقوا شكو 22-0

 د هتافصاتسلااريطت ارصب امو ابدي لالهلا باسو سعشلا سأر لعتشاو

 || ناولأ قوي همرك دئاوم نمر هدلاو * ناعم اب بها فينكب ع'الفاو |
 ا ما عت نمو * نابر ةادندراوم نم » ن ,' املخ عمم كو *« نادحالا

 | هلئاضقرو< هنت دنو قروبال فيك لمان أب هس ملت نم بعأ اك

 ا لمللا ضوعبو' + هانس نم ٌدَمسَت ه>و نعاه دعدو 35 هابؤر اهقارف تلع

 الح تك اذهو مولا كل #3 تد دم دتوادوعوم فسوب تنأمأ

 ْ أ .ةن> ءاهجناف 3 رانلادب هتاعوطست تردقام #2 راجتسا عمشلا ناكولو

 ||  هان<تذلال ىنأ اك 5 نارنلا مف بذعي نكحخ 27 نانحلان 1



 تاقاك « رو

 هرمثد نم اهستبم اكحاض #2 انسلادازاذاعمنلا ىرتو

 هريس نم دياز صق ىشو * هنافزأ هةريسدنق ئيفلاك

 * اهوافشقنعلا ب رضف تط سه نأو * اهع ءاوضأ قلقلا صوعن صاع

 دع درو تحت عيسفنب وأ 59 بهذ باوند 5 بهللا نماهفرطف

 لون سرخ [ناساوأ #2 حايصلا ىلاريشي عيصاوأ 5906 ”ىحج ىلع روفاكوأ

 لعلام دع هلمنأ هريصتف عي رلاب ب علت ةديعشم « حاصلا ىلءردقيالو

 هرم ازوطو .ه# هثه ةممراصتقهف وده ةرانو #2 هلبسلس هم ىد فاه دب

 «اللكااهسآر قوه هعفرتو و ةليدنمءر شنت نوأو + هوس اروأ هازتق
 لان ضتمب وطت ةذاتوا ه:انانل هارت هكون « اناتبس د ةستاروطو
 وطنا 2 حابصلا علطا ذاق # برةعةج لء وأ # بهذةربا هقدتملا

 نمرطقت ام هانفأو « هناديوس فامرهظأ بص ىهف «* حابصملا اهنم

 هناشحاقورانبذعك « هئامدعراش تذعم سلو »ه هناك عومد

 ران ”لظ اهديقع عومدب كم « امدنعراتلل عمشلا ناسا لوي :

 رطقمف بود سفن اهنكلو #* ىرتىزلا ىومدىدهاف قؤرت

 #* بابيشلاداوساهلا عجرب تئفْطاذاغ 5 باشاهقرت ىرتاهر علوأ ىف

 +دااهتكل « هلازغلا ديبص ديرتاهن اك ةفئاواه ارت 5 ةايذأل يللا ليسأاذاو

 اااذاو « بقرتب اضئاخ حرخذا عيسصلا نم تفاماأ اعف +2 تر تند
 ناجرالا ن مدع ل عامابخ اهساكعئاءاهااخم + ناردغلا تناح ثدقوأ
 بهذ نم دمع ىلع جاز حارسج # بهاااهانسو جيلا كو

 001 :ةلبنم « هنأ بحتردلاقوفعمتلاو
 تادطيمسل يع ادااهلو هلع ةنسأعومشلاو عردءاملاو .

 مارتف * سواافل اردن ىف بديع ةراتو » سورعلاك ةرذاس ودم 7 مران
 | لعاريصتم 0 ناصئالاةرارج نماسفئتم دع ناريبنلا ىلع هعولضابناح

 ه1 نكت تاماتلاس باتل ويبدا دين « باو "الا
 ْ | رتستي هناقكلا

 578 يك ه5 ٠ ا 1 قلت سواق كارلا

 حي 60340 0



 - ف

 | نسمامارو قلد نمو 5 رورمسم مسستساه ادع « راون الا تاذإ

 س1

 9 ديرتام ا »* فأ اهل لوقت نأ كاناف 5 لللاساسداودعأا
 »+ مارش سلاحف ةرانآا <« حار تقووأ ةداسمعَتِقو ف 5 حارتماو برط

 ' بارحم طسويف اروطو
 ْ ناب ةعالملاو اهئم وهلاو 35 هنعيستال بناج اهنم هلو

 |[ | عمدت 2 (ىناكيأ ىف سسدقام مظعنم) "لثأك د« ىنادتلا ةلاح ىف ىكست ٍ
 00 اهعمد ةرارح #3 اهروماس رد نب يل مد نم نانعلا 5

 د حر هدانا نييوجا اعقل ١ د د ا

 5 أم تتخرج خيص تخول :انح دا * اهنناجدي ىلع ىحن اهأ 0
 1 .تحدصواهماعقرولا تنغلاهران فوخالولو

 ظ اهننثت ىفالا نصغلا ةماقلاو * اهلوانتىفالا درولا ةن-ولاق
 م ىرتفملاءازج ادهو ماس عطقف ٍِ .ىرتحم دو ددتا ةاشم ىلع تلظ
 أرانلا تفاو اذاو د ترهر هللذرعم ىجفأ ناسلب مالطلا ىلاتراشأ اذا
 ااهراتسأىلامللا تخرأ اذاو * بهذ نم حاس هن داع أ امءآر ةرسأح

 1 تناك هناي روفاكب اهفصو ىنمملا م ارولو * ةزّرطم اهروُم تيمادولا
 | قولغعرسلت انأب لوقلاىف *« روهشملا ةيوفاملاى أر تقدص “ ةردعم هل
 روان م

 | اراردماهعمد كاسأادسح #« اهببلق بهلتاملابنطأو
 ا اراد اهسأر عطقمل ىفاو .» نم ”لكىطعتظسغلاطرغا تدعو

 ألا نمسئكلا بصلاٍباقىفامو *«. قارشالا نم دمغلا تانجو ىفام تقرس
 [دننو سقلا بدتات * يأ ”رمسلاأةي انج ىوهيل ا مكحي اهمزلف « قارتحالا

 « نآنلاو دنلا هنم عطقي قراسلاو اممم اوف يي طقفاهسأ أر عطل ماكو هي
 ا ابار عمار 5 ماكاذن كف ه ناسللاو سأرلااهتماوعطقرلذ

 ظ انسلا قمَقُد فطقب ذل, رثاطوأ *  ىلغللا ىلع فرفر شارنؤأ
 | امنا هنللالا ءاههلروهلظدنعاهصقامو (ا.هلاهتم طق . ع« ةماعن هن 5
 ظ | نوصغلا ميلقتلا وغناةعراون "الا ىف عطقلا كلذدا رذ» اهنشمع تلعتشا بئاوذ

ْ 
 ا ا

1 

2 
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 اودي مقا اشأب . راشااابس رشة يسسخزآ < راضتلا ٠١
 |رمعلا ف بدا اهعبج قرانلا بدت د اهتامحدادزتاهسأر عطقبو «اماع

 ٍ لوقيو * لسعلاهف رفل مأرابلاةق 1 كدا ىردناق ىكسو *ب لحالا |

 ْ هنو ايش ماد 5 هنم تندأال ثداوعللابناسل

 ىور لتقأدوعأترذنامو #24 انس ثدا وحلا تقْوقرانلاب 1

 اهنءاك +« علط غعيرامثوأ ةذفلسالس * عمدلا نم اهعصعم ىلع طقاست ||

 أ وهو هلق نم انومو * لئاس عمدموذءاشحالا بتلم + لحان قاع
 مالظلا ن نداذا د تددئاهاهذهو اهماسجأ ىبت ٍبولقلا ناث * بحأ]

 قردنكا ايقفكوا « اهقارتس اواهلاعتشا ارهظو + ايناوعأ َتداَو
 قف رغورانلاكن يحن قد رحنيح ”لك ىفكلذو #4 ليلا, بذعتوراهنلابميثت

 د :

 قرح هداك ى وو راهتلا لوط د ةعدى تنأ ىلثم تنام تاه

 ةحاربمإماردص عقر اذا دشو 5 هسأر عطقب ولو هقوشعم نع عجربال

 هيناق |

 اهسأروجولو هنعادب كفته الىهف عمشلا فراثلاكب تقلع

 هععم سانا[ ىف ترصدا * ىع اهاامم هالنو

 هعيش ناكتح جرت 35 ىم باقلاقرحأ 6 أ

 تطاحأأ ام لسع ذي اننسا ل هراث نع * هنااذع فهءاذع نمىكوتسس أو ِْ

 ىعويلا بالا اهتمت « اهينيي نم ىلع ني هرامتأن صغ + هتاهجرئاسإ
 | اذا لمللامهدأ هجوىفةّرغ .(احدلالاذأ تحت مصةّرط) اهب تيم

 لحم ف تدباذاو * ارينعاهدرةدرو صقملااهنمدخأ اذا ةراصنم * احد
 ارمقم هدلعج لام

 | ادوسأ اجلها عسر 3 رانلل ااهسأرنمفطقي و

 ملتلا فيكف بقثامارداهمدعع تدضنو 5 لع ىلعاراتاهسقن مترهظأ

 5 اهءافنأ باقااةرارح نم ثرجحو # اهسأر بيشلاب لعتسا ةاتف *

 اهبكاح تماق تحت ااءاكف *« ةدساح سمول تةلخ ةكرضوأ



 ؟ 4

 لإ قئادح نمةايماءر هز بي لزب « بسحلا قروم « بدأالا ضغأ]
 ' || ودك لح + مام ساتلاوةفللا ل هانم اهزفدوصو ه .ماناالا
 | قركذاماربتك ناكو <« هدقعهساوْئيدوسطارعد!ادّدبو + هدروتوملا

 " ال ىف + فئاطللا فحت نمزلا مغر ىلع نمذخأنو * فراعملاو باد الا

 | ١ هترسملاناونعرمعلا بوتكم ىلعو * هرقل ضفل انبعل تناكتاقيوأ
 | ىرعنملاذامالعستقأ لو <« اديعنطصأ لو موي ىضماماذا ْ
 "|| وعو + ناسملا هفاطعأ ىلع لعشلا درب فابو * ناس-الابت همي رهدلاو
 2 | ةةداويعالاع أ فم ىف رطيالو * تح تاك ازا ا صال

 اعادمودتناو ءاطاخعن هتقاك ء ٠
 ءاوغاوووها فك نامزفرصاو ءاصمسأب بتعت الواد :هكتال /

 ظ ءايهص س'اكامونو امون نو.ف ”الابوش ثلا امووو شريت اموت
 0 .ةها اهناسل ىلع تامعسلانمركذاو 8 ةيهتلا س1 نأ امون قلما
 ّ | ناسبلا له ”الالو < اغزنم اهل فصولا سوقىف احر" الا لري لهل تلقف

 2 ىو نم هناك امل ه« هسهأ لام !ىلا ديم 5-9 اغمطم اهناعمل

 ' تلقف * هتربو

 1 مالاظلا مزه حالاماذا  راننانس عوعتلالاسعل
 |[ 22 ماهااتدلامفىفكناك « نشب ىفاودقو هللوقأ /

 2 اور اهّرش قنح تقالاو »* مقتسسم بحاص ىهو ةعمشلا تحالامل

 3 * كعفتيل هسفترضد بحاصو # كعم ناكتبلطاغيأ حاسم # مسنلا

 | .ابسالاو جرم اوال! ىلع نتؤنو *« باص“ الا ةمدخ ىفهلمل لوطف قب

 ١ ١ . تامشاهلعُتن دود داكو #3 اهدكيمالظلا نأ تاراث .

 | 2 تامحلا طاتكح تطاتو + اهسفن حرم اظمغلا نم تاكأ
 0 اهنا منور عتاذ * تالظلا فامفنول كت ىمركلا لع ماه

 بخلا قتخا اذا * اهاوس ثلا ىذنرال *« تاوليتا ردص نع ىجاندلا |

 اهناحد ىف هسمحم

 سلجلاىف ةععش كتفبرا 5 ثلان ةيانل تندقنئاف

 التبن ض منزلا * عمشلا نساحم فصو د م

١ 
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1 
0 

018 



41 

 ابحصوءاقلانالهأ لوقأف « مير قب نامزايدعس نا لاسعف
 ترعلا» اصعف مالك ىف فو رعملاو سس »ريع سلا ساطعلا ةراعتس ال م
 ةصص هنأخاذا سطع لاقي قوزرمال عصف ا حرش ىفورعقلاو مصلا سطع

 مغر لاقي و ءاودالاك لعج مسالا ساطعلاو سطعل اهردصمو ةداراريغنم
 ىزغلا قاما ىالو هيسدنتلا قعر فنا حضلا سطعو هنا ىأ هبطعم هللا

 اهلوأ ىتاا ةروهشملا هندصق ىف

 ادقاوع1 قالنوغ لهساو « ابقاولارهزلارردلا نع طما

 اتمعْشت رمق | ساطع هماععل هيل ادرك م

 هلوةني رخأتملا ضءد فئاطلن مو

 قالثا سالاف نو *« .لوهاج دإ او هل تلق

 قارفلابهعشنالف 5 ىببحاب ملا سطعدق

 ضاع
 ٠ ضاملاواجنا رد_غةذهمأ 5 ضاررلا ىذهراهزأ هذهأ :

 ضايع نءاقشلا ثب لد ىورب * اهدنعامسسصحلا“لّدعم تدني

 ضاق سانلا لءازعادغنمو « السل اهب ا الرا اق
 ضاررلا نيوادح الاءزنن + مكجباوأ نيب ىركفراكبأ
 ضاو تن امراكف'الا ىلع ضقاف * اهرمأ تعفنردق مكجلا
 ضاقت نود د_هعلل ةسفؤو « مكناطاس قطا تعيادق

 ءامردأ نمو اع "ل مهران اوهدالوأو ناعبذا تم رص توما نيو

 ظ مهرخآو هو مهنم

 ا

 لاطه ةفدخ *« مراكملا مزارط « برطلا ةماقم ع بذا "الا ةناحرأ

 تافصلا 0 « قدرع ءدجلا ةح اس نصُع 95 قملط داوبح * متامغلا

 ةراطقا الا ىورياها دنةباصم هدحار 0 تاشعلا ماس 3 تاعسلا لم

 بر ناكر تتاالا دودو تمدقاذا « راضنلا هءدانأ ىف عمذللا اهقربو

 3 م1 رر املا دسلا ماو دج قار عبس قاش اا * ىدانلا
055 

 ئع 2"
 يبس ٠

 رابخأىف + ضاررارهز هناك ىلءىالكملادج نيد هللادبعونأ بتكو 8

 يي ( ناعملا نيد ىضاقلا) © #* معلا بر # مسنلا قمقش يف ( ناعبجلانب دجأ ىضاشلا (



 5 ة

 0 «انسوانمتتاىرولاريص « ةمركلهنلامتنمهنباكإ ْ
 : : ءاقثلات هنم هحرج ىلع + هعضو عزالد ءادىذاى دك ا

 ءادنباحأذ ايوا "لك ىلع * الع نمرث امو لمقلاذو 1
 ءانثهفنارقاادوجدقو دج لئاضفىم<ىذا!اذنمو |

 ءانفيرششلاحدملاس سؤت * ةبحت كأن جرلانمهلع |
 يس ا م سس م اع سس و وموسم يمول سم مسسا

 ه (هلو) * ْ

 برتلل ٌىطاو لجأ سي ه برعلارفنريخلاصتلثما' |
 فرت ىناعملاو لج ردعلاو »* برا دصتب هدم تمر ك ظ

 ل ا
 بركلاعفدل ليسو هلعجاو « انتمسهتنحسصووبق |
 < ( هلو ع ظ

 ظ

 صوم هج حاسم

 لبسم هرونو نيقذامن! ىف *« حرأتم هفرعلعن لاثمو

 جريت مدح بعاوكت دبو ه« ىرثنا ٌطو نء”لجأ لاعن كاح
 حرخملا قاض نيح هراكملا عفد « اهمودعرت ”هلمسو ريش هلعج أو

 جنن هبادهلا هقطنم لاكشا ه« ىذلا هختريشم ىلع هلالا لص

 ىَرعملا يبل انمضم تلق لاعتملا عف هباَك ىلع تفقوانو
 ىلاو لسق:تادصماتل .«: هشضف لام بارحملا ىح

 الالخاوةياهاازاحدقو ه الم قار لمت لو ظ
 الازغلا رصهدقل هارآ « كسم”لكف بارتلا هيزعو |[
 اليلارمسقلالءلاك « ىلاعماومراكملاف كني ٠ غ1

 ا
ْ 
1 

1 9 

 ا لذ ذ 1 1 2 1ةذة 2 ذ2ة2ة 2 >ز 1 1 )14640

 00 الابقه4تعطقام لعد ه ارغلاتقاعتول كناو

 هبفهلاثلرابلات فاز زعلا دع انبحاص 4 بتكو
 || رالف تضضتق .٠ املا عراه تطعةمناب |
 اينطم احرشءامةلىلاقوش ٠ ىرشاو دج تاحاسىلا ىه 1

' 
: 

 اباةّماضَعلار ج ىلعاباق « ىلضأ نم قصاب ف قصو
 اسغتدىأندنقؤتاو مهنم « ىوثدق ”ىهنع ةبح الانا

 لام



 ك7

 مسوهيلعمتلا لص" ىبنلا لعن لانس فاو أ

 : <؟ع
 . سس -- صم سصس+اب م مم

 افحام دعن نم لضفلا نيعم ىركتو 2 نفع ىتلا نيمركأالا موسر حشو

 افدول اريح دق ل ضفلا | ذاب كال ذهف - هتورو هتلق دقامع نزحأ

 هاوثمرطعو «هارث هللا قسهلوشب هرأجأق

 ىصالا لهم اوّدولانيعناسشاو « افمولا ه:_ءاحم تءأ الضافانأ

 انك الا ىلع كلالادذأب حاسو « ادءالاوتاآرقلا راونأ ةاكشمو

 امْنساس رغم نذاىف ةرخافم * تدغ ذالئاضفلا َتاَدْسَأ زئاحو

 افرع هرسشن نم ءاجرأالا ترطعت « ةغالب ضورب لب سرطن معي
 ىئصاالا فرطملاهزعنممكسلاو « .مكحصناةم هلالا ىلعأ ملمأو
 افعالاوهباوصلانأ اولعت لأ ةزاجا ف دعشااعابلا ريصاقلا نم
 ىعدق قئاقاا نأ ىلعزيحأ * ند 3 ف.كف زاجأ نأ لان تسلو

 قضت ةنواوودت هنو اك * ثداوح اهتاطأ ىركق ءاؤضأت

 افرح اذ لئمىفىانءترطس امل *« اعدلا اص, ا جر الولو

 افرصلاو لدعلال مشي نأ هلضذ نمو هه هلالح لح نوحرلا نموحرأف
 قوالادسةملاو فولأ لا نتس ىلع *« مكن زجأ ىنأ تدهشا اذانا اهو

 افعضااو دك اك رلازا>ناو ىرثتو « ىو ناو ىم_ظتو ل ان عبج
 اةصولا|و:_-اىلوالاّرءلاةدانسلا نم هتنقل نع هور ىذلا لكو

 اهطق هفراعمانانم تصذ ددعس * انعدمت لاري اندم. .تص

 !ةهكمهب مظعاف لالا لثك مهرغو ساخ لأ ن ءمهخاسان ًء
 اذ كح ءريه_كنا علف ريبش 30 هفصووىزاعنباشلاردادحو 1

  افطع مضر ءاوثم قع اوو ..ه اثماما همك !دهعمشا ىر

 ٠ انقكلا هامسمقف باي تددم ..«. .اقل مكتاطد نس ىولغتتالو 1
 1 انشر مهن ارفغرحب 2 نه ىولارا ىدسع دف مهؤكذ دوءاسازال ام رص دنعو
 ..قراموقوة>1ىارنم كاشخ ه ان صعب قولا سانل لهجناو
 1 دو لج هللا نم #* 6 دحأ 0 هنتاكو

 قلزلا عم ماجخا يايسلا 5 ممارس



 ل
 . مم صعاملا

 أ ثيدحلا ىف هللاءأودقو ِ* كلامد.سمركأ « تام هقةاوهو * درعو

 دحو بأ ٌْ

 ا

 | مرك أن عةلالكررخب 2 دحنا ثراىدجو * دئسلاو املعلا ند ةمركت ١

: 

 0 هئارظن نعتز قأدقلو « هلثعزتأامو روهدلا تضم ْ
 اا * دارا 00 هنمناطسو »ع هتيدانىمصأوهف رعشلا امأ :

 | نا مسقأو < لام الآ لق هارذاا ركش تدصسالا مالقأ الا بص سم

 ةراحتو * قافئلاودسلا» نءرصعامىاراملو م .اروداغلاملا] م

 أريجلا ةقياسمو * داكلابضريلو * قاضاهتوب اهل سل باد الا
 دادلا مر4 اقف + دامعلات اذ مأثلل نقرا 2 داوعلل

 رابغلارةهادب تنح د راجا.داوطاو داس نم

 || | «هقرو ضن قالتلا عسر نأ ل موأو # هقدوتساو هريخ رطقتسا تنك دقو

ْ 

ْ 
 ا
1 

 ا

 أامم « (اَرراوتاف "الا باعصابب و « ىلاكتلا سبام هنم”ىلء درو |
 | متل رصعو «- داصت ىتح مان ”الاد.اوأ هلىجصتو *َ داهوتل مدعلا لزتتسي

 مم ركلانامزو « ميكن

 1-- ذه نيك اس نيب عمجي نضرب لو + نيعا اورت الا ا ىلع نسف

| 
1 
 ا

 ٍإ

١ 

 درلارعيغ نيزيسلدتعلا» « هعواط عس.رلا نمزف درولاو |
 ا

 ” قاؤلاربشب وجرأة نكن ممصت فاسو *« كاماالا

 ( 0١١١ وطنا ىت طبل » ىتلط ل ظالتيكبف
 ْ افكا التماامتةوىف ه ةيعسش ءانا ىلعوب

 ا . 3 ب
 ٌْ ىحب عماسملا نادر ت الدموع را نحانرف قرط تحاندق

 | عام الاوءاوخالا“ الن سانحتو * ارتوامسلتت هلتمأرذ #2 هرانخأ

 | «لاعتملا عمو « ضاعراخاى «ءضانزاراهزاهفد اننمو « ارد
 (قراتلفسو » ندم هقءرط فرم امو كلدربغو « لاعنلآفصوو

 ةزاجالالهنمى د دل ىتكىرملا

 أ انك ان دعي م لذبلا فكاتسابو قغأ مدعي نم للا ننح ظقوأ ْ

 1 1[. مراوملا» هذيداعت موق نموهو م لالطارصسلا هنكل ارصسل نامل !نماأ|
 تأ لعامل * حجارلاربللا بدك قهرعوشنأ « متاتدمح -لكف مهران“ او

 دة



ٌ: 4 

 | - امولاتيزتام لسزلا وأ ٠ اهتلعاذادخولاامرسو 0
 | + 'اقتلاناومتءام امبدرو..# حملا بلغ كالائاول دهس +.

 ىرمسل!بغاو دمدتاو دج ىلقو + غو دج مزعلا ىراصقنا

 تجي ىلحأ بابسلا مدعو « اهنود قدي٠املعلا بلط نم
 ىس الا ىعأدقفدجملا بن اع« ارثلا رثآو نيسللا دعق نم
 ىلا ىانانملا نيرو نس نأ < « كسعش ك_الومالف

 ىمااهأمىم نود ردمتع « كلاحىف هتبج تيخ براي
 | ىوشلال عىرقلا كوب وهأ# رئان ملظكحح اروءروع

 |  اجالال يارس دعي تقرت « امونزح ف بي ىرين اج
 وها |ىلاكوهلا نمارجاهم « .ىعت دعو اد م باطأ

 ملا مست 5 اهب 8 ةرادف « هيرهذلا عم نإ سس هل

 ىنك نييسشخ *الا نيب لفرا انماانع ها رت
 ىطتخم ىسأرب بيلا وواسأ + اق تءه مح اق ىدؤفو اهي

 قراهوادتالو ىدملا لوط « هبفطعنالو ل د_لا هني مل ١

 قوللا نع ىوتاب ال انص بص لطاوأ مالم مولل اخر صقأ

 ىلا كةنادق لقواج رعطقام السام اسوؤكب اصلا عرحول

 اقنلا الا اقبال هقربإو « عم علس نود هيطبال

 ظ

 هي ( اهتمو) «

 اكان ىلازعلا اولا وهتك شيلا نم قرسلا بلنعا ماهتسا نأ

 رعبلا ىلع لدتةرعبااو لوطلا هع دع "لد وطىهو ١

 مالسالا مراسم ماركو ب مالعالاءالضفلا نم اهلعنيدفاولا نمو
 دهم ندج 1نيدلا باهش ةمالعلا ف (رصم ليزن ىكلاملا برغم ىرقملادحشن يدم أ نيدلا باهسش ةمالعلا )

 رصم ل. زن ىلاملاىرغاا ىرقملا وذو « قرشثمأ برغملا نمراس همم واءلر ديو « قرمدم بقنا ارغا لضاف
 1 وهو « داتو“الا تبا* باسسالامظتنم هدم تدبو « دادسلا قشر

 نللاذربىروذ «ر وخر الام دلو - رفخ ريغ نم ثم د هش لق | 3
 ْ دقو «دئلا ىلع مسنلا انئابلع ىئرانكهلو 0 دنرلا قراشلاو عرضلا ىف |
 1 ديرنيب عراشلاهب د لصيفو «رسيلاب ءاملا جازتما فانللاب جزتما |
 مس و مس

 امي د



 هلع يارد كت 3 هلّدع مقذ هلادع تمرنا

 : «(اضيأ لوز «

 كناجرت نم زرتحاو ةلعتال « طق ىئاقلا امأانالأ
 كن اجرت ءوسو هوركحص» * نيح لك هاديرظنتما

 ىلاكملالوقنمذوخ ام اذهو

 ا 0 انتم م ءارعسرءاع اع لص 1
 2 هسعم دب هاكلقعم * تدحصت كاوسةقار انك

 : «(اضيأهلو) +

 لاملاب بح دب مرغم نم *« اواستىكلوملا لعافوك-
 ,ىلاولا الو ىضاقلا عقسا ام »* ىقتلال سس سانلا 3-2

 *(ةو)< :
 الاقلاو لمعلا لخو * م ةمكحح دوز

 الامام النا ل وق 5 امندإاو نبدلا داس

 < (هلو«

 بحام ماكح الاىف لاذو انرصعى ماكجلا ل ملص

 .,بيصعملا ةرداا/ برضلاو « ةبعش لعق اول كضلا

 : : ىنوتملا شونم هم العلا ىف هلو

 صنولو نكت ىذ”لكق روب« :اّنب تقف ىدنوتلا ىفوب
 صو تنسو أ الثمن و * ضر نط سنولوانث-ونأ

 سنويدعسا علم ف ىروصنملا باهشلالوقءؤمشو |
 نعمت هاذ ىبح 0 انذاناغتلا تاع ا

 سولىرةىدنعنال <« هتان كرا الاد تساو

 ظ هلوقهباملزهن نمو |
 رس رت يانا عم رشاعم ٍ مكس اف داثم قوس ماقاذا ظ

ْ 
 ا

 ركخءوأالا قوللا باب مّدَدم * ام لوقي نأ هن ىأب ام ةباغف

 ىقو دير دز !ةروهةماه ضر اعةروصّم ه ةديصق هلو

 اريلا بدج تفاةرووسعد 5 اجووآالالكت فخ اذا ضهنا



 1١؟و؟ '

 ْ قرع تف ةزاراتفلا بر 2 * قننمدهعلا اوننال انتحأ

 , ىرك أالو دوهغلا ف نس قد .ملق « مدوهءزاخلا بردف تركذت

 ]وهو لعفلا نم لوقنم هنأ اك ءاهلاي هله هريغواروصقم ئرك أل ع دقو ْ

 ٍ 3 ةنسل' الا ىلع ىرانحلا ||

 1 قلأتو #2 كانا الارامضمىف ترح لضاف يق( ىضراسغلا دجال 1

 ا ا واهس اصملالخ نملضفلاءامس ف |

 هتماه لع رهدإا!ف ل ىّتهرعلاطو هي متامغلا بومج اهلارط تق مو "

 غسبص هيلع نامزلا ضفنو « هئانانولبنولتفءؤامافصو * متاع ثالث

 د * ضتارفلاو ةسبرعلا ىف لئاع وهسهلو « هئاسسمو هحامأ

 /مةراظلتابطاخاذاف + ضئارفا أ هنءزمباملق.اهلاهتراىف

 0 قرا ادار 5 رضابلا اهضوروللاسو لدكفب قروبو #3 راما داوعأ

 5( (ىذ ةراقلادع ذي ]

 + جا نبا فئاطلان ا تيهذدلز مضجأ اذاو 3 مالا راع كرو

 ءاعنملا فور كلانس + اهيهذم ضارعالا ضارةم هلع ىلا لاما ع رو:

 ءأ ]| هش عاملا دكقتتو « رهدلا مفاتن ادب هرعشو « اههنمكاسمأ|
 ليثلاءافون ىئبيةدمصق ىفهلوق هلك *« رهزلاورمعلا ضغن.

 ريسخلا | هقدك قرف مشو # مكلاوناوساقر علا

 رجال كادنن 3 ”لك ىو + هرم له لينل اريج ماعلا ىنف

 ْ انمضم هلوقو

 فاك رغب امسلا تنك دق املاطاية دور ةسخوس يل

 قادت كنا تت ىلقا + . ةرهج تااففابلكأ ترك
 .نياناساطاملع لدسأو5 ةراسنبا وهنا ناد ورفاماع بكرولةشوحلاهدهو'

 ةراسنب الاكس الفال ولف ىدبي سايار فن تناكبرحأ |
 ةفرلاو قسضلافةورعداؤفك 5 بنرأ ةفرف ”ىدبت اد تدوأ 0

 ه-قرالامر ىل_-ءدازى هد #* اهحالصاىف تقةفنأ ام نآؤل

 قنا ء( عسل 15 "لعتا « اهساسل دنع هللا مس كقذا

 هلوقاضيأه4تدشن امو

 هلو ىاشلاثراوملك ىف « هلوضاهةاضةلا نض رمدمف



 نو

 اا ىغ هباسا 0 ارك هملا تين د هرأن' ام5نساحملا فتاصص ىف تاعخو أ

 0 ةيعالملا عساو 5 برشملا بدع #2 ترالخلا ءارغل اهتاكذأ

 |ىرو « باحأف ادنلاهاعد »* هرون مينأألا هللا أو * هرومح هلثأ

 | + فاتت لضاوفقءار ' الا نكت لف » .باصأو سطرقذىناعملاقدح
 « راعش"الا ل صافم قيطاذا فتكلا لك وتنيأ نمفرءيرازاانئاق |
 |« اريخرهدلالتقو ه ار رومالارخ + دارلاو ءاوتلانساعى بأ
 ايفان «قدرطد فورعم ل ,تمودو هحولا ىف هلوق هنس احم نك /

 1 مانقم يعل هنق باطدمو 35 املا نملاسهجولا تنأرالو .

 ماسخ هاج تنرمذ دقو 5 هعفس”لح يطا بكر تنياعو

 مات ءاطعل ان مهلع داك # مهفك أ !لوطهلاث غلا ىلا اودمو

 مالسوامحلا حمام هللا نادم * ةبحن ل[ _->ولا ىلع تاق

 "راح ىلأ نسال هل ثمو
 دعملاب ن ب نذوب برغل !نأردأ و # مرش َتْرَق ة هجولا فةداساأ

 ىدخءىجمدهحولا ىفاوّوفلخو ىركلا تدرمف ىرك أ ىلا حد رمم

 اضدأ ”ىملا بطلا هلثمو

 | ماقد يعلا همق باط دقوخ# 0و ع

 1 مهلا ودم ةهكحراسم *

 ا ىطاربقنلو

 تروراوىلهيسوىدت + ا1تاهزاخلا ىلا تتأ ١
 تاراملهحولثمنكلو * ميلم هجو نم ضرالا ىف و

 هيام ل35 ددع هش نت لقو

 ةواسر هض نام ”لكواشاطع هه ةَرَم هجولا ىلا انكسدقو لوقأ
 هام <لقاذا هجوفريخالو « هوان لة هجولا ءام"لقاذا

 : اضدأ هلعانم ضءع»ىف ىضراغالو

 هرمرمعلا ف نكيول * طب ءام نم نور
 مركأواروخلا ضغلأ + ىناف ارو اعدو

 ىن الث _علارخج نءالو
 طك اببج بوو 5

 انتصأ



8 
 بح ا
01 

 ظ لسقمماركلااذكهو « لبلقلان م*لقأ رصع”لكى مهو

 ليدض مان ”الاىؤ لبلق“ ىف دج نه ذم “لقد ىلنولوتب

 لق ماركلا نأ اولعت ملأ ه« مكعْزي عطا الهم مسهل تلقف
 لاذ نيرثك الاراجو ري رع #4 انراجو لسلق نأ نرش امو

 ,بطقلانهلناكو 5 نىهذ هعساكم دنع بهذلاف «* بهو ن!بهي[داوسوهو

 مب بعوابعث عر هين ةبهاارو # بهتاورهداا هملءراغأ تح كلذك

 "ىكملا بطقال هبتك امك |

 اددحتو اعرفوالدآ تفرشهب * اهلعس مث ترش اضرأ لمق
 ادتعاودازدةقوثااوالعا !ىوامل# ةَضن رفع اعدل ل دب ىرب بحم

 ادقو دحو رح نم هبأم ىلع * ةءاس كا هكفر

 ىدملا قداز دق مس ادعو ماقأ 3 .داونر كيسا لاوع

 ادّرغموسي لصولالبارئاطو *« مك تأ له ىلسال !ايف
 ادشنم ملاعملا كلت ىف برطأف م الا مست لهو

 ادعم حصأ لصولانامز اذهف# اًترهسدقام اطامان ىانمعأ

 اديعت عوضا ايونعي كساااها « ةيحت فلأ فل ب نم سَ

 « (هاجأف)*

 ردلاو يلا ىف ناكرلاتراسامو * قرانحالام هللا مالم يكسجبلع
 ى ريسيؤلا لللل و عيصلا ىف مكتريضحلا# اعدلا ىلع رقم بح قاد ا[

 ىرد_عق نك. دقامم حرفي: #3 ىدعاق تاوجلادر مكلا_ساو ١

 | رسعلا ىوددنعراسالا نم لحأو * ىذر ان م ملأ ىدنعم كةاروأف

 | ضتك لمت لو « ىدان قاطئهريظن ىلعر دلو « .رئاقدلا نوطبهلم أوت
 أ« لش نب دج هذم ىلع هقفت *« ىدانو رزضاح نه ناككر لا هرامخأ

 ا ,(بهادمن وقشعيامتسانللو) : . لهنا بدعدروملا لهس هي الط ناكنف |

 0 7# غاففقلارابو ةعذج دن ها #2 عامج او ةيعص * وعملا ْ

1 
 ا

 ا
 01 سد 0 ,متحللا اك ئبكت ثكاذا ا ا

ْ 
| 

ْ 
 إ
1 

! 
 03 ةداول) لالا قنا نم تقرشأود ع(لونانااز !انينيدلارو )8 4

 ام 2 2

 يئاشلا راّركلا نب نيداارو :
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 أ نيانعقازرلا دبع لاعو دب اوردل ة.للا فو مصيال اذهل بقءانآةعبسيلا دن

 دلو ص تنحل هنأب هفيزو ةنلسا ل ديال :ث-افلا بكتراو هيلصأ لع لعاذا
 | هيلا تقبسله ىردأ الاسف اشاناوب ”ىلعهقنا تف م هلثمةدشرلا دلو لاح لينرلا
 | الفطت اماذا هناف ةدّرلا دلو فالخم هملصأ لمعي هنا ل ديال هنا تاقذالوأ
 (مهانعتاو ىلاعت لاف امهح الص امتجرد غلبو امهيوملاناتمٌومءاونأو

 عطقنم هبة ىفازلا ام أ هروبأ لمعي ةنللا لخ ديال ىنزلا دلوف ناسمان مهتاندذ
 | ثيختهنا لاشي دقو ىهتناهملا اهلعدكرب لوصو نم عنم اهمؤشف ةيئازلا امأو

 داو فالسخي لز الاف هنواقش بتكيو هظار دةيمرذيداسضو هتفطنو هتنط
 ءالعلا بأ تانركنمو تاسخأ ايبابخ"الا نم هنوكو اذه ىفدعبالو ةدشرلا
 : ١ مزاد الام موزل ىف هلوق ىتدملا

 انتا ىف همشيال هش هحوزرتو * هكلاعفو امداانرحكصناماذا

 ينزلارصنعنم قلذتا عجن اوه رجاف لن نمسانلا نأب انلع
 +... فوشي ويلا ةماع و1 نب نحل هاسأو

 اندوأ طش نم نيقاملاف بذكتو *« قداص لوةلافك فام رم_ءل

 ' ها اذك وها ءؤع فو :« همزال قلازارتأ كرك
 اهلعو هعب دب ةراع-ساوهواجرف ىنزلادإو ىم“ هنا هو ةدحج ثددحلا ىو

 | حرفلا نال فز داو ىبععخ رفوه مثلا ىف نولوة زاجل الهأ لامعتسا
 هتلقامو نعال فطا هسفف هتضان ىتلا ةجاجدلا فرعيامتاو بأ هلفرعبال

 دكنلانحابصلاليسدانأ « ةعديق تايدقوب كرمك

 .دلبلا ةضيزعلابراصف » نمز هشارأخرفبرو
 | نيعو + هنامز نيز إ ( ىلا ىرزلتا ىراصنالا دمج نيدملا نب 01

 || ةدمصقلاّس هرصعىفنأك ع هحاست هل _هقع »+ هحان" ود هناعأ

 * ةديرخلالوأوتد الا ناوذعو 5

 ىبررللا ىراصفالا د نيدلا نيز
 اسوأ

5-5 
 1 لمحت لو * ردانمتا هلثم ىلع دمعت

 .- يسحب ؟



 ؟ ا

 ءاعدلا ءربب هر ص شاف #* ماحدزاماهغللوللا ناك

 ا ءاقستسالاب اعد امل تام *« اضي م ناكب ادهسلا نأ اكذ

 لقاك فشق ملا هنن فس ل هل سغاذا دحاو ص ةهل سوم لجر ناكو :

 3 اناون الااوررزو ثوسلا او بدل 3 مهتيأر باششلا اوا_غاذاموق

 | ءاقستسالا نم نيفرمصنم سانلا ىأرفرطام ةمغمءامسلا لزتإ هرشن اذاف

 لاسقف هيو لبغاملم هواعد مح ادقو ١

 تاجم عدلا عر كح ”لك» ههجو رمل ْ

 باع ”لكب الاطه نزملادب هب تمس ىذإاثغلا مهافاوف

 ىناشش تل_سغ ىنااولدعامفو « مهؤاعدبسمجا دقنأ منطق و ْ

 ! لتاقلال وق نس أ امو :

 اس ةبابالاب ممثلا باغ « تح نيرا ةنسب موق
 ا امعىرولا ىف ناظاكح اض مهان ام مامغل !ناكف

 انمذمهلهترتك انوا

 *ىدن يدنلان د * ”ىدهفر ءانقيدصانأ 1 ٠

 "ىروطامم سلد ةدلنو 35 ”ى دن ىل ل دعت ع نم لحل

 ْح ويشلا تن ىج رزالانن ىلع * فوفكم لضاف 10 7 رشلا يلا وتلا ا 0 ىلع ْ

 ا ريرضلاةيضويسلا 5 طم هتان ضولع نعرثأو « طسورعش#ل هب فورعم فورعللا,بيدأو

 ىمعل ان هبأع ن نمهلوقك

 هّرض لع فن رشت ةفطش *« هنكلو ءادىمعلا سل
 هردفءرملاءالشاالا « البلا ”لكوءادلاو مهلاام

 همأآف بطلاراح امم « انتاصىنلا هتلدجلاف ظ
 هسفرك ذو * ىنرلادالوأ ىلعمالكلا ف « ىلا لينهامس لب اك هدكلا

 وهو ثيخ هلصأى ىنزلا لونا هشضلاهو هاربا تلا لخ دءال ائيدح |( '

 وذو طولملا اذكو هتمناسالا ىلس ىلع” ل ديثسللا كلذو ثسح هتف أ] ١

 داؤالو هداوالو ىنز دلو ةنلا ل ديال لو هيلع هلت ىلص هلا لوسرلاه لاقت | ةرير» فأن ع ىطوم_.لل ةعونصملا ىلاللا فلوق كلذ ىلعرملاةثي*الا || ١
 ' نمئثالو ةذخلا لخ ديال ةياور فو ةساحلا لش دال ىلا خرق ةياورىفو هدلو



100“ 

 ا

 2 راع لابو نم بطرلا لدنملاو « راسملانعم نم درةلارهوجلا

 « (اهتموز »

 : رقص همانأ ىوسرهش -لكو 1 همدقم د نععسرروبهشلا "لك

 : 0 . امزوفأ راكبأ هيدانأ ن نم أب

 . أ ىلقيدصااوهل هروطدم باكو رولا 2016 روطلا رداقلا دبع مهنمو )ف خو ( ىروطلار داقلا دبع ل ١ هيروطلا تو اجوب نمر

 35 رفاو بدأ رم 2و * رمزاند_2 ضورو * روبملاللح ةدوملا هر

 ىدمو * رضح اق قروبملو * روزنتالقم * روقملا مأ هعبط نكل

 هلوقىندكنأ امخ # ردةةمزب زعرهأد

 هريزؤت أ هتسح ياعم « عنص عيدس ىدغرؤتل
 هرونت يارجال نيته سلع 3 مسسجل مح قشر دق هل

 زاتئاو رولا باوصلاو ةرونلا نم لرلارونتنولوةي فب رحتلارب رح ىفو
 سقل !ءهالاهراشاارصنأ اذالب ةروتلا نمروتت لاقيالو

 ىلاعرظت اهرادف د برثسس يب اهرادو تاعرذأ نم ارو

 3 000 ل ير لا لأ نسي بحتو ىهسا

 | ول اةداسو ىلع ىطق دقباحسلاو + اقستسالاءوع دي راشلا ضعدو مطقم ا ||

 هنام« نيبو هس . لوكالى جب هناعدي ءاجسلا ىح تءفترااعدامإف 5 قساَو

 : سل دنالاع ارعش نضسحباوعو رعاشلالوقىفدشنأن 5

 3 ْ اهب نم :ةبرغع تأشن دقواوةستسل اوجرخ
 ْ 1 ااا نسل فوم 6# م-متوعدل اوذطصا اذا ى وح

 : 'اودعتسسل اوحرخ امن كف 0 'ممهل هب لال فلفل يدا

 ا

 ىتوذملال وق هتدشنأف ]|

 اضرأالا غلام نأ ميغلا بده داكدو < هن اعد ويتم قستسنل انحارخ ْ

 اضفنادقءام سمغااوالا متاخ » اهلا تعشةتوعدد ادشااط

 ظ وبلا ' انآ تاقغأأ
 ءامااناعدداودصلا عرسأ ه (.عسلا براتطق <ىلوو

 ءاونالا "ل تمدوعرنع * ىغيوهو عمداو خارمدف
 اك
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 اهبان ةقرو ىلاعلا اهلسو ه« اهتسحدالبلا لع قوفترمبه

 اهساسقمىف عمباو ةضوررف « ان 1 اهتلاف ركب ناك نم

 * هرصعقرفمح ا #( جرزملا رانك نيش اجل (

 .ممصلا ره لاسو +“ هراعب أب يلمللا ةمف تاعّتسشا - مر دقمو

 قسو *« ىدهلاب لاق ىفتغرفاو « ىدنلاب هتننطترمختق « هرامخأى

 بدرقو»و « لاكلا ضاير هبت قروأ ىتبح , لإضفالا برص هرصع |

 ملف هباوند تعلاط دقو - هريخران“ الا عيدي عمم دقف * هر( نةدهعلا

 هلوةك « ميقتسملاعيطلاه«فرتعيو « ملسلا قوذلا هذابام همفرأ

 لطسف |
 اس ىربصت تلنف 3 مطارات :

 وسر ل :هءاش نمل #3 هرم ءمكت» تريصو

6 00 

 0 #3 موق هع نهم اذا نكو

 ةيرزغلا تورد ترس مل

 / *لابقالاةَرغ بكوك « لاكلاءاعردب َى رغلا نيدلا يح ميتخ ل

 * ناح رملاوتردا ا دوةعمنالكت ضو -« .نانحلا جوز هقالخ أن م حاف
 هلو < ىناض ةمعذلا فطاعم ىلع همعثدربو #2 قاس شع د روسو سمعا

 هلاقب دص ب عاديهلود هلك < ىدن كدنوهام هيفدرواهرو * ىدررعش

 : ٠ ىوومخلاى ميمملا

 صواقلاو ةرسهملا دئافو ه صوعثلا هلغبلا بكرا ْ
 ,صوصللاةحاسلءلزتاو» حرعتالرملالحباس ٠

 صويصتلاب ٠اج اهلضفف » تماس ىّتاارصم بحأ
 صرسيمللا,مورلاىفتلحدق# ير هلا الا تقم نال

 هتمهلاذأّر جو «ه رغلاكنلا تقال ا جف( هنب اىرغلادحأ) #

 تاسع نخ« ملظاخ هنأ هءاشي نمو 5 مظن ورانف * هر لو دح لح اس ىلع

 ةدبصق نمك4وق 3 باذدعلاهتار طقو 35 تاهشلا كلذ

 م. باسم

 يدل بتاكن يسحلا نب لعبا أ
 يرزالا

 جي (ىرغلا نبا يع )#

 506 :زغلا دحا ]لق



 جن( ىاشلان بن سح (

 5 خخ

 10 11 رزان ًارودصلا ىفاشت ىذلاقحلاو اهتادأو ةعير ال!لاوقأ الا

 ةفاكمالو هلقاعربغابنا نمهلةعادلا ةمتلاورهاظلا فالخ وهاب ثيدحلاو
 ا 11 لع ىان طقم مانالا قم ا ذاتك لع نيم ناطاو رشملاو
 تناك امل اهناالا ةرباكم هبف عازنلاو لقعتالاهنال ةةلكسريغاهت ا لن نأ اهتع
 لب ةنسلا لهأ قافتان لعفياع لك_سال وهو ديرب ام اهب هلنا لعفي ةششملا ىف

 اهتدارا هّتلءفاب ضعب نم اههذعب فصنو اهدعب ىلاعت هللا نا لوقف ءالقعلا
 ف.كدلاء از نالم#لع ىيمالو فلكس اذه سلو تائئزملا اهك اردال
 ا.ببلهأ لوخد ليقانارتدوعت ىو رانلاودنلا دواذتا ىرادفنوكياغا
 كرتيال لج وزع هنارشحتلا ل هأ فرعملف اذا ريدقلا يكمل لعفامأو اه

 ميه | لهأو مقملا ميعنلا نم مسهلام معنلا له قةحتل ل دعلا نمةرذلاقثم

 هنابربك ةمظعاواعن نال اذار او مسهل اريونت يل “الا باذعلا نم مهلدعأ ام

 سامعنزالوق لوةتنأكلو كلذل ةبسنلاب هدنع هتافولذم عسجب ىواستو

 ٠ (| الولو انارتيفوك اهل لوو اهشفي نأ ىلجالاهريشس نأ انعم اهتوم اهرمثح

 0 نأ ىئيشرام اذهو عش نأ -أ ىلا نكضضاو بوجولاركنأ امنا هناانلقوأ

 هتيسانم مدعو هلوط عماذه انرك ذامت اورو ادو دخ فد ىلع رونلاب تكي

 هداربا ىتيشياممو دئارفلا رهاوحم هعلاط نم ىلع اهدصت بالا عوضومل

 وهو سانلا ضمن بامءىف هلقامانه

 قدعيطوشح مؤاثبلت « مشتعلو مالىذلال اق
 نيسع دي إف ىع سم هل م * ىلءنريغةروثلا كن |ابه

 نرقأالا نممعلل صنش » اكلامادغ نفاختامآ

 تعسشاو » حامسلان دعم نم غبصدجام 314 ىثاشلا نب نسح ال

 ريغ سلال لضفلاو « هباهاوش فطللا « حابصلا َةَرَغ هنجيف
 هنالح

 2 ص تيجل تح:

 اجور فظلل ناكل « اهسح فاطالا ل ئِمول

 4 » موركلا تنب قالخأ هفالخأ نم عضتراو « مومهلا تلحترا دان: لزئاذا

 8 هلوق » هتاعطقءارر يىنهوم“هزنو + هتاس 1 نم هن دشن امك



 د

 ' «(دل وقد)*«

 امحالامولعب املاعاريسخ ه امويتلأس مي ذلا شكنعو:

 ١ ىحي شكلا نأب فربخ اف ءاضيأ ثعبلا دعب شكلا ىعأ
 ودو « تآفرلا ماظع هب ىحت ميظع ثحو + تائدسلا هوست سفن غأ انهاهو

 رثك أف ضعد نماهضعبل ص: ةيورمشحتو ىلاعت هللا اهم له تاناويلعا نأ []

 ' هلوقىف نآرقلا ىف هدورول كا ذك دهنا ىلع لوصالا و ةنسلاو تن دخل !لهأ |!

 رشف وهيلع هللا لص نيلسراادم_سلواو تريشح شود>ولا اذاو ىلاعمت 1

 نسسحلاونأءامالام_هفلاو ءانرقلانمءامملل دس ةماسقلا مون صاصقلا ||
 ض وعي نأ ىلاعت هللا ىلع سحال «صنام زاحالا باتي ىف لاقذ ىرعش الا |

 ةيردقللافالخ مالا مهققلخ نيذلاقلطلا عمجبو نيناحماو لافط”الاو تاجلا [|
 نأ هلع بح و قامعسالا لسس ىلعال ناو. ملا اذا ىلاعت هانا اولا ث مح ْ

 اذاوأ..هّلا لع بجوال لعل نأ انلل دوا اط نوكحبالاو مهنوعب
 بنذالو مربغ نم مل الا هيف قاش ىذا! ناو. !نماه ريغو متاهلا نأ تنال

 ةماسقلام ولم ءرمس دس الو ميت رشا و مسهتداعا تعمل كلذ ود سال 1

 ةرخ الا ىف مهرشح هلع ب هنافاس دلا ف مه ذوعي ل ناةبردقلاتااهو
 دخود ىد- ضاصقلا ريش ىف”ىنلالاهدقا ولاه نان يفلكملا ثعبكو م-هثعنو 1

 كل ذب ىبكتف ىوقلا نم هلعضال خود ىتح هيدازطلاانلقءانرقلا نم ءامفلل ا ٠
 ٍتقا[ةيال هملع فراكستال نمو نيفلكمربغ مسمن ا ىلع ماق دق لسلداانال مهنع 1 ظ

 نيا لاقت اذه ىف فلسلا فلتخا .لولملا حارس ىفو ىهتنا هن صتق. الو:

 عسجلا ريشحلانالد_.ه:لب وأتوهو اهتوماه رشح امنع هلا ىضر سابع |

 اهاكرسشعاهخا ىلع نيرسفملا مظعمو اهقيزقب اهةيرغت لي اهعج اهتومىفسداو |
 اهتداعان عطقنال مهضعت لاهو اءارتىنوك اها لاقي مث اهتم صتقن بابذلا ىت> |
 92 الاهلعل_لدلاو كلذ فمهضعنافقول وةوعدلا هغلسش لنمو: نينا اك 1

 تدؤنل هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع مصصلا ثيداساو ترشح شودولا اذاو (:

 ةركت اوءانرقلاةاشلا نمءاملا:اثالداقب ىتح ةماقا موناهاهأ ىلا قولا ||
 لاقو باسسلا ىف ىصقتلا ةةشل لشتريللاو ةفلكمريغاه لال ىرعسش'الا ||
 ةئيشملاف ىهف ةفلكم تسلا اب درواست دلا هلعفتامب اهنم صتقي نيارقسالا (]

 ىلع فوقولا لمسصفتلا اذهب لكطح دق لوف ىهتنادارأ ام ابيها لعسفي
 ا ل رجا وم وم يو مب جنم هددت لاب :٠1 برات هداج دلال ق0 7000 ولدا 1: 001 نلت: تاتا قطك تتسلل راسم مسا



 ؛ عل
 2 مح محلا ميسا . ممم دعلاشسملا هم مع ل سمسم ال ممم ع

! 
 ١  5لهم تاشك وف 9 لاوتمداذروأ :

  8هركف دس ف طتقاو *« بد“ الا ةفرح رحت ا بدن (ىسيلبلا رستم أ ف( ىسباباروسنم

 ||| عءاضسلاوءأ رفصلا هبتبعلو «ءادولا هيلع تتلغم بثكنمةضفلا هكاوف -

 | » رانرخغ » نوننلاق.اكنونملاو « نون اءنونفلاكل:تكعتاف 1

 : ' | أم « هلاديوس قف هئم ةمح ”الاىودو + هنامشو فص هلسرةوهقلا

 | نامزلار باك أ ضرع هأمر تدح 95 ناعدانبجباتلا ف هلوقدمدشنأ

 ! ربك 'الا هدمع هالعدقو © ةؤاخىف نيذلا حاتل تلق

 رهوج وأ توقان من لاق # هريغ هقوفوا عي حالا

 هيرقثومعلاّدون لاق ف (رصم يزن ىدلب ارا عقال دسبع )ل < |

 | عصي حانو 2# هتامز عيدي وه تيدأو * هنرق ةظعاهَدو ٍواَعلا ىو

4 

 رصم.لي زن ىسلب أرطلا فاشل دبع

 الو * خمرا 0 *ء ةنارقأ سور ىلع قا ار هاو |

 [اتمو 3 قفأو سرد 35 و ل ماو -

 |[ ا

 ٠ 3 حضو سوهو هئاخو « هفقلخ ىف هللا قلخ مق

 : عسسور او ىلا حان »+ "ةيكتحإ ق جاملاب بقل

 الإ «ماصتنالا بذعلا هظفلب انركسأ ببدأ يف( ىطماملا متادبعانبحام لأ 8( ىلا مينملا دبعابح اصل

 || «بابشلا حرش ناكو « ماحس نالا سلا 2 ىقهفطا مادمنمانلعر ادأو 000
 : باطرا هناصغأ ضْع ٌسعلاو

 : سك ىبستناكدرولا اذ تلانق 5 ةعج واسط درولاكةءىنامز

 : دقوت كلذ عمهناو 5 ةقراثل د فادراومو 0 "قرادةراكفأ رو ٠

 رعشلا ىلع هناالا + قاهر ش او-تاذد + قالخأهلو اه ةعراتل اكد

 ا وو *# بسصنت : بارعالا ع ن* هل سلورودّتم

 0 ازا عوبطلاببن عقيالتو 5 لزهر و * بيسيالا

 5[ اكبلا

 5 هتسفرلكالا لق نقل[ د ارا | فخ ماراذا
 ٍْ دل الا قدا * دل ار

 17]] سا | سسيييسسس
 مصمم مل

 هلوقو



 ؟ مذ
 قيمي وه د مسا

 اولآتالا ونماذج انطالم4 تقف « ءام“أف رم عساشابلا رصأ
 !:عطمهل تت كم 5 اناا

 5 ٠ امش بلقلا لق ىب هو اهلامال اولقدقو تزو فاعلا ْ

 ءايا فعضلا هجول ا ذهو مهنم #2 بيسالب فرمدتمل لاعفأ لبق ْ

 ءارآ ىهو ئْث لصأ شو « لقثن ءماللا فذحر ءانيشأوأ 9
 ءاعسألررغبالو امتحهفربماق *« ايسكباكوام-اءامسألصأو |

 ءاعمو لص الاو هثينأت لجل 5 لع ىف نأك اماذا فرس عنمو

 ءاشأ كذع تباعو أش تام * ًمعسو مل_ءلاىف دي نال قف !

 نآداكو *« هأ_عسم هما قياط يرنم ف ( تنحل غم اصلا نب نيدلا”ىرم“ 2 ١

 أ هركن ه قب اد اهتطاش ىف بتسو 3 هلع لوادي * ءانعم هظفلي قطط

 رهاوج ندغمىلا لسصو امل « ٌةَغاسصلا ةعانصن نع عفرت * همت |
 :هنم نيأف لاكلا لل س لو * امنلا ىلاعمال هنا ذ تحبصأت 3 ةغالبلا |

 ىرجو « سيفنلا نيااهكر دي لرهاوج سيفن <بليلا ىفزربأ هافرلا ”ىريسلا ْ
 هان عاخم ص ىو هب عيسصأذ * سس "ان بتل ىت> ةعانصلا نواف ىلعءافشلا ف

 دئارفهلو « ارحوم هنابصوأ ءايصحا ىف بوسبملا مالكلا ةسعو # اررطملا :

 | عقواذا . انئلاةصولا تاتا قاسناتاذمان الاكل سف« قالخأ | ظ

 « الخ هسأرو ههحوركس « الس نا اهارول لاعم د غاليليو الاب اهرطق | ْ

 ١ لدغ غاص * هايبر هنمحاف بطرارنعلاو »8 هام نع سفن يصل ابن اك

 متاوح اهذك 1فورواسأ دمادعاوسىف اهنخ 3 مراكبلا لح ش

 هلام نم هظافلأ امن اكف « هلعفل كلع سول هيما يمس 0 ظ

 ٌْ ادرثك أ «ىناعملا ةن عم ظافلا الا ةلوسعم تابناكم مم م نيانيدو هند ترحو |

 هييصرو * هربن نم هعاصامو #2 ينامملا ةلومتم نو ديز نبا ةفاسر نم | ظ

 هلوق * هرعش بلاق ف 1
 ءامةلطرهدلاو * بابحإلاس انااام 1
 ءافطلا ىف ملاعو * و هطفهلاعف ا

 م (ىوق هنمو) ا
 هللق تاشيوأىف « لالط ا الا اغا ْ

000-0000 

 يك 0

 2 ب

 ىننملا غئاشملا نب نيدلا كرس



 علم

 3 ٠ ءادببام تسلح عضو 95 انا عقدي الا بكانم تصبغ

 « (هلوز + يي - د

 ااا نا دتخإ اذا ى ذو © اع ءوطس أ لان دعت: كيصالق

 ةرانلا لالزلا قرش ءرملاو هتشلم أ ام دضب كأانم تصرف

 ئدعن در ل ودهن لصالاو

 ئزامتعاءألابتافلاكت يك م قرشقاءاماوغولا

 ان ويزيل لوزيف نمد هل" املا ب راش قرش ارزتعملا نبا ءالكومو

 6-0 انعذم تاقواماغلان غو ئمعلاب لص 1 نأ
 : ْ 1 لا 0 تقرطاذا ىءإا كلودوأ تققكوش“

 : . امان صغدقن م عادصب فدكف 7 همصعءانإا بريش ىوادصعنم

 ْ نيس ىلوقانه عدلا نمو.

 7 ةيدرب لواطمملا َةَدشف لطم 5 ىداضمف ىلاطم لاط أ نمت

 1 ا هيوري لطملا اياسملا ضابح نخ + صصغ ىذ لطم تلاطأ املا اذا:

 35 1 هراحلا هه باق الات زرجات قمنا ىطودسالا دج )|

 || اضم هي دب نيب ترمشنف * ءرانشت هشور نم !هيكلعو اع رتيو ادت

 | ناكو + رجات اك تيع ىلع داقثلا هعبط فطأل تلاقو 0 »اب

 100 "الان ت مكس قأتسم ةدرعو «: ةدومدووءىدلاونو

 #َ 0 رتل لع او 5 قوملنلا ول ورا

 لؤقعلاءالج انام! لزهلاو

 3 .هيديريغي ه ع هنا ىلا ىذت * ةفرع ميدل ىف ه4لىددضال ْ

 ىلعتو ىردقاع ماعلارك د كك ع هنو درولاك ادرعأقراذا

 2 رظنلااهاتعم ةئردر ةشاع ةغلربجو لهم د دايمز رصلاو ١

 0 امو * ,هنودم هلئاضفلضاف 3( كلانا ىلذادح أ ىشاعنا) ىلاملا ىلا دجأ ىئاشقلا
 ْ هلكو عطق عمء اضم !كيشلاعو رذزم ىذمانف لزم 5 ةزلمالضاوف دأب 5

 ظ | نامزل )١قاظندأ اناق ياو 5 س ردت او ةذافالآ عاونأ ىف 5 ايضا

 1 ىربو * الج هللا نظي ءتًارف 5 ناوخال ارودب هيف تغلط ذآنةلاه ىف يأ

 0ع قف «* الجر هنظّئئريغىأراذا « 1 لئاسلاروهشمأ

| 
 ا
1 

 8( الا لرسالا 1

2*2 

 روم

 0 ا

0 

 و امس سس



 ب 4

 (ملعلا ىف اهن ول 7

 . اننك ثمحدحو ل ١فشفخ ه« ايدل هلع فاءالززكحو

 ابك اذانويعلافرغسصتو « ازع لبهط ارزاق نم ىكتبس

 «* (هلو) « ْ 0

 5 فهدا 2 تت نلاةما
 ةهدعاسالا ىعدتال « 1ذشانوأريثعلا تداس دم

 ظ ىطارعتلا لوق هوبتو
 اهدنابهكي قدام ه« ةمائهتح ان ءتخف

 اهديعاسالا ىنعدتال. .« الئاها دغ بط رئاربنعلاو ظ
 رعاستللا لوقا نيمنوهو |
 ٍ ْ ىءامسأ ف رشأ هناف ه اهديعاسالا ءدتال ئ
 ةنسماوا باد الاييدقتا رطبيبلو : يهذملا يذاث لضأف ىدبلاد# )

 نيذلاموقلا نم برش اقدار هّتعاربءام لكاس هفطا لاهو *« -بهد»

 الا * نوعار مه دهعو مهتانام اله نيذلاو * نوعاستارياتا قرط قمهإ

 سالا فاز كك ىدح لاو هرق ١ ] * تيرا ىتحولاو نينا :اكسصلا « بيبي اك نياق اسلا

 يترخلاهياوص في رح هلعلو ما ب نر هير ىلا ارو
 م ناسروهش فيفأ رديالهأ « نانا ىز اكلم هبالعأ

 «(اضب ًاهن» و
 : قاطض ناكل نماتادوسأ ن ما هددومءاشسبلادبلاب ىماَلاو

 ناصغلر كاملا ىوس ىرح .ه« لهولالزلا» امل, ناصغ ٍتنكق دق

 ظ ءماهتسو) /
 ْ ناموح سام لضفلا نمابزا 035 هيلع كطاع ديه ظ

 رعاتلا] ار ارتام ىلعادهو أ

 | هانب ىضدق منسي ف يكف « متصغءاملا بريش ىوادصْعغنم
 هلوق عم ف وعو

 ارتفع رخو هع ,يلارتأ حم قتنك |
 فوتو ةلوز»

 اىإ
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 أ هت لام نمو 2 ايدأو الضنانرمدم نامعأ نموهو # ىراوجاهبمتا

 اق لس دنعاو 0 ادسهيسكل رعشلا لعجامع رو 5 ايصو يسن لكأ|

 |لاقاك < قالخ ”الادو+ارث  امددح ع قالخأ مراكمهو « اع
 ص *ال ا انيسطصه

 لن سيما يول اع انقن ميدل تاه رد هل ّْ

 1 قيسسلدوكذ ىف هلئاضغ كاف ع بدن قتنوأ انو عار نم ا
 فكّيعاؤ بد“ الا ةفرح هتكردأ ع لومثلاو لاعثلارو ري هعيطنوك عم و

 هلوق هرعش نمو لومتااوزق
 دك راعومال دعاقوأ * نبا ا!ىابحاصاب

 .هاضرىو قالءاع 5 داع نا ونا

 ءاضراعولاَرغ انمع .« هنملقعلاو ءاشحاس

 اوهاضر عا اراعن سكت هبا لا اوربصن مجاب
 < ( هلو« ١

 بد مقأ هاوق ىّولسو «  ىركسداز» رد نم اسمح ىلع
 | 2 ءبجملا بلقتلقموملا 3 *« ىناتنا لاقو امعادىنءا

 1 سناكم ن الو

 ١ ظ ًامرغم نعم ذأ دهم # ىتذ ل ىمسحل ىلخ لاه

ْ 

1 

 ا

 يع
| 
| 

 و سسم شع زو دسم ون كج هو كارد جن. نشفاةنشبح انو وداود «كنوؤاخ

 بس

 ىلإ اكو رغشب زاق نأ لاه * هتدلصاو نأ ملوح لح لاه

 ْز < ( هلو«

 .ىراكمكتغتوشاولا ىنرامل « هعصجب ىلام ثفاتأول كقحو

 ىئالو لودعركتي ل كل ال « ةماو بل ؛توأ ىتاولو |
 5 :ىدهصلا حالصللو |

 | 2 يولدها ةو:هأ ء مانام اذان يمان

 ْ 0ع اي درعا |
 !' ظ : 00

 ْ انيق تاعقنا كنج تع : ات مالالا كدا دن ظ

 | - تنأ ديرأ تنك حاصانالا: ه .قدص ءاعدنونملاكوعدتو .' |

 اهتمو



 كال

 | ردصسأل فلا ار 1مل 5 ارسم ىهذلل ظلم ىلآ مار 5 |

 َ رض اوواذنلا نسير كوم بال« .ارمضخن نالاوتأ ىنقزاج له

 7 .. ( هلوقب تاج أف )< ش

 رفسلا ىف ناكر لا ىدهرغث قرب نع * ارفس هردب بيبح نع ىلت ا
 رطنتلا كلذ ىارم تانقاع ىف * اوظنام 4-:ءاما ىدغي جارف

 ش ردضا اودرولا ف ىمالا ندعي هدم اردصام عاسرتسا اغلا لاو. ْ

 : نفظالرب ملا ل اموه كلب «. ارفط ىلا ةانحح صاصقلاقو

 رصشلا نم عذج ىسدتلا نع * اردم ىالا فاعلا رف فيهتلاو

 ا لالا هنكشف:أ سها لبقالجر نأ ىور ماس اةرعخ ذىفو |
 هلعلوزع ميشا ىئاذك اهصتقاثهلوق ىلص ”ىن الا مسشف ىماهصتقاف هنئا لوسرا:تقدص ل اقف لون ام4لاقةلو ُ

 : ا يس ْ هلوق ىف ةناسننب 0 اي ماعلا أ ْ

 عيمعم هأ
 : انس را انآ 35 صد 2 0-57

 ١ ىناجرل ماع ىنأ ىطاشالو 3

 سات رع دام تلق درولاع بكدسمو

 صاسقح ورانا ىت لبقو 5 رتال كقايضغم نع ضرعاف 0

 1 ىداذغلا ىلاملا باهولا دنع ىذاعالو ا
 : داء صالااو ءاطاقاولاعتتلافو * تهتف اهللتق ةعاو ٍ

 درلا ىؤس بصاعىف اومكح قو #3 صوتو 7

 ٍ لاه ا

 لش سقتا١ ل: أكو هه ىالثة دق فدرلاب ا

 : ' للملا صاصق ىبأ ع ا ةتلاه /

 فورعملا ىن كادج ا نيردلا باجتألا هنعالت ا لا ادحانيألا بابه أ

 دوعش نم قرأ هظاسفلأ د ثامسا اهطخ هدرو *لك ىف بذأ ضورواو نامدم ىلع

 ٍإ بضق ه رغش لوطس تالا 1 هللا كر نرطأو #3 باحسأ! عمدا ا

 #4 ماظخ كم بدأ الا مادا: ناوهرتضعو 5 ماج هس فاوق نم اهملع ْ

 كلاف ؛هزاكف راكد كرو. هت ىراو تادامان تامل قون

 ل ! َ 5-25 تت



 ءالد
 ا ممل دما

 ١ هنازوأ» فنممواظنملاهردىدهأو 95 هنازوأ ماه رعشلاه_ثنأ نا 5 ِْ

 ش هلوق <. نوزوم اهريتو + نونكملاهرد نك ١

 | اهأالم شح وهو نتا سلجم < « .اهيصاتلاقح ارلاىزمسءاقهو
  1ظ اهلالم فا اروسهم كا قاف الم ساكلا ردت ملاذا

 ْ ش ىيمامالاردبلالوةكودو

 اهمالك تعمن ذا مساهم <« ام ممم |

 ل و5 هينع هيحو مث ىنع ضرب

 تام

 اطمح لا قصاب سو م ىل لونا 0
 00بلا نمتلك ماعغ 0 اهتيكحاماذا# ىدنع هسنالو 1 0

 «(هو)#«- : ا

 ريراسالاكا بسلا ىديأ يدع « ال ءاملا اهدىف ردبلا قنور
 ريداوق نم درع حرص قوه < الال_ٌواَول نء ماج همش

 ١ < (ةددصق نم لو <

 الإ تدغه. <« شريلانمءالب ريصمىق لح دق أرواخوالمالفئىارش 

 شريلاهىلفلأو ثر ك1 لاذ كلهأو اوقزخ لو ثرحابب ناكصو

 برع ةيئانونلاب هعاسءربءانعموانعربب) ص أو فورعم نودتم مسا سرعلاو

 مع[ هلا وةبروتلاو ىرفانلا ع هنورمصم لخأ دنع هنا رطانمعونوهو |

 ©) نمد « مدقملا سيد ”الااذه مالغ ©( ىنابتلا بيطللانب -9 ف( ىنابقلا ب طانا# ى<ع

 ظ يو « هلئامثرو فطلالاابصتهفف ه للعم ههدجزار را مبا ةيحص

 هلباوو هيدأ لطب هلاك عمر :«  اناا« باسل“ الا لئقمص ءاسلأ الا ةسدصو
 ركام نناب نضام ارم كسصنأكو « باسحالا ل قيسم ةعاجثلا | ١

 ' جيلا ىلع تيبل وعدي ة رمل بتكف هتهك اقءأبادبب نفعت

 جيلا هللا ربنا ىلع ع ان انا الوم مولع طب

 ْ ىح ىلذتا ىلا لوةء نكس ىلا < مجد حاضفن ثأث تنام
 | ظ ةهكافي ماشلاءابدأ ضعف ذكو ]

  5 1 0ا 00

 ل 1

 ظ
 ظ

 ا سل ا ل م جس مح سل ل سس سس

 مارش



 سمع ممل ممجد

 ءانعم ىف هتلقاعو :

 ملا دا[

 ا
 [نئيصم ميغ نب نيدل ارحم لوقهلثمو ٍ

1 

1 

 هج ىاززلا هم ل دس هنا بي رعتل | ةدعاف ىلع ْ

 دصتنَرم لوأوهذ باسط اركذنا سبل ف (فابقلا ىرايالادعإ)
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 دوجولا بر يك1اناخهغللانمالا ءافشلا ىحرتال
 ىدووي نماغشلا كرب لم يعبد رعنامزلا اذ ىف سعو

 ٌ هلم لقب هال ا اي ىدو مي الخ ام ىلاو نيملبسمأل دوبل ش م2ءنمفرعءامىلاةراشا

 ىدوعو تدل (تفو ف فو « ىهدامعنوؤللارهدلا ئضرعأ
 ىد وهي بدبطلاو تنس ىو * همطد داوفلا ىشد نمت مرنأف

 (ةيابش فاضي هلو) ب
 رات تدغاملاهلوصوم. «٠ عطق: مل ةءايشاهتسحان
 ماكتنورءلاناهارتاموأ وهلا تاراشا ممتن هرلا»

 ماك قىوهل اوتوكسن دف 0 َّ رارسسأت عا و

 م رتدو اهدنع امعريعت «* امر سحأ نع حورلاب ةشطانو

 ماكي ىوهلاو توكس نحغو « تب رطاف بولقال تاهو انتكس
 +(اضيأ هلو

 هسلا ىدّدرت «» تكّشىل+ر ىلطامم
 .ن طعاتاظ ل ةرومرسل كلك

 ةحومرس هل لوقت هّمانعلاو فورعملال علا ىشو هوب ّرع ىسرأف فل ةزومرمسو

 ا
| 

! 
/ 

 »# نازملاا ورم الو طسّقلاب نزولا اومقأ هناسل الترعشلاوأ 00 ناسل اهل

 اك ع فرطلا ةحن نم عرسأ هركف قزازوو“ 5-5 فراظل المفرط هياهأ

 لزي ل دعس بكو 5ك كلد عمو 5 ايصايص تسعامو 5 امصلا ميسا

 اطراه لوهللا تاق فرم لمدح راعو #3 اطقاس 1

 راَدَعلا لمك ضمخوادنأ « اصقان عفربنازيلاكرهدلاو
 راضنوةدندح نب نزولا ىف: «4دعل داع فاصنالا كنااذاق

 امسي صحت اسوس 0

525 

 (قابقلاى راببالا د



 يا
 ١ ن1 مسح د ممم معجم عموم مج < 3 - - صصص دسم عجم - ممم ممل - مما

 |[ اهادعامت دس نم انقرتفاو * . .دصب مةووص ىف انعتجات

 86 هةدبصق نم ىهذااواْؤانبالوقك ادهو
 قاوشأ تهتةنييداولاف « ةرصس حان اتاذ تين |

 :قاحسانعناملالاو بوةعب * نعنزا١نونف تد>ادقءاهرو
 قافرو ىلا ىد نود نم * ىولا نحراطت قاس ىلعتماق

 قى ام ضو ىو و *« ةنابضصو ىوح نيراش ىنأ

 قارو*الا نم ىلت لا ىهو *«ىرطاخ نم ىوهلالمأ ىذلا انآو
 ةجرتلا بحاصاو ىصحت ال ةريثك م رئاطنو

 11 الا ءانشابف 6 ىتلاانوهقداولااءا
 ' ايضا طسونءلاداوس كت » اهناضقى ىهواهارتالنأ ْ

 « اردب لكلا لاه علط يو ( ىرصءرعاش ىرهز الاب نيدلاردب ]لق 3 رعاش ىر_هزئالا ني نيدل اردت
 * هم اس تدوقو 5 هناعم تدعق د ارثوامطت باد“ الا ةملح ىف قداسو . |ةكربوخم

 ىلع امتوالخل « نيعماسلا عامسأب تغاسو ع نلئاقلا هاوذأتتذاو

 * رغقلا دلللا ىف نزملاءام عقاوم « ناذ-الاىف اهعقومو *« ناسللا
 هلوق هنم ترتخاو ارعش انريصع ءايدأ ضعي هلدروأ

 عراج لوةلاهو هفدرىف + المد تحال نم :ىلإوش

 عضاوملا عسوأ ىفاذ تلق * قمصض ناكم "لك ىف علطي

 علطي لمتاك لح خف وعن ماوعلا لثل هديلن عمركم اف ةياكك هسقو

 اضأهلوقو عضاوملا قضى د

 ىناسح ف كيلو صام ىلع * ىلءر لشلا + تشيل

 : باالكلا ساودو من تاقف 5 ىعأ تنأ ىل وات لاف ْ

 « (هلوإ »

 دنس كا ردم # رضخأ سدح اذه.

 ىديب دخالجرا * هعلس نسم لوق»“

 + (هةو)ع

 نام 7 « م هرمثوادعلا فو نم تنمأ

 +( هوز«



 سوس ل قيتمملا كِئاثو « انهم ارورسمرسهدلا تقب

 يق (طابملا نب ميها ربا « ىلا هتيحر بابا الا ىلعرادأ بيدأ يف (طابما نب ها باز
 : | نمهريغو 03 انوقابورهاوج هتوس الم #3 فو ىذلا ميهارباف هاوسرمدقنا

 هدام« ٍناعش الا نمهاناعمده ىتح « انوسلابجلانمنوتحيءارعشلا
 هروح 3 ضاقت ه فارع "الاب رعشلا هعانصل ى 2 لاو 0 رامعملاةرودق نم

 ةقارولا قروش يشن اكو 23 فانماا الااهلئلا "ال اهتممي رذكساو

 ناك هنا الا نع هرهاز قارو' الا ةسهازامضايرف هباذآ تار و * ه هرهاقلاب

 تعلاط دقو د تالوطملا مطظناذارصتنو 5 تاس الا تاهو : رم

 هلة دمصق نم هلوق *« هناك ىنايمو * هناا رومعم نك هناوند

 اهافص نع" مبا نع # اهامد نع ىلا هن ان تثدح

 ىهانتو ىضة'اىوذلانأمزو < قاوو نأ ءاقالارصع نأ

 اذاور دق ماهلهأىلا ت هه انامالا ىدويابسلا نو

 اهاهثةىوتلاو دعللااوةش 0 ايوأق 7 ىرمس يسن كا

 اداذع د اهتوقرعد مهو 3 امن اهتمنيقشاعلا فرعت

 ' اهافكو امسك ءاضقف «امكلعتراح قار ةلاىدي أنا

 اهادعنلا ىلءىلوةلملقو « ىباقءادح ال يدحو اوهآ

 اهات ام تبش ناةعاس <« نماهاأب هب نمسلل ناك

 اهانو داؤفلا اهبكر ف ”لض * ىح جداوهلاب ربعلااواهج

 اه ارم ىحاردلا ِةلظ ىف لاط #ّ رود -اهروهطظ اقل حو

 اهالق طسوءامظل اءاذاق 03 روصق فاهم يدب هءءايظو

 اهاون مو اهرق ١ 5[ 5-0 نوصغنماهمنودغىفمكلو

 اهالحأامو قتللاةعاس * ىهأوام_عطقارفلا رماه
 اهاود داو امنزج رها « حانح تاذ قوشاا ىف ىمسقو :

 اهاامع هرم كسل ل ىو 33 ماود ماودلا ىلع ىنو.عف

 00 0 ىشو 0 يلا



 نقنوصدوقلا نب دلاردب نبد_خ

 نطلا

 مش لوقكودو

 ؟ا/

 ١ لاخلا تنأءطا فك قلهذتت 5 1 هلا نأتدنت

 ١ لامآلو سنأال قام الا ئدر قش ىلع قارعلاب ىفال_هذأق

 )ا 0 مطل فلا امدلوأ

 ىلاعت هللا حير كلذزيغو بطلا ىف

 0 اهردب قرشأ دع ءافم قب( بيبطلا فوصوقلاانيدلاردب نيدعإل#

 تضص هِ« دش ولاكلاع اعم قر دب نغهلاسف 5 اهترد هللذ اهئادس تّدؤ

 ةلفح فيئاوين 3 تام اًسرّدربال مركب لق 5 دمع ةردخنا دا لئاشعب

 «نواقلا نءحرخ ل سربطا!فوهو ه .حداملا ناس ةلةعوزفوتسملا

 نمهارباللالهلا +عحارولف 4 نونظلاقداوس هكردتال هل ىف سرافو

 رك )ول و فكلاو صرلا ةصونم فاكنالب م فن داو قاخحنا
 مرح ىفهدنءىكحتءاف « ناملس ناطل لا مو>رملا « نامعلا

 ديصلاهك لح ىف امعاوت « مركلادباوأ همرح ف داطضاف + ناسحالا
 رهدلااهلرثءامدو + همادقأ سرّهنلا ل قدقو »+ هماعس ىوأ دق * مرخلا ىف

 دقو ىورلا هللا لضفل هينك اماجن» * دفتسم هل عماسداو 5 5

 ىسفتللز جوملا حرش ل ىدعأ
 سوفنا قرئؤملارصتلا مأ + سورطلانطب تءدوأروطس

 سْؤوكلا فى ءابهصلامأ * ىفاوظفالا عيدي بوتكمو
 سردغخللا ءامتاءاش ِ « ان [دحانأ_كاقمانأرق
 سبرلا نبأ سس رلا هثشنا « افوسشو انيظعتءانلشف

 هل

 مل سوسو مو لس صح سم ممحسصم#

 سوب لكن م 0 « قردنعءينادحح م لذفت

 سورعلاكرهاومرلا, تل *« ىفاولاءانها هعنترلو

 سفتلا نم سدةنلاب الهو »* ال هلأ ىرخاةيدهدازذ ا

 سوعدلا ضع ىضبابست#ه * مرك افرس : ردانبالضفلا نأ

 ٠ سدسخلاب كل ن نعد تح 5 قاف لوم هرذفلا لوس

 1 - سدردلا زوخلابلباشت 5 نأ قثال لركف راكتأ ل_ةو



 ,؟ ازا

 ل ا

: 
3 

 *« هغتار لامآ كبف هل ومع #2 هيام اطبع مترقاعف |

 2 ةمايقلا ةمانقلا سانلاحاصفةديدش ب رتهنا لقاك ك عم املاح تناكفا

 ا! اهطا ارمشاو ىدهملاو لاجإللا نيو قي رلا ىلع ةمانقتل ا هذهام نانا ضعب لاق

 ' .لوةأكلدؤو
 قوام فارسا ىضتربال * اتااج فكن دعلا قتفرسأ

 ش قدرلا ىلعريصلا هسعّوج“ 3 هل صو قيم نهارحاشاب

 © ( يكل دواد سرا امرطت امهتاك « ريصي لضفلاب ريض 8#( ميكا دواد سلا )8
 آل تدح لو هناذ" ”ذلا عمق لي نيعلازت ل «ريبخر كف نيعب بمغلا هر اثتم ل

 أ رهظأ « ضرع ضم صخشلاضد سانا *« ناكرلا'هلئاسمهنمبعأب |
 برطيو « راد ”اللو عام الا نئفيف * ضرع يم

 نانو" الأ سج هيرط الام ضينلا سحب

 مصقلاو مدل نيب لوب #3 هزاكفأ ةقز نم دا كسحي ١

 .مسخاو حورلا نيب فلآ 5 ايوسح ىلعحور ,تدضغول ْ

 : ىمسعتال امأف «* رول 5 ةاكشم هردص لعحو هرمهب رون ا فطأ نم نام :

 * بيصم مهس لع ء-لكىفدلو « رودصل ايف تلا بولتلا ىمعت نكبلو راصب”الا
 : نسى هريغو بطاا هسلعتأر 5تذكو * بيدهتلا بي دهس ل كطامو

 ١ تامغت هفطل نمبر طدو 95 رحسسلا ين هلراغيأم هم تعمق * رغصلا

 لوس نأكو * موظنااوروثنملا سثارع ىلع * مولعل اراثتهمضرغت + رتولا

 هلاالا « ىناتعأ بارت لصكأل لامئادنءاوأ « ىلافقولان سنن! ىارول
 |١ سانلا مالكر يك ةذاو « هامدنلا برشمو « ءاكطا تم لعا

 ١ طغللارثك امل *« هداملا” ن نسانا را و وسل زا *+ هداقتعاق

 0| ىطقف هت قع مف لكن مةبنملاهيتفاطق : 35 قسعلاتيبال لممرا هسيق | ْ

 هلوقءرعش نم هتععساممو « هير قلو 0 هم

2000: 

 نق ١ 05 5 تستوي عم / : كان و

 5100111 77 سا 070 ي0707سساالل

 ةفصنمهلقوتاجاح سسثو « رئاجر_هدوداسعنا لوط نم

 فعسسيلق «نامزلا طش «هريغي ضايتعاالفابيغمو
 فام مارغ نعله ذافاثذا » قءابهصل اىل تاحوأ هارأ ظ
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 سس دع ع ماج < مم م يع رم

 ”مالكف دحأ باترال تح هورَرقاك هةر هماسمأ هنوكنا هلؤق نم ىرقملا
 ظ ىتح عصفريغ ىاذعبلو سانلا مصقأ قام هملعلبسق ”ممولدهنأ ه«سيلعدرب هللا ّْ

 1 ةنالا نال يتب سيلف همالكس يل هتغالس زل مالكلان مهول امنأ عب .

 | هع ماما هادا نعع انغقمْشو ب برعلا ءاصصدرك 1 ىف ةعفاش

 همتلمح ر»وجؤ هنرطق ر هاطو هنءاقم ىلاع هع ير ياكم ا

 ضءب ف ذح نمت بلروسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلانأ مع اده نمو

 ١ فاص نمو اذ هاناكرب غي هارتالا# ثعلا ادنهو روظحلا تايإلا ٍ
 .ةسفانمو ةاقانم هنعو نم ناكى > هب دهب لو 6-2 عجبذ

 اذه لح ال

 دثالا ا( مالا . ةةارولا لع ايجات د دابا دباب نح رلادبع ق

 يت الا ربانم ىلعتقرو هلئادعشر اونأ فطالا امص تدع ىلا

 . «*هيلاعموتادح تح ّريتو « هيناعملبالب تس دص اذا « .هللالب.

 .٠ يرد الو ئردأ ثبح نمىووهل ا نيلج
 يذدجءادرىارطاخ « هنانعفرشلادي ىلا لسو « هنامجرح دلا د ىمطت

 قام دوتف « نإ للا اهرتن ناس دئارف ارث... .ةتاطبو نماوحت
 لدبتو « ضايع" الا تس ىبجت 3 .كبسم د,بطل اى دلو «ء ناك الا

 . 0 1 1  يطارع اارعا ركل يدون
 لشافلاورامللا ىلءنكل « اهيوعم هءلطل الرام

 .درتنأاموتبالو) نابسلالطدوسسا يناإلا و تادف عاش هرعت ا دو

 سفاتتابصلاولئاو الاىفاهف ترظنف ىلا اهلسرأ هبعتديمطت املو (عتادولا

 حاصلا روفاكو مالا كم .« حاخدقو هحرأ ىلع

 قاس ةءالو قالارو-الو ٠ ةصلم غدصالا برقعالو

 اكفالاثءو هدح فأط>أ هناف فارط' الا هباششت هنف هيلع تضرتعا اممو

 | اناليبأ بتكو مئاطخي فرتعي باص الا ضع هسنف ىتفاوو هل هتدتكسح
 ان

 - م -- سس دما

 ١ هب اس ةصس قدمت ام هوو

 حماد هنأ د## نب نجلا دمع
 هرغاغلاب هقارولا لهل

 ظ 0 هاو هش :جدبلاغ » نم فارللا الا ةاتتإ كعك

556 
- 
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 ' (نيإ سنو ضور ىلا عسن مقو * ئدفملا ضورلاركاسن لاعت .
 0 "نيت الاو ةوءاعالا باب فقاعتلا باك ىف ىَح نءالاقو

 تنأ ورع مأ ىتدعودم هلوقك اهارنا نم

 ”ىبنلا لوق هنو فرحال م .اهنال فاقت تلاع ىئقاهل نلت هنم سداو رعست نا ىأ

 ةمقلع لوقو ادهاشدير اس فيسلاب ىنك دو هملع هللا ىلص

 ددبالوقو بئايبىأ (موتخم ناكلاام-سمَدقم)

 هنا ركذو ثيدحلا «فركذدقو ها لزانملا دارأ (نانأفعلانعانملاسرد)
 ةةثوهو سعرهاشلصنلا ف مالاو ىورلانبا لوقك دهاشن ءءافتكا

 ءافتك الا نم ء اضيأ اوركذ مبا عم هجو هلو فاش نع هب ىئتكم هنا هريغ لاقو

 هلوقك هرورجت نعّرلا فرحي هنف تك ١ام

 موزحمو طرش هنف فذحامو (ىف وهف يعن اسنان ع باغنا)
 دعتانمنا ةيميدبلا تانسسنانا ةسيطاقمماعدربو هوو لوصوم هلو

 دقو ةسرعلا لهأ دنع اعوذ اعمق دن اهفلاخاف ةساصفلا اعارمدعب ةئس#

 نيقغالا ىلع ىذانملا بخ رتىالا ةماكل ا ضعب فذح وحال هنأب اورص

 اهب مل مه دعف ةحاصفال فاضم ذاش برعلا نم عمم ن ءاودهادعامو هظورمشد

 اذهالةءروتلاهل نسحناناك مضولو ةغوسيالرم اك ةيروتلا عم هنوكو عصرالا

 ناك هب رعلاقفو ىلع اذ 0 هو اهتمهلم هّدعف ءافتك الا :

 تيقفدنلا قرسأ لال اند ههنشلشةقوانسح ا 1

 نسف ةرودسا نو ىو تان ةدئاشزا
 (ك)لاماب هل لقو تا بكا »  ىلل اهو لمه ارعصلا ىناهتق ْ

 ير لا للا بدن ميخرتلا طورشل ةيفوت ةيروووءافتك |همففا

 ناك نااش ف.سلاب ىنك هلوقن مشي دلل افوقوامتلقناق قدف نمد كل

 ملسو هيلعدقتا ىلص ”ىبنلا نمر دصب نأ كزليالاو هتلقام ضقناكسصف اجيك
 | اهريغاهلع ساال هلاوقأو هلاعفأ تاقءا_وضفلا مضفو ع و حدفربغ مالك

 ةيشحو ةيسراف ظافلأ انامحا هتمر دص ىتح يتغلب موق ”لكع م ماكس نأك ايو
 رو دصزاج امو هملع هللا ىلص هن ار دعم نمت د عف دح اضفا ان فصولالا م اهريغو
 ئرغلا دمسلاةدربلاحراش هلافاماماو نش وأ رهاظ سل هنع اذنه لثف

 اع
 كي

 بنلاىف اذك ةيسئحو هلو5

 اوصخاسلا نم ع هزعلو

 < هم
 هين وس
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 25 1 مه

  ايفشهموو ىفرلو يق لامهق *« ىلع زول عيدي نعم لك نم
 اضتكم ىلا كاذب جاروالا * بدأىذزعهترمدأ انقو

 فذح ”لكه مف لخ دي هنأب بحاصلا نينيدلاردب«لع ضرتعاو هفوذ
 لخددهنا ىرتالأ ضارتعالا نماملاس اًدح هل دج م هلا لاهو ريدقتو
 لسارس ىلاعت هلوق هدهاوش نمرومشملاو هّنم سلو دن رقلا لأساو وت همق
 هّئمو ةماكب نوكحم, ام هنمو هلم نوكام هنذخ عاونأ لعو هور م 1

 نأامآ اذهو هوو أ فرح ةلك ضع نوكيأم هنمورثك اف نتملك, نوكمام

 را مدل روت نام اسهم لكوالفأ نزولا نع اهقاطا هحرخك
 رحل | ىلءعرصتقا امنا هناوهو !ملعاوهش مل ةغطاة تكن اهب دهشتسملا دي الا ىف
 هبل[صد را قدامنا مت برعل ارايد ىلتعرنلا ةبلَغ نم فرعاملاانه حأ هنال

 قب + ىف هاني الر ارس أ نم هسفمكسفليزتتلا ردهتف ميسنلا نمط و هام

 نماورثك أمت امعيدبلا باص أ نمنيرشأتملاناوهو ل ءل - ثح انهاه

 ىيمامدا احح مه دعب نم مهعسو تاملكلا ضع افتك الاابنخ ةلوش دم

 ىرصملاة تانيا لوق هملعدشنأو هركذ ثمح ةمحرزفلاحرشف

 الكت مهطمأو | 3 ةثمهالحأو د ةوغج و اأن سانلا دم ىثور ْ

 سناكمنئالو

 رطشلا الت !نقودنم ه اهلل ىرافاردب سنأ م

 | اسر سو الهسرال أ هيتلق #2 نآراهسق# الا مه "3

 * (قيمام دا ار دسللو )

 1 شمالا هنمنسخلاراغبأتر * اىكوهؤى جاضةفاب ضاق عمدلا
' 

 + (اضيأ هلو »

 رهز طاس عسرلاطبدقو * هاز ضورلاو ىحاصم لوب ا
 ب ْ

 ْ لع مالكلا دوحوم لدين أو خو هلوةيهدح قم_ٌءرنبا نأ «+سفهداقأ امو ا

 ا فطالا نمهفاذهو دريلا لمصصت هام ار خلا ةباقوق هل ىف ءاوهلا ىف ةدورب

 3غ

 ا اعاون أ اهيئاو داز مولعلاو ىناعملا قاف ديهل ةريخ ال نم ضن م فو عيدبلا عاوأ

 3 (م) الحال ! دحي هدعبا د نمو تاقف 5 هصخث دجو مالحالا ف نولو ة,

١ 
 (ده)اشو ضاق نم هللاسف ىخأ « امي ىثووادها ىدجوبادغو ||]



 ؟ 19

 قالقسعلا ب تالت ال

 قاولا تنآوقاولا,كلضف نم « اهتمّدع دوحبلاع ءاضعأ برا

 ىابلاق تس ينافلا ىلعنئماق ب ىغلا اذان ىغلابىرمس قنعلاو
 هانعمىفهريغلو

 راولأ جون ىوتنم ههترف 8 مهديبع تباشاذاعار ا كلانا

 رانلان مى ةدعافقرلافتشدق# امرك اذب لوأ قلاجاساو

 لودي هيفو ىيدلانيث دنا ةمتاخ نع ىورب نميوهو
 لعلام مان'الايفاهراصو * هلع ضرأ الا قدط ثي دح ميشو

 مدلاهبىناتثمغلاف نبتالف * هلدضف ”لهثم ثدغل اك يعدل اوه

 ىراخجلل هرم ىلع هّدتكو انوضم ىلوقهنم نس>أو

 لعلاكءاّرغلاةنسلاةمدخ ىف « أ نيحريملا ”ىجيدلا ىرولا قاف
 مدلانمافشروأرحلانم افرغ * سقّتلم هللا لوسر نم مسولك» ا

 ىلا بلحو « ةعانصلا فالخ ى رقما بدأ يق( داوعنيدمحأ الق

 زارطلا هام ى يملا نيدلاءالءانس اص هلدروأ ام 35 اطسو هما همم ف هرعش

 شوء.ملاضءبقهلوق *« شوقاملا

 رثأا بيطرلا نصغلاكزتبج *« اترصبأ ةبنسح ةيشج
 ىرح م ىسنج هغنت اذ تلاق ا

 .خ "الا لوقكاّدهو

 ىرهؤسلا لعفك امهلعفزيط « رشوذ نيدللا ,ءانىرخأ ىف
 (ر)ىرح مأديدخمأ ”ىهز درو « هدخ ةسفص تخءاص ذاردأ م

 « (ساوثلو) « :ء

 ىرطنّدْشولادروقوفهراذع « ادفدهناةحأىف لزغتلاتمر
 ىكرح وهف حملا هضراع صخو «* اممهل ربقي ل هصعال ىلاغ لاو

 ءافتكالا عبدا عاونأ نم اودع مم اوهو هملبع هبدننلا نم ديال ص انهاجو ش

 وهو هتعلاطدقو 00 اود 1

 لأ ءاحو « اطسواحالس هلرعشلا لعح هنآالا < ةعاتسماوا ال



 قارقلا نيالا ردب ىماشلا

 ىلاملا

 « اهساقنأ 1 روك دوم لال دودو 5 أم. ءآر ىلع ّْ

 ؟ |
ْ 
| 
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 2 2-1 إ
 ادئلاورطقلابردزلا ضور قشاو «« ىدهلاورونلارهدلاهسولامت |

 ادّروو ه-نم درولا د لطاانم *« لظاه قنادحلاقادحأ عفو

 اديزآو ىنرأ ر خلا ظغمظءنمو ه« الحم ءاجلمنلا قاش فطلنمو
 ادووم سانا باطا ذهو حاجأ « ملام ادهن ارحلاىوت بامو

 |# لضافلا ىضاقلا ج 2( ىلاملا ىفارقلا نيدلا ردب ىضاقلا ال8

 20 * قرشم ىللاعملا ىف نم هلاكردب 5 لصافلا لداعلا كاملاو

 نودعو * قفشلادودخ ةّرجم هللاملو هتأر 5 قروم لذفلا تئادغ نم

 سردنلا 8غ قعر د عاطدقو * قر ”الارعغ لضكت الهدعس همدخق ملا

 هتمديلت ىستىوانفلا مالغأو * سداح دا هلدان ةّةطنم هن تطاحأو #َ

 0 عاملا اهتدافا مرح ىف فكتعتو 9 رئابءااوراصنأ الا اهل

 (جرتو ٍِع هتونعم هقالخأ ًاطوءهلضاوفو 0 هنو دم كلام هّقفىف هران* أ[ وا

 لح ىف #* سوما لولا هلو 5 للغلا هب ىشاحرش * للخ رص ا

 راصأاىف صوغت *« ةيرهوملا حامصلاهتداك < سوماقلا تالكشما
 5 اكلاس ةنسلا نئس ىلعءاضقلا ف لزب لو * هيردملا هدوقعقاستان ل

 أءيدتو «» نيرمعلا تاان'وهف « اكلام هياكل ان تول طهنردزسما

 ]| ءارفصلا ىلا ةدوسم ا هتموم تفتليلو « ءاضسلادبلا هفرهظأ »* نيرمغلا |

 ءانسلاو
 ١ ماشر دةالوًاسش ف ىدحأ « اءسعا نا طدانععم امو !

 2 مكحأالا لهجو 3 لعل جات اف هدو>وب رهدلا طلغ نم ماه دقن الاد

 1 هردب ب رغ ىت>زعلا ىذاىف اعلاطلزب لو 5 كمال جاتح اف ليصستلاو

 || هلاك "مو « هلاوز ادق هرعفد كفن فعشلار ارمسقمتاو

 0 هامسلا ىف ردبلا يلع ىتح « بعذلاكلاقارفدا 1

 أر دبلل يِعالو « فلصتو هضقنأت « ءاقضلا عمراطرثنو « ءالعلارعش لوا
 هكرقك < فكم نأ

 ىراس ل كنمالضف قرلا ئتكلم ٠ "لاح نانسحالاءة:ءادسلا كنم
لل اًمّع هذءن ىممهلا

 تا 3 قمع هنري ٌممخأف * ىمركل
| 8 
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 1 سس : احمل يمس مص بج موس م ع م حسمسس ل امم هيمي ريم ج ممل
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 مكث ٠ تانملا نير ةفوذلان ةدلبىدو ناونثيهداومو ||

 ْ هنرغأف «*« رحر الا عماسلا ىلا لعرا مث #9 هناداو هنارتأ تنمو *“ هناذإ. ْ

 أ هادأ ”لطد هضورو لوما اقناعم ه.لزيلو 0 رهذأو تطزلا هنسع :؛

 ظ قير اندقوأو دي هدادو هنو لتس !ايلاراستك تكا #١ لولطما ْ

 3 ميرساهركف رع < نمدعساو * عيرملا حدب" ”لظّدساو * هدانز ىراو

 د 1 نه هزنتأو « نقرلا دو هءانركّذ دباعهيماساو ||

 ليتاك
 تامزلا بن هرم ناعانق 22 لاملانل قارعلاب تا

 قلع الاوز“ رسم ا ناودعو ه ىلاسللا عينان ن نه انلعس

 هقالخأو « هراعسثأ هك اوف نم ىدننعذلأ 3 هزاع ةيك انين

 ىداأ ال بضقلا دودق نمو * مدخل س ”اكلا نم ع وطأ ةضنهبادادوداو

 « برطااورورمسلادمع أدبو #9 ايعىًردقف 5 امحر ىأر نك 2 مسقلا

 تدر هر رع فاد ع ىأر نم» دهان م لاهو ْ

 سلجو « نارفغلا عبصخ لازال (بجر اهلكىروجتنأ تيان
 هلوق *ي ةهةماظناق قدارلا 5 هما دم تامل نك 5 ناوضرلا تحت ةلماألا

 لالدلا ضورىفناح رلا نم « اطخ طخ دقىدعمراذسع

 لابصولاو رسلان اوتعو 5 اناا هان الاب اتكسم ٌْ ١

 موزاااوكلل اد انو ل

 ىضرأ مك نمدعبل اال برقلاو « اًضرأ قداسا,ن اف الان لقا

 اضع'الارئاس دعت نممكلك تنحو ه مكتركذ ءامدلا فمئزاسناو

 اضرفمكمح ىدملا لوط ىلع تلعج « ةنسةمحملاسانلا لع+ ناو
 اضع ىرت تسلفادعى ركل ااهافح + مدعب دن نمنيسعل نا هتئاوو

 ] ىض صانحراوج قحانحاورأف * مكهجوذي ورب مكتم زفت ل ناو:
 ش اضيأهلىدشنأو |

 1 كتفسأم اهريغوء « اعلا ىلع ناعحتال

 || كتف سان نا عرلاك ه افيهأ اصلم ىثعاو
 * (ةدمصق نم هلو) «

 0( سو

 روي هوس يهد جوي حس سيبو يبو هي بانا وياج راق هاج ةايح) يطا ويتوج

00 

 0 مويجص

 و 5
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 ناهذالآ فئاصصناونعف « رصبلارولب مسربنأ قدسي م هظفلف |
 ةرهاقلابلزيلو « هداعموهرّركمول كام ىرمضملا هعيطركسو <« ركفلاو
 نبدا كوس دحا وشو * هداؤق < ظفحورهدلا نال هول هؤانثو

 امك + نسما هئيدح تورو هن اقلب تقّرمشدتو ع ناسلامهنع تي ور

 . ساخن علمك ىقدشنأ|
 بصوهسَعم نه ىركلا لازأبص « ىقضداشعخ تراذ نعا نر ىلع

 بهدنوملامونلاو كهوس- نيل * هعنع ساما
 9 قاع ا هدر دص ىفهلو

 ىالتلبق فالت « ءاوهىىلذاعا
 (ى) فاصخأ نيبو نب د عج أ ندلا ف تاهو :

 ءانتجاوقبفرو « قاداوبارتادحأ ف (ىزعلا "عني دجأ )ف
 ْ *« باسشلاو فطال |ءأم هاه أن مرطّقي * نال ا قيصر باثودو « ىناذإ |

 قشسامْشاعن اك * لوهاءاوز ىفافكتعم 3 عجام وو * عرو بدات

 *« قجأ اك هلئام نم ىو «٠ ىندخ للطلاناناىفناكو «* لوف اه انا
 هتعسامخ « لجأ لاقق العءادانو *« لج الا قيرطلا هلع عطقىتحأ|

 ْ 2 هلوقهرعت نم

 ريسغت الو هورسعت صقنال * ةمالس عجب عملا ادهلازال

 ريثكلاةهلقلا ك2 ضيقتو « ةلقف مكئادعأن م عجباو

 ةيدنلا اه دئارودصو « ةيرعلاخوششنم هدلاوو
 ىبضأةلاسىف « رعشامدعب رعشو « رثثومطت بيدأ يي ( ىزعلار عال
 تربو فدعك «٠ يقرا رضح اذا ئاعلاردصو * بينملا يف زم

 0 كب لل_غ-

 جي( ىزملا”لعنب دحا )8

 هلوقهرعش نمو #3 ىِيذصريغ جب ًاردص ف رسوأ 5 قيدرا

 فج مسالا موي * مود ماما لسقت بر
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 جارح اهفنامعنلا قلاش « ةموز-يمءارضخ ةستك
 ٠ قاهرلا ناك وق هوو

 الز لنيل عبد #4 دقو ريديغلا ىف درول ارث

 3 رلاءامده تلاست نحعطلاهق نم ىمكلاعودلثم ٠

 انهدتق امو

 صعب ل ادنرنل ٠ تاالتماقيقشلا س'اك
 نعال هيف « بهذ نم رمعك

 راسو « يد كل 00 سس يسم سل سم وا ل م 31 0
 انهكانرألاملافوخ الولو « باداالا ل ءاضق هاندرطت_ساصااذهو
 ئ لل تععس نداالو تار نعالام 5 تال" الا تأ رك نم لال ارسل نم

 . . انريغاهلعف قي ل بلاطمزونكى لع فوقولا نمانملع هللا ّنمأم

 نألبق #4 هبانسش ناوفنعف ناكر رعاش 4#( تايزلانيدلاددبني دم )

 : « مهعدأ ىف مهن“ موقنمنامسالاو تب زلاب فرتحي 0 هرأضتو اكن هلع بحت ْ

 هنزاهشض عرتأ د هنف- دالوأ نم مسه رط نيدفاوللةءواع فتان

 » رعشلانازيمىلا ه« رعسلانازيم نع هنم_ههيتعرت ىح * هنعو
 1 اهلومناكمناالا #* عنو ديرب نه ىطعنو 0 خرو ضع نزلا رم فاو ظ

 ١١ هللو سانلا نسحأهلليقارعشدشنأ اذاف #4 نمزيال تيل لملو ةقزم
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 قرمسو داسكلا عمهنق نانو ده ىرتشال هنأ بت املا نمو

 ( لك « لثملا ف لدقاكناكف « هباسحأ ءدعاست/ناو-« هيادآتقارف ||

 ىزعلالضا لا ىفهكوقىف دشن امخ « لدالو لسعلا |||
 | زئكلاو ةريخذلابهتمرفط ال « ئلطمتهجو ”ىزعلالضافلا ىلا ]|[
 ! (ى)ز علا, كلذ تاندس ةمهل 7 تاقفالعلاو دجما غلمت كلذ اولاقو 1

 ْ مهنك ةرهاقلاب ل ضفو فرش تدب هل مث ىزعلا اذه ا

 اهل عكر هفاصوأ تانآت ملت اذا دجام ين ( ىرعلا دن نيدلا 1 مال

 0 لع داو علقو ثدى هدم سلع دّرَف هذ اع دوما |

 1 5 عوطةمو فدعض هاوسرباو 5 رس لست نعل 5 ةسلاو»

 # ( تايرلانيدلار دبي دع )

 يقف( ىرعلا د نتنيدلا ىنص )ل8



1 

| 

| 

- 
 هسصحتدس رس سم تمس دسم بح دما هع ةيحا

 وم دو َ

 . اووعسم اعلاط ىلاءملا كلف * .ارذ ىلع نوعلطي نيح ”لك ىف

 اديدح ديدخ1ار رم ىلع اكلم * هآوكلم نأ كلملا نود ضعمل

 ادوامأ انقلا ندا اوسرغ # ذاكلملا اذهتارمثمهل نجت

 لوق ههاشأممو * ناسا يناعملا عياد نم . نآضغأ الاهذهتارعو

 ا 2 فسلاق ىرتحلإ
 0 تا + تلك هدفا اهنا تع

 ىسلدنالا اهب الوقهف ندح الاوءاقجلةبهذهنأالا

 ا

1 

 ظ
١ 

 رضخح الاديدحلا قرو نررصنلاب ف اعتاب ان عت اه ولا رع رع مدنحو

 اضدأ هرعش نمو هحاسددروهءابعهتمذخ دقو |

 قبح اء انعبج ىواشن انكح دقو نقئلاانل هبش لبق

 قيقعنماسوك ؟ماهلا ىلع ثم دجرنزلا نم يضقتلق
 سجرتلا ىفهريغلوق نم ادهو

 . بهذ نماس اكن لمع « .ةبشضفنم لممانأ

 || ايهدإت يكط قنوصب هل . زل ىلاسما ىف مورلاو محتل نأ همف ةبي رغلا يناعملا نمو

 لدع هبنورهشو « تنام الا هينوتلعي قاوس الاف نانا هيرو ديو

 هلةدصص#ىف ”ىزرجامملا ”ىلعلابقذ 5 . نامزلا كلذىف ناطلسلا

 حرت ق الف نمالا شرفدق » هلدعنأف رعنن ]بنس ن أ

 اسرتحال هنما الوا_ه سأرلا ىلعريتلا نم تسطل لهذا
 07 هل ةدمصقى ىريوذصلا لوقانهروهشملاو

 دعصتوأ بوستادا ه« قيعشلا َر -مخ نأاكو

 ادحربز نمح امر ىلع + عمل توقانمالدعأ

 « (هلو)

 افهط نبع سنت نضق ىلع ه«» ىو اود قئاقمش هوحو

 ىنطنح رمل هكترأ تبرغناو م وك ذتسعنلا كنرأ تءلطاذا
 ْ ضاسمع ىذامالو أ

 ٠ "حارا ءاماتسامدفو * طابعا ىلا رظنا ْ

ْ 

 ا

 ظ



54 

 : ةحلارنم هيفامو هتفاض» عماذهوءالللا تيب اهانعم ةيماعةظفا سا دنوا

 0010 ىرج اهفقدصي لول # هفرعأ امه ردهنل تاق هع *امةيركلار كلا

 || تاوان يجذاازلزا نبالوقنماذهنيأو + ارخناا ذهل ئماهتم «.حجرلا]|
 راطم'الا |||
 هلا ردلاو ناقلها » اذكعاربش ثضلاماهأ نا |١
 طول موق نم مهف مهنع ىجاأ * ام “اب حوت موق نم مهام“ ا

 أ لعهرعلاط « ىوهملا جشلا نم قجسأو مقأ 8 (ىومل ادار ) أ

 اهةلخأ تح نيديدخلا لاح سدأو اهقلقأ ىح لقثو مان الا

 مالغلاوافةلاوهسولاونود* ريلاو ةمامعلاو بوثلاسو 2(
 [رثك [و هب روتلا ند لفنا * هدم هلو انافاآو هع هدع# قالش وذ

 «١ سلوال نمىحارلا ىلع لهثأو « سيوطنم مأشأَو: *« رهدلا نم اوتذ
 ودع مازتلالا عاوأ ىف فّرصتلاو 5 مالكلا بي رغب اريث كح تعب ْ

 !لزيلو هيسثودلا  هنانكعامسالا تددأف * ةيرترلاتاماقملا' ضراع |
 تقم فرهدلا ف ضنأ دقلو .» تاطكرق صيقو ناسا ةءا نمل الر قفلا ىلتيم |

 : ديد ف أىق .رحاصلالاقاك كور كة رم ام لعر ع تاناصا هلمالو

 دامق ن نمو سح نم سحوأ #3 ديز ىلأ هو ىلارظنا

 ددصال يكسر ءرذظو 3 هون ىف عتر هبثوحو

 الاداؤفلاءوسامو * دعسالو بما حرم + ديعسلابة دلي وهو ا

 وها

 « هضق همس مار“ الا تلاح دقو هدلاو تنآر يف ( مالسلادبعنيدخأ )وأ ٌْ ظ

 * حالصلا هوا وسم هع هضغلاهنامح ةرهز مرهلا ف صاوعب تلبد دقو | 5

 رن * هريع ناعيرف ناكف هدلو امأو « حازتساو ةعالا الاس سلدق|| ٠

 5 هنالداكحر هذ دادد سدلف مورلا ىلا لحترامث * هرعس ” عئاضن ىف ا

 قدكتم راثكَم هناالا *« هساعلا هظحروغت هلامآ هوسوق تعستاوأأل ٠
 تزءاعرو #2 هءىذبت ةراكفأ لازتال د هسدبت مدعاو 5 راب رث قوعفتم ْ ا

 تثتحا تح تفك لزإو « هيقاث عزحلامظت ىّتح « هيلاطمهملع

 دع تادعلا اهئار ؟نوذملا دب تءطقو 21 تانلا» اماهاتسام دعب ةتدودا

 .- ديس

 قب( السلا دبع نيدح ا(

 كى وع الد[ ل اح سنلدق هلو#

 [ممياكىلعو ةعالشلا علخ س ادق

 دق سساذم لاق هاا ط رع وهذ

 هإ 31 و ةه.ءالؤنا لاح عا 59



 5 عجم
 ا امل مج مس ل

 : باخلا لبس ناك ذادكحي مل 5 هلااف نزعرتناكحنا

 ا اعدام مالكل ارش نأ تفرءدقو هريسل الا هنم ىمس قلعي ملهزيكر عش لو

 هظوح ىلا عاعسالا هظفلم |

 ١ برشورمضلا ف لكؤيوادنأ 0 همست اطال حورلا طبنتست :

 ا جب (ىديشرادج اولادبع )ب (  ١ ىديشرلا دحاولادبع )8

 [هردمناىدنعو « زك عاجلا نمرتدفا# هدا هب عيصآو * ردع ش

 ظ ؛ هردنع ةلو.شماحارأال هتووو « هد نم عبتأ

 دحاولا دع ضرء.ءاعملا لع +« اذثم ىبلامتىف لمعي لوشلاو ْ
 ظ هلوق *« بذعلا هلق مشرو # تاما

 ا : هيئاعمانأر دق 3 ىذلابتانللت اق :

 ظ :تانتتلانعا جو عساجلا 1
 رخ*الالوةكادهو |

 | هسضامهتجوز ماكحأو « لطاب همكحانل ضاقو . ظ

 ( 0 هتضاتلاتنك اتيلإو ماض نك تباف 1
 0 50200 .(قاجتالدز»

 ا

1 

 1 ا م

 تفئانره الا اذه لثم ىف « ىنا”بناونلا نمو

 .بئاجصلا ىذح ىلعاربص 03 ىل نت ئاند#لا نمو

 مهضع هل فد ثنأو

 اسمس أم طق مّنل وسهب ىرعش ةمركم كَمَقىوجه نأ ني سحتال

 اصنامدنعافسٍنكلافترج» اموهن كلف ىبطبربانكل
 رخ الالوةكوهو ١

 ا ىسلف بّرحا كن كلو 5 وس لحأ كن الاال كيو ع

 ! صعق توج -اماذاأ +« قدس سا ع

 ظ قى دنا 4 نانف ةع تس تاك سرد « حالداا لدا ىرب هنا عم ناكو

 9 اهراطمأ 5 ةرثكو دمشر ف مهضعد

 كل ريغ نم كلف نم ةعطق 5 داك ىردن هدنءرطق<لك ْ

 كانلاسادنمت حت ديشرخ « اذسانلا لانقم مص نئلذ 0
0550502202 

١ 
0 ١ 

 سأ دمسو
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 5 هقالعل جاتحتال ةقيقح ةبحم ةقالعو « ةقادصو ةدوم هتف نع ناك

 ا نئازخ ىف سفن رهوج وهو ه همتاكملاب ىذحتبو #23 هبياطملا اما اماريثك

 اياتابارقارسصس لا فز 00
 دادحةنسلأ,مهتعاصم + ]1

 رخ الالوقءانعمىفو
 . ةرإة برطاىلا اونثدقولوقأ

 سار نيدلا باهشا, كل اون 2-3
 هنلا رظنت دنبعلا 0 ا ْ

 بتكباوجكنمهنأيئتم
 قالتلا لم هنفج لعكيو .

 ادقعك_عءانثلاحربالف

 7 دس

 ماع ةاصالارصصمىف ناكدقل ظ
 ا.زعسق :لَمل اذ_هانرصعفو ا

 ىلوق هريطن ىف ىلوةتاابعو

 هدرج نم م سفنل ل ذأ نماب ١ ظ

 ىنلا بنا تاجاابإبلا >

1 

 رسوم غ نمةرجاهملادعب "ىلا هينك اممو

 يىلةموهو نب مههشدعو «

 ا :1ياتينوعد د«

 1 دياز ىالومان لادير_معو «

 دئاوعلا ىسأ هندوعدقو 5

 دئاوعلاعمتالصلا هنئأتو
 دمأعهنيعْلر عش فرس دمغلو

 ماجا دمح قوظنلا دمضت 3

 ىسو. انل ناكو نوعرق# ىببشتا
 ىسوماثدل سلو نوعرذ فا اانلا

 يراسل 3

 رو ا ام دااو سانا #3 ولي وا نما

 تاهمأ )برايلاق هنا ىموم تاجانم درو دقق توعرفر كسص ىو تاق أ

 لع هان فاك أ نأ تيبحأف بايحلا لهسنإك هنا لاسةفكب رثك دقو نوعرف أ

 باوصلا فالؤانبف رك «. .ىدتعا انيلع راس رصف

 ا
1 

 انآ تاقدقواندلا ف كلذ

 ا

 : هلفبلا ١ ط ىلع ضرعيو د لوهنارأ اه ىفرتتسسممونكمرسو + لوبا

 ١ هلوقك 5 هددعن نار قل اهنعام ناهد نم ى دادس ودع هدمقم

 لذنو لهج ىذنيبام م مر

 اج حما اس تم سمح

 00 يي يش سلَلى[ْصْ[7[تتخ+69ْ©79[7آ7؟66؟ سس ا و

 سس سا
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 0000 مور

 | ةوؤربعا ه اج اعجب لامكحلا عمب ار الدوسحلار ذل
 1[ أهلا لاكلا فرطو »ع قامأ هف لضفالو هاقتاختا نكسي ناكو « ىع *دلإ

 |قرمشم نم تعلط امدعد تب رغو # لاوزلامهسمت تنذآناىلا  ىنأري

 ظ هلوق « :هناص لزاتمنم ةقرشملا « هيناعمسوعننخ « لاقالا

 حولا نمام دع ىرح ومد « جملاو نودعلا بورح ني
 ظ 5 متع س سدك كرتلا نممير 35 نع عظقأو أ هتئاو تحال

 ملي ىذ نيبمجولا حارضم * روح ىدن رظانلا لكم

 ا رسالاو حاملا نيب ىدمد *« نءو هلع ىتنحم نم تدسمأ

 000( يابا لع سلا + .ايلأ تح نبع نمحاال
 ' انيأ ةيقيتأ عرب ”الا ىلعالو تاقأ

 ظ هراصم نيعأو.لالدوذ »+ ارخواكسدارأاملكق
 ناس عدوا طع #2 ايو رم

 ظ 1 ىرصم اهنا نا لود و ْ
 ظ لاخلا نساحماريث كبحاب .« .ارقذ شالو لمع فحتال

 ظ هلابص ىدو ةلازغ دي 7 انابلاف 1 ىذو ةضس الات ىذو هلوق

 ْ ْش هلوقاضي هند شن امو ' هلاسع
 ٠ سقاونلابريذ نم لمأو ىلحأ *« منهل ىسما اراق هب ببحأ
 ىسموسلا نعيوربئراف نكس 4 هعيدم قار عيلم نم هم سحاو

 ظ ىويفلالوةكوحو
 1 روصلا ىف رفتلا كا < قارقلا نوم .» لعبه لئئاراد نم مين
 | (ى) د ودلا نع ىوريذازيشنلا نسحأأم 3 مراند نءرمشنث ب داحأ ىورب

 | ىلاقارلا » ريرصتلاورب رقتلا عماج 1 ىرشوؤن الا هللادبع 1 جي( ىرششوندلا هللا دبع )ف

 || قوشنتت هران او .اهباطخ نمرعرلا ميصأ لئاشعايقتل 5 « رطخلادجلا ةوبرا 8 ْ

 ١ "ىلا !عروك ايىدهأو « <ىلءاهالخاملاط « اهياذآ هك اوف ىلا عاصسالا
 ْ || لئاضفلا«اصقرمن 0 الزه هنمداانجزعو 5 الهسرعشلاّدص ناكمناالا |

 1 مابلعو .دحتولع هباشتنااهلىنأو .« هانس موهتلا دست
 1 ظ ْ ءاسملاو ةحابص قرهاظ 5 اذهو حاضلا دنع ىذ ىهو أ

 ع

 تاكو -



1 

27 72:77:77 

7 
 0:00 مسوس يلملم

 اراوطلقتاف#* عادولا فاوط ةمنملا ههتفاط « عاقجالا كلذ بسقعو | ْ
 3 هممقلع اضصعغع ه5أ رف انعّرخ 5 نانا روصق نطومساو 95 نحيا | |

 ههدعم ىورب و ْ

 ريغ لم ضال وف ةتسيانبف 3 دح اون تنمصأ لكي وسباع

 ةدمصق نم هنود هرعش نم هسدشن امو 3

 | هعبر دز لاذال 8 ةيسدنسل |ةرفغملا للح ىدرت ىتح هسابل نمدّرجامو |
 ا

 ظ
 ظ
 صر قربان داك #2 نهذملاك هو انراصبأب ا

 برغتال كلاج نسعشو 5 ىذقات ال ك.ف انقاو أو ْ

 برشي ندم "لك هيرشاو #4 عدوت مءاملا ف كبحو َ

 بحر الالزنلاكلاريشم #* هب نيعو باق اك قو: ا

 7 بط اهريصتع كسوو * ىهنلا ه1 ةنج كناذو

 برظال كم ادري_عغنمو *# ىقتسشنال كةطنرعسغ نك

 ظ باليخأوا العلا لات الملا ف بترنم كلإكو ٠
 (ىرخانمهلو)+

 2 تيرا ارم . ايهدنرلا ىلعامصلا م 0 1

 ١ انرغداكرش هملااهوش لام ىي-زتهاف ماوتلا نصره
 . ىلف بك ن نم لقاعدف « امدح د سرع نعىودو : 01

 | اصٌع ةثمفسلا نود هدم لاح انريصلاةنيفس ان. كرو

 ا انرق ترو أف مس هو انريس »* معاق ا عم مالغ انتو 1

 ئرافداز ضعت أأم دعت ع ميدقدجورادح انعأو
 خو ( ريصبلا نيا سنر# | |. هلانج ىلا الازطت. الن أدار أهلا ن كرير هو ري لان فارغ 3

 يي رقىف هفرط مراص د نأف

 نومعلاه دقق لع ىئ 0-0 ”يذ نام زل قام هلام“

 ]| هنهدط تح "انتو * فراعملاءامع هتئيط تننعا# ىبلأن طف « ىذولىك ذ

 »+ قيةشل سصتلا ضور فو * قررسحلاز -غقناكو « فراؤففلا عما
 * لم ”الاّةّمطنم هرع سم تءطقق * لح "الا ديهباسش ىف هتمرتخا نأ ىلا

 ا ن أكف 1 الا ايوفالا كح 2* هربق نم ةئجح نيعف تاع |

 ا لا
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 !'بلطلاناباف هيلع :ءارقلا تمزال 35 ليلع لأول يدنا يكب اطل هعبطو

 »+ هبناعمسئارعىلتجربتف يئكتص نمةدنجلا هتارع تدنتجاو *
 | ناؤح فتاح لضفحوز هناك رمعلو هيل اعمم كلا ةصنم لعىلتلمدعو

 ىمعتلازال *« هالحو هبباده ب كا اوكي تنبت تةائمءاعمو < هءالع

 د 3 "مسابملاةكحاضروكلا ناسح هتحاشك 35 عادلا نودع هن دح ىلع

 ىهي وهو هددع ترضح مله هن دماممو

 فدعضلا ديعلاىلا ءاغصان + مهن تمشي نامزلا ةردانأ

 فرو ”لظاذ لضفلا بص> + اعمر ىسمأ هناك كنامز

 فني ركلا قاروأ رشثكءاس * راثعاىف ىواتفلا لااخ

 روصنم حشا لضافلاةءارقب هم هتععم ىوونلل ةضورلا بيذهت باك هلو :

 ةمسوقأب رمس 1 هاما

 اذكار لابقاقناكوهلوق
 0 رمال ال

 مه يدار هأ هه الع لع

 ع
0 

 ىواليطلا |

 ْ هب ىلهت س مث 1 1 0 ليز ماعلا لعنبدخأ )ه١

 جيم هذان فرعي ذم #2 رظتظمملا ةعسىف هلو #2 يئاوتو .

 ْ لركف ةدّشنو < دهازءاز حالصلاب عبط هلو #2 هدالوفدحش نأ هلهذ فاس

 | خسرلا للو * رهزلا س ”كقلطلامادمهرعُمو ب دقانادقنهر اضن رمد

 رطاا لمانأبة حولا

 اريضت ل - ىرثلل اهتم عتيق <« هطومخ ضس قاف الا ىلع دع
 | اهيمدختست ةرحاتاوهشلاناق 2 كم ءل ع م قلاش نو

 || لالكلا نماهةطيو بعتلا نماهمزلي اع لهذتل ةعسطلا ملاعةراغىف سوفنلا

 3 | ةمتغل هام ار قس نم ىضتراو # سائلا لزتعا ميكح زا ذلتلان نا لاق اك

 ملام علا صو < هنكس لأم ةسوقان سلا هامان لمح ذلف 95 سأسلا

 0 # لا قل 000 0

000 

 ايدالاهملع تاقلاد بع اذكمنم ععسلا ت“المو



 و ص صصسم ب ع

 ىوابشن لائاعش تاازالو

 ؟+؟6© 6

 بئكلا ةقئاعم ىلا لست *« ىتح قوشلا يساهةطعو

 بيبص نفاع نم ثيفي * :ريطم ارم اهشزأ ىورو
 * (هل اوقو +

 رعسلاو باح الاووةصلاب 2 ىذرلانامزاولاف ىفلارع

 اول.ةد ىمولاهام تقّدص

 دقدمْن هم هاسارتم“ الالوةك اذهو :

 ايصلا نع نوويرلالا هته اولا
 هلدق ن امشلا لل قراح 1

 امش مم” ىستددع اذاو

 ريو وعلا 3

 1. هادا سالو 0000

 0 مر *

 2 م سن ع حسم

 ىنادهلا سارفى ارم الاوأ|

 « روهدلاههتلاطامرمعلاام. 2 إل
 * ىرحأ ذانو ىزسع مانأ

 5 ادح نالقد قام تّدش

 لوقأاذ»ىفو :

 ىرمع نم اهيسح | ىلا ىث
 ادعرورسلا مانأ تددع

 5 ةريصقرورسلا تاو نولوة»

 + اسبال حّربملا مهلا, نكت
 اضيأدقنمنب ةماسارمم اللو ||

 ال اوطتقرردق مع ١ رع تاقوأو

 الي وطراص رمعلا نآب نب

 سون هس وسوسس يح سيسساس يحس ومس ضع مدع مسسإ" سمس ب سو ب وعس ع سس متم يأ اع - : 2 0 ._

 و هم مس سس سنين سس سس سس يس اس يي ص تي شح سس سس سوسس سل

 ا 3

 *« ارمعمءاقيلا لع ندسحالو
 ع ءمالرع لوظن توعداذاو ظ

 ظ مبخ ةقالعلاةرهااايرلعلات وس نمو أ

 : | ( نيدلاو "هللا سمش هوشسأو ىملعلا م هاربا ةمال_ءلا انش / ظ

 ع 86 ريغملا عمالا حرش د ريبملا بكوكحلا باص سلا 5 0

 ضايرف هنداقأ بدم لي 3 ثيدحلاو ميدقلاىف 5 ثيدحلا مّ

 5 وهف 95 قرانا فرعأ : نم درفملا م 2 فراوذلّضفاا

 الايك ىطومسلا لالا ةمد ىلحدق #3 در رهوح قتلا و 9 دو ةءضه 1

 يف ( ىمقلعلا ميعاربا ْ ١

 هلا لوؤيامريسأ ثوم لاق

 هساع توعددقكن ًابلعاف

 1 ا هوي عسل مصمم سس

 "-د ف 7777-7-9 ا

 #2 لماخ لضفللف يهاراامأو 5 الاجب دادزاف ىلاعملا ءاع“ىلا قرو ء



 ١ (فاسنادحا نبد## 8

 رابلا طن ىف ءانهلاهلوهت 1

2 

 «(اند)»
 | ىجنوكتال نأ اهتتاقث اشاح « هتنحو ضورراذع حرس شام

 امرهلاو سل انوكيول حاس نع « هعنت تنكس ىنازغ لاوسواف
 ا.نعضم هلوقهن دشن اممو

 بئان تسللاكلا ىذ نع وىأود# نع تدد تاب ام دعن ماع لو:

 فاوالا تازذدذ الب وفحتو * رذعم د تاواو لضاوب

 براقعلا قوفمان ىافالا ضاضع# قنا اذا نم تسل ىناف كسلا
 | ءاطاذنةهكحافو « نامدتلاةناحر ف ( قاتلا دحأ نب دم رة

 ىقأف #2 نونفلاىرهم #* نامزلاه ب دهو ءاقرظل اةهك اذو *« ناو>الاو

 هنأك دي ةمكملاو بطأاىف اسس * نوسعلا هّرقتو عامسالا هدلتاع

 ةداعسلا قذأ نم همحش طقس #2 ىوهلا هلع للغالو #2 ةمهاذامهمف ناك

 « ىناثملاو ثااثملاهعدغدو 5 ىناذقلا ههقهقريغب هظدح هبش مل * ىوذو

 ءاكححذا!نم« سانا عديانهذو ادسلد لبو ةئمطل ار دق طع ارعُمهلناالا
 ناك دقو #2 هعبلط بغل نيك ىلعاها ناك * هعلدب ةهيدنو 5 سأ.اىف

 دئارف 5 بد الا ىدان قرثتلو * هراعشأ نم ىن د نمف ىف ما بام اريثكص

 ةدمصق نم هلوق كلذ نخ * هراثت

 ىدتجا راذتعا ىدلصنتم «٠ دعوملا باضخالذ كدنأ من

 دجريزةوذتوقالانمنصغ « .اهناكدوعلا عر منت ءاج
 « (اضدأ هلوتو) «

 رهقلاةّسر ههفسمشلاتنمت « اف راع رويال لا ف
 رهزرا ةرهزانشرتف اؤابصلا عر اهنا انامل .ءوضاسنا ىدنأ ْ

 هيراغملا ضءعنلوقاذغ نم بردو

 شارف ءانهلا الا مهل سدلو 3 ةحود تحئاوسرءقدص ناسفو

 شارف ندوذ ىو حياصم *» مهد طتيروتلاو م مأكص

 ٠ م (اضي اهلوقو)«

 بيطرلا نصغلاةماق عشإأو * ببحلا فاطعأ هللا "لجأ
 بواةلا ناحي ريمهسو « انرطاضُع اهدرو تدنأو



0 . 
 1 0025010559212 بابل دا

 بئاصكمالهتاءامرمهسو « انرارفنيآتىرابلااهلسمو 1
 | لوقهتدشنأو "لهخلا ردهة ورهذلاروما انرك اذن 1 ةلاوراحبسو ا

 ْ ] هنع ىلاعت هللا ىذر ىضرلا في ريثلا |

 ظ .-كلسالونائلطس ريض مآ « ةضاراذقالا 0031| 1
 | ءاوج هيأ ندب بطل! قرطأو * هل عاردال ىيحره د !نداهدق . |

 ْ دكيس مس انانملا ىدي الامأ « هن نع نأ انازرلا توةن”لك

 كترلاو رهدلا لس ذنيأنيأو * مسهقادل نءازعرهدلارصقأ
 كافل ارعم مأ اهسهن تاطخأ مأ « اهتئارطاسلعلا ةعبسلا تلا

 0 ظ 2 كلذ فان تلقو

 قسحاوش اهنمتاسرأ حورب #2 قبءاو لانو موحتلاب عفادم

 قراودلابو دوعرلاب رجم زرت * ىداعالا ىلع رت تابسصم

 قئاعنمعام الف الازم « تطاحأدقتارئادترادو
 قنالللا فده تطرق ىبق*« تابمار بناوملا ”لكنمو
 قناوبلاىلاري كاهعبابصأ *« ماهس هلع وكر لاف ”ىببق

 قفاخرتف ىف تدغدقاروا: * ل

 . قراطنهلءاخرااذنودح بيرق نع فتس سأيئ الف

 قساعتالطلا ن * ىسمأ ناو * للي ىط» ضال هللا مسسو

 اهعلطمةدمصصقهلىفدشنآو

 3 رمي هدمع ىش داك هلدعو *« راملا هي قستس هان نما

 ٠ (اهسو)
 ظ رطعلارينعلا لاما ىلع يفا « قبر عهلاراثي تت تنكنا
 ردك هياشام اذا قاسح هنا 2 ةلهب تر اءاملا ارمشأو

 إ رسخا مأتوقانانأ له هال ىلع ابق ىريص ن نءْلبِشس فوندو

 « (اهتنموز *

 ردع انلراعا نمو "لارن ىتح #2 قمل مام فرع دانا

 ا ع

 ىرعا نم 2 و

 تي

 اع 00
 ع

 همم



 جة خد ٠

 4و مسح -

 | لضفلانملاندقو » ىيال درفم هناو« ةقرعالو ل دعل ىلع رع نق حو
 درت « راودلا كزفلا هم رجس ملامع 5-3 رام الا نمد ترو * قعأم

 1 ١ فاشترالا مظنو 'لسللاه تشات هياكك ع هيدلالثم# ىأراخ « هدع

 ا هلوق هلمرعشهلو * فاصو "الا عياون هود تعطقامم هريعو

 ظ 2 ىدجو اها ربضلا ةطقنو * دحتنم هلامامملا لكش +

 دما طا سقوقءانت الع ه ىرح ات ن.« 00

 دعتنلا اهتابح ترمدخناو « ىأن ذم تلعمضا مسملا ةئره

 دصل!بطقل وهف رحت و ادتسأا م 0

 2 قا ءرطسو ف اهكس ها اكرع ل تع تار تدصأو
 ىدحو بوم قشام ىو 3 مهسأ نه. كرعهلا دق نمو

 ديما نيبو ىرجاحم نيب 5 امفلاد-هعاط#لا نمزلاو

 لخامم هلا اولاك انه ايمولعلا باير اهيلع لطصا اضاف لامعتسا نأ ءاو

 ْ اودارأ منهلعلو فلأتلا فيعضو بنل ان بيرغل اكتم اهنال ةحاصفلام

 ببطن ال ىلع ظ-اشلا لوقك ا هتمرانك“ الإ

 . لاهسالاب لاصولا ىطي قلم طتساق رسل غيسعد لصولا برش 1
 "سام يبخل 3 ت١ ل ع تانض

 رهو هقأدنصو دوم هنه وان !دهن او

 قيرعلضاف م( ىدوكسراغلا رعنينيدلا قت ) خ أ ىروكسرافلارعنب نيدلا قت
 ١ راج ق سدآو 5

 | درع ىللةذفو * فاطل الان قملخ قلخ هل ع قب رغد سل هءادآ

 8 فاصو" الاوت وعنلا

 ا ٠ مالا نال ني سم عع طارت رص ترداع منو
 3 | هلبو قي رادركف ه + قيفرةظراقلا ةيرغلاقو ع قيدص مورلابوهو

 00 ع 5 ثددح - 1:
 ا .

 | 5 اهوادأ حي ةنسنوي دره دما ىلع هلو * اهواتو رب تادع ف لم" اللوأ

 ا ١ اد تمو
 هبئامأ امانه لاو تقاتل » ةطصم سوتلالخ ”ال؟تناكا اع <

 اهلسموع

0 7 

 مس صصص وس, تح + 07 توسل ب دحاسم

 7# دس
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 هللوىءكسمأامدع» * هقرب يعل _ءالفنك

 هلبأىريغلثمىناتنل * لقاعىنالرهدلا ىنءاس
 / : لئاشلا داحأو

 لئاضةلابىلءادع الا ةمبتىوس «. :اهدعأ بونذ ىرهد ىدا ىلامو .

 لهاج لهجأ مويلاى أبارقم « مدان ةبيبو تيتهشمفاو |
 2 : قينهتملا لوقءانعمفو

 رعشلا نع ب د حاف * رعاش ىتاىن دناكححن ا

 مامتوب 1 لاكو

 ماعوهوهرهد نم ىيفلا ىدكيو * لهاس وهو هرهد نم ىفلا لاس

 غابلا نهله- نم اذا نكله « ىلا ىلع أ: قازرالا تناكولو

 ظش نحء-دقو نو ديز نب اريزولا لوق فطل امو أ[
 رعشلا ضراع ىف ىرتعاس شم ا قرب»+ ىرأو .ريكح ىبابش دربوط ل |

 رصتوم ريسغ ن-صَغ ةسشللو « بثك اصلا دهعذانيثالثلا لبق
 رطخلا عباض ىنام الا عم ىنأ + هرطاخحاترملاتماشلاًانسأ
 رمقلاو سعشلاريغل فوسكلامأ » ةفصاع ضرأ الا محن: حابرلا له

 ركذا!مراصلا3- نفللا عدوي دق « بع الف ىادبا نصسلا ىف لاطنا

 ه0 «(اضيأ هوو
 مويعلا نو دنافكصراه سادت بكلاو تامأتناردسلا ئرتامأ

 مظعلاو- ميظعلا باصملاب « وصحت كفن سلرهدإاوهو

 | هلئاضف نم هرهد دمج ذلق لضاف . ق (ىر وكسرافلارعنيدلاحا 0

 (مواعلا تا ارعنم ىح « اهيدن ودصو هنساحم دفع مظنو « الحلا

 نم زم:لاراونأ اهضاير نم ىبستجاو « .ماهنالا اهتقاذ هكاوف ةيضايرلا |
 كلخ * ماسلا ف تاروصقمزوىهواهفزعواهراكيأ ىلتجأو « ماكألا |

 نسج ركش داو> اهرا_ هم ضارو ب هضايرو هل اج نفلا كلة نم
 | هَقْلا نم لحتاو ه هريش فرع قشنتسأ تنك ام ارشكو + هضاير
 « هدؤطعو تانعالا ىئام هلاكنسرتكتف « هريس قيقر هب زوكسراسفللا
0 
: 

 ئروكسراغلارعنيدلا حارس



 ىفو ةطس ىف اذك ىمودنزلا هلوق
 ها ررحو ىتسو دنزلا ىرخا

2 

 هلغ نع دهشلا لأسنالو « هنفوت نيح الحام لكش

 0 رخ الالوخو
 هلقمملا ندع نطدسنالو * هقؤت ثدح نم لّقنلا لك:

 .اضنأةوباكلا اذهريغىف اهانسسأك ةريثكه لاثمأو

 باطن س لعفب مهلماعق 9 ايرغموقف تنك اماذا

 بالكلاهصترادلاسرغ » شسغاوعافاذانزحالو
 كل ذكو فرعتملنم نا بالكل عن نمت دابملا هن .رحامىلا ةراشااذهو
 | ريقفلا ىلع منج باكلا ىمو دنزلا ةمحسحلا!سنأ ىفوءارقفملا ىلع جنت اضيأ

 لاو ا. هالج ةاساوأ ا هنموحرب هنالو هسنح نم هنال < ةغلاتود

 رعاشلا

 اهانذأ تكّردو هيل كلذ © ةورزئاذتآراذاب الكل ىّتح :

 اهءاثأ تريثكو هسلعتّره * امدعماريةفامويتأر اذاو

 + (اشيأهلوقو) »

 لهاشا هبآردت مظعأو *« هلاهج مركيرهدلا ىرأ
 لضاف نا قيس *« اصقأن هءىظحر_اظأو

 هلوش هياجأ ىرغلا ردبلاهعمسالو
 لضافلا هنود الضافابو ه العلا ليلس ىحرلادبعأ
 لضافلادل_هأ5ى كنان *« انقوم ادغارهد بتعتأ

 : 2 ىرشخترلا ناوند ف تارقو

 لفاسأالاب اوَملُأ موق ىلاعأ «+ ئرتنأبةافكلاردصاضرتالف
 لقارثالا ضءبكق لع ع كءالغ « هناف نازل عقوفالاو

 . ىدادغيلا ىمادللو

 ظ العاطل لقاعلا ظ 2 * هفرص ؤرعالا تأرىنإ :

 القاع ىدنسع هشظا 0 ةورئالت اء ىنارامل

 ريل يللا اللا ااا ا ما 22 222 2 2 يل ئ5 2 يساُُسُاسُاُُْْْ اي ا لا م ا م ل عسل

7 

 / ابن هادا

 ٍإ . القاعانط نكن م هءلأساف 3 لوحأ ةلاخمال ىدتعر هدا ْ

 ال_داس اظيطبف همم لوح 0 هدربم الضافدخ_طماو وللارع

 ىررحالتو 7
2 5 

 هدم هك
1 

 اسمح دن... ممصسمسم ا دم
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 ىلا تلو ىعأ رصف #2 ىعأت سلو ىبمأ تنكدق 25

 « (اضي اهوقو)«

 ساكنا قانا لثكاوراص 5 نانا .انيابحأ ىرأ لام

 سف راسو ج 95 د فرطلا تدعُأ اذا

 «(اضيهاوقوإ «

 نامزلا عي ديناكن اواعوب + تعاشاع«لضفلااب غب نم
 نانرضلا عمت القاب « ىغلا مورتمت ىحا ىتش

 « (اضيأ هاد
 برضمأ ٍقيرلا 'قادوعط فقرقو : تح رخشلا اذه اقوول

 تضخم قاسدعلا مدي ة سنو مأ « هدو 341 نع هازأامو ْ

 3 « (اضنآ هلو) «

 هدو ىرديوهنىلقريغ «  الئاس قي دصدو نعتسل

 دنع امرأ اذكحن يهل ىدنعام لعأ كف

 ماضي هلو) *

 اضمو ىدضم ول عطمسس ل 5 داب ماكنا اذنك ظ

 اضرأ هلذ نم ىل ناكو * هلءامعسزعلا وتنكحمو .

 ' «(اضيأ هلو)

 امو تحض ف وسلا هنف لللاك ابضع اهةوف عتقتلا دسي

 .طوجر تداع بورمللا:تافب نيطاببش داوس.تأزام قمو

 «(اضيأ هلو«

 . ماشل ص اخشأ هءدن نيبو رسم ف موق يل تنأر
 ماللادكى مه تقف « ءادباهتلاهج نملك

 «(اضيأ هد)»
 هسعنم حام اج ىطان لكلا لاح

 ١ هون نع لئثالف 2 ايراعت ارناف :

 1 ظ ىرب رخالوةك اذدو

6 0 

 دس

, 

 اخ بيج هس هدم سس وسي سسوط يا ا يي جيل 0001

5 

 رج مو

 مح ل ل جامع حي يملا

 0 رسم يو سدو اوبس وب سم سو



 ىمدانعلا مح رادع“

565 

 أناو * هيلاعمل:اهلتايبهو مثلاالا « هنهاشي نمءرصعقرأو |
 | «نامزلا هقرعأ اممردهتذ < ايناذمءانعسلا فاريمسالو « اناناهل نك

 ! تاقاك * ناوخالاكرتوددح ولان سنالا ىلعهردقأو

 ىمشو عامط أ لازتعاو ف دحو *. ىحو ىدارفتا ىلع ىتانال

 ْ ىتانطبى نيعير" الا ةواخ +. الجسالك دممان الا ىلع

 * . بونماو ابيل هلاهو دج ةجرلا بس كتاازحل
 كر لع

 0 0 نيمآ * بومملاٍ بالاخ ئدح

 | هدهع برتلوهف + هرأل ناو انآ يق (ىمابعلا يحرلا دبعدملا) ف

 | « دحت تابعس لئاخث ةقرراعأو +« دج اك زرط بيسح © هريس تعيس

 انومامالالئاضفا| لع نوكينأىأف ذب اديعس ب سلا ءركلضفلا مأتم

 8 ةسايعلااهساقن أ داو مالق"الا تمهعت < ةملعلضف تاءار هاو ادي

 مذ اهلومش ١ ركحس فط + هيسدقلا هتامفنب ب تكلا ترطعت ءانث ساو

 ساسعنامز لك اهباحرف مسي او دب ساكلا
 | سايعلاةحدمانمهحدمف « نت موق عيد متدرأ اذاو

بسأ هلع ىدان صورا ءآراذا هفراعم ف رخو #* بس نم هي كان همسسنف
 |ع

 هناهزب نمو رون نمي ر_كشفلا سداللاو ”ىبنلا ءعنبا بحذرولا

نم هيءاورامل اه الع لجأ م نابع*الا نم ةمقب امو مورلا ىلا لترا انو
 رداو 

 تاحشر هنم حث رتافرظو * هعطل ةسعقاسلاددعىلوملاناكو تاما

 عم نما ف الخ[ تعضنراو *« هلاعثلامثشل ادرب نمدقنغ هناف د هفرظ

 ناصغأ هرث اهب رذمتو # هعاربلا ءامهتمرطتب 3 هلال خرونلالفط

الا تصيس اه أر اذا يساع روطس ران اويل .انهلو ب هعارملا
 تريكو + مالق

 تزربعاس“ الا ىلءاهانعم مدق اذا « ماعلاو صال ةن- اهامع

 هوعز) باعرلا عشتتو < هئاوراراصبالا دصستو « ماهالا عئالط هلامقتسال

1 

 ا

| 

 حئادموءاشناو ارعش هل تيآرو ىراضلا قلعاسرشش هل تعمسو ع صيلتلا |

هلوقءرعش نم هان. ورامكى دعس ىتحم ا لوملاق ا
 

 ' نسطتو ةوق15 تاكو سعر ىارهدلا يد ثعرأ

ادهاعمرغوران“!نمرألو 3 هناهع نسحو
 دعاوش ح رشف 7-0 صيصننل 



1[ 
 ظ

| 

 ا
 ا

 هه مل مخشسسللا ١

: 

 « (باجأف )+
 | دقعلاو "لل !قرهدلا اذه دسوأو « ىد.ام”لكق رصعلا له ؟قئاثأ
 ةيجاصق انسقو انام نعود

 هظفلةوال_- قاضي رق تمد

 مري نم اعبي دب ىدعم هينضو
 اهرسأب مالكلا بملاسأ تكلم
 اهلهأ ةصالخر سم ىف تنكدقل

 يربنأ سعثلادزصأ باهش قحو
 ىر امو كيلا قى ةردمعق

 الاثم العلا جوأ ىف تازالف:

 ىرذلا قّرغلاك ناس ثحربالو .
 ايهتتار دن ا رغلل اديبرفق تمدو

 باوملا اذهدرواليتلفذ

 دولا ىود نماينلاناوج اهتنا عر ٍ

 مهدادو فاص لينلاءاكسإنأ
 مهءامص نوواألا ره دا ب رمش بهل ٍ

 اولا ىندام لبتلاءاماننسغ

 ظ افللا بهذي هيثح ان اولاقو .
 لا « حاهولاحارسلا #( ينغللا ىنملا ونال نيدلاحا رس مالبسال نيش )يق ظ

 اجارس تناكف ارون سعثلا هّتكححاح نم *«. حاومالانمطالةملارحلاو
 || دع ربطت مولعل ارابس يف هلام + ريضن ضر احاهّن |تدازفرودبلا ترخافو

 لأ « ةفلتاو شدطلا فرعبال يلح ر وتو * ريبكلا ماما ةفينح ىبأ هتف فوهو
 | الئاه + ساباارتاس نءاعطقنم ,سابلل | ندبح ه ةفءو ةيطع هو رثهلو

 ١ ساوسولا قراطأ

 اهريعتس هتاهريغ سفن كلاش 5 ةريثكر وعا نع مك أ كسفنو
 مسا

3# 

23# 

2# 

# 

 درفلار هوم ابروهشملا ملت نمو
 ىدر ولاو ”ىنايئلابىرزاقوذا! قو

 دصقلا ىف ئطخع هنموأش لاردال
 ىدهتاهترط ىلا داشراب تنأف
 دقعلا ةطساو تحصأ دق مورلا فو

 دعبلا هبات يىلا قرب نأب ايزح
 تسلاب هلباهريصقتلاو زمعلا نم
 درطااو ركعل ا يفت وقمملا كن اشو

 ه#

 6# ولا خا اخ

* 

 دهلاو لدلا فْلاداع نم تاسأو

 درولا بط الهنم لن لهانم

 دعسلاو دحلا ةضورىف اومحدَقل

 درولا ندكور ن امال اىلمأ مخ

 دج ادروم ترّدك اهوجو قدأو

 دّملا قرزأ مهلثم نماوغبص دقو
 دلل ىداءافو اهف هيراشم

 درطلاو سكعلاب ذل ايف ءافج

١ 

 إ

| 
| 
 ا
١ 

0 

 ونال انيدلاجارس مالسالا نيش ١

 لحنوالقق 

 ل م مس مم حسم



 - ناصةنلل ىف ناك كش بهابغ « هلاك ةىدابلااهروفالح |
 اهتعلاطاملا الع تنكو

 طقتلاوامتمراون"الا قرمس ع ذا عمدلا سأر عطقن ةعمش
 طقرددلاذاهلاهبشىأرام * عطاسطقريغنم اهءوض

 هقرعدأم ىلع 5 نامملا :لحو لضلا ةوعدك هنا ىدنعو لاا كسلو برطقو

 تاعذاىدآ هل نم

 لضاف قدس رصع ىمملا يسدقملا انش دلت ىنتحلا ىطابمدلا دمت )إ

 + ىلاعلا هعبطي مراكملا ناش دمشمو 5 لاشلا هريغو لضفلا حان ىف مدعم

 ٍ « اك دل دا .ا ىلعدربال دحم مكححو + عاوش *1!تاسارلاهدنع"لزترافوب
 1 هراتو 0 0 ا دب راقلاو عا را طاش نأ

 ل د

 1 مدعيرصمي ىذملا دعما

 ماتوا لاقاك# ماركلاىلاقوشو * سعلا

 ببخلاب هريبع نأ د_حو قوشلاءاحرب نم لملخلا ايدحاو

 ا 5 هبحاصملاو ةسئاؤملا ”ىلعداحو هساكملا يقرب مناف

 5 هراونأع الهكسال هيك ام 5 بيس بد رغلل بي رغ او 3 بدصل

 هرام وع فاطتقاو

 .درولاريزعلا نم كرا هرك د نمو ع دخلارهزاشتمدحم ضورانأ
 دّقالاب لئاقت نآتزع سنافت * زرهاوح ود“ هنم لخف ندعمو

 دحوو وهوا ب اعوس أ ترسةمو» امسانناك مكب طا درغت ىزأ

 دعسلاب سلا لدب دقهمدقع « هتاذ سغث نم مورلا ف فرش مو
 ةضنموودعنمنامأ ىفاودغ « ىرولاىف ملةتؤلابح كمحأ
 ذدنلاودوعلاكك ضف ىءانثح وشي 5 هتوف داهن نمرج- يلقلا قو

 دولاو بلا صلاخ «بفرواجم *« ارضاح مما بلقلا ف ناكنمو
 ىرثلاو ىدةعبرقلا هنم نابسف

 "ةعملا نمريخرادلا برق نأ ىلع «
1 

 لو
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 رلض وراح مراكملا حاطب ىف تلاسو *« هلئاضق ضايوفف مالق"الا ناصْعأ
 مفايندااو هملع ءانثلا وأ # د>او ناسل مهاكس اناا

 5 ايابلاوالضفلا لامآ اهلا تح ج ةبعكو #2 اهما ”ىلعو هّْ ,دمل علاق

 نيرح ةرايس .لا موهتلاوأ د ادعو امرك رطمأ باحسلا هتحار تمول

 بحاضلاوأ * قيتشو نأ اذه لاقل ن معنا ءآرول #*ً ادهسوج رلاىف
 قر ىلاعملا قدر طق تنأ لاقل

 اهانرذ ةذااماو يف َهف زعمه در مل هناقص

 تاح ةهاس عم # ىلج هرهاوس دقت ركفو #2 ىلع بعك ّنف «”لك قهلو

 لهم "لك عطقو « راطق الاف ءانثلا ةح+ ابراط تدصو *فراعش "الا أجب

 ةدندق نملاقاك ه لثم راس ىنعمركب هن اكب لبجو

 عدت د لاول ةدالق * ررد همست نما كلردهلت

 رمةإئمامرع هحودىف * هلرئظت الريضن لْضذ ضوروأ

 نط انعم نم طرلاؤلؤللاو وى ءاوشج نم
 هيدا لشد « اشلاداةنساالا نونبضانو « اهلا رن ؤ 0

 تأرقو * هرمثدو هرورمسر غل هامقال مستمره داو * هريترطعتمنوكلاو
 فك أ ىلع هن اكس الءاعدب ىندماف *« لوس هع ط هلع

 ىتحأ انأو #* ىع“رب هن ديرب شن و ىمانووتي نأك ىدحح # لوتلوبقلا

 أههنش « لنلا» ءافويرتا اشدلادورو دنعمهل تدتكف #4 ليصتتلاةروك ا ٍ

 رمثنت مزاكملا | ةيار اذا لشن لاك كنك لسن سيلامسق
 ' كاوا ولسا راد « اسحناقاط ءافولا دنعتنأ

 *« نامل دوقع مظنتنأ تش ادكهلافو * ناسحسالاراثت امملعرثتف

 + رعاشلاةمم هعماب ىصلن نأ ىضتربالو * رطاخلاةضايرهمظن. ناكر عش هلو

 فيلأتلاب هلاغت شال + هناح لص نه هتوقان زيممالو 5 هناكرأ دشن نتعب ) اذلف

 حرشدلو د ىوَقتلا للحج ةساللا ةبس قل أ ةسقن تيدبهمو 5 ىوتفلاو

 ىتلا + ةعبلب ا ماكحأ ىف« ةععنلا اهنمةريثكلئاسرودب نصرلاب ىععسملا ديزيكل امن

 ىءانمسا هنا حأ نب لكما جالا
 ١ ناقتاومل- 11 هام نمذقوا 5 ةعمش ةعلىاننع 52000

 مم



 ىسدقملا غائنب ”ىلع مالمالا مش

 54غ

 تلق ترتكو د صّرعو لضمل اهحاس ق لّرنو 5 سردو ىفافؤ_طاقهما

 ناطتسملاهرثنمتمنتجادقو «. بالا نمز ىف هنا
 طتريسع ىلع جال هلضف لحخ بدل

 طق تذل تبر لهف « العلا ىفءانأ كاس
 ْ لولب الوقكو هو

 طشن دقىادنلا نيب 5 فمع ماوق ىذو

 طقىطظا تيار لهف * ةععث طق ماه

 | ىزافخا باهشللو
 'طسلاوحارساكب ٠ مدس دق مت ردبو
 طقردبلاتيارلهف © هس'كطقو ىبح

 5 طول
 طئناذااقنلا نصغ « هنأكح بتاكو ْ

 طتنصغلا تا رلهف « هلامالقأاطش

 ةِقافتأ ةفطل همفو عطقلا نم ناعون امهو ىعم نايراقشم طقلاو دَملأ ةدئاق |

 معشلا فاك فرطلا عطق طقلاو نيفدن هعطقوأ هفصن نمؤئ 0 لا

 نم عونلا اذهن امم نيعلا هنم صقن عطقلا نماليلق هنوكسح هن' اكن مقلاو
 حرش ف قوزرملا مامالا هل قنو لماكلا ىف دايما | ضرعن عيد, بيرغهسشنلا ِ

 : ب رغوهوءاميالا»قوزرملاهام-وهلاوضر عت ل ىفاعملا لهو مات أن اوبد

 رهن ف صوف ىزاتملا لوق همو هاى
 : مظنلا دّقعلا تناحسلتق ٠ ىراذعلا ةءلاحءاصح عورت

 هري غد ونال دئاوذهسقو سلام ازارطاشاتكىف هملع مالكل !انطب دقو
 نيذلا « مالع الاءاذعلا نم ءاكردأ نم ضع انهرك ذنلفرك ذيئشلا:وشلاو

 لاه نمردهتو » ماتللا كم مه

 ' صر داكلا معه مهدعب ىلاعملا بتر عد رهداب
 ىتشت هئم تك دق ىذلات ام 8 ىرولا نم ءاشن نمرخأو مد

 ءاذع ه,تدنقا ماما 2 4( ىمدقملا غاغب ”ىلعمالسالاز هش من ٍجغَأ

 ترغأ 3 راوأو ةحم تا د قدا د_ح ىف هلئاضف نم تعزو ةيئامم الآ



 او م
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 * روشنم ٠ نيقفالخا قناع ىلع * روم دل ذق لع + ءاهمفلاو نثدملاو

 عوبش هنمرمت « قيشثنامعتلاوهلضفضورو مه ,قملط بذعن اسود
 هلو + انمقي تددزاامع ءاطغل فشك ل هلاح نانا ىدانف انيعمةمكحلا

 ظ لضغل ا للح هذع « هعارةرابع”لكب قو « معاسءرب ظفل <لك ف

 5 هسه أ نانا ىف اكو 5 غباونلاهلكنم تال هدلادسججو #3 خباوس 7

 لوبقلا هلاهنم علطب ةصرق ٍبقارب « لود: نيك هدعس ا رعمتالطلابقاو أ

 ىغلاالانعلارثهنم نتج * ىتالا سارغسرغ نا 1

 | قادت الا هبت رعشامل مول 7 !هنأول ةورث ةفافعلا عمو : ا

 نمبراش « ةورثلالابرسس ليرستم * قدرعونسصو #* قش خالو ||
 5 مالسلاب هقراط هانحو ماهلاهرازناقفتاق-#* هوفصدرو ل

 رونو م ىغلامرقلدبف « ءاوسثراوهنكيلو « مارقلهحوربرف]|
 قاوم الا اير هل

 ٍ ارق منك دم تاع #2 اهلها نيبام 5 الا تنقذ ٍ ا 1

 مرك دلاو ظعا ومان عماسملا ىرشيو 0 ريسفتلا ىلع وهو هي دان تريضح دق دا

 5 ةقدن الا هنالكروني هيداو ليو 5 ةقيشللا حاس ددوفولاو كسر م

 حرس بصذغلا هعسرب جربو 5 ىداولا كلذ بشعت ىتح هتريعراطمأ ىرعصو ١

 ا!1ناهد"الاو * عماسماهلك اهنأول» ءاضع" الادوتف * ىدابورضاح لك

 « رهدلا باك 0 هل ابو ب عماجمو رتافداواك امنأ اول هيلع هيلع |

 * ةمقنلا احم هركب عشت نم * رصسلا تام لق. ةصوقت هقطنمو ||

 ةجرا لطاوه هاوج ثدج ىلع ةناتهتلازال م ةمكلسا عانت .هنم عش |
 مءاصأو هنأ رقأو ا 5

 هذاا فورعملا ىتةملا نادم 0 #2 هسا لب بث دوهامو 8 بال فيرملاو هما نشدعإ وأ ٠

 ظ رد *« ى رفا دوس تلص 5 ا ل

 از تت >> بيرس تمسح مومو

 « ءالدلامرّدكتالمرصف لضاوفلا بيهزانف موانلا لحق قراسو .

 ١ | + احالفدركابقدحنا لل قف ىرس لجو ع نسما
 ْ هراشد نمو »+ احارمالو ىدغمهسأن باق موكا ىدانف هلحرطحو 1



 الاوارنمو هلق لعل تيل ناك هلرق

 ىنملاىر, رحل دهم نيد سعت
 ْ ريغلا

 و

 ش «يأ ا

 نإ عع ناال ةيك ملا لطف ضاع نو

 كيمو كيكاس .ه ىلا لانا لاف
 1 « (اضيأ هلو)

 ايرلارهز, ترهاضلا عر ه* .تءشأ اهذطل ن.ءالاسر

 اصلا رقاشعلا لئاسر »ع ىوهل الع نيبام لري لو
 « ( ىلوق هلم سرقو) « ش

 'اندعتن مصل هنادع 3 لل ىذا! نسحلا ف سوا

 ايهذ دق ناقل بركلرمشت «١ .همط ىفكنم يت ىرس
 اصلا من ىئازحألازأ .« النزح بوةعينك آلوأ

 نب رسستملا ةتاخريصنلا ىرب ركتلا ةمالعلا اهم قرب ةدمصق نم هلو

 ,روثلملا كثر عومدق * ىروعس دقفل ىرعش ناصءعنا

 رولا ضف لداء ىمد ضاق « انانج تنكس املاماما|
 50 « (اهتمو) <

 ب ْرْغ عمد بر هللاف ناك « ارح رم_-هلا رهز”الا ىو
 ريك ذلا ةعول نم هلعر « انلا اهئاشحاب هحيباصت
 رويظا تاسوعت تارلملا ل15 مقرقذ راغو

 اهعلطمة دمصق نم ةلو5 فهنا ني! انمي دلي هللا هقيس نسح ىعم أ ذدو

 ارجلاو ببشل اه ادمصىقلطتو 7 يس ردح

 ماتم
 ش ,ىرخالا اند ةناتنامأءوجو "دس د اسد ىأت دقو

 ارقفلا تشي نمنازملاب هاذا + ,دغىفلاملاىوذنم لك 1-6
 | ل تسوق دقردصلا لاذ ةقرمل 2 هردصن ماشلا بيراخلا نأ كح

 «(اضأهلول#

 .لصالاو فيدبلاكعطقالآ « هيحاصل ىدلانيديال

 لولا ةل[عطقلاةلآعم نكمل ةربالاذعسوالا

 ءءارعلاو يزيل فج 8(يسلا ف ::21 ىريرتلا دهم نيدإا س 8[



 م

 هير دنكسال ارغثي هلات ب تكو قراغلايهنادرغم فر اطسلا ني اداعسو ةدفوم غل |||

 ْ لاحلرسةتارا ةقاذيعام 8 هابط وم اهرببشل ضل ني ناغ

 لص الا ى <كاذو توم #2 هقوشنمداكنمبابلا ىلع ٠

 يقم نودأتلهذ ىف مكصناصوأب ى ىلإ أ

 < ( لوب هللا هجر هباحأف)

 لوشلا دعو عاعسلا فطاو »* عامطلا قر ىحي ىالول .

 لوخدلا د_:ء نذالل حامل #2 مكبربخ جراخ له ىالومأ ئ

 ٌتوصاان-.دوهو رخآ ىءع نوداوملا لمهتسو فورعمردصملوخدإاو ١

 !منزوىتا|تارقنلا برضلاو ورخ هدضو قمسسوملانوناه ىلع ىراملا ١
 |نيسحلايآلوقف مانهماجالانح معتبر ص انوا

 رازجلا
 ىلو> ىف ه_ لعن نكحاو « حورالا ام نمامىالومأ
 لوخداادنعبرمضلا ئجرخأت « ىغلاوحرأ كباس تدنأ

 «ي(اضيأىيصاللو)»
 ريكس و ىلامت دق «٠ اال ناىل لبق

 رمسمسأرلبال تلق < سأرءاسد ةناو
 «(اضيأ هلو ه

 طمس هلا نسح #3 رعسشس محق ىف

 امن ضرأالاف وهو ه هيلع ىلمي نصت
 رامهم لوتكوشو ]
 بازتلا ىفاهشاوذ طوطخ * ارفتنيطرتلا طقسمةداسعبا 0

 5 كال انس نبالو) ئ

 نكسر الاف وهو لع لمأو * اهردغربادغلا لل ىلاو ححصشأو

 + (اضيأهلو)«

 روم ءاع ىتمع *# تءوضق :وحأ نم نأ ذنع

 رعد سأف اريصص قال 03 أ دا .تدذقال تقم



 عع

 : اضيأ هلوهدارطا ىضتقي ءاممهضعت |

 0 برك كس ىدج نيل « دجأ قيدصلا اىلَّذا الا

 «٠ ىلوىلو لاصتاود بطقهنم ىلو * دشثىم هنمىلو دات سا هنم ىل
 وظود بك انلا ماجا ءاسممو هعرتشلا هنا ىدرولا نب ام ءز عيدبلا نم عوناذهو

 .لوق ا ملعأ هللا هللا رملاعتهلوةكح نآرقلاىف

 سناكم نبا

 الوطتالولاقدص * مهتم من من ظ
 الو الو ةذوم 35 الواده ءاوعرامو

 ٠ + (اضيأ هلو <

 هناد ىف ىلقَم « ضرّتم حاصل

 هناضرم ىلعىوقأ »ع ىدعفريص برأ

 «(انجاممةو)و 0
 تكاومكيدا ومس *« نأ ىالوما دال

 .بكار كءاروانآو ع .امثاك كتر ىا ْ
 «(اضيأ هلو) < ْ

 بححاردلاوصنأ « اذا ىتورع ىفو
 .بنس الي "لل صأق 5 .همبٍسصأ هقأطعأ

 « (اضيأهلو) < ٍ
 .لماكن سلا طمس ذأ *« ىذ!!<ىضوربغلا اذان

 لصاون نعت ورال> *+ .ىور عاطق ننانعو
 « (اضيآهلو) ب

 ىنامج تالا اهدرو نه *« هنحودل نانح نسحأب

 ىقاحوولح بطرنم .« ققاراعامو نحنا

 « (هلد) ع :

 لك ىنعم لك تعج دجو ان د انسا ةشنج تدتأ

 ظ .لفوم ادع لمشث قرف: < دب سصآو درو ىأآ 3

 ل رهف دغلل ا لحأ هركذيرلو ةحئارلا كد نملا لهأ ةغلبنممساسلانم عون للاو



 ا

 هلو + ناذ الا نسا !هنوصن ىرشبو 0-0 نارقلاب غن نأكو »* هاطخ

 ركانامقاذ “© الااهتمفشرتو # برطلا ىحتو مومهلا تيقءانقلا ف سافنأ

 : موةااوة مصل أ مست هن "كف « ناعأةداسىدان ف ئرتاذاق » بذعلاة اهم

 دوع نم بط أ لمجلا هرك ذو « دوع نم برطأ هضافنأه * ناسغأا

 ناةنان دوعلان م »+ قدشمدوعلاناف

 ناذآبطاذهو « فانابط اذهف

 ةفالش لحم فناوبدبحربامو « ةفاطللا ةفالسري دي ”ىلم#علادعب ليلو
 ىتح « انهلالالط تع لبقيو « ىملاتاركفطقب *«' هفالخ ىذرال
 بر املان باد الاولعلانونفىف هلام عم « ىتغلا ىفهلءانغلاّم

 . بنام ةعاللتاو هلم وهالو * هعيضال نناج هلم هللذ

 ىرجت كلذاهتبم# *« سانلارئاس ىلءةقشلا فض حورلا فيفخ هنا عم

 ْ : 0 ساشنالاعم
 سانا ةبحم هلع ىلا .« هديع امون هللا بح اذاو

 ارديإلو .« هلبونتو ةلمأ ةكمفي رش نم بلطي راد صق ىتحن كل ذك لزي لو
 * ىونااتّرمَتاواهاصعلا قلابات « هلىوتتام وىلامللادوسه ترعخأ ام

 لف « هرادؤلا يركلاءاعدو *« ىونام هنت صلخاو هل سانم ىذت
 هنافك ارازاىف امرحم « هناس-١تافرعىافقاو « هراوجنف ةجرلاءاعتم
 دعوا سسلا نس هنقو قمضل هناالا 5 لجدو هنو نب ناكحو 5

 « هلكما ف هتاعمروت نم هعدوأو * هلقناسل هب قطنامخ * ليصأالا

 - 0 * ما نع ا
 هدم دمع ود دوأو « هسأب ةنشَح هدأ

 قادوا ارتي ال وقك ادعو
 اهتضقرهدلاكء|#اىف *« نكت ملاهتسااننب تقزر

 !هتعم تنك ارنمتنكم *« ول تاقاةدسعسام لس

 ثمل قو اهتمعم ”سسلا نملاةرامتاهنال ةلدقعت لةيروتلا نا هملع لبق دقو
 مالك فو ضقت ىعج ىزابلا ئضقت باي مهنا عيمصلاو ةيدوتلا ماهي اىعسبا

 ادن

5 7 0 
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 7,2 أ
 نت كب اق
 ىلا ىف ١
 يد أ نأ 2 1
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 هان وب

 أ امطمثلذا هتبجأت ىرتمرج هولا | كشر * 1ك ديادصاف |

 ه ءرشنرطاع نم امه.ف ىوطخا ام يلا عتسملوقألالو اظفاح * هم ال

 « هزخ ميخر ىلعزوصةم ىركف ىشوو # هزم نك أ لب وت همظت نأ اقرتعم

 | رداو #2 باد ١ الادانجاةملحو * مولعلا مالعأءالعال"لجورعهللاءاهأَع

 « نارهازلا ناضؤرلا لد * نارماعلا ناّببلاو « موظنملاو روثتكا
 ىلوقوهروك ذملا سمْخلاو أم دةئدق « نارهازلا ناكوكلاو

 ظ

 ىازلذةهلاتاةصورخ ال «٠ كارتشاحدمعئثلا تنأر
 ' ىاح ىنأذارخلا تدم + كامهناو محزم ىنرت لأ

 ظ ليلخارشفلا ىذ يلا مولع
 ”[بديغاف الغدق بو * امونإ_علا فام ”ىلسصأ

 امورصلا تحدمناىنلاو * اموَع لضذملاراخف جو

 (ىإ) ليصأال اريل ههف ىحدخ

 كور هاظ هانعمورو مشموهو لص“ الامل حار ةياغلا غلب ال لوقترسصملغأ
 *# هيريصل : نيع هنن جة تلق مورلا لهأ ن نه نيرءاشتملا ضعتةدربلا ةدمصق سه

 ش نلدو * سج لب مف * هنحي رق دوج ىلع ل دياميةدربلا سمخ ىف ىأ
 لثع « * عمقرتل هدي لح حاتح ال درية دربلاو # سن دلي هداعم ضومخغي

 سيفنرهوج لب « نير دلص"الافةهلهباو « عسقرلا جس الااذهتالك
 <ىبنلاحدمبهينتلاو 3 دبحوتلا ميظعنمهفامل 95 نيمَمْلا نعل

 58 5 عبرص تسع هنمل حراسحال 35 عييرلا باش ضوروهف 5 ديلا

 . عيبستللحاتحي سن دوأ اهضايرف كوشن عرفلا

 اعيسب نآةلاف رعشل ىف « هنسلدمصقلا سانلا سحاذا:

 أرايدلا»تقبع « رحاسر ءاشو » رهام ثددأ جا ”ىلمص «.الا يحي )

 5 | دولا نوعربعت عبط * ةيدنلا ةيدتلاهسافتأ 5 ةبرصملا

 ,ادقو طا مدي أن * هرم راو ”الانوذج تهبناذاابصأا ةقر مضفي و

 امطار « اهردهقذ اهمعن بئاصم هلع تّردو +« اهرغت هاج

 |رونلا حرف - رمضن مج ابصل اءاعهنسا_ح ضورو * رضخ هءاسش دوعو

 2 رغب هراكفأ قاقس تن ريو هءادآ دم هقو فال ىح 5 ”ىليسعلا

 هءاطن
 خه ىع

ٌْ 



 ال

 ماتوبأ هعش م ديلولانب اسم طغلا اذ_مبىفرعلارعشلا فلن ءلوأواولاغ
 هلق نارغعزل احر ء ماا ىفامهوةيزوتلاو سنا ةعئصل هذه نحأو

 | مهنمو همن, الورعشلا فرعد نمرمعم لهأ ف دحت ل اذلو لئاههريثكو ح رغم
 أ باينأ ىلع اغ.ايريصب كلذب هن امهونو هب رغل ا تاغلل | نمرثك اف كل ذ ىف طلغ نم
 هفرعبال اذهو ةمجانلا كلت ىفحاتفملاا صر م”ىطارعقل اود ابن ياهل ةقةيدوتلا

 هناف ىلسصأ الاى هذاتسسا حد ىف رغملا فسويلو ةمبرع ةقيلسهل نمالا
 هملعحيرذت

 للم ارثفااىذبلا مولع « ىاح ىضأ !ذاركأا تح دم
 (ى)ليصألا باله بقى دق « اموب درضللا تدم ناىفاو

 هتعالبردب «<ىبرغلا قف الا نم علطأن رادج « اظرقموامخ هلا ركف

 ادا تالاكلا نم هيف عدوأام هن دلاج عدبأ ذاهلاركشو 5 اهم

 #4 اَهلًاّتمهتلاسريدوحولا» ءاضأ : ناامالسوةالصو ه*“ .اهرمشمواب رغم تر

 « انقللا تمل قير هئاقلب هتاصو ماودب هعتم ىذلا "لجو زع هللا تينَخ
 نءعلعأوه مك كنا اوكرالف ىلاعتهلوقء بد الا ن-ح ىلا هتمادشرأو

 5 رعات | بتاكتلا#« بير الا لماكل اد سيد" الازيشلانافدعبو 5 قل ْ

 نساحمنا انأ « ”ىهذلاراثنلاو .« ”ىرهوملا ماظنلا اذ راتلامظانلا

 هاك "لو زعهللا غادأ 00 ىلرغملا ”رهز "الا نيدلا لاج ف سود

 انبي هلال عج نع #3 هلا قثورو هقتور لاج ديأو 35 هلك اعو

 ةراضنن ىبرآ دقف « ناسلا ةعاربوناثملا ةعارو « ناسحالاو نسللا|||

 رلبلطا ىلاعملا جرد ىلع هعب ديؤداهدتقرو *« اهلها ارعز ىلع ه٠ءالك

 سعشلاك هلضفرهظو 5 باد الا نسم هس رغص عمراص ىتح *« ”هللحلا

 نسسح امام ام ارينكح ناكو هب تايلا رصعف ةريهظلا تقو

 هتارضاح هاوس ءالتجان منيو « ةساوملا فطلب ىاماعو * ةيلاحلا

 ثااثملا برطالو نين رطم نش ءادهأب ضف « هنارواخرهاوز ءانضاو

 أ قايم ىفهنافص سنا رعام م فالجا « ىناوغلا لأ نعزيينغم « قاثملاو
 دب زملاهلضف ن ه هللا هعسوأ ىءسوأف 5 تاكثم ىف هنا ذ حابصم قرشأو 2

 ا د 0 5 َ . 2 ا ذآ اسم هل لعح نأ دنحوتلاَر يد هتتاهسرج نم سقأاو دنع 5 ًانوةربام] ْ



 هع

 « (اضيأ هوز«

 اك رم نأ كعض * ادءاصخ*نا كصوأ

 اكلاكحح اذ هنأف ا هكطصض رراغت ال

 ظ + ("لطاعلا ف ةو)
 لطابلانوروطلابسانلاف « الماعادغىدوهلانا
 | (ك) لماخلا ىلع هللا ةنعلف » ىهد تب اكنيدلا ف لمعب

 « (ىرخ | ةدمصق نم هلو <
 بتعب ل سانلا ىف هلثخ « لذاغ ىلع بتعتالو برشا

 باطملا نم اتوقايو ارد ه: ابلاط ىدمسإب نكت او
 ىبرغم نعءزنكلاثيدح د « غلا اهيفءابهصلاو ساكلاف

 2020 *ء(ةدصقنمةر)«
 | ادودخققشلاو اًسرحارلاو « ادو:روصلتا لعروعشلا اولعح
 ادودق حامرلا مث ارمئانفض م « الظلام اعساممحابصلا اواعج
 ادج ةلازغلاو افرق سعشلاو © افطاعم نوصغلاواد_خ درولاو
 ادوصسو اعكر.تءضآف تقاق 3 مهدودق نأن املا نوصغ تأرو

 : هلةدصق نم سقالقنء !لوّقكا دهو
 نافخ الا مراوصداودلقتو ع ناحتلا دقاعمر وعشلا اودّقع

 ناقع ىلعاببسالم تعلذ «: مقارا تلقف ادرز اوحش ووو
 « (اضيأ اهتمو) <

 ناضمرنمنونلات ىطغئد *« ادصم لوشي لاوش لال هو

 ناضمر هم-1 يلم هلو

 نابحلا لك قودي ردبوهو <«. اناضمر هتئجدق ناضمر
 ناضمرو لاضولازوال « سجتوهو لاةف ناصت اق

 ) ”رخ الالومك اذدو
 لالدلاو للدلا,لداحت « لاد اذ اهشف هبثملب

 لاصولانعّنلاىه:لاقف < واحلصولاوةلاصو تبلط
 1 ؛دبلا نم همفرثك رعش ”لكوهوءادد الا هضترترعش سد هلك اذه نأ لعاو

 سس



 ندا ا وما ريس
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 هوه ل دم مست هم دسم حاحا ممم ل

 لا ا ا تكول ا

 1 : قرتفمرمغ ل ضف لع اعماحو 7# قس تامركملاع اب دع! ضورأ.

 قدتان" دادلا تيرا نصح تاق: 236 هدسحاو تح صا انمز قتأال

 همعدتسا رمل تدتكو ْ ٍ

 ' كاين بلا نماناة واننا . هلك الطن
 ايامالا تكيف ايتن نم ع سنا او لاند

 « ميسنلاناسلب عب رلاىاعددق « ىناعلانيزلساةولسو < ىنامالاةائانأ]]
 قدرطلا ةصخ اًدرادهز: الانومعو #3 مهلا تلا اولهرورطلا تحاصو

 أ انمون تاعحالكيلع هثلابف « ق.قزلاراظتنالةفقاو ناصغ الادو دقو « |[|
 ظ ق- كا ذك لولو (مالسلاو)اديدجارورس كنان تددجو « ادنعشل
 || ةنمفس بكر رتوالب السان * ءانفلا ىداول اوم طش و عاذولا ةمنل' علط ا

 ءاذعل نم حارتساو هكعت :

 انس هرصءعفسونو م انا وانا هرمصمرب رع 156 رغما سول )8 |

 * بدن ”لكمرعش دان وأب تدئو ه بدأ الا ةعانصىط اعّي رمدعأشن « انانسحاو ْ

 ماما مس هك اهذارغال ربو « بصب لضفلا ةراحت ىفكراشبإ 1!

 م هدام * لاذ الاهل هزم“ ترس 8# لامشلا تاعس نمفطاأ

 تثتدج- د هو * ساأعل ضامررلا دهمفرول فرط تثهذكا * ساق "هلا

 ناكو + هيلا لصتو ثم كما ءاديوس تئتفتو + هملع اسس نم هنسف)

 داما !ىرجتوانلاوءّرجم #*ُ قران برزذعل نيب ىاصالا نادم فاقياس :

 بد "الآن م دروم هلو < باحرلا ةخسقةقْروملا لام“ الاو * تانشلاضعء

 نم هلوق هنم قدسنا امك ىو كدا ءان ناوندو * ”ىص ْ

 ش : هل ةدنصق 0(

 م ”ىناوغلا مأ حال قربلاو #2 مسدغأ مأ تحت زولك ى ده

 مو ل» اق ىراوسلا #*ُ ناو نلزئدق لئامتى دعا '

 : هن دنس #2 قع مف "لك فج ادا ارا تضاخو 0 قيقشلاد تام ملا :

 راسشلا ف ريشعاا ىدنعنى لأ تح « ردتلادودقل ةقناعم ي رحسلاءادرب :

 ْ رثندلا ثبح «نمزىوارستنس مخ ءر لا - لكاتب درو بارلا

 ج(برماض)و |



 !:وانارئادأ * هن نامرحو ببع

 اخ ئكرال لاعلاو هه هنا ىدرنال نودلا

 نس أمهاضرنامو هاضرنامءىتيام لا فر «ثلا لوقن ةماال م

 ا < (اضيأ هلو«

 3 | ص 1 امسبن» نأ قَدْ هسملع #2 امعنم بنذلا عممالوم ترصنأو

 « (ماسقلا بح .رلا دنع فلو ب

 لواحو هل ةعسو معلا ىف“ # ندب لك نامانرعم3

 لضافلا ميخزلاد دع مهتمجأف# ”دلمضف "لجأ امهيأ تلمس

 : «(اتباةو)

 فقودتالو ل راقد ءوأف دنس مداخ كلا“ اسآاذاو .

 فنقنل ران اااصأ #*ّ هاو تلقثد قنا ادعو

 « (انمضم هلو

 اناًرطرعدلا لازال ه رباو « ىؤهتاتاغلا قه قيدصانل

 00 لال ربال ىتضريخهلاءاب اروح وهامت'اك

 لاف ىرمضتم اهئ امن نبا اذهل هقسدقو

 نينا ارم #* نعكنامزف ءوُم كالغشلال

 اهاساكسمالا قانسلا لسربال © نطف نم ءانرملا ىف لق اكنكو
 هيلق اخ ءارعش ضع:لوقن منذو هو

 اكاساكسمالا قاسلا لسرال 35 ةب نت ءايرسمل عيتأ ىفا

 هن ريضوةبروتلا تماك هنو فورعم ناس الا ندوة لان صغهمف قابسلاو

 ءانرطاو ىرخا ماقأ :4 تقتلك ىذلا ءاصختادلالالثم ب رعل | ضعت
 بمنت امرت لاقيو ةرقادأ ىنكتو سمنلا عمان ولأ نولتننيبخ مأ ى عملة ود

 ءابرس نم مزج لئلا فو ةبضنت عج ماهسسلاهنسذختررصشوعو ع 25 :لقاك
 هانع ىذلاوشو رخآ كاع تس ندغ نمهدن ل سربال سءدلا عم هبل قت عم هنال

 ان بقتارينك ف لالا +يبرشبو عفالطسعورل نبا شدرءأشلا

 ناكحو

 عتق نباللبقوةلذتبم ةيماعةغل بن االا لبن مهلوقكىاعلا نع لاعلاو ْ

 ا
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 اهنم عمسم قأ قارضت ىلالاعف"الانمىهواهلاذ الا اهنمضامو
 ني ىخاملا ىلع راصتقالا,نوكي كل ذو د>-او لعفالا

 ةناماف هريغ نودةّدام نم ظفا كرتناو لوةىف تشو ىو بك ع راضملا ىلع
 ظ هظفح شام اذهوروومثملا ىلعر ديو عدي ىضاك |

 عوضتو « ىراحلا هدأ هنم قفدترح 106 ممتلا ني دلا "قت ىضاقاا )©

 « اهذالوف هناسل ةنسأ نم مان الاّتنسن « ىرادلاهرشنة ذة نادرا ىطف

 باكهللال [املو « اهذالفأ اهديكنمرهدلاناوخ ىلءىلاعملا هّمعطاو |
 نت احا #* يظن دقعراشتلا نم هدف ملغ 11 هع ميك هدج فقو ظ

 دعل #“ اللغم داوف ىف مرضأ ىّتح 5 رهقااورةفلا لظنح هتقاذأف + رهدلا ظ

 عئالط لابقاو هب ءسعأ لوتأ ف ناكو « الس ل سامظ ىلعةامحلاءام نمدروام |

 *« اضقلاىلاردقلا هقاسُم «ء ةداحتلا هنوناحو ه« هداهزلا هنتقزح «هرعع

 لوتيناكحامدع « ىضقوهتاءر نام ىضرف
 ءاضةللاباستوملا لعحاو « هنطغتالفاضقلا يع نم ْ

 « صوصللا ترةتفادقن الاو صاوهةرةتفب لوءاضقا ا ىلو نماولاه دقو

 قواس نمقرساذاقواسلاو *« !|صوصفاامتاوملا نم. ءاسهالا تقرسامل

 « هلابوو تارسملا نمةمالل!ةدئافلاو م. رلااولافو «هلام سأرب هلماعدتف
 . 1 نامالا هضعيو لدسأل هده لب * نانرعلا رطل ا عطاق بلس امو
 هعورو * همابصإ ؛ لماع -لكع مرهظأو #2 هثبصغ ىدبيأ صوقنم ضان

 ”لختا دودو « ىوالا هب بمع ناو بط /هلاحو # ىومب لل هزدحو

 فداصتهلو « لعملا كاله هيؤدرولابطو « لسعا!قىراذا توع
 قئاقنماهيذ عجبا دلت ىف ىهو * ةسفن11تاقيط اتم ةئم اعانعع»

 عاخ ءاضقلا نم سيل دقو هلوقكر رانو ملت هلو .« ةشجترت "لكن امعتلا

 هلح بصانملا بصت نم عامطالا هل تكاحو « هلذملا

 ءاهفسلا ةعذر اهتمّرمأو « .ةريثكتن امزلا بوائابحأ
 ءاهةسفلاةلذيدوهللاىرأو « هناركسنمرهدلاق مفي ىتخ

 « (اضيأ هلو «

 انملثم اموب ره دلا ف *« ءسما نبع ترممتأ ام

 1 ىيمنلا نيدلا قت ىذاقلا)) ي #



 أ

 أوهام اضيف هبشتلا ى ن أودوهورك ذام<لكر غلبأ عون هنم قبو ديرعتلا
 سل بدعءوأ حاجا ءامامارحل او « نيح لكف دا ف ذي لالز بذع هنائرح

 . هنا ىلع"ل ديل صالا بسحم ىئلاو مهمالكىريستكو هام هوغو < نع رده

 ءاغلبلا مالكن ملاعب سل طئاغلل لاق.ال اذاو "هله ىف لس: نأ هنأشىف
 ردا! انلقف ترثثهلوقو هظفحأاف ءادعامت غلب اهي شت ناك اذلف ةتكنلآلا
 روثنم مالكح دهىف هنم نس>ًاورثس قف الا ىف

 ركسءرلتا هده بام-تاةذ 0-5 ارك عب دملارثنلا نم لصفو

 رتب عصلا فرهزلادقعوه ىلإ « ختم ءرهز ضور سرطلاوأ
 الا دحأ لحمل « هلا شن بيدأ باش يف ( ىلا طابحلانيدعإ) يق

 « اتامدنل_قو ع« اهتافرط ةنعكناكو هلإ_ثرصسلا لاح ةطاخىفأ

 قوسال ن لالا ادو نع ع هرب عض لازام بحاصان

 قولا لمعت ّنملا لحال نكلو < ةلالم نعالواضغت ال هانوس

 ىناسإللا لوقدلثمو
 ىودقلاةياغلاوه ىدتعءمكمحو « ىول_س هلامىذلا َنااوه اوه

 ىدوي مالى هلوق ل در الا نءاح نمو
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 هشلاىف دصاان ىءقوأ « هتقلعل ارم! ل آنم

 هف ىلعّسملا لزنأو « هلق ىلعىوالالزتأ دق

 ه ( «تقامولتمو) <

 ئوةت هنا ا ىلءانرمو نمناس> !نزولال نمل

 1 ظ ىوالاعمنملانرقدق *« همءالح قازرلاىرتامأ

 | قف هزلاف اكس دلو ماوعلا اطخ نم هنا مسم عن لاهو ىواسب نعم :و سن هلو كو ١

 ْ لأفو ىو :الءارغلا فرعي ل هصنام ىواسي ال رك د امد عب ىرهزالا س ذبح |

 اهو زاخ !لعأ هَل ىو ىوسالو ىو اهتم لاشالو ةردان ىهشثدللا ْ

 | دع نابح ىنال فاثنرالا قو ىهتا عيت ىبرغت سنلق مضلاب ىو بال |
 || ىواسي ىععجاسملا نبا لاهو ىو لاعف'الا نم ف تريم الامف ىراجأا ظ
 ١ هياعس وسو رةنر كوس نأ ها.:طعنامم مل.ءدقلوقأ ىهتلا

 امرت



 دمشرعخ اء لاخلا كنلا تعفرت
 تمظن ىراردإاهاننلخ تمن

 هظاردملا ليان ىظ تقلع

 د جا #ا *خ #  هدقانأام ندغلا لاف سام اذا:

 د

 ' رومتيال لابظا عفر ناكناو
 32 قف الا ىف مهلا اناشذ ترث

 رمع-أدقلاوض لاك هنافحأف
 او ريكو اذنمسانلا "لك للوها

 رغب فلوق الادب فيكتو
 ردوح حالالفارزش انرام اذا. ع ىيضل ىف ةلازغلاءىرمعل ىرزبو:

 ريدم اح لالا طقن رت مَ « ههجولاّرط نس كالا مد

 رهظتو ودع دخلا تاس ىف * ةرظن قرمد مار ىظلصاناو:

 دعا تيلق تدان هنسا.ك ه« انغاو دارم نعال هبتقاع

 رص ىلا طاحلاالا نمنظأ 5 0 مو: ىلي اظلم تربص

 ربت سل .ميك تع لماج : #3 قمع هساقم ىضاوم تدعت
 روم ربت دلاىف ”لكو ىبمأف < القلاو نيسلا الماعهسف عزانت"
 ربك نويزلااو دنلا شام سنا و« امزاسر حملا: حار اص َتلقاذأ
 رو عدوا *لدا هع ةوصهدادزيف ىئطع هلزيلأ

 هبل سما حاردا اهضريلذ »4 هلاصوءاغّنا جور كد

 ١. امىلا الادس» #3 ةبيرت لك تقع لعت ليهف“
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0 
 اميويأ 5 5

 رطخ تازالد ملا ءامس ىلعأب د انطوم كل العلا' ماه تحربالف

 رطع نفلاو قولا دعرر زو ««هلد“ ال قو شملان ح امرغندلا ىدم»
 ىلا ىئدلال وك همأ !قومسمبارغاهقلاخلاكملاتعفرهلوقو

 لة بقاودو متكحلا ه« منن لإملا عفرو ىلاح تعفرا
 * (ىلوقهنمنس-حاو)*

 كلش ملأ نع ىن-غلاوهوارم +... ىردأ قازرلاو لا اوكشأأ
 ىلا تءفرو ةءاكش ول« امون تدسع نا َىطْحم ىناو

 حورط»نبلوقكر دوج حالالذهلوق
 قبالو لازغلا شاعاللوةَد هب ةحالملازغلاتااءلوقأو»

 نأاهاندأ عاونأ هل عيبا نقلوا وهواهلا ونطفتإ ةناسةنكت انهاهو
 اهالعأو هوحنور دي ديزركرخ الا ىلع اوه دخل هكفامستنب ام داس ىعدي |

00 



 ْ -- :رمتسلالا هب . لاقي لامط ا تدعسامو 5 شورحلا

 جي( نيراملا لا عننا دبع )8

 هدنعتوالا < هقفأ هحولءاسم سعات 4 لاص# هيرخو موس موف هماأق

 ازيصاو ع اجحدلا ٍرظأناذلركَف حابصم دقوأت #َ ةقرشم ف هملع حضي حابسصا
 |تاو 5 راضن هللة رق تفج ناو * امنرلا جر هنمح وش ريشا خا

 د ىقضلا تاقوأف 5 هدامع جرفلاراظتا ناك اذاو « رابدهقةرادكن تن

 قدمو *« رارح الا بئاصممظعأ 0 نارتش الا برقو يف ةداعس اهلك

 لئاقلا

 لفقاع ةيورب ىف ىسش 1 نأت نع »* قااثلردأ ملف قا نم تض سا

 ْ م لمقاك « ءاوحالا مزلاك د ءافشلادجت م ناف

 1 ىمأن ىمسشي هب بل ىديىلنخ *« اكلهمهاو دنت ق جلا ض سئرأ

 ظ سانلارثاسنعدعبلانىنهتىوس#« افشالفامكحرطنأ لو تسنن

 | ىساب نم لقعابرفظأمل ىناف « هئازجربخ سأبلا عمتى زب
 8 ناهي اودي او *« نتمالب قغلرتلا ف راصقلالوصفلا ىف كتدقو

 1 نا
 هلزام قدستنأو ىعتجا بدأ ف ( ىيرطلا ىلا منملا دبع

 نم « اهنادصأردلانددع نيشااذا تالكرم 0 اسما

 ظ ىذلا املا ءامب سوفنل !ىدتو * هماظت او اكاملذوتعلا مسن دقع”لك

 ضاررالس ل ممفظلو ه تالظلاّنمَاتحردلاو هنا دادمو
 | تانك شرد دقو - هلاك كح نأ فاكتولو ردللالو #2 هلاك قالخأ

 هلهم فل نامشلاو * قالت امو باد الادر اود ضننقاو + اهالتو لذفلا

 ْش اولا دس دع هلط نم عونط هدنعسؤنهدا سهو * هلعشلا

 أ هاما تادلة ةيشمالا نوهت اروس برشو .« ةدنملا |
 1 ١ اهل دشن أ ةدصصقنمهلوق 3 هراحت-أتامسو

 رمتم رث املا ناصعغأ عناو *« رف نع لئاضفلا ضورهنىقومأ
 روظتو هنم ل طفلا سمت قرشتو * العلا رثقيهبىلوم نم هنا كل
 ري ل ركففادنمبعالو +« ر هاوش كنمسرطلار ع طاش

 ا

 0 رتشس «فاسم نم عم ىأ هن « تنم تن لهركفلا| تص-ناتهو

 سف 0
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 بعير 0
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 ابلاطو وس نا“ طف ءاملاو و ع وم . مذ
 ١ 0 اهاواد_جانر ط تةدصو + اهابالم تنعادو ء سضخنأ ضورلا

 اا ءالمع اههئاوذ فادرأ تعفلتو + ةسنلااهراهزأ دوقدنخ تحارضتو

 اه دعب روسلا داك * ناحييبرلا ضراوساهرابشأت ومار 35 .ةيسدخسلا

 5 اههصتريسدي عتقلا ىلا قوعدنىل بكف 5 ناسلا اهفصو قريت اذا ظ

 :لاقو « اهعسن ليلعاب رلا شرف ىلع دوعن ناو أ

 بثكلا ىلء الط اوهز ىف لاك« بسلا ىو نم ضورلا نا ىالوم
 لاصو'الانن ا در“ الا رطغم «: لاذ" ال ! كتماراشعم

 رهزلا هسماك احمد « رر دلاب دناوا اة نيف

 ماكنا انرلان هتك اضف :«٠ مئامغل ا ءراهزأ تفءاصدق
 رهزاراززا ع 5 روذل انكم ىلع حب 2 رَدهَو

 داطأ الا اهناصسأ تخراطو < راطم" الا ايرلا الح ترهظأو

 نا الا ردم اهسطخ * ' راصت الاربع هواعد ماقو

 اطمدم اًفطر_ةماقوطم « اسودتدق حاسدلا مهم

 دحر يزرلا ندعم نم انعص ض به لل_هيسعلاب هماك اازر لطم

 هوصلاءرسم اما وتنش ف مولا ب
 حرفل اوى ريت الا باحساو « حرتلاو مومغلاو موههلا فناو
 تلعأو انهاا,تاريشم « تنددترورسلاتاقوأ ك اهف
 ل.هاذفسالاتسردعلاف + لذدعب شاو”لك لام عدو

 سالا ف ىوهلا مكح ىلعا دبع#..نكفلا قدقرب بتاكت مدو
 نالوغلا دّرتوىدلانع ناطو الا ةيرغهتدسقدق

 يب:اكحب هنقومهديعل + بقاثلا باها اانالوم لازال

 مالسلاو تاع الارب 5 مالقأ الا امشون ت< دام

 ىالوم * ىو هتبح أف هب لزنا عأ ىكششد 0 وا

 + رابعرهدأا قناسن +لسملا]فو ب يعل اونا وجو ره دلا نم

 رهدإ١ناف «#  كلا ءاسأ نم أ هللا ىلا لكف « ندع نامل
 تام دان 6 سودؤلا تنغأ مو + لءأ| امم دون هللو دع لود

> 



 اند
 : رسم مصل ان عصا ع دس 270 الا ل ل ل

 : 1 هدمت لظو 5 ٠ انامقبلاجرلا ق نا لوقت « ااثلا ةمساب هت اجغ ميصريشامنو

 لإ «رافقلان < امظتةسءافطو ةناك«دد وجو # جمد مو[ ذذ ضورو بضم

 ]| ضع نمنوملافاهانس حالاذ ا ةعلط «راونلاقادحأ اهئاشر طقأو
 ا! انماماهكلوقتو « ادنلاوفراظلاءامهئمرطاقتاذاهيتنت ع« اهارسأ

 ش يادااوبجع # ةصعلارار وتم ىف هشسو ىد ىرحدقو 5 ادفاماو دعب

 )ا مالقأالا نمقيسسلا بصةزاهشس « ةبحنا ةبلسىفوهللا لمخ دارط مان"الاو

 ىل- "الادب تفطق ىتح 2 لمصأو رحم تقولاو د يعينا

 عام "الا فرت هتبمدب اسف د هراوأ ةسنملا حابر تآفطاو * هراوذ

 « هالمأامخ « الاخترا ناكمومانلقت لج الاد أاف < الالز امل ىلع
 ىلاها دهأ :دمصق نم هلوق « هاشووهدريزّرطو

 رخغزلا مك أ مألطلا طا اهز < :ربهزلا ىنش مأ رف اديررغأ

 . || رطقلاب تامسغلا ىديأ تطقن اهل « صقاور دوربلارضخ ىف بضقلا مأ
 رضخلا اهسالمىف دمغك ندسمو < .ارفصعمماكلا كا :نم نيخراخ .

 رهزلاب ءامكجلاااهنمتز ٌرظم « افراطم اهنم نضورلا ىو جتددو
 ريقلا دمغم نم صصلا امض هيلع «  أامراص<لس دمىمللل اميز ىلوو

 ريتلا نمتنيذادقاحارض'اكلا نم « افنثملازغلا ىمطاعي تاو .

 رسكلاةباغافوكورمس#ب لوصو «* هلغط ىدنهلارتالا نم يخر

 زدملا اوف ادضإ ب تام ادغ اه :الماع سم هشام تمزاذا |
 ٌريشنلاو ثعبلابن سلا ىف ىنأ حلم # اريثنمارعش فما ةاخ ثعبو

 رصخ اامظوكتيتاندققلقنمو * هحاشو فونثلات ابرد تو
 3 ةمادم نم ىَمللا ىدث قعضارب

 الأ ردبلاةحارفسعثلا تبر تحالو <« تاليضنالللا امام

 رعشنم نمظ:لضفىد لئاسر ©« اهسوُؤ كح قوفردلاراشناك
 ىلا * نامزلا بنقز هوفض نعلفغو *« نان'دخلا همف مانم ولى به ذناكو

 5 .تاننلا ىآز املرظقلا اهطقأ ةفيصصو 35 اهاشؤو عنسرلااهزّرط ةضور

 م ىدزلا اهل دبقوأ دقو 3 هعولواهقاروأ :ءارقف ىدربطلاو «* اهاشدح

 نءاهلابع يدسنلا ناسلب ةثّدحم *« مدلل ةركاش ىهو + هعوعم انا
 دج



 حابرلا بونه اهلان امو ب هرشلا تاواطةامسأا ىفةضاه
 حامرلا نمور اك سماهاتر ية انحاق برا كدب نفلآ

 قيرغف”ىرتملالوقك ادعو

 اد رمضهل طن ارخأ اأدغ « ارقريلاهعس مالو

 ضعبل ةعافش هاد“ الا ضعب هنمسقلا هنا ةعب دبل ىركمل اذ اّمسال اهنا دي نمو
 ةهيدب لاقفهدي نم لقلا طقس دارأ امد بتكمل لقااذخ ًافءارزولا

 امرط ضر' الا طمس تاعج « افصو سرطلا هن:ءقاضالو
 ىهو ناصامل ةهشيئباريزولا ةسث ىع ىف ىرابنالا نب !لوقهلك اذنهلصأو
 ةروهم

 تامااأدع نم لالسع مم هد 0 نأ نع ضر الا نطي قاضاملو

 تافانيلا ب وانك ل « اوائّئساو ريف وحلا اوبانأ

 ,قونمللمهضعب دشن اهو
 هادف لاوأ ىملا غلب 95 هدولنأ ميلا فاح ْ

 هدر ندربو هنليت #2 الذاعل ا هملع تفكع

 هدحو نر ّنهل دعب نسخ 1 رسب هللاو

 ْ هدربنأ ةح الملا طرشش *« نم سلو داؤفلا بلس

 هسلع تحمس هععانأالا ىريمعىرعاشاوعافاوا يايا راما ادهو

 تئانحلاو ايصلا عمر ىلعتبفو + بكانتعلا

 1 قنملا ىلا باه ولادبع) ” | نواجتح .ناكلا ةغاناع خف ( ىننحلا ىلن ا باهولا دمع

 || ءادرا.دت م لعلا بلط قرصا مدقامل « بابح"الاوءاهدص“الا لج نم
 الءرهدلا نماحر اذا« هلا لم الآ ةيدمسُش نا وفنع ىف ناكو بارتغالا

 نوع تّهبو « هلئاعث "لمن سامحتاد تصسدقو « هلحتو ههأءار
 | فمسو « هلال , دماحلا ضاير فت دّرعدقو 5 هلثاهج عس راراهزأ الا

 | اطنخ الام لعفت هتحاصفو ه« هلئاه دل اقناع تقلع دقو ل !هعبط د

 ا رم نا رصسلا هرثؤيالاع تاتو #* نارشلاركسو نا. كاركسنا ركسملا

 باذعلاتاماكلاره«وتاثفنلا |

 هوحولا ناس نمريملا اويلطا ه اق- لاقذا”ىذلا طرشوه



 فادرأ للا هوجو ن اكىتح *« اويكراذامهق مهرظان كشد

 « (اضيأهلو) :

 اههكسم لبق بشي اهاولب ةدارب 5 هبايشسأر مان الا خس نمو

 اهعصن زرسأ فماحامدج « ادعنم ةحصنلل اعممعرب نمو

 1 (اضيأ هلو *

 ' ىراوج داعبلا ىلع رب نأك + نم نزحلاو مومهل! ىتمواس

 رابدلا بر ةءاكب ىلاهدف ع اناتشاراداادعب ىبأ تنك

 ا انو ىرثلا نيهر نيفلاد_ةف ىلع ىوش بلقىأ

 « (اضيأ هلو »

 مومهب ةيبلقو همضراع ىف, #* ىوجلادعيىونلاتمرنملاحام
 مورلا ضرُأب هقرافم تش 0 هتعسجورصم ضرأىهداؤ_فف

 <« (اضيأهلو) «

 روسلا لوط ىركف تيذعو, « .اهتيئذأف ىلامالا تبصص
 رددلا سفن اهنم تجرخأو , « :اهتفخ امو راصلا تضخو

 رمسسةبلا باهر ىفاهتقلعو
 * (ةدصصق نم هلو +

 7 ةدورلضصولا نءاهدمج تولو * هدوربتتربام_كلارصعلام

 ١ ددفلم) قزدىدنلا طقس نم م كيتييع لاطلاو هدانو

 هدوعي ضاسلا عانق أف 5 اهيغدانرادنملا دايو

 ةدوهش ماجلاىلا مامزب 3 نكحاو هبلعون< بحلام

 «([تيأهلو) «

 دباع كا !هيسفوبد 5 اءانملا نااريث هلئطتع نمو

 نك الا صور نم ءرملا ءانح# سأد توملا قادم نم غاب او

 1 ء(اضيأ ولع

 لح ىف درولادخن »+ ىفاو ارد بضغقأ

 ليل لظلا صنعثو «+ ةصخاشرونلانبعوب
 < ( عر ىلع سأر ف هلو«



 06 ظ

 1 5 ا تالا" 2 هل.ةاتيمحونلا ىدح ناكول 3 5

 1 ْ نق دسمفملا ظعولاب تنالو ٠ # اتتكر ركب اظعاوا 0

 1 : ِ « (اهنمو) د

 نوفد_هدحوملكنقى # هناالا سمرلا عصا دغو ش

 نوه لاوح ب دج ىرت سو « هوةعو لالا ىذةجر كدفَح

 , نمأتل اهتعءانثا ١ نس « الماو>- تءنصام نس احم ترسو

 ىرج أ ةدلمص#ن 0

 اهنثت' ىوهلا ىف رئاخ نع دم انهت لال دا انة .
 اهنقا واللا دانا #2 ةتلتم اوال شاف ا

 اهيفتع فيك ق وشلا عاول # هتعهم داوس يف تق نمو |

 اهثديمارغلاو ئرطان نع * نحمىوهلاودصلااهدعس
 اهقارت قردلا مسظتناف "ب تعشامأىرأامقراله -

 اهمرغدودصلاب اهظلنو + اعزذ_ك اهدقاهكتف نع
 ابكت نوصغلاف ترطشوأ :« :اهتعلط لالهلاف ترسنا
 1 اهسففريسعلاف تهكتوأ '*« لد فءاظلاف ترطنوأ

ْ 
 ىقادكع ثيبلا تططسوأ هلو امرها سعقيدص + #* انها لقوامي ى "يؤم :

 ها رظنبلومسنلا اهشاو فوخ لبللا نمانهو ىقرال ىركلاب تعمسول
 اهن نمسصلا هقاذام“ *« انهفّردعلاههط تثعنوأ

 اسيوط: نامزلا داكس الف #4 ترتشا دنهل نم ةقش َس

 اهم دأو :زان يوكسصأ 35 اصصغاسدعب رهذلا عزت

 اهيرش ناوهلافامذخرأ < ندمت الب 'ةئاضتاغتانا
 اهيدم "ىلا تام :* ىف نامزلا اذهلادام

 اهكيبابستلاو ضراعب ةكحاض بيشملل عئالط
 + (اهنمو) «

 اهنح عردملا رام 'اهئم د اهس ردم لطب ال ةسوردخ

 اهرتئذلا كالمءركذ د انين 1 ةاورلا تانو مل قف

5 _--_ 5 » - 1 
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 * (هجاهأ نمو)* :

 فاك اوردص اهتءالطوكشي . « ىلع راتولا رسا لعنلبسمو
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 ك0 - اممم ال مدل مسيسسللا همم اصح -سييسسسسم ميسسس سمسم هم ل دسم

 . ه (ةباصالاو ةلاصالاو ةح 5 اجرلاو ةحامسلا لهأ )* ةياصع ىأوةباصع | د

 اوكلمرارحالا مركلا دبعتسا اذاو « هباصتاوفلخ ءاونالا تفلخ | اذا مارك 1
 2 مههربغ تم نم تمعو * مدمريغتقراف نم تق رافق #* هباعر

 « نينك اسنيب عمج الف نعللا فا هنااكف * نيبلان عاومرهدلااذكهو

 مهلا واعو ىدب فاقع #2 نامزلا "ىلع ناعأ اععو ظ

 مركلا عاضرهدلا لق فو #* نيمرك "الا برعلا نمىاف

 ناكريخ ىف كل ذدعب لخ د من #3 نامزلا كل ىفابب ناك نمخ

 ان صو بدأ ل ضاف يجي 2( قواملا سب نيدمت (

 كسم تدخر دادم ةملاغباهمعو » ار * بدك

 3 تب'لوقعا انيح ايراد ضاير ةمقادنع * تنك_ماك « ف

 » هتمعزاس ىلاعملا دي اوأ صننقاف 5 تلقح نع مولا ىرع "لح كس

 عمدطت ل لدتعم ا + هلمأ نا نمفراعملا تارك ىنت>او

 هلسىف تان“ داحلا

 لمس ناهد نع فرظلا نك <« وانثرهدلا هدنع فراقلا نمام

 لئتاجخو + تان.سح رهعلا فئاح قىه تاقيوأهغمانت تناكو

 ةعلط لاسقاو « ىرع ناو ةنعفف « تارهزلا ةمهاز فاطقلا ةمنادبابشلا

 اًمفتم * قروم ةسشلا نصعو + قدغم ةاسحلا ءامو * ىرعأ

 [ منو دغلانومعالا ل دعال تح الزان < اصلا افا لمضعتلا: :رحاه ىف

 تو.عالا رداسالو 5 ىدنلا عمدي سخرتلا فرط ريغ ى ام امالو *« :امنصلا

 قوسو * قالخ "الا سلط قالطرهدإاو * ىده نير اسلل ىهىلا موعتلا

 رابو بد" الا ههفدسكى ذا !نامزلااذهك ال * قافتلا هسق قف .ال لئاضفلا

 اهزو * عيرملاهعبط هيداجامت «راعشأ الاترابو * دؤوب ىت

 ىلاعتهلل!هجردلاولا اهب قرب ةدصصق نمهلوق + عسر نامز لكى در 3

 نيصروهو دجلا فضرءدتو * نون تائانلاىدبأ لابام

 اعلا ةفيبب باسل لك * ىضرالو دلع ىتعالرهدان

 ني نامت سسانع تدعو اذاو » اهعقو عزستؤوؤملا ىرولا دعت

 ظ < (اهتمو) + 1

 يب



1 

- 

 عم
 121 :ىل

 نأ له "الا ىف نوكيا اب هئلاو # نطولا فناك ام بعلا نهأ تيأر 1

 ىتقاذأو #2 ههمتلا تتعب نم قوهتلاثبااابلالا 95 نكوكحسلاو |

 #4 , قيس قسم نم ىتحرخاو * ههشملا ىف مدلا ىئنتعّوجو ىذ“ الا

 ىئدح + عانقلا ىهجو نءتفشكامو »ب قيثولا ىدهق دهملاف تدشو

 عاضرلا لبق ىتمانف
 داونةدعاس لفطلا ءاكن وكي * اهفورص نمهياندلا نذؤتام
 دغرأو هسفناكانم عسوال #3 اهناواهنمه.كحبم افالاو

 دديياهاذأ نم قلب فوسامب « هناك لسا امنداارمسبأ اذا
 ىسعن ىنداعو 3 ىلتعو ىركف ىريعس ّنظلا تأسأو #23 للطن هترهنذ

 كلناكن ا كريب كلاخ « كسنج نييك ودع ىدعأو * ىلهأ, كنظاخ

 ليلظ اهلظ |

 هللا ماكو #3 حرف دومبعلا ىلا دومءلا نمو » حدرحو سوأ مرق ل :

 نومع تهبنو + ىرسلا تدج تلحراالو * سيقاام 1 || ظ

 كدعوأ

 ىاسوأو ىناقسأرثك * ىاد ىكترضام ىلا ىلع ٠

 ىالضأ نيبىقدعنأك «أذاىودعنم ىتارتا نك

 بةعرفدلاف * راديلارادبلافةصرفرمغلاو *« راديدادولهأبلغأتاَقف
 * نئنعلاهيتئتاملسيلو «© نسح هاوهتاملكو * بصنزحلاو ه«

 مزعلاو احرلا هقيفرّرج با خامو * هيراقأ مسهلكس انلاف بارتنمناكن سو |
 ريصلا لجأ امو # رادق' الا تدعاسناتثلا نسا امو 5 هيئاح

 ف.كحم لبالاىلا نورظتب ةلذأ ىلابعت هللا لاهامو د راع" الا تريصول

 ىلاو + تصنف دك لابحلاىلاو 5 تعفرفدكءابعبلاىلاو * تقلخ

 هامل ااهقتمر اذ لك او «لبمحرال كل اداشراالا »« تعطس فرك رأالا

 بوغتلا ةانطازع زع متروأك *« اهاهأبامون ناطو'الا تنكو
 ا

 بري هسفاهشرتمل ةوفج ىلع هين زا هللالوسراذهو

 سنقا يح هلال لج هللا هملكحف #2 سقباهنمىأل بهذ ازا سنآ

 5 ««اسؤراوايدالاو ه-العلا انئاداس عاب تكرت #23 ىركلا ةنس نم ئظ م نظد
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 ٠ لد اونلص ”الاو قطنملا ف ىنكرزال + نالسجلا ةلقل حرش ف « ناببلا
 نيدلا فمفءلضافلا هين همف لاف اكو هو

 ةناش ةصفرو هتتتررادقم *« نعليعامانعالهج ىلئاساب ٠
 هنايو هفيرصت نعل بفك * ةنأسو ةسقب رعت 2 2 تضأ

 هناكم دعبل قعدت ىثلاو عضاو ر دعه بفكرذعنالوأ

 ىزوملا نوراه نب ماع لوك ةريثك أ دم هءفهريصعءارعشتو
 اًشميواناود ع دماولامف * اتسوامدأ مسوتلضف وار

 .اًعن خذا ا داعو مهن وتظ *مهتي دك اف كنم صقنل ا اومارو

 انج ث.حاوموحوأ كلحم 1 اول نأ دعس مغ مهاج

 انش ثدح فرااعملا نم تدوح# . اسعد يح اربا نب | اد ف رصت
 اتخراشح مهلجأ تنآو « انسخ داسلاك موب ف كو
 ىداوالق كرب نءو هنلا « « ىلاعملا تدقلت نم عرأو

 قمن نوئلاود هادانامع * ىلو ترك تبدانأ دقو

 اننك مَ ةطالدلا كصصتو 5 ىلاسللا ب داع كسفكب نأب

 اني كلاداع رس واتو فرت 5 ملدا تكفر ت و ادقو

 دع

3# 

 ص211 ا ا

 0 57 الا ةيصعل تع قددَصَن انور انيك ود

 هر الو نيبال غتلا» ال قطنم نم ةضءاهدخو

 ا * ارسقس عشل |ىلاعم اهب تطبو

 امناسعئلاواخأ اهل نوك ه« نأه. ىذرتول ردا دود
 * هظأحو هزع هن هللا دن ام لضفلا نمزمشتو 5 ةهاسوواملاءاردقزاحدقو

 || تاعالاوهبناي ةمكنلاف عدبالو © ىارباستدلا فرخزل هفرط سيلدهز عم
 هحوتفنانملا يعت نمدازو ٠ هحورمقلا حفر « ىنامي

 *« (اهلالط ازاهموسراةدوعلا بيسو اهلاوح ا وريصم فثلاثلا مسقلا) <

 ىثو * هماع ءاندأ الاو ءال_ضفلاب اهعونر  ةرهاقلا ريصم تناك امل |

 هدلبهض- نمو تشير ىذلا ىركوو # تحردهِنمئذاا ىدعإ

 : تجرح

 ا ١ امارتىدلج سمنضرأ لوأو ه« ىىامت "ىلع تطن اهبدالب أ

 ول ا نادت

 مل يس سلا 0 ام ما مه سمح م ل ميج لل 0 يو
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 + (ةدمصقن م هلوقو) *

 هرعمالو ىلمأ نم ما هرطخوأ بلا فىل ذاع

 هرصشنمءاف الاف تلق ه ام كنظأ داو ق انأ
 هرم نمواملاقوذت نأ * ىلامالملا هسف لطتال
 ' هرهز نمرشنلا توةدنأ « مذ! نم بعشلا لولحاب

 اهعاطمىتلا ساونىبأ ةدصصق لاوذم ىلءهذهو

 هرغمالو ىلل نمتسل * هرفعنمباشلااهعأ
 هرعت راتلانومكك يب انلهفن انشلانك
 : 75 رع ْنَم رمل تولي دوا + رد" نع ريطلا دوذأال

 ْ آذياهدهعب رق نمو هنأ ولد فهل دووط ىهو

 ليعامسان ب مهاربانب ليعامسا نب ده نب نجلا دبعنب هللا دبعنب ليعامسانث مهارب نب ليعاسس])

 د# نب نوحرلا دمع نب هللا لسع نما حراش ف( ىلا هب ”رذ نم يفاشلا ”ىدسزلا ”ىولعلا ىلع ن برع نب فسوب

 ىولعلا ”ىلع نيرمع نب فسول نبا فطوأ هلذف باح“ #* ىنامالا رامت ىنحت هدم »* ىنامع ّرغَأ فاشكلا

 ىعأاةييذنم ىديزلا هراكشأ مث دحم باق « باد" الاو ىناعملا ضايردبتبصخا «بادهأ الا

 بواقلا ناحير تبنأ ل قبلا عبرلا تبنأ اذا عب رم عسر و + بويغلار ارمسأ ىلع
 ديس ايف هقريتيتل و *« دس, دأو *

 ريك الآ ٍديدعلا قعمانمطتم 95 ادحوأ:دامسسلا َمآه,تدلو

 5 لئيضفلا م انا ةستنم تام دم * لطملا فرعت الة ادع «سفرهدللو

 | هعدبأام اهسال « هنلقنلاو ةملقعلا نونفلا ىف ءاضسلادملا هلت رهظ ىتح
 5 اهيولقاضا ص اماهفا ىثمكف #« هس هنن رعلا | قد اف دن مريغصا !عماخلا حرش ىف

 ا يريد اهببطالا» اودالا ف رعدالوأ

 برعلا لصأ لمعاعساةورغ « الن الص وخلل نكت ناو

 000 مركحموه «* بدلا ةرصتواعو « بسال فرش عم
 ةقداصلارامخ "لاو ى نوم هنع ثدي دحلا نأ اي « نونذراذغلاو لوم

 ارو>و 5 نسنارع راكب أ هران نم تيأر دقو * نويبع هنسامم ىلع

 : ةرسعزلاو ادّمع اءرثلا ىضترتال * سناوأراكف الا ماسخىف تاروصقم(

 في رعتو ريغصلا عمال ح ريشك « اطممالؤءادرّرلا سلتالو 95 اطرق

١ 

 ا د



 ىلاعت هلا

 تحاص ىدوسلا ىداهلادبع

 ةضسىف ىداهلاددنع هلوق
 باذولا دبع

 .لاطملا ىلع هلا ىدادرتل 5 تايذاك دعاوملا ىبحنو

 هنع هللا ىضر ضر افلا نءالو

 0 !نيسيعرملا صاد ىينب 3 هزاح# ىلطماو لصوب ني دع

ضدأ اذه 8( اعتقل هجر يلا رهام يزيح ديسلا ]) ©
 .ش فارشآ نما

 + دو ةم اهت فرع هنم حوفيارع شان اص أ ضعب ىف دشن دقو نمي رصعلا

 هلةدصتنءهلوتك«دحما نمهمفاسع مجرتيو

 ددرتملا كدينح كدعلوزمو * ددعملا كلدحو قلن يأ نم

 دغاك تم دعادغلمحرلااولاك دع قرت يسرا لزرع ادعو

 دمبثو بيذعلا فيكى و ىأب ه دم-بثو بردعلا ىلع نيازانأ

 دهعونودهعتام لعرمضخ 0 هك اراوهماشيو همازخا

 «* (اهتموز <

 دصقت نيح لك ملاوٌءلاكلو 5 ةّرم ماع ل تحدمت#ب جحا

 ٠ نييرصعلا ضعب لوةكهملا قوبسمريثك ىنعملا اذهو

 دوذولا تت اها ني ؟لكتس '. نككرشتلا لف تأ ةدعك

 اذه نس ام ناسف هنام دن ضعب هل لاك دقو مالس نب دمعسلوق هلصأو

 ش ناك 1 تون تنأو ماع لكملك [ق ينال هنم نسحأ تنأ4لاسقف ن نامسلا

 نءل انه دهع برقر :نميو يح لك

 عج لضاف © ( دووشملا ردا كايلادع

 مس« ىنادنم- لكى هان هللادفراعو * ىناعماراع ظافل" الا ناصغأ ىف

 قارامبد' الا عد أضن ع نم عجب + هقيشحل | ىل ازاخنا ةرطنق نمر اعلا« هقدر طلا

 راعش 00 # اعنصدورب هس ةقرا هتدس>و * اعدص

 * عوبطمهرعشو * وكم هسرطلاونم ىلع هلقن اك ام « كولا

 3 عامسلا ىلءبرطتو »* عاسسالا هيدلت 3 عوذ صه لودقلا فك ا ىلعو

 ةرمك *«ناججرت ةمهلالاةرشعلاوهىذملا « نافرعلا لهأ نال ىلع ءرثك أو
 8 ىرضنابو همس مان * امعاو كا فاوزاح فك

 رظنلاوركفلا ىثع ريغ # داحأ ىلع ىنذتال تنأ

 رت لوانافرغ مار 01 ىتف ىأفنع ةريح



 انما
0 

 0 ٠ ءافامنا ضعب اه. حدمةديصقى مهلا نب "لعب ىدتقادقوهو |
 ظ رقعح ةفشللاو لب ىلماو « دمع ”ىنلاورركصأ هللا

 ا هو<مي نأو ص همف لاف قح هرصعءارعش هباعدقو

 ناذ . انه مو هئذكو * ةمشع مامالا ىلا تاصوامل

 ,«(اضيأ لاقد)

 | انذأف نين غوااريمأ خدم »+ ةدمصق لوشب نأ *لءدارأ

 | انأاذكل اةفرهظ ىلع اف+ ةماهانناسعتال هلتلقف
 ىلص”ىبنلا ىلع ةالضلانأب راك ذالا قح رض ىلاعت هتادجسر كووذلامامالاو

 نم ىيلخلا لاهو هنا ناعس ل ئمىف دراولاو اعرش ةعونمج لدم ىف لهو هملع هلا

 بد رغنم(ةفسطأ ) مههقذىف ههحواونسو ةهارك' الب زئاج هنا ةدعفاشلا ةعَأ |
 1 دينا ا أ دنالا ءايدأ ضعبن أ نمرهز نبركبىلأ سا ىف عقوأم ميلقلا |

 ْ ىسادنالا لاذ هلحأو رهز نا هسرك أف مهلعنا-ارخ لهأ نم لضاف لخ دف

 ||| هباوجمهفي لف تريك لاشفمت ارعشو مهئادداو سل دنالا اعف لوقتام|
 ْ د هدطوحو مف لاه ىنتمل ار عش تأ ل هدربسأو |

 تعملاب لاا

 لإ قرشملا اهف سلو صوعثلا كلت * تداملل م ا

 لوقأرذتعاول مهل * ا ا « ركسلف ك سفن 'ىلعف
 هلوقو سحمتلا هرييكسس“, ىمطلاوأ ذارأو ءاند "الا ةرواحم نكتلفاذكعأ

 | لخادلل خرلا فرط بلعتلا ناف عيدب مايا هسمق خلا دعا ةديسصقلاىف |

 قاعاسا نبال وقهلثمو فورعملاناوماساو نائسلاىف|
 هدر الاعثالا اهرفش ىلا * هدنع هله "الا الملا كإءولو

 هدسأب حامرلا فارطأ بلاعت * تعالت ودعللا ثس دماذا ْ

 راسهم لوك ةفاطللاءامهنمرطق» دكا ئدعرأ هلوقوأ

 : ىد_.عاوملادادرتْك لا م ل دانسام ني دلاب ىلطام أب 3

 بك او لقو لطملا ىلءمدف 8 قدشنال موج تنك نا

 ىذرلافيرتشلاوأ ئ

 لطاملا ىلا ىدادرتلوطا 5 ىوهأ|مب رسغلطم رمت ْ

 ىءا رغطلا لوقك اني دحو امي دةرينكن سح هلثموأأ
 0مم تتش 0

| 

0 

 د صمام سسوس

 0 ا ا مما 1 1 040 هيض

 نيت ل ل مم ل سس سم



 ل+١ا؟

 41 للف ل اردب تبارك : تعتربتخرد_لاك انا تحال

 ىنجأ نولي هبسانو انسح « هسيق ءارا لاح اهدن 2و

 بهما لدملا هبت اهقطعلو « اهتوفج راسكنا زع اهفرطلف
 ٠ « (اهتمو) <

 ىذكاو دعو اكيرقسنأى .« اهب ىحأ ةووزب "ىلع سم
 بشل ناك قيمو يما + جلال ةاحسأا لست قر
 بذكمو قد_صمئبءبصااو « اهلدىير عامطالانسسحألام

 : «(اهتمو) « ّْ

 ىهدملاديدملنا اذ مل نم 0 ىلطع زوذأ له ىرعش تلا

 هس ذم نم هب هنودأم # عنمم لالا ىسمشل ىلرم

 بقرتملا فق الاب ىنبقل *» هدوءوق ىما دمكححص نولتم

 بلمتريثك اولاهدق ىلقلاو * ىوهلا نع تبلقن!ام كلام بلقب
 بسن *الاءل شتت اومءاسلازكذ *« نعدعو تلطآ دقت سنا لخ

 تف ند“ السستاو« انئثلابوهلروز قراخرر هك .

 ّْ بذكم لاننا نم همف تلقام « نمواشدلاو نيالازعتاقصد

 ٍ .٠ فم نأ ككح -”ىو ىلا هقاصوأ ىف تش املقو ثدح

 ” 0 ارسل فو نه كنعو + عر لع دبل فاعدستا
 ظ اريستكى عملا اذهب هنولامءتسسب سانلاو بمعتلا هيدارملا”ىنلا ىلعلص هةلوق
 ةامحىراصنالاخومسشلا خش لوقك

 دج ىلع لص ءاضلاحاشولا كلذ ىأد نك ْ
 هلقرع لاهو

 هذ خامل قي ىمل نم « هتالغفزةهلبقتا
 .هللالوسر ىلعةالص ملأ « هلمأتءسا”ءكصلاقف

 ةدمصق ىف تاقف مهتمدأت دقو

 عيدا لع قع ع هس نوح بسلا ىلع ىلع
 مهب همادقأ برتي ٠ رحم عومدلاو هفندم

 هستلان با لاهاكربك اهنا مهلوق هلثمو
 3 بعزم ىلا! ذتكتح م ه برعلا ىف ن كنا سيلربك أهلا

 اممم تهمس مسسسلا لا مسمي حسا
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 مص م هج هي مم مصمم مسوس بس سس عج تنستيع

 نينا ننمالا لعمل ءانبح 5 ةرح "الاوادم ىرشب كتل

 نم اب قي نع « نمرلا ادهىق هري_ت انذغلي ن هر دع ندلا تاسع ن ماه

 ذهعلا بن :رقتاكو ءا رعشلاو ءالضفاا

 ىلاعت هللا مهر مهنخ |

 ةعبنو « مشاهدي أود نم عرف يف ( ىلا رهطمنب نيدلا سمت نيهللا دبع (

 فد سعال * نوم ركم لوام ,هورهطم لآ ما مراكملا كالت شو نم

 هاك #2 ةمدلاىلومهأا سندو * ةيريشلا ثدح نم + نورهطملا الا مهدت

 سافن امس تمقدعت *« اهروسو دل [تانآ ىلتو * اهرطو ءايلعلل ىذت نم
 : فصص نم مهتس احم مت و 2 ةّوْنفلا لايذأ ةطيسنا اهجو لعّردتو 2 ةومنلا

 مالق الاو عا ريلآناصغأ اهلثع رثتالو *« مانالاو ىلادللا

 ءامل_هلاو هللا ءاسن ا ىلع. * تةتلاف دم اابر ىف تلاط سراغم
  ءاول لك عمنا اراثم مهافكح *« ةمالءءاوللا سانلا لجادا

 أ ءامما الا تفتساو رملا كلذ ىوذف نافع نبا شومج مهماع تراغأ ىتح

 نمهن”لظتساو « ناكوكل بج ىلا لاق ردكلا الا قرف ماسح

 لعمتلتو هم ولا لددائقهمفع ىذ: لح وهو * تأن دل اثدا ودحريسم

 || طقالتنأ داكتو « بكانلاكالف”الامحازب « م وبغلا بئاصع هتماه
 ل كلا جا

 7 ءرلا ىلا ةاهك رم هتتاعح 95 تدم ل "اك لاع

 ١ اربك هشام اك« نذل تانجو هي نيزتت لاخومب نمزلا سر ىلع جلت الاوهو

 « لملم داع ىف سان ًاريبكراصو 37 لزن هب نمةروا :

 ا
 أ 7

 اجد جحج»س» | ><

 ا

 بفاوعلا ىف قرطمىلاءلا!لاوط 234 اسم ةالهلارهظ ىلعدوطو

 باو رض قربلا ضءمو نه اهل 00 مانع دوس ميغلا هسلع ثول

 « ااوفوات افودعبلام الل مراكملا وردريو #4 امامدعيمئاناران هبت

 نيدلا) رع ها ارم جدام ةلمصق ع نم هلوق #3 دو

 ىبيحن شوعشلا تلاقذ تديو ه”ىنلالعلص ندغلالاقن ترطخ
 ىببغت مودا اتق تهزو #23 اهتامل ىلع تراداهطوعسمو :

- 

 اع تى
 0 ا

 8 فحن نم نعل ارا «ىلاهتدحأو 27 داق نمةرام لا ض عب نم هتطقتل ا امك ْ

 رهطم نب نيدلا سوم نت هللا دمع |

53 

 ىععلا



905 

 ىراودجولا رمان مارغو . « وشرح لاَذفىداؤفذخ
 ال ١ ندموملا بيبط..ه. ىردم نماربتع هبنادقوم
 راربس'الا ةغالب فونال 0 ءاضيتمب ماعم
 راركتلاةرثكب انسس> داز « .هسيفظفالا ةحاصق مصقو

 داوجلاب هشبعل اظمحزاع « راج لك نم هاردفنلو

 ىراصنا ىاانرهدلا فعس « ملناو ىمواو نيرزح مهف
 رامذإا|ىاحنجرلاددعودو « ىوروضداا ىونصاهسس
 .راونالارهنعدع_لارعم *« ابق زا ةضور لبد
 راسخلا هدعسم ىفادغف * تماست ئرخا.تندايش دعاب

 راهنلاو هبل ىف بايكتسسم * ءاعدبىل نعمأ :

 راقأالا علطمنمنامأو « لوس مظعأ ب اهشلازودأ
 راصم” ”نح تدرك 0 «ىايداادورب نولملل اىدتراام

 *(م ارث هللا قس باح أف <

 راندلا "لح ةبسيطابر نم «ىراسلامالسلا ئشآ ادهادعب

 راح الا سد هرواقت اذ * كسم*لك اذسهسطاقثاف
 راسم ءانثلا ىذ لص“ الا بط ”ىفو لس خ هتاف ب يمخ
 راثتا ا زنك تالكشملا ىثاك « ىرملاباهشلاو لعفلادجأ

 ىرالا ميركل ا ىرولا هلا نم #2 فطاوزعو ةم_ءن ىف ماد

 راقولانسسجو ىلوالا عامتاب .« .هوقيسيلوالا ةنساسبحم
 7 اا د_ىحلا يبسنلا 5 اماود مالسلا عم ةالسصصو

 راون'الاالت جان لدقلا لسع تايمضا ام هبعسو ل الو

 ةرثكض رعأو + لسو هلع هّلذأ ىلض هس ىلع هس د ىلصأ د يلاعت هقادج أنا

 ماودو #2 داعنلاو ددملا بقاعت هريغت مل ىدلا »9 دادولا ازثو قاوش "الا

 * لوسر ف رغأو ”ىنمركسصأ اجت ام امال ه لومةلاو>رملا ءاعدلا

 عتادبو 3 هنومضم عماولي رورمسلا لولا ميركلا مكن ودكم لوضوو
 هللا م ارك ةفعلا ديزهو بصانملا ف * مكتريس نس انغلب دقو + هنونكم

 ابنل هللا عج < ةراسلا راس  اوعطقنالو * مددسو مكداعأو اريخ ىلاعت

 مك 3.



 هريخ نمانس نك [عماعطو د اهباسب رت نآ هل وزرداح

 هريغن تام فءسلاب تع ملنم # اورظناامم لوقي ىلّتةلا طسوق.

 ةدمصو نم”ىدعسل اهناتن نبا لول نيت وذ

 دحاوءادلاو باس 20 5 هريغب تام فيسلاب تو نمو

 مان الا مهن

 راطم م حدو معووص *« ترمغا همايأ هعير ار هدلا

 راطوأ يخل مو دمصاا ن مىضذقت «ذا را ااحالصال فرظودحلاف

 رار دم س' اكل اهسلا لطف مويو *« هي لارحال عونل 200

 راهزاهو_كابر طاس ىلع *« هساح١اةدترثثدق مودلاو

 راقاقف'الاىفال كهجو ءاض « نفنامزلارداساكلاردابف ٠

 لضفأ اهنك اس ىلع ةرونملا ةنيردملالي زتىراسكلا نجرلا دع ةمالعلا )

 « عوجلاىهتنوهق لئاضفلات عجب اذا لضاف خو ( مالسلاوتالسل

 عطقب الايس تقولا ىأر امل 5 عوتمالو عوطتمال ةنطارقك هلاك ل ماكو

 هضم «ب رانفناب همانأ ىلعةصرفلا توفل قءرالاناو < رانمم'الاالا
 هولا # ةدافالاو ةدافتسالاريغى ةعاسالو ةدابعلارمغىف تق ٌتقو

 ليزنىرامأتا نجرلاد رع ةمالعلا
 لضخ اهنك اسىلع ةرونملاةئدملا
 مالسلا او ةالصلا

 اتاك 935 جالب فل اوذا دس رقم رع نم ح ىو #2 حاضو ملبأ

 5 قتلااهمزك وا سح نأ ىارو * ىناو اهتمراتخاف بقاشملا هلعجب

 ادنلاضوراّدخ الخاهتمقرعيو « امللاو رولا اهدسح همالقأر ابو

 ل ع نمد رولا خزلط مراة 0 ىةنامزلا رنصقت كعمشص ىدبأ

 ىحور ىيدص *« ند الا ىلوأ ىناوخ ١ ةفانمو #2 ةئلطلا] نمر ف ناك

 * قدرو يضخ نامزلادوعو « اهةمقشو ترسم ناخرو ه« اهقسةثو

 ةسطل لحر راخلاب ىدوأ هتلانا ىأراملو #2 قيلط ماس هرم هوو

 ال1 ل ضار نع ةضوو لشن « راتخنا "ىنلارازؤ-ىف نكسو ةدطلا

 ب هنأ دعب هتماييا الة سعوا ىلعهللا منأ اذا 5-0 هنا

 هناعدحلاص ا.ءلمو هه هن اال اف وشتم هلت تكف

 رارعااو اهددن رظع ادهم #2 ىراس ةسسطو# نم اهسنار

 راطعلاىتفلا ةنو> امدح + رصشرب معد هريشت ابره
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 ىعالا لك اشتفاهباشتو * رهن تقارو حاجزلا قر
 رجالو حبق امع'اكو #* حدق الو رخ اناكخ

 ميدن 8# (( هللا اهف”رش ةم.دظعملا ةمركملا ةكس ليز ءاكبلا نينيدلا نيعم )) يق | ةكمليزنءاكلا نتنيدلا ني.
 ءادالل وهف « قاعر اهيئاوح فطل دوربب عشوتم « قالشالا ثمد ]| هتلااهف رمش ةمظعملاةمدك1

 5 بسلا ضاير ىف همحود ثتن # ردصلا عساو هلثم هندانو #*ردص

 ام <* سافن الاب طنمهلو « بدلا هكاوفو ةاملاةرقز اهم ىئتجاف

 ةزارهبغىنامالا تارغنم ىلحاوهامم « ساكلاو املا ههركحت
 قروةهرمعلاو هتمدانو « حاتم بد" اللاث أو هتلحاس نعوشو ه« ساسلا

 حافلا رقم ةرمسملاب
 ىردأ الو رومااوىلامللا ْرَع * ىدوقمةلاطبلا تمطعأ ىلامل

 ممافلتوم دكع مهلظ ىف ماهأو 3 نسخ ىتيلرح اه مورلابهل عقو ام دنعد ناكو

 مسهمركسصءاقسو « لوذلا دعب هترث تعني أف < .نسولابةلقملا فالتنا
 سحاانل د2 « دوعسم دنسلافواظ « لوبقلات امس هلتعو

 * لوهت لزتمكنانشاذا مهلوقي الع * لحتراو هتحاسد دّرْكل * دوعلا

 ةضغ همانأ تناكو ه# هفن اريصق عدحو 8 هفطعنرقلا ام حالو

 فراسعملا عجب ناكو #١ هَّرسملا هامم اهنم رطقت هرمصعىف داكن + هرمخت

 هيدا اكح ثيدح هععم ىلعنطي لو * هريظن رهداارب/نمث رداونلاو

 »ع هتارطق نم مرت ام * كلم لب رشي وهامو « كلفلاءاك ذوهف * هريضنلا

 ةرق هتالكبذع نم عما ملا ف ىرجو

 ترغأ الضف ةولادةحود هه ايو مسللاو حورلا قيقشاب
 ترعس دق هحور بحمل « هتصالا دولا ةامحم

 اح مسصسصسصخ مع ع ١

 هدسس سس سس سس ع

 ترط هوا او نيع :ةالوالادويست ىتشاال تنك
 ترأالان علا نأ حضام ٠ هلانب ىهو دولا ىرأو

 لضافلا ىضاقلا ثيبل لمي ذتهرعش نموأ|

 زدبلاةروصاههسو اهفرئأف * "لقصءاعسلا:[سو تءارت
 رهزلامجنالاةروصاهفرثأف « اهدوقعواهلح اهيلع تحالو

 + (اشيأ هلو) *

 ا
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 زر هل بح ع سس م

 "يهذلاءاج توق لاوأ . اذكلا يشمل كا
 * هزار أ ةلاه نم ىدهلا رو دب عاطتو د تاق نق ةةتاارون رشا

 5 همئان هبل ابعم ن نع بناونلانومعو 5 هاف هم دش قدوهسلا لزت لم

 « اهحوأ َجلاوودب نم انس ضيفي اضمج <« * اهجوألاكللا علاطمنمابقار

 هيئطم ٌكإذلا ماه لك دعما تسمأو *« هيبطااةسطءاسقىل وننأىلا

 تيههنالاقو 0# رع فصصءاضقلادب تقحو * هرد قاحتادمف *

 *« موعدا سا كسص لب[ قاس هعرتبو * موهملا فصاوعب بوعش هيلع
 ريصاارهدأا ىرب لو ىف « هتعيلطةءارلابقأو * هشسش خرش ىف ناكو

 نوّمن+لءبوطا1لاوزعبو « نوكي فدك
 قروت ني لككص تسلوادبأ « .ىغلاناصغأ ضر" الاى ىتذلا ,ه
 نيمر1ا فم بمطيللا ”ىئنللا ىلا هللاراج نب "ىلع ةمالغلا انش ( 0

 اذا ي#* عشسوم ىشوم ةحاصفل اب هظفل 35 عقصم بيطخ ب ( نيفيرشلا

 #2 هتءارب لاسلس ىرقلا مأ» اطس لاسو .# هعالتءأم هشعلن ع نم ردخنا

 رعسشم لك داوعأ هّنحت "مضت داكو #2 ترب نمو رحاف نم سانا هلذ هب دم

 ناصٌعأ ىهواهمانأ تزكذ لهف « همءان رباسملا داوعازتوتف ]

 "نعط دقو هتأر « اسطخ ”مض مأامبط عض ىر دنالف *« اسسط لفات ارطعف

 مس ىعو نيعيسسلا فرش قر دقو ه« ا نقاصعلاريغهلسلو نما
 ىىواتفلا  عفرتو « ثض ” الاعب رلاربح هءدان ىف رمش وهو * انفلا

 نتذكر اه اكئاز هتذاقاةزبشتدروو ه تالطاد ادار رسل
 انش انامعنلا بهذمىف ودو 95 اعئاف نارقأ الا ىلعهي ترصام هنازاجا

 قرع سدح ع نم هلثمدلت ل ىرشلاَمآو « قسقش ئسدقملا |||

 ايسال هنكع ماه“ قوص 114 ةف ذا ةكم لوزن ىبرغملا ىفاوزيكلا ىلع ]) ف ظ

 هَ رط ىلع رعش هلو *« اتيلا ساسل نم دّرَتو مرخأ ىتح < * قمياادرب :

 هلوةك ممم بابرأ ||

 ةاكسشملا تءاضأت اهب اشنو 3 تاساكلا تةارو بارشلا قو أ
||| 

 داق ارا هلال رتكوهو 0

 تاقدملا كن اذو ملكل 1 #3 اند , دح تمهفنا أبنه نرشا

0 0 

 هكم ليزر ىيرغملا فاوزيكلا ىلع
 ةفرتملا



 م

 8( قابلادبعيني هلاءالع ل
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 همام امل مس مل

 .* قارطارارطوهفلضنلا لاس ثرشثاذاق «نابطلا قوص رخدلا ةمال | ْ

 .« هتليقىلابلطا وو توهسو واوا هتبعكلءالضفل اذوفو تحب مكنذ
 ميدقا ا ىفهرابخ أل ضناذآ الا طرقتتل © ثيدطاو هقفلا نع دح نا

 0 درّزلاهراكسفأ ماوس كاين مو #2 دتسدلاوءالعلاوهف * ثيدحاو

 فتي ىيخأمكف د تالكشملا مهدهوخو ىف تءاضأ * تاريثمررغهفلل ا

 هل منع ىلانسللا دواو « احابنم دامشرالا مضوأو «اناتم هراكفأ

 ابلدلا ىلع ترمدن 3 مة لك“ افش للا هعبط تاشفن قابردو ع ممقع

 جماام عيتافسءاواسق مالقأ »ع حدملاهباهض عفادس تنير رو ع حرقلا علخ

 ”لح أن موظو هللا هحاقتمقلغم بابلعلاو ب ةاكشملا لئاسملا نم

 , ىلاعت هللا هجر * ىدلانو فراط همولع ن.تثروىذلا + ىدلاوزعراشم

 5 نكارشنا ازارفلا ناك انج 5( تاتا وادرو

 ةروصو + عينا بدع هنم تار فهرأر 5 شودملا نىساحم ىف

 5 هماش هيدأ هسجو وهو اذنه باك تبأرو 95 عسلش ببدأ
 انمعو

 هال * قترو نيد عراب #2 هماسورسعالا هب زاك هر-عاس# ىف

 5 هريشنب ىنكر طع افرطد# هرعش نم ىدشنأو *« ىدرو ل.ةاهلقنةعال>

 #0 هادّشو هشط ف رعهدادم ثسءن هحاف #2 ءانعم ف ىزوللان با ناو

 نال_لا لم نه بكسر + ناسا قدح نمروصم

 ناسحالاو نسل نيعناسسنا « نامزلارطان ىف هنءاك

 دئاصو ه مركلا تئاهسءاعم #ق( ”ىملا لاما ني ىذاقلا ) ه

 ىط متاح رك ذىوط هادن فض ترمثئ اذأ 5 مرا ىب -ى ىلاعملا صنق

 5 « مدخ#لمهتءاركلارك ذو #2 فددولاريغسلف هالعتاارتءفرزأ ||

 .تمظت ةمهوذ 3 مدخاهلوح هدوجراهنآ ترادةربحم ضاير تعم أوأ

 ذلة عطب 5 مانالا بوطخ نم عمتامتداقبو . ماركلا دع اهتحار

 ةَرَغَو + بير "الا قي دصلا ةهك ام نمبذعأو ع بيم هي داكم نم

 ”كرس ه بدلا رش « ىل-:الف لوم لا نعو « لم. تمرس

 0 « رشا طدع ادا ينم * بسلا

 سم يسب سب يبس بلال ا7مت#و#ه



 عد 1

 ويصح صعموم رس دمع هب

 8 ىزأ وهالا ل وقزملا دوقلل صخري دو 7 رمل

 هنايشنملاع ءىها لك *«. ىلال مالنا لق

 ظ هنامزى درشلل تصقر * ىنا تاعنامث ىنذال

 هاو ىف ”لذلا لمحت ءاجاتتارسضفنل ا ُ

 < ( ماق ىنالوإه 00 4

3 1 

 دورةللدرقلا نمزف * دو“ نم سفن ان دال |

00 

 اراقّد»ا كنت اهظحالت « دال انف امداندلا كل

 اراخ شلات قن ع4 هن ىلع نامزلا اديدكت
 .اراغص م-هدرت قس دق 4» اراك هنف مهراغصراصو

 اراثعلا كتم دخ تهت نم ال هب ىبسفن ضورأ لولا كل تمد
 ظ ارامثابف امو اسندلا كلل ه« اننلعج اندلاانل تناكولو

 ١ نبا ةمالعلا نياريللا ىفأ نيدمع | ع (ان ومو أ ثنم ”ىكملا ”ىتنهأا يع
 انطومو اثنم ”ىكملا ىتهلا رح 30 .ارو نال تفسو داضلا لي وطعم ناننلا طيس بحت و ناسلا تذع عسب

 ريخ نم ارعش هلىندشناو ع زاج لال نيبو ت , سدلو 3-0 زاجل انأوأ]|

 : ىاهالا ىف ريكا نا الا و رورسسلا فطواعاس عقيدقو 3 رومالا |||

 . هلوقد فد كام « ىاعالاو تانمعملاقوهامهذمو *
 انصااديدئ لادن !ىفءادوس *« ةسح هلا ىت ىذلا اذان
 اف كااهف ءادولاةبملاق « : نضل ! ليزت اهلبقأ ىنعد

 م( ىلع هسا علم ففي )»
 هنيه طق اهلام * نساح ىل_ءل

 هلهدو هللا مّرك « هذه تاماشاو .
 هع هللا ذر بلاط ىفأن ب ”ىلعمامالاب صتخم .ههجوهقا مركب ءاعدالاو |

 'ء ارثآ هش ةعدسإلا يل

 لب وكب تسبح مضاد تءاماذا تناك هب لساج ىهو هنع هللا ىذر ِهجاناوهو

 يه ا مهريغل القت همضرت لو اهتطد ىف هنع ههبجو |

 | 8( هتلااهفر "وش لكم لوز يقيل رج نبدج؟ نب دلا باهش بدايلال 2

 هتلااهد رمش "وم لوزن ف ماها : : 170 6 : ١

 عن دعانرلا ِ ادم العلا 1
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 222 لا ل ممل يم م موصل

 * شل .اهلم ا دمج ىف مركلا دوقع تماتو * طار ذل نايس الا

 نيبجاهالمللا قرعنم عشربو « لام الأ ايف قرفترامص فكسالا كلت ذأ

 نيعن عرفا ىذق ه هناسحا حار تدسم نم لكن م « لاطهلا ب اصسلا

 دشنأ اع 2 ناذمع هل نإ ععصلا مضودق * نابعملاناسل ىدانف 5 4

 ش هلوق نجرلا درعا

 راكسل ! لعن امزلا بضغدقو * ار اغنصاوصخأ انتامز راك

 راغصلا يدق علو هل ع اواو نات راكم

 رامعملا لوةءانعمىفو

 9 قع امس ال ع 0 ىذلا طاوالا» ىرغم ىربا

 بأ ساناقخ رسوم يسال ل

1 9 

 من انتل كانا ا * مّدقت ريغلصلا هنقتامزو

 مدقت ىح مدقتااءولع #2 دق مه طوأ موت هللا ءل

 مدام نسح و هواش تلقو
 اق ىرؤلا هثمّدق دق نم مدقت . + الم ىلا ةءرهد!!اذ- هل لوقأ

 اقاعهعدقتءاردهىذلا ناكف « ةبول مدقملا مدت م

 هلوقريثك نب ”ىلعل هن دشن امو

 هنوهمتن ىلا لع لكو * مهتفلأف مانالا تبعص

 هسربىلا اران بلو < هفت ىطر ديرب لكو
 ةماعق لع نامّرلا ىرأ دب < قرا قود هللذ

 : ةيردع ىلا ودعلا يو هيو حا عفوا ع

 هللودىدرقلل صقرو 5 هبأولاآر هدلل سنطو

 ]_كناانعو ةكم لهأ ةغلب راج نمردق ةمربلا هتمرب ىلا ارا بلكت هوقو

 «ودف.عر ىأ هص رقىلاراناريعو هلبح ىف بطحي لكرشآ ل تمىم_هلوتك

 3 ' الالوقنسحأ ||

 اهصرق مناد الا رم + هحاورا دار رق مونؤ 1

 امصرسق ىلا رئاثلاَتَر ردو <« هدربنم سعشلا دو موي

 ل2 2
 حس هوس
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 *«! رك“ ةشدح « ةح اللا لا-ىف هراكفأ راكبأ تاحتاو . هب ةحلاتملالا

 فرظوزاملاةقرب ىرحتو * هيراشا فطالا هام هنمرظةن < رخش ةقبسو

 3 ةمهن فرشأ هلع لوسرلاراودامةملزو 0 ةيدانلاةلازحو قارعلا:

 1 هلوقدرعش نم * ةينا اريصرص هجارس أفطأ ىتح
 'لبكلا نمةعرسا وأ اه *« | رح“ ةوهقل ىلسر تلسرأ

 .لسرلان نه ةرتف ىلع تءاسا اسنقمتاقفاهفص للسقف

 « (اضيأ هاو«

 حا رد كبام لعلف انا تساولا# لايام

 حابرلا عم جارسلال اع « مافخ ام تبحأف
 ا نك قا رولا حءارمسلاهر هش نمريثك ىفهلثا هقيسدقو

 احاهلادارواروربس تدزف #« زي زعلا باكلابىددقا ين

 انءارش ىو كلو ان ىنزكللا «: هرم ىففا كلام الغ

 ا « (اضي هلو * 9

 رفكت نسل تال امعتل اركيشف « ة نيعيس تزواسدقىهلا
 رمعملايارسلا ود. اذكارونو . « ةح م تددزاق مالسالا فت رعو

 روم حارسلا نأ ىن ءاسامو 5 ىنتررسف ى-أربيشاارون معوإ 3

 ٠ « (اضيأ قاّرولا حارسللو )
 ارومتلاهمظتنمدلت * ناسلنمدوملا عطق مك

 ارولدزاىفالعطقاف « حارسر_عءاث انأ اهف
 تاقامل مهو توضدقو مهئابعسأب قلعتنراعش ا ريثك ني رخأتملاءارعشللو

 اطلغ اذ لثعب نامزلا ىرتأ . » بةرنم تطةسلارن اولاق
 7 اطقسالعلانمبابشلااذاو « اولع ماشللانيطامشلا تلق

 دكا مو نزل همس | لكلا جد اهدايدأ ف ( كاكلاربت اناوو وزاد إلا
 ت0 ناكللا دم ارهظاطتما « هزثنيفاعلل امومرك ءاعن ناداوحو « هدبع

 1 3 نع 25 0“ بناوذلا اهتزغاذا ةمسم * دهر هظو ةمابتنطاالزنو

 | اهلاوأو « .لودلازارط ىلا ةنسللا ةلودلا ف: ابلا » بئاون تافهرملا|
 ' دولا دي تحهسصأف لبجلا كلدالا بوطالاناذ اووطن هد ٠



 سعنلل ممثلا ل-رأو رسهزلا ضغناضلا ىدعأ نكت نكن او تاسراخأ
 ظ رجيهلر لاو

 كلفلا لحمد نم ع ىلااك ايم تلسرأ

 كءتلارخلاىلاىدهأ « ادهم ىلبق تنأرأ
 ةمكمطا نا ثد دس هتك ضع: فان دس نبا سلا لوق هس ردفةّرمركذو

 مالكب وهو هدنسي مهنا تلف دغلا مسه هفابلقلخ دئالفءامسلا نم لزنت
 - 2 تاقف هتماثدقو هيأ ةودنلا

 دلاناترهز فطتقيو « اهلهأد بايندلاةلرتي نم
 دغلامههمف بلث لزنم « ةمكحالو ىوقتلا نكسنال

 هنمس رق هنع هللا ىذر ”ىفانشلا ماماللو

 دكنمتاماسغْلعي ناكول « هتمادق وفانانملاو كحاض مك
 دغدم قزر فهركفتاذام *« دغءاقي الع توي ل ناكنم

 * ميت رهدلا قاقح فرد 310 ارغصم ميتبلاب فو رعملا قدما دجأ إي
 ةحاصق دربو « لسا سم عبط بدعب 5 مسنلارو صاهزه بدأ ةحودو
 وهف# لالا زارطلا نموهذ اهل اونم ىلع لاح حسن اذا « لهلهم رعشلا ىلع
 # اصلاءامءاقس نسل ا بهرو * رهزلاوءاملاقمقشو «رحسلا مس مءوب

 ثداددحو نوحثو ةعالخ عم 8 انفال وسراباع مدع لتاجلا ندّخو

 ' بلا 4صقرباملت « برطلامهملتني ةقف ه نووحث اهلك ةبابص
 اومظتناو حارا بابك اوعمجت + اذ مارح اربد ىلع نوعمججال

 ش مظنلاهدقعو 5 مىتملا هيد ند

 امارش باط "نئصلا سس ىف « انا لح ةوهت مكح# هللا
 اهبادهأ اهحوفنم اهناحدو ةلو_-تم هلقم ىه امن*أكف

 (هتلقام هوخو) ْ

 روبطلا عجم هبلاقتاءدذا «اريصم ضير الا ىلا ضورترز
 روضلارانخي هقوفرسم « باب تحت قيق_ثلا نآكو

 ظ هوا رقّرم دقو
 راونأ هنم تقرشأ حياضو حارس قف( ىدملا لبش” الاربع نب نيدلا حا ارم

 دب يح اصفلا

 متل اء.فورسعملا ىدملا ىلل_جا'

 ارغصم

 ىندملا لهشالار ع ني نيدلا حارمع



 ظ

| 
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 اي #٠

 باهرا نائم ءد.ةءاسفن *« .١!ردرعشلاتئعبدق كب دف

 ىباحيالو هوجولا ىف رفعي *« نزور غنم هلم تاك
 اوس قاعي رستننم, هع ايوا هل ١ كم
 ىارد برعم كم حد * أح دم تيفو ابر الب تاقو

 *« ىلاح لايكتل ا لاح هب نمو « ىلاعملا ةمعك قف ( ىاسعلا ىلعءوخأل

 هناالا هادنىف ب.عالو « ”ردلاو ثوقاسلا لطع هلم نأ الا هسف بدعال

 اه قطن اذا « لاكلاًةروصو 5 لاي ةعوهف 5 مق ع

 نائرمءاو « اعسلاقربهامح ربنلا اق لاهتاذاو « املا هراز ضورلا

  هتجلئاضفلا لش عمم هللادعسأ *« هدج
 اماد:الاوّركتصلا هتلءو + اماصعتدّوس عاصع سفن

 مداد 5 هينا رمت ل 0 دمضت هيرصانملادّةع 5 دف ااًذهو

 لادهمو قئولاقاضقلا ةورض ممتعا «*« هنامتو هلصأ ةراضم

 رامذإ تنكح ناو + ىالطظءال ىاصعانألاقو ه« قرتو دحلا هور

 يب فدءاو عامسالا ىرق عونو * فاصصو لأن + ىناخ ىرثاام

 ماقأو *« باعملا تالكشملا دتعهلقنانساب؟ل-و *: بالطلا دافأو
 * هتتاراج لزتعب نأ عدبالو سانلان ءالزتعم ه ءاجوهنناتس راوح ىف

 ةدافتسالا ب ترعسو « ىداؤفهدرو نمىكورو * ىدانر هب ىرو نم ناكو

 دوذو ”ىلالسرلز لو 26 ىراسا ءل_ضذفب لهل اهب رنع ء كفو 3 ىران

 # ريخنا مص ناىلا 2 هران 1تاسهن ىلا دف ممن ىدوعو 0 هرايشخأ

 ىالوم « كعب عمهبلا هّددك اماهتمتاماكمهنببو دو *« رث'الادئاق ىعو
 ١ ىل اللارثان «كلاىمنأ « كامسلا ماهلغكعفرو « لاق هتتالاطأ
 نوع تمام تدم ءاسرلادبو 5 اخر حلا ترزىا #2 كلي دي نيب ةرذعملا

 لاشي لامسلا توحداطصا هعم تدك امد» ة”سسسملا نمىلاىدهأف«كابشلا

 ىردأ الفهيطخور_هدلا ىناسنأف 35 هحاومأ قرابزللسرأو « را

 نم تعاطق « رانجا' "اك اناشح *ىلاىددأو +« ساو م1 قمار

 00 * اسلاح ىلامأ دج ريصق *« رصانتللاو مصالسعلا عوملا
 ذب ئتلاب ءوثلا نكسصاو 1 امد لئاطعرب ب « انسان تنك

 (  ىاصعلا ىلع هرخأ) ٌّق
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 ما.غىلأن ب ما هدشن ار ناسارخ هيالون رغاطن باءارعشلا ًانهاملو
 اك اطعأ كلملا لب ع نمام « اكانه شرعأا بر كانه
 اك ابعماعنالاو سابلاو « انخلا اذنتسطعأامب تّرق
 8و د دوعلا قروأو 35 هتلناع ضرالا تةرشأ

 مدع طعي هاجأف هني آنييوهش امدعب أ اماولاهو هرعس ن ورضا 1 فعضتسأ

 هلو
 ليغ كلما ئذلانا ع اكامح سانلابر لاح

 اطاساولاسدم ىآرولو ه« هلام امد انذخ 00

 .اكاطعأ تدطعأىذلا لثم# ةح دمام تةشنا لاهق

 ىتح مهاردلا نماحم امهتن لعجافانو رغشلابرعشلاريم الا هللازعأ لاف |
 لاقو هنزئاج لؤجأو هقرط هعف هر عش هعم نكس. )نا لاهو كدتف”لع
 قارولاحازسلا

 لاخلا ىلع لاحتانىزاحو * رعشب ىرعش ىلع ىضوعو

 5 لادبلاب اميدنق هتداعل * هانأ اعف همولآ تلو
 -اهطع عطقن ادقو فل دى نأ طل

  رفكلابة دال لبني لسهو . هن. بت نارقك رج ل كيربك
 ركشلا نعتزع ىدب فت طرخأف رب اردت اذى دحكحخلو

 رمشللا ىلاةاسلسا لوط قلئالف . + ةوفج تديازت ارب ئتد ز ناف
 : اهي ةعقر عمر ار دفا أهل هحوف

 رشلاب ةفامضلالبقهنرثآو ٠. هتطسدق رئاز فض يرالأ

 رزن لئات نمرمشدلاو ىرقلا نيبو « .هسننب لاحام بدحرتي ىنانأ

 ركشلاودجلا عضوم ىف رت ىلا ءدصت ”ىلعالضفهتآر

 رشدأا ىلعمو ديادج ىندورو * هواشب لب الام هندورف

 ءالعلا ىف الل معد لوق لثموانر يلاورعشلا,رعشلا لاو فل الا لع دّدره
 ىرعللأ |

 رضخلاىف طارفالارمي بذعااذ « مكترزناسج"الا نم مترصتخ اول

 ةتيتكتق رعت متع ناي ًافارعك ى الا قمل تنك نت نكو



 قرش الا اذهنزوفرابعلاداز « ناو هسقايرال ر عشب رعش
 هنَرَح هداسحولو فرش "الا الحال ةمسل راش .داا نع فرعلا ىف قرش الا

 هزاج أو هبا أ نم دم دقو مازال اوةفاقلا

 جدملاب حدملا ىلع ىنافاكوزاجأ « دجأنب ىزرهلاتسدمالو ||
 كحراذو ىقامس أر اذهف ءاطع *« ىندازورعش ارعش ق_ضوعف
 ٠ مهصلا ىلا مالظلا ىش نكتنكف « هَسَما نقد ضرأالا لولم تظفا

 ىججافللانانسنبالوقنمادهو ٍ

 ا ىلا تدرس ه قاكحص ناحابلاّك ملا تن وط

 ءاغملا لوقادههيشراممو

 ناوأريخ عسرلا ناو او « نامزالا فرشأ درولا نمر
 ن اف *الاو دو دحلاب امهنم « انزو "ىلا سحرتلا لرد

 نالذنا فرش هسف لصف رد هدلا فرش فرازرهزلا فرشأ

 اهعم بتكورتان دب هل ثعمف 7 ىعتاولا لمعامس نب رهاط ىرتكلا حدمو

 نافعا دإت عن ىذلا سحءاشانوكيؤل'
 <لهيلاذناكواودستوق «.املاو رذلاو نمل تال

0 

 "للملا قد دصلارمصق اذار .«دعلاب يب شرطلا شرتشلاو

 ْ هل  تكصرو اهدرفأ

 لبق كسعسو دعي عاسملاو * لهاريلل تنأ تنأ ىأب
 -لقيرنكسحلاو كج م“ « اشنارثكيلداقلا لاوثلاو
 رمال ايرلاو كتمان 5 كذا كرب تددو ىناريغ

 لضفريناندااو ىلا غلي #3 رعشبارعتتيزاماذاو

 ”ىدوادلا مساسقلا ىبأ لوههلثمو

 "”لقتسيالّنءقوةح نع * "لقا قيد_كلارصقامير
 "لال ةسودادو ىف *« هافصقلئانتل سه زنعاو

 ؛ الص نبل نيدصلا» .لص هد ىّري ةراةح ىلع ارتسخرأ

 ىربونصلا لاف دقو نوم ثيدحلان اف هشضلءقامورعشلاا,رانهدرودلو

 د. فعضأو لثعالئثمىزج افّدولا ىوسىفابرلا ند ست أ تسل

 ادع كك



 | بابل الاام_مةتراح العكس لا هنمعو عملا اذ ةوهق ناضف
 باده الاانا دواهضاسك 53 اهذاسو اهدا وك اهداوسق

 ةناق هباوصو بّرعم ناهففلا برعملا باك ىف قيلاوماروصنم وبا لاق
 لود نسا هل-ةمو عيدي هسشت با ده الاءناخدإ | هس ثنورطت كر

 | ا
 :نامزلا اهتعنص ىف عدمأ < نالغلا اهب فاط هةر

  نانداهوامو ةزاَّوذ « ناعلاىحافف انك

 ناحنرلا نزحت دناذا + نار اهؤامصحتكربف
 نادرالاو بولا ترسو

 1 اضأهز ود 31 نماهفذ تاوو

 ةراظعم ةسطابساختا + ةرخنماههسحأ ام هللا
 تاضاهقوقنم ةسحرت * تانط اهحرو اهتثاك

 4 4 روع ةورق سبل علم ىفىلوق نسحراتثا بادحأ الا ركذ ىلءو

 اورسةرصسابص ترها سامو .*« ةدرف سلأ رومسلا نم ىبظو
 اؤرفامصتق اءادهأ فاخت 5 هيةشهد نم سانلانوءءّن أك

 ةدصق نم اءانعلا امدحشلو

 حيرم عادصلا نم لي ص اهكسف مث اهسف عادصال ةوهق

 حداير سفن ضايق شعل + .اهاكفاهكسنيملا ف نيم
 حوبصلاو اهقوبغابنم باط .* بيبحاب قل عصف لصو ليل

 ىورلا,فورعملا ىامام دو[ ىركملا دهت ذاتساللو

 نيجانفلاف لحأو * ارسلا ةقوشتملا انأ
 نيصلا ف عاش ىركذو .ه . ببط ىلدنهلا دوعو

 ناضمررهشد همم. ”ىكملا بطقلل نيدلا اج بتكو

 فصول ةسم "”لهناضمر #* ىرقلا أى رلعلا له يسشا

 فرش ىف فرشأ ف فرش ىه 5 تحض كناذ ناك دحو نهتف

 1 ب ه« (زاجأو داحأو باجأف )+

 0 فرش هد 5 انلاجن تنأ |”



 ةردسىؤ هشعنأك ناو 5 بارغلاالاخرفنال ن دعس واط اهلءاثح ناو ْ

 ةسوم< تنأ برعلل لبق الثقم بز اذن ىرطق لاكو رمشفا "رش لشد نمو هلذ

 ا أمتلاقفسانلا حرت اك تاودغلاب رعشلا راسل نيسرخمالفأ ءاتشلا ىف

 نأك ناو هفعس دقر هدلاو د لاب ابح ليج هللاو 35 #0 ظ

 اًدنوارنعحافو اذ#رامركزاخ « لاكلا له" الاودع

1 ١ 

 ا ود
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 عثربمبف ىالا» ا” كسلا 35 0 آم قوشل 1 ق لاما س 51

 وهو امه دن يشعم لك وهو هب ريذمو هدرومح رش نمرأ م لالا اد_هو ٍ

 لسقاكم اهفْحأن او هنطاب ىفام هرهاط ىلع حولي دحأ "لكي ردابتملار هالغلا |

 هلع سح نمىزاج دحأ لكنأ ىناثلاو اهئادر.هتاهأدرةريرمس”رسأ نم
 / لوزتةوادع”لكو لوصفلا ضعي ىفتلقدقو صس ص.خلاهددقىذااودو
 « باعئلا هبا دْناةضدو 5 دصح عرزانملعراز لكو « دسلاةوادعالا

 سانشلارب_للا عبس ىفو . #3 اهتنمو ةنجارامت نم اهّيدْغدقو #3 ىهسبملا

 اريخ لاق. نم ل قفدقو 3 *ىثفا رش ناو ك ريف اريخ نا مهلاعأ, نوبزحت

 ولا أ ىحفيصلا ىف مهدنع ”ىداأن سحأ

 ١ .هلوقف ىسودلا

 مداعكا تمد امهمريذلان نفي منال مدا ن/اأن أ مدا لوقأ

 مدان كالو ةقلا ةالعأم اذا + ىغق فرعلا عنصن ل ىذإ!ناو

 مداق لرسع دنع هسلع تنأف #2 منعا لري دنع اعدم مدَةد

 أشن لضاف (( ىنب اوقسالاةمالعلا يدل ماصعنب نيد اردص نب نيدلا لاجج إل

 اسطو ةقر هعبط قاأفف دحلاوىلاعم ارح ف ىبرو #4 دعي يانور د

 هملع هلا ضاخأو #3 اهلاج مان "الا همع تعلشو #2 درولاو سجرتلا يسن

 ريك الوزعو رعالو خو * ىوهالو مكحو ْنمالوءاطع

 « قمقعلاو بي ذعل انمي آن برعم بذع هلو قب نع <ىاصع لضفل ا فوهو ظ

 «اسلعاناكمهّتلاهعفردقو هتآرو 5 اسلعءاخأآ تبح اص دّمفءرأ ل ناوانآو 1

 هتبعك لوحلام الادوؤو تفاطدقو < هتضعنتزفذ ظ

 ريسسلاو بتكلا |لاج تامملا فعب < مهو ةامؤنا ف اوناك ضرالا ىذ لاجج ]

 ٍ « (هلوق هرعش نث) «
 د م سم ومما وع سا جحا ا سسسسم جس نصمم تا تتسم مما سما سا سس

 نب نبدأ ارو د_ص نب نيدلا لاج

 ىيارفسالاةمالعلا دل ماصع



 ' * (اضيأ هلو)*

 . هبيح نم دبعولا ةظلو * تيقرلا هلفغنم 2

 بس ر نداش ىاجو ىف * اسدططمل تناك هإبقو

 تنحلادتم هيتلاط بحت ىلا بي دأب نىك

 مصر وم اشف #3 هلا تر طس نعلم 39

 «(اضيأ هلو«

 ' حرعوهوىللاهىتماماذا * هتلأف هةخق قرعادي
 مدمن هسق ىذلانءانا”لكو * هواناىدخ درولا ءامنا الا 1

 هسفامم ممر ءانا" لك هلوق ىلع هيف دزيلوهلاثمأ ىف ىنادملاءدروآ لثماذهو 0

 كميت نب نيدلاريسحم اذهل هقيسدقو ىهتن ا بلدتي ىأ هبفاعمضني ىوريو
 هلوقب هباوب دق هلع تغقو

 0 ا ديلا انو ِ# ىرطانل ىَدتدقاضور هللا قس

 ظ 0 امانا ل كحتجو ع هدروءأم نم هادخ تدن دقو

 ظ ىبأن ءايلعْن ينمو اريمأ ان دمسس مانملا فىأر هنا ىب<عنب هققارصن خجشلا نعو

 لخد نم نولوقنو كم نوحتغت نيدمؤوملاريمأ ا.ه لاتف ههجووقلا مركب لاط

 تءع١امأ هللاَمف ”متام مهنم نيس ل داو ىلع ”ت دقو نماوهذ نانفس راد 1

 مينا انإك هنم اهععسا لاك ال لاذ صس ص.حلا هب ىتعب قيصلا نبا تاسأ

 هل بلا هذه ىئاهمظت هنا فلحو ىكبف همانم ىف ىأ رام هلرك ذو هراد ىلا هذ

 هلاه دشن ومذهىهو هاوس اهلع فش لو

 حبب مدااءلاس مكمان * ةص/ءانموقعلا ناكف اكلم
 حتصلو نع ىرسسالا ىلع ان ودع + املاطو ىراس "الالق الدو

 0000 #* نب يراصاس 2و ظ
 لاقنمجاتك خفلاوبأ اذهىلا مهقبس دقو

 جدع را او ص الخ الا ةدقعانل * تدؤكت نا لدم ندج وسمو

 مضني هضئذاا.ءانا ىلكحو + انسالا باعلا ىف ىذأا ىلا و

 « (ءاسسمهلا ىن تلقو)

 مطابس سدوهوالتهك طال دقو * .ارحاؤم بابشلا لبق نمناك ىتف
 مدمس ايملللا امممسسليسللعل

 محا



 جا

 نملا فام نانسريزولا ىف هلو
 رصتلاو فلو مالسال ا ةزع ىلع رهط اورسااىف ىالومايدجلاكل

 ركذلا فرش ىلا العلا معهملا هل * تعسادا دالسبلا مف نكملف اذك

 رصم ىئطاش نمل دنلاباهرخاو « اهماسخ ناكوكنم تمردونج
 رهدلا قرفم كعوطسب همراسب * رقتشغ لكل اطبالا نمّردجت
 رعلاورلافرصغلا ادهةفلخ اكلم نامزلا ناطلس ركحصاسع

 رسل |ةفهثملاو ىخاوملا ض-و 35 اشقل انتى شمل انيدلا ةرودح ىج '

 . * (اهنم) «

 .ارهملا ىلع ترص ىدقالا نعل ا نم 0 انيلج لتخا د_قنأ هان نيحو

 رعولاو لمس! ىفضرالا اخ لدن + امرمرءا سادس اهل لان

 رتسلاو هي رهعشلا حامرلا لاوط + هشرعحالسلاىامدسأىدإ

 ركنفلا نم انشوسج نأ ىف زيهم »ب هنأر بقان' ناششلا ٍمظعريزو ٠

 د

 ان

 + (اهتموز

 قر هماكج ًارصم ىف هرثأ #* هرمدع فس ور دةل از زعن انس ١

 «(انوز# .5

 نانا نست »* عم كلم ىفءادعالا عمت ل هو

 ركب ىف نمملاربمأ رس و «* انقلاو فسلاو مالسالاو هنا ىبأ
 هلوق هرعشروهشم نمو

 فماو بتكلا هشفلاو #23 فقرقلاو ساكل او لندلا

 فرعن ام لم اهعهسشةنلف يل ىبمعسق هستام ناك نا

 ' فصقي فلا اذه ىلع ىشخت « اهبوزرممو ساكلا ىر دريك

 تفصهاالا اآ اهشطاعو *« هسظرغ ىلعس اكلا عرتأف

 فيان هن هللاو ماعدق #2 ىوهلارخت بطةااوهلقو

 «(اضيأ هلف)«
 ريغوهو تادللا لهتم ىجم #2 متدرو دق نأ ىلق ةبحأ

 ريف تدح اموكملا ىناو « كرفت مكنع تنغتسا امهللاوو

١ 
 17” ا

1 1 
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 ” 7 ارقلاف نكو تن او ه هءاوق نعل ست ال بلقأ

 * ( هظورعىفتاقو) ©

 زذلا ىف لمت دودق ليم +. زتهي نيحنصغلا لع نم
 زكر داؤفل اريغي تسدل « اهنمدودقلاحامرد.غ

 زهلاا 3ناعطلاريغل سدل « الالداهزهنك.ناو

 رز لاظملاب هدوعو * ىضملاصولابتتدعو ك
 ريمت هطنع نم هارت ِ# ىراواذادو>امو

 زم سبل عدصلا ةفطعب «. نيل ماوقلا ىئلافف
 ٌرتط"ىلع وز ولو . ع ىنام الا برطي هباطخ ٍ

 زجومهنم لوقلا بمسمو < ىرطي عيد _ملاكه مشو 0
 زسغلمىلع هاضر ابف « فرطتى هنمةظلك 5

 زكي لاجملا عج هي « نسح عيدب احم هل
 رز هل عدص لفي # 0 هن ىلو

 زري عولضلا نيبناك ام * ىلقهسح نكي لوأ
 رعأو هقدر هعزأ * نك لع

 زغلالاه اود هل نعم *« ءاقفخ هرصخ 0

 ذربأ حلملا اذهل ن .مو ه اعنص عيد ل اهلالا لج

 رو هقروعلا هصرفف *« برطاورورسل!نامز مع :ءاق

 زعدق هلع شب ءوفصأ در وخلا طاب تكاد

 زَرطم هدزب تنم هه لمت عامجالهدهم

 رخال صاقم هضوبط <« ارث قاوزلا همفرحت

 رعدقوهف ن1 ا ىف لذ نم ىدانتهضور ىف قرولاو

 دزه هل ترربخل «نمىرولافلددهلاذك

 جد ب الكلا برك وهو « يثل نمفوصلا بلاطك
 زع دقو هخزب نم مونلاو « امدق زيزع نمناكو

 ٌرقوأ قوربدرب جس نع « تفقرتةلح .ذهو
 ٌركرم ضضطلاىاهل جضأ « تارئادبطقلا قعاهأ

 هر

1 

 _-س
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 | هارث ىلعّرحو « اليلع هتقرب هفغشل دن مست بيو « هراعّأو هعاصماب

 ع مسخ دحن ةحاصفناسيلب هب َدْخَم 3 البالي ذهل هتاهاضم اهم

 ادعم دقو « مرا ىف دسسصلا هل "لح نان افاب فراغملادباوأ هضانتقاو

 « لالا رضع دنرف هب ىل اف هنا سل نس نسو # لاكلا د بنعم

 لئاسملا لئاسم تلاسو # هتءارب لال_ظراطقالا كلت ىوتف تأت ىتح

 هبولضفلا كير اَدْمدْلَعَو *« هر ”ادلا كل: طق ناكف 0 هتعاربدامحىف

 « هللا لادقالاهوبو فرمصنمو « هيلعاهروما ل ّوعت *« ةرئاسلائم الا
 الف * ايلاعلوهللاداهو نع هلظ عفت صو 0 الاملاح لطاع ميصأ تح

 #2 حامسلاو مركل لالظ هيلا 2 حالصلاورعلا له نمدحأ "كمدرب

 ةرئادبطقلا نم *ب لح ال! ىذعت نأىلا «حاترالاةوشنب له فظعرحو

 *« نوئسلا هراكفأ قيقد تنعطو # نوثملا جرهيلع ترادق د لم الا

 تفاطو * ناح<رو ةجر حورب هند ماقلتو + نان اراوذ هللا هاعدف

 مرا عاج هقارفل تحانو * مركلاو لضفلا هاعندقو * نارفغلادوفو هاون |

 اهدح قوطريعاهتم قال + اهساسبل نينا ىف تاب ا ماج

 3 .دئاصقو هفتت نم ةحاصفلا ةمعك ىف قلعو د هدراوشنمناكرلا هندابتامخ ظ

 هلوقأ

 زالا اهفطا نود للح ىف«. زتهي نيح نصغلاكليقأ
 زوطتدقذ للا ضرامي. «. ايحوذ دقلا فوذهم
 رووا هظال نم داصلاو 5 غد واو هن3 راد

 ضفمورهاظط و ةيشو دو 4 قرحلا 1
 زد عود هعزأ *« فدررو+ رصللاهلوكشي

 زوعأ لاذا ىف لاشذ *« ىوقسءافش هنمت ملط
 ذربأ علما اذه لثمل « رهد ٍبنذهتلارفعد#
 زسلا كلذ مادول هاوآ «ب ظل فيساس ىداؤفرح

 زيسعد رصعف نسا # جيلم دغأ نم هيدفأ

 ززعت ىوهلا ىف هريسأ « ىارذقىعدن ناحكص

 اقوي قتلا لسان ا باسم هليصو نم مويا
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 30 3 رع ةدءالرودصلاناف « مان الا بئاعن . كل هصقنالا ْ

 ًارهظت دتسمه كلم لكان أ .ًرانلا لعاف + :هثكم قي رطل ا ىلع بلطي رسما دهج

 هردصردص دنع هدرو دعب دعسلا ف هن ءاهشاو * هريخ ىف هندئاغو هندئاف

 هريمدت دوعدو « هرايداب لابقالاردنبق 2 هرارقىلا ىرحام عجرب مم 5

 | عجرتهقادلاو # هريدقترادقم ىلع هعدأر دتلا عاصرّدقيو « هريبدتىف

 هرخآ ل بقرهظتدقو »* روديوكلفلا ىرخ ةدارالا روح ىلعو ص رودالا

 * تعفترا اذا لاوز سعللو هودعو هنايغط نوعرفرهظف * ةوق هذ

 »ع حاسمملارو ءافطنال ا لق ديزي دقو 5 تعرأو تفزاذا طوقسةرْمللو

 ةشسعنل ا ءامطالا هذه ىعستو 5 حايصلا اهدعي عيسي ةقافا ضد رملل لصحو

ف ادهو 95 هشعن ميقسلا نم برت ةشغن نم مكن ةريخالا
 ةفال_!ناريغى

 [فرشلادوعص“ ءاهجاناكدقو د هس توعال ىذا !"ىب انام أك و هيوبثلا

 ظ *« دام ناطلسلاب ٠ مهرا قودج أ ىالوب برغل ا فو نسحد ازا

 تلخناو نايملس بهذ دآةو ء دارب امالو ديرب ام ىرذتال نآ الا نحغو

 نودداول اف« نيناجم موقنيراه فرحافُ 5 ىلع ءاحرلا فقوو *« نيطاسشلا

 ىرصبلا نسسحلا ظعو لهجوبأو # ىرمدملاراجلا

 كلا دبام ىلعفا ىلانلل لقو 5 هفرمصن أب رهدلل هدعب لّقف

 تاقو أ
 بامشلا نا 2# مده نم لاثمالا ىفو ئئش نجح دق

 هربك هورب نون>

 ظ 0 اذ دعب هملعدوءب ىتح #2 اريد 3 غاوشب دقعاف برا

 كلت ةرثثا دزكره طق 1 عي ”ىنواربنلا ”ىكملانيدلا بطق

 رأ ارسالا نم اهيفامل عدو_لاردصلاو * راطمالا
 ىرح لضاف وهو هي

 * بابس" الامظعأب هتمرعشلا سو 5 تادآ الالوادح هل ذفنيتاسديف

 #3 هدودق كفن كذنتال لالكلا هدمت نمو »ع هدوحو هيض هادم نود فقوذ

 نارح ةلوكحتمهمئاوك « فرق اداوح ىراس نك اذف

سدرمع ةرهزو * هرعش بكا و كا ةعاطم» دعت ءاممسف
 »* هرمشو هرورسءأمع تءة

 هيفاممطت نع ظافلالا كإسرصتيو 4 ىنامالازهمتو لام" الا همركدنع عا طعم

 بسب "لك ءاديوس انوس سهو هداك مالقالا هاوفأ ل مشتو 5 ا

اشتلراونالانومع فنتو 5 هداوس ىف[
 ا عم هراونأ عطاسده

 بجبل ١
 م

 ع 2 ىب



 لا

 ٠] كلاسملاك ات سرحبو ٠ كسانملا37نمْؤبو * هبا ينلاو لالدشلا |
 رصاف لك نءاممحعو » ادعلا نماهفارطأ سرح نمهموق نمراتخو
 دودحلا مشو 5 ملاظملاو سوكملا نم اهيفاملطسو 0 ىدتعا داس

 5 تانسحلاداليلا كلت فتاح قدلخأ 95 ملاظو عاب "لكن ماههشيهسم ىلعأ

 مدقلادهعلا ىلع ةدحردل قف فتررصو « تائمسلازان' ؟نتابئانوسرا

 دانا ه هسءةدرب نمو 9 ميةملا يعتلي هقع سلف ماشقملا كاد رواح نمو »*

 5 نيمالا دليلا كإذىلا نيدفاولا سرحتو هه مايسة نسا

 سردكو د6 ردصوأ درو نم ةّءامحم ىمحو 5 ٌنيدلارئاعش ة ةماقال

 مالنا و ةالدلا هبلعلباطللام ظحالدو « ردكلا نم ةيفاصلامهدراوم

 نه دلع قزراوانما ادلياده ل .ء-حابرهلوقىف 0 تاوعدلا لاصنم

 فم مو ميركلا انرو نم دمئانهرصب لكن م "لك معبل م 5 تارغلا

 كلت ةلاهوأ « رايدلا كلت ةرادف نم »  ميظنلا هظفل ل الب هعماسسم
 ما ركلات اداسا نم «راصمالاو ىرتلا ناكس كلف ءلثتاو #* راطدالا

 رامدلا كات ل عني دفاولاو 5 نايعالاورومالاةالوو 5 ماك اوداضقلاو

 امو «+ ركصاسءلا نم اهفامو دهاعملا كل: ةرامانأ د« ناكسلاوأأ

 تاهملاو « بصانملاو ىئاظولازئاسو ه«رباكالاؤرغاصالا نم هب تطاحأ
 لا «فاصنالا نيعبارظان « بلاط ىف أدنسلاد.سلا ىلا ةضوفم « بئارملاوأ||
 ه فيرصتلا نسحب نيقمتسملا عجاف رصم 3 فاستعالا ل مسائكم ظ

 < ماقملا كل 3 ىفان سفن ماقم هانقأ دقو « 2 ٠ رشل اهنأرب وسال ن ماقراص

 « موقرمهيفاملةح ةئاطاسلاةمالعلاو مارالاو ضةنلاهملا انضوذو 1

 ٠ تاطخلا اذه ىلع فتو نم قّةدتنلف 93 موهقةموقوطنمن م ه.فامل ةققدم 75

 ١ « اهراوح ىامواقرع ؛ هلنااهداز كم له نم « باكل نم ملعه دنع نمو |أ] آ

 ةمءابلا« روغللاةمتبو * اهراطقأر اسوا اهارث هلا بدط ةسطلاةمسطو ١

 |اهرانسوفلا اننطعأ انآ 5 اهم داو اهرضاح ن نم «رورسلا مس ابهاشتودا ||

 اهلالا مصب كيلو 5 هلالا لسن كلذ ا 1

 ْنَمٌقلْغم "لكرمسلا متافع هل عقو * تاوصل| ضار ءاق هير عاج هللاددس ْ

 | رباينم ىلع تقرو #4 متاوذلا ايرثلا فكح نه م تطقسام #* باوبالا ||

 | غصاقم مالا اذهىلاانيهتاذاو (ماللاو) مئاجلاءابطغ ناصغالا |||

0-0 © 
00 3 
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 م ىلاعلا بانملا نيس لاو نسما ىب ةماه جان + فيرشلا بسنلاو |
 *بيسنلاليصأالا * بدسحلاقيرعلا « ىلاعم لاو ىفاعملاتارمثسرغمأ
 اعرف 5 ةيواعلاةركشلاةرهز ع مايالاو ىلامللا رش 5 مانالا خد

 ٌْ ةنويشلاةحودلا

 هيهامغ تلك لل فنون # هلاعفوأ هيأروأ ههحو لغأ

 | ىلع اماح«رردةرطمملا هنجزو ع هنادعأ باهر يفد مخملا ةغلللا عراص

 .تافدلاوت اذان سحلا ء هئاملوأأ

 اريهنب هللا هدنأ 8 ( تاكحرب نبى ىبأ نب نسح نساهم وأ ) 03
 يجرد نما * هدوةع ث داو ادسراشالو * هديدح ىلسال

 .اهلهسوابترح نم اسفل باجذا 3 دي « لوسر

 0 داحأف نوت نيب كس ليملاك ن اكو + اهلهأ ىلا تانام" الا ىدأو ها

 2 مس نم قراروث نم هعمو . 3 دادس حالملا اوين عمرا

 د 5 غارفلادارأ لس م نأريخأف 0# "الاب نيعلا نع برعم «|[

 .بصن نم ةحارتسالادارآ هناروك ذملاهروثنم نمضنو 5 غالبلا الا لوسرلا |

 * هاسلا فرخز نع ةيغر 3 بنارملانم اما.عدعاقتلاو 35 بصانملا |

 *« ليصالا ببسملا « ليلا بمحتأا لذ ناو * هالوموهدمس ةم دخ ىلا
 متبل هب ريصاتغلاءرك أنمحرنمسملا « رهانلا فرشلارجفءمشانلا
 لياخمو 5 ةرامالا ةرامأ هلع« جامرلاةلا.سعلارهمو « حافصلا ضس دن ةناغأ ْ

 5 ةرادصلاو ةباصتلا |

 ددوسلل ةيطم بابشلانا 35 هنايس* ءادّناى ةدامسلا غلب

 * راطقالاو نادلبلا نم اهعّامو 5 رانللا ترام[ ةنامود نانا

 * فلخللا نم. مسهةلخ ن هنونافو « فلس ىذلا هةلسةداع هلع ترحام ىلع

 اعاهنال + هداعساو هفاعسأب هآانددمأو ء هداصو هما سه ىلا ءانمحأف

 راسيف ىلا نيدمن اهمتاخ لعجو « ىرخالا هدينم اهمراص عزت
 دش ناريح نم حرخلو 3 مرح ىلا مرح نمةرامالا ثراسف * ىرسلا

 8-8 تقرو اهشاوقن تالا هملعانعلخ ام دهن هلع ه * مع ىدو

 نص نأ < ريسكس ص اوهىذلا انرطني هيلاانرظنو <« اعماوح هدحو

 لحن ءمةوصيو * ةباعرلانيعباناعرلا ىلارظمنو < رييدتلاو لمعلا ىف

 دف الص



 |« ةسارطاءاهلدهعتمناطالاو « راجنالااهتح نمىر « راوالا
 5 0 "ىلا ناكهاذداو ه ةسانسلا كوشي نا لكن ماهم ا

 1 سهلا هيلع تعلاط نم ىلعو + هضر 9 ةومتطساا | ونأب مضنملا سمو

 10 هناف * هلظنو هناسحا ةحودف لمشيو هه هلظأ

 |« هراه أ نمءاىمحالا لوادح دست ىذلا رصلاو .* هراونأب نك اوكلا |
 « هتوطسديابلادعنأ دس الا فاخو « هتم د1: ءازولا قطنتت ىذلا ءامدأاو
 لاسعألا نسا هسل!بّرقتملاو + فومسسلا لالظتة ىتلا ة ناو
 !ةيعكو « فئانللا هبقنمأت ىذلامرحلاو ب فورضلا مدي راصتسملاو
 <« ةلادعلاهمانأ تلدتعاىذلاعسرلاو هب فئاط لكل ةيداسلا فئاطللا

 ةلاسملا ةداسملا!ئاصغأ ىلع« انثلا ءامبت جدن

 ناصغأ هو اهمانأ تركذ لهذ « هعءابرانملاداوعأزتبتو
 نساحلاةسك ىلع ازارط للعدو < راكشفالا فئاصص ىف مسرب ريثأ أىيشامو

 ةسطلاةسطةمدخ * هبز ىلا لعج نمد مهام د ءأ نم هنان«.راثث الاو
 90 #* ةوسلار هوح ندعم د «زامجلاراطقالار "ا ساهب ف "رمش ا ةكمو

 رامخ الا ارهظمو د ةيدحماراون الا سوعُم قرمشمو 5 ة"ولاملا حولا تانآ

 ىذا!حذومنالاو*« ناسنالاعو هيهتلا فرش نم ىوشمو #2 ةيلعلا ةيولعلا

 ضارر نم ةضور ىربنمو ىريقن بام« ةنسل 'ىفدرو اكد« نانمللال امم هنا هغاص

 ساسالا:هئمىوقتلا ىلع سسأو + سانال عذ و تدب لأ كلذكو ب ةنملا

 1 روضلا هوت راد ناك امش .« اننفأسطاةبوهاعاك
 « هدماقت ف دهت<و هوا الارحا وجو وشَع *« ناسنالا دلّ ام لو ناكو

 * مظعتلاو لمصتلا لاعهممعيو *« مركتلا جان هحوتيو + هدساتدسأتو

 كلفرودب *< لوبقلابواةلاقهلرعذتو « لوصوملاهءانل ةلصا!لزح و |

 رش #4 فارشالا ءال>الاةداسلا * ةداسسلاذئسهمرودصو »* ةداعسلا

 هلعمكلتسأاللةهلوقدمب + ابحنودادزءال ف.كو * فانمدمعلآ
 ىرقلا ىف ةدوملاالا ارحأ

 | اماضوىلصناورانلافوهذ + مهح اضرنر ل نم ركح
 عمو امطمنارصلاو 2 كتءاصث دش امدسالل لاف نكم وح دام نأف هل ابو ظ

 ازعلا لع هيلع عوفرملا « فدنملاعاشلادجلادوطاعسال هب كتحاسإ

 . وس «ددع وجد



 ان
 رهدلاب دمأو « ارك ذ تبلا ل ال هيلا عفريو .« . اردزلا نيع هي رقتامع لأ

 داهع ه ماع رطمأو *+ ثئانأ ةقروم «عسانرباملا ناصغأو « ثياعأ

 |* ايلؤدسإل حصا هنأنعبرعملاهروشنم ىلتو + اسلووابعتو مركلا |
 أَ *« هلالكرع الامح هس نعابروو « هلالخلاو ةفالللا ردص اوف

 أ للاو هتأطوءاءطبلا فرعتىذلا اذهىدونو لَعلاو فيلا اماه دهعب

 (مكسعداكف « مسجلا ماعنالا كلذل ارك شتيبلا,فاطف ماه « مرحلاوأ
 هناثنأامموهو هروشنم ةروصو * مطحلاونك الآ سااملةةحارنافرعأ

 نيزو « هلدع مالعأن قفاملا ىلعرمشن ىذلا هتدجلا » بْاَكَلا سر هأب|
 صال خالادوفو فوطت اركشءركسنو د هلضفو هدوعدوجولا لاح

 نوكتن أن عةغالبلا قف قيلكلادعب ةحاصفلارصقتو « هتبعكلوحأ
 داودوسكملا سرطلا ةبعك ىف مالقال ا هل د مسو + هتمعنركش نهةفلد نم

 ةالصلا تالصو * هدارااو هرادصا فتاوم ف افصال ىستو *« هدادم [
 كات ىلعرّركملارطقلاىلاو:ىلاوتت ب ىيعثلا ةيرينعلا ه ميستاةبكللا |
 20 راضالاورثامبلادعاهيارتئذل!ىوثملاو * راطقالا |

 ' بصسلا مقنم دايدعرلاقطنع »8 اح لوس ىداهلاةيرتالابس |

ْ 

 9م هب م . سل سل دس

 ١ ب0ولضفوخ أه بلا ىسسي د نم مظعأب ىدينم مظعأ تمض
 بسن ىلا ىزعين ءحرأو ىدسي نم حصفأو ىدهي نم حضوأ تزح و

 قثوتساو « زاحالاو ةغالبلارعس با ددأب كس باتكحي لسرملادجم

 لكو « هتارمجبنيضراعملابولق ىرف « زانعالا ىرعي برعلا ءاغلينود
 هدنجو < هيصصو هل آ ىلعو « هنن [ثانس اوَدقأْفْدب ادهلا لمع نيعيطا لا رياصد
 قوريلامراوص تدّر-ام * هدمت نمءافلخلاو « دي املا *« هيزرحو

 * ملا رونلاروغث هل تءعستباف دك مين ىرمسو * مايقلاداغا م

 انددك دقلو هلوش + نونكحملا ه”ريسزتك هناطلسزعهللارهظ ا دقواذ_ه

 رس ةيلعف #* نوحلاصلا ىدابعاهثريضرالانأركذاادعب نمرونزلا ىف

 ل هناف * صالاىلوأو لوسرا اوعطاو هللا اوعيط [ هلوقىف : ىمالا |
 ناطلسالب ناعرلاتناكاذهلو « حالسدلا بتاىمالاةلاسرلاوةوينلاد: ]
 فتم« راما ةهازةضورالا ةعيرشلاامو + حاورأ الد ماسجالاك |

 راوالا
 ال
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 آ | ةساسفلاقرؤ كطضسالو « اهالمزهدلا خول لام رع 0 ا
 لاحامل قررا دهسا وع سموأدوعسمو + اهلبق ةمعئاد هيا 6

 * لس ”الاودسأ الاهل دعترب ةعاصش عمد قرقرتوا دنلا» 1 هأيمكرش

 هقتاقأك « لقاك املا قوش دو

 ماكسالا ةر ايشا نهل القم + م-هموسح تنأرمهتوزغموق

 مدلاب كت حورلا قارفترطت + ذم ءال_ث ةنعط هلدقم لكنم
 ملأ ا رانا عقنلا دمثأ نم * هرم دوام اهلسكم تدمر
 مسهت تاد ى مو د_عستتت لص #* بضاوق فون تدمر امن'كو

 هنامم ضايح ىف قرغلا هكردأ ىح ه« هراكبأ بعاوك كيا نم بطعم لزيلف
 ىسرأف« هراكف رام نم ةعرتملا

لام اهتدشنأو « بوعش لح اوس
 1 ناسلب 

 * هنافو هلمأ ةنيفسىف غلبف ( ليقنمنوبحناتامهيءامع) بولا
 عومدلاوهتزانج تدآرف #3 هتافو لدعلا ف.سسلا ق مساك لحالا هقسو

 « نازح الاوءانفلا ىدوج ىلءهتولان ةنمفس تسر دقو *« نافوط هلو
 همام ماق « هيورنواملاس اكرهدإاهاقسو * هيثملاةينم“الا لدي الف

 ياه ردبءالّجال ةبقث توم دعيانقرتم + اهم” الاصمرتمكو ( بلاط وأ )4
 هلاذعوهثاسقر ىَذَعب صغدقوالا * هلامآ لهانم نم ادرومدربال لبق ناكو

 بقرب اير لبقتقرش * الانيعلا كنس ءامدرت م
ا.هلعو + اهمراههدلّق نأددلاو دارأف

 ١ ماقءاه دامحأ ىفهدام ل كتص 

 اهلرط سموهو * ما رملاءامدل قستساطر 0 مارهبوم الالسرأت 00 اهعاع

 | ىلعرثنف #* ردصلا نمرلقلا ل اهم <”ل< نأ ايحار « ردقلا للراطتا

 اعل دوعلا باك عم هلىدهأو +« لويقلاوناسخالار مارد لدتا كلذ

 | اناطع هتسلأو #3 170 هب تحن ول امم ىل هرا 3 نات

 ليقاكناكف *« ناصعالادودق عبرا

 ردبلا ىلع سمشلا ةعلتجل هنا رشفلاو دحلا نوبع تق
 رتصحلاىبلءز امناو + اهضافضف كلملا هملع رز

 : رهزلا ىلع ثنغلا علشإم *+؛ ي.كحجأو ماعن اوهام

 « ةملنمةداسسل اد دوما دئالق تدصأو 5 ةلعمةعلش هيلع تضيف
 ميا

 ارحم م
 ج# 'آ

 يق( بلاط وأ



 #(ةبقثديسل ا ءرخأ )ف

 1514؟

 اياذ مهدوجو ىريو « فوتحلا دونج هئاد_عال قوس * بونملاو
 * ثدحو ممتهردص ثدح لكف « فو.لاةن ل ًاريغهنعرد عيال |

 ثدخلابارتيم_االا هءقرال ْ

 ممهلااههاوفأةنسلاّنهف * مهلوق سذكت هءمراوصيلو

 ا *« ىلا تلو مهلا هب ديزتب تداق د ىتخاودانفهنأر عيرتاذا

 قانعاودرحلا باو ت لاسو 35 حامرلارع<رصنلا حار تيهذدا هدنهأ

 هفلخر بش نم وهفلخ نمو « هقلس ةننس نم ناكو « حاطبلاوداهول ااءاطملا
 |فرعأ مو كن ءهيكحأ لثلافو 35 مانالا هتمّدق نم ةمامالل مده: نأ #

 بقانملاوهجولاو دعس اًرغآ « بئاصل ا ىأرلاو ذانس هملب ناكو + ماع كنم

 00 اوكلا ردا هحوول نم 109 الادم_ءكاءوخ 0

 امتةاصفلا ىلعرثا همالكو < نا يب همقن

 اتاكاهفص قواتيتأَو 5 همأمال أنه سقت ت ددع هل سن نم ”لكو « نيل ار هود اردو

 ' * هنرهاصمو هشاوح ىف ل + 1
 ٍْ ظ ديرثام لعل كناو وح نم كتان ىناذلام « دبعيو ىدس اعف ىداني لاح نا ساو

 |رحوهو « عّردتوةءاصلاةمالداو « عرعرتو (ني.سح) عرباقف
 لزب م * مركحلاورذفلا ةدام-ضورو # ممهلا هحاومأ لاو ا

 4لاقف + فت صولخلا عاونأبةدوعهلعريضرو + فو اادههللسر
 « ماعلا اذهىةدافرلا لينأىف نيس ن دنا « مالكلاءانثا امون هدلاو
 قامرعالف 5 عاج ىلا عاضهدهو 5 عاملا فتن ديرتنا اعف

 ىلع معشو 35 هياوجك سانلا حرص 5 ةباكنلا نم عرص 5 هاكلاهذه

 هتمدهانشو < نيذح ىئ عحرف 0 هيىوملا عيراش“لخأ مه هملق

 | يع سداد * هداهشلا مط ة ةرمسللا فم قاذ ىتح 5 نيل البرك

 55 قويبلاة مسالا ىداوغلا قدر هريق قسف 5 هداد> ه4 مج ابد نمرهدلا

 قوربو ىنام الاء اوفأ قابذعي مزكرح هيفناكن او |

 0 اومن نر دراما 82 هم دق ىلع (دوعسم) هوحأ ضخم

 ا و 7-5 لع ةفرعملا ف كلاذ ذاودو 35 هةمددو

 رارس "الا نمهرثاعض ىفاعدعسلا هج انو «راهنلا هجو هنّرغل مست « مدقلا |



141 

 'ةدصق نم لوقو ب ناحدا١الءوزانلا تطخاام ١ ناكل انف رعت كارلا |
 7 ىيرسدقوهلعتبسضةمخمأو ىرئلاراب'لهبرحلامونردأل أ

 اركتنيح هادعسورالعف *« هلاعت سع فرش هلان مأ

 لمص ىت> هيلع د املا سود# هقالخ ىلا اك ششم حارمأ

 ىّرعملا دجأ لوقانه هداربا نسحي امتو

 ءالب نسح هالبأءرمالوق *« ىذراد_ ىأ سر لل لق
 ءاسوراو ءزلضفمااو ءاملع#لاةداسه سلا كتكرب لوح نه

 ءاملاىفاهلاثم[مهصاخضمأ « تييثأ مانق مهول وغدنأول
 « ( هلوق احر "الاذخ هنمو)

 هسلهأب هيلايل بالقنا ىلا # ردكم ند هيفام ىلعنامز ااه
 هبحاوت ىفاوشت موق لاسخ © م ءام ريدسع

 هملاعأاسوكتمرظتب : ضارلاو « .اهلفاس عوق رجرظت لجرلا#

 ىّرعملا لوق يرتامأ عنزولل وش نمردكن م هيفأم ىلع هلوقو

 ردكلا عماهيفءوءافصلا عم #« هرئامذ ىلكديي ءاملكل ذناو

 #2 6 وق هلك اذه نم نسحأو) #

 بقانلا فب رشاّرح ىتةىداعت « لزتل ةئدلا اندلا ىذ باخ
 ٍبقاوغلاب فراع بيبا هارب * ماهل اعأ اواعت اهلف اسأ

 بفئاقلار 2 ربهدإاونييتالف 3 تدةنيوكمم سانا تيوسالا

 ا "دل !ةسط هاا ريبعب ابصا اريست ىذلا « ساستلا دس نب ريسىلا ادوع

 امل * اس ىدبأ مايالا لعث قَرغَيو * ايندلاس ا رق ىرعت نأ لمق تنك

 * دوس "الار اهلنا ىف ةحاملا هيو ىبتضخل * ديحملا كاذإ ىدلاو عم تاحترأ

 ماهالعيقو 4« هتماهرفغم بديلا بينو * هةاريبثع ضِءا دقو هيأر
 نيعمسلا فرش قرتو « نيبسلا

 هس رسقل هدرو نمل مهمل 5 ةح نبع.براسدق ءصاناو

 دمت نارييئلاتناك امةركشي *.اهضايح ىلع افقاو *« اهضاشمل ارعشم
 « اهئافك !نمدجناريغ ّدعيإل تلج ذا ةجه دو امئاك ذ ضءعتقزروأ

 ايملا هنذاريغب ' مرح ااننالتيإلو #2 نوطلبارافظأ هماَر ءديتلق دق
 ل سس

 ل صم مسح



 مركلاو

 4 أ

 | ىو نم انس امدح نكف * هد ثيدحءرملاامتاو

 هملاعم نيب اهتاكمالعأ ىلع ثدصتو « همراكم تايارنةفاخللا ىفتتةفخدقف

 "لك ىفهدو>رابأ تقّرشتو « قرب هنَّرَع نماهلو همركبئاحم ترسو 2#

 ءاّشق لصف هلو « قرقعلاو بيدعلا تابضه ىلع تفط ىتح « قيرف
 + سانا هفهسدحلاردانعسأو « سابلاو قذرلا نيب<لخ ”ىواغ

 : هن> امصوةح اصقو + هح اعمو ةسأم د نيد 5

 ايقانملانبزءالضف هلانر تما خة فداو بقا ا اموق نازاذا

 اننعرهدلا هجوب تناك تمجتول مش ميشو »ع انجاح ديرتال ةسه ةلالسو

 ! 2[ و دصاو # قثالعلا نع دّرجنا هفيسس عضل دروأ مكف * ايحاحو

 تللهح < حافصلا, اوف اصت اذا ةسن نم # قف اعشءامدإا نم هتمالر دع ىلع

 رج لءفوقولاناكو لو فوتو + همازح كف للا ام اذاميل-

 اهئفاكءال راكفأ راكبأو ابغار اهل ىعس بغارلا اهم ععمول تارضاحم عم

 ابطاخة احلا عاتم ناك ن مالا
 ل يت < ىنل ىلا نغلب ىتح »+ هقار ءآ هبي رمخ نمر دعأم

 دزوبلاو العلا تاءاع لاو 5 هعاب مراكملا ىلا عال نأ

 د-ةرفاامتابعنامزلاىدنأ *«. هلوذزنو كت ىح اقام
 * ةع*اهلا ةسجلاو هيماالدذإ اًراج *« هيديدرو همم ىبضءد نأ غلي

 | دمت نمهندح فيسو هريراسأ تدعت « ىدانلاّكِل تف صخم هلعردص:ة

 فطعزممو «: بلا مامز ندوةل هنالاق كلذ|نطفالق * يدابرصتلا,
 اهلوأ ىتلا ىناملا:دصصقب « برطلادعاس ىتحرأ

 مائللا بمتامل هرعو *« مادملاه بل ْامداؤوف

 م-هفذا « للبتو بوطقلاد_هدوب رسم هجو ممسو « للعتو كل ذب ىلستف
 اهمف هلوقل هم ملأت

 ماعلا طغاو شملا راطأ 3 واع هل ن اكملا ناكولو

 لصف نمىلوق انعم ىفو



 مري

 هز "موه داعم كرت مابا لج ف لاك

 اقلال قطن مةرورال * ةؤلسالو لصوال براد ظ

 اقبلان ىدبمم ب بدعت الف * حيطم مهلصو ىف نكي منا

 ا *لاثم "الاريسة اه“ الا ورب انوعلاتعا الا ةعدع نادم هنفهلو ظ

 اهعلطم ىتلا ىلحل !نيدلا ىدمةديصت امم ضراعىتْلا

 نيدملا بوض# حارلاء اشر ندللا سك قيررتلا باذأ

 + (اهلوأو)<

 قع لطملات روما ةانف * نيعلطملا سعم كن راقت دن

 اهلوثأو ةعبسسلا بشل ادخن أ ىروصنملا باهشلاةديقاهل اون ىلعو

 قيعرج "الا ك_لعت<ردقو « نيءرح الا لازغا نددكحب

 «(انعتمهلوقهرعشنموإ#* : ْ
 لدعلانمللقا لاةفد.عهملع * الع نيج نيدلا تالف تاذنع دا

 لحزنع سعشلاطاطغ اةوسأ ىل «.. بعال_فىنودنمىنال ع ناف.

 : « (اضيأ هلو) » ش

 لضفلئاو الا ىلع اهفرهلا رخ وأ

 ولحم و 2 ايكو *« ارود_فارودّرع

 * (نيسدح ميسا نمىهلو) *

 نسر لصولاة لصولا. دفء ارا د ىركتاوالساو

 نيسج نال بركى < باقلاف « الب ىلاؤسنعىبحالو

 | قاذ عجن زمانمهلا فورع ىف لوقت ةماعلان الن يز ريغ ماهيا نيز هلق ىو
 (.ذهامأو ىنج نبا هلافاك ى ةنزبىز لانقيورسمقلاو ذلان*ازاهيف ميمصلاو
 اضيأ هلو عبق في رحت

 مان" اللادابسفو *#« اسوس نسال

 مارحلات ملل خا 3 اولاق سائلا ةارذم

 | هيفاشم ثن ذ- نمو وي نسح هنا هفلخ مث يف ( ىف ىانبنحدسلا ل

 « ناكراةرث اعتراسدف ( نسح هلك "ئث نساخخامو) نسخ ض.ةتسم
 |هدماعت قطني دجلاو + مرحلاو هفرعي "لاق * ناسا كرك رعب
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 ْ | تيد ناىلا 5 "هلال تالموصلارخاو < تدلقو ٍِِ اهج ايد هقمرحسلا

 ىلا كلما ةناما

 6 اكرلا بئاصم نيمردلا ضاير ىلعهنم تلطهف يف( تاكربني ىغبأ خف( تاكربنب ىدنأ ) ©
 ا

 ١ 0 اعملاف فوقك « هن قاع ةملع هج اصقو »* 0 جم #2

 ةو + لاجرلا ل خال لمقكدورقلاو < لاح هاد" الاورصع ىسونلا

 : زاخلاو ىونلا هم ىلا اهوشريطي داكفز اخ | قرب عم

 لاطه 01 دم قوالا 35 مهرايداقلمنم قربلا علب ام

 لالغأ قانع“ الا قو لبجلا نم < انءئاوقفف دو الول هلئاو

 لاماو تانانل لولا ىفو »+ عسنم هقلادالب ىف ىل ناكل

 | 2 لافطأ ىلا لوهكو م انأ « نمو ميدقلاراخاو تسلا ةمرجىل

 لامثأ ىهو مكتع لجرأ ف يكف بشق امصلا بد الح ىف 0 5

 نىكوةكوعو تفضل ىعمرخ الات ملا ىو
 يهازدستكلا ني تررسدر ٠ هانطو: ل تيقرافامدقات
 ١ ىشاو ردع هعقرأ اقلخ هع هدر نم ىدسإ ىنأال الا

 | هن الو قوطن مهتم ددح نيدلقملا 5 هنارعش لوخ نمو

| 
 ظ
 ظ

 ١ 0١ هلك ءاؤس سقت سدأ 6( ىرشادسأ ىذا داب م #ج( ىورغلا دج نيدلا باهش )ف

 كوادك تادف هماظن صاير قهغالبلا» استرو + كإساهموظنملامرد

 || عرس وهف « ميلا مزكو دحناىلا هوطختتمإاذادم كنسلاهصلخأربتا
 اهلالت نم ظوظللا 4تعج :« ميلظلا وطخ نم عسواو بذا ادب عجر نم |

 | هيئان ةدصقامونهدشنأو * اهدادو ةمزاءتولقل اهل تددقو 2# اهداحوو

 | 5 اهيذهلوقىلا لصون اهيهحدتما

 امصلا معز اهب تدعل ةناحر « هن اك حالستلا تحت نمزتهي

 | نأ داكو «بضغلاررش هقادح أن مرياطتو « بثوو هتبكسصر ىلع ج |
 دن اتلصؤرارراالءارج هعلخ هسلع علخو ع فويسلا ةنلأب هملكت

 هدعب لافت 35 فودلا

 |  ابلذغ ةسرفلاىلا ده دسأ « هج نم ةرعش تنم لك ىف
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 هرعشناوبدو © تانسح ممتامس هتالتسكتلوا *: تافامع توفعلاق
 00 هرهاقلا ىلا لكرا اوه روثنمدد الا ىدان ىف هتعارب ردو 5 روجم

 لاك



 ردتلاو ىوقلا لا اهب هصخ فرشلالاكلاذامو « دردإاقرهاوذلاب محب :لو

 هما ضايز نم ىه هو ناعو * راونأت اذةضورىف ىلمأ انوع َتدْزإف

 وهو * فر فاطل' ال رظديم ن الاانأو <« رابثلااهدعب ل بخ دأاليلا
 هيرو ءالبتجاو هراودل قبسعي نأ * :ىبسحت رومالا لك ىف[

 دقو الك امال الكوتم ىءاجر ل فو »ع السوم هيلا هنا * هراد#و

 مهبلا ىوبرتسانلان نم ةدئفأ لجحاو هوقو مهاربا ءاب الا ىأةوعد تامأت

 نيتص وشل نادارلا نال * مهبلا ىوهتس اناا لعج الّسيلذا *

 نيهبوتم هلرايتش اريغب مهارب تس مراوتأ لسال بمبي قلقة اك ثم قامو هلا |||
 ْ نر هغبم ريغرغسلاءاثعو قاشملا لمحت ىلع مهو 2

 رومااءوغ ترادناك ابشخب + * انسفتأ سطانغمودا أ كب

 يبق ناك دقو راسا ةونق نقلا نآل هراس قلعت ملا فئاطا !ىلغ-اذاو

 تاقاك# هيلع ناك ام ىلعماد ل صواب 5 هيلاالثاملوصولا ا

 متدسناو موللارمصق *« هل ىعس ىلعمال نإ لق

 يمن دق هملا يمسبال فدك * ايعاسبلا يل نأ نم

 / 3 د ءااق ولاد مي (* » (ناب.عالاوءارعشلاو ةاملعلا ةمقب نم هج و ةنسملا ودار“ 5

 « ةفاطأل ا هام هن تعش ن نه ترطوو + ةفالجلا ىلع ءدعدبباة وفا

 ةدانسع تنعتو لام الامدنع تح ارتساف « ءداوعأد جنا تالثا نيب ٍتسرغو

 ىبببام كلاما ىلعأ) اليلع لامشلا يسئو#« اليلك فرط اًدرب لاعمربص# ا

 دصقت *« بونملاواصلاقالشأ ةفلخوهبوطلتار رو .ووف( لالا ىلعأ

 || + فارظالا نم ناكرلا طغ مه دنعذ م حنانملا دقن اهنورتشف# ء حئادملا فد |

 دوسم قانعأ الا ما رهدلا ناك اذاف »* فارشالا ريصتم دماحلا عب روأ

 نمزلا اوضار يكف «* جامص مهررغحاضوو ىو مههوحوف « حاولا
 * هاوف'الا مه امرت زي له نانعلا "نر دابقلا لوس ممصأف « نار ادعي |

 هب مايإلاو ىلاسللا ءامح ىف مهررغو * داوغأ لإ ةناطلا- بدلا ر مشن وقيوأ ْش

 امر ءاملاعمءامس ىف + مالقالا مبا ىودلاءاوفأ اهفصو نمي زدنا

 تاينلا اب دو دودآانأ دروتم ققشلا قن اعد هنافاح ىف 38 3 ةوروبلا

6 
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 ا موصل ا ورجوو ركل يو

 ارب يافسمبب تراسو 3 اهروسح قوثلادراوم لوادح تيا

 | همن * راصمالا اصاهك < 5 راصشأانأ ئكف 35 اهروك2 تار :

 زهق ىطاعس لل 3 هئاكدودلنا رون ىلع وهزتو 35 تام

 أ لامشااو «. نيك ى شارع ايمان قذتملاحار < ساعنلار م نم بكرلا

 1 03 ساو ناحرني م س-رةقدح ءاعسلاو * سافنالا يو

 8 ءرؤل ةبسارم اللا مسقنب تفطقو + هرهزرودز حامصلا فك طقتلا تح

 |! ىلع ىح حوداارانم ىلع ىرهم_ةلاىدانو « حاب_دلأرب دع هناحرم كدعلا

 [| ةقثاا بكم نع 0 ا 2 رامستلاق بأ د لزأ لو 5 جالعلا

 ٠ بارت كعتيبطتو « مارطا هللاتييراو< تازنق رافسالاراغأ

 ْ : تقود ماقم او ميظحلا

 ملتاللاتيلاوقاراوج »نفي سيلان تكد
 كسانملا كلتنم تضفأ الف مركملار خا نماه.ترفطدق:داعسءامعك اهيذف
 بح [نمتجوخو .* عادولا فاوطةنمنملا لب اهب تفط + عاقتملا كا
 دامغلا نمهصلخسا نمالا هرادىلاوع دال هتناو < دالملا |

 ,مرح ىلا الا مرح نم ترسام * هتقرف دعت تأت دملا ىر دامو

 ب دعسملاىلامآ دراومادواو * ةيسطألا ةيمطادصاق|

 اهرزلااهتبع ىف نملا نأ ىدنعو * هم ” اشنومعلا قرزيف لمثدقو

 اهحانج ف اخ ناقعلا ىنتراعأ ولت ددو ةاهحاطد رسنامصلا فىرس اماكف

 َ ىحابابقوالعلاءا.م-نم + ىدهلاراونأ تعا نأ ىلا <

 ٠ ءبلطلا ىهش ىرملا اذهدنعو هب .بحلا ل رئاقح ولا طمهل

 ا | ىلا نتلصوأ دا« لحاورلا فايف أما تدكواملبملارالا ىنتعأ تالف |

 1 نيتولامديقرشأ * نضولا قلق ىلع لأ لد « .لدان ا بذعأأ

 0 مارح لاجرلا ىلعزهروهظف « ادم نغلب انب ىططملا اذاف
 ١ مام دو «مرحاسلع اهلق * ىرتلا ىطو نمرعخ نم اننب رو

 | كلا رشندهشرو 5 مادقالا سورا همفرخ اه 5 ماقم عفرأ ىف تاز

 0 هراجحأ نع البشف هاصح نود اهنأب رهاوبلا دعو * هرامغلض#ب
 ْ |«داغصلا اهئابسحب هراهبا ىر مصاذلخ ( لدانلاو ىضحلا ببذلا ترخافو)

 0 : م

0 

 .سصقتت» و مقحم

 ف ا ا زب املا نكت ضو يس ج3 يب

ْ 

ْ 
| 
ْ 



 مله ١

 اثولط دوسأ ناسف * رفصالا يم لعدللا طلسدقو د« رصانالو |

 مم قلق 8 فرانلا نوءاطلا ماود ةماطنطق ىلع طلسو * رسال

 لسلق دمكال# رايدلا كلت قي رح ىرتو #2 فراوذءامدلا ممونعو ةفحار :

 مهلهج معةاضقو“ العن اوغطاماو « ارزولاةلظ نمامامل 35 راهنالو ١

 ظ ىمعلاو لهخلا ىف مورلا“ العابي« ةدلسق ب رحلا معدق كرمعل

 اعهح مخ ارانىلا مهاعد 1-0

 امد نتا تطاقع اا «اهلةرح ا اوضمقاو اهولفتا لاق

 امه: نامزقهوفرصامو .# اهدوقو املارخ ماا

 اهغم ءطبال مرغلاناومهءلع * هناعض نأب ىتذملا مهاتفاف

 امّر-ىبر ناكد_ةاشر حانأ 0 مهل اطمح انيدل ا ةرثك نمو

 أ شا اهب نملاصتتساو * بارت اءاهدغب هللا ةداعت رج ثالثتاراذناهذهف |

 انه هن ره كلمن نأ اندرأ اذاو ىلاعت هتلالاكاك باعلاو باذعلا |

 قدر لاق ىيعملا اذهواريمدت اعانمدنلوةلا اهلع ىف اهفاوةسففاهضرتما ١

 لاف ث مح مصل نسل ير عش ف هتبأر مهمل قيسأ ل فا تننط

 مرضت جراماه-فراللو * ةرودصنإ ارادت. اعدقو لوقأ ا

 مرغب رب امن ىف ليلق امعف * شوا نمهلسأ لام لك اذك
 ممهج هتأطيتسا امل هتءاخل «* ه4 تسح لاط رذاكال اوهامو

 1 ءديترسكتا نقر الا لو هلدمو

 . م "الآ ةموم ذمه د, تصصأ دق 3 ريسع نم «سفام ىلع نالف اولاو

 ريخلا ن نع ىصق. درسا اه“ ءاخ 3 ..هراس ىهواهتع عطقلا رخأت

 بد ”اللا نم ةعشدلن مدق رعي فطأ «بقزملا ىدقتس هلوقو ْ

 اه رشت اهدارو »* اهاجو شاابناص « اهامحب نمو هج نما !دكصزت

 |ىظعتو اع ركحنو

 تيعرو « مع ل .ةىلا نزع هحجو تهجوو 3 !١اناطم ثرطتم |انأ

 0 باداء تاس 3 تالا كلن نا دوق

 | عا



 ناطوأ ءرملا َرغت 3 صح دعدأ 5 هل ل ارم امشامو

 نايننرحدلا ليوط عماهلامو « اهمّدقتامتسنأ ةمدصملا كلت
 نابقع قبلا لاججف اه 26 ةيماض لينا قانع نبك اراب

 نارين لبيالا مالظ ىف آهن كك مفهرمدنهلا فو.سنيلماحو

 ناطاسو زع م مناطو أب مهل 3 عد نمرهنلا» ارونبعتارو

 د ادت ١ لباسا جان ورضا
 ناسنازت_يالف ىلبقو ىرسأ 3 مهولاجرلا ديدانصثرغتس مك

 ناوخا هنا دايمعان عبنأو * مكي مالسالا طاق ذم
 ناوءأو راضن ريدا ىلعامأ *« ره اهل تاسأ سوفنالا

 نايغطورفك اهنءبهءاعاطس + اقرف اوعسق موقةربصنل نما
 ناديعرفكلادوءقىف مهمورلاو < مهلز امىفاكولءاوناكر مالا

 ناؤلأ لذا'بابثنممهلع *« مهل ليل دال ىراح مدا !رتولق

 نازحأ كتوّتساو سعالا ُكلاهأ < مهعس دنع معاكي ت د ًارولف

 نادنأو ح اورأ قّرفت اك « امهني لح ماو لقط براي

 َناجرغو توقان يح 320 ةزران سعلا اخأرام ةداو

 ناريح باقلاو ةمك اء نيعلاو « ةرغاص ىبسلا دنع معلا اهدونقي

 ناءاو مالسا ب اهلا ناكنا * دكنمبلقْلأ بو د, أده لثم
 ناشاهل ىوأملا ةنح تفرخزت « دةاف للاط نم اهم داهعلل لد
 ناعم ريكا اذهب ىربمعل تزاف «فرغنمناداولاوروهلا فرشأو

 ناصغازتهاوابصلا عير هام« ربضطم نمراتخلا ىلع ةالصلا مث

 (|/هذهف ه تارملانارينئفطتل « تاربعلا بكست كلانه (ل بصف )

 ١ 7 مالسظلا اهرون لديو رافكحلا اهكلم « مالسالاراد سلدنالا

 4 عماجو 5 سفارفتو ةكلا بالكلاهدوسأو 5 سناك تراصاهعماو>و

 : دق مو: تارسشعلل ىوأمو #* بابلا دو دسم ببكلاب « ءوامري_كلا ةبطرق

 الا ددعب مهواسورح رخكف ه« لاومالا هلع قفل .مورلا لوطسأو « بالكلل
 8 | اودعاوداعاذاف 3 نيامسملاءارقتف نمي زل نوذخأيو 3 لاح او برخلا

 : 83 , ناربباسبرتلا جالو 5 نيناتازغ مسبضأ



 1 أ

 نالهث دهئاو دحأ هلئوه 4#« هلا ازعال نطخ 5 يرحل هد

 نا دلوراطق أ هنم تاخ تح «« تنعتماف مالسالا نعل اهبانمأ

 ناس نأ مأ ةبطرقنيأو « ةمسص نأشامةمسنابلسف
 ن الموّص اف رذعلا[اه رمق هزنن مهن وتامو ل

 تاَمةلاهنفانهسدق نضاف نم" ب كفمواعلا راد للطلطا 1
 نابقع بز اق مدر اهب دسأ #2 كوداهطارادةطانرغنيأو

 ناندع دلك نان نماهنءاك + اهفرخزو العلا اهؤارج أَو
 ناكرأ قمل اذاءاكبلا ىدع * امدالبلاناكرأّنك دعاوق

 نا<عرورهزاهاو دفع دك * اهبروصقلاتاحاسئر<.ءاملاو

 'ناءل وللا ىف اهلدنه فوس « | ست ىف ىك بذعل ا اهرمنو

 ناكرسفو ىآدب تقو 6 3 تلت مرومكلااهعماج نير

 تاس للا ىف هلو س”ردم * ىده لووعلل هفناك ىلاعو

 نافوط ندا ىلع هنم عمدلاو + لهتمم هلل عسضاخ دياعو

 نا رغو كان ايت-امس تسرأ # مابك ارئا ى 0 و

 ناستو قذح هلنونف يذو ف نطق راش نماهلخ اكو

 ناميسو رع :اهلوح هئحو #3 جيرسف هزيم نم اهجراخج كو

 ناسسرذو لاط:أ موقان نيأو * .اهتبقو ارهززا اهتراج نبأو
 تاسنان سل !ىفاهلاههش ىأر.#* لهفنارغعزلارادةطسنيأو
 ناعماوكتفادعلاىفهلادب «. لطب نولا ىف مءز عاج كو
 ناداوو لهأ هضرأ نم هدكس * أد رثاكن مهديتل دنج كك

 تامغطو لرشاهدمحوو درو 5 ةصاعرفكلابت دغنءاداوؤ :

 ناش هلامثوغ لع اه بطت هب مكف نيل اصلاراذةيرملا اذك
 نامه فاالا قارفا قي اك *+فسأ نمءاضدلاة فشلا كت
 نا دمع ىجو ىكست رباثملا قدس ادن ةداماج ىهو كس بيراخملا قس

 ذأ رعرفكلاب اهلو ترفقأ دق 35 لاش مالسالا نمراند ىلع ٠

 : تاماصو- -”سقاوت الا نهم ناك نادر ترج املا كعب

 ْ ناطةءرهدااف نسف تنكن أ ه« ةعومر هدا ىف هلو الف اغان



 ٌُ (ىبطرقلا ى<«يديسلا ا

 اضن

 . بالال 01 ةبهاودع 3 سلا

 نم * ١ع ضو قي ملوح 8 ( ىرتلا يسيدبسسلا ]8

 ٌكإ:تارعو 5 ةيولعلا ملعلا ةحودإاعورف نم 5 عيرم لضفلابداو

 ىدهلاو

 سماودلا تالا اهتيشْغامل * ةءاتس ىدكتس عل اناولرافن

 هذه ىهو « ناكريج ىف لخ ة ىذا #3 ناملس ناطلسلا ْ

 نانا شعلان مط َرْغيالخ * ناصقن ”متاماذا ئثش لكل
 نامزأ هنءاس نمز ه رس نم * لود اتدهاش اكرومالاى -

 ل ىلع موديالو . ةضاخع د د نيكل مكب

 ف 000 46

 ناحيتو لملاك أمهتم نبآو 03 نع نمناحتلاوو ذل ولملا نبأ

 ناساس سرفلا ىئدساسام نيو مران مداد هداشامنّو

 ناطشلو داّدَُو داع نيآو « بهذ نم نوزأق هزاخام نس أو

 اوناكام لكلا ن اكفاوضق ىتح# هل سصالرغأ لكلا ىلع نأ

 نانسو ف.طلا ل امخ نع ىكح م +كامنمو كلمن مناك امزاصو

 ناولا هازا اك ئرسك مأو * هل-:اهو ارادىلع نامزلاراد

 ناعلس ان دلا كاع لوامون *» بيسهل] من لبعصضلاامت اك |
 تازحأو تاتربسم نامزلاو * ةعونمعاوأر_هدلا عئاخل

 ناواسمالسالاتلحاملامو « اهنوهي ناواس بئاصملاو

 يكد

 | معلا ةرثخا ةقروملاو 5 دنا نم اعاتناع هيلا 3 ةيوبتلاةرهدلا

 ٠ نيدو !بولك تقشو * بوالا حارفأ ترسأ ةعقو ىف سل دن الابرسأ
 : أئدلا فعل ىرو (اينامأءانملا دعت لاهف حيبصأف) بويكا ىلسق

 ا ف «منلاو:ءورملا ىوذب * مقنلاوزتفلا لوم ترثع ذا + ايفاشابنطتوملا
 |0000 مالع , لاا هع ءاذعو مورلا ل ولم ىدانو د مالسآلااب- نةدمنضت لسرأف

 أ
 5 دوهءفف كلدو 3 اسح تيدانول تععمأ ادعت 4لوقي #3 امص ابيدجي لك ظ

 ب محصل

 يسم

 ظ
 ظ
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 قاب الامهد الارهظ بكر * هنأ ل سسعخ ور هل سبل ظ

 قث ةخم ن الا ىلاودو *« هرصعىف مدآ ىأر حبش

 قيضلا هج نع تنال * هموقعمرحلاطسوبوهو
 ىدلطم قثوم نم هب بعأ « "هليلف ضرالا ىثعو اذه
 قترب اهسلا ط_سو ةراتو « ىرثبلا بح لزني ةرابتف
 ' قرشم ىف رسم ةرائو * برغم ى رضي ةرانو

 ب قروزلاكر أ ىطاشب ىرع احهاسدر هد ةرانو

 قش هنم ضعبلاو هنءيض #4 قوهو ةيسسكل هد

 ىسطملا هني نم ةررأب * فيهم مراصنم ةيانذ

 قئورلاب راصباالا فاتت « .اهنسج اهب سرع كلاود
 قرد اك ءادوس هل *« ىدترب اهعماج اذا ىىبح

 قلب الو ىثالا عماجي « اما د هتداع ىلبعوهو
 قرزأ فرطم ىف الهم « اهلجأ نمرفقلا بو مث
 قرسفملا ىف خرلاب هكسشت « ايئان' اهلباه اذا ىتح

 قثوملا اول ىف اهتسحاب * هعل> هبسلت اذ دعنو

 قبلا نم غبي ص هدلجو #3 دما بهذ نمهمسسقس

 قلما برا نحمل ثم « هبمامتا لاح ىف ىرب
 قرفملاةيحاصنم نسحأ « اذكعهنرصبأ اذاوهو

 مزعل اده بست دقو

 ةيقسملا « ةوينلاةرص نم عرف * اهتالإه نعهلاكرودبح رخل ءاه سو«
 *« اعبلاىف هعرفو تان'لصأت * اعسوالعف * ةّوتقلاو جولاءامب

 دقع « دحنو ةماهتنيبسونتةءاوذ نمهنال « دنا كىلع بهذمهزارطف أ
 هن قأعلا ةياصعلا ساري دوهععم جانو 5 ةملعلا بقانملا ردص يلع

 سارغلالانهوكرنأورغالو * همصوو ىئطصملا نيب داو

 4قندشنأ امك # هراعشأ ر انمودوزتت رابخالا ناكرو »* هراخأ طلق ١

 + مم . يملا

 ظ اهنا رم مثان بابلالا هنم يدع بيدأ 3 ( ىسافلا قلاش دبعدمسلا) ّق

 | لثاسملا ةراسس لت م # برعا !نيحابر نم نادرو * بد الادب ىف ةمات

دانلا نان دبعتبسلا )4
 قو ( ى



 ( ىلاتشقاازب زعلادبع ال

 ئىبرغملا سوس نب مالسلا دبع

 ١ ريالا

 نابسعو ةسع َّى هن دوص «امصأ | ديىل تي دهدة بحاصىلو

 ا نمسلا انور فلاخت « اهلاخم ءاوق عم ىءاوظن كو

 ىنامز لوطروغلا تان. ىوهأو *« معروصخ ناو دن ىئوبف
 ىامع تنأو ىسف كفر. * هوق هايا و ىلا ىنركسح د

 ناسيا وشاب 5 ناسللابّدبع بدأ 1 ةتفارزملادعال#

 نمفطلأ «لئاملاو ابصلا لويذاهءارورجت « لئاسعثو قالخ ثمددل <

 ّْ « ساعنل ا اهلزاغا ذا دمغلا نودع نمر صمأو # س : الااهرادع درو تانحو

 « هانعمو هظفل ةقراذخأ ىلعرباغتو .٠ هاشووةغال_ءلادربنيز طخ نا

 ظ
 ظ

 8 همهم

 كثسع ه«هرياسلا ل اثم راها نوديضتتتحو وهران وهلاباضعرلا

 : ىناعملا نومع ظافل *ال ادهم نم تظْدأَف 3 ةرخاسلا هركف تاحارناسلاب

 ةلودلانم هءّرقو 5 هلاسقال ماه هلون ذرهدلا هملع ر ت-ام لق نأكو 5 ءراقأا

 هريع ىورو * ٌنآد د الا عمم مف هفشتر | امك 5 هلاثمأ ىلعدي دج“ الإ ةيولعلا

 هلوق ه تناهد الا اظن دعلا

 ااا يدعو # داعبلا فوش دنع تعمزأ !نيح

5 

 نالْززع كسمو + ساق بدأ ف ( ىبرخملا نسوسنب مالسلادبع ))

 هتلذ + سافنالا بدطل اصل | ىلا هريخ هد ىدهأ ةناحرو هم ساكلا لذا

 رخفلا نيعل ا ل 5 راسلانمىل هادهأامو * راش ”الاسمط

 5 راو ً”الاروغن ىلع كت هظاأ 5 ٌهَرَع ىلامللا م هدهححو قو * هّرك

 ءامد" الا ضعب هل ىفدشنأ «راطمالاءاكمل ةكحاضا |

 يندشتاو ند شخ ضس أس نرببرغملا لهأ ةغلب ىو هم انهلس عج م-فالدلا /

 | !دمع

 ىل

 هانعمياقلا ضقربو « هظاسفلال عمسلا برطبق
 همه لارق ىمرلا ها بند نمذلا عبط ف طلو « اضقلا ن دخ ىه

 ىداؤ-ف تلقتكر ءوث ىأ ه« ٌقافَتلا تاطأ دقو ىحص ل

 مهالس دق باق لكل لوقب 3 مهالسلا تحت نمحالرد.و

 ماكلادرولا لع تنشخدّقف * هسلع هبالم تنثخ نت

 هنمرمهلا ف4 ارعش ىلاعثلا زر زعل

 قالو ارسه> مهئرطد 5 قراطام سانلل لقو اذ عد
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 * كلام كرت + كلاه كإ يل لاف لعفت لف كيابسش ىف جوقزتل ا, م ًاناكه موق |
 ةعرملا نمتلذفلاجب رخسا ىذا لعلف « داو كلا كس لف ددعا ذجرز1تنآكناو ١

 كلاما + السالاجرو « الش كلاء1 لع تأ « ةمثولانمرانلاو «
 نألعاو « دلبتلا ال« دلعتلاو «باقعلا لبق « باتعلاو« ةيئدلاالو « ةينملا
 نع عافدلا ب مي ركلا مركنمو © رظنلا نمريثك نمريخن « ىصنلا باهذو « فعتفا ا معاط 0 *« فتشلا براشرشو « رّفلا نمربخربقلا
 "رشو «*< ةعاشنقلا ىغلاريخو * لفصأ ن مرا د لذ لق نمو * مر 4

 ام-ةالكو *« كملع مولو * كلمومناموب رهدلاو 5 ةعارضلا رّمفلا

 ىرتتشتم ثوملاناكوأو .ه ىزتال نم لرؤبو © ىر نا ضار رزلطح
 3 تنقملاثوملاو 1 يهلوملا يع ءالأو د“ بالا فد رمشنلا خان العا نمل

 ّرشو * هماقا هلت سل نأ + همالسلا فدكو «* تهلاقينأن مريخ
 نم ناكف اولاف (كهلا كامح) فائىلا ع عومش لكو قاحناءوسةبصملا نم

 ةاونااام ىعست رمل 6 ناو مهوضوأ جرزالاددعب كلام لسن

 فردعضا| تبوااوراكج قعب نمأو 03 ةحادقلا رح ةملولاو اهنمامخ ال

 يهيتلا بسلا طاتخملا لهلعملاو حإض ولا دمسسلاالبالاو ناجل

 دام رغم 5 اوفا عئاضيف ور هم ىتاحر ىف تنك ىف آلا (ةعاخ)

 ءالضفلاوءاردالا نمهرأ مل نم ريس مالعّتساو ل دياو”الادمقودراوشلا

 انام نءونا.ع' الا نماه.هه-ههببرق نبع برسغملا نم همست نم تلاسف
 نمخ « لم دو_-رهدلاو *« لياقلا ن 00 اهورْشدا ىتلا نئافدإا

 ميرذملا #4 هرامتةزوكاس ته ا هراببخ أ برط) ترطعت

 هعبط مايرام قف ( رمل ىردلا مساقلا بأ نيئيدلا ماسح 0

 موحنلا نم ىلع أ هردق 5 فارشم ءلاو باد ١ الا ل هيقرمشمو 3 فدى

 ءاعسا ضرالاترخاف + هنلاغااد ادشصخرب هدادم كبسمو « ههازلا

 لبقت ٌصوروهف * هبه نمربخ همول نأ هب هرطق لعو * هسم“ علاطع
 «زوئنملاو موظذملا نمدلاعباد الادوريرزطتو « روهزلاروغت هنف ضرالا

 هثدج جربالو + ناسحيرو حور ف لازال ىساغلا مهاربا نب د#تانبحاص أنرمخأ
 توقعي نب ده بطان انعدم هسفنلم دشنأ هنأ « نان :لا صار نم ةضور

 اعردلا ميباقلا ىأ ني نيدلا ماسح

 ىبرغم ا

ٍ 



 ا

 | وهو » ىاوقلاو ضورعلا ىلعهدلع تأ قو «ىاصلا هتدافالهتمتدروذ
 |اب الو »ا هيالط دي حرتت دقت 3 لتللتا وا ال « ليلغلاءافش

 | كل صانالب تلسو « ةلدأ الا هب تمأق ىتح 5 هيامسأ تّدتماو هدانوأ هن

 | بدذح : نآداك ىتح 5 .لئاضفلا هاسهراحج قترحو 5 لعل

 ' | ل عئور باد : الا ءادرن ىسو مكف 6 ءامالد ر< هل ضورعلا لشم) لتاملا

 درب عش ول ريع لكلو « عشومل تدرامكح ب رغملا نم اهسعم درو

 ال| <. لولطااو رصقلا ىلعربمعلا سعت قرمشتو ع لوفالا دعي ل ضفلا سم

 قملو #* اطاسحاو انديسح له الا نومعّرشيو # اناس بلطلا دوذو ىربتد

 « !دملو لضفلا نابل ىذغ#« ةمورج لضفلا سراغم فو« ةمورأ ىلاعملا

 | فاصو الا ةدالق» رهددمج فقار « اديلب هتساصفبسقاذا ديبادعو
 | هيدان ىتح *« فارط الارئاسنمةاورلاهاوذآ هحنادم بدعي تاحتو «

 ره دنلارطق نم ذاكلا ىلع ىدنأو هن <« لّقمللك ركل ا ديد ىدابت * كودلا

 | ىركلا لك نمنافح الا ءاوذأى ذإأو

 . سك قطانوأ هنامرح « مظعت قطان امانوكلاف

 (رجاهت < هدالوأ ضعسهدبك د متو 9 هداوفةرم فطتقا رهدلانا مث

 * 0 كلا كلملا را وس ءاعد نألا 5 ييعنلا لالظف اهب لاقو ةببطولا

 هيزعأو هنخبف هريصأ و 5 هلساؤلا تت تَنِكَو

 يحاولا نمّدبال ناكنا ه .هىئزعملاال ىزعملا نك

 لخلاف ل بقامهغس قابلا لعجو 35 كلامو كني نمذخأْ ام فاخذ هنلا لعل

 |نصعنم تبنمكف * كلاك ىلعرصلارجأ مدعت ال تنأو 3 كلاك الو يف

 |نمفالنا هلا فو 5 نونكم ردا هئايح لب انس ةح نم هعلطو * نودغ

 || نم ىلع ىلسأ ناكو و (مالدلاو) ( عئادوالا نواخالاو لاملاامو) عئاض لك |

 5 .اسىدنأ هقزفرهدلاهلعىف دس> ام * هرأن اوهدئاوف عئادبو . ءراعشأ

 (علوم سن افال اءاناز رلامهسو) ىبسو بهنف نام_سلاو عامضا ا هلع ممش و

 ٠ ءا باك ى هيولاخ نبا لات ىلسشملا اًدوري_سفتفق «( همهم ةدنأق ١

 أآوانأوهو ل ثيدح ىف ىراسنالا سوأالا ب رجل: اون ىعم دحأ سل

 ( [4لاو 1 دس 1 ملل هفراح نبا

0 3 
 يترعا
ّ.- 

1 

 دا

1 

1 

 ميسي يانا ييسيضبل ددسسسعا تا سها مل-0>| مسمسس سس الا

 هموق



 ١ ال ا/

 قلفلا ةروفاكح هعطقالتنأ *« همدنع لاسامللبللا مدنكل ٠
 قمعلاهرمشت نع امص ادفو "مف # ادشّرس ىدسلا[تعدوأ ةضورىف: ظ

 قاعنم درولارارجاريسغ سلو « كرتعمحارلا سوؤك تمكلا اهنف'
 قردلاكنهبف هقاروأريضنلو * هصسفنب نم قوز ةنساالا ثم
 قن ىلع تاءارب نهءأاكص « .هياوج ىفرارسجا قيقشلاو
 قلك هكوكفم درز ب عاضس «. ةعلاط ءاملانوتم قوف عيرلاز
 قللناكحءابراذ كو هقاذك *« هتعبو صفح ىأ لثم.ضورلاو؛
 قلطلا ههحو ىف هد دوس تانآ *ترهظ نم سايعلا ىنأ ”ىرمملا لقت

 ىل١لوقاهلاونم ىلغو
 قرولاىف ءامرولا توف تدب: *« قشلاةنوقانعأ مصلا حز وريف

 ظ صاع ىؤاقلا لوقنمقمقشلا تابوا
 حان رلا مامأ تسامدقو ىف #2 هناماحو عرزلا ىلا اريستصلا

 حارح اهبفنامعنلاقياقش 5 ةيموزوهم ءارضخ ةيدم اكس

 ىسلدن الا قافرلا نبالوت
 حانرلار يشك بويهلان هس رد « دنقو ريدغلا:ىف دروؤل ارث
 حارخلا ءامد هب تلاسسف ن-#عطلا اق نه ىمكلا عرد لم:

 : 16 ردد# ةمالعلا ) © قاعترونةاكسموهف « دعازدباع 6 رغملا لو ركددجتةمالعلا ) ١

 «رارسالاو مولءلاةاكثمهناذو «را ون ألا عب اصم هثي داحأف « دج اسمان هبلقأ
 قبعت# لام الاو بلطلا حراوسا عترمدامسو « لاكتلانةقرمثم هران"آو |

 حاخلاب رمش و +دافولاءاك ذإا ماغى م وفتو «دانل هالخ نمالعلاحاورألا

 رمملا ضورلاو د قينفلا كسل اوه ثنص عم + حالفل اريش ىلع”ىسىدانتو ىلإ

 تاهيه «ىرح هفاخرانم هكر ديال © ىدلخ لمح ركذ لكي قلخو «  قناالاا

 رضخاهةروو *« نانعلاب رط ةسشلا مهدأو تنكوا» ارثأ اذ تافتاههه:|
 قو ادنلا طقاسمدورأ «ناننقالا عثادس ةفوطم هقروو » نانف'الا سنام

 تازف + بدأالا ةعءاض:فرحتأ 3 بلطلاا ناب! ىنانأو «احزلا لبح هي قلع |

 ىدنكلال اه اي < هتحام#ءام ىلع ىلحر تططحو 35 هتحاسلا|



 انا
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 بضاغ ظل نمناذو+ااهلونريف .*« .ةرارسع ممتد نم بذات
 يكاوسلاعومذلانارادخركلا لع 5 تلجا الل ءاورزلا ىج تفاوو

 بلاطا تزعءاسسلا ىج موت « اهنانعزمتنث ىدق'الا برغمللو
 باج لكيم: لام الادب وقت . لتعم ةحنامالا تملا ىرتخمح

 بهاللاتايرقملاد اجلا ىرجيو  انقلاو ةبرهعسلا ىلاوعلا

 بااخلا تايمادىئاتبرطا فو « اهأس موب ىرننالا دوس اهملع
 بهاوملا فاد مزعلا ”ىضق كاملم ىجىو ةةالدتا هللا "الكباب

 | بناهااادعلا ار ىدهلا ماما .« ددجأ ىالومروصنملا كاملا ىج

 : ْ بلاعتلا ناد<رطبلتا لس الا نم اهياغ بيحارمسلا نتم لظديغأ

 ]| براس قةروعدماةنلالص ء امنأ تح نءعراّدلاىدنأب ىولت

 بغار مدلانم ضوح ىف عركسف * .هيايحريشقلاو امهم دربسلا ىرت

 بضاوقلا ىذاعاحمهلا ل رتعمو # انقل رعهبشم هللا نيد دوم

 . يئاكلاىف بد ع انانملا هسفو * لرعم موي ذم نأ ىتولا لباس

 « اند
 تااطأ وأترْدتْلا اذهدعب ىل هو + مهرخ بقانمىذه ىلو' الانيا امف

 بقاودلا موكلاك مق دئالق . « اهيأنو رايدلا دع د ىلع ىدنعا

 تلاظ لقاء لن زغتلا يأ مكسفو 5 هدف كرعشلافاوق نكلو

 ىبد امىذةتءاضيللاىلاالوسو «  ابصلا عمنوك أنأ ىوه/اليناو
 بك اوس ثودغ نم ئدنأ هيجار 5 هفكحو لاول ايناذكإءىرإ

 تذاكر يغاجرلا نأ ىلع للد 030 هسهجو ةّريسأ نم طخ لك ىلع.

 بج>اوب موت ىعىسع فاوق 5 اهتثعن ةافعلا ىوأم هتدسل ْ

 بضاوةلا نوتمىءام قرقرت ه رهوح "ىامالاحدملانماهلع

 اهتمة دمصق ةينمطنطس بزب ّرعاادسصلضافلا ىددنأو

 قف “الا سجرن تف أ عصلاةلسو *« قمذشلا م ةر تدير عقلا ةحاسز

 قبسع نم دنلا نا درعغ سلو « الطرهزحادق'الا ارهزف تاف

 قرولا نم اوطس الدو" 27 أدب نيج حابصالا داق دةلدللاو'

 1 قعمشلاةدرواموب رمفلا ةناموس « ترتتساو لدللا سقت مصل احمامو

 نأ

 نبل

 ا



 ةكو ١

 افلا ءوض هفر ءاحدلا * اهقران نم داكف تمشاف ظ

 قرس دقلا فهل هلال « اهرئالا نابل صغزتمهااه

 *« (اهتموز * :

 ىروقداوا ىريظ انا قار + اهددخ ضاررف لالاءأم

 قرش هم ىلفدكف اهرب #3 ردك ىوفصءامو هتفذام

 قلملا ىدق ىنأدقرن< دروك' #2 تدعنتف ىنللاهاوخأب درو

 قمر ضال هتف انامزانحأ #* هدخز معي نمزيزعلاد بع

 ىدشتامو اقظتقماهز تح و« :هءوداح لضفلا احن ضور

 ىح أ قيسلا بصق تيشأن م ** هرامضم ىف و كلام لضفال
 قس:عو بخ نيب لسلا ثعس 3 اهلا بوت تسل اسورعاهذخ

 قسطقءاننلا ”رداهلىدعأ © هعامسأ تقردط ردّرضول

 لعاب ريغمدسنع قاوقلا عظم « ادشناؤاموعوقلا ”ىركتراق َ

 قرولا 3_خ ىلع طل ضرانمد :* اهسرطنا كرحهسشلا فصودق

 ىو هرذا ظسنع نمراتلا يف « هع قل ريتعلا اَدَع تح

 اهتم اهيندشن اةدمصةبىولاطل ا ىلاعمل اونا بردأالا انيحاص هحدمو

 ىلاعثلات اعدم قاف عئاذب *« ىلاعثلا”ىد-والازيزعلا درعل

 تتاكمالقأ هتشو اهانقالو 4 ةمتن نات رهدلا ىفاهد عيا

 بعاكءام_تطدخ ىلع ماشو * قراهم ضاِس ىف رؤطسدا ا

 تناذملاءامع اجوزهلخأاىتس * نم”لعغيهافدلاطسو ىمالاو
 بئاصسلا يسن نم ىثو فئارط * ايضلادياتسك دقضا.رالاو

 بئاصعىثوحانيدلا لاش نمؤ « فراطم”ىرةرعاه اع ناك ظ

 كك اردغلا دولو انام أَو 5 اهرهدة منن نيع ىرت فركف

 بحاصو باص نيدادلا ةتاكم *« قو انعاندمش ددق ىلوههللذ
 تقاوثأاتاريشثلا مظئررغتبأ *« .ارطاوخ ضيرقلا ملت ىفمكحو

 | الضام الازيءامو انماع 0 هناساه الد ه_قر كف تي مكف

 تتاقتلا كلم نما.ملا اهفطع ىلع« همشع تضف نيرادأب ا

 . بئاوذا خرم نابلا هش لمرلا ىول# ىؤالاةزاتر مدل ىداون ت رهو
| 
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 ههه حس همجا تضل ع نسل تو ب



 اذلد

 ثارتك ا اذ عبصأ ناناغلابو ٠ * ىلاوغلا ” وع لاملا]

 | للللا لع روك دلا.تلغف *« ىناعملا بانرأ ىأرب تلقأ
 | « سابتلاو سل نع هلث ملغم ناو « ساسقلا فالخ ىلع هاوساموأ
 |[* ”ىناهتصأ الاي د*الا + ىناعملا فلا نمورطخلا فاتت نيرئادأ
 لاف ثمح

 ْ انذكت :ناعتيلاب كس 030 اة جسبلا ىسسح كشاه

 أ انلغتلاركحألالاعدتإ » ارطاهفتاحلا تنعمآول
 [ناوضلا رظتملف * دياو الاو دنا هملاريثك دراوملا عساو با,سلغتلاوأ

 ظ ظ 3 بابشلا قابلا لسرألو :

 أ» لوقملاهتاتظنبلتترحاس ف (بردالاىلاهتلايزعلادبعر زا )اق ببدالا ىباعتازيزعلا دبعر ولا

 أ لأبثلا اك هعبطةقر ركحهذتن ا 35 لوخو درغهإضفنم ماءالا لضافو

 |اذا 0 لؤاطو موسر تاسرادال ا هريغ تاس امك هرعشوأ # لوعشلاو |

 | عدأن متن « دحنو ةماج ناكسرواح نما « دحلادورب همالكزج طا
 | ترطمأ دخم ةعد 5 هلاؤقأ ردملا روحو ضار رلأ حقق د هلالخدجلا

 1 هقاشمامك اوك فرش لخضفءامعمو 5 هنئاصعا

 ادروملوعلا د الواهاكح +ارطعم نامزلا بحال لئامم

 ْ أ|ىصق 0 أو ع هنسوسو ةدرو برغملا ضايرىف علطأ

 ْ | ةمتي حرقت ىبلاعتل اارولف « هبعع ناكمالا نوطننإكثع « ةنودمرهدلا |

 |ةءاشنأ اذاو < اروننك اوكلاإت فهنالك نعاوك ىلجاذا د ةيتبلا

 1 ١ لضافالا هن عقحا مورلا ةشضطنطسق مدقاملو 5 اروثنم ءاند هاوسرثن ||

 ذم جب انيدان هنلات تداكف « لئان الاوروددلان م اهنمهملءوا

 ِ 00 * انعام هدأ

 7 قيشلا دف ءابلظاا ضراعو *+ىدحلا لوعأ كبه فران تفاو

 "قرد الط لسد قرت + .اًضلارج ياياشلا هن 8

 قر_ظاهل لم[تفدط قيست « نآداكتاهوط قتادعتساو |

 قروو راع قنا ىنم اهل وب اقنلا ناصغأ مدة ام

 قدأ ىراكتفأ ىثو نم اسالم هه« امس ال م اعل نتن رصضأف

 حمس لل مسسسم



 1 نو

 -- ص03 سس تعمم دعا سل سس عل صك اااااااااااححاححداممم ل ا م مس سوس مم سمس
- 

 ْ » (ضرافلا نيالو) «

 دانزلا ىروك هئاشحأ نيب « ىعم ةاحلابذتلب فدكص

 دادي تاقلاو امآ اسم انيسالاووج# يم ىرتف

 «(انأ كقد)«

 ىوأوو ىمدأ فيلأت عم «* ىدعدس ”الاو مونلا تتش

 عوبرلا كإ ريش ىييصحو ىرخأ :.ىلهأوةدابف انأ

 ىومدنمهلاسأ دق وسك فصلا قرتشا يم نامزلا ناكف

 دنالقلاءا ارعش نم ناضس نب دمج لوةك لا كل ىّدو روثنملا فهلوقو

 حادالادنعدنزلا طتس نم ءوضأو < حارلا نم ىقصأ ىدنعامو تنك

 ناف حارلا وفصك لوقأ الدو نعت تكهءاوج ىفرزولا مساشلا نب لوقو

 ءأم نم ىبصأ نكاو 5 احاحب ناكامب رفدنزلا طةسك الو + احانحابن

 كزعمادتيتكهلوقب هعجارف « مايقلا”للرمقلا نم ءوضأو « مامسغل
 ءامنمىئصأ لوقأ الو « هسفصهئافصك دهعو * هنت درولاءا5 دو نم
 | كردي دقف « مالا رق نمءوضأالو « قرششلا هعمنوكبدقذ < مامغلا
 طقسالو 03 حارلاو صد | هام ضاارتءالا همف عقوام سدلو « قعميو صققنأ

 مالكلادام>و < اهلييسمذهملا علا اذهرومأ ناف *« حادتقالادنعدنرل

 تاق ةصقل اركذ ىلعو « اهل.جاهلسرأ امذدكل وج
 قدمدادوللارخ :تالاادنع 5 هدوعأ تنكدق ىذلا نصل انا

 قرش لالزلاءاملانسنوكيدقو « هلك ؟دازلا ريض صغب دقو

 « (اضيأ تاقو) «

 ءادلابءادلا يمكريت تلظو *« ىلاذىفموللاب نعجوا تك نا
 ءابلايءدحت لف ثاغتسا دق #0 نمةصغرهظلا برضدغوسدّةف

 اده عم ةعالملاو لزهلا ى وه ؟بابشلانا وفنع ف تنك (لديسيسا
 ضعن عم ب لد“ هه . ار دقو اموب هل تدكفءاوهالا نمهدنعام هرثكل بد "ال

 اكن صو 5 ثانالا لءروكذلا يدق ىرغم ىالوم لابام « .ثادح"ال

 ةآرلا نمريخ ل>رلانالكلذو: ه ثالشلاب نانفةروح 1ببقاطن مان ١
 تاقاك قاقشلا سح قو « قاليلا نص فتاذلف « قامتال
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 . رودترو_هالاو رومأ رودي « هنانعنامزلا نب اطلغىسع
 رومأرومال ادعب نهثدحنو #3 بر ام ىذقتو لاما رذتف |

 * لغلو ىسعنيب ملا ضابر ف تحنرسو « لشولابر مهلا نمتعنق كلذلف |
 لأ كردت دنا سعآ هقلخ ىهلاو « كلفوأك لعق 3 را دادالتبكدعفلا
 8 هتجر رشذبواوطنقام دعب نم ثيغلا لزني ىذا وهو د ةنيكت لوقفلا |

 نماسش دتسا * ريطملاكباطخ ضورو ريطقخلا كاك ىهنلتجا امو
 ||| لعلوم كنمٌتمدعالف ه ءركذ 5 لماخ نم كلذ ه وننلاو و هرئتودسعلا ملت
 لاملا تاشتعم « ارباج رطافتاريسك ارمس ١ كلابكحو * اراثمناسحالا
 لياقلا لع تحج ىلا مبتأو # كلرادنع 21 #2 رام دعمل

 ااربشلا سقي نمسنلب سلذا *« باوصلا.لوالا وغو + باوملانع
 3 فال فلكت نم ”لكوال فيكو ٠ عاجشلاب نامحلاو *+ عابلا
 ٠ روذعم قاطب الام ىلا ادأملاو ده روذحم لاثتمالا دع نكل * هتعاسل مضتفا

 ركذب اهلاراشملاةدصقلاىوس تاطمسملا نم ل_لءضرعيام تفلكسف *
 أ نع زواحتو 3 للخلاةسنم كاذخ مكنك يشم دورو ىلعٌةمدَق دعم اخاف امضعب
 ءدمصٌعلا ف هلوق (مالسلاو) كنمقي* ءوس”لكنمو « كوهللاو « لازلا
 نزاثنان با لوقكملا "للا لح

 ءاصيلقانامويو بيدعلابام هم ويوؤيقعلاب امويو ىوزح امو
 « (مات ىنالو) ٠

 ىاوخا طاطسفلابو نتقرلاب 5 انأو ىوهلادادغيو ىلد ماشلال

 « (ىنادجلا سا رفىبأريماللو) +

 ارم هريسأ نال ىلع *« هتدز دق كي بصل لهان

 اريصلا مدعام هنكل « اهتاذلوابندلا مدعدق
 ىرخأ ىف اقلاريسأوهو و ةدلي ىف مسك اريسأوهف

 2 مقعلا ب ضاصى سل دئالا هير دع نب الو

 ذاسجلاةيرغايلب حورلاةشحواب « ليف جوراودلي ىف مسجلا
 ىدبك ىفنامهسامتهفةجر نم * هبتفاكدق نما.لانبع2 نا

 ووو مس م مم يس يسر يي ص

 د ذا ملل ويس صا

 . نالو
 كك ك

 ظ

 ٠

 ٠
 ْ ٠

 0 ل )راج يميل ملا وم ١ سوط جل سس وج سب عساس

0 



 وب 4!
 تسلسل

 مو« ةرذعّم ىلا ىتم تغلب مل # دهع ميك

 د ادع ةحير لارج كلع ىلع دوعب دقو 005 ةردقملا نم عس ولا ىنام ىلا ىف“ الك

 ٠ ةرسوب حزانو هرضح تحت مارغلا اذه مكح اهتفلكتف ١ جلا

 «ءاضيملادملا كل تإس « ءاضتقالاف تحكاسو هه ءابضءالاب تدوس نأف

 «هحرشتمدعالو تيخو ىذاارذنعلاامأو « ءاضقلاب كركتل ترهظو
 دمو « هجاضياتافاكت نع”ىنغتنأف * هجرس مالكلا وب تيجو

 * ضورجلا نودملاّدولا نجم » سوهنلاىف تي ىذلاف *. هجاضوأ
 ١ « ربلاككل ىّدو نالوقأالو 3 سوردااو سومطلا طإبث نم هلع شع ال

 رم ىلا ةقرلا ىفرةّجةي ثبح يس حاراك الو » رجا بهل هيشت ملام وةصيالذا

 ىشي « بذعلا تارغلاكنعللا تم كل ىّدو نا لوقأ لب 8 حابسطلاوءاسملا

 85 اهيبحف ديا ضرالاب لح 03 بِصا| بهل قطو ٠ باقلا لسلغ

 بيراتال ها اتا اهلل<ور|هزالاباهجوتيف هلباذلا ةضورلابّرعو
 0 هتزت رص ىضذتتم ىلع هرومأ ىف ىرختو 0 هنلك اش ىلع لمعي لك ذا كدلع

 || رقصت اناوحو دبعلا صالخاو هلماقرثكتس لاذ تنأودسل اًونحناف
 ناو « بوصأأ !هيضتءرأاةفرعمو © باغ قملاو 3 هلبلج تلع مك

 ىلاعت هلا هاعد ل املاوربخ ىفلاجلاو دبعلا لا وح 3 ن ماس اتلشم

 مله لثعلأتلاو # عقودإ م يلعف رهدملا هدّدسُنا ةبيصملا مهسبف ”لجبابو

 عمت رادق ةلابحلا ظ

 ليمك هوو اماوواك + هقاذم |مارمصلا لثمرأ لو

 م« تالا قئالاهرمشت نمهارأو « باج ءاشاتزمدل ااعد نم ”لككلذكو

 ْ 0 لئابقلا رددتتو « فاطق نب حام ةاطعأو © فاطلأو تايمني هماقأو

 و «دو صااخ ىناضتقا هنامرجالا

 ءاعللا قب امدوعلا قبيو « ريخي ىغتساامدرملا ىشنعب
 ةدارباو هرادصاىفرداضتالو 5 هدارص نعدربالر هدا اودو ظ

 : رمش مونوءاسش موو © انا مويوانبلعموبف
 هنكل اعوط هلذتتنأ ذا كاسقل للعدتإ 'زرثاللا ٍلعئشل سيل ةيغلا لوط نأ ىلع
 نب ”رشلا نم نود'اللر تشاو «# نيررضلا نم فخ الل باكترا
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 ساسحا نسع قد لكماشعم + : ملت هيل داك تب 5 نم

 ىسانلانكملك:دفابلق 3 تركذو مدقلا دولا ]تن سرش

  سابلادعيناكاماقلاربخ « تأطأكتناوادثرتأطخأام
 ساساباضنار كةحو ىح د اهو ىضرتامب ىذرأ نأ ىللاق

 ىبارلا ءاقولا دوسط ىتتاو د ه«وهعلا ظوح ىتيشف تكشف لكنك
 سالبفانم ءابنالا هبغو ه هظفلب ضي رقلا رحاهز نما
 .سايارخ ل ضل اها كامل « اهقفاورضم هتمترانتسا نمو
 سارع الاك مان الا هت دنغو » هلح”ال نامزلا بند ىنمتا نمو
 سانلاو ىدنلاو ةدافالاو5 * داحالاو:داملا ف مدقملاّت هد
 سانج الاوعاوت'الاننسملاو م .اهبسفت ةحالملا هو اهكلاو
 ساكءابظوأ ساكس نيبأم 0 هنح دوس ااه خاص اذأق

 5 يع من يهف لواطتاءاد 95 نمو ىريهةترذع ط د ءارذع

 ا سمشلانبأو قلع . ام ليش ئضص نأ ليش أ

 سائئسا ةدابر ردقلوطلا هبع_ف تكس مال_بل اًدر ابنحسا

 ىءاشو هااعل دئاكب نع * هنأ مالسلا ىفوأ نم كيلعف

 ساني هلهأو ب بأ رمدم # ىف ٍبَتلاو مسج "لخلل

 ٍ دببح دلقو ٠ - انعام لا ىف قيعىزلا 5 يوتا كلذ رت ليت دهن

 1 حرالو 5 نابع" 1 5 نابيلا عيتم لازال * ارردن امزلا

 -ىلالصودتو اذه 5 ناضعل ا ذئالق ىلع 35 تانعلا لْضَعب هن امسح رقوج

 ًالارطلناكراك م ىلإ !قئاركسلاو » العلا باسم كسلا هلنالصوا
 ٍْإ 95 باِشلاق ير قنوربىردملا * بانلخلا قئارلا كطفل نءاس# نم ةعفر ىف

 * رخافلا ىثولا نس لعخلا * رز الي وعسملا كليتي عقاج م سيو

 ]|| اان ٍضِ أولا هجو "ىلع ىلحو « اغن ايا ارم ىنانجأ فه "ريطانلا ضورلاو ْ

 اعوطواهعمناسلا مامز ىف * ىاوشلادانةنا ف كىنارأو

 ا ١

 « اءاجو باقل ار هاا كب 3 اناه4 تنك املاط ه هاش انملا عمو

 الأ! دكمنودبوذأ «ادم اهلي-الأو « الع اهلى يطأ الفم الم أها زاتأتلزام

 بد رن اهل أين أ معزبو « اهرون سعشلا د سد نم يعتىفو

 00 ا

| 
!| 
_ 
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 « اهدوج متارقلانم ركسيالو « لالكلاددق يبعث أد قو قم_-لاىفىلا وأ

 رلاو « ماثللا ضاخو « ماركلا ضاغدقو + اهدوجءاك نإا نا اردن نمالو

 || رخن ماسة ءاالوأو 5 داوفلا مدخ نمنءرا!ناسلو 5 دادولاريغي درعتسسال

  قوشلات اب + ىناعرلق "لكل :» انللمأالا طشدادتماو « .ىملا
 | بص ىت>[ئش لك عرفنا # لبم هو ءوش لكن ع تفرصدةف# ىنامأالاو

 أ ىلا لن م تاقف لام لا ىت> تالمو #3 ىلط تح ئث لكن م تشو تساو دب ىلا

 : ىل نمو

 ناسح الان مهي نامزل « ىدعس لع فان ارهدنأ'
 مالم ىف «روطسب ونت نأ ىسعف «اعارذ بلظف « اعاركدبعلا ىطعأ لثملا فو

 لسقتو * ملعم عصا عاقب بو قلذرتت ازال * رورسلاىلا اهب قرت
 أرط- « برا ثلا بذع لالظلا ىلا ب مّرححر ادك الا نعداجت رسسم عبر يف

 فرعصو 21 قددص ىل قيد ص ندحام دع براخملاوقرادلا فد نب هدما#

 هلوةبباجأف (مالسلاو) قين الاس عشلاراثيرد مولا معناردب
 ٍإ ساكلاق وف رادناس>اذمأ #2 سا هع دح ىف لط طا

 ساعنلا سجرتلا فرط عمدمأ 2 مسا ةناوختأالا رقت رد مأ

 ساوسوىفلاذنماهاصغأ *« اهاسحب مسنلا ّنِح ةنحمأ
 سانلا ةيادهءامسلا اهتم « تّئِزت مولا رهزهذه م5

 ىساخ وضع ”لكو لالزلا بذه_*للا مآالح لال ارهسلاوعاذ مأ
 نارلالاذاهلعيدبلاة أف « اهنإب ءاؤل تعفر ةعقز مأ
 ىءاع أ قدح نيد قاد" الا اهل تلظ "للف لك تقطن

 ساطرقلل لضفلا لاهودطلاو « اهب ى رعشلا منأ رخافرعشلا

 ساةنالا ةلظو باهشلاقفأ 0 اهرون ع.اطمو اهلواظي ادنم

 0 وسفنلالّدسالا * اهقوقح ضع تفواف تفاو
 سان نم ةعاس كفوقو ىفنام *+ اهرافو لاذ اهلداو_فااراط

 سارعاشتلا نسح ىلات 35 *« ىتلا كنساحم نعث د تءانحأ

 ىءافدوسح رمتنم معلا * اهقلا مصة_اضقلاامأ
 هع رددهلل ىانلا لوقعاهتعبم تلتع « اهتزرأ هل



 ظ
 2# ٠ هراجودإفودلظآدجنا وي رطو * هر ارسأ تع تءائنننالا نامزو|

 راسل ا اصنن تضفتو 5 هعاعنو هرسن تماس« هاحضو ءاسد ىنءىوظن او :

 اهتموا

 ساك الل حورلا ا تل طوف ادّوجحمراص د ءمللارهوجاي

 سافن الاف بطلا اذيستكتل + اما! كلئامعت د نءثد.ت لول

 سأننم ةهعاس كفوقوىفام #2 ىنمدمىر تو ىءالحارأب

 سال_1ا ىلع" ل طهلضور مظنم نامزلا دسج ىلعدةع

 ساطرقلا فنارينلاعدوبنم ه* ىتبابص بيهل صو عطتسأب
 + (اهتمو] » ش

 ساشا لوقع ةبلاسءادبهص » هلل ةدنتاركحج اهاتساف

 سسانئسا ل دهع فلاب ىركذ » نمرصعلا نيعئاسن ايل ازال
 5 امارغنوك.نأ هاذ عداكو 5 امارضلعتشادةفزوشلاامأ ىالوم

 باك ىلا لأ ىناث « امالسوا درب نوكران ان عمدلا ناي نوهت مف لاك ىتح
 وهامع تعبك < ميعم نم ةمشعلادعبامو ددتزاز عمت هذم حاف »+ 6

 مدة يلا فمرلا نمو فوم دم» نمالا نمو رمسهلا دعي لولا نم ىلحأ

 بح مأ 0 داعبلادعي ىون برقمأ #4 مالح اًروأ 5 مانمه. طاردأ

 ةرسملادرب ىسلاو اعطاس هدحتر دب قرشأ بد دأ نم #4 داعم الب ىناو

 اعئابريضخأ

 قمسنلا"ردلان ترضاح اذا * طاقتلال ىركك طسب مهأ

 0 * مركلاو لضفلا ةبغكوخنلا * 1

 3 و 5 رت نابل # 1

 /. هعالملاو * هدلتم تنادتعو| رشنلاو 5 هدا. تنا دبع دودو امال

 و« درت الن اكن او كنمراعتسمفراءملاءادرو * ديهبلع ريغ سلراوس

 كيدانأآن مالا قفدّالهعوشو 5 كيدانريغق ىرختال» امة اضفللو

 ' عابطلا مركرم كنف ام ىلع 37 اهدزت لك سه:ثتروصولو

 «لاصلابميدقىدهعو#* ىوذو نسدق « ىوهلادوعو « همثاهتو هدو
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 هب (ه ءانعم فلوق هتدشنأو)

 سصتاد دلتا ىف ىمدأ ثرح 2 هرادع تن حالذمهّد- كان

 هب رعسع ردطقلا عوقو نأف # هلو-ردنلاةرادترادتسااماذا ٠

 5 *  (انمضم هظفا نم هلوق هل هك ًاامو)#*

 لذ نمنزاسابو د سعشلا سدلمو * لمملاو دل نيل نبصغلان لاسأ

 لةماو بدهلا لالط هائسفف تبع # ارفاعص لبتن 1

 لقت ريغ لظي تعمت لسوف # هب ظحم بلقاي هسح لع تاق ْ

 فاجر *الا لوقكه يلا قيسامي فاثلاتنملا ىنعموا

 نونئملا اخ #2 سدا ىف اغارطتدعأ

 نوفالاباده5 لابخارأ + ىح دنا ءامقرنكلو
 5 م (انمشمءانعم ىف هتلقاممو) « 8

 اهارو هيقرن بلا ءامو م« ىلقت [يهمدودخ لقص
 اف ارؤدل قدطي فزط لهو 5 ىد اذان وسلا يطبخ

 افاحم ارداسك د قاراذع .« هبفباده *الا ةقراول اخ

 ظ أهاطن قدح ٠ نم هيلعن اك « احمدنم لت خانلظو

 سراح لع>و ع مدخ درو ىلءراذعلاا”لاظ بد دقو امالغرصتب ىوهيناكو |

 هيهوو 6*3 هدرون س1 نب دعس ماه هب ماه » هدرو حاس هصسفتب ندالا

 س : الانمراذع ن معيطص|!ذاالا تسال ناكسف # هد دوملا لاح ةسالهلاحور

 10مل « ساسلاودجولا نمقرغلا مكردأ امل *
 «ىركلا يلدجلل هح اضاف ال لحت راف « كلها هدصا دسك ةناكف «كردم

 ١ اهنم#» ىرك ذا اهلدّدح تح ”الةدصقألا ذذا هل تدتكبف

 سانت سلف اهقادداعمو « ىسانئارمشلا ريدا

 ساكج نمهلا مد مادع « ىقلعو ماقسلا مسج اسبكن مف

 ساقريغب هتدابز عمد #« افولاوجري هلا نم ةبطقن يف
 . ساعنملا هنقرطيف هيتعدوأ ىمدمن مىركلا ىلع تدشخ ل :

 سابملا هماوق نيبأ هيدعي « مِلاةداوَف ”ىلعو_بق#

 س'الاك هلى ليدرولاكص ه مدن ضراعل ىبحام هللإت

23 



 2 انف

 مسد الا نم درب ءاننثأ < .هعطعت | وج

 | . حجرالاق كسملاتعفو سعم ل العأ « تعلطول هاومن نمةماه توعش

 1 002 كابن امرلع "مث تركذ 5 1.

 « (انعضم لح ىأ نيالو) <
 لان ةاوأ نم ةعلط تاكح # مرت قفالا معو لالهلل لق

 واع تا 5 دقف كيلعام علخ افةراشد دل اكل

 ْش : انهضماضيأ لن دشنأو

 :فاحللالوهامنسملا عنرو 0 .ناوهلا مطىوهل|فولسأأ
 . .نامأ ىلع بتقرلا نم ترصو + اراهح ىاصاوداوهأ نمو

 :نامزلا نس *عسرلا ةلزخمع ,« هتنجورادعلالحدقو :

 .« (اهتمةدمصق دن أو) « ْ

 : قراأاموتنأراملرمعلابع 5 ,ىرخاهلأش م مد لبست

 ارجأ اع ىدخ ىلع ثمهف 5 اهعاذأ كلاود سفنامدىكده

 .« (اهتمول<

 ااريخم ل لاحلاطس 5 نع با !ل الخ هض.ةن نأكن م

 .اردكحس مارتن لام ادرو 95 !ركحوو مارغلا "ىلاجانأف

 5-0 (ماملتا نس ىفاهتمو) «

 ”ارظنم ةحالملاابكاست ارك .« ابتافص ضعب نسحلاواهكتلاو
 .ارهتنآ اهقحو لوقلادةن اغرهموكنلاىركف اهتزدق

 .ىزثلاو ارزثلا نيبىزت دق نم .« اهردققرعيواهاممجلاشاع

 .اريمتمابيب بع نمراص عبط مل سلكفاج نسبا مخ
 * (انهذمع اهلا ىف هلو«

 ١[ لعنم لما هطحرتصدولك + انلادن امل ىروطا تلقد_فل
 اياب االله * لئاط دونر ملا ل_ءاكه جوت

 «(هةلوقهسفنل هدشن امو«

 0 5 تن نيد سلا راذاللو

 .بسقو نهواخالو لانه * .دنعو سلو لاصولات دقت

 راسن وارحلاوو 00 3 تيت دا راد نكلو
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 هلوق امو هىفدشنأو #* جاز

 هروء نمةهرود صو + اننا

 من فد دنع * ىمعلاع نع ىلئاساب

 . هوقفىزرخابلا اذهىلا كةسدقهل تاقف
 يمنا مئاضتلاسهنم ىناف ه. انخلانلعسلبااوبسحت الف
 : مولاي ىانبع تف دقو ميتا سراج لبا ىرب فيكو

 رخ الا لوق نمؤهو'
 ىو رش ءاراصئ جة لادلسا #2 قتياق سلب اداماح ع نمىقف:تنكوأ

 ىدعي اهئسد سد 000 *« هدعي تحال لقثرمتامولو

 اهت«رابغلا ىتغااذا» ءازغم ىربهنأيبلاسالو هع نه لور اناا اتاك

 لئاقلا بهذا

 ىرغر اشد نع قااسك # ىم-ا بورضملامهردلا ناف :

 « (هلوقك )* 2

 ىتناعلاس كلا تلقا ادصواحت « ىتلاانتتوهةلاءرش ءاكسرانالا

 نامنفلا ةراهطو اهرتفو 3 ةجازلان ا ظ

 ىورلانبالوقنموهو:
 خارلا ىفائيس كذظ لارام *« رصةمرعختحاراىف ىئالا أ

 حادق ال'ةراهطواهريفو» « اببرشكلثم كرتفام<لقاف

 | نتن اذاامسال 5 افوغشم الوغثم املا نالزغبو 5 انورعموهللاب لرب ملو'

 رابتلا ىف ليلا لب وب ىذلا هللا ع:صدهاشو 5 راذعلا ماك ًادوديللا درو نع

 كو اهاوامعنالمهل تلقف 5 هزعبراذعلا بتكت ثأ اولاكو

 | دع هرب :اوهتيعانفلا دس امو # هريشو هرعت به ذأ ع ”الااذه نا لاو“

 'بيطرلا هنسغ عناب ىدرا دين ترصهو ه#*“ بشَقلا هضورب ةينملاحابو تةصعأ

 ! نم ةضور هنادح لازال + رددقملا كم لما مان #4 رصتخاو رضةحاف *

 'ىذلاريتعلا نك *«. نا وصلا ةحرلا لوا دلل رح حرب الو« نانا ضايرت

 ا هديشنأام 3 هرعشرو< :رواحلا ل> اوسف هتف ذقو # ركف صاس هتكذأ

 ظ انمذم هلوقنمىل
 اسس مساج

 دس

3 0 



رب اندع)
ف( ىسافلا ها

 ظ ق

 0 0 ليعمل 8 ناو »+ 0

 7 باسطا تكف برضلالثك * لمضربغنممهلاتق تأر

 قار االالوق اذهى.د#ب ضورعلار# ىلعو'
 '0 4 تاس نم ىوتلال تست د نكي لو طلخا ىو داؤفلاعار

 0  عيطقتلل دارب صورعلا تهب * هنأأك نامّرلاىف ىداؤف ىرأو

 ] ةكرشلا
 | راوطأ ثداولاو ضورعتنبك 35 امتاد عطقي بنذ الد ضرعو

  (هانعم ف تلقو) +«

 غن رص اهئلباه مخ رافصان + اهروح حول:كلالذرئاود
 ش عسطقتل دعم اهيذ ىذلا عسج- رك أود ضورعلا مسرى طخاك

 *«(اضيآتاقوإ * :

 ىغعل انمريزولا لوي ىذلا لج" ال دع هفعج دقام عسضتىف ىناو

 0 يفسد * سانا 0

 مدقالو # اهسانسأو اهاودق لاسزعمو د اهناش طلتخاورصملللحترا

 هداؤف ىلع ةناوملا سوؤكاملاج *« هدادولئاقعلابطاخهتدتك
 | سن الا نما فنا دقعمهندلقو * انرمصم تفرش برغلا لهأ سعئانأ
 ا سءشلا فرشىف تلقاسق عدبالو #* مكمودق لادتعان اعمر راصق

 | « هضاصرادكحم الا ذة نمي ىسن أ دراومو د هسلاح هعم ىلاح تناكو

 | نذارغب بلقلا تب لخ دن هنةوم نم هَدْحخأو 5 تاَد العد هعضارأ

 || + .لمشو لمأرقم اهيسضاعن مركلعجو * ءلخاىلالكرانأىلا 35 باحو

 5 هيرغلاورقفلا نب *الا د ةمحك نم هدياك ل 2 هيصصو .ءالخ ا قرافو

 لالط تحت مراكملا ضايرىف ماكأو * ا - وو
 !ٍ همقئ داق ىلاوزلاب هنامح سعمتنداو « لاخلا تلاحناىلا ىوملا

 سراد يلعاكأم #4 ميلا لالطأ ىلع فقوام دعب #* هصر برغم ىف باغو *

 أريغ هنع دا دربو ةعالشلا اسال حازملاب ىمامرغمناكو « مركلا موسز



 يس ب بج بيب بس ببممب

 للملا لجرلا ىف ىلوق لثمو لأ ىلع اطقلح فوج دوس اوس روع يزأقا ْ

 هيلعا اوفسأتو هومظعت اماذاف دح هيساونالالماُي نوك
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 ميا هني الأ اولاقو #* ىذمامل دفا اةقلدا

 مرد كير 1 سانا هل لابقل < امهرد مسهلًا سس ناكولو

 تاقف ا ىءاننلا ةلظا بو ةسم +« قءابقلل قاشم هنأ ام ولى 2 (لسصن)

 ءانمعلا انأ اب كل تَدَتْسا دق هل لاه دقو لكوتجال“ انيعلا بأ ل وقريغ كل ىباوجام

 ديسلا امأو « ءالومىلا لصبإل بالدبعلا ىلع قوشبلا دَبثامنا ىدمس ادا لاق

 دهاوش هبلع مقتل نا < لامقجلابق وشلابذك امو * هاعدمديعٍدارأ ىتذ
 ىناجر الا نيدلا حصان لوق « ىفا دتلاو ىءانتلا يفاثلاج حرش دقو لابمالا

 براه هئمديعلا لوك بلطي *« ملم بره دبعلا تأراذاو
 ىردأ الّياق ادهذدخأ يبعم ىأ نم ىللاج مت + افطلو ةقرهاتو افطعزتهأف

 ش ىبنملا وق نموه لاف

 مه نول ارلاف مبهر أفنال ن نأ #* اوردقدقو موق نع تاحرئتاذا
 ل الاخ هنمو « خمبمو ىارج بد "الا نم هن اماعأو « عدبأو أ ديأق

 رفسلاو ِه سؤ يلع ماعلا لد #4 ارفس يغلا دانارت كلاحراننل

 ىءاطلا لوق نمهذخأ ىببملاو

 رغقلا ىهاهوتك ايباهنقو تن 5 ىلا لب ءابضفلا د .بامرفقلا امو

 ْ عفناليريكست نم * موسرلا سراد نم هلع مهامو #4 مورلا» ءارزدىأراملو

ناد -لكر ضتو د قارب
اق *« ىجرعلا ىح مهمة

وقي ىزغلا نءءالؤهأ ل
 ١ هل

 ءاعا لاحف هتيم كي رحم « ىزسو مال ادنغ ان تيس لا نم 5

 ءامالب ربعه ورعلا ليم * +« ةيشرإأ هلل ةزلاوجإ#

 001 أ عبط مهئعطقل # ىد دا

 « سورا عرق نادي الا ب رح ىلع ماهو # سورملا سرا هءاش دقف |

 ٍةبقو <« ءايسأا|فةدكالا « للخز الااهرعب ْإْنا » لودلا هذهامو
 * راعشالا توسكى هف « دتوإلو بانطأ الو « ٍدعالب ةمئاه < ءارضخلا
 تلقا 36 رافسأ الريح قالا

 ١ 11قر ةدئاروس اكل #3 عفن كلما ىف اهلام شوج

 م عب
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 : 5 ذريطىذلا 0 ال الا مراكحم نموردق ةلالج عم يحاصال امو

 0 رودصلانكيتلذ اذككو * روهدلافئاحىفهداخو « قاف الاىف

 : اهللررغىرئالدج ىالوم نم ةنامأ ىدنع ىلا برخملا ىلا دوعل دارو
 ]| عال مناوالحمناتاقف « الحماهلرأ لودهعلا لاطذ « الحوالهأ
 ألا » كديعاوم لوطالرعقلا لاطأ «  .اهيف ةعقردا تكل بحرلا فالف
 ال لاطدقل ىرميعلو « كدوج بئاص- نم ةةرومةنومكلااناامآ ل عجو

 || مرحريغب بتعلاو حابملالا ىلع بتعلا دازو « هيوقرع غاسال بوقرعف لاطملا |
 ١ .تويكنعلا لابحب طينراام * ,باذلا نمفعضأ ىلمأ نكي لولو . * .هيوقع

 | باوحلاو لاؤسلاةرثك ىلع ربصاو كح ام تنأ هقنذ « تاسلا اذهىلع
 [!| ناتو *« .دوعولا نمفولافولاىتاّريذا ه« دوما ىف كلثمرأ لو *
 ]| نك لذا * نامرحلا:اذهلركاش بئاناذانأ اهو + نارفكلاب اهتلباقم ىلع

 ا قيد ود + ةنسلل اعتم لاح لكى عوق ادعسأو < ةنم نع كلنا
 ميكحلا دج ىلأ لوق

 ّْ هيرخ :افنأ انأر بابثلا كلي م ىوروصقلا دستو بالا سل

 يا لك للان كاساو كش د ةعرسم فلأ ىءاسر : نب ريض هي

 تلو ع« دوعولا لامح لوظو 5 دوهعلادع تنأرالق

 لاظمل ا اذ نعرصةيدقرعلاو #2 ىديسأب لديعاومتلاط

 لام اق وف ىثملااهةلعدق #* هنرد اهل ىلاجإ تليق

 ل * اعراهل الثم ىرتولو

 ا امهتدص:ةعقرهدفو »* 2-5 دوما ىلعو #3 ماركحالا هللا

 0 لثم مرد ىدوأ لوقو 4 نورا عبطلا+هضايرو * نوخحاو حزملا

 1 .مددىدوأ براق لقاك د هل يبست تنك نم دون لو

 ويعمل 0 ضوه م4 لافإ
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 اعأو * ةنمك لولا دودخى «* دادولا لئاقءنأ ملعيودو * دهملا |

 * هئامزلا نم قّدسشم نامزلان اف « ةنيز نيدمتالو مرحلاريدغل ىلصتال
 * هنانفلا "هلت حابسلا علطأ ناو ةناسحلا نم موي ولق تلقتل نا ا

 ىرغلا قص نف اهلام رارز الا عطقتو * ىرألا نمد لع نعرملا تدم :

 3 ىركسعلاردق فرعد بحاص لك امو »* 0 2#

 |نعكلام نكل خو داو قح تمطافو *« ىلظنعىتج ترن اذلف
 اموكوق) (مال_!او)*قاوط الف دومكلبذح *« قالخ “الان سح

 نبا كح اصلا نأ نم همستم ىف توها هركذام ىلا ةراشا (لعا بح اص لك
 (.!فّنلاريككللعتف هلروضط ىف هنتاكذ ىركسعل ا دج أ ىلأ ءاقل ىنتداسع

 | مركمركسع يأن يف هعمراسو بوصلا كلذ ناطاسلاٍبذحج هم سد
 هللبتكم

 نادخولا ىلع ىوةناموانفءض 1 ٌملقو اورونزت نأ مس انو“

 ناوعءوانار كم لزم ىلع * كرون سرأ دعب نم ك اند

 نافج ءلمب ال نوذجءلمب ه* مكليزنل ىرغن مله مكلئاستا .٠
 هنممظتورثنب باعأف

 نأف- رلا نم ىءاضعأ دوعن #4 قعزدع قش ٌحعاض وهم مورأ

 ىفناتذعو هن ىهسشت دمعت .* امن اكديرمدلا نبا تيب تزعطف
 ناوزالاوريسلا نيب لسع دقو «. هعيطتس اول مزسطامأب -هأ

 ىنكلرعشلا كل ذتاسرأام لثملا اذهناسر 3 ول لاهو هن سان رقالف
 لا ولضال ةعاشفاتمالق مزج عمد ”ىركسعلانا ثهنعتلهذ أ

 ا لوي هتوص عفرف باجل هبي اهلثمفدسأ
 اهلفقم تمتفتسا|م لاط دقو ىنود +. "لفقمءاصفلا ةئقلا ىرأىلام

 اهلخدأف كاز لعىلسلو « . ةضرعم سودرفلاة نجاه: اك ||
 ساج ىو ءواجو مددت 4ردابف ةفااسلا كف دجسأ اياباهلخ دا بحاصلاه ادانف
 هلل امن هلع نءهأسو هعم ثداحت مم نمل عفرأ ىلا هعفرو هملعلبةًافمدنع ظ

 لاقفرئاسلا لثملا ف ىتح ءوثش لك ىف برغتتلزئام هل لاةف تف داصريبفلا

 اهنوذخ اباواك تال هعم نم ىلءوهنلع”ردأف ةرمضعلل طوعا نم تل“ ءافن

 باد الاف ثاطا نم ةصقلا هذه قامرظناف ىلا عت هللا ةسجر ىلا فو نأىلا



 5 فسكت

 لاا

 1 2 ثار ىرونر لعن قدرف « اههغاصدق مّوالا ناكف
 ! رعاشلالاقذ ةماعتلا ىل+رباذهىفلثلابرعلاَتب رضدُقو

 ا 017 وقفو نذو لاس لكى ع ةماعت لج كاغاناو فاو
 أ[ ىدحاا رسكتت ةمب نمام هنالفلتتخال انقافتا انتا ىأهمل امأ ىف ىل اقل لاك

 ١ ىلا ةماعنلايغ ى رحال عتتوال هيلدا
 || نع ىاطقنا دؤو * قدومابغاربطخو « ىتبعح ف بغر مدقالو
 ظ هبلاتمتك « هاعدمقدصوهتم#ثدأرالق * هاوس

 .ىحص نميقاننملا ّررغتدقف ىتم « بحرا لزتملا ىدا ىداولا ةنانالس
 ,بكرلارفتنمعررلااتءدوتسادق» ةيريبنع ةنضمت اهاجف لف
 | ىلتريطانرلاف ناب مثاج + اهيؤنو موسرلا لالطأ نيب لهو
 ُّظ ىن ام ىذقيو قحاهب قو 3 هس : تصدقت دقدوهع نم ىل-هو

 بكسلالباولا نع هشغت فرطلا نم اند الل ادهع هللا قس

 ,بضقل اركشلا نم اهاروأ ثننق 5 وغلا لط] هاه انوش شحو

 يسد هتف مالم, ل كحف « امناص دولا قرقر]لخ<لكو

 ]| ىلق ىوس تفرعدقئث ”لك.ىلع * ه.ىتنض نم ّنظلا ه مق قدصأ
 00 بالاةدشنمنظلاءوس ءاحمكف « ”لبج لاقل“ سن 1

 | مهول نممداتعيام قدصو « دو كان 00 : لعف ءاساذا

 اهنمو نوت ثيدحلاو
: 

 أ ءيرفلاو نيلا قرشم نم هعلطما ه اهقارم تل علا ردب باغاذا

 ||| برءلاومحلاف عاشدق هلضفي « ائنقرتث قرشا برغلا سمش كاذك 020

 3 تنذلا مظعأ نم ىهو ىشعدكنت ةطلخ لكن عت دام دق تكدقو

 مبيد عدزومن _عديذ ماظل قورب 2 برعشمو دادولا هم قنيصالم أ

 برغلا نمىلاعملا ست تعلط دقو « : ىب ون ةءورملا مكح ىلع تق:

 أ ىلع ية ذاهولاو لابجلا ]تف ”المدقدج  ىالوم لصف رعد ادهنو |
 . نماهلا ىدهم كياف دالملا ةعاس نمةداسل ازاحو 8 دخلا قرطده داع

ْ - 
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 بحال نيرظانلل ترربد3 *  ىدنم هحو نم نسا سعم نكلو
2 

# 



 "هذ

 ب هس 57 ا

 لغثهمومهللدا نقد ىلع 3 رباح فتك اهضاواسدأتدأر

 لصو هلجرال ما فدق ىو #3 هب تول فلا نان ىلع هلتلقف

 لن ةيئانلك ىف ّتلحارو *« ىدي ىتيراج نأ مدع لاف
 لحوامس قي رطلاو رورس ءاحر .* هما نان ىزابلا يتم ع

 لع الو ءارثال نينح ىنخح #23 ةعسارهدلا ثداح نمىبو تيأف

 ليولا اهفطغذاروعش ىنامو #4 ةناقو ن نص *الا ميدأ نعتأت

 لضف هتقراش ال ميركل كب « هتامثو قبامالا "ل هجافاذك

 لغش اممضيرقلا ب ابر الن # مما ام بواخلا باق لك فو ْ

 وادعي كردق نا لعن ىصحت *« ىضتقتةفامعلا ناهد تاق
 لحزا اهلعناد دزعهملا تقل 290 3 هلأ مكسدو-رهددوعت'

 ىلا ىفاعسالا نيدلا ني ءربند ”الا هلا بتكو.

 لعل تيهذاذاانازحأدشالو د لفع هل 5 تنك نا نزعت ع

 لح ىدملا نود لمُتلا عامتجا دّمعل هيآدفنوؤوذلار هرأإا تتعتالو ْ ١

 لضف هل نمي ش علاوفصريدكتب ١ 01 اعلوم لارالا 26 0 هللا ىلس

 لو هدعن يربال قار ديا #3 اهلعتو ليسر لعش كح قري

 لعنلاتازاذا اوةدلرانالو * عزا< بيبللاام عنصاف تئشاحخ

 ولا. تادهلكلاسارفأد2_3 .* ةرحسحارلا ىلا بسن مقلق |

 سق ىبساي هامحم نم * ىدته«نءاننيدلا مضل لق
 س رذاذوكسفاو نآدع «الحارىدوع سو ىذلاام |

 سدقفف مكعب ر نم ىننأ 5 اولسع ام ىلصف اوعلخا

 موطعل هدافأ م اذهو" ناعر اسر فزنا نيبو استملل لل افلانش. (ةقث 3 ١

 قسس بلغ ىهتنا | ىفامأو لاسرالانيحام وي وانت رحلاءادشار اتعاب ا

 1: ةءاندلا ىف نموا ستملل لثملا انآ تبر ضانقو نيواستمنالعجي فيكف امالحأ

 تاقدرح ”الانؤد 51 , عفش. الهناف ْتاَر !١ىروولعنلا قدر د

 ثاغّساردغلاوأ رهدملا امهم 0 اهرتذاام امههنيلسقتو
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 هقظع نع هلعّاقلا 5

 "ليقلاهنانحو لع تدع * تمطتناهنوفح ماهسالول

 |«نانالا سه ةعصت ءىز !ةناحرملااوله « حوبصلا ىلع ”جىرانفأ

 أ | اهبل حبر يوهل ةمطم * مومغلاعوسامقابرد #3 رمال نردن راس

 || برطلاو حرفلا خاوس هيداطصي بهذ نم نابتسدهلزان « موههلا لزامم نم
 لأ نودع ىوسع انثرالو ىنانقلالاابالو 3-0 راتوالاريغل حارمص عع ال ثمح .

 ريغ هظافلآ ب دع نمنوعمسالو #2 تاساكتل امهمف مكحي لزي لف «راهز الا

 | هيراش ةمشعلاب َرطام لبق نم #١ هنيثاوذ تباشمولىف 35 تاهوذخ |

 بهدو * 0 « ريثما ساكت ارديباغو «ريسملااندالقا

 |[ اماكفو لكلقع هلق عاجلا دنع عدواو * هلعت ىبتق < نالحر ايفاح

 ا ا لعن سدا زلاودركش ةفصع قلأو *« اهامروهنازح؟ لاجأحرطاملابراهّرخ
 || ءاهشرًاورهدلا بئاصم هنع فذخأف #2 اهفهيزعأهملاثدتكف  اهاقلأ

 ا . اناطمهلاهك امو 5 امعادمهياسل ىلع لوقت

 ا لن هنأول قفالا لال_هدوب *« ا ب أ

 ظ لمثل مودي نأ له رهدلا امو « اهلعثتتشف لعثىل ناك دنو

 لكتا ند امدعنماهقرافت * تمصأن ىبر فنا, قتتنكو

 ١

 د

| 
1 

1 

 لجرلاو بعكلا اهدعب نم تنرح كو « اضاح تحصًا فريش اذتنكدقو
 لعت ملو ىدا رص نع فلات لو 03 ةدسشورورس ىف ىتبحص مكف

 لسقنالو ”ىدل ل ةءالو تدعف *« ةرص-حارلل مادق الا تلقنو
 لهعهةوهبئشمهراتخااخ *« هلعفو بارشلاتاداعااذك

 | لكنا ثداملاكلذف ىئفعسا «نكيلو تعاضزيج لش تدشنأو

 ]|' لعتلاهبتازنانالااذاللق ه ؛مهانغ نامزلا ءالخأ ناو
 ا واس اهتمت ن نعىداّوف اكل 0 ىجحهم تش ان ىندكناف

 لبخلا مرصن اوءا دمج ترم دف 3 اهريغل اعاتم اندإا نم دوزرت

 ظ نى _طد هلرطت عم دااباه داس دقو 3 ةدسبش تسمن يح اهملع وله

 ا 1 11 ول سوا

 / هىتكوا دح اهفرظتسا ىلاتثفلا اهعمسابأ#
 تت

 تاز



 00 ا

 همقر 220 نم * ربغا ذناك ناورهدلاو 5 رسلان ” لع ع لعالذ |

 1 أمامنا ىدإأ لما: الوعو * هه . ال .ايهيلعطاست فيكو 3 رشعا |

 هنلا نست ن مارش قلادرو دق * هلع ةغي اس هتمعو هب ته نا

 ديالق نه انعأ ىف همعإسم #3 امناوامشس مان الاه ىدبتأ ْ

 ىنامال |تض ص د._هؤ ص ص ناز + .لاكلاو مركلا "لتءااعاف ”لثعا ْناَف

 | اكسفن ال وعدناعاف هلانوعد ناو *« حاورالاوسولةلاو « لام الاوأ

 »ع داؤفلا ضي صرح الامرح الف #2 داعي ال ضي ص برو #3 جالصلا

 ١ : لوقأالفأ

 روج امريغىفاو للعلا رجأ 7# ' هنأ ردع لوتعتللاا ا

 قدر ءلا هق رءامد ىددق هنأو #3 قيلسابل اهدصف ىنغلب دقو

 ةسفاعل |كمدجىف كمضتو « امد كبس كلالّتعا تاو

 أ ىلع قرعلا عومدب كدت *« ةبك ابيع رعش تبنم لك ىفهل ةحصل ا قرعو
 3 ءانغ مكلف فضلا قرف و ءاعازا اكس سلو * ةيضاسعلا قارؤا

 «هن-اصق رغت ىلاعت هلاك اف #* ءاهدامم ةشهد كعب دقنيزطا نك

 «دوطاوءركلا ةثالن هدوسولا ل انتقال 2 هتدصر شان تكضضاك

 ةّرعل مم ناهز لكل ناف #4 لا قالاو َهِق ةقاكإلا ىفأ قهدع_سبكوكعلطأو

 1 ' (مالسلاو)لالهوا

 سافل نال ات ابدء نم هتكرحاماْمْدَر رد «امصلا سادت زماناعد(ليسفإل
1 
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 نوءع تهب « قمع قلك نمءاّرسااهرورتذاوو « قنأضورولا « ايصلا ظ
 ضراعرارضخا دعب هيضقدو دق ىلع تطنو 5 رختسلا ب ميسنافكاهراعزأ

 ْ ردنرلا مئات هتان

 نائسو هنن ىلا قيقشلا ىف هام وصلاْ ا طآبذحت عب لاو ١"

 اافو < مانت عسجرت انا اوصأتغ>رف #3 مادملا قي زابأ هذف تركس سام ف

 زا رط هيف 3 ةترمسملا نو.عىف ةءةرق مونم لك ناوخا صاخو « نال عم

 نوبعلاو بولقلا هملع دساختت * ىلاعملار اونأتنتةضورو #* ىلاملل|للح

 ماق غ# نو.سانلاهبف سفان كاسم هماتشو فرطلا فعح هب تو *

 ا هسدأا هبت ثدع نصغوأ #ئ قدرالا هفاق ىطعأ نيس ىلع فلا ”ك قاس مهيدلا

 « هقدر ببثك ف.ثكالول + قرقرلا هفلمل ئشاوح ليذ نيالا نم دقجي داكن
 ا 5 ىلإ
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 ىزورخ !ىبلتل طب ءاجر نم ه لول لداندهع تاضفار
 ا "قامو اشار + انعسرمعلاق فنا واةوشباذ
 رثتسملا هول ىف ثاندان «ايهشقياوسلا ىرجن ىدخ ناك

 رشق اهيرديدأشأ نم #« اروط نمكتوارج تااحتساف“
 روكلاو ئرعسلا ىلءتانمدم 00 دامج داهج ىح فاكتعاد

 + (اهحي دم نمو *

 رطنءمكحا ىزنانلفح « دملا فمثلا تأ ابينات
 رومفلا يظن لحلابمترثنو *« زازتعادةعقملل عملت مك
 روسكلا عما دعلا بورض نم 0 مسرطلا م ىدنملا تركو

 ربدملا مكس لزم اسْؤكأ « اانملل مهلع متردأو

 روهطظلا فسح وتفلل مكمزع 3 ىببو مككلم زسعلا ف ماد

 روذدلا لوطي اهئرداسمر »ع اعذع ىراردإاسرفآ ترحام

 ٍ ةي وة ديصق نمانهضم مهضعي لوقك حلا ابيسنا.هلوق
 مّدسَعملا ب نلف حدمنأك اذا *« ىرولاحدامامفىلاعلا يسنلا هل

 هلوق ىفةحافخ نبا ردهتنو

 لمالا وطخ دتماو ءارع * ىنملا رشي مسنتكبلم
 لزفغلاب مأ حدملابأدبأأ * هلوكمص نسحلاوردأ ملف

 نم هعنماموكححشدو + هقامتشارك ذي دصتقاف ىج هتباصأ دقو 3 بتكوا

 « "ىاغهتاكالع لت ليل انو * ىلعو ىتب رغىفانأ «* هقاعو قاعالم

 نام:لارصةتلردتعاو د ناوخالا ناسن نظطأال

 ناطواب نينكاسلا نيب عمل * نكي فان فان ىامز نا“

 «(ءيلا تتكف)«
 ليلظلاه تمعن لظب كشع « ىطغو ىدع امتنا لامك

 اعف هّتبامحب ظنحو *« بسملاو ضانفلا مركسحا اراصنا ىلاعت هنئازعأ
 * بوطالا موعهنم اسورحم كئاقس. #« بدأالاب ةيهاعلا لضفلا
 هب ءاعدلا سرح تاوصأو 5 نولقلا ةطاحا نم عينم روسي افوذحم

 ء رش رمش نلارطع نم لو ء ةعونم عئانصلا باب دو * هعوف م
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 : دعا داما ىديأ !ماتتحف « اهنيعدفرأهانس طرق سءدلاو
 « (اضي أ فشلا يف ىل وقمت ول

 ىحادملاوقفانملا معر ىلع ١ 5 قاودع_ءاوىنباز لد ءلو

 ىابدلا د دوو سك اممصعف «ادمر بما !نودع ىلماىأر

 رفظلا سهم هد دأو 5 حاحتنلا ىعادءاعددقو !هلاقهلةدمصق نم ف دْسْنأَو

 2 ملا ْحسش لوق ِ ساد دشلاو #4 حالفلا ةراتس فا نم

 رومالا عجم ىف م الاذفأن « روهدلاءاق ةمسعلىفى دا |

 فدص ىلع طخامد_هد *« عدصىأ رهكلا لعثارم عدصةازغنم مدقدو

 اهب سو < داهولا اهريثعي صغ « عقنلاب ةيرتم شح روطس ةط.سلا

 بسد طعن دق عسرلاو #* دايسحلاب ءادعالا مدنم محاط ءاضفلا

 اعاني تاشلا [هنارج طخو *« اهاثوو

 ٍريرطارضخ وأما نود ىالوماكا ةمدج ضرالا |! و

 ريصت تال أ ن ند بود صقر ىهم بشت 0

 ل علو اريضخ ةدحرب زف ناسف ْ

 اهاشأم دعنهمز زع عدز نع برعت 5 عالقلاو 5 مقصر هدا برشا مدق ظ

 *« رودصلا ءىلهنودعلاع لموهف « رورمسلا ديعهدعمول ىف 5 متفلا ىلع ْ

 « هناطخ كلِ قردو1 اد وقع مظانو 5 هناك سدر اذاوهو نامل نيماقف ظ

 اظراةرق < ادّوَعم هيدا ضاير فو #2 ادشنمو أنهم ؤ

 رولا نيس تدب دقو كلما ةوطنل نوفجلاب ااعسق

 وعلا ةناقرا نرسل لو 9 ىفىمح ام ىآت ج١ اهامطو

 ربعخلاىف هران نسحلادي 1ك« دن تنقل ١ انأ ىنكي دخحمو

 روعشلا ىلابل ىفغدصلا برقع #* هسلااهوش بردت صورو

 ريسملا قرط لالا باه + تبباشت تح  مانلا اره
 روف كل اهدا [تاعلتم # تت ااقفسلم نكسءاسظ ان

 راسم تقول ةفقو ىرأ « ىنإاذ نككحءور هللا نمأ

 < (اهتموز * :

 رمضنلا بيضَولا ىئنللا للع 98 ىربدت ةلامالا باىىف ةيعبت

 رود ادوربق نسما قرشت 5 انوصغؤ الفلام راند_هعام :
 1 يسم



 ه0

 .اعتص ىتراهت كناعهنم « دورب ىف هدحأ ارى
 _ اعرقوالضأ ناسا انوريضىف *« ىهانتدقر هام كفا

 دي مرابضلاب باغلافو سشمتلا ةرئاد حورب نم سماخ
 رص قياو ل ااه دنع قس #4 ىراش' هركحذ ني دام

 اعضوو انسح ه.ضرب سرط بهش سك نم هد عم عاربلا لادرَق وس

 اعرد تعا ذنانعطالامو ن *« اوقلا اهادعام فكلادعسي

 ظ اعقصزيشلا عبسي نيح ىف ىفلل « قاوغلا ]مل متقاوةلاو

 : أعز كدت ىلع ىوقأ تنأ *+ ميدق دهعىرانئىدهعنا

 | ٌْ .ىرغلا ةمحىبأ لوق ىلاريشي اذهو

 ١ ممر ساكلاراخأ ةمشع #* اهنبو ىس هللارتسو تممر

 ْ يدق لاضنلاب ىدهع نكلو # اهتم ىتتمر ول عوب بر آلا
 1 هلوقاهتن هنرتس ا امك شب اه فأن هةددصقىف دشنأو

 ا لحرب مل يذلا لدا ةصنع * لبقملانامزلانمفزتىرشب
 | لدن انكرذرتامااوهف « رخام لكوةحطات لحنا

 ظ لسلأ ىلبانمهثاك تلض « انقلاو ةفرشملا ءامضالول هع

 00 اد اهعقن ريش»تدمرركاس»

 ”م(اهتاتك ف اهتمو) :

 لدتملاناهشطضاحم تحاف *« انناوقنينمؤملاريمأ كاد
 لطخ االاو ,هريرج حدعاوزه < .افطغم تزهت يبل زهأ ع دع

 | لزهلابدللا حزم نماعذص خشلا عمت: نيح قداسلا زغللا باوجىف هلوقو
 1 | ؛ وهو ةرايلا بهشلاناهتسم“ ىلا فنا !ىفىلوةرظناف هملعو

 ظ ْ راقو ريخ هوجولا ضاسف * رورس ب امش! ىفناك نإ لق

 ا
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 رج نسم توا واه( 71ه 5*7 1051717167 17“

 راغصلل هب رم ىنواعجاو *قوعفصاو ىف بابشلا اور تاق
 هلوقىف ىذيواعتلا داو زك دعو كا مئشلاو

 ىطاذذ ضشلاب ريمك < روت ف واع

 طاطغاى دخآو هو 35 اًرلع هوم فبككحص

 .' فان الا لوقكءرخآىلات دمر زك انسب هلوقو

 .ىنعدلاو



 ْ ١

 نيب مراكملا ف نوعمتو #3 ىلاعملا موسر نوهعن مازالم كلام ًابراندلا

 ءام هلو (هناكربو هللا ةجرو مكسحبلع مالسلاو)هلوطو هنج 0 ىكاتلاو ملا

 : برطع هفاوق ماجدر ةتروُدنم ضايرو ع عاصم "الاء اوذأ هن رمش: ر عش

 دام ند لاحو 03 ةنطاخلا سوك نم هّس و ىدنزادامك #3 عاج الا

 و را ف أو د»* ةماكملاراهتمىف لوقلا

 فى ازًءلمىلوق *ناسللاودملاو هحولا بيرغامف "ىبرعلا ىرترابد ف « ناحم

 فادرالا ّدكىلعفطاعملاناسذاتدت ةفتلملا * فاقح الآ تامح

 ولعت فر اعم سعمو * لض هاضورانأ.

 لضف هنا درمصنعو 23 لطف هلوةن مايو

 ىللصو هلام فدرب #3 ةداسقم اما نأ

 لاو دضلا اأو ةبج بلال
 لفه ىوهلازنك ىلع وأ ةديسيملا ب أب ىلع

 واخ اهتللح اذا نكلاهدقع نحو

 » (داجأو باجأت )+

 لص اضف بدن د لبوهل_طر فو

 لعئمردق ىند 0 بوشلا عفرأ مطتو

 لت امتي قامع ه« ركب ةكتق يذلا

 لصخ مكادعي له * قيسلا ب صقمتزحو

 لثم#هل سل انع * لزانكن ممتزفو
 قا اًتاعاس مكي تاازالو علزالف

 ماني از ةلم هل تيثكو)

 آهءطو اطل قرو ىلاعملاىف ه ا

 ىسبءارحلا, ضر الافوهو ىنلي تاوعسلا ىدا ءوث

 طيس تةتخاتاوءاتو « اندم مدا يناشد

 اعم»و اناسل هن ىلحأ ىك ماظن نمرهو< ىبحأف

 « (داساو با ًاف)*

 ىدستد_هءاملا هلام ركو اعبط نسامحنازاساهيدبأ

 ادم 3
2-5 



 1 أ

 »© هسقنود - عسا « هنأ س اك ”ىلعول ع اماريثك اهيناكد |
 إ نءرصقأ تاقيوأ هعماشا ىطم ىتح 35 ىراخ ءرؤام ارامذمىف نيو

 ةفلاس لب + باسح الا قالترعنمرصقأو « ىراسحلاو ةاطقلا ماها

 الأ لخامكحأو رعشلانانعبذجو +« دحلا ىرعمكحأ نم هنال + بانذلا
 11 دق هيدانىف تلحأو « تاد : الا بادهأ هس ذاحاذاتنكف د دقعلاو

 ْ | تاروعب ريض هنال د ريرسوأ ىدزرفلا ىدي ني ثاح ىف اك د باطلا

 مودقلاب انهم هلتنتكه مورلا دروالو « ريخمالكلا||
 مايه روهزلا ريغ هل سلو #2 مساوب روغثلا ىذه هل مودق

 مداوق وو نما اريطل اهيلع * مداوقمزعو لا .قاتاترسم

 ملاعملا اهتم علاوي تءاضف * السم موولل تءقاو ةرتذ ىلع

 1 ماوس تم دق دم تقون لك ىف 3 انااهدامعأ مان“ الات دق لهف

 لل نامزلا ناسلب ةمكحمل اهنانآو # ةولحم نآبل" الا ىلعهسن ارع ءانهاذه

 5 مايا اًندلا مضى هن "اك ىح 5 مانا الاوىلامللا هبّتّرس + ةولدم

 ادهم صخ نآورغالو + هلك لبسرملانملوسرلا اذهنانثدقل ىره-ءلوأ
 |ىلعتيهو « لاص الاوركملا ف قذالا به ذمودق هلاس ران اننامزىف
 | هلئس لعبد "الآ نم 20 مال قبب رع قو ةءلابلالا ةنانمست و دج ضار

 |انالومنخ 5 هنتستا ركحصّومو هيهذم ضئار ذاهب ىو نأ د

 ' تعلط نامر ادهف * باد" الاو فراعملا لل-زّرطتو « باملالا تار تحت

 0 | ايفا قررت نلوب يجن كتءامرتم نم سمثل ا همف

 1 هلوش باحأف (مالسلاو)

 01 عاطظع ّنهو ين" الا ةئلاثك + ةيطعي ىردق لاك لد دع

 مواقيالر دم لب ريشسم يف « هتدن دق ىذا نعطلا ىنركذو

 : . ماع ص قنلادوهواق ار عى طغب # له وه ىذلا لضفلا ىف *اك

 0 باءناسحالا ىلا تغتال خفلااحتر ول ىلا ةاصسلا هللا كاتيا تءلاط
 / فلا كِلَس مسقأ « بابل هسمم نم ىدئراام عيدلا اهعلاط ولو
 1 | ىدعسدقل # قاوللاوناسحالاحانسىف مداوةلا نهو * قاوقلاو

 1 ||| ىءانت لا  اودوىركحفتأ المو + اناهداس ”اكومعلا دعن سن" الا نم

 ١ |مذهقاشحنا « ىلابللا باتعل 'لراتل ناو .« اهتاريشاوةءاضا نكسلا ظ

 . رادلا

 م ب >>
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 ”ولاع تكلف #4 تعافأل دعرءاش نم

 : 1 "الا لوق هانعم ىو هلئاكرمغل ها رعولسو هيلع هللا ىلص

 عزج تثاف نم مهدعن نم سلف 0 تصادق نات :ك املكف

 « (رخآ لاهو) *

 وورسلاو نزلا لد.تعاو *« اريص هئمسأملاب,تضتعا

 روهدااءهدعب تثدحأإم *« ٠ ىثخأت ساووح رأت ملف
 ريتطي# هسه ىدعاخ « ىلا صم يف رهدلا دوف

 « ( عت لافو)

 جراف كنتومدع رورمبالو . < عزاج ل-ناوءزرنءانأ ا

 «(هريغلاتد) «
 علهلاو نزحتاا لوطانل نحن *« ادس اب دقفاك نال ىرمعل
 عزل !نمانازرلالك ىلعانمآ « اننا كلان دقفاعمن دنقل

 اماحبح فحزالاو ةتللاا عاهلامخالب مقاما ىشو مح.هلا مال قو

 هتلاوامأ تلاَقذ شيهلا نءتواسام عرسأ ام اهنبا تامامل هبي دهتىف اهنءل قت ام

 دقلهلئاو ب هناور ىف عراو» اضم ىف ف.سلاو «هن اهبىرديلاكهتثزردقل

 ايازرلا نم نم الاالا هب تضتعا امو هدعبو هدم يبق عدصتو ىرلبك تيرف

 لاف نم م ىنعملاا ذه يضوأ دقو هدعب
 ادمفدل فاخت ا.ذكالف * ه ءوسب أم ىربال نأ هريس نمو

 0 لاليملا رثأ ىلع 35 لايشملا لب دانحتم 'اظثان درأول عساو ب اب ودو

 هنمةيافكلارادقم ىلعرصتةئلف |

 اهالضةةناحعرو #4 ساف بيدا دج ىالومربزو يب (ىلاتشفلادع )أ

 اهئاندأ رئاس ىلع هلئاسرباقثاف « اهئاشناةدالق ادلقتم ابن مدت ساكالا

 ةفودماهل مسن" « روبملا اج ىفالفا ر« اهتارزو لجأ م ءرصع ف ناكذ غب |

 ٍبرغلا كامنمالوسر ةنتطنطسقلا ىلاداعو * دورسلاروغش ةيدج-أالا |
 نغهنال « دج نم ةلاسرلا,ىلو د[ لهو زال انعم # ده دوغلاو |

 هرذطأو ىأرلا متافمريدتلا ديهملا تاسو * رشبلا ىهناادملاة مالا قأأ |

 ”ىنلا ف ءانر هيأ معرذأ همنذللا نهاؤملا نجا ًاطخاو هلا ىف: انروشو ظ

 ما
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 نودغ نه اندصتاو * عسل ةروكسصا.ةتادلا هفوطق نمانبنجاو ْ

 6 9 | ةعمد نم ”قرأ ىدع ىلء لش ادق ان دو «* عمجرتلا عاج هنازمه

 © درال لويقمىوذع نآريغ «' بيبعلا ببطا ةساعمن مفطلأو ب
 ةطزاللم تاو:س نم مزال نضرملا تاثأ هه دوهالو سفر ىم'الا لؤطو
 | ققراشال « كا__ثلاو هحافنةصااد_ صاب هنو « كالفاللمودلا

 ا نيد”ىل 4 لم بر غدن اك « نيعلل نفنما ةقراغنالا
 ْ ريشدنق هع ةلاخ « ىم اتحم مقا نأاك

 1 ءقختسأ الف تشمناو 95 نيعم نم د: الذ غم نم مامقلا تدرأ نا

 هتعضرأ ام دعب ى.ءافجو * هتلجاملاطوملقاا ىدي تضفر * نرقواصع

 لا راصو « امدنواةسأ .هقارفل دملا تثعتراو « هتدغو لاونلا لوادح نم
 الأ يت رلاو نيكجحا !لهأ نمىناكتددأو « امدعمدع:سورطا!نادجو
 1( (مالسلاو) يذلا دعما ىدنع ناكن او نين-سلا نم تئبل مف رعأ ال د

 1 تدعو * هيئاصع هَنلعُثأر هد + هاصو ًابهامروملاذ #2 هناك ىف هاكشامو

 1 (,لاقف ةاملا بول علخو * ترضلاو سأيلا سايل هاك« هيئاون باننالاب

 0 انهضم هتافو "ينقال تلق (رجأانوثو تسل ان وثف)
 12 ىلا- لئاضفلا ةسملسف ناك ع دقنم رهدلا دحوأ هللا محرز
 1 و لاخم نونملا ىلع ”ىح سبل * هوعن ذا ةوأنع تلق نم لاذ

 لأ ترش لاما ىنءاجا او ةاصلا ءرك ذاك دلاخ ميخيرتل ده اش ريخالا عارصملاو
 ٠ هلة ثىمىفتاةفاضنأ دااولا توع

 لسا اوركملاب رغأ نأ ردنأ *- نك ألو ىتطااغىلا للا نأاك

 لجأ اهل تا ةؤوذرت لهءزرلا نم «الجاعنم الا كةمطعأ اذا تلاقف ١
 لستالف نعأ تنك اذهل تلافو + مبجأ نيذلا يذق تءاغ
 لمفاموتان'داملابرهللذ « اذدعاناصم ىثخأال ىنال

 ]|| عونلا ةمهست عمهم تف رصت ىنكلو برعلا ءانعف مالكىفروهشم ىنعم اذهو
 ىلوصلا لوي ىنعملا .اذهىفو بدأ الا ةوالح قا ذ نم ةمسح فر عباف صن

 'رظانلا كدع ىس .ه هلق داوسلاتنك
- 
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 دتعلا نسح ام دخلا الوأ ىدنعو 3 هح دام بئارتفوهزت دئارف .

 ودع هفطاوع نمت امس اهل 3 ةحار بماي را كل اهمها قبس 3

 دجملاو رئقلا امئاحرأىف تشل *« هام اهاقس دقاع 1

 كاذ ةد هاشم « هادص مارمضدعنلا نم ينط نأ ىلاعتهتتا لاس ؟ اأو
 اقوسس د* قا ارفلا قتاعف مكحو #* هادنوهريش ءام هدمرطقب ىذلا هولا

 ندم ىف شوم# هر 2.25 دءعبلارم «آفمادامدسعلا ناك « قالتلاادتلا'

 نأ مذاجو هذ * 'بئاوذلاو ىونلا كارشأ هيةقلعتم + دجولاو مارغلا

 ةامللا ب ونود« كال وبول قلاءاناوال فيكو ذب: بضانلا همه ناحح عفربال

 اي طارولاو « نامزلا ةق در ون تنأف 5 كن امعتد- جو تمءادسو ةس ْ

 هللا هجر”ىلاس تكف“ (مالسلاو)نانملا

 املا دي كسلا ىبم اهغلم د ةسفتضرالا' العمادش مال

 نر انياب الإ ىفاهرسشنتو * العلاىلاحابرلا جوه اهامتتو

 اينطو اهف "لح لاك ذاذر 0 ساعوملاوموراارادّوسو :
 امهدوتاسنلاتاماهضئمق هبلحؤلوا ميغلا هساعّدرو

 اكوك ةفال_1ارادىف حالدقذ « اهباهش ىراونرصمنعناك نب
 اسد ةح رقلل عض : نكسلو ِ ىلفنءكراؤس ىريش أ تناك امو

 او ٌرعْدقا رف نم ىبلق نأ ىلع 5 ىضاهاو: ىم الا عمد ىقرشو

 انس عادلا د ىتفلشو *« ةدلب ةحاصفلا' سقاكيتأت
 ارق ةعيطقااقاسىذلا تملو #3 اهمرب بولئقلا قشىذلاتملف ١

 | 2 رت تانامدع : هليذ ميسنلا هيلع رج ضورلا فر عك مالت |

 نار تايقر هايل ةبياوزلا درا نس كرا * هليلوهر امته ملع ْ

 قسما *لظلاروفاكترسشنو * حافل ااءانثو قمم ىقمهشلاهافش نم:ىداوغلاق درا

 تام نم تاهدا ارمس ادنلا ىدنىلعتصنو « راثللا ماج ىلع اذشلا

 6 #3 اهدمااقم م ولعلا هسبلا تقل نم ىلا قىدوب * را الا

 ورطأا هونحو ىو نم مصخأ « اهدسلتو اهتراطَد , كمل تاقضعلا
 #2 00 ا الاس ارع ىلع ل اسأو * فراعملا طوط#

 1 مراكم ارا نمهد لوذو 5 "رلهنم هسلع فراعملا فراوع تاازال

 ادع 58
 ىلا 7



 م ْ 1

  للغلا هيدرز رن درملا هارول <« لئاجتا ف اهتوس ىلعناصَعأالا هل ثماق

 9 ِ# هكر اتركم » « ليلخلا اذهنيعلا ىدفأ لاقل دج وأ

 تالظو ىرجاممأ « هتاحار راخب مأ لح ةاسحلاءامأردأ لو د تفنضو
 زوامو « ىتفهسمحور ريفلقلا ىزامأ « هتاودزيعنم لكما قف
 |تينو « اهراهنأ تيعشت لوادج هسرط ىف * ىثوو سطارقلا للح
 اهراو ًاواهر اهزأو اهذانراهتافاح ىلعروط ل !نم

 ] راونأابهتا ل قاذإو * عومتاهف زوهزلا ن اكف
 | تريحو » .عباوتلاب تيعسادإو 5 هنادبتاقدلا تقرمشت نت ىرمعلوقهو

 1 [ىدااووهو 5 عماطملانويعدرت ملامتأرذا . 5 هناهض عب ديو تارابعلا

 | هتعمس وهو 3 ىلاح تعش هب ىلطل! نمز ىف خأتلا نمو *« ىلاءوىذاتساو

 |لضقلادةءلوه ىذلا ةمالعلا ل -رلاوهو « مساكن بان حرخعو ىبال ذل
 طرق ىذلا عضوتلا حرمشك ةريهش < ةريثك فئادتهلو 3 مظانرهدلا دمحىف

 دبجف هنوطنو - رخفلا ةماجو لاكلاس أر هءحّوتو « رهذلا ناداه

 ْ روذشلا ةوالطورطقلاةوالد تدختفاف 5 روطسلا دئالق لذفلا

 1 ران "01 لااتدصاورزقات #23 انلع *لدحانران*كإت

 * | ااا وطيف ف نازارس آو قيس اكمدللات تك تنكو

 يسابق

 البلع عالسلا ءادهأت ىئشف »* وو نيالا اسيلادعب

 الب والا اهجوقلأ ل * َميغذم َحنأة بح الللق

 2 اليوطموممهللاللل تسلو » ةرعسص:لاصولا ماأ تعلفت

 ؟اهمىف ةقرشمتلازال + هرارس ىدخالاهرد.ىتلاتاذلا كمن اسرح

 لإ نماهامسو + هرامتوهقاروأ دحملا لىكضورابتم الكو « هراونأ ىلاعملا

 [|| لكبصخ هيوهزبامءااصس ىو نم لب * قدغم بيص لك ءامعنلا ”ىعسو
 ||| تلا هتطاوم نطاوم ىورو « اسحنا كلذ هللا ابحو *« قروبو عسر

 ًّي هه هنال هب دات نع فريضماال ءالضفلا تلازال 5 ايرثلا ءارث ام رخاش

 || او اهعونر عسر ابصخم هنانن : بح“ نم لئاضفلا تدربالو * اهعوج

 1 هلانكا تامريبع تكستو » هلاضفا لاذأب تكسمت ةدمصقىفتلقاك



 عع

 ادهرىلا ةزيسملاه_عئفو' *« راصاقاو ناضتوا' هبال ىذلا باهسالا

 : امأو« هفوذشو هت زهرا دقملاهب ونت نمفرعتن# ةفوفتر انعلانلزت ل ماقملا

 ةيلعلا انتنازخةمدخ:نم *« مما هبيذااددقلاو +« َجسِمِيىذلا ضرغلا

 ةمالعلا عضو حرش * لوصأالاو عورفلارّرحلا « لوبقلا ىقنملا مكةشصت
 ريغدإاج رك ذل رتو « ماّتتك او راثتسا نش هنونكم نمزربأ ىذإا + ماشهنءا

 درفتلاو دعما ف عيريصتلام كلف «دلاتلاو فيوطلا هرص نمزحبشو  دإاخ

 انسلحم ىفعقو دقن « رامذملا رف رعيامنا ةيلخلا ق باسو «راهذالا رتتسع

 ٍةمعادترفووذ« لوبقوإمض لك انراسبا نمد بهو # لودقلا عقوممب ركلا
 هللا ءاشناىتزمل * هماك !نمهتارهز ى> عالطاو « همامتاىف انمْغَر
 ةعركلااهسراهفىفهتلادم#<# تشو # هنأ ةاجل انتا كاس ىف ىلاعت

 مكطسق لعجيو #2 افارمقمضوتلا ضرغىفمكلددسي ىلاعت ءلباو + هعمر

 مالبسلاو*«امسانواكءاز ديِذْسُيلا نم

 ةجالع < + 1 تاق وه« ىلاعلاروثنملا اذه4بوتكم لا (لبسضف)

 نودم. صقنلا نعهريهذ ىف ناكى ذا ارهدلا رمسو 3 نونفإارئاسؤرصعلا

 كفل اور دهو هب دراطع ةذدت . + هرمصم ىف هناهز ”ىذاشو # هريصع هن ويدس دب

 ةفرا يعل اكذأا م اغا ادهازلاهبسلاو بينا ارو سوس سرك
 مساق نب دجحأ ةمالعلا مزال مث ىدااو ىلعحرذع د دياوغل | باطريغ ىف نيع

 ؟دافالاردص و ةيلعلا ةسابرلا هبسلا تهتناامهدعب مث ىلفرلا سمثلا ةمالعلاو

 هلأ سدق د تعفتناهئاع ذاكربو هلعبو # تجرح هيو فب دصبلاو فيلاتلاو

 هحب رض ةجرلا يعش داجو ه هخور ىلاعت

 افولا ىناونلا ينانرلا يطقلا نبدا | باهشنب لسعاع+ ا رك 00[

 © ( | ةريمأتنم ىنرتلا قافولا فراقلا قدسنا عنا ىلع" الاهدحو

 ىذا لاكلا ضوزو « لئاضفلا لوادخ هئمتدقْسا ىزإا ةس رعلارح
 سلس

 ْ ملال عوامل سايز قال را | نأ 3

 ا اا ع  عفشورتو نيب ةحابنلا ادق انك اذ 5

 ْ اهنممهظحو هي راضبضالا ناد وهما ركسلا نحو د ”عفرءادن لزب لبابا

 روس سس

 نددلاب اهشير لع ايا را وأ
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 : مدا "ا ءاضام اذا :+ المعلا نوصت انوصح: تش

 | 0ك ا يعدد 0 ايلرزيل  لدعنا نمو

 ٍذ .هلةدضق نم ىورلانءالو

 َ تا ادرس تورس زا نع ؛*+ هرهد سروهن امعت نم براحو

 |لسر أ تادل ف لاخلا ذاجسالا هفنصىذلا ماسه نبا عضو حرش هغلباملو

 ا | هتادبعنمدللا هيتكأمتد وصو # هئم ةكسلاسرا هنءاجرو ليز ةدطع هنلا
 اهتادنت ماقتل رثشلا نينو اريمأ هتايروصنملا مامالا هلسبسف دهاجنا

 | نماغاذا ىذلالضافلا ىلا + هركاسعهرممنب رغطو + هسعاو ا هرصنززعن
 ٍ | ةصالذتا نم ضتمتاممدةملاودواسلاتءاجو 5 اهضون هلع عفراوف مولعلا

 ]|| لمتلاهسنلا ليثملاهقفلا < اح رصتو لانا ىنشامحرتشو < اهقنت

 !! اادصو لمعي « هضاملعلاةسدقم رهعت لازال نتف ا نما

 ]| مولا ىذلا هتادج دعبامأ #3 هناكربو هللا ةجرو مكلع مالس ٠ * هصلوددخو

 ]| لعن ارعالا ةمكح فكرضو ه* :اتيناسلاب هنمىتفؤناسللادو5 فمش:

 1 أاهس اةمدامج ىرحأو * اًقلطةنانالا لام ىناهواث ةتماف بارع" الا همس

 اند لع مالسلاو ةالصلاو * اًمدس م دةّم نع قال فخ« لف ةدرطملا

 : |لرشلا م داوق هب ض>دو < اريفسة داعسل/امسهدصر أ ىذل ا دغانالومو

 | نع ىذرلاو ءاركت ةمالسلا نم هعج نطاعأو : اريسك اضيهم عيصأف

 مهدجزارط قوربو 5 اريستغ مييعرك ذا ذش خي نيذلار هذا وغلا هترسأو هللا

 ]| تيقلو ةدورمسملاةلالضلا قلحا اوضفنيذلا مالع“الا هباعتأنعو « اريبح
 اعدل *الا ءامقملا اذه لعل ءاعدلاهلضو «  . اري | دنسم مسهسأب فصاعنم
 نعدتو « غامكلا تار مز نقلا نم نيش رعرصتب قمل ىروشألا

 ١> |[ عاملا ”هحنسم قف ق قرب حدقتاام ةمضاملا هيامزعنيرق لازال دندح

 ل بانلبا اذهل ىلا عت هللا عئاتصو هقئا وطاح سك | نه ةريضح نم مكل هاننتكف

 ْ هتءانعدادمأو » لباذا!توعكذارطاةدر ظد "”ىولوملاّي ركلا ةىونللا

 ٠ !لضتادقءهئاواذه * لباولامامغلا ةفك او ةيلعلاةلانالا هد مب ةقدخحما ةفمطملا

 | نعمكخأو « ماقملا اذه<ىلعا كلاسراو مكراتم نسح هبانذَر ةعئاماش |
 الأ ةغزانلا هتبانع ضاحيافوتساو «ماتلاةبكتملاهتثل ةجاحمفنن رآ
 هسا 5 : قرانلا بانر غابإك اولااهابح 0 * قراشلا



 ا

 قرو فطالا لل> هسلعو * قروفرطال قار ندٌئءوال

 قةشلادهناو لما اروعشلاو + ىرظان نع بغت ل سومو ٌْ

 قر الاومدربغىلتالج * امو ىون تمرخ نو_..ءو

 قدحلاهنمتركسباضرنم» الضخالاخارارارجاام
 قرعلاتارطق ساكلادخ قوف .ابسج هوي ىذلاو

 ْش *«(هشا# ظ

 زيتعملا نب هتثادمع لوقك تامسلا نم هضم اذهأ

 دودّقلا ناصغأ قوف * دوهنلا نامرو ال

 دودحخ ند دروو غ 5 دمصلانم ديقانعو

 ,دسعو ريعنم داعكبملان ع ءاس لوسرو

 دودصلا لوط افةىف 0 لاصو نيم * ميسعتول

 كسنع مدل ّق قزاز د دمعك يسع َتارآَف

 ةبعضولا ىناعملا ,مهنالء اند" الا. نمريثكه مهي لو فاشكلا ىفدبلا راثأدتو
 هلوتح رشف هملع دي مالا قوزرملامامال اهنب دقو ةنسحت اهلعل هجوالف

. 

 سوبع هج ولفامضأتسقاو * العلا نع تفر او ىرفو تبقي

 سوفن باهنم اموي لذت مل .* ةراغ برس نبا ىلعّن شأنا
 هرفثت هياغلالمأ اهب هفاصتا مهتاءاوستامفصل | ند هر مدي ام لعج هنأ ىلاراشأق
 همفق همع اطق ميظعل اد اة هبا عسقم لعح مث دنع ةهظعل !بئاصملا ةلزنو هْمَع

 هلوةكريثكو هوزامجنا يلعةمت عتب اكو ةباثكى لع ب 7

 لمان الا "ىدينمتاش قددص * ئمالف نع ما

 وأ هسفنب ؟ ئنلا ىلع مسقأ اذا كاذكو تانسحن |نمدودعملا مسةلاوهاذهو

 رخآ ثحابم هنفو جاجزلا هركددنو ضيرغأ اهناادانثو هلوقكه بواسع

 يدروب "الا لوقاموههدشنأ هنآ ىلانسمفلا بيد" الا فريخ او اهلكت اذه سبل

 لاوس انالا تيراحامل ه» شدجريمأ تلعج ىنأوأو

 تاقلىلرعشلا ناك و ةجرتلا حاص لاف

 لاونلابالا تيراسامل + شسدجريمأ تلعج قاولو
 ا ةمسهطملاروهظ « داسعلا نوضح زعأ لئاسرلا ضعي ىف ىلوق هانعمقو
 'ىلو:هوذو « ادنلاب هيلق تك1منم * ادعلا ٌكدعبذنمريشو * دابخلا

 اك ؟
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 .ءانلان تأ لح امأ < ىشحلاب تنأ ىشألا ىربان داشانق

 هاتعم ف ىاختر' الا لوق همم نسحأو

 هن انوح ىلع ىنحال هارتثأ ع هنادؤس قوهو ىداوق رب

 ةناشاق قامشلا عمطب نأ 0 هسفن ىزيوظو هللماأ| نمو

 ىباجلالوقنم ىعملااذهذخ أ قاجترأ الا نلوهو هس دأ ةنكت انوهو

 ىههس ىنيبصي تصر اذأف 0 ىخأ يمأ اولنقمهىوق

 و 0 000 ا الا

 ٌ ارا هد تعز ع ىنم هيلع اظح نيس تاز 2
 | 0 عل مدماحو ذ#ع هنامسب نم ةدرو ىسرح هلى دهأ و« ابضع |

 | ميش اهتماق نصغ ف طعتسيو * اهيضرتسي تاسأ عماهيلا اهاسرأف و هناوأ ||
 اهصعتسو باتعلا

 ادوهعتلطم املاهم ىبذَش * ةدرو لو:صناخسلا اهباو

 ادودخ ثوكت ابك هنقوف 5 امم أو ارجاحراهملا ىدعأ

 0 أدو دقريضنلا صورلا ن نم ىش [ههسسب ةدان ع اهتثءف

 ظ مرجملرقلا لوقأ الو « رهزلا ضورلل لب هرردل ارجل ىدهأ نك اذه وهو
 أ! | اضنأ هوقو

 ديم طللا انتكماوقىف * دقق فل الع فرطوال

 دربوأ رد فماانت نم « تعسااملحال ضدموو
 :دغلاواهاهبراهالعل « دساحالا قف"الالالدام
 دسح نمالو ف ةبال فك« الحان الم ضراص اذا

 * (هلاوثم ىلع”ىكملا بطقللو ) <

 قلفلاءوضهءوضنيبجو « قسْعلءللا ىبدك ع رفوال
 قةشاهلاوح نم دودخو « هب رهدإ| فل كحاممو

 قدعوانامتلاوادح هلنم ٠ تةرسالا نالزغلاىرأام
 قس نمافوش درشبال فك « ادّوش تاوتف تفاخ

 ٠ (ةاونم لم هثيسناممو)#



 م "جدا ماقءوخأ تامالق * . بلاطملاو للعلا زوتك تف هرعضارا

 ةرامس بابشلاهللعىجرأق * ايبا تاكو
 نم قبنم لست 5 هما دخل ضعد ه-لعزاشأو' #2 باوصلا هنعتيح

 هدحو برش نمنأ ندي * هدرا" الا ىذق٠ ند ىئددل 03 فاعأا

 رفاملاك 3 هديا دم مظعأ ن نمىشو * ذا لامش دو 5 هدحو صع

 ْ هفدح دب دم ىلع « هفلظنإ

 || ليحلااهلاسوتدوأام لاطدقو « "ةلسح ثلا نم هبحنت ىنأو
 *« هددعنم ليل و مورلا نم سدي هيأ عم جو دججأ ىال ومكلذي لعانق

 #2 ةعزهلا هيخأ نبا ىلعتتق * هذدعلا دنم مكل بلانالف هلا كرمه: تاالثاق |

 5 امان همزع نانعل عيسصأف #2 ةمك نال دلتا ن نيو باد ل تقاعو

 د ..ةكسملا تقلا الفان امن رعللدب عجراب دس سسنر هلال تءذو

 هالة يدرس لسد سيرت اص سقف 5 ءارتذشلا ةستكلاهداوسسلا

 1 اقر همد قشتبف هر عاطل لبتقو * همدن ”لغفريسأ مكف 3 0

 2 0 (ىرسالا ص>زأامو لقا ارثك أ

 « اهلط «ئنعةداع_سلاتصاقف + ورع دال دس هرعريصةا لاقو

 هلمأ ىلع كحضو «ب ناولااهلمو هه اهاح اه دقاعرك در ةدّقع هل سعنل ادءةعو ْ

 3 نينبلاو ءاقرلا.ة أنهم كلامملا كاس ورع دجال تجريتف * نالدببللا

 روغثلا َكِلَس للاخ« نيبملا فلاب تلاهتس احا وضءان#روذلاهروغت تسمو 1

 مشان دال ا رعاكتتس قوم حالو *« حامرلاكيواسعا» هالجالا مق ْ

 ثامزلا ل ولم نو د هملحتو « ا مسا ع نملضفلا تو هلوند عم «' حافدلا ||

 « اهسوردقيارلا هقطنع ىديو « اسوي دسم ناسا لا ١ اهادآ ىلع
 #4 ىئومءدغازار طامبم «؛ اًبناورعشهلو +« اهءوعُم هناود ءاعم ىف علطيو

 برغملا لازال « نتائسلاو ددسم ا لةااو «تناسلا .طلاو فيسأا بروهف

 اموظلم ادق ن : هلكت دعسلا,م دخت هل نعت ندا ه«. لض'الا لماكسي

 هلوق « موتخنا هدأ ىدحرو ها 1

 ماع ءافبس دق م1 لو +, مانئموارب قرط ىلع مارس
 ماقم عولضلا نيب هلىفنأو م بلقمهاوديف باَعب فكو



 ا روصتملاسابلاو ادم [ىالؤم

 هل

 ئآ

 14 ؟

 ' تاو عرقلا ف ئاعدبئارغو (مشنلا را نرشلا اذا) هع

 | ىمرك أف 0 هاسحم بلحم تيلطدا (رثنلاو مظنل ادعم_-هاهملظإ) م

 ءالوأ امل اركشهتحدمو ي هلدنو هدوعا]

 مالكلا ىمثايبالا حد هال كاث. ”ىعئاهلا اذكو
 ]| بعرت هتوعدئاذ“ انئاىو ء هءاضتاو هتعلاطع لغتشاوىناوندراعدساف ّْ

 1 0 عالما نتيلح اجلا هعتشانأب 5 هياتعدعب رذمعاف هتبقالغ

 ْ 5 تاسالا هذه ىندشنأف

 ْ تدلالو هنعسفنااقوهدولل * م ارنا وهي

 1 تيلاكن ذلبق ىركنف ناك دقو * ا حم

 ْ تب نم رخو تب, ىف ل دأف 5 راسا يرسخ ىهدأف

 * (اهالا ومو برغملا لأ نم زعد رمصعل | نس ا ىفىناثلا سسقلا)»

 [هقادبعفأ ةفملطلا نبا 8( هقاببو نما ساعلاوب ا دج ىالوم )

 ةطظت مان”الامانأ 5 نامزلادمج هلضاوقو هلئاضفب قوطملا ن الاكلع

 سلافي ريشا هللا حب حاملا هللا دمع نب ”ىدهملا

 ءاهب هلال ارون نم هسسلعف « دم ىلا هنمرهوج نم

 أاانربخأ 5 دملولاو بببحو «دسلو أدسع مالكب 5 هيقاوعرمأ لكن 1

 ا * مركلاو دعا ضارر تحت لملظ للظىفا ومانؤ ء مروح ىف همسارح

 |[فرشاو 5 موو ىدن لعل ءاسحرمشو ع منل 15 ذوع هعساور قتلا مات

 ,هنار احم نع ب ناشلا علقأ فكواذا دوج دوجو ه فرشلا ف سهشلا هدد

 هرازنزيب عجب « بنوةدايسرهوجو « بسجود#ندعم « فكو
 ' هدم لبق ةقال1ت اوةومنلا هن دنت عاب * هدعمو

 .ءاذوملا اهموت اهتدلق « هال العلا بست بن
 ظ0303 .٠ تت اى#

 َ 3 ه هيطانم لازتال * اهيلط حاورالا الاس يل مهرداونو 5 انبي الإ

 8 | هاو بلاطريغكلدملا هنارهظأ 5 اهريدغو امتضور ىفاهزتمم ”لفوأ :

 ا دؤوو 0 بوعّشمدإاو تءدا هنأ ةيئيطمط سقإ 3 ىلاتسثفلا سد“ الا

 ا الاء وأ نيلبو * بوطالاحراوب هلع

 , 0 ورع

- 1 
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 5 ايما ىوح دق هنأ انلءاسبل #2 اع نامزلا اذنهتان دمو

 ظ6ً ىلاعملا م رع تصحب دوو همشن قرب نمماسنع تقدو دغا دق

 امح ايليا هي نم تبرع دقو و ادنلا ب هسولضفىدانأ تةسأو

 ايضع هرداغبال نأآه”رضاخ يب اعفان رضا ثني نا لاقل

 ايرءلاو مورلاره. لي وط عابو * ةمهماشلاورصمى هنماسف

 اسع مكب تهانو اهينايمروغت * تيس عمد ايليرطل لع

 ايبدك الو الامنوغ_الودادو + مهدارمنيذلاموةلااهؤانباو

 ايسلا بح وتس دولا فال مورب «ىذلاوءالخ* الاموع ىضماذ ىلع

 اير ايوا املس لئان * اننالد.ءرهدلاّ بلا وكشاو
 اباااهةحلتواسرعلا اهتباسست *« . نئاص لك اهقبس نع تدعق كو
 ىنرأ اهرتض قءانإلا ىلع ءاي *« دجاولنامزلا لف قع ناو

 ارشهوانتف ىمدتنوادف *« بفيحم ناسا نآ[ ار 0

 اند

 امصغ ه فراس ناك نم هللعأ « ةقر قردق هدف م لكى و

 ا ككحدمب « ريصقم حالصلا ا ذك دبعو
 ابتكلاوقئاثثولا هدقوتةلتثو #2 قناع ةباَكلا دق نكي ل وأو :

 اع هئامنم روقصعلا برشا د ةرطق لركف جامع نمتاواسس
 اررتلاو دعللا ىرأ تح ىلقتعالو 5 امئاكما دبع تصصأ دقو يكف

 3و رلا برطت ىرسلا قزاج ةادبح هه ثدحاذامابقمىلعأ ف تزالف ٠

 « (4كىفدشت أو)« ا

 اهجورح قاع سفن هن "رست 5 نألجالاناحد برمش أ لل ل

 اهجورعزيبتسب تح تنخ دف * ىنعسل مومهلاريبانز نكاو
 ىلوق اهنم هانعم ىف ىلاعطق هتدشنأ اذهىندشنأ او
 نازح الا نبع هب لسبل « مكع ترسذا ناخدلا ت رشام 2
 نارينلا نزخم دول ابراص « اهنمىلتلافقاوش' الا ىئتقرحأ

 ناخداا ابهترتس اذهلف *« ىلاح مضت سايق" الا تشفن .

 ش ةويتلاو وعول ءامتط نخدم لل بناس )9

 انس ىّسولا ىب م ىقانم هل 5 ةوسلاو ل ضفلا ةحاعو هني ردت ا *

 ىلحلا نبهت عر دهوةتلا



1 

 ,مثءف هلوقكر تو مل : هلوا ترش اهاشم تاضارتعا هلعانلو تادلحم ف

 ظ "يلج ةشاح هملع هلو ةمفاكل ا ىلع ىناحلا
 .ىاسلا هلع نمهلاضفأ راونأ * تعلط املاط ماما رد هلل

 مجاعمن ىدترجلا اهنثاك « انرطانعامس أت ركسأ هظافلأ
 ٠ اًضدأ همف ىلينحلانب دهم هنيشلو

 ١ اناا باتا ودىناعملالولذ 3 0 حرش ٍبارعالا : .فاكحا

 ماجلاافصقاهسمش و درا ىه «٠ :انأكح ىلتناح ىلكت هئاعما
 ا ىرشودلا هللا دب ءزجشلا انبحاداو

 ماج أراهزأ ذلا هناك 2# اترودصل اح رمش هن حرمت هلل

 7 مالا نمفورعمورغالركسلاو» هيئاع ىلتتذا عمسلاركسأ دم

 م زئنوطان « رعاشلضاف يف ( لح ةفايركلا يذلا حالسم لق
 مسكبو * هقارولا ةفرح ىناعب ىلح هيأر اه بدم برطم © بهسمرثكم

 «ريعلاورهدلا هتاعو « ريكلادنقدقو هي هقاثاوت دش تلا قئانولاةاضقلل

 و « بنراغلاو ةورذلاىف نكت لم ٠ فئاغرلاو بنا رغلأ نيب لمس
 5 دقو م دعأف اهشيرط ىلعوهو بئاوثلا هيّتّره + دقار لو4#:ادهمىف |

 ٍ ةلوثاهتم » ذئاصق ةدعن ى> دتمأ

 000 ره عر ءابنلا تام ادق قالا باش

 " اطراؤلؤلانعامسأت "المدقو ه ترتاوءاتئلارابخأ لبق نمو
 1 ' ايحانلق تقرغساوانرظاون 9 انعمم قياطي نأ ىلا ناكو

 ا ...ايرعلا برعلاتقاف تح قبسلان و رخاتعمهظافلأ تبرعأدقو ا

 - اللادناعالواباخجا حدملاىلا ٠  هخوم لضنو بذعقطنم نك

 ١ ' ابق اهلا ولسا غاب عطس مف * تسسأتدق كثاميأت_غى

  طأد هقراشبال هنم كلذو ءاةياسثصلا ىفمهفلا هنمناك اذا

 ...الرغلا تزواجعاقنعلاكناكدقو * العلا قرمشم هب تي نمب الحأف

 ابلح ىااعورض اهم تسدقف * ىوملا نم ماطفلا نأكن لحن هو

 ١ املا لها وجاز ىت- مزطانم» ةمقب ضعن هللا حانأ نأ ىلا
 .٠ ايرطااورهظأذال وقلاتويثىدم دقوهدو نعغازدق نمابنف ا

7 
 2 00 مما ه سينها ر ل مع اسسس سسسا سيسي سسسا

 ىلخلا اروكلا نيدلا حالص

032-86 
 0 نكمل |

 و : 1 ل

7 0 
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 0 :رابلا نبع انس هنكس :*« دخراش لاقشعأ: دعزدت

 رانذلا كلامه فاىرانأ هب ىلع لاملاولاونلا تكرتو

 « (اضيأ هل وقد *

 مواعلااهف عاضن الاو لعكل ا عوضي اهمف موراي ى دهعنأك
 موزلا ىداؤوف تم دقلو * دوغ لسرلادمس دو ريع

 « (هلوقو)* ظ

 تبلشو بارس ىن امأ قربوت *« ترةوةئاماذاىلامآو ناكحص

 بعل نيبلاب ىف دامامأ نحو 3 ارو ىلا امج صقرلا دمت سورع

 ه (انمضمهلوقو)#

 ص ىوفلا فتات دان * هرطانطخل هاكحاملف سلا

 حوع ن مك فام ىلع متركذ « دقف كلعام علش افةراشبلا كل أ ظ

 * (هلوقو)* :

 هركسدع نمداوفلاوهعن”لع * هرظنب مرت لهت رلااعأ
 هرط لالدلا حزفعادققو #« ىس ناب نَسسَع تن ىلأ#

 هرششع نسل ا دحاووىضأتل « اننا ةطقن اهئاز دما فلآ

 هرضخ دعب ىشيعهجوادوس « انانث ص ورضخأ ضراع
 ه ل * ماىلقو ضغرسهز تنأ"

 رهز رز فاطق ئحياك « ادروكية خم ىتلقمتعرز
 . هرذعج نملاوه قوم نيب ١+ كاةيسالبلا ةرذ ع انأان

 / ركحفب ”حأ ىف نا باكر ده اهيلا تقو لكن ملا ةبعك

 باهولا ديعنب رع مالسالا مش ا ٍ ,

 هب ءالدلا هردكتالرح « هدحتو هلق ديرفو * هدحو جيش يق( ”ىذرفل

 ىرث ٠ باح ءاتفالاوةدافاللاردص لزب * شرخ ار :
 اهنود فذتو « ناكرلا اهلقنت هيئاصتو هفمل "انو + بلطلا حا وسوضف عسر ىف
 اهيلادعصو #3 نيعيسل فرش قر ىتح # ناستسالاو نمل قبأ وس

 وح ا

1 

1 
5 

 « افلا لايذا هيلع رددااّرج تح + غلا لاح الفار هب نمئسلا تايب ردي
 :اندلا رشا هامادمم لح أ نمو داجأو دافأو بلحي فن صم رثآ وهو

 «( ىشرتلا باهولادبعئيرع)



 ل

 كلاثمرطس بارتغءالا جدىف لمأ ب لقلا ةفصت نم لزأم

 كلابخ فطدصأ نأ ىدعف « اكابش يعن فج بدهابصان
 +« (هلوقؤ) +

 رج ىلع دجولا نمتاد « قشاعىلعتلاط "هللا

 رطقلان يلا اهيف مست.« .اهاوطقدالسملةلذك
 ردا تو كردعأ اهل نتن ولعت اك

 «(اضيأهلوقوز»
 ليوعلوطو ىتازاوجراو* دلع سلداؤةلافاوفرأ
 لوكسكلاكل اج اةانغا 5 قودعو مكتس> ذاب انأ
 1 « (اضيأ هلوقو) + ا

 : عقم كتومع قو انو سع فن" الا ىلع تعضو ل بلا ىللاق

 عدبأاونبجاكر غثقوف *« انونْن سلا ب تاكطخ ذمتاق

 عيرأب جا وحاشراب ىرأنأ «* ىلع عدأت وسلا تاعش

 : « (اضيأهلوقو)*
  جالملاريعس تب اهج ىف :» ىتلا ىلاسللا كلت ترمصقام
 حارا ك ثو فوخ ىتملاعدق « اشرا اذا قاوشأ نكحا
 حابصلاهتع باح افهردصنع هه اكلاح دل اكاسج تَقَعُش

 + (اضيأ هلوقو) *«

 مادملا س اكىدردىن كف * قىامز قاس نوهلا:ىنامردق
 مادقالا ّيطومو ااوزلاف « مظ ىنادنلا .ىئئكقاراف

 «(اضيأ هلوقو) »

 بوبعلا نيءبيعتل !نأب اور « ديو مادملا بريش موقباع
 بوللا س اكرسكنمىداقتعاىف* ريخحارلاب حادق”الا بلقربح

 « (هلوقو) «

  ميظكوهف دلاو هنعتام « ىذلا فكنا ثراالاذ نا
 1 ميني مو.لا ادغفارد ناك 35 هدم هسأ تومهداز

 « (اضيأ هلوقو) «

 عيا . 1 4

 ىو ودع فص ا طنط رتل اعنا سمع دعس هئاسا حطم ول ع حم سم شح م نس دع

 8 ا ا را ورا ا ل عل

 يوم دش لوح

 1 00 اا يل 86د حج ةراطاطفب دعاهم: "راك مو نمر ح تلح سب 1 ا 277 مهيب 2

 اوس سس سس ا

 اينو طوس ١ دج د

 ,/ 1 دنا حس سس صوور بما اسس وحسم ب باسم سم م

 ١
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 3 ثحاسملا رش 1 دلو #* يهيم صعا

 1 هبىنعأ « « انابس عضوتلا نيداسنيبلاطلا لئاسم تي رجبأو « اهارشا

 سسوملا * موهفااوقوطنملازارسأن زاخو « ماسلا رابخأ نيس

 ناك ذنم تاققحلا رارضمىف قدا بلاو <« الصأو اعرف ماك“ الا غاعدا

رعذأ 08 5 الع اهتك ىلا ةديصقلاهدهب هتمدخ دقو *« الفط
 ت

 اهرتستيأرو » لبمج ”لكىلوملا,تننظ نكل *« .الخعابتم ةملك,هونأ النأ

 امران بتكد_ب.ءلاناو اذه ه ليزنملا هذ فنم مهفصلا اوحامسلا لي ذب

 هضعن ضرعمس « بلح مهب ةفرعشملان امع" الا *« فهذاانداعمهاعم |

 ىلاو تكس نأ هيام * مكيدل هبه تذوب قذر #3 مكلع ٍْ

 زّرطنل « روثنملاو موظاملا نمئُث ضعبو مكماورةمو مكح اأو مكبس ظ

 هلوق هرعشن مى بشن أو مالسلاو ه« روت ًأملاز ارطب هلا

 عمطةسأ ال هسح كرو 9 هب ناسي لكل ظ

 عبر لا نمزلاو تاق دق اي « لو ذعانارمضخ سفنلا تلقو ْ

 "هللا ىوتشت مهلوقو جوش لك فتشت ارستلخ سفنلا تولوا قام لسا ذهو
 فاوج أى ءادهشلا حاورأ ثيدهلا ىف دروأم هلسضأ ن ”اكوءارضملا : 0 ْ

 ىبحص « بيس بحت لضاف ”يضرفلارع نب دعتدوشنأ ل ْ
 بطر ىلا عملا ضاير ىف هئصْعو 0 بسكقهءاسشدرو ش

 هلى تانثداسحلا عمطتم 5 لدتعم بابك اد اد نسغعذا

 هحداصهطخروطس صفق ىف هع المل ارودطو 5 هحن ال هملعةناصتلا لئاختو 1

 ءازإ[تفلل-و ه ىنامالابرذاظلانامأو « ىنابثلا نمسسأ وهام لكب « |[

 لضلا دوعدقو « اهزاحانا-هيفرهدلات ادعو ب اهزارط هباد اناا

 « نونلظلا هذ لضتلف « عيرصنل نمةوغرلا تحت حال مو « مصشلا ١
 1 ا 7 نوهرلا تامل نماه دئعءامتكفو #2 نوذلا نماهتّمذىفامتدقامل ْ

 هلوق * هن "اخ نم ىلا ىدعأو 1 هناعطتم نمىندشنأف

/ 
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 >0 م «انرصرول+لاس ووك اهءرجو
 اودلا اهب ”ىماأالا لضي * .ىفاسفلا عشتم لهدا ناكو

 او #2 تذدسئي-اعرذ علا قاضو
 انايضاهبتاصس تداعمو 00 تايذاك عصاطملا اهلا بعت

 اناهرلا هتنمدعءقوطو #:نىلاغملا ور اهلح نآىلا

 اياستتاواثثر !لضفلادمشم 5 اناستك اواشحي لعلا ماما

 اياستحاهتمعئباهأ جانو *« دعو قانسري غب اهاصاوق

 الس تزعداقو اهلاعم .خ .ترانتسا هنم ىذلاءالهأت

 ااقناهل مولا تم-اتثو « ايزثلا غاه ىلع تئطودقو
 انارتقا اهنلحأ نويعرقو 5 ادادواهّر ةواهبّرهقف

 'انازتنلا هذلزبتلالاسأ . .ىتسدجلا زتكب ترفظ دقو
 اابيعهقطنع اهعيلاو .* امول_عةسفك ران ضاخو

 انابر هنهاوم نمهاقس #« ا1لّضفلا صورهحورضنو

 اامصنا لاسأم ني- لئاضغكنل | ةافع هدروع تجدزاد_ق

 اابهتاو ازاهتا هرثاخذ :ذ« اومارو ,هاناك راو "”المدقو

 اناوج هابل قطنلا لبق.« صخشركتب لاؤسلا لاجاذا
 اباوثلا جس . العلا كددافو + ىسفن كن دق مولعلارخ د امق

 اياصأ الو عيد لا فوا 5 هسف ”لزارامع ىلق لأ

 الخنيح هنمسناالاثيين © .رافق ف ىرعث تذننتنكو
 اناقعلا قرت امنآتلافن « اناغ تعفرد :ملالاذا

 اياصن اوكلم ام هللا عآو * امولع اوزنكممنأ اونظو

 انابحلا مت درأدق ابببح * ىودي سل ىمظن.نمحدمأأ
 اءاطملا مهفول حو دما نم *«ىزاحت ىدصق نمدصقلاناكو

 ااقرلا تأطاطالف الاهل *« امانقم باساا كنأ الولو
 اناَكلا حدملا تيه ذأ امل « ىراختفا ىلاعلا كح دع ناكو
 اياصتسا هنمالسعلا تعنت 3 داس دلاة سا مدق

 | نياك ارارسأ تاما« ارم ءالعل ا: دف تف دا + اه دعب بكت
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 سامأ ئطرعدجلا ئمهلتو هلك كلذ دهب نم ىنتأ ىلع

 | رمملا ةرهز نعابب تصف مل * متازعلا لهاكنءرابستلا ادعاهمف تشاأف

 سودرفلان م ةعطقوأ « نائف" الاة ضم ةضور ىهاذاف 5 علا ْ

 ش نانملاانااهتدهأ 0

 ناصغ"الا لعابك اوك تركن“ اسبر 0

 امذرأ *ءاكد ةياحسن ةممعم ةمآهوأ 95 ءامعسأ ارمستل ركو هناك, ند-اهاو

 روثلاو اهماارث اس "هلا ام اطمحو #* رولان عص نع تست جاي يةجو راح

 ند * اههسن نم قرأو ف طل ًااهلهأو #* اههمش فرع نمرطءأ اههنسأ 5

 بدو * هياها مركلأن ىىثح دق دجامو » هباسث لضفلابتءلمن لضاف لك

 | انفشرأت) هلئاسرو هنالك تيذعو (الاس دك يدرب االولف) هلئاعمث تقر

 ميفرطاوخ تحابو 35 هريشب قراوب تعا نمث ناكسف (الالزءامظ ىلع

 « لئاعثلاربخم ىدترملا «* لماكلا لضافلا « هريشن رارسأب هفلول

 ةداعسلا قفآ ىف همن علاطلا 5 'ةدافالا مرح ىلءفكاعلا

 باهولا دبع ير عنيءافولا وأ || ىنيقاف يق( يلح ىذرفلا”ىيفاشلا ناهولا دبعنب رع نبءافولاوأ )

 ىلخلا يذ رفلايفاشلا لضف هل + * دا ىفةدالقلا عضي بيدأو 0 دحم رعاشو #3 دمر بد هنم

 [داواذاف * هسق نا لكىأر هقر ام لاس الكلب « هنقالا رهدأا نيعراظنل

 1 ما غاهتقس * ررظااوفار ط الا ةمتم هوب دحو ءرا او وتلا سبح ا

 ةاراطت االو هن تئاحشلا لف اوله نمالب * هأو د تيص اهركأنو * هادي

 #* هنادحوهرمعلام سأرو « هناهوأ دشن فرص < بئانملاوابصا !لفاؤتا

 ساينلا لوضفو شعا!ىل_ضف كرتو *« ةدابعلاو لضفلا مب ر.س ىف
 ليح 0 ةسسشعو ة ركل لك ىفىأرو #* ةداع 11 نمامهك رتىفىأرامل ٌ

 تزاعسرتدرو غ# هبدسو همركت شامل 3 ةسملا ةهشم ىفامهس" اوننينح 1

 | ء ركجان عيراد راونأرخو «ي رد .اوقاكاللبدتنا * هسج هيلع

 هوك 5 اداب ىرك دلو ءاحدام“ىلا بتكو

 اناهش ىديأ انهقفأرت لأ *« انابقاملعلاءابه كلا ىرأ
 اياضهلاو اهارذ هلب ريم 5 ىجايدل !اهمءاعم تسك لبقو

 انارس اصلا ايما رشلاحأ * مات اهاهنم وفص رّدكو

 صم 00-0 سم



 نو سس

 نود د نباتا ءادنعأ لا لا : رابثتفالا نمي. أم عملو" الآتنتلا نع َ

 | ذناو اضيأىناثلاث بلا سعاذ ب هلثع رذمفيال هناك نيم ل
 | ارهخا ىلا ةراشالاوهو ى ىعم ةداز ىلع هلاهسشال غلب أ هنأ ىناعملاحاشبا

 كرام بدح بالام قالاو برقو دعيو بوسأو همقلاطأو

 أ ةنعطلار رتل ع عيدبلا هسشنلا نم هنقامل لح [قامنلا تن و مّدعَتملللضفلا
 | ولنا لفت بار غال وابح اغاهقؤخ سلا ةبطشو لا نم ةريدتسملا|

 لف ىت> ممءاحصش مدع ىلعل ديالف مهم ازمخ اامأو بجاسملاو نيعلا لحم

 |قاطيالامم رارفلا اولاقا ذ هلو هنم عمت أوه نمم مزهن. عاجلا ناف رخغفلاب
 | ىعم نمهركضذامو طبقا هب مهني ىسومّرفاك نيلسوملا نأ نام

 نيعلا فبرضا!لعجنأ عم فيعض ل يختو « فيضع بجا حلاو نيعلا
 ظ هيحاحو هدعتةناس نباو 2 هفتوحن ام ىنّرمدقو بئانعلا نم يجامل

0 
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 بجاوح عولضلا ل الع « نيعأبصلا ىلقىفهرطتتو 2 |
 ىضترملا فيرششلا نع هسلامآىف ىرصشلا نبا لشن هبلعدقنلا ن هرك دامو |

 ن ”الحدم ناكل مهرو دصي لاك ول لاو م هروهظ هلوقهملع باع هنا لاقو
 ل سا وول وك او رضلاو نعطلا 1 |

 م«بلعهروهظ عم مادقالاب هنر ةفصواذالحرلانأ ال بورمذملاو نوعطملاو

 ماو لافاكم ازهالاب هفصو نمحدمأ ناك

 اهرو دصرودصلا ىلعأ ىف قدنتو * ربدمنعط ان -امرأ ىلع م ارح

 ش هلوقىفريثكتلا دقنأب لوقلانيققحلاٍضعب لاهاذاو 1

 أ داصرفي تهاون ناك 5 هلمانأ اَرةدمنرقلا ل رتأدق

 ا مهفلاروصق نم حدملا ماقم ةيسانا
 ||ءافرزلاوءارمذللا بابق تحت لبقأو + ءارغمل اوءاضسلا ىلع" كو 1 لزأ ل مث

 « ل- ارو ضوقم نب سانلاوءامهشلا باح ىلا هم اهملا تاوهل ىتفذق تح ||
 لأ مهفناك أى شايعي نيذلا بهذذا * لحا سمو بقعالا مان"الا هذهامو

 لد د هكر نا »# برحالا دلك فلخ ىفتمشيو 3 بهذملك ١ و

 لدي تنولو هتيمدأ هتك نادإ [

 ىلع
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 تضاف" الا آش را "هلام ع ىلا ضع ضر“ الاهنم خصتق ظ

 .بعاكاعهلا اهدبج نم ترثث اك #3 انما قيرانم اووئنم عيصلاو

 هسح محانرلا لاذ الاهمفو * حراسمء اناا لئاخ

 بجاوح َنهقوف نم تاعنومع #* .اهروثونوصغلا فارط الاهرفو
 بقاوث مو ىوصقلا اهئاجرأب *« ماو ىهورونلاروغن نأ كح
 بز ارملا نوضقلا ىف ىداهتت اك *غ :ايتاصرعىف شحولاءابظ ىدابت
 بئاكرلا نيطقلاب تفح ةمشع .*« ىريضت تاسزادلا موسزلا ناك
 بءاقوشلاة سغنمالو قيفي .* ىوهلاةركسنمباةلاالافس أ اوف
 بتاوعلاتانذملاءاوه تءاضأ *« ةيايصىذنم دهعلا طفح ىل نك
 بلاطملا دود اعافشأب لانت « :اهرزهلاة عمه نم مست |

 تذداوكى هو لام الا قدصتدقو 5 .تتاوف ىهو تاجا كر دئدقف

 1 برطخملا ل عملا انعم لصأو ىراملا ءاملا فاجرلابدارملا فاجر ب هيده هلوقو

 شعن هى لث اًتلاداأ اذاو ةغللا لهأ هلافامكسح افاسر رتعلا ىهساذها و
 ديلا

 ٍ فاينرلا هئاعأ نم رصلاو د»* ىدنلا ضمفىوسهتجارزعأم

 هلةدمصق نم ىدعسلا ناين ننال وتك :تدلل!نوصغلا فارط" الاقو هلوقو

 4 [وعلظم
 بذاجتو مهءاهنعاهبذاغل *« بضاوقلا فويسلا ضرتلوانيضر

 * (اهتمو) *

 بجاوح فوسلا عقواهل انودع *« مهروهظقانتاافارطًابانةاخ
 لاقذ ىزغلا يهاربا قاصم انآ هعدانو

 اني ان راع شيلا واقل رسب * بجاسو نيعلك ىفمهلاشلخ

 عدبأ ىزغلا تم نأ ىذا نم ىناسعملا لهأ نم نأ ىهو ةبسغ:ةدئافاتلانهو

 رمشنلاو فقلاو ر دسصلا ىلع زشلاةرو ضسلااو رعتلا نيب قاطلا نم هيفا

 بجا.ط انو سن“ رلا هش نسغلا دارب نآروع هناعداو ريظنلا تاعارصضو

 ني فاو عاشاك ان انفوممو انحامر نأ ئعملاو هراجو هعبش 0

 الشام هعيجيو هو ةراعتسالاو هيروتلا ىلعفلاةسما عم سورملاو سيرلاو

 2 ع



 قي (ىاشلا قحلادبع

0 

 س+>رتلانوسعكراغتامت 3 مرستم هنأ كح هيلارظنأ

 سدنس:ل مج هضراعن اكو * ةتوقاهدخ ةعتص نأ ححو
 0 ىبنل دن" الا اهنءالءاصأو

 اهتارسشا هؤنضي راهنلاس عم «٠ اهعاعش ن اكاس اكهتمطاع
 اهقادنحأ تنام هنوف « لصنبم هنآك هللاراتا
 |  اهقاروأ اب تفس ةهافت « هراذعو هدخ ةعفصنأاكو

 |  «*(هرتورع
 1 انهلت نآداك ىتخدادزاف 5 ادتومناكو ارظن ةنيلاخ

 ا انذادقام لوط نم هنوف + لصتسمهنثاك هتلارظنأ
 انرقعل تقتل تسر ةحاسفأ * هرادعوودخ ةءفض ناكو

 3 اراد لاب قوضودتعنيرئاسلا « ءانفلا لزاتمىلا نت دملا اهءابرأ نمو
4 

 ا # درغملا لعلا + دحر الا دحالا + ءاقملا

 | لشفوذ هب تربخأ كو هو ف ( ىزاجحابفورعما ىلا حل ادبعال ق

 : اان 5 ميعنلا تاج ف نوبرقمملا كلوا نوقباسلا نوقبالاو * مسج

 || نيقبالا نموهفلئاضفلا امأو + ان اغرموو نلمح ارْغْلا نموهف ةحاصفلا

 ا نيدترملا + لئاضفل ارو ىىلاعملا ردنيعضترملا «  :[متادمم ةبلح ىف
 جل نيفطتةملا + فافعلا مرح ىفنيقك اعلا لئامشلا "لش مراكملادورب

 1 ب ةلادإا هرآونأ نومع اهنع حقتملا هرامتنخ « 5 فاطقلا ضغلا دنا

 اهلي وط ةدصقن م هلوق تدنملاءاك دو سرغملا

 ]| براولاتانرالاهملعتداجو * بكاس نزملانم لاطه عيرلا قس
 ا بت اك َنهرثا وفقت تناك 3 هاكح ىئثعلا فاجرة ءدده

 * هياترثاد قريلا قودص“-لكو 1 بدامهلاهنم ضرالا قداوف ءونلا

 | شانحلاو اصلا هيلازع عورضا * ىرتمو لامثلا ساف:أ هسجزت
 أ تزاوللا لولا اهادق_سل ىعتو ىرثتلا نطاباهبيسف انجب ىورب

 | براوشلا اهدتصف مورق ريده « هتابنج فدعرلاريده نأ تم
 | بتابطلا «هلقراف بحم عومد * نك اوسىشونزملا عومد نءاك

 : : 1 | برايضملاا لالزلا اهتم ةنأب ع 95 ىجلا عرى لازالاب كب! لاذ
 ف
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 لقيا
 - هك ممم ممم م مصخاملا لا محا صم اح صل يح م حس سس همم وص

 لشملااهتر تماشو: # ليالا اهون سمارت

 لفكلا اهريصخ بذاحي 3 ردم قى نسم ةائف

 لبذلا ةلاملاامو » ترطخ ناراطملااخ
 لج الااهسابرذاحي « ىنوثويل اهننكحت
 للطلا امنودرفقأو « اهب رازملا طش نال

 لمأالا لاهنت ديو * هبداؤفلا اهلثع

 لحو ىفاخ داو 35 ةيظاكسسح موب ىل كو 00

 لدكم دهبلا لمع « مه دعب دعب فرطو

 لةاااهلعن يطاوم « تدغتةادغابب تقلع
 لطهلا لباولا ادم *» اهصخًا,تراسناف
 للا برب انمف نيعلا رقت هَ ترق ناو

 » (هلوقو)

 ثورغلا خ :ن“ ردنلاو « ىفراز "هليل مل نشأ مل:

 بألا 4 ئناكع1 1

 بوذكلا ق دصاعرو ل خل | داح امي رو

 بورطاشللاببلقلاو « هلالالبجاتضهن

 بوغلالو هبلع ىبذ د اًبطوم ىدخ تشرفو

 بوكو سأأ نمذلأو * اف تلو هتمعذو

 بوطللا ىهدأ نم ىداوهو حابسصالا ادب ىت>
 بوكس ربج قلتجو اش نا

 بورض ىلء ءاهلازاح * ذا هاوهأ ىذلا اذه
 بواَلاورظاوتلاورط + .اوهلناو عماسنملا الم

 + (هلودو) + ' ٍإ

 درولا كاذ نعرادصالا اوةنأدقو « لطلاس وكان مدرولااومادأت مشو ||
 | درولا ىلع حابسملا دنع ىدنلا طوقس « مديداذلن ىكسص مسه ءانطقس |||

 همة
 8 هزهاجت» ءازيسلا رذز 8 . ىوسالوريسعلا باح هيا:
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 نيدلا ىذز نب يءطلاونأ لضافلا

 مالا ليزنىزغلا

 د

 50000701 طوبة دب ماقوق هلك اذهؤمنسحأ دا
 داؤفلا ىدصلالزلاىقردقل « اهنمتاداسلا دمس عداصأ

 هىداشتل عاص الا صم انا + ارفط لنا لاش اهتمواف

 0 ىدانأ نم عباص "الا ىذىفمكف + دانأف عياض" الاىددهعو

 ماش ناك يق (يماشلا ليزن نن”ىزغلا نيدلا"ىضرنب بمطلا وبألضافلا )ل [ن

 ا تاددغ *نونف بد"الاو كضفلا قةلو + مان الاوىلانللاةّرعو « ماشلا

 : هنا ديوس هنمةمح *الا ىوهراصو هدثادبلغتشا« نؤنج لاقي اكتونفلا

 ش ناك أم دعد *« ساوبولا ىل- هنل- ساوسوراصو# مالا لولا د

 ا هرعشو * لالدلا لد الد نم قد هناعمو لامعثلا لئاعث نم قرأ هعبط

 |  ةلودك « راذعلا ةمث نسحلا ةنم لع هطخ نسحو * راغش هلضفل

١ 

 هس ا ا م ع دسم ةطملج 3 شن م

 1 .ميعيب فعن

 اءلقالو امعرالمب رلاك + هتنلح نسحلاو هةفداص
 ايرقىلهنمب رقاردملاو + هزرنأ ظاملالل ديعلاو

 ا ..املقلا لوانشى ىلا قفو #3 ادب دمو ىننهتل ىوخأ

 اب رةلاراهطظال نودسم ع داسع" الا دخل اصملل + داتعملا دسلا دموأ

 | دام هتلقامواشمو عيد ىعم داؤفلا دخال اهلعفم » داحتالاو |

 الأ دملادع لئابسلا ىمأ نافهنلاقيبسأ لاميوهوءاعدلا ىف هن روم ًالانونسملا 1

 ديزأو تلط ام ذخ ىندع

 اننعد اكو درزن نكحف 5 قعدالوتدعن نملانوعد

 انقل نوذظلان ودعنبكرت تدتغاءاحرلامهودو ىدهو

 انسمرك الا مركلاه المل < لئاس ىدي دمع انمأ
 « (ةدصق نم هلوق هرعش نمو ) +

 ىكو ”ناعهبح اذ *« لدَع ىف ت>ربال ىنوم

 لضخ معانقوف ىدضلا سعث + هبعلطرغأ لالد نسصغ
 ١ لسكلاةراةهيوغت لمت « اذا لالدلا هفطعؤ لوح

 البق هناشنو ع لطف ه البق هدخ سرطىتقر

 لخ فدروف ديح قمقس هبراضن قدرولا ل_خأ و

 +(اضيأهوقو)»

 جرس هيدا د ب بج بابا ااا تا ب ا

 اع امس اذ. هج كسل لأ ام معاش سلا - جا هجن ساس سجلات ع ا اج ع نتاج حجم وح حت يحمس جس رح صل

 ورب مس مج تسوس دوور جبس يسوم ج6

 تيصام . ةيج نسج

 هعو 3
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 مدنعلاكى مدأ اءاسقب تر 2 6# ةسسقو د11

 مذلا الاسمازوفاكلا!ةداعذا « هديح ىف ىمدم مص تقفطف

 | صخأت د ىبغ تلعش + لاووافد_ندف هل دم هر ونحت دنس لع هنكأ |

 [ىداقل 'الا لهكتللاحرنننا ىن عملا اذه دان كوالا الاب قيلأ ناكل «هلعت | ْ

 ٍإ : د ف ىأ

 جيلا عمريوطلا للاب رضأ , اكن ىف ٠ عيصلاب اورشبالأ
 اكشاذاو هعمدىرسأ ليللااذا » دسار يتلا بل سلا

 ايس مدلل روفاكلا ليف #* قريع ميصلا كسءنأ بالو

 < (اضيأ ىعملا اذهىأنأ تلق دقو *

 ىباصتلا ىلاريشيفرظ#لا « ابببط !دغروربلاىلقاسو
 بابا وناكهسلعرذ رذف ء«ابجلامديصس اكلافىآر

 5 (اضيأ هتلقامم ولاق , * '

 ريبغلا نسم هأندق رمد + انمزرامألا بوص قست 3

 رهطملا نم بده هل *« ادر ماسلا ةيدتو

 مريم الا ىلا هَستك امو

 ْ ىافتاااز زملاو < اناصسلا قادوا“

 قاضلا ارم »4 | رض“

 قاسسلا|قاعرع سار كفالا هدنع اذاوحو

 قاوسلا ضعب نم رحالا هنود رجح تنأ
 قانوىف ىركف كف * اصوارصح ىتعشالا |

 قار كلانارصمثعر « دقاكرهدلا عار :
 ْ اضيأرم الاىلا هتيتك اموأ

 اهليوأتىف لاوقالا اولغي ملا ب رشافغم ضعب رصع كترشدق
 اهل عناصأ اهلئانضءفنم «*« ىلا كيدانأىدن:لةأرصم |

 2 ىرصضملاةلا نبا لوقكل اثم ”الاريثك ادهو ظ

 دال:لانتفاطو اضق «ي الم عناصأ كتفاو 1

 ىدانأ لب عياصأ ىذام نأ ةةلص"”ل تصب تنأو ْ
 هد

/ 

 م 22

 اع "|
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 لس هك رشهدو * دوو لامأ

 ْ ةسايؤلا ف تلقو لاك هد :وطىعو

 « (اًضيآ تلقو لاه ) <

 عيدبلا ىأرملانم هبفامل 5 7 ب

 عيرااثيغلا لس تيسك دقو. + هفراهزالا بئاكلوحت

 عنا عزدلا ىف دمي حال_لا ىاشوهوايبف درولا تادو
 عسا لاوحأ ضرع اهنفو « اسورط هقبز مذنم كح

 عبرلا كلم يلا اهتعشو * ىتاعتلا ىديأ انيط قفت

 باوملا  ح ىف فطاتو هل مقفاناك ةمح”الا ضعمل تدغنأ ذا تلقو

 اهلاعتن ام سفنلل مورت .*« تثعيدق كدلا اروطساهدخ

 اهلقتأ ظاعللا ىديآي كف ه« هلو نم تلظع اضع ىطىف

 اهلمحأ لازآ ال رست ع انك حرممل اراه

 اهلبقت ىخ نع ةبان » اهبترصي اذا ئظناكول
 اهلمحي م سلاو اهبطىف * اردتم كلا اهود تحرل

 * ( تلوو لاف«

 ١ مركلاو فطال |حابراموت بت 3 نأب لعل ىلامآ نفس الهم

 مدقلا ف نجرلا مق ىذلاريغ « دكردم تلاةفرىظوظحاو

 *(اضيا تاقو و لاق <

 فلش ميخرلا ىانلاو درغي « ةكبانبا اهف تاء أ ةضورو

 فيتم عاهتشلا فاك ايعادر « اغباس لمللانماهفانعضدقو

 تعزو ةروقاكتديتأاللا ٠ يال! قنيألا الانينار ء تلا

 هلوقىف قشر نب اكمريغدنلا هقبسدقو

 مركسشو اك باج * قئاعمتايرؤفاكلا نم مص

 تركحدف

 ا ساباو ل ايدنججلرامذ قاسو ذه ةعقز نكاعسلاقارىلارمعل

 ٠ ساكل اوإضق ىستح نغانأ الو + العلام لئلقلا ىنضرب نم انا

 ١ سانلا نم كسار ضفناوزعلا اهل فكنا 3
11 
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 ٠

 ظ

 أ
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 ا او... ا ج06: با او كح كوخ احا دك لنا هشام

 1 || » عرتم بدأ س ”اكعماسملا ىلع ةنمرادأو 35 عدنأو بق ف نصت ىنعماذهو

| 
8 

1 

7 1 



 1 5 : 6 2 ١ ا

 «(اضد)#
 اضنربك والعن ىضتأ واط « امل قئالللا ٍلبطأ نداش
 اسردّدصلا هنأرثأ ىلاسالاو * ىلا قرط مان الاء تلع

 اسرو ىنول نكرتادورو # هيدخ ةقب دح ىف نسما علطأ .

 ظ ةأامتم)
 اسي برشأو اني انالث هش قس عياد لاب ثياملاط

 حو عم شي دحلا لاذ فط ل امو ثردحلا,ساكلا حزبي آ
 ىف امو فص حارلا أ مسيحي + لا ش

 نانو هواسس ىداؤفن «*« كنا هاسحم ىتقمتأرال

 * ( تلقو لام #

 ءادصدئم لادص بح ليج #« هنا لرقد ءزسلاب متنال

 ءان_سطاوءاعنثكااقامف 5 ةروص كلعفو ايل دلا كد” سه

 « (الزغتم تاقو لاق ) +

 لذدعلا هنود رصقو * لم " الاه دنع ىهانت

 ليقلا هس دتداكت * درب نع رشهاشر

 لد_ةعنو هن لسع 3 لمت هفطع صاخع

 نغاءةخ ةسفت «أ انا قوز ام لش
 لص فرطلاى ادع #*“ تلّطتا امي تلف

 لكملا هنسح بهالتا 5 رار اذا

 لضخ رضا/تامش *« قاتى هارغأ دقل
 قب هولم فرطو #2 ينفر شعل

 لسملا هلاز ماوق * انقريسغ”ىطللا اف

 لزغلا ارا 5 ياا

 ليعاق ى قصها 3 1 نيح ادعو

 لبتقم همف ىو #24 هديعاتتك اعيرو

 : لح الا هعب ذو: ىذا 35 نمر ىلع و 3



 هم (الؤغتم تلقو لاك ١

 را و اادهتس نع ىلقلام د نارملاهسانكح ءرىب

 ١ ناميالاهن كه ضج وول < زيشلا ةلظدن' اكراذعوذ

 ..نانتق الا انلظت ض وزب * امو ةئضلا نم كاك

 ناوكل ”الاةرغثو ىيعلد «اعدص ميشنبلاودرولا هدخ

 ناجلاو ان ضفرب ول * ٌوللاوههنمثي دا ناكو
 ١ نامدنلاهموح قفأ هنف * لحب ساكلاو”ىدنلان اكو
 - . ناصغأ اره ابتكر و مسن هنم ساقنالا نو

 .نافكلا اهرامنوصغوكهللاةحودفنامدنلان "اكو
 نام“الاو ىنلااهيمهلع ف عاطذا بتعلا سوكا نوطاعتس

 نامه ىضرلا نف ثم ة 5 اسحو نامزلا كلذ قس

 نان ى حلا عناب هنصغ * .شعو عسر هلك نمز

 ناوفنعلا هنيزب ىبابشو « ضغرمعلاوم اشلايىلّرم
 ناجرهم اهضعيو دبع ىِه #0 نامبو عيرأو ر شع نبا

 ب (الزغتم تلقو لاه)

 كساكروأ كيب مصمساو * ٌكساعن نم كنوفح هس

 نسارتامي ىمبرشاو ع اهتاهم خوبسدلاباط
 ساعت نم عيسقتبأ اود 03 ودخ نم الا درولاام

 كسا تاوطس قئاودعنترأ ايبظ كي دبف ّ

 !اكساك ىلعّر نأ نم خ* افك موس الا ىبح

 * ( ةدمصق نم الغم تلقو لاقل < /

 اسنعثمالعأ لق. نان نصغ «  ىدمأ نبأ مأ لح نب ىرتأ
 اسرط نيعلارطس ال نم, نك# .د سى حرتدنقو ىفأ تما
 اسرخ لاعملاو طثام دعب « امص دقاعملائريالاشفهل
 انخدجولانداعفا رك ناك اداوفمث «تمنيبلاعدص
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 حافس امدلا كفاسأ شر هه حابم سوفنلا بهن هيدلأ

 حامرلاو ىظا اهل سانكححو #* ءاج لوح لو دسأ ىأ

 حابصلا حال تلق لملل ا ىعد ف #2 ىد_دول عدرأو ريشع نأ

 حانارت انح اورأ هلا ها #* اسري نونسعلا عوام

 حافاو هرغت نم مادو * "ى>درو هتنحو نسى 3

 حامشأ تدعتأو ر انه طش ناو بولقلا هل ىنادن'

 حاور ”الاانشس لسرلا اهو ع ىلام الا فحص هبلا ىتكنا

 * (بيشلا ف تلقو لاق *

 مالم ”ىلسعاخنا ديور س . + كلل ىلا نيتجا ىلع ىنلت الأ
 مايال ا اهرانب اهتككمس *ىراذعىف ةضقبشلا ىرتام

 « ( كلذ ىضتقا ضرغ ىف تاقو لاق) « ْ

 راغصا!ىلءباهعلا اذهىرج : + ىتدرهدلاىفانرانكسءاسأ
 راج ىف رخاوأالا هنم تدع + رجح س'اك لئاو'الا ترشدقل

 + (الزغتم تاقولاف) * ٠

 رادكسانمهارسرق « راوأ قف ىداؤف لأ

 ىراردلا حرت هبحىق *« ىرظاونوىجذلا ىضي
 ىراظتنا ديهنمدعولا ل # ئذب تقلع و دوأو

 ىراذتءانىضرب سلو هشنع رذعلا ىدبأف نجت :

 ىرادري غمأ هتساف 4 ىذلان ىردي ا :

 رايس دش ىف قناع * امو اديأامظلاوكتأ :

 ىرانست ن نمىع كددأ 3 ال ناريسح هب ودغأ ١

 رانغنل اب قنختلا الا هقالخأ تبأ ميد

 ىراشخا عقو ىرولا نود ٠ نمهسلعو هنقشعفا
 . « (الزغتم تاق لاق)*

 رطخنا فرطه اوه 5 ىبكرأ نداشو

 رمقلا ءوضد وزب * ماما فهفهم

 ىرطن ىدس اذا هبرمشن نأ داك

 و



 هع

 0 راسا 2 "الارتاف أه رب دي 5 اثرا | فر ةمادملا ثمح

 رافسح اور "الاهل كم قلق 0 هضراوع اهف تضغن ةيرطع

 رانااوزونلااهنمبرشلا حالف * ةولَولرثق ف تغرفا ةنوقان

 ا: 5
0 

3 

35 

 رامخو ىضربامنسللانمهل * رقىت-ار نماهتطاعت سم
 رانس للا !نآال ةاشولا نم اردح جدإ| تاه. ىلا يسن

 راسو حاير فحابضلاىلا * حدقنمورغثنم هبقساو قس
 رارزأ قاوش الان ءهملعت رز * ىوه بونرصتلا ىلاعأب انعذنإ
 راعشالاذعلا نم ىدنع سلو *« هنساحتىف قم فرطلا عمضأ

 راد_غرهدلاو هثداو- ىنع تلفغأم دعي يره د ظنت تت

 ظ * (تلقولاف)»
 ١ دضنا!نامللا ضفرك ثيدح .« انني ناك ذارممقلا موب هللا قس
 ' دّرم ماسحوأ عو رم ءاكص د*ً هلالط تحت ءاملالوح ضضورب

 دمتاب نلك روم ظحاول « كح دقو قيقشلا ىناقهب حولي
 ديصزسارفىفد-ةءددم # هلاخفا دتلارطقدب ىمو

 درومدخ قوفرادع ىداس د هن اك ”ىهتشلا ضغلاهنارو

 | دغنمموبلاقرفأ اله تحرف *« فوذهم باضرلاحارهيىناّقس

 | دجورزءامفقبقعموف » هحوديرانلملا نظأ ترو

 دهس ىلصتدف يك نمي « اهناكراهلا سم تدينأىلا
 8 « (الزغتم تاقو لاه )*

 حارق الا ةلابحو ىئملا لرش 5 اهئاف' ميذن ان ةم ادمال مق :

 : حادق "الاف سي ذأ دو د, ادرو + اهاكح جازملا ةيضاص ءارج

 حابصمنعو مص نعلدنعأ 5 ىبدلا فك تبع تغزباذا سعث

 حاضفلا اهريش ”ىدنلا قع * اهمانخ تضضف ىنأ ةمكسسم

 حافأ روغت فل طبقك « .اهسوؤكروغت ببح نعرتفت
 حاور الا فطاعملاذ|تسقر « اهبىغاذا أثر اهكح د

 «(الزغتمتلقو لاه)*

3# 
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 . رانز ءازومللا لال هلال ثم « طرق اذ قيربالاب حارلا وتم
3# 
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 ماك ا سبل نكسحلو لوؤق #* . لعاب افاد نيل نكاد لزا

 معيض لكى دا ارومش عبصأو #2 هياينش دعب نايدد 5 هنا

 مظنم ضب رقنماسلح هسبلأو #* لزيس فرش كيذا: هداف

 يماكن حيدملاب اريبسع ناكل « اهغوصو ب اذعلا كيناعمالولو
 مدقتملل لضأل نان عاسنو *« اليضفنل اوبقلانىلا وح لنإقف

 « (الرغتمتلقو لاقل +

 راقعفاشتراالوراذعلا علش * راعب كيلع ام عسرلا ىفاو

 راظعم نبداش ةقدرب الا د اهحزم ىدنعز ودع سلءامهش ا

 ٍراون الا نمترصتعاامن”كبف * .تزربأىه اذااهصحدلاعدت 7
 راد_ّتلا ىلع اهنكمنمكي الاف « ىدبغا دقرازهلا ث.ح اهئاهمق

 237 رابطم" الا ةيضفن يم هراتوأ * تيكراكينج نصغلا داعأ ريط ْ

 .راصع'الا اان نمىوهلاركذ « اهشيو امضلا مير هشيناو
 رادك الابوغصلا ببشملا رب * : نأ ل بقة بيبسشلا ْمَتْعَبل ضهئاف

 رابايدلا "هلبقل دود 1ئادرو دج ل ناىيرلادرو ىلع بربشاو ْ

 ئراسلابخوأ"لظعوقول «ىنملا لرش ىوهلافكركفب يصتاو أ[
 رابنلاريبغ دلبلا ناتج ىوهأ « ىذلا دقتاذاىرأ تباواذه

 رانو الا ةميغنو ميدل ّْقلآ ربهلاة وشنو مخرلا ىانلاام تاره

 راح "الا فراضأ الآ لسارتو ةميشع ضار هش نبئحو ا

 راقالا هيفا عا الانس وا
 رارحأالا ديعتسم اشياعف « مك لادا دوبعم لكن يم

 «ىنام'الل قس لو * اهرامات عما ىتلا نين" الا نغم ار كح ذم تاقولاق |
 اهرابخأالا هب ثيشت ام |

 رارد.م ”ىعبولا نم تسع كابر 5 قسنيربنلا ىداونريم“ الارمصق

 راح أ ٌنماابلو لئانصأ #« اهرجاوه ماك بق لش مك |
 راستأو فالخأ ةءاسصالو * امراشغفركيةسشلاثدع |

 راج كروطملاوكنهللاو فدلاب © انهّءامح ىقينغت ضانرلا شح
 راقأ نامدنلاور_هزلا نم رهز هب : تعلط اهبل الفا لئاسللا ث رح

 12 بس يس مادو
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 اسس سس

 - مقرأ فنميعلاوفص بئارأ *2ى "اس [هننم بلقلا لس تأ

 .٠ مظل عركحلااريغدحأولا ذ يش واهاودوايدسن مانأامو

 ١ | 7 دع الا مرك هل « ادغنموبائحلا اس ادجت

 | مهدأ:ةّرغك ان دلاةبجولع ٠ لظَر امتعذأ دقلمامه
 1 بابا »* هبوباصسلا نضاذاىومو

 ْ مدادهع نم هسفثرا كلذو ةعفرنيكا املا "لح ددوسفل

 ا مضت ل لضفلا راض ريغ « اهنا حاملا تاهت فكو

 أ مدينعو حاقا ىرغث نع مست ه ابحلا ةنك انءانغ ةضوراق
 لعمر ونل ا نم بوث ىف ل فوتو »ٍ ؟عارطساببسلا جراج د دع

 1 مدعم لامآ هانع تمعاذا * هنانهد_عهتماهجو

 |  ىقثوىزعتحاضولا هدىلا «* تتيصأرجافملا لك ص
 َ ملسيب» عيمطو راكفأ ةدب رج اهلدط ص ىفك نم ىداهتت تن

 | مري قليركلللاهريغ لهو + امرحم ةغالبلاالا تبمطصاامو
 ظ 3 مجم ةفعو نامت ةهم2طصحوصنو + فسو ةرودودواد توصاهل

 مسقم قز رو لاج ا ريطسستا 2 1 لا اراعاتلتاست

 ملءاف لبق نم ناك دقامو نوكي * ىذااءحوالا ف قلما قاخ لمة ىرج
 ١ منأب كيديىود جنم ربعبل *« هاو هنم بطخلا عاربعارب

 5 مسيبم لكهزيغل نم ىل حضوأو #* هتكلس تح لضفلا قي رط ىنارأ
 0 عرتو ةبعولا ذوب ت توديع #** هردص ناناذا يابر مساق

 ميلا ماهتسملاداؤف مسه 5 اهعءورفف ةدلبالا ئهامو

 مننلادهعو هيفايصلات يكب ء«اثلاث“ءلاذ نمراكف الات ناو

 مركعإ كا د دْد هض رحو * هرطشربغلا كقالخبأ ينك ذو

 مخادع ا.ك ا اهف علطنو «ىضلا فر يعثلا هيلفنمانلىدسو

 مولو ةاٌسو نم ءارب اد نب مر د قسشاع لكىدإ دوم هن انو

 مدعمو فكر يدغ نم هبكلو # هيلق ىل_رتلا موب ىإسو

 ظ "| ل فهدا « اهد قو ولملانيبام لصوبو

 : مل_سم فيطن عمسط» ملواماشم 5 هلهج طق قذر لو فءلح

 05 لوف
 5- 1 و
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 انامتعري_كنا ناكو ارالاانلا # هسهاوم نم ظخلب انكم نيل

 اناقتاحاضيالا عمدافأ امل +« انتياردىضضافدلا سردي ىش
 ان امه ثدغلا ىهاضد بارسلا له « ههشد موقل !ىف نم تاهبه تاهه

 اناكر يللا لاجر تنآر ناو « هتشمقانع"الا لفف ىثماذا
 اناك ام ىذا مامالاوه 5 نمونيلماعلاءاذعلا دبسأب

 اناسحاكاقل نمةءاس الادعب *«* ىنتع ءاج رسهد ةَمذ تأربأ
 اناركشواحدمهلآنم تنآذا «٠ هعسوأوىلامآ لمةيردهد
 اناصتءادع“ الا نم كمسصخسأب « ارصتنم كفنتال تئش اك أطف

 اناوعأو اراصنأ كئالملا نم « هقلاخ هالو ىذلا تنافأتهاو '
 اناسس>لوقالار علا ل 35 اهلئاعال فاوق نم ماهل عمساو

 اناا ارهدإ|نيعل تناكل اظح #3 تقررامن اول اهزن اهلحساو

 ءرث ارك ذب تباطىذلا لضافلا "ىلا هلسرأ عارب ىفزغل نع هب تبج امو لاق
 دننهم قزغل هنمذ ىفو نعر كلا دع عاب الا |

 مهتمو ماهتملا دوم نمو #2 مريتماشر نم جور كل ىدق

 , مرج ريغ ىلعالا ملاظ نمو * بذم ريغ ىلعالا بتاعنمو
 ىطعأو قورع ف قلخ لبق ترح + ةفالسْك نم لكلا نودعلا ىتقس
 ملساف كل دب ىضري ند تكن اق *« ىردرلاىلا مارغلا كف ىاسأو

 مدل أن نوما عماهفرطو بوت 3 قامو ضع لاق لو دل

 مدنترا غن ل ىقا!ىظوظح * ىونلا تان

 ىعهس أ ىد اوف ىطذت لف تءدر 3 امدنع نما ىسفن ىلا ثءاح اح

 وع سدح نسألا عانرأو #3 ةبايصريغل ىسأ نأ هللا

 مر "لك اهبابم ع ميضلا نم « ةهام لازتال سفن ةيهاس

 مسقتم ىوهلا ف ركسفي تد أ * قىلاو ىلاعملا دارش عجأ

 ملصزو مظل نيب ىل نيسصقت 95 نا "نإ اناكوأ بدنأو

 ,تافاتجشلا نم قس ىوعي تاتا مست نأ نسي ا
 ىد- ندهو ىومد نما دقع دلَقت 35 الطلا ةمااح ف اطع "الا ةصّدوم

 مهو ةاقش الا اهمطو # ركشت فرطالا ىرت نأ تأ
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 ءال الإ ببص كإضفب ىنم « لحامركق ضاير ت.ةسلبال
 ءانثو دماحمرون تنجو أر اموفراعم نصغ ترصهف

 ءاغصالا, كنمفرشتارعش *« انراقممان الا رغشام تاهه

 روك ذملا”ىدامعلا نجرلا دبعموحرملا اضيأ ه,تح دمامتوأ

 نمنياو لضافالاىأ . « نم تنأ دجامالان با
 نظو ملتي 0 0 امزلابسح ىذل!بدك

 نمدلا ءارضخ اموي * العلا سرغام ساتيأ
 نتهوأىلاو اذا ثلا ثلا, لآ الاو

 . نمتْؤي ريغ هيلع سل هللا رس لمعلا
 ظ . نتس ىلع ل [نمكي *« انج يىلاراس دحملاو
 ظ ١ نألبقنمىرولانود « اهرفن بصانملاك و
 نقلا همناركحالا «٠ ةضور ىم كبلاف

 نمزلا ىدم اج ىلا د« احلا ىبريطي ال ل

 .ناملا لرش ىلتدصو * ىملابح ىل تردبو

 نسحلاقل,لاوقلخلا « ىكادمقر تكلمو
 نيدو ءاهقنلا ةدعو « نقلا ةودقةمالعلاهه,تحدماممو

 نارفغلا تئاصس ءارثهللا قس ”ىبرغملاٌئرقملا دج أ يشلا

 انافر_ءوافور_عم ريلا ىلوأ » نعدالبلالك ىلعّوشم دارخل

 اناريح حار لكل ضفلا نم ىوج ه امرمسأ ضه»ىف ىذلا ”ىرقملا
 اناهربردفلا مون رعشلا امءود لب « اهقراشم تناكد# برغل نم سعُم
 انابر دخلا ءاع ىضأو الا »+ هن عاطغلا ىديأ تق دحام ّرغأ

 اناوذع ءاسعقلاةزغلاةروس نم « هنرنغءال'ال ىف رقت داكت
 الإ اناعذداو اداشرا رغزلا تفاوت ع .ةرتسد ال اونحت ام ركفلا نمل

 انالسىد_ههىهاضيرافو ىلإ * اهنةلت صفح ىنأن ع ةريسو
 انالع او اّرس هير بقا ىه « همشعنريمللا لعف نسح بحاصم

 انارفواكتست لبللا عطت»و * ةدةسمءارأب راهنلا ىذتي
 اناحص ”ىاطلاهراد_غدقو ه« انمهحو موبلاىلون درو ىال

ٌّ 
7 
1 

1-4 
5 

 ميش
2 

35 
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 ىءاسمودهامحر دعي نايس 5 توهلا فوض ارسل

 فءاثحا اهن اكو ىوهلا ريم 03 ين”اكتاسانلا ”يع ىوطت

 ىءاودهنموىءاددظلىف « عنمم داؤفلاوكتيام ةشأو

 'ءانهشلا ةحارالابصلا عبر #4 اهب ترعل ىّتأا نسحلا ةناحر

 قىءاضغأ ىف هنمةرانضااىرح . * ةفاطعأ ق نسل ا هانم ىرت

 ءاوه'الانيعاهلا تضخم « ايطاخ عائقلارينحاذا رق
 ءاشنالا ملاع نم ةئاظتللا « عاوم باق لك هالو تكلم

 ءاوضالاب هيلع *م مم 0 35 هنيمك ىوالا لسل ةفتعنا ٠

 ءاذقالا ىلع ةيتؤغطا ىضغأ * ىوج ىلع عولضلا”ىولطنم تنك ٠

 ىءاكبو ىعست ه بق مالسعو * نكيشتو ىكتمهسف مىلاف
 ءازعلا دحو" ال تأمل ثح # ىملا لج قدس نامزلا"لدع

 ءابلعلا لدغ هماعداش *# هنامزع تن نمودامعلا لح ش

 اوس اهتاكو ء ءاعنلا غتلب * دقلىتسح هحانعاش د

 ءال”دالاو ءال الابد خف #2 ههنجو قزمشتو هلاك 86

 ءاش' الا ئاَقَسهيلغتنلخ « ام اكرومالا باقي ظتي
 ءارطتلا لع الا هانم < * ىدهلاو ةسارفلا عب نم ناصس
 ءانمو هلال ةفوفحم #4 اهؤالو ةالولاداس ةءاهمو

 ءادن'الاركاون عسرلا رهز *« ىلعترطخاك تقر الئاعمو

 ءاود- ىنمةيوطلاقدصص *« افصىةيربلا نوم لب ىالوم

 ءاملاو هنمطفف ىرولاؤبأو ا ةبالو برتتلزام:ىذلا تنأ
 ءامعنلا نسلأ كحدمتايآ *« انئلاو دماعحلا عمم ىلع ولت
 ءاسنعتل ا ةزغل ا نابلالا « ام دش تيدغام ماهل
 ءان"الا بك اوكب اهتففحو. د العلا كاف ىفرشفلا سمت تعلطأ
 ءاشغب اجرلا فاك أو اح « مهمامز لهأ بواقثوتلاملا
 ءازؤلاق رفمو لاما ماه 5 ىلع مه ددوس مامخ نود راذلاو

 ”ىءاجرواش تدم هتتح ذم « ىتلغ هلع تماح ادروماي

 ءار الاؤمهفلا ىدبأت تبطا دئارف ضيرةلا غوص نم كنفاو

 + بقي هه هومر جوج ده 3 - - يس : :

 جس مما سس م ا حلا شتت حاشا بسم

 2 - ا ور صلب

 نا 010
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 هفطأ نماههسسنو اهلا بلسم :

 لفابدلا هنابه لق ىفوم
 ءدوعقروي ل اذام لد
 هقاخ نمهملا ه ه.ثاغأ ثمع

 هءاقل نم لاضفالا ىذإا لت 1

 نمزعلاو هم دخ نم . دعبلا

 هباحرلايهلك مساولا يق

 أشعت هسف تركسجف ا داره

 هناطخ تلواتم ةنيك دام

 رظان ةمشخ تان>ولادتروم»
 هظفامعأف الضو ةتمواس

 ىتالدودصلاب ضار هنمانأ

 امهتعةفاطالاب ثدحن امش

 اان سطد ثدح مالو

 راها م قاع الا دمال
 امضغماموهر حلا هارول نم
 2 طرب ارلا باضاإول ف

 احم أادمهمف تهشأ !تءطنول نم |

 هب رص ةيربصجم ةمضام |
 ىل)!ىفرّر 2 َتفاو ةناودن

 هلاكتافغص نمنسحأاباموب
 هلاتاعس اع شكا ىم

 ْ اهلوذ دعب حاودالا تنام |

 حتوم + ةم 11#

 0” هاو. لطلا طرغسالا

 .هتاتكبىط ضعي نم اهوبعو
 ' هئاضسو هفو رعمىف تئشام

 ٠ مهاشأ ىف نم الا” لطسسا تح 5
 هلاضقب مهل ىذقو الضفتم

 هئاعسأ نمهلنا نيد ماسسحو

 هنام دن نم دجناوهءامأ

 هنا ريبغب اهل ءاجال د

 ايازباسو « ةمهلدملا تالكشملا

* 

* 

# 

 و

#2 

*# 

 »هَ

 « ناكمو نأ لك قار فظماروصنم ماد« ناطلسلا ةرضح ماما فلا

 ايت مانملا قف ىنآر 0
 محم ار فان ضرعأو ىلع

 ابقنم راذعلا ناحيربىضأ

 ايرسعأ كلذ ةض نع هنظآو

 ْ ارذعتسمّوهلا ىداناوهلا دجأ

 | _ابصلامانأدهعوببملا ٍبتع »
 |[ © انضلاو سوي قاخو نت صاير ارهز

 ' اهذم ازارط تعض همولعل 5

 ٍ اسهلتم ةيشخ نم هيسار 4#

 ! ابضغاضؤرداعل هش ار ْنَم

 امنذأوءاسادق ىركف تننظا

 |. طذع الاءامششلا نم لعتتنا
 0 طيطم ضايرا ىمالجد

# 

#* 

2 

 ١6 ا # < ى# هَ

 3 ىأذقو نيدساملا باةراضرأ #

 أ عرابلاو « موهفملاوقوطنملا ةّمْوا كلانا « مولعلا ىزّريملاه تحدمامتو '

 ماشلاق شمدىفم”ىدامعلا نجرلاديعموحرملا «موظاملاوروثنملاىف

 دسسلا

 ءاضعو ةةشأ مقملا نخ

 .هلف

 " ايطأو ناسللا اهلوا دن ىنأ



 لا1١ 1
 ]* مل ا اس سس همسسصمسممل هما

 ىراسلاب ميسنلا عرد #4 راح ارب ل6

 قاحاهل بابحلاريغامو هسلع #* .ةطافم يتلا ف كت يسشدقو

 5 ست ل ةلوهكلا دس هس طومخو 0 م 1

 | ىحدمو « هلآ ب دمحم ئدلاهمسو #2 هلعقاطعت اىأرذا ى ىمزالو ْ

 اعو « بايالابةمنلان نم ضر لو ةيصصلا ْمَعَو « باطأو اهب لاطأ حتا دعأ

 هب تسدمامةروص «”هلحرلا ف هعدوأ ام هنم تءلطدقوهرعش نم” ىلا هتك
 مرلاصد اق نيخ نجرلا دبع ىلوملا * ىلا اوما سوءم كالو د ىلاعملا مو علطم

 مان الا ثداوح نع تنص #2 ماسلا قشمدي ماكحالا

 اكساش ىأب الو كساء نش * اكللاو نأ هملع نامزلا ىلا
 ايام نملضنبفاضستاو ه اهدقتت ماك ايف اطساذا

 اكر.داأ نب هداج اع #4 تدغنيح كنم ظح د.علا اذ نويل ا

 ادا باع امين اتم #23 هلام ردنلا قوفلان هلاله

 اك اوغنملاوغب ارطعم » ةةئانكنمداًابالمحم |
 عن انالاو ندا ةعمأب * هب نحو ام ذلا كب ى-ع فاو !

 اككحو مل-ىف ٌكادننمو * فرش نم تزح اف كعاضي اذ ند ا

 اكدضاسح نم ئترسأ ضعب نع * ةرصصاف ىهفتةرئام-هم سمثلاف |[
 اكيداوغ نمءام ةرطقردلاو *# اهرصنْكئمروةمردلاو |

 اكميداووحن نهود هو تديادا 8 رمت وه تاش د طل

 اكيشاوح ىفءارنرخن لكحصو *« نسلتكم كاسلع نخدحملكو '

 اكف تلا ىدحا هباباصسلا نم + اندبسو شاملا نا امو 1

 اكيزاغم ىلعالاٌ|ةلادسحو * ةنعذم داهزلا كتفعلونعت .

 || اكيدفتسانلالكوىدفملات نأ ه هترصتنيدلا ىذلاماسملا نبااب |
 اكسملاسل نم تدور دل هالو * هب كارت موب اهلكح اندايعأ 1

 دورسو سعدغر ىف عاد 2 . روك ذملاىلوملا اشي ادي تدم امتوأ

 هنالآنمزورينلاو دسعلاو ه« هتاطعءارشمهلكسانلا |

 هنامعننمىثولاءاذو ارش « هنئاسلعنمىلملاباذ لات

 هنانضاه_ةنآىةلو_هكم م« تدتغاو ةلازغلانيع هبَسّْرق



 8 ( كم نندعربماالا))
 وه

 . ةناحرلاذهرشيلاعت هللاءاشناهرك ذنسو ى واضسلا

 ًااداوموأشنمىاشلا ءادتحوالصأ ىكرللا ف ق(كدمنيدعيمالا)

| 

 ىادمربغ دادولا ف صلخم م« عادة ىدس ىديس
 " جامدلاوةسخ يف كهأ نيب « ىناو كتملا ىب رغ ىتشا
 أ رو ٠ جبازتماو قرشعو ىتولهأ * ىدقفا بيرغ ىورش ىنا ريغ

 1 2 جارسلارينتسم ماشا! ىتفم * ارهدناك ىذا !قدعم_مم
 ]| - ىجاددلا نفض هاعدف هرمع *« ىتقتدقنم لاذ ىدامعلا
 |١ ىسانتا نح كاست قتلت « امل ةنلاانرنطع هتلاو ناك
 001 7 و شدا يأ« اناذا قش ناكو هش ناك
 3| جامالا/ةفورعم ىلامللاو *« ادانعىلابللا هيف ىس» و
 ا .ىجارفناىف تشو لامتعاىف ع ادمحوو قشمدف تفلخف

 جار داك ه شوت مل نا ءا' «* ضمن حانجوذ نها نباق

 جامي ىرتامم ىنمي ثيح #« انوع هاج لضفنمحارلنك
 جايتحاماققاىلا نكد #* ىرم الرطناف ىلءىره دراح

 جاجزلاربج رمسكلا ف لاسم « عادصت |لبق هربج اف ىلاحقر
 ٠ ح.اورلا هوة يالوعو ع قس كا

| 

 ب

 |  ىجابلاىلتسريسنع مباح يعم ىتقملا ليلجلا ديسلا يأ

 حاتلا ىلحم انلاع اردؤح ع 3 نبال

 حاعرتا قيسسربع نمهاضرب #3 هأاسمحو ة«طحجحور هلفاس دق

 جارسعم الب ىمال فلخ <« هتعدلاعم قفل ساو ىباو
 ظ حاتتالارفاو رشلا رفاس « اقلط ءاقلتهمات هجو للك

 1 ريف ىلع شاوح فلو مورلابركاسعلا ىضاقتاكر روك ملا نغلا دمع نيدو

 ظ تذعاذاف هرغأوماشلابهدوع قروأ ه ب. نباو بو « بيرأ بي دأ *

 شعلا مدانو « رقأ ضسارهدلاو اأن «رهوج ةااصتقاضر ءاناصسلا

 | هسرغمل ]ق5 قرعلاو #* عابطلا فريث أت عاسبالو * رضخ أش علاو

 َ ضافضفلا "0 ةرهعط نسل 6 « ضايرا راح ناك نمو « جات

 كح

٠ 
 ا
0 



 غ1

 ًاةذإو ضورلا حلا نما هثورط# 1 3 ا

 / ٠ ناسلاع ام هلال ئرحو » ناملبا هملع بص هنا هعماسأ لدخ « ناوشنلا 1

 قياسا! امي ىرذتال تح * ناد ؟الاو بولا ىلا هناعمو هظافن قياستت |

 ها تي 5 يعم 5 1 تبع مكف 05 نانلاو عمسلل جولولا ىف

 ٠ ٠ "ىلا مامعهب عششن أ دقو ىدنلا هنمىمده فيكانعاش »#َ هلئاضف

 اع دلاتو فن رطلك دحلا نفثراولا دراطع ةتكنوهف 5 دل علانسأ

 ا. نانلعشألا قئاوس هرابغقشيلو *ُ ناسا هيدايأ دوج ىندأىت-إإ
 بذدملا بغرطقلالالز نم بذعأو « بصلا عمد نم قرأرثو مقام :

 رون | دئال# تلطغل * روهداالءاكلست سول ١
 روغنلا رثارض تنعنو ه روصلارهاوس تلخأو ٠ ٠١

 رودصملا هن: كاك احور «رودسلاوداكألاىلاىدهت ١ ش١
 هب مان الا كإس ةيدضأ | دمع ىف هأناو ىمطت 5 ماشلا ىلا ىتلحرىفتءئاوالو ا

 ب رصق نم اهبام ىوس اهيف سعالو * رصمو لص اهلك تاب هأ ىف[
 هاو واب قد !ةدصقب ىف ققرشف « راصقرورسلامايأ كرذكو

 جيالرئاءىلحالدق حابسصو جاهتبابىلداجدقرسهد ىأ ا
 حاتدعسأب ىاو نارقو *« معن ىلنمدقنامزو 7

 حالع قيسريغ نمءافشك بسح دعوريغنمرايدزاو |
 حاس[ ا اذاسبلاط اي ىنغك « قافتارغانل | عاقجاو 1
 ىارح وجال تتاأدق ةمعت »* بهاي تامزلا ند .ءاضعو ,

 افلا باهشلا ديب ادحأ « ىدنفملا مامالا ىلوملاءو دة

 جاهولاهبارسنمانماش *« تءاضفءاضأىذلااهشلا
 حاملا هعيط نملع ثمَع * ”ىورتيغقشمدفانراز

ْ 

2 5 

 بس و نا د دهصووب ب هه جيتي بيحس 2 9 +

 ؛  جالتخاريغيهدلع مداخ ١ ديعدعسل اورصم نم ىفاو نيدح
 ىجاتيادازو هدم ىظشذاس * مودق قس تيفو ىناولو

 جالا قوق رابغلا تعقرو * .ىفودع نوه هتشرفا تنك
 1 حارخمتسا الد ىلوالا مولع نم + عملا“ ىنبحلاح رم لاع

 :ىباددوسأ لدلاكه هادم # لعلك نمحايسملاكهدنع .|[

 2 مي
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 | اذاز ناره ال سلو ءاما ها البئوشةنس ام ىألذمنا
 / دامعن اوه نك دانعلا عيش ف هدمعاتأ نم نوجرلا ةجرلت

 | هتروداماليلقالا هدعبث لي م رارصل ىدو» عمم دقو ضي سموهو ”ىلا ندكو

 رس اان هدغأو « زاصت“ الا نءاهلوسآهو ربصم علاط ىلاعثلا دعبسأ
 !لئاضفلا ةلوددنآو + هلع و موأعلادبأو + راصغ الآ نم هملبامو

 ظ مهدقعةلساوو « ىاعلاو فراعملا له نيعماأ داعم م اودي م اهبلاطو
 ظ |نمو 5 مهردبو ءالغلارذصوه ىذلا «ىلاعلامهكافةردانو « ىلاغلا م

 | هملقو هخحوروه لوأ 0 هبطقوه كلف م 6 و مهصأ «لعرو دي

 ْ | سعت #2 فراولااهلظو ةةيرولا ند الا ةضورو فرامملاو مولعلا ةمالع

 أ( « بقانلا لضفلا باهت *« تقانل أو اءاَرملا عماج * ةرمصدر رعو * هريدع

 الأ + هيضرألا ةمعدالا فرطو « هصلا ف ةبلعلا ههرضحىلاىدهلا
 ش نسل ةنقعو #2 هن اطل تلات كو قوقل اجت هلا ىف

 |ةيالوارتافص ضعب ىتلا < ةىلعلا ةساررلا ةسرب هنهأو * هنامز ةلاطتساو ا
 ا ضالاندمو + هلا ىتتنأث مح اهمال اواهال نم ءزح * هدا رسصم

 ا« ارك ذوات اك دنأو <« اردق.ونأ لومأ نأ ىلع هلعاهتاور في رششلا
 | | ايصلحو »* اهردقالعلا لهأ نيب العو 5 اخرس ىعأن أو ةيالون ىبي تأ نم
 و هغفربال بصنملاو هعفر ىلاعت هللا دم < لوم اف 0 هعقوم طعنا رمصم

 ًاامغلبنيحو 5 مواعلاو لئاضقلانونفبالا »* مواسم لئوكل هفرشاعو

 أولا كلسو * رحلار هلا بكر فيك انمعرسملارعيسس  ةمال_ل اب هلوصو

 أنحأدقلو »* 'هظافحمي سقداعو «* هظاكع ىلا رقداعانلقو ب ريلا |

 ألطف بصل هام الاو لدعلازرخ ىف مانالا مان ذا * ناطلسلا انالوم

 1 أ باب كلذ عنو 5 ا ةّدام مسالا هناضق ماسحو همكح

 ٠ 1 |ةلوددقنا دلت يف بد 1 ير ع * برعلا ةلود

 اد اتاذلسف ةّييطاسةدم ماوعأ مظنو * مانأ الاؤ ىلاملل !ىدم هن داعس

 | 3 ءاقبلا لوط مكترمضحخل هللا لأنو « ماودلاو

 أل لضافلا *« دادولا قداصل ا انقيدص يق( ىاتلانبهاثنيدحا )ها قف( ىاشلا نداش ني دما يق

 زال ٠ داكتالاغا بيسات دادع'الا تاره نساني قرف | ِ
 2 تك

8 



114 

 ىدانلا ف تدم ريشا وهف * مكلاك لامخ امأانهلاب سس

 داعي برقي ءاش>الا لاعمل #«ب هنا ىدامعلا سنتالو لساو

 « (هلوقيندشنأامو)« '

 اهات ىلا ل نم ضفناو « اهرانأ ىاوه ارانثأ سم

 اهراج اله>- ترماخام لاطدقل 0 16

 اهراكّدا ىتح وهللا ىلاملببطو < هقاستشا ىّتوهزلاو ىوهلا تري
 اعلقم لاب لزهلا ليس ترفعو
 اهرمش ةلرتلابموملا ترفك مان
 اصلا ىفةبايصااريهازأ تعءاطق

 اهلاكر ابقأباقاا تادئاصولف |

 هدرتسات ىلا تعدوا داو

 ىبايصران بش ىبايثناكو |
 قيس اهردعام قدمشى 22 | |

 ابحمن اهيفرعشلا رغث مس |
 هءارسغ اهيفرعلا ركو رازاخ |

 ةنانا تراعدقاعن الاىببع |

 ةبانعوأ - رطنوأ ةمجر ىدع | ظ

 فراعمرون رون نمةبحت ىنع .|
 نسم عر هير اب عرشك ا

 بش سنالا نم افاطلأ مثمأو 1

 اهبحةريصدلانيعنع فشكتو |
 طورت م رس ىلر سهظ.ف :

 « ىستك !برقلانمتالاح ىلظحأو |

 ينل

3# 

#ُ 

3# 

 ان

+ 

 يع 6# ا خا

 ان

 اهرا تدنح تارسم تفعو

 اهرارش نك يتلا ادغ ىلعل
 اهرا رع ”مشأ نأ اراعراصضد:و

 اهرازم تلبقام يسأر نابقو
 اهراهو داعأ د5 بش سفنلا ىلا
 اهران دجأ بشلارو حالذخ
 اهراذع لاكلا لبق تغسصدقو

 اهرامت لاسا لل ىأرذدا اهأ

 اهرادزانلا رطوتسا ىتحرادالو

 اهراثم دوعص ىف ىدوعس مد

 اهر ارق داؤفلا راتخكف بع

 اهراهح مولعلا رار 0 ىرب

 : اهراهتشاالا دجولا ى ايواهاشح ]

 اهراتئسا لبو نأف ءراوأب

 اهران أ دق ىتلا نوكلا لظ ىلع
 اهراشنو اهلضف ىرخاو اند

 اهرادم ءاطعلاىفهملع تاق ىسملا ةرئاد بطق ىهلا فطاو أ

 ب (هللا هجر هتوم لسق لاقو )* :

 ىداعم لءاناكسامن اكف 03 ىداؤف باش ني- ىدوق باس دو ا

 يدابمن_حامدقىل ّنمدق « نس نمجضرأ متاوهنانسسح |
 ىداعمدنع هوحرأ امل: ىف « ىتامسووهف دسحوتلا ىدامعو 0

 ممسسر سس ص

١59 

 0 م سسا

00 

 تق



 ْ لوقأ *«مراكملا

 ىدادولر مم سن ضوربو «+ ىداوفل كلام فطلبامسق
 داصقلا ها مق ىه ةذسو ه العلا مرح ىدإ تزن ةعلطبو
 ىدازورغلاىءامادملالوط « ىلعادنأ كرك ذو تل<راينا
 داشنالاوءاشنالا ىداىهاز غل اهديصق تس ايندلا دحاوان
 داربالاورادصالا ف حاتمت .« ةداسةدعتنأال دامعلا نب اي
 داعىأو ركب دامعلات اذ « اهنالم املا ضر تدغامرا
 داعي داعبلا دعب اهل ىرتأ « دلغ ءانثلاابيذف ةن> لب

 دانسالا ل اءاص أب جذأ « هدم نعنعملا مكلضفثي دحو
 ذاغوأ ةرياشع مغرادبأ ه6 داعوأ حار هملع شا

 : داع" الا ىلح تسل هناقلل 0 اهمانأ ةزع ىف م دو لساف

 | اوزت)كالواداصتلالغو * رودسم ةئفنهذهىالوم (لصفاذهدعو)
 م عبطلاو * رودهم ةدح ”الاوناطو" الا نعبد رغ ةهيدبف ي رود_صلا

 ِ قنكلو *« داوملا لدي دقو داو اويكيدقف ف دا اود هتيلح ىف ناكن و

 3 دامعنب ا لاقاك لوقأ ١

 ا داهوىف « .ىفاوتقلا ىتأرام كالولانأ

 ىدان لك داليلاءارعش .* .هتحدمنمحادملاريخ نا

 » (باجأف) ب مالدلاو أ
 دادض" الا ىلع محراب اهشو « ىداه ىلاعغروراردىدنه

 دا ارب الا نم تشوهل> مأ * اهرو>زروغت تعس ةضور مأ

 ىداع نءفردم ىلع عفر *« انذبلا تاسأ تاسأ كلنمأ

 ىدانا سقركف ىدانأ تنل 3 دات قرا اجل

 داح الا دو ادالضاوفو ه الئاضفدو-+ولادرفا.ىالوم
 ىدابوًاريضاخ نم ىتنفنش 5 ىتلا كلئاضف نع عمنأ تنكدق

 ىداعب لوط لام الادعتو * قلما وجرأ تنك دقاملاطاو

 ىدارففافش كتم ت 7 0 95 ىزدملف كلا ج تدهش ىح

 داغالاو ماهتالا ىلءافقو 5 مكل ىبلقافلخح لمحرلا اندو
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 ضل
 ميسنلا لاءذأ تدتو نط .« انرلا ماك قوذ نم

 * نادر" الاو ناهذ'الا ةمقنل ااهتاددأو -» نامعالا اهالضذ نم اهي ت مقا
 هجولو * .ةّرقدجلا نيعاوه « ناذ“الا نويعلا ه«بلعدست رك لك

 * ىرظان الثجا نع ناكف *« ةّرسمو ة>رفرهدلالّماو .* ةَرغمراكملا
 ىرطاخ همركع رس ىف هملء فكعو 7

 كاذذاوهو ) "ا ”ىاشلانيدلاداعنينجرادبعكولا))

 لك سرادملا موسر ند ىحنو 5 اهيدام ةدافالاءاولرسشاو #* اه تقم

 #4 مس غلا هدعوفدعووأ 5 مدعلا ةهت هدوخ دانا #* .سرادو اهب رئاد

 نم هسيقام ركذاذا 5 لاعف' الا لاوق "الا هنم دّقعت + لابقتمقدص عم

 تد رسال *« تاددس تانآ هن اماتاف : لا |
 سس ست -

 فرصو * بورط ميركلاو هسافن آنك رطأو * بونحولوقءهلابقا | ا

 * نيد هيلع هناك لعثلا عجب داقنمنامّرلاو 31-5 نيددلا :لولغم نامزلا | ْ '

 بسط كدهانو * للقهنائوساصقثهقرتلو « ليلظلا هلظيف انقذ[

 قيقسشوه عبط فطلعم + دوشلا هواي تاماطللا ءارواسما ل
 هلانرطزتم * ريرحتورب رقت نسحو هب ديلا هقطلب لم ا يضورلا ا
 فن رغتلا نع نعُمسسم * درغملاك لك ف وهف لانو *« ريضت ندع لكأ /

 انزع اين'اك ع هو فهد دانعو * هرموع ىل._صأ هئاف 3 ديال هالضفب | 1

 دامعلات اذ لثمردصلا حرمشي ه« فطلت اذ سانلا ف د
 | ا هّللأ 0 3-0 ماما ا 1

 0 )و و د# مان تاسلا نانا دوقعباذ 2“ دسلا أ

 ا حابب نم غو ل رط *ار 0 ا

 ْ غياوسنم "دال اراشوامدوملتءنكص *« عار رءلااناطمتمزو أ 2

 نيدااد اع نب نوجسرلا دبع لوملا

 * .نلا"ىتاشلا



 | افا وتربلاو #3 روطلاو ةردصلا نيب 03 امم مرك [تدمحو د اياب

 ظ

١ ١ 

 11م 1 ل و
 مد

 : 8 ءاير الاد اةرفقمتديذا . * ايطضح « اياب ذات
 اهءاسحأو * فارس ا اتاومآ راد نم * ءاحرلاه حو سأيلان ةسعئربم

 0 مشب مل ”اكءاوغنصو اوفلأ من نوعزي لوةعفاعضاهب 30 فالح

 |ىللخ دقو «اهلالطأ رباقمارل ”ازتحيف ١+ وذّرواولتب نيذلا بالا لهأ
 »+ نيتحاللنوقبال اهم ظن, 3 اهلاحرواهجورسرفس لزنم لوأ اهنأ
 لا + اهاواجاوحاصو اوّدرف « .نينمؤمموقرا دمكحلءمال_ىلاتاقف
 أ 5 3 :١ ْ اس يس فدو

 ا لع "يبس موال لل ابك ةيكمسارلا
 ظ طهلتك اسل مالبنلا نا » نأرقاو ةنارتلابزج
 | ١١ اهلضافلانيمركالاء » اركلا ىلعمالسلالقو
 |  اينيأالوهجالا « اه مهد قلأ ل
 | اهيدتح.اطعلا ةلغضلا ان دل امنااكف
 هه نم نس سماخي اهبلارييئانَد تفربص

 :اههضت رب ريح فاشل * #* علا قرفاهب تداس

 .اهيفطصأ اضرأ تبلطو * .اهماقم ترحف :ادذلف

 اهننطاق نم ىأن نيس *« لستالف ترم اذاك
 :اهيفّرغلاماركسلانأ لح ىنطلا قو

 ل 07

ْ ْ 

 ُ |[صارراللح ةساللا * راحت الاو تالا س دس ةسورغما « ناداولاو |

 الأء المو الهأ للاسقف « ران الا قرزبةفصتملا م راون الان: ررزملا |

 ” قا ةققرب تاراطلا ىدبأب مزعلاو م ةعوط سدقملا ىداولا ىلا لحرف.
 1 | تسمو 5 ىونلا فنا حر ىلع ىسؤلا ءا تنعةيرت تلزن تح #2 راع

 7 ونلا تاحسهنف
01 

 1 ا  ميعالا ىوسباقعلا دعنامو * اناقع هنتناسمىف انعطق

 1 ل| بناغرلا نم هلم“ الادب تاسع *# بواشعلاب وام به ة شط هجارانو

 : ا ' ١ اا ةلرتملا دجرأ ىف هقادنجو * نادلنلا هجوةماش ماش تيس تيك او

 027 تومه.



 مسن رك ذبل نمتراعتساو * افطل كنعنطك تدر ىدحولو 1

 ىردأ نع اننا اف 35 . ىرمس ترا ئدح باقااكعم

 | ارضخعس لاربال ىونلاف ميلك د اؤف ىف مزسعلا لأن م 1
 تتمايل © ا نم مجازر قلح رق ماشلابهتيقانيف(لسصف) ا
 ناسعو »* هنز عملا 5 رهاقلا ىلادوعلاىلا قوشلاىفاعدو' 5 ةلتراعتيرشأا ْ

 ىلادي «ب ىداغو م ارزنيب سواسولا قراوطو * ىداحو نان نيد مزعل اناطم ْ

 رابع #4 تنك اوكتللا رع عع المل اهم تماسو #* بطاق ود هحو اها

 بص لق هن 5ك موعس ءايضرامنو * ءازوللا"ىصعتهيريضتو * ءاوعلا |
 را ارقلا طاس: لام الاام تضعقن #3 مولظمري_ةق سفنوأ * مومدغم 1

 هحراطت دجواخًالو + يبترئازج دجت مذ + رادمالل اهعارن تعجرتساو ا

  تاقاك هيراتو دش ىوه ٠

 سرادملاو سلاحا كان تاطعثو « اهاكحنتاحرترصم واب
 سناكماهبلضتلاك تاهو تسنك * .اهلاجبو اهتاكرب نمو اونعظ ٠

 طخ اهموسرو * تانشلاهلدبو ريصاعأ الاةتول في رخ قاروأ مار اركلان اكف
 اذاف * تاوم'الاريغابف ركذيالق ضنار ها|فدصو ثيرا وملا تانآءالبلا اهب

 رباقملاريغهلمقساوهعدوام *« رفاسملااهتءحيرخو أ عجراأل
 دما نت صار نم حدوه مو * لزنمب الاحراوطسد_كلاببلع |

 * لام الا لاحر بصخملا اهعب رب طحال ب لاحرتلا ىف بأدأ تنك دقو |||

 سس سس يس سيسي | #آ مرسم

 هحو بد ا 0 0 #* نأ رمملا لئلا ْ

 5 تاسنلاو ءاملا ميثلاو دجلا ى تاو * تاوقالا حد نامزلا |

 يلوا يلم اتاك « دياولاهتمباثف|
 لخما رس الا نم اهيندب ٌسولاكتف * مهروزأوأ م هدعب ؟اموقسغا نافل | 1

 لوملاو ٍلعلاو لاو انما لوقو «ةتلاو هيشلاو ريفناكا ا
 لضفلا كلواه دو# ىف كاقلأو # 'ا01 اينومدم ناقلأف ٠
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 ل تاي الاو < سارع أ وداع أ اهلك مانأ لاو 5 ضارز اهلك انت لا ورمعلا ١

 ناس اماكربشالاورصس اهلك |
 هعاجراىفانانارهدتركفل « هلكرحدإاب هم امون تعب ولف

 رضخ نامز لكل لق دقو ع رضن هلك شعلاو »* ىلاعملا

 رضا مدق ىلع عسي ىندوأ ىأن 35 ارمضاح ناك هدوح انرك ذاماذا

 ةقلعم ةمع هيطانو رصسلاهلايذ أبت ثشتاحرش « فاثكلادهاوشحرشأ]

 *« بد “ال1 قيرط هعم كاسي ناكو ىذل او ذل وهو 5 هعابو لوط لوطو *

 انهضمهلوقىندشنأو « بكرلا ىلعهيدي نب ومو

 001 6 نارلا لاه الاخ .الطلا دلخلا شيلان علدل
 لمانالا اهتمرفدت ةمهيود *« ىوس ههنك نع تشتفن ا شربلا اف

 نوجرزلا ةفالس باك هد هنأ امم قام نيدعس اللو
 لئامثو ةحجماهنتم كلادب « ناف ةلوعشع ًارحال ىعدن

 | لئاصالااهتفعضأ سعدك تحالو#« اهءاوقؤةقر اهتمكقارو
 | لمان”الااهنم ٌّرفصت ةمهيود « مناف نيلب اهلم ررتغتالف

 ظ 7 اهلوأ ىتلادسلةدمصق نماذهو

 ظ لثاز ةلامحمال معن لكو « لطانهتالخ امم لكلا

 د

 ا

1 

 لمانالا اهتمّوفطت َه هسهود مهني لْخ دن ف وس سان ا لكو

 هلوقاضدأ اهنم عب رق نب نيد! كر نم دقو"
 لثاسرك بلاى اسلا بنالانم #« امناف دوجولا تافص لّتأت

 لطان هتاالخامئثتلك الأ * اهطخ تلتأ:ناابيذ طخ دقو

 ىيروبلا نسح يشلا ةمالعلا لو ءانعمىفو

 'ادخوتلا ةلدآب ةنوصدم « رتافدترظناذاض اررلاقرو

 | دوك ذمار ضخانالومةرضح هبّتح دماموهرومشللا ساون ىأر عش ىنعم فو

 ارك و ءانل اهلج كل ءب ىلا وكام

 ىدحرلو

 || هياكزسح ديسلا مما'قتصو » فاككالا ريض نسح ىبعم لكم ماقأو

 ع قواطع قلع لدبام هيقتدأر 0 هتءلاطو هتكلم دقو 5 رهدلا دج

 < .١ ع هيما م بسم بيج هيي وبس 0 2و عيوب اد

1 

 ريوس يبل 7

0-0 

0 

 ا 3#
7 
1 

 1| ضاير ف ركشلا تن ةضورو + ىلاسالاو مانأ 0 تاسع رهو ْ
١ 

2 
| 1 

ّ 

0 

01 

1 



 ؛(40.ذهب

 كالم' الا ةعجأ ىلءىشملاف . « ابتضوو ف تيشمنا فكتتسا
 «(اهنمد

 ماماتأآو ملا ءالملاةه مالكم_فام مظعلاة ينل اذه

 مارت كالا مه 2# كي _كءكلطم لس هيأ مسسس# نص ش

 « (اهنءد) * :
 رقم تاوغسلاكتالمل هسف « رقألقعلا إذف,مرحاذه !

 رقشراب نم تون دقاذرشأ 5 هرث ازا لودي م للكس

 *«( اهتموا +

 باتغالا كا تيارت دع ليبق *« باسحالا راذ تكاذا جميرا

 باذدق كلا قوشلا نم باذدق *« لبةفىءاهنلا نع اولأس مهنا
 (اهنمو +

 كيلع هب انبفوسنرلم ىلا تيجنا ٠ كلا قوشلا ةسقصقأ عينا

 كيلا قولان مكيءابيتامدق « لقد ىالومحيربض ىنع لبسبق
 « (اهنمو] «

 يوليس ىعملا بلقل هنعام #2 ىدابلل يضر ًاثرىودأ

 ىوكشلا تين هيرققذا نم # بس أدخ ىبشال تح 3 :٠

 ه«(لوةهلثمد)» ْ

 ظ
 ا

 مصل بأ 221 ا ا ا اا 7 | ز ز ز ز 0 ز0ةز0202زة ةز زي _

 يواس هنعسياواذيّنمال « ىوكشاا ىءمللذا عمستول

 . ىولبلامتذا ب بطتواولا# فندوذ ل بةيمءاوبب”لك

 ا « (انسد)“
 هىلام يهتم كابلا بريقلا  ىلإب نعال سمع نبع بئاغاب
 لاو" الا ءوساب تشمادقاو ه تضم يفك للا اوف مانأ

 * (ىاجرالالوق هنزوو ءانعم فو )<

 لادن بلا هتءلس نمو باقلا » كاوبب ىلقتيذأ ناو سابال

 ' كاريس بل نم مل هوىالوم ه لاسم متنا نأ تاقو ثبلو

 # (لصرلا رضخ) ةئبيلأ تنعطت « ماقملا ةعفتسم لضفةبعك جب ( مردارتخألاه |
 ناوفنعف هير « م ازتلالاو ن:يضتلا ناد هللذ هبح ده مازتلاةاو را ٠
 دابا 0

1 



5 

 هم احر ىباحأ تنأ «اههضرأ ىف بكرلا تحت أذنم
 0 ةضورنم هتلااهاجايف

 ديد ازلاكن نولاعلاةم-غلن 0 اهراطأ بلقلاءافشابف ٠

 ميسر

 هَ .امسأو ع 0

 :ةيسفرادتو نمر كرت

 ىصمقحورهدا.مىلا
 افطعتسم لام الامه

 ىذ لك فل عفت اذكحو
 مهد نب نكح: ناذ

# 

 ون

 د

 ب

 وب

3# 

* 

3# 

 هيّضار ةشدع قامعتم

 هبشأع هلل هللا لعضلو

2000 
 هشاخلاعمحرشلاونتملاو
 همننم 1 هلأ 18 ب

 هلام انصقتلا عقوتو

 هبيلاع ةمهوأ بشن
 هيهأو هئظ ىرمعل ق4“

 هبماسلا ةنئرلا ىذىلا لوكس افالاو ىيذعت كلنع عد

 و فو
 ىعان ىدهعلوهو هركذدأذا * ىماملا و كى ديرب صتغا

 ار الا نكن اذالدولاق هن ىدبكف ىوهلاةرجو ت منا

 ؛ « ( هلو «

 قاوشأ ىف رط»و فرك نم قارشالا ىلا املا نم تبرك

 قابلا فح و ىمادم عمدلاو * ىمدن ىلقتو نداشم مهلاو

 ١ <« (امموز«

 رولا < انلاوأ ىأن ارش د

0 

 ب سس يي سيسي بميصسلل ا مدس للا آب هه بيبا

 - - ب

 ان قآ نيقواوم

 ' «(اهنمو)

 ىداحاباونكس عاقب تسمى * ىدادشا ةرنُمَءو ةهرأن م

 دادغبفوالبروسوطىف ع اًرماس عمءارغلا ةسيطفف

 .٠ «(اهنمو) ١

 ى انج ةيبطىلا قوشلا «< كالفالاّكةىتامقمراصول



  ةدصقنمهلوق « ةمالقأ نودغاهتعلطأ |
 كتاهنمسّوكلاتاهو مث *« كيدفأ ىتس؟ ىعدنا ا

 كسنلاقتلاوذلتعتدفأ#« ةعشبعمد اهتاهابتاه

 كيدهاهسأححرو انف 050 اهتاساتلاط ناقش

 كف_:ةىكلا ىلتبلاكبلق « اه واد داؤنلا ملكا ا

 ككشلا كراور .لاعاشاو 5 اهلتحاق مللكلا راث ى |

 كسانافلاخ اهاتاىف « مدخمادملاكبهانحاص 14
 نكح _.امئلارالاماحاب « امزكاشل ل قدهتنا لردع
 كيدان 1 وةطودقام د - ىملهأ كنع باعىرتأ

 كسح ىمأ تق نا هنيفرط 3

 كيرصتلا هب ادب امل سام *« نصغ هنأ كح ماوقوذ

5 8 

4# 

 انشر مهعر نيب ىلذا
0 
: 

 لي رش ريسغل ارا 2 ددحو ارعس أذ اهأسسنأ تسل 1 ١

 كا دض يام لكلا: نم تلق . +. الجو افتاشتابلا قرط
 كدفم 50 نمله لاقذ حرص تآقا :

 ناني ىللاقف انقنتعاو 035 هل تحت ىييحر ف نم تك

 كلم لآقملا كلر رخل « اهيرشا تبو قسد ثان
 ْكهْلا هفرطرمملا حامل . دقو ءادرل اهتيذاج مث |

 ْك.فنم هلق اةلاىئما' « هل تلق.دي رئام ىل لاق
 كو اللاقف ىف دزتلق. م اعترف وقل 0 لاغ
 كي ىل لاك يصل ااند نأ 5 ىلا نيمل اهتدسو مل ظ

 ِكيدلا حاصو امصلارم هنحاف دقافمهلاقف الهم تلك

 ةمالس ىلع ل ديامعوهو هب عتتجا دقو ىركبلا ذاتسالاابب حدس كرا ن مالو ||

 هلوق هن دع ْ

0 

23 

 هيئاد ةعئااهفولتق ب ةنجنم كلايتس رسما 17 ١
 هيفاصلا ةضفلاك ادوامو # هفطأ ىف ريتل ا اهءارت 01

 | هزو « اي ب ةحارغاس
 هيناثاهتهاهلامو « اهفاصوأ فانصأ ةقيقدا ''

 اع ا



 : 1٠
3 

 : ّت رح هد الو * قا رغالاهقصورح كر دنال « هقئارو هب دعربغل ا هدروم |

 ةيلقتلا مولعلا هرث اعنيف د قاسلا اهلرهدئازاعنمىف ناكولوراكذالا

 ع أ تق تانارا اهسال # هنا اهرداوجب هئقذ دقني كلمو #  هلقعلاو

 1 ةحاصقل نادى وهو +« ابضانر بابل الاقثادح ىف سرغو هء ابضار

 : هرم نأف *# سراف ةونرب ىرو عم. أ هنصغنأكت تاو * سراف -يآضراف

 رثاآثاو ه عازتقرعلاو د سزاغملا ةهازلاماشلا جاوذ اهتورع تتش

 1 هولد قل ام دع « اكاساهتمحرخ همركءام قف دناملو ع عابطلاىئثراوحلا

 . || تارغ نوكحلا ضاررنمافطاق « راوولا عاش اسال + احتام ءالدإا ىف

 ' || لضف عاتمىنف « دامعلاتاذرصم مراقأو « دالبلا باخ + راشمالا

 "الإ « هقاكت حفتا ارون ىنتحاف «* رفسلا تالافكى ف ىلاعملاو » رحتادب
 0| ' هئاكدوحولا د قارس وسو

 . لماعةدىذلاعب .« هلردصوهرهدترسو ظ
 هلضخف داوزا نم عجو *« لوقعلا اهقاقح راعشأ دوقعمطنكل ذءانثأىفو

 *« رودصلا هلحرشننام اهيف تنأرف اهتعلاط « لوكشكلا اهامس ةعوجما

 سابع د_ةعءاذعلا سءرتاكو 5 رودصم لكن ع لاكشالا دقع لو

 ىلع نكي هناالا « سهلاةيول ا دقعا ذا هيأر نعالار دصبال « مهلا ناطلسفاعأ
 #* هداشرو هند دادس قف هتصراشتتال * .داجاوهيةنزؤ_مسهدما

 هولغرهظأ هناف 5 نب رشل!نوهأ» ءالقعل ادّدعوهو #2 نيمالب ىولعهناالا

 لكلهلا-ناسل دشنأو 3 تيكلا» ءالو ةبلح ىراحو * تدبلا ل 1س

 ْ تدمو ىج

 ىضفارىنأنالقثلادهشيلف *« دمحم ل !بحاضفرناكنا .

 ! حاسانلو 5 رثك أو نس>ةيسرانمأ انو + رّوحم بدهم نيناسالاب هرعشو

 5 هراطقأ كفا هناذر ديداع 0 نامعأ الا نم ماهب نع عقجاو 5 ناداللاق

 ٌدّرَعو « اهدحم نيع هر ن ,"الازهو 5 هراطوأ لئاقع 111 كاغخأ

 يلو رخو رح *« لضاف الادوفو همركف وطت « اهدعس نح

 « رافسالا سورط هنعثدحت يعم يعش « لضاف لكسح نم لام الا
 ىلا *« ةمالكراونأنخ ه رافسالاو سو رطلانومعهدادم دا لهكناو“

 / 7 ايوا مار هيمن همس ماو 4 ا يس 1 اول 710جرام[ يخرق ور:

 هليل "سو يح جل مو كا وا يح بصب نا وسع دن ناو م

 م
71 

 2 20 ع 7 0

 5 خد ا موب وسر وج

0 



 مكتوب الازلخلا# اريل بتكلا ضعن ىف ءانعم عقوانم اذهو : ظ

  هيفشقأ] ٠

 افاعلا هو مدق للا ةدابع ه« .انيسح ىريناطلتس تالت ااذا

 «(هلوقو)* 31 1

 ةلاختللاكسم سانلل وغصلا قلب راض ىذلا لطضالاكت نأ

 ةلاععال عفرو ضخ + قلابرغلاكرهدلا

 ىهنا

 هون مالنا نطاوولا « هنأ ارهر عئاو « هتارعضغا ١

 همص أ مص ل نءانرمص ِتلازأف ت ترس م هيحاوورج :نم انسفلا بسن ا ما ووطن فلا

 هلصاق نم هنقوشاعا دادي

 هس انمهنعلض بصب زاك

 هقام أن فاست اه اعمد لسرأَو

 هينل اره نمناركس هتعلطو .

 000 م 7 اوف

 « اتزان ميتملا ماش قزاب نمو
 * تردكت بي دعلا مانأ 2 دنمو

 « هبعؤلو داز حاجا لفقاذأ

 « هدةبامع لامك ادع نمىلو

 * ىل:اه دعبل فو هاش برقلا ىفو ش1

 *» امهسأ بلقلل هينفج نم قوي

 و 3 ابتعم ضرعأت سور 4تاذب

 هه مك هيف“

 هنوعرخسع نم هللاو يرغب ت دع #* ةربجرخاصتلا يدإو يوسع ابو

 -هبئامأ ارسدامنت هون هو اما كح ىلق حاترباورك ذاذا

 ,« ادت والصأ ىاثلاقراملا# 8 ( ماعلا نيسحلا نب نيدلا از

 نمماعسو 003 هقراون لضفلا قفأن م تعم لضاو 3 ادلوبو اشتم ىسراقلا ا

 لفطا ارم لهأ همعسترفصأ ننطو»و نواسلل ةيسنوهو هل 3+ بقا <ينول.سلاو

 ( يل انيدلاريولظ ىنااقلا) || هادم ذٌعاو ه نعم هدرو سيدأ خف ( ىلا نيدلاريهظ ىضاسقلا )) ف
 ظ #2 نيعمو ريهظ هنم كن اكف مورلاب هتندص * نيقبلا يع هنملمتكتأك | 1

 : اهاريكت دأرف «* هراكفأ مب اسشن”ىلع لحامل »* هراهزأ”ىح

 ش ا #َ طم انشالا ةمر نءوشامابندو هه طسو" الاتلا اهارغصو

 ى ماعلا نيسكلا نب نيدللا ءابهب



 م١

 . قلج ىف ةعتب فرش أرصمل هه هن فريشتن ا بغربدبعلا
 قت فراعملااهت«فراوعم اعتمدوجولانيزا.تازال

 معا .هناجأف)ع .

 قا لائلازاس اندهنو .«  ىيبملالعلاو ادجاماب
 ىلمملا هدسع ليهم ع "المعاد لضفت ىلوم نم سل

 قثوملاناسلا كاس قردلاد .«وةع ىدع هملظن عن ادب تفاو

 اب تقاف ةغالس <« اهتافص عي دبلا هيض وعدت
 قالا دقوتملا تان 5-5 كيور دانسالا ماعم

 قفدتملاادنلاومزاكم لاو ه انثلاو لضاوفلاولئاضفااوحن
 قرغتنودءالضفلائاقاي هب :اعتمم بانا سورحم تازال

 رو# 0 5 5 ةيانيكوس اث بو »ب © سوم 7

 د 235

 دا اسم د دحام مص مصساول مهب م اس ع عمم عسسل سس عجم ممم 7 3

1 

 ب رجال جب ع جرت < 1 7 1

 قشنتسلا تاضوزلا ّتافوأ بو ان هيحدلاىف محن حالام

 [ارعش هلو هتاررعاش © ( قوننملانبافو رعملا يكمل دجحني دمع ١ نان فورعملا يكل ادت ندم
 1 اهاعسةدمق دشن دقو « هب ىذيتةركفل سواسوو هذ 5 هيد ىلعرباث ل قونشملا

 11 . مورا مال

 1 ىلزتدعم بلقلا تمحو ةادآ ه*« نزعنمو ىمد نم مظنأم ىتح

 ٍْ 1 ىلع نمىشعلاتاعس نمحح تعسف « لهفدود_كارانىف ىدولخ ىرب '

 در رع يف ( ىبلحا فول ا دوم ني دلار دن هللا تق )) : فداسلا دوج نيدلاردب ني هقنا تف

 | اماصتلا ىتلابج نم نئاحخ هو : مس أع هنم هعبط مهد رعشو «لخو : ' ل

 |! مورلامدقدقو هتأر 95 حالفلا ىلع ”ىسنسلاط لكن ىدا ِ حاصنلاو' 1

 0 5 حولت هيل اعم قف نمولضف سهنو * حاوصل رزولا عد

 + روعشورعش#و « طالخالائدرنوكسلا لَردامرو «ء طالت>الا

 8 أ هلوقك د« رومالاريخ نماهدز

 [|| .حرددقل لكرصعلا ف اذلثم ىلع « :اقفارم قفاوفؤأ قفان نولوقي
 || حرت ل سأ ص الا اذهو قرافف 35 وأ لوقوهو كلان صو تكلقف

 ظ
 د
 ا

1 

1 
 اضيآرصقلابئرك اهل لاق.وهرك رك اب عملا جح!لزانم ضع قهلوقو

 هركش هل ىده أهلنا تما ت ترسو «*« 'هنامو قسفرلا داز نع تففعت

 . هركأ امرأ هجولا ءامو مل 3 الاول يام ترنوو
 دلسلسسلا

 + اي -

7 25 
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 ءا رصيلاوءانحالا هإ_مكيو *« هبط بطلا اذىعأو ىتفأ

 ءارق هتاو»أ ىلع امأ «٠ هنامعنمتيرترظن اذاف
 + (هلوق ىراغزلا ذأ هنمو )

 هنافصو نهتوملاو ءادكب ىرولا ىعأ
 نارمأ قي عاوش 9 هنامسعن مريثكف :

 دحام ملول ودنا ةرثكب نوفو رعم مهنالةءا ارقاانايمعلا | ديم
 نينع نبالو اهريغلا موق لّشنالا ةساحه دبع نم هنأ

 روغت نودعلإ كنان لع #« مهدنع بااطاا بالطنأول
 .رفوالا ءازدلا كل ناكو مهد 35 هتلمأام”لكب كلا اونال

 رفص ءامكيد|نومعلا ىشغي ٠ اوأرنأ امل غاصلا,ْكوعدو
 0 ادعى ىذلا لمملا كفكو

 . ىنافك الا نيدو

 * اكلات[ نا تع دسقاو

 * اهلي سامكلانيعلا ىلع قاد
 *(ىل وق هنم نسح اوال

 ءايبكلا رولا لعدة نم « ارمسك ا!دغانلاك لك
 ءاضس ةضفلاخلا يف داع « هماع قليراصبالا ديدق-

 لافو .* ىوهلا ْكّرَح مظئاذا بدأ # ( فور هاب نيدلا منال هب 1

 5-5 95 ىوغامو مكب .-اض"”لضام « ىوهاذامخلاو رعشلا | 1

 مركلا ءاعم نف هغابمشوهف * بقانملامالعاب ىدتهاو * بئاغرلا ||

 هع تا 3 هرامالا فيسدلقت »* مالا ارسمراونأب تدّتها سعْو ||

 ءبناوكلا ”ىردل هثءؤرب #2 بفقاشلا همت هللذ »# هرامأ لكةداعسلا نمأ]]
- 

 جس دس سمج مع بع جسحص دحل

 0-40 . ل 5 7

 رجب ىلع او ودوم

 ءاعنسمل ان ءاس د١ لك ىف

 ءاضسلا ةضفلاكص ةحنىف

 ل ا ا ا تس ا ع ا ل ل 1 م ةسلخ

 20 ع م ب وبس

 : هنعدمس 0

 قلخم لعلك ارخاضمف « . هلتستف ىذلا ىلوملا اهيأان ظ

 قاطم ل ضف بروهذا ةالونب «اودبعت نونما !بابرادوفوو .

 ْ فلا أ ىضانقلل هب ءبكصام #4 هسف قرمثم نم ةعطاسلا:هراونأ نك

 قليفف مهافال مهلضة نم « "قم <نواضافلاهانأ اذاو

 امي 5-5

 ف (فورعمنب نيدلا مخ اله



 ا.ه > -

 || ناكر ملاح ىر دءال ىذلا هفرتملل هرضت ماوعلا لاثمأ نم ىباعلثماذهو |

 ْ ٍ ع وعملا اولاقف ةغللالهأ و ع ووو ؤبفا

 1 ميدقلاو ثيدحلاىف بدأ الان مستا نموه 1406 ىاشلافورعمإل يق( ىاشلافورعم

 || تيذعو « هدصاقم تعسف ميسنلا ضايرلا ىف ىرسس كه .ركحصذىرسو

 و ممشْمغللالو » ملا كلتةراضن عب رلل سلف « هدراومو هرداصم
 فتاح ىف دل هنا ةدسنو 5 رهزلا ةعنانمرث ام ةضورخ# مركلا كلذ

 1 لفاوق هسف لح الزنمو « نائما صايرنمةضور هتدحلازال + رهدإا

 || + ماكالا ف هناكب ىلعرونلا كحضت + مامغلا قارقلرطملا ىءام « نارفغلا
 ١ هلوقدل تدثن ا امخ

  رمارغن سلا ىف اهتوفام » هناأشرهاوط تحضأ ادرفما

 رصيملا عيهسلا ىلاءاقلا همم *« ىسشاامو"ىشلا ىلتابلاساب

 رفذأك دع اهخلاو تتف » ةبحممسنلا عملا ىئم

 ْ ركسسل امعطب هنوالسح كرز * ةعارب نس<وهزب قطنم نم

 رغو>قردوج فرهوج نم *« ابن اكو هنأكحو اهناكف
 ريصتملاال ماهم ا ةريصبل « ةونتءرهاوللا ف لخادتلا ىد

 رطسالاداوسامهتنس نيبلاو * انرارسأ اهساطرق امن اكف

 ىردهمنمىدرو:ىلاعتىراب#لابرةرازملا برق ةىلعوح 5 ظ

 ركذتملاةنجو قوشملا برط * ىميلا!ىلعلافرشلاكلذىف ْ

 < (هتروص لاك ىف لصف هنعى ل تنو) ء

 [|| اًذهفنيعلا نم لكلا قرمسي لبق نا < لثملا هب برضب ام قوفىلاىهت نال
 4 تس! هم لكن ف بوقعي تزح هلك عدو دف 3 ليكلاوبنعلا قس

 5 ءامفم حرةترظان ىلع هياوّرمولف ىسوملا صيمقللا ةزدعتم دحبو 1

 5 ةلو نم نيعلا سلو علا نيعل ىهامناف مهلايمأ اوعفراذا نيذلا نموهو

 «. ”لسكلا ىف لمملا مل وأ نمم مجرلاد ىلو وهف هللا ىفلبملامهدححأ وأ اذاو
 ف رامهملوق هنمو لضافلا ىماقلا مالكزم اذه نأنطأ انأو ىوينا

 11 لاك بيبط ْ

0 7 ِ 
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 دا ىلوأ ماركللل اروبق ىتالأ « اهله ىاسقل ليقاراد تئحاذا
 دشلا تم اهب نمحدوهركو « لزم الاجر اوطدد ل اهءلع
 لهدسلو ماسقلا لبق ,هقباسل ©« مهزودبي ءوفلخ نم اورطقمل

 دهملا ف موللا اوعضرأ سانا قمت 5 نمناف لمحرلا فاو تح نولوي

 نأ دبالءداق لكف اهحراشة دل. لكر وبق نأ ىلا ةراشازللا ىاستا لية ىلوقو

 هلوق ىف لضافلا ىذا اراشأ ىنعملا| ذه ىلاوالو أ اههقالب

 رفاسملاحرخ اذاوأ رفا _.لا عجرنا ندملا
 رباقملا كبت ”اهريغب هش ةعدوو هئامق:ساام

 نيهاعوو الار 2 16 وجل انيدلا قاب ن1

 ناأكف # بشك نعهلوانتدحمو + بدأولاموذ 5 مالعالاوهودولا نماهب

 0 امم راج *لسادا < رعشو بتكو ع 0 ظ

 هقلخ مسني تحتو 35 اهراطأ ترتو 0 ملادوةعهناطكرردب ني زتو ا

 اراهزأ عفتو « الخ اتمتاساكلادودخ رمح هل تارواممب هه اهراوأ

 فطلب اهسافنأ نم هّديخ « ةمشءاهضاير ىفاو هنأ الا « القموانا ذآ اهل لئاجلا

 هلوقدر مش نمو » رصبلاو ضرالا عمنيبراطاع « ركشو اهدمك » ةمحن '
 ش ٠ ماشلايف

 ًاناسبحو مالا اهفانل ىنغف < ةمسع اهيلع انلسفاشتأ

 اناودم مرك اوان امم نحو 3 اهستىجامالار ءئامل يىدنأو

 اناداووار ود نيعلا اهفرتلأ 8 تفرخزتدقةد>الا ىئقامو

 اناردغ]سرت تاضورلا ىلا ن ودع اهلكو ى رد راممالا اهتحت نمو

 عييطاو# هرردقاعإلا ناصتف عصرت ءاعد دعي ضرالا لمعت هل لصف نمد

 دهاوشح رش «هران 1 نء هلع توقواممو 0-0 رهف صالخالا ناوب دف فق

 .مالكلا همفعبشي لهن نسح باكو هوريسفتلا

 ىلعالا هل فق ل ”ىرصعرعاش 10 تاشلا*ىناعتكا انيدلا باهش) جآ

 هلوقنمقاءانعلا انضش ءدشنأام |[
 ىطو ميعندهمىفتاننم كتنا سانا لك بس

 ىلع اندف ناعسلل تفي « ىدسا.ناعيسلاىرت اما

 نيدلا قنْنت نيدلا ب ىذاقلا

 يوجلا

 'ىناشلا"ىناعنكل ا نيدلا باهش



 ب

 تل يا

2 
9+ 

 ه (اضيأةوقو) : روس < مكب

 لسفككا الول دقي ملا نم * هقاطفأ ة ةقرز داحو

 لج أل قىهضلا سم لدقناو * هدبع لةفردب لبق 7

 « (رخ نا لوقءوحتو) «

 ّلصو دق ىئضلل امرغملصو لدعلان لفتال ىدس

 لح" الا تنأوةامللاتنأآو « لك الا لوذعلا نا كّدحو

 اوما

 200 لك فو *« اوصصًانا وام لك ئاروهظ قوذو
 1 0 دراوندقو

 وو هريغ ا ىعمهلرأ م
 رباقمحورسلا ل متاهناكف « ةفاخمحورسلا كات لعاونام

 نم عونصملاربقلا ىناج ةئيهكح رسلا ىتذد ةئيهنال فل هسشتوهو
 هل ةمث حق دناس نبا هملا قيسدقو نامزلا ادهىفةراجملا

 سمعه ذعت ىذمرصع ىضَعن أأماذا © يطارد هزخ اوالاساناامو

 رفبس مهنا لقعلا لهأ لعبا « ا

 اهاوأ ىتلا هتدصق ف لاه ساونانأ ن اق هب ذه هنككي مم دعت ار اعش ىف 2 3

 اسد ذا 2 صاسللا]) خشن ا دبل 8

 م01 علم كلا هاو قسط ند تيه +: طور ار را واس 1

1 " 

 1 © و 07-77 تاةيتركا

 ١ همس اجور هيتس حكام جرح حس هوست توك م نع - يسم نوم هع دم صيصان تسسه ل سهم

 000 صا ل م ل فب و م ا تا 10 ل
5 

 ريسع كيدإىربامرو سمو. 5 روبغ كوبأ انش ةراحا

 *« (اهتمو)*

 || دوقلالاتتامباج ٠ انجرح وقلب كنأثبل
 || نمحيريقلاب هيبشنلا اذهو اهريسفف”طاثنل اوه اهب ن "أك لبا ىاىل ا

 د.لولا لوق نممدخأ هنذل

 اءالصأو الاصوًاريسلل ٌدِع 5 فرش ىلءربق اهتاماهناك

 ديه“ موش 0-14

593 

 كاس

 غطا

 | هيشولو سورلا مجالا نال هل ءاغضالا يبن سقم انهاهو ىهتا
 || ناصتساف اهلرطتال ىتلا ىناعملان ناكل روبقل دار يلع ىتلا لاسرل اوأ اهتميسأ

 | نسح نماذهو اذهل اوهنتموأراوناك ذا نيزخأَ لا نءاكو نس سل ىلوصلا
 | | اذهنأتلع هتمودو هانلذا 1 تنطفا ذا لاخم ل اتمللفالاو فالسلاب ن نطلا

 . ىلةدصصق نمىلوق تاجر د نم ةجرد ىلا نسحلا ىف لصد لك |
1 

5 

 اد



 . ف

 ا اي ل الا ل ا وص ا يي فال مي را مفوض مس د م يب د صو سد مي ةساورقا ؛ اوس تايمب يعي 0 ١ هسا اهبرتإاسلا جب 27 / يدوع 1 *2 ل "ب ونسي 2 0 3 7
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 - ىسمدأ هتطقاسف وقعا كو ه ىلضأ هيلع تن اضءاركصذ
 ىقوم نسح [نافح الا نم ّسعقو « امنا ىبمع عومدرد هلل

 ىفنم ىبلق اوهءلخ ول مسمتعدو سم دقو ةيطاخسااوبب ىلك نا نم

 عدو هو نعال رخا ريصلاو » ل-ار لو أ باقل ناكف اولحر

 : « (ىرخا نمهلوقو) +
 6 دش عفا ردو + هقر نمراذ علا لادزارط

 هت نم هلعالفق كلاب ه هعسمزت ك ق وفهلاعو

 هع هيا لعالظ 3 اطسن وفا رجاسهب ىلزم

 « (ىرخان ءهاوقو)«

 أعم لد "لاو ثامااى ع ىح ا« اعل دق قلل امر

 اعوو هلع لاقلا رئاط « اأقننصغىل ىلا كادف

 اعصم بلع للا حداص # عئاننأ نسهع نم هلا

 * (ىرخأ نم مهلوقو) * 5

 امامتدوعرطقلا كد الحو #4 ابنا دعب ضرالا عسرلا ىف ل

 اهءاك ز ضده: ضرالازونك تأ * انعم اكراقتلا قل دق رهزلاو

 امانر نم ءاملا ريرخ ىعضأ دقو الخال اهلوادج تكحو
 + (ىرخا نءهلوقو) ْ
 و دراوملل ىلق قاتماام * اهثامرثوك دعب ضرال امس

 الحدق عماسملا ف ارعش تلقام 5 شخ قف كيمشو هانا الول.

 ةدصق نم هت نب |لوق نما دخو
 ىرعش قةوالللاىدهترهظامل * ىتق اذن ىف مهمعط اءاقب الوأو

 < ( هل فش نمو *

 بصذلاو مالا لعسرمغلن أف « هلمؤأامق اعمطم 0-1
 بذكلا ةرافكوأ طخلا ةرحاف بدأ ىناركسالص نأ منا

 ا « (اًضيأ هوقو

 بع نما ذ قامو ىناعشدقو # هتحادعأ) تنك ددصن ماويمتال

 بذكلا قعفا زاخ تبذكا نأ ه ىردفيك» همفءاكذ نما ربل

 يع 52



 ىرهز'الا هلاك برعلا نم عمسمل اضيآ د لوم هظفاو لوالارممعلا
 ماجا م فا ماا #3 اسطر ضارزا نيا: دع تنك

 مادق ”الاب سا دأاناهم ت ّت نضذا لذا قكلادع ىعت كل

 0 هعئامج هبامش ناصغأ ىلع تدرغو 5 هعامت اهب ت طن دهاعم رك ذيهلو

 1 4 . هناطوأو ةواطوأ ىتننو 35 هناوتشلا تدم

 ٠ نازيسن جعاول نم ىبلاعب امعو + ىنافجأ بحت نع ىدمتأ قرانلا اوأس

 ١ صو وس وب ع سلا ما م هع دع
 ا قاصنأو مكسلاقاوشاةتشو 5 ىب امض نعابضلاريغ اولأست الو

 ]| ىاولأيسيلهريسف ىرسلا عيرس # مكيلا لوسر نماهاو سيلا
 || نائسو طاشياو نوزحم اعنا « تقةلكت دقامراحت” الان لاطاسف

 | ناطوأال وبصيو لهأىلانحي » ميتم بيثكن ع بركس قتتو
 1! نانلاو دنرلا ىلع تضاذااحابص *« امسدلا ةمسشاذش كك ذأام هللذ
 ىناداحوو ىلاحح رشف ةنودم هف جر اهتلج عوف كف
 00 ا * تاضقت الا هلئان انهت داكانو

 55 يو 2دقو

< هع ا 8 حلم
 5 1 حا ب لنا 

 ظ | ةدل لخف ههملاب رق هنافرصعلا لهأ نم نكي ناورعاشلا اذهو

1 
8 

 وهلوقنف

 أ[ تدأالا حرس" الك مو ع هاجحر ءاشا ذهل ( ىومتا كيل نب نيذلا» الع ىوجلا كل ءنب نيدلا ءالسع

 ا 11 هتوناح وهو «اعسو هلع فرش قردقو ىكلاملا ةلاون أ ءار 35 هاجوأ ا ّْ

 هجو ىلع لتسأ ةافا نورتو ذنب ناب الأ اسق" الا عبس

 أ هسلغ تن دوعوأ #4 مالكلا كاففربء ءاول لب *« هلالط يدازلااهخود

 لعدتام واخ قي ريو وه اع تي يع 5 ماسخر هشلا نم

 "الأ راسن اىلإ د هئاك د ضءض- نعبد "الا ةؤرح هتعفر م 5 هرعس دبع امص :١

 أ ناك لم اذهام ه ل ةنال دانا هناوندب بد" الا كام

 1 | هنسح تارمنمتبنخل #2 هناولد ىلع تفتو دقو 35 ع رك كالمالا اذه ّْ

 0| هل ةدمصق ن نمهوق * « هناسكاو

 21 تا ادد

 :كيتينح

1 
0 
| 
 نو

 1 الا
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 م 5 . درا ب ليدق

 محرلاديعلضافلاةسهنم < اهسفن تعجيدق اهنئاك

 | ىناكل مذا ىضاقلا حدتم|امل كلج نبا لوق هبا نم نكي ل ناو هطغ ىلعو
 هنامسسا اطئاس لع بتكفزخ هزاجأف

 اهباوأ تحفدق ةضوررىف «* هحود انلل- نات هلل

 اهبانذأ تثفتفةاضقلا ىضاق ' *: تأراريئانسهيسسنانلاو
 هده فئاطأ3 ةسارك فنص كلام نب نيد اردب نأ اًنغاب دقو بع طعادهو ا

 هردصق هنأ اهئسسح هجسوو كل دبريدجو دو اهرأ ملوابتغالبه ود-وو ةعوطقملا
 اذا ايمان أش متتاها رينانسلان ال ىناقلاو هوي خجدأو نابلار دز هسشنت

 لضافلا ىذاقل!ىفّرمامهوو ابك هتنظاجا لاق هن اكف بالكأا نم تعزف
 ٍ رص فه سكعو مذلا هبثدامع حدملا همشي عونلا ادهو هلل دا ءاعالاو

 | نعهناك همشنلا لا عج نم هتغالب تسيلو عيقويمه نع ب نكفيطا همن

 سبلو اهديسق رومال ل تابسلا نةق هيلا هتيم اجا ا رص هاذ رخآ ىنعم

 نم , نراستت داو ربعي ١١ ةقيدح اناكرظناف اهتدرأ ناف اهلم فت لحم اذه

 ساوملاك فورعم لعن ىهو ةموساس ه دعو

 .دعأ معلا نماهمرق اذاف + اند عود اع ةموسأن' بر

 دعيصيو قرب ل أكلإ هلع * بمن اهلوصح رس بر
 دعست كلج رديعسلاناكم عض *« ميكح لوقب ىرولا ف الع

 هدح ل قأ نم بحابص هنعىلاعت هللا ىذر "ىلع وق ىنععروهشم لثماذهو

 : مسو هم هءلع هننأ ىلص لعن لاثم ىف تاق دقو دعست

 دعب املا نم هردق فرش *  هطل ففيرشلا لعثلا لاش

 دعست كاجر ديعسلاناكم عض م اميدق تلاكلاثم'الاانعجسو
 دملاو هحولاغصدق هنلعوأ 3 ادهل.,ةناكسص نم دبعسو

 ةيهاتعلاىبأ لوقهل دشن نأ اذه قحأ امو

 ننحلاىلا سته مدت, ه ابباتلاب نم لعق
 ىددخاهك ارش تلعج ىّدْخ هب اهكرشا نأ لص ناكول

 دعي ثادحوهو ب ثلا نم عنصي ل_هثوهو باقبق ف ىسن دال ىناهنبالو



 4ع

 هدقعبلقلا ىف كل ذرثأن مب امغف

 هلا
 هدوملا ددشت تناك » الايح نليسصاواب
 ءذهع ىأ31 ريغ دق يي دعس اهوعطتتال

 هدشعطقلا اذدعينم « انلضو اولوقتناف
 : مدقع عطقلا كلذ نم 5 اهمفّكاقخو قس

 ]|| انش نا اولاةراصنالا ناةيقعلاث ب دح قواميدق ةفورعمةراعدسالاهذهو '
 5 يضاسشلل بتكو ىتالا ضورلا ىف هقّدح دقو اهعطاخ مه ارتأالابح موقلاندبو

 ”,لخ هل ىده دقو فورعمأ

 ليضفتتلاب سانلا قحأ دفص + ىندم ةاذق ىناتانمو دخت

 لبتلا رحب هيدانز ىرزت 35 : تس

 لصقتلا نعىنانغأفالمم ع هبا طخ نم ىوميل ىددحأ

 : لوقكح ديرو هضف:ديدملا باشلا علق نعمة هماعلان الب لمصفتلاو |

 : ىرصملاةنام نبا

 لانا لجأ تسلا هليسفت « كوكا دن نمل تاصوتلب مك
 لي اوكامعن نم لصافتلا نيب « ةرئاحح املا تدغدتل ىتح

 . 1 + (اضيأ هلوتو) <

 اورهام دعي نم اعمدأ اورطمو الخاسكلا ل هأ سأرلا سكمدق

 اورقتفااوورج مهناواكولماودخأ + مكس سردللابتك اوعلاطنا

 رمقلا هَرعدقمهنم ىف مكحو «: عي طنمسعشلالابحباوةلعت
 «ءاقطالاءامدنلانادعومللا ةركو «ءافرظلاةجرتا هناك بدحأ ىف هلؤتو

 ىزرخابلا لوقب هبف لمعي لو ههركب تفل اونأ ناكو
 يرتب ضيفا 5 ةلودمكفرهدلا عناصو

 »م (هنق لاتشف ) هب
 تدح"الاةلز ثرقغالف < ءيهاسذهتارفغاذا
 برقعلاو ربا ىلعاسابك 5 هععض عم هءاكنلا ديدش

 لئاقلالوقيه فو هه لضافلا ىضاقلانايدلا ءارظنمو

 خخ
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 أ ترتعاال ترغتسا نحل هياوصو ااغوو هلاطأ اذا كمغلا قا

 ىرتعلا ل وةك ا

 برغتسا لمعت لاو كدفلا ديرب برتغا هلوق ةنزاومما باك ىدم" الا لاو ا ئ

 اهفارطأ ىهو نائس *الا بورغنماذخ اضي 5 برغأو همفّد شا: اذا ككل ىف 0

 عردلا عسن ءلصأ درسلاو ىهنن اك المازول تاه ترو
 سلو سلاملاس اعن عباتنلهتراعتسا ةماعلا ءايشالادا دعتو مالكلا عب انوا

 دز لة طكاطوواسنلا حر نم 1

 لددناو هحولا5 :رهص ره ةرّرطم * ةهافسءاس ؟شرب نمدوادإ

  درسلاقردقت ىدمأاتعانولو *« اكسأن بعصا ردكلآ عر دلازامو ٍ

 خسلبلاو كر هلامعتساهحو< : تان فورس انك جدا قا بارعر 1

 1 ا دورت يو حف دع ادننم جاف الات رتغافن ؟هذو

 نب | لاه كمي ٍباَكَلا فصو اذه نحو هدلج ىف ندعم حواغملا برغلا لوقت أ ا

  يرممللا ةنابثإ[ا ٠
 اهدقعف تانجلا قنوزك «٠ قنورالعوسسمج# < 00
 اهدلح ىف هلاسملل تومتأ « هدنعىرولا فداصت ليك 2 7

 ْ اضياهرعشنموءدب ىلعادوعأ
 ل ١ ءاولو »* أرطب ةعاس ماا اسس ىه 3

 0 الا ةضبقف ا مشن 5 ءوسرا دنع لانعرالا ادم :

 أرطق ضر "الا ىدعب هللا قسال #3 اهنعحاصاتلحترا ام اذاَو 5

 هلددصصق نم ىنادمبهلاسارفىبأريم الا لوقكادهو | ٠

 'ماالو كلغ قومللا امك ب ريصلاكتمش عمدلاىيصعلارُأ !( 
 ْ رطقاا لزئالفاناثطعتماذا و ةواد ت وبملاو دعولاب ىللعت

 + (ةدبصق لطم ف ىلوقدوحتو) +
 هل_عاهأ هللا يشالف ِ أ اع ابصنا لد عفا

 : « (اًنضرأ هلو) < ْ

 طدرلارت هن و هنضحخلو 0 وست لباوسس

 واتح

 دل انلخ انآ ىذلاودو

 هدوملا لمح عطل ادعي تلصو ناو تنأ لثارلا ضع فىل ؤقهنمنسحأو «
|| ٠ 

 ع
5 



 د

 1 هدعس انس نكلو هل » ىرولاحدم ال ىلعوهف
 ْ هدنع نمءامعنلا عباس و هلود_هسحوأ امتاو
 ءّدح نعدئازلا العلا نم * هناصحس قل اهابحامو
 ظ ءدصقن م قيقدتلاو ق يفوت لاو مهفلاو قيقصتااورلعلاو
 ْ هدرط نمنامالاو ذ نمأي هب ضرف متملل ركشلاو
 هدنعنم لكلاو همزال 5 نملدن يح كال هنكو

 . هدعبوأ برق الادب رقف « ىذا ئيدبعلاناواده
 هدصق ىلع لوح دمعلاو ه8 ةسحعز هريغ ىف هلامو

 6 ٠ هدشر ىلا قسدقهاسئد + نمتافاملنزح اذ سلو
 : هدهز نم دوه« لاه امل » هدنع ىغورقف نابس

 هدصرحلا ىطفت ةحيبق 2 ه١ ىيما ئةنقتامو ةلاح ةضس ىفإ ا هلوق

 هدوىو ذى ىرولا نم .«اشحوتسم تببلا موز ىوس
 . هد رس قوهنف هناموأ + اه رغت_سمرلعلاب الغتشم
 هقفع ىلعق ان هبحعل «ي ء:كحاةلزعلا مزادق

 هدل ىرثىفىراوب ىبح #* هن نمح رببال مسقأ
 هدعبنمثراولا هزو< » امهردهئكرتيل تامنا
 هدرب ىوس عببلاطسدي ه اسلم الو الامان الو
 رو ضدعر السا «* اهقتع نمءادرحّةورفو

 ه2 ىلع ىرجي هقدعنم * هعمدىلخ ناسلطو
 ءدقف ىلع ىمأت 1 ن1 كرت نك لو

 هدلد قتامدق اهرثك أ د ب انانقبيريغ :
 0-10 5 اهضعي هزيو دن عاسي

 هدقو نمنوفاعلا 0 5 ”لبقهبانعأ تحربال

 هدم قرعلاك ةحار نم 5 ادنلان من3 تلمهام

 .(|| ٍقرغلا بلط هافعم لصأ قارغتسالا نأ اهتم دنا وفؤلس | اقر غم مدل اوق ىف هلمكم
 |[  قرغتسا ةّماعلا لوق هنمو هلم_دحو ىثلا دك] ىف سانا | هلمعمسسأ مث 8 - هاد 6 2 5
 0-00 ظ ْ ا. ل س2 سس
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 ' هلوقلضافلاىضاقلاذخأ هنموأأ]
 قادح الاي اند ىثتأ ه..ىناكيمساى :ركذلا هملثم

 ٠ لاا دباس داحاو

 رطنلا نمالا اوةطنام سانلاق © هح دع مأق نع حدمأدوملا

 قدحلاةامر نموهو ىبسلدنالاىب رغما ةيياقج نبا لوقو

 هذق فاطعنركجرلاو # عن ماق فصأو

 هدزو س لا ترجو #2 امسصع شارت دقو :

 هدنز دحولا هب ىروأ « اذخركسلا بهلآو

 هد برشآتدكو * ىف برش داحكحف

 * (ىناجت الا نيدملا عدانلو) <

 ناذ الانقاذ سوؤكنم < رانوم_ظت مادم انفشرو

 + (انأ تاقو) «

 قارسطلل همف ىذملا ىرأ ال *ىف وغلا هرانك وا ارلا قرت

 قاد الانهبف حاصاب نأ ىلا هنن 1

 انعدم يذق وق ع اذه 1 كلان ئذلاو

 مر وهف ى ملا اهف لاا ه سرت ةضور تدفاو نا حاصاب

 مركت نيع فا نيعلحالو 5 اهلودب ندعم نودع تك اح

 ' ينانملا ةخسنىف ىءان .كلاهلوق |! ا ةجرتلا حاصاو

 هل بتاعه

 ا «© هديعع نعديسلا عطقنا

 هدرو نم ءزملاععر 5 دادي هوب 0

 ءدنفرتفلاو كن وه كاسل.

 هدرو نم عئابلامسشاف 5 لباواهضارضارركو ١

 هد ةعقءادئالارهاوح .« اهراهزارثن نم تمظتاو

 هدف نمنهذلالءاكلط « ىرماءانثنع ىنَءوهو

 هد هم ناك م ةعظع * ةمر هلّوحلادهمذا

 هدكاالو نان اىعسن 5 الدحلا نمءاشام لانو
157 

- 

 ل ردو



 أ  هقاثولح ريل هرسأى هبت هرسأب لام ازا
 | 2 هقاتشمىلا ىسواجدلا نتج « ىرازول هنيبج حصاامسق
 هتارطتسا ىطاوم نوفا مهب هالمةمقيرطلا ف ىدخ تشرفل
 هقات شوى ذمامثهدانعو « اهلكىرهد تالز نع تعفصو

 : ةروج1هبزوجرا قاضيأ هلوقك لا نوذملا مغب هلوقو

 ظ ظافحلا عما ما هيرمشت « ظافل الاد يودع نمداكم

 1 نعودو ةرعثكر ئاظن هلورحسلا ةّقيدح ىفهاندب بي رع عيدبلا نم عون اذهو

 ١ هضضوآ دقو فاشكلا ىفهبازاسأ [كيذكلا مهتسل ف صتوىلاعت ةوق جم
 هدئاصق ضعي فهلوقب ىزغلا

 لتتيال ىذلا فسسلا ةمقام 5 لذعلا لاك فيمسلاب تمأ منا
 لبسي فونالا ةخدرولل ع هضعن نسح داتعملاررغتو

 هسفنل ىولاطل اان دصانل ءدشن ام هنمو
 اطخ ا دود درو هظحل ىج 35 ىذلاو هيد درو ىلظلندورأ
 . اطنفسا تقد ذال تلاع ما ىنال 5 هقيرةرخ ظاحلالافشرآو

 هلوق ىف ىرتحل ا للةنريغا مم قمل ال ةرهلاهذهو ١

 ضوشعم انءللا ذي لبقم « هنساحم ترج اذادخ جافت
 نم هنافءرظناف طاغ لدب سلو هريغوهو لبعمهلوق نمل دي ضودعمهلوقو

 ىنورلا نبا لوق هب نحفاممو ةغالبلار صم
 كوك هلعنررتق» ردبلا نأ تحردب

 برشة يوذعلا نمد ب اكف هقئالخ تيذع
 +(روضلا دوعىدنهنيالوإ <

 ناقياب دوعلا نم 0 اًمتثمدوعلا تس أر

 ناذآبطاذهو 5 فانآبرط اذ-هف

 « (س رذفزتعملا نبالو) <
 هيريشتو اشوبع هلكأت م« هيصحاملالا مساالول داك ٍْ

 ه( نراقب

 ىعس رايداا ىرأ ىلعلف < ىقرطراندلا ىرأ نأ نتأك
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 | سوعث برغملابتقرشأ الو « هدعب نمدح "ال تبني الاكام بدأ الا نمّكاَم |
 هخورهنسأ * هنايشءام هدوعىف ىرح ذا اهرون اهزو + هياداو هلع
 لحاك « ماشا هتعرءدقع لك « هحامن:تغرفظلاةلالحو + هحاصأ

 ماسي رظنم نع هيا عبرلا
 ناتو هسشتىلا قيقشلا ىضنأ «* تكوصغلا فا ارطأ بذت حب رلاو

 (هسأ ىو « هرافسأرابغهتمهدربنعضفنو « هرامست اصعابم قلأفإ|
 نرطأب اهب هتحاصفقرو تدشدقو «. تفل! ىلع هلا ىذامو نوكسلا ىلع

 * همالك ضار نمالا ىتتيحال ب دالارونو نمز ىضخ هه حدصو مترت
 لك اهدواسع د عاو هي همالقأ ةنساًاريغ لحال اهبيراسمت تفلا ةروسو

 ىدانيف تح 03 دفاع راكم ماكر كورلا [فدو اواسلا

 ايهذم هبكلام بهدمزارط مصأو #2 ىبتحأو عيرت» ءاضقلا

 نونعس ناوند ف نأسس> تعبك 5 ادرةنم لضفلا بي رغمهيفراصو

 امئمرصعت قالخأب < كلام فرصته لف فتضتو « كلاخلالءارانأت
 عمدتأالا « لقان اهد:ءنابصمرث"املاةج لئاضفو « لئاعثلالوعث
 هاداع موظنملاوروثأملا دوقعي هلاك دمج دلقتو 0 مولعلارهاوح كج

 اهب ترعشام مونام أ ول شع دب ايسص رت لظف « هرفدافاصو * هرهد
 مو « قانع"الاو ىوقلا ضوبو ندونام اهلاقثأن ملمحتو « قادح الا

 * هامم دنعوربق 5 حفلا ىلع ق داققاو * هناسح ءامراع تح كل ذك#لزب

 * ناحرو حور نب هنآ رك عسر اقااقا #4 نانجلاباوأهلتحفناف

 ىدلاهمظن نك * نامل اروملا نيب نانحلا ضايرىف ةلسأو هناجر نور هزنو

 هلوق:+:1 رد ةاؤزلاةاوفأ الهو اه | رقم عاسمسالا ىشح

 نافح الاس عاندقلا سدأم 95 ىملأف شارما سعلاىلأب

 نان نصغ نم ماوتتلا نسلو ىظل!نم ظاعللاود_ىملا قرم

 ناد هاررام كعب انملاب *  ىلامو "ىلا امصلا ه تقطع

 ىاسلو ىتلقم تةلطاو مثالا ةفيخ همها تشات

 ىناطمش ىوهلافتعواطابشلا كرتعمو قتلأ الول هآ
 ا ا ا ا 7ع مد بعل ع م

 اه

 »» ( ةدمصق نم هلو * ْ



 ىلاملا مالسلاةبعنب خفلاوأ
 ىبرغملا

 انلوارب

 دج ا سل
11 

 | « (هلوقو) +

 ا انامحأو ءانفعام انّركسك » تاكيكل فانضوأب انعمن اك

 " اناتح أن علا لبق قشعت نذالاو # مكتحم انلئمكش ور لبق نم

 ىلا لوةءانعمىفو (ةقشاع”ىبلا ضغبلىفذاموقان) هلووراشلودو
 رابخالا بطل نانملا ىوهت <« امءاقللا لبق مكح وهو

 ىهو ةيعابراضبأ ةجررتلا بحاصلو

 ()  ليلعلج أ نمليطلانأو قلم ليلو فصضامهالككانرط
 ا لي لسقاكس نا ىلا سنلاو # امهأ ىلبم تفرمو دق تعط نم

 الا منلا كسلا سار تهون ىفوملا أنما لل اووف
 ٍإ -  لقاكودو

 (عتتاسانجأ لعروشلانا)
 (هلا بدحتم ّىثلا هبشو) '

 مبت ىرنم لم ىفىناعملا تاس نم أو
 مازح ملا لتقام باحاذ « بسنناهل لق فاطع الاف هفهمو

 +« (انوذمهلو] <

 دروم دخ ردعتلا نيصأك #* هنفح ماصعمْل اصْعَل امرغت ىج

 ١ دنهم فيس لاتلاو كش « هيدرز 3 ىبح أ

 الأ رداون نم هلئمو كصفلا نم ةغلابملا ةغبص قفاو هنككب َّرعم كام مسا كاعضلاو
 ]| « رصانعلا ءرركحا2لا + رصاخت اقلئامناراصقلا هلوصفنمو ةيبرعلا
 || باكلا سخأام « هر ىلع ةءأ مكذن نمو * هتيضةرخ اللاثدلا لعجتال
 || اهحرو« لاملاسرّدمعلا < ءاوعلاولا سلا ىلادعصن او « ءاوعلا
 | قالخالا سندنع مهن * نوباص ظعاوملاريكذت * لاعلان

 || تامادنلامظعأنم لاؤسلاف « تامىدنلا ناكحاذا « نولاص
 || كلفلاةردان (ماشل ا ليزنف ارغملا ىلاملامالسلا ديعنب متفلا وأ )

 !|ناهربو « ناكمالا فص ىف ةنوتدملادراطع ةتكحنو « نامزلاةرددو

 1 لب« هدادتءانتن مسي رغلا سلو + ناسنالا عود دعب ءاكملا نم لاق نم

 ال|ناو « هدجمو لضفىف سب رغودو < هراصنأو هوارطن عاركلا نم دف نم
 امس

1 



 مال

 ورم الظءاسوااىف تقللأ ه واوك ىءلس نمتنأ امنا ١
 ١ ءاهنلاو 11 قياسا نيا. فورعملا ىبلحلا يها ربان دم نبدلا سمن ٠

 اسءابجشلا ةبلحو لضفل نادم فوه 1 قراطلااملار دامو قراطااو

 رسال # اهماتخ كم نإححورصعو ل قياس" ىأو

 راوس اهدحت مدعم ىو 5 - هلئاعث ىداوغب اهق ادح َترَّوْن « اهمانأ

 ظ هلئاضف

 ءاهرولاو ءانسللا حرتو « ءابصلاو حاه"الاسفئاقتلاثىح 1
 ءاملا ريدغىف رثعي ناوشن « .هئادر لضفرحي مسنلاىرسو

 5 ىقت>ءاملا نورضضي داس لرتقدلتاضفرح ىمطو د* ىفأو ايف سرد

 تانجو ىلع لامثلا دب ترثناكرثتو *« رعزلا ىراردتم-اظن اكمل هلو ظ
 بما * دالبلا اهب تشيز هج فئئاصتهلو #3 رطقلاىل "ال ضاررلا

 لضفلاللح ىف هران اهدحو مضوهف * داو الادامجأب ةطونم اهعام

 تارضاحن هلو باعث هد نع رك ذيالءانلعلا ةلد احم ىفدساو « تهذم زارط

 ةطمسلا هحو ىلع خلا ليذل لط نابصسلوأ هابغاراهل يل نغارلل تركذول |||

 « هرابشأ خاج انرلا ىس اركىلع هبت دّرغو « هراحس أ امصدي تبغامق < ايحاس 1

 .ةلوق

 مئللاومضلافاسللنذاالو « . هماوق مض كتف ىتنومولب 1 ٠
 مذلاهلءاهذلأ ل ناكحلو .« افصلاوّدولا ةسسنج امن من

 ْ »+ (هلوقو) «

 زئاجرب_غىجلاءارذع كقانع. . قرب حال سشلاو ل نولوقي
 . قئامعلادربب قغتساو لسمأ «  ىبنم ىهىتاااهتشراننعأ |

َ 6 

 لدؤلاف اا ءأورسلاماوةوأ انق «٠ هناكحص ةاصلار داك ماوق

 قكلا هلثمديزالا تنآاف *# اهلمكبن يسع لك تقاف كانمعو

 5 هل ودد) 5

 ادنلااهب ّمسعطقامل مكمايع * اهكابش ىرب ٌحانش مكل

 اديص كل ناكفادص جلو « دقو ملا ىضملا ىلا تدعو

 0 ا رعملا

 ةمولءملا لح ىأ اهماَمْح هلوق

 هقح الو مالكلا قداس نم



 3 (ىاثلاك :رهوملا ركدأ )8

 ش هلوق

 ١ قزم لك يما قتدي دقاك ٠ تقزمكقحو ىراكفأو تنك
 قفومريغ تعصأ ننكحلو ه هتكرت تنك قيذوتلا ىلحولو
 قدصولاقملا اذه نركتالف هىوهاذتانمسانلا قش لئقادا

 «(رخ الالوقكاذهو)+ '
 اهارسسم دنع نع”لض هنا + هنكس نأ ىداؤف نعاهتل اس
 اهاتشأ تلق نعت تنااهياف + تعج. ةج ٍنولقىدإتلاه

 *« ناذعلا هئالخ ا ٌرارطب ةزّرطم « بابشلا للح اردت صر صمىلا درو
 ظ هرعدشناهاافراص ةراحلل اطاعتم
 بجاوريغيف قاشتالا نم هلع نسرتحاو كر ع لاملاسار ناك اذا
 * حاصلا ىفايصلا سفن نم قرأ ىهىتلا < حاملا هن الكر هاوج نك
 . ' ورع هعم | هل سقرودواد هعما ملم قهلوق

 دودمم فطعلاواو هبش ضرأع عم 5 'هلمحو لاح هلالازغىدفأ
 دوادواوورمعةقرسراذح ه هسرح دلتا قوف لاما امتاك

 ه (دوواد هع<انمضؤلولنبالو) «

 دغلاتائاغل !ىهدزتال »ترعاذا بوطللا فا دا- تاكدق
 دوواد هن وقح هنالأف * اثملاىف دب ل>- نم يأت تدهعو

 : < (دووادفرصانلا كلمللو) * :
 دسستلاو عمدلا”ىرطان نع * ىركللا عنمام دعب كلفمطي ىنم

 دوواد هنالأ دي دملاو ىل نلي ل كيلقنأ بئامتلا نمو 1

 + (هلاوامف هماق امو«

 ٌئرطي ذاركذلا كو ىلضذ * ةفيص ىف مسردساحو
 ارقي الو طلاق بتكي « اذاوورعواوهيدا عساف

 ه (ساون نأ لوقءاصأو) *
 رفظ ةمالقالو اهتم تسل *« اهافس ىهلس ىدملا اهيأ

 اعا

 ا/أنسح ٍ« تاملكلا بدعرعاش خي ( ىناشلا ىردوخلا رك ما

 أ « حاحص هتاتقنرهاوجو « حابصهراكفأ سئارع + تامسلاو تاذلا



0 
0 ! 

 ءامدلا) 0 دورشمل ١ ١ مست هلا الا 5 0

 لاذ اهدقق تليزئان كلا يضورشملك هادو أ أذه ىهحاضاامو ||

 لبقاك ئثريغباهنم ير هناوانح هصرفمة راش هنا: ءامل1ا |(

 "ىلا ىف بكرا صر ا ىلءليلد * هدالو دنعلةطاا فك ضيفو

 ”ىهال ت>رخ دق ىنورظناف الآ م ةناماتمام 00 اهطسفو

 ععس نأ نتكبحاو 5 تاظعلاب يطأن هعسصحو عفوي تانابل نه نوكلا ف كو

 ماشلا ءارعش ضعبهلىفد كنا ورنصسسو

 دوةغلابراوهاهك محم و "لظ لابخ تانتاكلا ترأر

 رو.ةلاوهلامدلا قودنصو #« ىزه نر اة ىديس

 فترصت هنكلروهشم ىنعموهو ىف رعنبا حيسشللابوسنمهسنبأ اآرىب اذ هل سدلو

 رح " الالوقنمدلدأو ةحاسةهدرو ةءامعهمق

 قار ةقيقملا لعق وهن 1 ةريعزبك ؟لاقلا لانش ثأر

 ىنان كلر لاو اعد رس ىفتو « ىذقثو 5: لاكش او صوم

 ْ هلوةماا ىف ىدرولانءاداو هنمو

 رسبت ن منيا نكسحا ريم « ءيهال توملاماجلا هيشأامو
 دزام كلذ لك نم هلّقتسإو « هسابلو ةلاومأ نم دج

1 

 فنحن خل

 دا 1 سجد جس 00 لا١
 * (هيفهتاقاممو) #

 ريسعلا دان لر هدول ف « ىف للا لاش كي نكينا

 روصأ ىذه نم م نس اروص #* ارهظمسرق نع هاسسعف

 3 * (اضيأ تاقو)

 رده اك ءاضقلا اهك ا ىلع لظا|لاخ اندلاع ُه

 سامو ىهل ام تالفغلا نم # هسلع دود رثسلا الواو

 ب (فاعمالانبلابنإ) | ولح * قارع'الادجام دوعلا نيلل ضاق ق ( قاعمالانبدلا نيذ)

 0 ةعوذ ملول! نكح أ لءرا# اهل < قالش" الاب ذع لئاعشاا|

 رون فطقب وهو يضم < ةعونم الو ةعوطقمالناتحلا تارثك تالكو

 بادهأ اننذاصق « لسأتو راظتنا هملاعمىلالضفالو لمصحللا

 هرعش * نب دات أ امخ 5 ةرواس او ةدشانملا لود انررحو ةركاذملا

 يي 1

 اع هناي



 *(هلوقو) « ْ

 برغلا بنا نمد علا لاله ىلتت « هلضفب مايصلارهش ىذقناالو
 || برشلاو لك ”اللزمرلا؛اناريشي * هرعلوط نمباش خش بجاك
 : ىلقعلا لو نمذوخ ا موهو

 0| اااققعءابصتودت » ةسهذ ةءدرو اهتاهمق

 | اطاشدق بجاحىدامل » هنثكلالهلا نس-ىزت اموأ
 ١ تاشاناف لئاسرلا ضعي هتلقاممو نسح لمكتهرع لوط نمهلوق نأ الا

 | الاثم هلرتلو ابنش سعشلا سأر لعتشاو < الامماناد امولالهلا بحاح ||

 ||| بحاصلاهانب رصق حدم ف ىلاعثلا لوق تر ارامل هتلقام

 ا
ْ 
 ظ

 ا هج 1 مرج يرقد دحأا وير ا#

 دابعنبا
 هبناوج نمودش رهدلادعماو ٠ هيلاتجلا لكح ىررصق هل
 | هبحاصل الست مززاوخىلا « تزن دق سودرفلاةدجامن'اك

 [|/ ماهياهبففتوم ا نوكام اهل لوخ دلايءإ رعت ناف هل غلا نم هسفام تدأرو

 : هتيفم سارتسحالا نم عون هبفتندأو ىتعملا اذهىف تقفل قملال

 ظ باليلا
 ةةرسملاو نسا نا اداوبجتو د« مف فصولاراح اراد

 هرسع هللا لاطأ تلزنهل « ىتح هتقاتشا ةنلانءاك

 ال هناوددنمو هانأي ماقملاو ”ينخ هنكحلامسارتحا تازنهلوقىفلاقيدقو
 ا ٠ اضبأ لوف
 1| مكتترسلا تدراومكحتبتك « اذا مارغلا مك ىلالسسلا فك
 ملا فرعي ىسمأنءناسللابو هب ارهتشمنيهجولا,سرطلا ادغدتو

 « (هلوقو) «

 0 وج ساحل

1 

 1 انوجار. سانا اذان غو «ان دعف 4 لوهللا ص ض دقو

 ا انوملايط اناف اندع ناف * افوخ هاندع اش اَّرظف

 ١ «(اضيبأ هلوقو)

 1 هأب انث داب هاقلت هندواعو « ةهربسمرلاقنانالانذداذا
0 

2 
١ 



 م

 سأاذا * هرانو هملظن هآث عش ”لمو 0 هركف سنار عةطشام فلا وبأو ٠

 هناوهد تعلاط دو #3 هنعف فرط هئهذ قرط قرطوأ 5 هشام هعبط ق

 .ن نك 3 رودقلاهنو-و هن اغم ناعم ىف ل دبو * روتفو للعب رتعي هّسأرف |

 ىذل ا هرعش || ||[
 هلوقهبرتخ ا

: 

 / ىرابخأ صناوهءءاواوإغ لودي 3 الطا اةوهق نم لاخلا ناسا تعم“ ا

 ا

 ا

 ىراج غادصأ كت لاهنكلو *« الملا ىف ”نبلاةوهت تعش عماش
 راثلا ةنافالا دعي اهبدعو * اههحو هللئادوس دق اعدك نك

 ٠ « ( انمضملوق هنمو)

 لولا رصع الا كلولم تكلمدق كك « ترختفاوءا رسلاةوهقلا تلاهدق
 لحز نع سملا طاطغأن ةوسا ىل »* تاع ىعاردقنارد_ةااةوهقو

 : «* (هلوق هنمو) « ش 1

 (ايحرو لاا تيدنو ه ايا دوت لانسر
 اباضخ شسةندنغلا فوذك ىتكو * اهساك ىف ىلصت اسورع تعلط ا
 ,ايبانجروطج ىدا روريلارشب هع تدلو كال اهتركا اذا ركع |

 ' اان نم نمنلاو اهل اريهم . « ارغازج نقال لكما ساشا |
 اهبارش”لحتانملاف صالاو * ةنجف امرش ىلا حا را
 ىناجّرالالوقئم ذو امودو ١

 ركسموقلا هيرشي ل.« .الطبارضسلا نم ض "اك

 + (هلودو) * :

 هبْزلاٌةو دن ىف ناريحاب كنك * : ار كفرطلام ىببح لوي
 هسف هلمفن قرط هللافو *« :ادندو لدخ:قارشاهلتاقف

 معن نيدلارثجمرعمالا لوق هم نس اوأ :

 | لفقألا نطانفادب رارجا نم *« ارثأ اوركحناا لل بدال لوقا |

 5 هيمنل | ةلاه هنع تطسمأ ام دعب همق هل اله غزبو * همسنو ماشلا» ا

 اسال #3 فطاأو لام | ن نم قرأ هلئاعم تريناف 0 .فهرملا هعبط لقصتا

 | رخل هسفلاذاو 5 ةفئح و سل ىف ظ

 ا

 ١] لخلانمترجحاف بل اىوسىلا « :ترظنامد_:عىن.ع ظاملاث داع |[

 ةاشن ةض-نىهرزلا ةوثن ىف هلوق |[



 وس ةخس ىفوسول هلوق

 ىامامب فورعملا ىورلا ندمت
 قشمدليزنىلابسللا تخابا
 ماكل

 رمي

 | دوج دم نولوةفاضي أ هنعىبتموهاملءامعسال ا نوريغب اوناكعض اونلا نم

 || لوخأ ىهتاهوةثو وجسر نعرلا همعلو وسوي فموماو سودج- دمحالو |
 ال عوكامأو هسف ةهشالف لوالارمصعلا دعي تثدح ةعدبهده نوك امأ

 توبكحنءلا تن نم ىهوأ هب ث ثن مودل هججوالذ ةدوركموأ ااعرش ةعونم
 ىدلاو مس نعل ةناماذكو هللصأ ال فاسل | نم هريغو ”ىووتلا نع هلقنامو

 ها ايتو اد_هلرصان ىواتفلا ىف ينك ناكمنأ !ىناعلل! نب دلارصأت
1 

 : نأ ضال ةفزاسم ةفصقى ستكمايذك هنوكو هتوسش م دعل ه«هنعتعحرم

 .هرغص قماوتأ هيءاعامت او هشغتل ناسنالا هعضي ل اذهو ىأرايولثم لاش
 ىندال نوكت ةفاضالا ن'ال عيري غاضيأ هسفنل ةسيكرت هنوكو هغماكت م دعو

 ىحماذكو نيدلاب هللا ءزعي نعم نيدإ ازعفالو فت بسلا فاةموهف ةسالم

 مصولو قرابفلا عمدساف سابق هرب لع ساي اب هم ىو قمع نيرا

 تقالارتسا اذانوندلا لاف دقودو وشو نحو دجشو دج عنم اذه

 ادهمهىو نيدلافحرحو قسسضترك ذامو سس وح رع "اك امذناك ناوزاح

 د لدم 00 طعلا ١" ويسر باحلا

 رك راع سال اوه لاش ام توم رعت دعمعل دال هلئاهت دمحو ةريطل !هركيو لأفلا

 هننعىبهمريسغ عرشلا محازيال اهف مهلا هبسشنلاو ارجل مالعالاو
 ةرعستثي دح هانرك ذام ىلع ديو قدنكتا ثيدح لملدب ةمومذملا ةدصعللالا
 هيلع هللا ىلص هلعفامن اف مدنا ذ ديدان روب ملسو هيلع هللا ىلص”ىننلا

 ها اهسفنفترب تناك اهنا للدب رخآ ىنعلوأ ةيلهالا مالعأ نم هنوكا مسو

 خف (ماشلا شم دلبزنىلاتا تخا نب! ىامامب فورعملا و راني دع)

 5 هزاهزأ تانحو ماشا ضايررؤفتدروو 8. هراكفأ تارج تدقوبر عاش

 7-1 راطقلا عمداهلع قرقرتي لدودخ اهنكل « هزأ اوناروغت يدان تقسو

 للعتم 5 حصه نم هر د هلإف * راطم "الق يراهم سعشلا فش رتل مسابمو

 رام هكفس لو 0 ةبيرعل !نامط دغب لو 5 جشلاومودمقلا قورعداسس؟

 وهو دوس" ال ارّقذلا ىسأف نيبو ريغص“ الا جنم هنال #ُ ةشملامولعلا

 لفط ىدغت الف 95 عابطلا ىف اريثأت 35 عاقمللنأالا * رج ا

 هنيلسص
9 1 

7 
7 

3 
١ / 

1 
 ع



 م
 عم هس

 ١ عاونأ هبف ىصقتسا ىذلا لخدملابىعمملا هياك ىف حاملا نبا هتئادفراصلا ظ

لص هلودل اهو افلا هل ىتيش ةعدب بكترا ن نء«هصنام عدبلا ظ
 ْن ” لو هيلع هلل ى

 رثك أرتستلا هيلع بحيلاعلاو رتتسلف تاروذااقلاهذه نمشي يكتم 3-- ْ

 ] لاقاك هريغهي ىدتنف هبكتراام زا وع الع هدنعنا لاةءامبر هنال هريعغ ن

 هل دمصق ىف ىل ماسلا ْ

 لا لنا ةوذهلارذحاو « للزلا.ْانا ملاعلا اهيأ
 لكم قلللا ىف مصأافهنا « ةمظعتسمولاعلا ةوفه
 لزواطخأ نم تسحب هيو « مهتدع هتوفه ىلعو
 للخ وأ داسفهفادبنا * هحلدلام ضرالا طموهذ

 اهفامل نيدلا ةفاذملا عرمشلل ةفلاخلا مالع" الا عدملا نمهنع ظفملا ىئش امك

 ١١ ىسحلا هللا ءاع* حرش ىف ىطرقلا هن حسد اك اهنع "ىهذملا سفنلا ةيكزرت نم

 نيداارفنو نيدلا عب ؛ بشل غ نءفهلوقاهنأ اهم ذفةدمصق لهسنب لضفالو ١

 ريسن كادو ركأ هل اذهو » ىرب نأ هللا نم سي نيدلا ىرأ

0100070 1 0 

 ريج تا سدا فارم قبه 5 هبس نانا ا دوق

 ثيدحلا و بذكدل الى تش انك ا مسالا ذهب ىدان ف
 رودقل اورق ب دكلاو هنا ىلا ىدوي ربلاوربلا ىلا ىدهيهناف قدصلابمكلع ]|

 ىذلا اذهأ لاقي نبدا ىغدحأ لاف اذاف ثيدملا راثلا ىلاىدسب

 هللال وسر ل>داملو ٍبْدكْلاب ةنوصشماهدجو هتفصع ذخأ اذافنيدلا ىحأ

 ىلض هركف نب تلاق كم“ ءاام اهل لاكبر َننمْؤملاَ ّمأ ىلع لسو هلع هللا ىلص

 تجر اهنا لانقنالو بني زاهاعنو مكسفنأ اوكتاللاقو كلذاسو هم هلعمللا |

 اهيفام عماهكرتاوه ّرك امل : تحض ناكول هنال .لعل | ىلا لة:لاناهلصأ نع
 كلرتلا ةبلغتم نم ترهظام لو ةءعستلامذهو هنعىهنملا رضعلاب هيسشنلا نم ظ

 نولد_.اوناكو ناطا_ءانذانالا ادحأ نورّةلنال اوناكو ةلودلا ىلا ةفاضم

 هركب ناك هنا ىووذلا ع نع لقنو نيدا! ىلا ةفاضالاب هنعاول دع مث لاملاه دع

 هنع ىئامعاذاو ل ىف هب ىاعدنم هللا لعجال لويو نيدلا عمت هبقتي نم

 ىرغملا ل هأ ىفناك ماو ق رشملا لهأ نءٌةبن طمس ةغزئهذه ةعيانال انج 1
 0 است عنم سما
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 ىرتفمريغىورلا نبا لوقب هأرطأ هجدم دا راولو + ىرتشم
 الهجامنواهجت مسلف # مدع ءاعسلا ىف م العأ

 ال_-ز مغلي ناىلا مالا نعلاو لاي دل مهفاش
 . 'ال ع الو ركلا لع باسح' الا لب باساب طقاوكردتبل

١ 

 نع ديرارشأ ىردنالاناو * ادصر انذاسالددعنأ دارأّ تح #*

 لمى تح * كاقلا تاكرخ نعالةاغ « ادسر ممر مم دارأ مأ ضرالاىف
 ةرواز ثراصو *« اهرادم ىلع هرئاود ترادذ *« كلذْغأام هننا كهل
 رت را ورملا لكشن * اهراطقأ ىف ةجرنم تناك ام دع ةدأح هربق
 (داصرل اء نان الا توملاو) عاطق لكش هلَمأ تن وهو « عامطأهلةاملا
 ولع ىلع لدن « هسد:* تأرب رحت ضعبو 5 هكتلئاسر ف تملاطدقو |

 أ ىذرلاوّدصلا ىتلاحاندلا «ةقوشعم نماعناف *« اضقلامراصد ادلقتم لزب لو

 ألا هلا جورعال ةلوادج طوطخ ذعاو * امنوهر كبت تاوطخع ها دعص مكف ْ
 أ رطت ةقاطب اهلعح #3 اهراطقأيورب نم موحنل ا تاج تراط املكف «املسإ]

 أ كىراردلاريتانديناكرابخلا دراطعل ناكو لف «اهرابخأ غبلب تاقاق الاف |
 أ
1 

 أ « طبورعتملو « اهلاعسءاعنىلا وهلا ضمضح نمهنقرو < اهفهيعك
 ىلاملا حفلا ىنأ ةمالعلا حدس ىفهلوقك تايعا

 ىهتنملا اهلا لضفلاةردسو « ىهنلاولو ااهمّوي ةبعك ان
 ىدهرالعقلللا لكتنأ لب *« لع درف ملاعلا ىف تنال
 الولاّرقأد_ةلكماشلاب « ىكامنالاقامل لضفااو
 ادمبالالا-ميدقتلا/تزذو « ةترتولعواردت تءفر

 اهسلابرنمىالومهتتوأ «ىذلالعلا,ضرالالهأ تقفو. .
 انملا اذه ىلع لضفل !برعيذا 3 هظفلو ف ءرهلاتا فرمدد

 رعاشلانيدإ ادعس ىذاّسا حدم ىفةدمصقنم هلوقو

 دسجلاو ةلالملا شرعىلعتلجت « مراكتحابص ىف فام الاحابص
 دعسلاب مراكحملا قاكآ رعت # انساب علاوط لاؤأم علاطم

 ضعب عنم هناًىِهو ةناحي رلاءذه ىرب رحت لاح اهنعتلئس ..( ةمهمةدئاف)
 لاه تاقف نيدلازعو نيدلاد«ك نيدلل ةفاضلاٍباقلالا نمةيكححلاملا

 فراعلا



_-- 

 اق رثمض.ضغنا طول ٠ فمههنازدمبوهز ءافمه
 اقثعوأ ماهداؤفب ترينا امهم * رو-ءإ حح فرط ىلا ونرت

 ارا ثعبي انامز هتركذ ال » اهتعاط نح نيتعنبا دهاسشول
 #3 ناو دوهو دال تريناوأ

 اقدنابتاسلفف ردلاوطظأ دق #« ةريسخت انتر از نيسح اهخسحاي

 اًميعن اك ملاابرب اهاذش ىرزب *

 امطن ناناكسا كو هدرز

 ةقثى أ نمدو ةسحت تدهأ
 املافصلا ناوشبا فاتك وطاف « ١ 4مانالاف قوشم ىنورسغال
 اًةفْش هحص ىدأو راهنلا سهم 5 تعلطامءآّرغلا هب مر قاكتا

 ارب اجلا قرب وأ قلج قس « ةيم أش تبه ار صن اكو
 « .الهتبم هوجرأ ىذلاوانابحأ
 اقرش اعراج ىتمدي ت>روالا مكي ل قار عم ترك د ناام

 اًةفشاحز ان افلا بدن:ءافرو « ىتنيتطوفلا صام تدشالو

 اًةاطذاو عمدلا ”ىيلَقَم نم نطاغف < ىدلج ىجووأ يراشم[ضاقرألا

 اقمطن أف ن نفملا انعضغ دقرهدلاو « جم قنادر ضع ُس رمدعل ا بناحذا

 المراد نابع حالا رغب كرز * همرحاسبف را ل لكريإل

 اًقيمْغم ساطلايهلو نم حاذوأ 3 اصطصم س“ كلانا دغن ا اسال

 اتاخام رهدااوانمولم تشب « ىضق ادغلا انف ىذل نام زلا تمل
 انشا مكانم ىظح افامو دوعت * تقاس مكب ىأللا انئاَشو له

 ا راو ناصمالا ثعشتيابص » تّبامهللامالس م كسلع
 انهت رك ىرامادلا # مكضر أوف ىلاصتلا عير هب ده

 فورعم لاكللا موج عالطان لضفءامعس خف ( فورعم نينيدلا ننال أ
 هدد ةحودو د“ ةَعْنأ هلع ضاررو 3 فودسك اهيرتعنال هفراعم سو عمو

 « اركش ضورطل سد رام ىفثدحمالقالا سماذا « هقبرولظلا ةغبرو

 دي * نسافن الا ”قكسملا ريح لملا مك «اركس ةماهةدادم ما دمنمتداموأ ]|
 راظنأ كاغلا لع هلو (بذكتدي وأمان أريخت) ساطرقلا ان اهبهللاضس |[

 هاون * هيحاصرارسأناسلىلعهبلق مكن او * هبك اوك ر ارساب مَن
 « امقت تنكناكنم نجرلاءذوعأ هاوس همار نملالتف * اسلعان كم هنم هللا 0

 اقلب مكحانطم ىلع َنِعَنأ

 سس

 نيل ةطشضف دسلإهلوق

 يف ( فورعمنب نيدلا قت ]©
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 011 2 سس

 1 نوفانتملا سفانت اف كلذ قو < تال ملا

 0 ه (ميلابتكو)«
 اقلاعيه د وكت نمكلذو مكي 9 اًعلعع م ضر الازخ ١

 اقلقهمسجامأو قارفلا نه *« مشق هبلقامأ بام !فاح
 اًقشعنم قاتشي نأ ةلاغمالو 5 هنئاعع ع تيهاطك مكفاتشي

 اًعنطوأ دقىوضرناكراب امون + *“ هرمسلا 6-1 يلا

 اهرطددخىف تددخ هغومد « ىتففا مك,تاقيوأ دوعت لهف
 0 خللا ود راح الا د“ ا 0

 اكركالاو ناصئالا لت جاهأالا © ةقوطم نصغ ىلع تنغن

 اقل تقلا وهام سكعف ارهدلاو ةعئمظم ماءالاو ىرعُش 6
 اهرتفاام اناحأ رفظأف احر 3 ثلس مكي مانأ دوعىلا لله

 اهرفالو ىثخأ ةقرخال مانأ »ِ عض لمثشلاو انماأ هنن

 ةةباضسأ مكتم لمللا دوسأو 3 ارضنا شخ أ يشع تاك كيذاو

 | اقيطتمرهدلا نفجلظ كنعو *«' ىو اقعور الف ىدحاضاب .
 ' اهدغام بصسلا تايداغنمءاقس + هقنورب ىهازلا عمال (قتجنا

 اقتاطناو ءاعشلا هتفوصخا ع« اند اذك احوع هل نيمعم

 اقمر تسهم تلح دنم ىلَق مش #* هتبحم نم امالسىل اغلب

 اقن تنأقاوش أ عالطرف نم 5 امك هع قلاع هاربخو

 اتلخافصلاناوخا ىحص قاتشأ م قوشملا حملا كلذ ىلا ىفا

 اقطناذاىرطملانسللا تكسملا « انددسدوحلا عورالا امسال
 اًقيتغمدجملا فالس نم ةرانو 6-3 اضطصم ديلا س“ ل روط

 اتلخانهاو ىدهعلبحالو مكتم + ضقتنعب ىدو اه نيس اان
 امتيع هكسسمأيرب اهاذش ىززي 7 مكضرالانعوايصلا عبر دود

 ىهو اه دشن ةدصقب ىولاطلا ىل اع اوبأ هاجأن

 اهيعانرطق اهاذش نم ةنمأ « اقفالاوءاجر*الا تح راف تناو
 امس اهعلط ضارر نيب رحسأار 3 اهللعت تنام امصلا ن"اك حار

 اًقيعىبدلا غجاجرآانل تدهأ 3 ةرطاع نيرادابر نم ةعفمأا ش



 نا ش ظ 1

 ”امهتوجلارا يلاالو 0 رفتلا لا قراراجاات /
 امهإلا همشيام هي نأ حص ىتح 5 برط هدجو نم هدواعوالا 1

 امةسامسسصلا سافن *اك هترداغذ 5 هن مارغلا ىدبأ تبعا 0 ا

 امرطغمللقلاقوةخاردص مضت * مث فك ءاشح "الا ىلع هنم تدمت ا

 اك ارغيف صبت قراوبلانم « "للحم تلازال للملا
 (متكم ناك اماه رس ني #2 ةعساب ءاح رالا اهل لظت ىّتح ْ

 اها طم رخدإاب ه_ىلغم ىرزب * قستنع ىهازلا هعسمو 1

 (يسقنمر كفل ادرتوامس ىدأ 2 مار الا رذتةتغلو

 امظبو ذتنأ تداكو لالزلا نم *« ىددكىلا ىهش”الا همخ نع تلحال
 امدعىوولا فىريصكىدوجو ىضأ* ولوهاوس اناسنا تادت الو

 * (اهنم)

 الكىرولااهتنظّىل اللا ىهو « هرثم قاف "الا فتنأام هن
 هي (اهتمو) +

 امعئاهلىزعي نر عشلا ىضترتال ٠ ةرهاز ظافلأالا ةساز لكم

 دا و اما 000

 م هنانع از نا يو نحو

 0 خذ

 نو نيس عن نر

 « (دامعلاأبب قرةدمص# ٠ نمهلو) #*

 متم عول_ضلا نيب ديححص#ل #« ممقمو دعسم ب تانوم ميدظع

 عزه هنءوهو ل كح ميصأ #3 ىركلاوريصلا براح بط حداتو

 وومو الالام ى مهواو + هزازتعا دنع لبضفلا لذ مكسو

 ملكت امركحملا داؤف ناو و ةضيسصضع ىلاعملا تاكا

 0 * (اهموز «
 ميرت سلف ناوضر بئاحص» 3 ىرثلا طاع ملريست كمت

 ميشهو عئان تش ضورلا اهب .* ةضوررضن ًارشلادوءبنأ ىلا

 مده ركذاانرطزتبتو .« .حارلا م-هلئاعم لوعش ركسن ءام دصأ قا هل ناكو 1!

 ! ع ديلا لأ دع تايم 5 حامسلاو ةيحرالا فطاعم ّ

 ”مسملا تاساكي ميطصم لكم »* دحلان كاوكم_ييلاعمء امس ىف« ىضتو 7

 هشبل اىلا لحئراالخ + قرتكءاكذإاراننمداكمادن الوأو د قيتغما] ٠

 اك ننقل قي
 "ا
 هت



 ١ الا

 - *« ( دما فىفالقسعلار نبا ظفاعللو) «
 بركل دنع عفن هنددعأ « ملاص لع له لئاقو

 0 35 قطدملا ةمدخ ىبس> تلقف :

 : اذه ععسأ نأ ل بق تلقتنكو

 .اط نوكح.ءاحرلا ص ماذا # بح هسقىل ىطمللا ىحو

 ابحأ نم عم ىتسفلاناكاذا 2# ئزأ ا! ىو تركألو

 ىلص ”ىنلاى الجر نأ اهن< هللا ىضر ةشن اع نع عيحص ثب دح ىف عقو هنا لعاو

 ىفاو ىلامو ىلغأو ىسفن نم ىلا بحأ تن اهلنا لوسراب لاق ةملسو هب هيلع هللا
 ١ 000001 لآ اتساذاق ارو كبس[ قت ىض بلطتالىرادآتيعذ اذا

 | لزنقاسو هسلع هللا بص لوسرلا هبجي لفالارأال نأ ىئخاف ماقم العأ
 ْك_كلواف هلوسرو هللا عطب نمو لجوزع هلوةب مالسلا هلع ليربج هلع

 نم عمءرملا سو هملع هللا ىلصهلنا لوسر لاف الا مهملعهللا من نيذلا عم

 ةمعابر هانعم ىف تاقو بحأ

 ىراس جورو ىتتلخ ةئطىف * ىرابلا بح دم ىيح
 رادلادبع تودغ نادل هوط .« اعم دلللا ف بحأ نموءرملاو

 « ةدرملا ناصغأ ق يرو ضور يف ( ىلا ىمجتلا نب ىناطصم“ افدلاوأ )8

 ةئاوخ أ هعبط 35 ايدو المن“ ءامهشلا سرأف 5 ةودفلاو مراكملاع امنمنابر

 هيادأ سوؤكو 5 هيهذم فطلل انهبابشثنادرأ 5 ان رطو ءاقص بنعلا

 « رهوملا ميطتدسكه ظافلأ دوقع تست اذا * هيض ب والقال ةولجلا
 ةحاصفلا هرعش ىلع تامقأ « رصعت دغلادو دخ نم اهتةولاهنا لمخو

 ةحابسص عم 16 ليلعوهو ميسنلا هفطل كار دا نعرصقو 5 لم ه>وب

 5 ميسنلا لايذأ هناعثت صاسخم ترطع اذا » ميسولا ضورلاب ًازهب امحم

 اريشبةكحاشلارونلا مسابجب تئبعف « ارشنرهدلا دوربف تست
 ساكن ماهببط كهانو رع هزلا ىف للا ةقالسنمل

 تادءقتوملادراومدرو ىح + هول ادنلاىلعهيدأس وؤك لزترو

 اهتتس دوو +« هءابشةرهر تعطقف (رهدلا هردكيالءافص ىو ) هوةصرذ كلاب

 هلوقاهنمترتش |: دمصق نمى ولاطلاهل ىف دشن ام هرعش نك « هءابحأ عومد
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 | لوقدانعم قوة دبل ١ ارعش د ىناح ردا ىصاعأ من سرحب اي كي َ

 سويح نبأ 1

 حد اوءانئلاردق فرعي « « :نمو ماركلاانو هدى تام دق ٍْ

 َّ داو ىنودكحف 5 مكل لوقا هف مككسشناف 1

 ال 1

 حاملا راجلا ريأهن اكف 7 مظاعت هردل مظعالب ىسمأ

 معاهب هبدل ءعاكس انلاو 3 ان مهلكضانلا نا لوو

 « ( مع نبالو) «

 مكانم لج سانلا عجب مذو 95 مارا ىلامباصالاريثغمانأ

 ماوسال منأالا ساسلااه ه» كراعش ىضأ سانلا مذ ناكل 0

 « (هانعمىف هتلقاسمو) « 00

 اله هلع هداز نم ان كدعزب * ىهنلاو لفل نرمدعلا نلت

 الضفلااذفىرعيو ىوعدلا|اذةدصد ه« .املاع كريغ رهدلاىف د قاف

 « (هدلاو رعس نمو ) #

 هي هتلاباتلخ 0 ”لمالتإ ا

 هتعلابت انام + انعلاببالا '
 ىغد ىنعملا اذهىف ةمعابر مسا اّقدلاو 1

 هلدبضوعتوأ هن كناخ نم هلو تدزدقمارغلا نمسلقان :

 هل لص ال تنك نم ىف ملصرال #3 هل ىه نم ىلع ةْزب ْزَع سفنلاه

 * (ىدرولا نيالوإ) «

 الو ملا كيو د « اليس تكلا
 الديتم هب نكف « حاصل امج ناو

 العزاوبحاصنم # ةناها نام ال

 ىل اف ىلو نمو ٠ ايح رف قىأ نب

 0 ابرق لطتو ازمجاع موج ر 0 مهابتج ا نيذلا لا نعل فنا ا 1
 اس-أ نم عمءرملانمسهعمقس #4 مهافطمانيذااو هلا ببحأ : ا



 *« هبف عبر الو هعبر هفس اجا فاح همت سمللا كوشو

 | 3011 28 ناكل نيمو ف هياط نبل فسسةنلاوو
 ]| ازدهت يحاهاوقوهفارخآ ه فتن ا ةداغ ىفاقا ار عخأ

 0[ ارحم لاتةربالج نعمت * رادتقاو ذةرخت لج ىلعو

 1 أنعراقاك ناورهان هذا 6  ءافخ نودب احضاو زكاه

 اررحوانء صح انضح امود كل ىهلا ظفحو ةعفرىف تمد

 : « (ردبلا هياجأف) <«

 ازكذتراد ملل تقدقاف « ارم ةبارالان هللا كداز

 "0 حطدلا نانا اظتم راس ىاعملا بذع ظانلاالا عي دبا

 اره هيرست نم دحملاو بلا ىراجي مولعلا ىف كير اج نم
 اًرَعركفلا ثرواو ان_سح حعلاردب قاف هتسرأ ازغل نا

 اهر درفت دقف اريطت م هل ىدلي سلف شفي نم
 ار كاذف هنم نذالا عهس « ال هناهاضم عت نم 3

 ازهجزم_هرارفلاه نان ه امم ريسس# دقو هارتو

 ارغل همك :احي ىتح ىراردلاب ه قأنو ءاهسلا سآب قطب نم

 ىزعخ”ىدا نكسض: ل لبا هب ام اذاهبنع تحأ التلف

 ىزعتلئاضفلالكهبلاف ه» قبو هئمرتسلاءىفاريسغ

 ارهوانصغ مسسنلا لامآ ام « دوعس لو همعن ماد

 « (هلوقو) *

 اكنع لخ تلاه ىل * ىسهلا فاطاأنا
 اكنم كب ىلوأ انأأ 3 | كل ريدب ال

 ١ ش * (هلوقو) «

 لفاسلا لزنملل هزني « ىهسلاقوفق حالا عاطأ نم

 لطابلالطابلا لباقي م« امسح لعق عدي ريغو

 دهاوشلا تامأتدقول ه« :فنحاو كنامز قام
 داو ىدكفالوأ ع ىلاشم ىقدصت دهشاق



 باع

 | ند عركو * اردتبممدلاو لاكقفأ نم عطر دبو *« مراص ىراذعكو أ ةغرفملا
 |قراشعطو # اررضخ هضراع تاو د نأ لبقةاسفت!ءامتربلا هلضذرع ْ

 ىحبامب لضألا سعئدمأ ىتح « هراذع ةلاه هعولط نانا * هراونأ
 ردا فلا « سوءشلا هراونأ نمدق ستر دس تععسلهف * سوفنلا

 تاع (افاكت نر دبللابغالو) ءاتسسووفاتسس اشو ادا
 "تاو هرشئامصلا تام 1 يول سات

 هرعانسس لأ ىتح « هيردبلاهزانمىافريشملزيملو » مسابرغثي روهزلا
 ةجرلادوذو فاطم هك رضو #4 نان ارودقىئابوان'لازال ل هشاارارس

 هلوق * هلاوقأ موك نم عطسو # هلاكروت نم عملامخ * نارفغلاو ١

 دمعلل هللا نم ماهلاننوكي . امناهالومديعلا دج ناك اذا

 دا مهلم ىوس نم اتح دجج الف# اعاددلا ب>وامت كلذو

 ٠ (هوقد)»
 ىوح هيدا لاومأ تارك مك * هسقئال ف ديرفرمأ انل
 اوس”ىئتكقلاو هيدارعقفلاىرب « اننتعمسانلا قز را تافتلاهل

 « (هلوقو) «

 برقا ىفهريصقت عمرسشملا ىف 5 ىملا ىصقأ غل نأ مار نم

 بج نم عمءرااو ىطسصملا * ىرولاربلت بلا صاذاف ا

 ْ * (هلوقوإ *« ظ ْ

ْ 

 دافتسلاملاأنريصعف * ل ضي الءاحلاو ظلت

 داوج هلراج مو * راج البداوج يكف

 «(ةوقو) + ْ
 . العلا لهأو ونأ اهملأ 5 ىداااهاج ضرالا لش ا

 2 الور مكسحل اهر ٍدادْرب « انا'تتاحكحماذادبع َ

 هلوهأز رغلم ىءايعلا يحرلا ديغرب رضنلا لضافلا هيلا بتكوأ |

 ازثك هيحاإ ىضأ امامهو 4 ىزعت لئتاضقفلا هل امامأ اب

 1 زك نائوسال نائرحوهو ْ 07 ىهت سدا هفورح طبسستأم

  ىزعي ظفال“ ءاحوأ ىعم ءاح مةلفالقلا ىوتنا يفموملك
 ع 1 3

 اع 00 ١ 4 ١.



 ىلا نيدلا ىضر نب نيدلازدب
 ىتاشثل | ىصاعألا

 دلاذيرف ف ( ىاتلاى ماعلا ىزغلانيدلا ىضرنبنيدلاردب 27

 | © هندي هن دمصقن اسحو مهسحل "؟تافسو »+ هتامزىف سابع ناو هناواوإ|
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 رظتلاو قوذإ!ف الح دقام لكك « نسح قئأر ىعم لكن م تّدحو
 رطعلاه حر نمَباعقتاعوأ + بنش هاش هقيرّصاك
 رشلان مدرة لئاضفلاعوم ع« ةزيصقع تتوااعان دهشدقو ٠

 روصلا نيس - نات كح دعو ٍٍِ اهتساحم تلح ةداغللتن دهأ

 رطخ ىلع ىدجو نمر اصاب ىبلَت# ترطخ د مودبلا تان نمةيوبعر
 رسفكاولدلا طاب اهتز او « ةفتماظانفلأ, تح أف تمح

 رقنعو ست نعوءاسض نعو * قس نعو قربانس نعت رغساو

 ْ رضتلارظتملا لادانتعتمو 5 [تسجأ قأوشأ نمح ىلع تراز

 رطقلانراطتالا رطعواكسم هه تزربامدتعاهاذشرشن عاضو

 | - رعتمدحولاديدش ل لشب تش.:»- ارحب ىقطأ لبق اه تأ

 | - ودسلاو درولا ذدلبث معتأو < بن هنلار تتحتأموأف
 : . رصتلاهقاو نءاس نكح 3 هنتررس دق لملعب ىمدأتو

 3 رصعلا كلاس رعاشةلافأم اهدنا( سدو

 | لاف روهنملاةدعاسنبسق » اهقطتم ناز ن مان نضنلا ةهزناد
 رعاة سعلارتس ك1 نأتف «  ةرصتحتناك تناول اهو

 رصخلا قطارخالل ارم ىدعلاو . «ترصتحاوجدملافتّووأ آنك نأ و

 ىرس حم يدم نمدقعب تلد ع ”هلطاع لولا عيدن نم نكتثاو

 ركشلا لة عىتغهنع لغانتل . ٠ نمز نمرعشلا تك ر تن ار ذعاق

 رصخلان م نم ىف ةغالبلا بوت عنان د جت ار الا لعو هست تازال

 وهزلا ىلعولمدو ا ضورلا ىلعوهزب < امي عاربلا قيقت سرطلازّرطام
 . زمن ىلع ضور ىف رعشلا نم تع «ىف كح دع ىرطملاحداملاببشوأ

 « زلاو بنكحلا لاح # توبتهلاةداخالاتدغو ع نونقلآتحاص

 00 « ءزغواطقأ هيت زان نم * رب م'الا ىو ذنيعو ثيدحلا لغد

 | ةصتديركو ع« هم . الامتاملاىلزاوذ « دسالاليشنتا!و « هزعو

 8 || هم اكوأ + مواص نعدلك قى ربعلا تيكر ك امهو ٠ دحلالوتمملا

0 

 1011110 ة اا 000

 ل و ا بس حماس سمو سمس سس هسا ٠ م نس ممم اسما
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 رذحلا فئاملاىواملظ هءبانح ه اذكعورهالهنمنم الا اَدغَلوم

 رزلا ىلع ىلاع هدم ددوس * ابقنىع ءاملعلا ىلاوعس لازال

 | ررغلاو حاضوالا لح ىف لاتخم « ةبماس دىلا تاوهص ىطتماىت

 زك ذلا مراصلا ءاضك همزبعو * رشأ اذ ثمللاكح ىلنت ةمس

 رصااو -يجلانئشااالاثصلا ف ه دمأ ىلا هازاح طق ضافام

 رعسلاو ضيبلا لاف كنزا تيس 5 اذا سورطلا ضس ىفرعسلا همالقأ

 ردغلاو زانالا 4 وودقو *« ادن بغ ضورلار_هزك انا خسدل

 1 ردلا نم ىلسعأ هدرو قطنع 5 ممم وهو اسحماولط ٌلاةلم

 ىلا لضخم اهحودتالكف *« ركسلا,ءاونالا لت داح ضو رلاام

 0 ولا هاوي اص هل مامقلا داج
 رمسغلا دب نعتنمسص ةرحلارهز « هل ئاخ ىف اف الار هز لافت

 رعينس ان قوشلاثحبت هب ارصستاستا سال
 روصلا نسحب( ىفام ىناملاّربغ <« هنركسف راكب تلد دقالضاغ ان
 ْ رصعلا لاس ىفاساسالعلا ننكر * مهمزءداوداش نمو ماركلانياان
 ربط ىلع ىناد د هفعض نسم ناكو * هبعقرب ل_ذفلا تبا ادامعاو

 رضحلاو ودبلا سئراباههسسن #2 لخ د ىلع لءقاف تغن تالاف

 رطب مرسلا ثم نيك اعسلا غاه 95 اهددوس وعسل ةمعنؤ تزال

 ركسلاو لاص الاب مئاجلا قوو « تعحجسامو ىرقكي الاب حانام

 +(هلوقب هباجأف) < ظ
 رهزلا نم ءاز مأرهزلارهازمأ + رردلا نمدقءمأءاروح ىل-أ

 رمسلا ةئيسن مآ ىذرصسلا ةتقنمآ» ةفقورم حاو عباس
 رختنمو عت ىذ لكت زعأف .» هقطتمت انآ تهزرد ملظنمأ

 رض اوودبلالهأ نلت دقع « . ةزمتبه ف نمرصسلاثفانان .

 ركشلاو بابلالا,تقفرت اله # هفغالب نم افالسا ريد مايو

 رمصتقاف كال ىلا غوا بانل .« اف نامّزلا لاطناو ولاطنئاابو
 رردلال باد الارعأ ىف تصغو ٠ هنداعم نمىاعملا صف تذخأ

 رذتؤو ًايشىولا عدتلو « .ةهيتدرغتادانازملا عجب تزحو .



00 < 

 د ا 008 مرتد ع كيبل

 ارم لاكلا فتن نساحم ققرو < هملارظنمل فطال !ىسي قلخ طل

 حاصتلا تارمث نمر غلا قاذم نم ىلس أو« حابسصلاةءانغأ نمذلأ هب هيدا
 ىلع * نيترورلا ىدحارابخالاعامسف #* نيع هلع ىل عقت مل ناو انأو |

 هب هللشاو ةمخلا نم هنو ندب ام أمسو * هلمسس تد : ارد قف دسالارأ منا ىنأ

 أ نع اهقرونلا مسابم « رتفتربت ىلع تلظأ ةضور ف ماشا !لاظب تلقامل

 دامعلا |

 لاوزلا ءامب قسنتاماخ « تت[ ناوانالاةرهزو

 آ هلوقاهتمتارواحتامهننو ادم هن ىولاطللو
 واف م قارقرامملا دهءْلاةس ع« رضنلاىوهلاناعيرورورسلادهع

 ريسالا ببطواش دعم نمل * تركّساو قرولا كارب ت ثدرعغو

 ردغلاث دال ا,ىونل اىديأ كمر

 | اوم_هةمة فنا ضور قوف عمدج . هاكر اهاشغت نيسلاو لوقت

 عا لح ل مريوم « هم > تلاح نارهدلا بتعتال

 مسا ١

2 
1 

 1 إ| عصق لاضفلا سرادوى ىح « عفاشو عاقبلا ىلع ردن عبط عبق اذاو

 ا او 5 ل كلاحارلاامو لاعثلا عبراغ

 0 # دان لكل اردص ناكحو #2 رطملا ل الأ

 رمهتمو لهتم نباسصلا عر + هرّركحن ىعمو ل عو داحو

 03 الو نانسلا ناغم تح رءالو

 وطملا نم فالك ناغمتدع < الو مسا حاورأ كَتبعأالو

 ركذلاو قوشلاب لهآ لزم نم ه« لتق» ضغلاىبامشو ام ىلك
 رف انس م ءانس تح نكدق # اهعلا.طذ نمارو دب تناتجاك

 ]| رفظاو لالا نين حلا امازدق « ىريطص وفرت ةيويعو لكنم
 1 رشعلا نق ىلاللا اهتريصو 3 امنصنوت مانالادباهتسك دور

 رضخنا لح انك اهفاطعأ ع ىلع ير امشلاءام اصلا بصءاقه

 رردملا قفار قومد نم اهبتدلق »عَ دتو عادولاهنع قفاعت تماه

- ََْ 
0| 8 

1 

 م 0 ل بيبا
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 3 « ىدنأ ى ازقنأ جاف أن م ساب فاضي #2 بيصخلا عي راو ضيرالا

 رطعو 0 اهدلب حبلا لسق نم ضورةمضنل ن١ انت هس تفو

 ةفرعشم ىف "ىلا ىدهأو 5 مماسملاهيادآت اردد كفو #3 عماسجا هلث اضشب

 :بادالا لدتقاو مزعلا نانع + نانوهو ق_ثمد ىناداعو

 بانحلا لاذاهضورىئوو * لضف دوتهباهد_,تدلتف

 تاع ىئاسهل ا هميس بدصا 5 اهنك اسوق تمد قي دانو :

 باذعلا ابيراشم تقاردقو ه اماق١٠تعسو انمعأثرقف ظ

 باوخاع!لوءقلا نم ناكف 5 ارشرطلان اق ىلتنغو ٠

 باقثلا اهارحم نعلن ب وهز تاضورلا ف1 تما ظ

 ناجرا طا[ نمركسأو .» اهفروشا رولا سن
 تابحادئالا نم هيف وط « ىلاورا حار ىف دزولا ساكو ظ

 باطتسم شيعرهدلاريخو « هيف ءاج تقو تقولا تف
 باهذلا هردكال فدا *  شدع لف اعيم مادق

 بايملا هسمق هلا سعل سلا * ليوط امدلا ىف هيأ ر متو

 نامي ءاعدولا لس داو 5 لك“ ١من نم هل

 ىشو اهب ىنامح ةدمصق :

 تاحرلا كدتاه هنمث* اضأ و باهشلا علط دق ىشم دّقذأب

 بالطلاهئم اهوأشزرحأف « ىلاعلابلطىد مامه
 باطالاوثحانملاريرقتو * مل-ءربرت هنأش ىلومو
 ٍباببللا اهب ناسبلانف نمو * ىناعملا ةسقتم هيشاوح
 بايعلا هم اهردن ضقت 3 سم ل لب الط نايف

 ناونص ادبأ ةيأر ها « امنؤدهةعرسفتلا قف
 تادربرلا ىوس هل ساو 5 ريسظل هسفق هليالف

 تاعرلا اهااعمهمدقع * تاّطو انام ردم نم نأ

 يايا دا مالم لا 0 ب رطدجام 00

 »* . تالا ا رع ورعشلا تيد .ديشاذا #2 هداهمثلاتمسلا ماه
 م ع سم

 اع 7

 نم يللا ا ل يوي ا ا ل



 « (فيطألا دع هنيأ)#

3-8 

 ًِ 0| نم اهلاف « تعفترا هلددافا سهن نمةرعم ىوتفلا مالقأو 5 اهي داعو

 1| لكل ةدودههدناومو ل ىدأب هللضفروو 2# تعطقام ديني ترعأ بضق

 00 ىدانورمضاخ
 : ظ ايراغمو اهراتشم دالبلا شفي * اهروو» اهسلا ديكى ف سعتشلاك

 . [|| هماع جدلا سلق هنابح يعش تفسك ىتح « هداعسلا كة ىفايوان”لزي لو

 ىحم ىناقلل ةوق * هراونآ تاسعو * هرارم-آ تاع نك + هدادح

 . رصعوهونيدلا
 ماب هنافحأ لمكحت مل « ىتادفرط لك كنس مول نم

 مارك الاو دع ىلا ابحاضصمو *« ةمالساهاممت تتحرال

 مايءابربعبا عوملا ىرخ 5-3 امتاهلخ لكل ادعت تعلخ

 مال الاو نارجمأاب حاصاب *« انذعمقا رفلا نم اكن م نار كس

 ماقم لكل تبتكر ىف ف نتف ل (لكارا ذاك ل وود

 ماللظ ىممااشإ دان ءامضو « انلمث قّرقتدف لد عيىالوم

 ىاطن دقع لك تدرفنا يح :> !تماط د تفل ةظدساو تنك دق

 مامغب اههجوركت سعشلاف هه ادياذاراهنلا ف كه-وءاضو
 ماعئالاو دعسلاىفمدو لساف 5 هر لدي عاّض'لدبعو اذه

 مالس فللأ كاسلعو ىهتتتال «٠ ةمح حنا نملاج ىلدعو
 مانظع كيدن نم بد ءاوثا *# اهلغ ور صمزايزفلالا قبسو

 « .اهرو كحاضت ام تللحأمل

 ماهلا قوفترعلا ليدّرحمو ه ةداسسباستى لفرت تلزال
 ةارخ نو قلوشأ تنادرخع و .ةقاسو نسرط قابسملا قام

 مامن اهصقن لديو احرف

 « (فيطألا دبع هليا] هب

 كو ىلامآر اشد نمابب نمو 03 قاذلو ىبارتأ تةرافرمهم نع تلح رااملو
 ىامح

 ىرانودهموىاعس سافنأو * اهئامع ىت :«درأدالب ريسطو 1

 1 تمعت نم ناك ما اركصحلا نماهب نم تمأرف *َ كلا جم *.مدر تر صح
 1 ضورلاو »ع تسلا ب دالا اذه <« هالع تاضه ىلءتددوو 0 هاضط

3 

 ضادألا



 ا ا ام ني بهل نا يباب سا ادنو ين را اس ل ور ع2 نجح هوي

0 : 17 : 
 00000717 اذ]ذ ا ] ]ذ 1 1 ا: هك ا ا

 ل 7 عض

 تقطن 122 31 . هع

 *ه

 تامر نافرعلا ةءاغو ه ةناغدلو ءىشث ل كسضو
  «(هلول# '

 جيمأو ىهبأ هدنع كريصو »ع 0 *قيضلادع ناك ديور

 ١ جرتنعلااهلواحدنعو « تلجو تمدظ يركن كو
 - ديو

 روهأ نش انى ءملمةيو « ةسرقلارأ5ى انزع سس

 ريس لاش الرسن لكذ 7 اقللا ىلا لسسالن كلولارأ

 « (هلوثو)« ٠

 ادوعةوهةلايزعاو ع« نن ةوهق ىقسا

 ادوس ىبهوو معلا وءارغصلل ىهف
 * (هلوتو) <

 ماقلاطرفوهف ىئذلابوت « هد قروأدنغأو

 مالءاراذعطخاذاىتح ه٠ هبح ىف لذاعلا ىلذر
 « (هلزت)

 التام طاماج ها راني ع ل 0
 هنالاهردبلا هنأ كح « ههدو هغادصاق حالو

 هابان ىبا ننج « دقواريذن ظدللا لسراو
 هنابآو هللا كا ىتاامارفك عطتسأو

 « ( فصلا ىف هلو <

 ءناتلا ع امزهتم « انشلاىلوو فيصلا,ضدق

 هرادنم كلاملا حرمو «ء اناونأ با اعد كيم

 لا
 بيسىلا رست نأ ةفاخم « ارس كنعوةسمرس كار
 3 رع ىلءرافلانرد نمو * مدع ىلا علاؤساا نم" م

 «(هكلوز»
 1 شورط أن ذا هش موالان تىلو « هبئاصم ىيبعصت بما كتشاال
 سب وشنت ىأ هتشوش ةوبصفف 5 هرسظان مام: ف ملول

 اع 37
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 | ارقف ىنلابحرازعىملالوطو « ىققلاةلذاجرلاو ارعسآبلاىرأ |[
 1 2 ارسعاهتلنإك « "ل حتسم ةلاحنم نردتت الف
 ىرعتةنواو ىدكتجإوو 1-1 ايان مادامن صغلاك ىفلا ناو

 كَ » (ىرخا نمهلوز *

 | عقم اكقورينملواخ + الج اعتطسمتنك اماذا
 عمور د نعره دلاهأمر ِ اني ركألا هب مركحت الو

 عمضولا عقر ىو ايدصع * ىرزتقىدت ةمءنرآ لو ظ

 (هلوقو)«
 اىظطعاطح هيقرمغلا قرر 3 رهدبن لظاذا عديربسغ

 اهلس دي باصملا غيدللاو »* اليلع دي يملا اوهلاق

 <« ( هلوقو) < ْ

 ملل ظحو هن ميركز * امرخالا نامزلا تمسام

 م00 واع نمىىا عنب: تلا ق عقل مشظللا ى ارو

 «(هلواع 0

 ىع لاح نع هع قوىنارب « ةلاهج ريغب ىمع ربدسمو
 ادلع [لبك سلا د ادمتدبت 5 أردن مو ايان صمركست

 امرحأو اريثك ىطعأن ا نامسف « هنابه ىمرهدلا درتساام اذا

 «(هلو)ع

 ءارثناىدج يئالاالوال < لامتلقيركجلارشنالا
 ءاصعلا دق اهديدتصو 5 لدكنابخلا فهم امشف

 <( هلو) ع

 اه نمهل ا ئواسدةاالك « الطانمسق:فازرالا بحال
 ىهتلا ت طعأدللاتمرحاذاو * م وج

 ء(هو)«

 ءانرقلاو ءايرقلا اهريضاك 5 ىرولا نم نز«رقالاْ لا دعر ذاح

 1 ءاملاءاسملا ىدصي دف ىد + امنلودوةلادبك نمقوو

 «(ةرل+

 ناسنالذفلا ىلا لذ « هكاردالطبام دعأ

 سيو 2١



 هلو نامزلات مح اص كو .

 ىرحؤوم ىظحو ىزع مدعي
 اهنا هلمضفلا هلك ىف تندالو

 اهانوىلاعملا امثللا نم ىمشو

 هير ةيرسعم ةعش الو
 امظ ىلع بي ذعال ءام بذعالو

 ةننق توصالو ىوحأ اسرالو

 حاس د رحآو ندل هنكلو

* 

 ا

 ان

 دع

1 

 3ع

 انمي

 عالعلابلط ىلع ىوحأ ام فالتاو
 هدو ربها قاس فاز
 ةريثك لاجرلا تادوم 0

 ههحورشلال اقلب ن مل

 ا

 ىملاوأانانملا قل[ نت ارا

 هعيضأال اساج ى ىو تكلم

 الغأو ع ميد ملانايردطاناس 1
 (ياعت رمال ادم القو

 اعئاطل هال ادمع ىتريصو

 اييخ ريا نلترلد
 هءذعذرولا غئاس ظفل لاسلسو
 ىدتاصق لت لالا تدصقامو

 أبرلارهز ىل_ع وهزت هقعم
 اهظفل عقاوم ىءارلاري_ةعاول

 دع

 ع عا

 نب

39 

 رمل

 ني

0 

2 

3# 
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 عضوم قارالو لخ ىقاشاخ

 عج ىرهدو ىزرح ىا_فوو

 حنشأو ينشأ مانالا ف لها نم

 عاعلو نابع را ىبلق ميو امو

 عسي وهو قران نم قرابالو

 عرب ليما اعرب نضع
 عشعشا ا قيحرلا «بفحدقالو

 عطسي ضس أو عر ةدورسمو

 عسنم مراكمال قيرط اذهو
 عرسأو ىناعدام فرس اراوسا

 عنقت بئاونلا دنع اهربسأو
 عجوتينمءارذلا ف لاساوو

 عدضو نون قات نمرثك أو
 عدجأ كيادعلا نينرعو كيدل

 عييضملاك ريغ واستدل ىف ريغ

 عسشةنالاهثقن نم اهيئاصم
 عقاب ميدضلا هده ناهتكلو

 عبضأ مانأالا لالا ىناو

 عضو لاابعن هم ىرث نودو
 عرش مورعغ فاص برثمدهل

 اوعوهسولاوسموق اهرب لو

 علطتو ىدأ وبلا رهزلاكقريشت و

 عمر عشلا فر يصسل ا نأ نوت
 عمم ّنعام 5 ىهلىناعمبكلا بعشأ وفاوقلا ىلرفط ىرعغو

 * (ىرخا نمو )+

 لضنأ كان. انا ىرولا تود #* اباد ىرهدسوملاب ي> نأ

 لد_:لاالا نهنم قربخح ف #3 اهلك ةراطعلارب_ةامع ىذه :

 * (ىرخا نمهلو)+
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 - بئاشطخوهخوفارف حالالو « هحص لبتام اليل سنآ مو
 . يتابع ءاقفووا ىداؤفولس هناكهسفرحمتلا ماسي !تححع

 » ( ىرخا نمهلو) <

 هعصع أر علابلعي سعو * هبهتم تعدعر هديل سأق

 همهم ربغحرقلا لصال « انءاسأ ام كابةرباوساق
 همرخ بونذ نم ةرافك # هنس# نامزلا ادهّناخ

 *«(ىرخانم هلو <«

 ب تاهركى ىرواسواهنم * بغل يدم ٌسعةضاضمىفو

 بنش ار غت فة بنملا نأ * امظ ىلع اهنم ىلروصت ىتح
 *« ( ىرخانمو)

 سلا ند جواررعو ىعرن « ام ققوي تر هدلا اذه سمت ىسع
 * (اسرق بلطي لوز *

 هلطعمعرغلا ىنامعأو نود #2 هب ىضتقأ لفرط ال نأ كذبأ

 هل<فاطعلا لبست تمر ناو ع امهلم تنشناهوحرأ اع لد

 * (ىرخانمهلو)*

 لكلا هلاوقأ ىل ميقنو # هذو نسحأ تنكح ىغبرو

 لفاغتلاروم" الايس * اععرواهتم« ءامشأ نع تلفاغت

 سارفىلالوباغتلا ءاثلث لاكم مركلا كلا ضعي لوتكاذهو

 يباغتماهموقديس ّنكل « هموقفد.ب ميركلا رسل
 < (هوحن انآ هتلقاممو) *

 ىنل اهيلا عبس ىف د ازف *« ادهاج ىلاعمال تيعسدة رك
 يغلعوس نع نا تاو «. اديأاسغىمهففتداو

 * (ىرخانم هلو) <

 . اهروج ةافعلا لاماقربغت « مهتالص نرغب ف سعالو
 اهروك ذءامد تضاح مملاعأب >2 كرعم لكى دنهلا فوس نأو

 *« (ىرخا نمهلو) +

 هراضنراظتالانودكضايو « هلا لاؤسلا لبق نماسلب
 « ( ىرخا نم هلو«

 كإقو



 ا دو ا يسد نتاع
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 امهو بسلا _هامراو. « هسآبنماههوتلالهلا ىىثشلاب ٠
 امعنأل صو معن. هناولو «هدص ةفخ نلقلا ىداصلطأو

 ام-ظلاتركذتىرخاهتدروو . *. ةّدم لوا ءاملاتعنم اذاو

 امدد:و ةقاشر ن وصطغلادو * اشر ىو ”ىب'الا ناك ناوىبأب

 [ىسماررئلاواهجو ردبلاو ةعلط ةلازغلاواهرف عيصلاك

 امّرضتَو احّرمذت ّنِدران نم * ىناوجوهدودُح درو دادزب

 ا

 اني

 أمسح ناءاملأ ىبنانوءام #3 هعسج ةقارت ىرتعد" الا ىفاض :

 امعشيو لشي نأ ده لظدق + هعرفم-افو لةنادهلا فك

 الب نأهيلسا ىتربال « ةبيثكس ضق قع ناوعفالك
 امعو ءاشد نأ هب ىذك #خ همام مارغلا ديحانأ ن 8

 امظع أب ئاوذلا نمتاج دقلف« اهأبع ففذت نأ ئابخلا ىسعف
 5 امو ثداوحلا هدعت:دقلاو ٠ ةعولوأ ةسعور مون لكى ف

 ار الاى دتوايثدلا بصعن نأ « امهايشع نم اتسان ا

 امرك ا الاى غل لنا *» اهحد قناتنا فانالف

 « (اهنمو) < :

 امن الا ىصسأ ةماعت تئطو *« ىهئاادس ىلا كاردا ناولو
 اهقسملان املا ناك اذا امون « ىلا آدح مقبل مصب قو

 امهنمقفارتام قفرأرت ككاو « قؤاوم عادختاو قملآ ملا

 املكشم ىدهلاب كنوضترفا 5 مه:ةافنقافنلا كرهدءاشأ

 السوأم نم ةمالسلاوجرت « هراقفن ذختاف قفانتلام
 امبالا نصالا ىعالا بعت نأ + هستمحاص نمرشو نوهةفيال

 امعفم ءانا الا قات مل « انزاحتوابراعت تلمدقلاو
 * (ةدمصق نمو ) *

 ريدَعَلان ءامم" الا عفرت دق 3 امارعاقرادقالان ء_لنال

 نوسكملا ريلاو رار ا« اهوا تاو هن رولا
 « (ىرخا نم هلف)+ : .

 هقداصت لخو ىضق”نال مون * بز امهيف ممصلا ناكل ماو
 « (ىرخانمهلو) <«

 اع 15
 هس
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 د قب رط دمجللاكذلس دقو < رئاك ذءاكص ذهجو نّدْؤَت هصص ةّرغو * ع

 | تادعهيقرهدلاو 35 هقيلخريغ ةقلخو ةمهربغ ةمسجب 5 هقورطمريغ

 : 00 * اهزارط حواس ةروشدنمللحو - اهرادا حرب

 !مخلاولوشردهدلاو « ىوذ ىتح بطزا هييضةقرونلو * ىروطنا
 ْق : ىوشرمعلا علطم ىف

 كنا التماامتقوف *« ةسشءاناىكأ

 هرك د قيال ارورس هقي دصىف ىندشنأ امك

 : ريبمالا ىلوملا هيأ ضغبو لاله. كاك ران كو

 رورمءاهبناعضاوم تفنأ *« امدق نزلا تفل دن نكاذ
 ىنتملا لوق نم ادهو

 . اكايبلقلا عجوم يش تقراقل « اصلا دواتع ولافولأ تلخ
 هلوقريهز ءاهللاذخ اهنمو

 قارسح اهدةدلتلاودل ىسؤب قرافأوافاولاو

 هتءباتم ىف لئاقل اداجأ دقو

 هلا تنئح متدعاذا لوزب * هناواف دعي نم ىضلا تفلآ

 7 اهل قع نعيشت 5 هنا واف ةداعىل ىكلا راصو

 * ( ىنعملا ف تاقاممو) *

 نسولا مطام ردي ملرظان 5 ىلو يطل ار عش متردش نم

 نزحلا طرذ نمتامدد ملا ع وافنزلاف أَم اوهىف

 ةدمص# نم هلوق هنم ترتأؤ هتعلاط غبلب ناويددلو

 امك نأ نكم سل بحلاو « اموالا لولا رئارسىطعا .
 اععو دودتاهمدنعبىثو + امدنءثعمدكيلع مو ىثوو 3 0

 ايسهيأام هبمضتم عمدلاو * هرسنماعتاو مهمت تمرذأ 0 4 ٠

 . امسح ناةحارحنروالك « ى الاءوست أن أنآ تلح مآ 37

 م ردملا ب حلاىرب مارغلا نمو ه ةضمال ةنمم ةسحنلانأ

 ىلا بدع قوقشل ناذعلا ارما» 4 ةوفج حالسلا كك 0338 1

 اهنيضلائدرتكلشالنقومانأ انه تطلع ْ

 ع



 ةدمصقن مهلوقد رعش نم يدشن امه « اسطرانصغ|ا|

 دصاقملا ئسأّن هس: تاجالل *« دقارفلارغ هفاثتده لسلو
 دقات فكصاه وذ ايرئلاَدَع « اههاردئرارداارهز تنرصدقو
 دعابتملا بلطما لي برق: * ىرطاخرئاعذ قمحاتتتتانو

 ققار مولان نات الا لصكمل « .ارغاسرحدلا هلام قرط هللا ىلع
 ىدئاعم هنفْكتْ ال وهفىعم * هلاصو ىوهيدعبلا نأ اكب يم
 دهام نعل لاسفلاهاهاج: اه .ههاتاوهلئل نم دلاتشأ

 فلا ال زعك ملا بيبحهلوقو ||
 الاصولا دعاهر سف ةعاسف + ىلقي فوغشم نزلم ناك ْ

 « (ىرعمالوةو)

 الاصتاىوبئامب مدعتملف «*» ىداوهلا همراوص تقع نعل

 < ( هتلقامهانعم فو ) +

 دهسم نوفل ناسعلا فرطو « دسم ل_هشكا عمد نم هلا كل
 دلخم لوب ممنلف لرعبمأ + ىتلقمنافج أ دمهستلا شعل

 نارع ناعم لطف اعب رت نرمو
 هفكوبوص ىتعاامةس مظنلا نم * ةضور نار نءااءانملا تلج

 ههطعيروعلا ىرعدلا نعىءانو 5 اهرونر بلا ىردزرب رعش هل .ٍ

 هلق ىس ذك رمت اهل هل اهروليسو كلو 1| نا
 هفصو بك اوكة بف ثحُز باج *« اهسرطب دادملا لل ىثمام اذا

 هفهلو ىاق رح نسم ةدراسم 5 املا ةربس طعم تراز اك تناكف

 ه-ةحورغشلاو اق ىو> ا ةرحول #2 ندي نيتك نقلا فاد

 هفدرب رازالا صغاذا عود « هرسدخ فداورا لبع هن ببحاق

 ىلا ىرزملا دوسأ نب نيسمح * ىبسح فاصوأ هل دأ ف ( ىبحلا ىرزملادج أن ينيسح)

 تلح © بدأنذا هلتغصأ اذا « اًمسحو ةحجم ىث ءولا نه بةانمو '

 بسصخ داو هنمأ]

 لقا ةيشم ىةنامزلا ىلع + هتفالسترادول ظفالا نمرص»
 قفافقرمشمهلالهو « بادآو باش ىءادرّري * باشوهو مورا همر



 تن

 00 « (ةوقد) <
 تعج دق نلاتيرغل اهمنال « هتعاطردبلاقوشتاسح ىدفأ
 تعقو هكارشا ىف علا ةللاَرْغ * هتنحوقوفارادعلاجلا اح

 هانعم قه سفن ندتنأو

 ٍبةترملاهيفحالءاك ذسكعو « ترحدقرهتلا ىلعاملابصلا تنتظ
 برطضت هسذامتاداغارت تسلأ « ةلازغيسنلاداصاج. اكابش
 لئاقل !لوقانف ىيحبامتو

 ةلاههلادعب نم معلا انارأ *« قفاممآىقاركفقم تودغ

 : ةلازغلاءانترفطأ نأولا 0 ىراردإ!كش هت وطاخ

 باقع قدوم باهشلا لوهو
 ةلارع ماظعاذ اهرا نمو *« اهفك فس ولاوريطاا ىرت

 ةلاّرغتمسامتعلطاذا « اهفوخ نم س علا نكمأولف

 ظ + (راسمللو) <
 ] ش كءسلا ىلع ىثو دقءوفدو « هدرطت قرهنلاىلارظا

 ! كيشلاكربدغلا قوذ عض ٠ 0 ا م م زامهو

 * (ىوقهنم نسح او«

 اكبحاهقوفقلآف ميسنلا ع « اه دعجراهنالا ىلعلامنسقلاام
 اف رت وتلا رام ومتوزم و .اكام ياخ انقاذ هدم دم لب
 د سامأ هل < 000 يف ( يبا نيتسنب رورس إل

 ىستح عاممالا» اوفآو < هنا سني نهج ةيصاملا تامس تناك هند

 هنم ىرتف ماك الا ىقسستي هطول 3 هتاسأ ةفالسبذ “الا ىدانىف

 قادم بدعت تق »+ ماسشأب ق 1 و و يس اك لا رغام

 اهتبأرغ + بلحنم ةمداقلاناكرانم اهعئاضبقلسو « بدتالا
 موريامدةقلاهبهثكم لطي هناالا « مورلادرو

 هدقسم فعضرتلل ةفاو

 لو < دهرا ةينرع ع دحأ تس لكلو 3 دع موب لكل الث اه عج

 أرضتحا ىدحد# اسمة رمعلا درب سلب لو »+ اروفاكاهحا نع ناك اس“ ع

 انصغ



 .ه1/

 هدحو هساقم رار دب 5 هماقسو قرانا تمرس 1

 + (اهتمو) < ]

 1 راجلا لود ىقدازادهر 03 هندي رلطلا ف تأت ةيويس

 رئاتسلا دوس تحك نبسحلا ةبعك 5 ئرذب هو نمرؤزأ امك تدي

 1 + (اهنموز * ظ
 قضشلا هنم لدب هسحرت * الواةعذ نيعلا فرطرجاام

 قيفتسسياالف ان اركس عب ص دقدللا :ةر جنم هنكححل

 « (اهتموأ د«

 درولا» سجرتلا] 3 « دمرلا هنافج اى اراقثا

 قذناةربج نمت رثأت دب اما "هلع ن م رب ٠

 ولا يالفزو

 اناكأم متسسلاهادع تاق « هف طا نسرت تكتشا اولا
 انامححأ ضفن دق غيصلاو #4 امهدعأ دللادروةرفع :

 نادمرأ اهو ىرومعنلاىلا ىبحلا نبا بتكو|

 نيعلثم ىرحتءادمرتدغ د« يبيع نأ يببلخاب كني ا ٠

 قع ت نو تدمر دق كنال 5 انش هفرعت تاأا دح

 « (هباج اذ +
 نيز لكب كسةمناساب2 * اسحووكشت ام هللا افك
 ٠ نبع تنادي فك دقرايأل 5 نيش ىف ىءاقلالو ىلاو

 « (اضيأ هتلفاممو) « :

 ييحودشفنماندلا أم نقراف #4 دقو ندير دنا زهيجتليلاوكعا

 نيعلا لة عماهعسا لثمن سعلاو * انهو ةحارنعءيلقنمبلقلاو

 هلوقاضيأ ىلهدشن أ امورك ذيّئشلاءئذلا رلاطدقفراشتالانانع رمصةنلو |

 ليف '
 معايا ةتلانيلا للا بداح هنم موس ول ل_.ع ش

 ةبايقلا تدع تامل « :افيغر هترفب تداضصولو

  : 1١6ع دوم 3
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 نفح نم لس هنود فرعشممكف *« نفلارحاس نمل صولا مورتراذح
 نعط ىلعانعطءاشحالا نشأ مكف *« هدق لماع ىطخ نم كلاناو
 نر !ةضورال بصلا سفن هشاشح < ىجترب تان ىذلا ميرلا اعأ الآ

 ندو نملرصؤعام ىنعملا ىعست .٠ امهالل مب همقانكيتخ
 « (اهتموز +

 90 نم ىلح أ[ بذعلاهاملارغنو #2 هنود ىلا لطادمجهلتقل

 نفح ىلا انغح مالح "الا تعحاكد هقانعد نعردصلاب هتقدلأو

 لضافلا ماعلا ل ودك اذهو

 ةيالسلا لع تمدترناو :*< افابطنا اقننعاف ىكجاسف

 *(ىرح !نمهلو)

 ءاوفاةمحالامادقا لسقتل *+ تطقاست نيح ضورلاروهز ناك

 « (ىرخا نمهلو)

 انهغت| مان قت :رلاو ةذئملاق تادتعا همانآ هن لدع عسر

 اقمر القمل أ اهللاولو ه اهللابشلا قلم نمردطلا ىشتخمال
 ةدمصق نمىلو5 هانعمىفو

 سرغيبرحلاقرعسلاريغل سلو ىدتر ةعاصشلاب نماك_دف
 سعنب نساحملا ضورىفلدل!نه © اهنوبعواهملاسانلا ىشءناف
 سر كلا نبع اعيج تراصو « قشاع ةمدكممذد قل عردف

 هلوقاضيأ همن دشن اممو

 ىداهس هنملاط م *للالا ىدس مه دعب نيعلا تصعنا أم

 دادح بوث نيعلا هلع تسل « ىسأ نافحأب ىو ىطقانا
 ااهنق هترع أف ءانعم اف هل ترك ذ اذه ىلرك ذل تنك دقو

 رهأن نسسح سوه نمو ىوذأ 5 نمت رص دقو ىدمراوركتتال

 رظانلا فرط فعضرثؤنارطن « اهو تطأ ناامسهم سعئلاف
 ىرظان اهلا سكعف ىرظت «  هدودخرارعأى لا تاطأ دقلو

 : .ٍ < (اهتمو «

 هدعرطاوت قالك ناكحدك « .نمتقرافام دنع نوةج تدمر

 تقرسو



 و لاا 21-07-07
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 ىلاع لك مهفو مف لز * انلاففااذغ ىرولا عانطو

 لالضلا يمنتقرافبا اوصوذد * ىنأمعزأ تسلوىلا وحاش

 ا لاؤسلا اذهان ءاح نم لذه ثلا كيل م بيدالا لضافلا ىلعف

 لاق ريغ نم داق لوقو . * :ئراذتعارشن دامعلا مامالا
 لا دعاو ةمو عنو شع دغرأو ةمعنىف ماد

 لابليلادباوريصلا مداع * .بصردعملاو درملا ىضناام

 لاجب هركذ ميصأف « رثثو ماظن ببدأ يل ( يلح انإ ارع نيف سو )إف

 « هلفغلا همف عمطتال طظقمت ىلع « هلةنلاو ل-رلا نم 0 * ريسلاو تكلا

 هيصسام رك لا حابراهبج نه + بوكس ءانثلا نم بئاصن هملع تضافف
 الرقفلا هب طاح ات ءبوتلاةتسان تي اودرئاوأ كالا برشا ١ يل

 بدل انآ هسؤب ميقملا بعنلا دعب مص *« بد"الا ةقرس هتكردأ
 هدأ باد الان مر #* هنبانأءرملاىر دين اكول

 فسول نم ”اكذ نعمل خساذا 7-0 بورطابعمور عطن هس .ارف دك دقو ١

 ىعوهامابنم "ىلا ىدهأو ه« دئاضق ةّدعد ١> ى> دك * تيسداسلا

 ههيدب تا ةفدرعش ظد ر نامي طفلا #2 دهاش هبادآ

 انام ردوا و راتعاتسال عدن #2 هس وع ىف ىرع ريا اذرعشل

 أنا رع ناوهوهثشش ر هسا دع امع اوفرطمرحاس قطامود

 نه ىلع حجدناو * هناا موكب اباه بدالا نب ازخ ننناكو

 3 هبادآ دج ىف ةميظنتنملا هدئالقو د هءاطخ بدع نخ + هنازو أنه اوس

1 

 هلةدمصقن م هيندشنأ م

 فعءعضيريصلاا ذا ىوقي ىوه سسر »* فرامل نانبلا ىءابشح ران

 / فاهتفطاعملاناصغأق وف تدغ « مام ىلس جنم ىقرأو
 فطرخعت انراص اهب اكورب * همانشاىدسرتفااماذارغت رو

 تاطسشن درولا نج ه«يتماشطاسإلأي » هضانر ب ايشلا ءامقس دو

 فرضت ةسهنلا سور هس ىلع * هنسح نزولا لماك 3 زان دو

 فشر ةوارضل | طرف نم معنمدعلا هعدأ داكن :لح افص مدجو

 ,أ00 1 «(ىرخا نمهوقو)#

 : ( ىلح انا ردع نبا 8
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 «(ملوقيهباجأف)ء ا ْ
 لاعملا نوئك ىوحام أعاو »* لاكلاح ورب اع« أامامعأن

 ىلا "الل اذقع ىرزأ ماظن نم # عيد لكح قأاسدأو
 ىلاوغلا<. ر قوش ءانطا *« تداح مراكملا هزصأ ىلعو
 لاصللا نسحب هنارقأ قاف 3-0 ماعا دامعلاناىكرمعلو

 لاثمع نءالخ ىوهلا م لح ىف ىوم نسحأو الضاةهلان
 لالا ب و 3 نأ ىلا ىلامللا ىديأ هت ذه
 ىلأح ميصأأ نونفلا عيدسس 5 لاؤس فطا ىكهسم أدق
 لاد_ءالاب 00 * ىئح ةحرشلا ىدنأ نقع

 لابرلا موهف هقوذنع قد هه ىكص ذر كنب هبط اج

 لابجا ءاملاج هيد نم ه امنا لقص ىوهنع اولدع
 ىلازغلا نع ورانا 2 ىدروب ةخ# هلو:

 لاسعلاه دق نم ىلق خو 0 و لوم نيتنجولا معان

 91 ىلاخلا ” نم كح نوقذنم 5 هاوسل ّمضرعأ اذالف

 لالّدتعاىذ ىلا فو صقان#* : فان بح نوح ةرآن

 لاح هاوهاود_دقتم حال » ىدفملا لسجل اد مالا اذاو

 لاجم نم ىلسل دوعلاو ن الافاو ب اولا ىم ٌميلطو
 لاعتشاو قرش ىف ىذللاو « مهو لو ىفركفلاو فيك
 ىلاكدا لوبقلاىفهللا ىلعو *« ازيجو الوقلوقأ ىناربغ
 لاعفلاوانثااو فصولا نسح « لج لكحب يقيل

 لازلللاة بر نى اى قاف * رادع اذىقفو ناك ادسهأ:

 لاسللاب هبيصت انآ فاخ ه املهدخ درو كلاس

  لاجلاوابلاوذردلامهحو « رادعيف ةلاغنم ىلحتو

 ش ىلاخ حدفلا نم بهدم هنأ » ىداقتعاو ىهدموىارغاذ

 ' لام الاىرذالءلاىفاوقردت « اموق مدقت نان ر ذا
 لاق لك نم عيدبلاب اونأو »# الس نعم رغلاىوهىف اوكلس

 عابطو



 هلا كلا وي ول حلا تي

 ريك

2-0 1 

 هك لل فيوم وزع : توسل ول 0 0 ا ل ا ا دا اح

1 

 حنس يو 2 د كاسل ا لالخ "راب

 هيو عر 6 1 هج نا ا

5 

 ىرهسىئءاسامادقارىب<لي *« رظتممْكنم لام قورطالول

 ررداارثان هسمدق ىلع ىدمأ #2 هرب ازلاماركا ىذح نأ كح

 نارمع نب فسورل ارعشابم طرقة دمصق نم ميهاربالو

 بهذم ىم_هلرج مأ كءظنو *« .بهذم نيلمأ اذه كسرطأ
 بصخم ضورااوه مأءامءرهزو * رهاوج دوةءمأ روطس كاتو

 برطت ممل نعللابو نوعا قورتناوغمأ ناعم كاتو

 تبشش . ةينملا رفظ اهضراعد نك تا ىناوقلا ىذه اذيحاش

 برشأ مظنلا قر نماها تدكف * ةسملأةركحف اهتمكحأدقل
 بشي ل ازغلاب ىضأف ىنامك لا ىلاةواس اذزه دق لزغمكَم

 بق لازام 5 ولا كلركفاهل « الب اضئاف لضف رحامف

 يف رولملا رعشهتلسرأف *« لهؤم باطغلل ىناد تنئظ
 بو: رهدلا ثداح ىدقأل ىلقعو# تتشم ىم رفا ارت

 امسك رع ناسحال | ٌضعب فو ةضاصت د وم دج نيبو هنن دامعل اناكو

 50 راب نم ناكر ذم هل ىأر دقو ةّرمدل ىتكف ضاج او تامغادم

 لصوملا لدأ ىأر ىف هسفتسي

 لاكلاوىبلاو معلا ىنوأو * لاذفالاىوذانولو_ةنام

 لاب ابحو ىوهلا ىأرءايك_مشلا لح ىف نورب سانأىف
 ىلا وسو مشن ءىلاو ةثك اف + اطر متع اوه تريخت د:

 لازاخلا: هير ق اف ىذلا 0-0( الل تند ىأ

 لاك غلا ظرلب :ىررافرطو 7-0 ازغلا ل ةفاسع

 1 اللا عب ددب ىلع ءاقص يا قوش

 ىلا ا نوةذل * هاوهنعّمضرعأ اذالف
 لاعف الار دصم نسا صقان' < «  لذلتعا ىذ ننيع فش نم

 لالد|ايالمكحجم ارديحال #* هنو : 1س نورا الفك

 لادتعالا علاطم نع ارا #2 امالظ همسك ةمل ىذنود

 لالضلا كرتو ىدهلا عامال *# عادت“ 4 قودنلاو ذثك اف

 لاما الاىئلان د_هّهلاىنحان « رورسو ةمعنىف محربال

 اع اع



 ىلخادجأ ا دو ميهارب)
 الملافو رعملا

 ةيذص 1
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 هتيم ثول 5 ابءانج واقدر

 كاملا هعازع تتاف * نموحناتوح تبدهأ

 'لاملارصلاىلاىدهأ + نمردعلة<«لسقاف

 قرا, توعللو ق رشلاب رحلادةهسقوف نم دّدهملا «راصقلال اودهلا نمو

 ةحود نم امه خف ((الملا, فورعملا ىبلاسا دجأ اس دمتو يعاربا ١ يأ

 نارهمت لوقأ الو ه« ناحرمامهشأ نانضورلب * نانسصغلاكلا
 غرشي داوج امهنملك + ناجرملاوؤلْوللاامنمحر' + تارحياموف |

 بذع ه« عابلاليوط * هدوح لقظعلاب المث « هدو نازإلا
 1 رق 9 00 هزكش فقر عاملا تلت اذاذراوما ظ

 « امجلا وح تال اخ 0 اننا حاضو 3 د2 اهلا

 5 + كعب ىف ا اهلا دق ةنان ىصقك حالو « اننأو 8

 + لخفلاب لهل اهتمت نامزف + تد *الاوةدحنلا ضورىفاقنو
 ىاعملاةرطق «٠ تداقاامويأب نام « .لذنمدف لكم زع ةووص قرو

 ارغو ناونصامارثو + ناونممركخلاسرغمقامهف < تءدها||]
 فاأ ءامفامهدااوو هه دحاوءاعن ان قس 3-0 دماكحت اضورو 1-0 ناونص ْ

 حرشا م ةرعسشك فيل ان هل د دارولل هتداقادراوم تدعو 03 دافإو

 هياونأ نمءاش با»ىأ نم هننج لخ دو « هشاوح هريرحتب زرط بددللا خم
 هنا دج هد كن امك 9 :

 ىدي سلرثاحن ىضل وتتم. ٠ه ىدنك ىرحراها!ىفولبللا ف

 ىدب عوط هنأ نست هاسقل *« ىلع عملا رهاوج ىسمع رت

 ىم-اقلا د انحاص لوقولثمو هيسرافلا نم مجرتم ىغمودو
 ىنودعتال لاوهنمةثحولاو « نوزحما ىلهرورس لامع

 فيشر اهردي تاع ىبم ٠ اهو تيتا قوص عرفا
 ىورلان |لوق هنم سرقو ظ

 : اعومدما همم اهبانثأف »* اعوهلا قيعهلتنهو

 الوآ
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 دل سو
 همودّميةَّرسمسوفنلا الم « نم مودقءارشم باكل ادرو

 هموهفمن ملايرلا,تلمثو ٠ هقوطتمن م عاصمالابّتب رطف
 همو دم نمددعلا اذه داعسا # ىلعهدروم دنءاركش ت دو

 « (اضيأ لاقو)*

 اراقالا ك4 ب ءاسمب * نع تلم ل نولذاعلا لاق
 اراط شدر ني_-واخرف ناك #* ذاهلاثعداوفلاّ نك تلق

 0 * ( ةبعابر هلوقو) < ظ
 ىءان ىرورس مكقارذ موب نم 5 ءابهكلا باح ىفانتريج أب

 «امح "الاى ّدع أ اطاغدتل 5 ضاواعارل مديل يهنأ

 غ( ىلا اركيوباريم" الا ) 1 مهلا ةشدحرعم لال نبا, فورم و ( يلح اركبوب مالا ) 0
 طاقس دخلا طقاس اذاؤ 4« عادملا هظافلأ نمركست 3 :مدلاهنم فرتغتر هعو

 ىلعضاررلافناصغ الا هل تماق هيدا ض وراديوأ « ماظنلاه لس نِدلا

 هبارةويحدقعي ل *« ريصلاةانقسلصو#« ردصإا ةحابس ببحر + مادق" الا
 سطل ا لخ ديالو 5 مزعلا ةحاربالاهدّقعام رهداا لحلو 35 مزالادسالا

 قصأو 3 باحصسلا عمد نم قرأ هيدأ 2 همزح بت اوثلادب لكالو < هلح

 هعاّبم "هل لعدو 5 هلعربصتقا هناالا و باب_ِكلا ضاير فن لا ءام نم

 اعاونأ تاذ تنكاذاالا وهزئال 35 نانفأ تاذةضوربدالاو 5 هيدب

 هلت نسخ ىبينك او + هراخنلا ءامنم هرعش ىوراملفاذلف د« ناولأو

 هلوقريغ نأ الا ه:منرؤح لو 5 هراضغلا رو

 هيدإ همت أضع مديقت « هادي نمانودغ ارمانأ

 هلا ىدهب باص نضعنو 9 ثيغهنمأ نر ملا لاذك

 عيدبلا لوقءانعمفورو+ شم عم اذهو

 ةئام:نم تزجام هلىدهأ « امتاو فن رشثشلا كِل ىدعأ
 هبام نبه هنإل هبلع نبم < هلامو باها هرطع رصلاك

 . لاق: لزولا ىلا دلسا نم هلّةنو مهضعب هنعذ دقو

 امرأ مهل سلو # اهصلقنالداسأ

 نامل هرظع رحال ب اذ ءأم اذهبيصبق د
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 افطا قعماظحالم باح « هنعرهدلا تاأسنأاناف
 اقيعض ىسم أدق لضفلانيعو « - ىدفملا مساق نبا ىللاهو
 افنوخلا هنمآو هدض *« ىلاعملاهتا ىج هل تاق

 انضم ىلوةوهو هيلع هتضرعارعش كلذ عم تدنكو
 .ارجفت تح للا دم داز اك « اهلعأورصمو مغ قاستما ديزي
 ارتةوانح نع الس اولاَقف + ىمادمىفأو ىريصىونلاباذأ
 اركفت تكي ىبأ نأ تئشولو « اهان ركحفنالا لّو_.0و

 « (ىلوقو)

 قبح نورت 5 بنحو *+ ميدقددورصعىدحونا
 ىنومع تضافف قركذ نعداز « ىحلبشلا ىلامخ ىف لزم

 ديلا ركام لاو حاس الرجب

 : ةدئز ها ستأتي ارسم أ اولاَقف

 وهونأكلا لاحرخ ا نعم ىل نعم

 هرب رج ىرح دق هس هاقات 5 ىجعسم هنع دس نأ ارثوك ان ٍإ

 هريغثيدح فاوضوخي ىتح * ابغصم ىضأر صم كا ثي د
 5 (هللا هاَسأ باِحأف) 5

 امض افئذاءما تغفو د ءالو ىذ نم ةعئقر نأ

 افلح هل راصو هب 1 5 « مقسب ةرذعمه نمتنانأ

 اندرات ,ىدملا لوط ىلع « ىبلرلوماقسلا ىنرطاشو

 افولا هتداسع نم ىقوأو « ىباصتلا ناسف ربا لاذو

 افوفشلا لضفلاهب ىدكيل زي ٠ ل نموهفىسفن ءوسلاهبقت"
 افورصلارهدلانمهتعالطت « ىلاسللا تم بقان' باهش

 ليش ميلا اه ىدبستا ارا ىنءاصةتسالاو « لءلعلملكلا ى :ركف ىالوم

 ء ل وم ىلاعت هللاءاشنا مدنعرذعلاو « لوعسملاةياغمكتمالسو :

 ش مالسلاو

 *«(ٍباَك نع اياوج لاقو) 8

 درو



 لعشف قوشلازا وح ند تاو #* ىم اب اذ ل سعملا سخثلا ىلع بص ١

 ةدوااثوصدح ىف هوو نواقلانأ لع ىالومو ىدمس #* ةدامعلا نع ىنقاعام :

 هررعإ لخ ”الاديةهنمُك سعب اعض وم مصلل قب مرهدلاو 5 هونع عفتال !

 ههلسلاةّدوملالاحناسادشنأ اذلف « همّقس هحبور ندب مجفلا ا
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 . ةمالقلاهنمتشاأام ادآ ع الأ كم سدي مله امو امو

 اهلمعتسا ناتلنانع : تانكي ريهطتلاو خلاب روهطلاو "مضلا رهطلات اق

 هيأ قو ةياكلا باك ىف ىلااعتلا هرك ذاك عتمروعالل مهلوقك نوثدسحما
 000 ةجرتلا اص رعش نمو هريغو تاورملا تآري ىعسملا

 اعب رس اقرت اركهن وه وكي نأ بديع تنك اذ

 اعوجرلا راظتتا ترضخ ل « اصولا رظّدا تنك دق

 « (اضي أ هلؤ)

 لوزبال كذم ىرطاخ #2 ماا قال لتر

 لوصو بلطم ىلا الو « عافتنا ل شعلا,ناكأن.
 ء(هلدز#«

 تاك اريغاعيج ىذو لهصأو 35 ىقلسنمتامن م ىبع ىكب [|تذك دق:

 .تاّدومالبعأ لغتك # مهو ىاب تقرف ذا مؤسلاو

 ِ تاوعأو ءاسح نيب ةموسقم.» هعمادم تحضأ *«صماداسعاف

 « (هلو) * ْ

 هاشولاو ادعلالاوةال نك * ٌةوسقال ضرعملا نم ىلنو'

 هادق سمقر نمانهسفوالا * ههدحو انسنععلل كي

 + (انوضم هلو +

 || لسعلاةقرفنممأرانلاةيص نم * هتربعأ ىرديالو يب عمشلاكحص
 أردي لو ”ىنع بتعف ىباض أ ص رم هدعأ ملف هارتعا ص ىهىف "ىلا بدكحو

 ىداوف ت دهعام ىداؤنو # ىدادو تفرع ءامىدادوو

 نمضرعدقو * همك أبر تدمالنأو د ه.ذىذلا ىردأ تنبلابحاصو

 # ةداسع ىهواه ىحأب ماسقلا ن ءىدعتأو ه« ءداحبلا نع قاعانابتملا

 افسح اهملاعم ىقافمعض 23 .ايرغاّتالا ف لضفلا تيأ ار



 غم

 ىلاوعلا رع ةنسا اهيلع * تهدزأ نوصغاا ىرب دعي ندو

 ىف اللادوةع نامزلادمح 5 مكحاألا م نمت حرالق

 هغلبو « لالات انثي هعلطأ ىذااهتدجلا لضافلا ىذانقلل هانعمفو

 هيدشو « لالهلا لقنتلةتو « لالطلاتاسرداهرمسبو « لالا تانغ
 نس ةنسهفضىرحأو <« ناعحشأ |بب ذبتديذهو #* ناصغالا سدت

 د رابطصالا هبردو د ةداسلا هصاختساو 5 | رامي

 هعلع هنع عطقو ع ةلضفلا اهحارطاىف ”لضف هنعقلأو + راصتن الل هيدأو

 * ناصغالاباهونم يلَعَتلا لزب ل < : ةلوضومبل + توكتالرن ًااهلشم نع

 يالؤ هءاشبنالاوءشنلل اريسمو « ءاعلاءارشدمو  نانسولارعللاهمنمو
 رصانل ا كلا نامخ ىف هللا لضف

 اديدحونمديدخلابامآذه + انانج نانلا هل عور مل
 !دوقو ءاميضلا ىف دادزتف ف طقاان جاصملا شعتام لم

 مح ١

 ”ىزغلا لوق هلصأو
 يفظلا وعملا ومالقالا يلعاسامق هبسأر تلة نيح ىَدوٌكلامت

 * ( ورطم الو *

 .ناحو شا ند منيلقثلاىلا « يىناهتلاو رئاشنلا ترس دل

 ..نابتلتا اهلا ءاشعنام 5 اماذا يهنبم ل كصرغديو

 نابقلاىدحا هيّتذ_ختاول « مف ءارهزلا ةردزلا دو

 نادقرفلا اهللسارم ناو « اهدي ىف راط ردبلا نأو
 قايملاو لاما ردم ابغ + ء انل كالغالا نم لكْنتو
 ناندلا تنب اهل ىذرأ الو + اسأكجهفف ايرثلا/ قسنو
 ناسسح تابرقبع ىديأب * لمسلس قّحر نم نكلو
 نانللاسأب نمهبفام ىلع « هبفمارامداخ رغصيو

 نادي هنتامدن تدمامل:*« انلع ضرِف هنا الولف 5

 نانبلل ِنْيَز رفظلا عطقو « ءامضهب_بكي عملا عطقو
 « (اضيأ ىربونصللو) «

 ةمادملابرطلارمتدق اك *+ سرغ دوي رؤسس ارهط ىرأ

 امد
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 ااا 7#“ ب بيب ل رال7 رورو

 راسل ىح نارا 1غ شقا ىبطأ | لاكوانارت هملع لعمصل انعم ةباهعلأ ىفو ْ

 هندشنأاممو ىهتا عضا وتلا ىف ةغلاسملا ني رتتلاندارلاو ||

 نات ةئنمىفةدسدقاضي هن دشن أ اممو ةعمرظن اذرصسلا ةقي دح ىعسملا ||

 هلوقاهنمترتشاوأ |

 ع

 ارثعدقعي سمحان الالا د اهرودنس ةرلا قايرس مل

 * همول ةرج لدن ل ىرط ضغ خفلاو باكل ا اذهردصريثالانباءاشنا نمو

 هيطخ برض هلم + هجاعر ادع برتتهروطسف 3 هموقفوستدغالو

 كا

 ليلعتلا نسح ةدانز عمت لقو * هحاجز ماعاو

 حامرلاٌّنهمالقأ ت دغسضحص + هتعق نم ّضرالا ناك شح
 حالفلاح البف عفنلا اهب رث 002 0 اههح و ىلع داحلا لس ْش

 انك كدحأ بتك اذالاق هلا :السو هيلع لا ىلع هنعرباج ءاوراماذه لصأو
 عوضوم هنا لمقو هم سانلام اكتدقو دوادوب هاورةجاعلا مث هناف هيرتملق

 هياطخ ىف عضاوتل اهانعم لدقو همل | هلاصي | ىف هنن ىلع ا داسقع | صقل ىلا برق

 داتعل |انسنال 2 تنكدق < ىداغ نه لك كاس عد درأ

 . ىدابعاىلك.ةدوعتفام ول * داعسالا,نامزلا ى 0

 ةضاخةحاسنلا ىف نواعم اداعسالا نسا ج رش ىف ىطوملا لاق (ةاف)ا

 ا اذه ىلعو ىوهدا دعاسلا ىلع دعاسلا عضو نمهلص أو ةدعاسملااهريغىفو

 أ لس ص رات هنا ىلع مص ناو برعل ا هّتعضوا فقال مع.سم س كانه داعسالاف

 ءارعشلا ضرق باك هانم دقو هلثم نو هةتسب ءاصصنلا نكلةنو اعمل قاطمف ا

 لاكلاو العلا نيسع ةزقو ه« ىلاوم اوم تقولا ةمالعأ
 لالهلاقوفكلاعسم لعن عضو ماقمءالدعأ دحما نم ءومش

 لاخلا نيع رهدلا ىف كالثم #2 - ىلا نأ دحما نآيأ دف

 لالا نون دحتا سيلهي *« ىذااناتلناب يكل ىرشنف

 ىلامللا تاكلاح هب ترتأ 3 نآورغ ءال طق نا مهل اوه

 ىلاو- هلم مراكملا فق كأ ه« لكي لقت رفطا

 ىلاعملا ب سكو ىنامالا لمثل م. قابتسالا ىدأ لي ذريمثمتو
 لاح لكح ىلعد_هدل_ذف ُّط مل اذا عاريلا امو
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 انوطنم هاملت نأ برا ىندأ + اموهّسرتىلا للا ىرع بادكحسح

 ةعتملا قدرك ذي ناو بح ادللرصاعمرع مودو ىيداعلاربماللو

 ىلاح باضالا ىوضن دعد نم + ىرعش عار نيس تبدعت
 ىلادب ةنوساط رابغ « هارأ ىذلا اذهأ تلاف
 ىلامال ! ةنو> اط رابغ # ادهف ىحتال تلقو

 اًدح ةراعتسسالا هذه تصقل اهعم هرو دو ىلوالا هنود اطل ةلك !ثمالول تاق

 ”ىزغللو

 ارابغ بشملاتاظامنأ *« الا ادامو ىذراعن مس

 ىلوق ىف هنركمباىنانظأ تنكو نسحرابغلاببيشلا هبيشتدامعلا لاق
 قلأتعص بيشلاو < ىو باب شلال
 قلعت ىرع ضكرنم# .رابغالا بيشلاام

 ىلوةىف بي رغتئاءاضيأ هنيشو لاق
 بشلملا كعرب ملوارافتو * ىباصتلادصي َلوادودصأ

 بيتم هيت سمالو عوتلا هوجو هنايكلا بار
 * (ىنارمسقلا دجتو )

 اريثعلااذهران ا نامزلا ضكر * هريبشتتسلاعجو ىركتال
 زتعملا نبا لوق عم هنم تبع هتركسا ىنا نظأ تنكهلوقو

 ردغلاىلااهرئامخ تفصو ريم تعمزاورير بت دص
 ش رهدلا عتافوراسبغ اذه 8 ايلشلق تت هو تريك تلاق

 دامعلا مهلع لفطتو ءارعشلا نمرعثك هيلع هعن ند قو هناوندىف روط وهو

 هلوق ىف هو دح ا ذح دقو ىلمفط هنكا

 بشملا روفاك نم.رشأو # ٌكيصروطس ب اشلا تكاذا

 ب ركرزد نيستا ىطوىوس * ىنزحو ىسأامو ىسأاسف

 هلةدمصقنم ةبدتك فصوىف قارغطلا لوق نحف سررغتل ارك ذ ىلعو

 بيعت حتلا نماه ا شغب فئاص + ..اناقلاب متت برسل ازوط اهيلع
 ىنصوملا بدهمللو) *«

 ش * (

 ارطسا مااركسعذغ: أرد: + تدغاذاةهيتك نس ئاكلا ىدرت



: 

 ا 7 7 ١

4 

 ىريطللا بطملا لوقءانعمىف ها ورامو
 هيد نويعلا ظل ح رح #4 هتفاطل نم رعثلارقشأو

 مغ دص نوأ نمل دعدهاش < ىل ف هس ك شد نم |دب اف

 #2 (اضيأهلو) 5

 هسحو مادم نماغبص دق 35 ام.هرارجا ق هبغدص ثنااك

 | « (اضيأ هلو) « ش

 الخالو ار اهٌعمض نم هتكس * هّتنجو نأ ىدبح رعشرجأ ام

 العمس ساق هبعدص ىلا تيبق ران 5 يديكي مهي بت تمفااماو

 ةديصقنم هلوقهن دشن امو

 باسحالاو ناطوالاراكذإل # ىباصتلا ىادو ىوهلا هاعددق

 باهتلالاةديدش راندجوبكسلا لأن ه هريبص نود تل

 مبايشلاو اسامصلا نضاير نم 5 تةحو بيطرلا هب ضغئىوذف

 ٍباَكْلا قدص أن ءاهمضمابشيبإالاو رمهلا ةيضسش ءرملارعش
 : بارت هسشنم هشترت 5 تصحب هلم 5 اذ اف

 تاحالا مدقال ات # 09 امغا امضلا ىلع ىمنآأ تب

 بابلحلا قوم هينتببكو #3 اوةصرشعلا هدوهع يدعسدق

 < (اهنمو) «

 متعمد ميشلان اكر ملا سق وأ ل_خظفرح

 كَ ثاوذص مامغلاع امح * زام م ءاضسلاب لبذفلا جزم

 تامل اقلط ضور كلا ىب مما ضورلا هاش لق اذاو

 باسملا ىلع عا دق اهطبض #2 تامركححم نم دعأ نأ ئبعام

 بابءقاهراجي نمتقرغ * اهبفزعمأ راكحالااماذاو
 ٍبادهالاكه نم سانلاونيعشلا دا سوا لا رظان نمثنأ

 ىلوقءودخو عيدي نعمحلار هنعلاةْكسلءرملار ء«س هلوق :

 ا ح لكوعدت لئابر 5 قرفمب طخر مدنا تا ىرملا

 كانذالا للفن ربقو

 املثكم بوتكملا لح اهأأ] تدءف « ىل ةميمّشل| بشل | ةربغ تاءدقو

1 
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 هدمهش هرثآ رح الاب #* "| اننط ىبتح

 دس هلأ 5 اكو دودصلا ى دس

 هدو قب لهو هبت دّكَقل ام دي ءارتآ

 هدوهش تمأق هسفن نم 5 ادب اذا راهنلاوهو

 هدوعس تعلط ذا لضفلا بع اهشانالومءاضكحح

 هدوجو اهنيز دما ء. + انعم ىف ومس لازام
 هدوس>- قعتسأو همع عم اطملا تعطقت ىتح

 هدوقو هئفط سل سك طخ ىأ ركحخ داكو

 - هدوقتتسلالعل اريغ'» ىلا مقه هلتمرك

 هديرسفهقعي امي ن ؛# .امزلادبج ىلعوهزب

 هدوقع تظن دق ندا انه ١ع نم عج لكن م
 هدسل هبتعمب كو ةهئرعشلاّت رى ذاذاو

 هدفت مانأ ءاقلع « اغتافدهجتنكدق
 ءدزعو له ناكدف * ىذلا, ىل فو ىتح

 هدوج نيفاعلل ضيف مكضللا رصل ١ همقاذ
 هدوفو اهقرفي نا ىث_ خ2 ل_ظفلاب انقذدتم

 هدوعمج دقرطاخ نم < اننا ارذع ىالوم

 هدووعانيحابصلا دهع * قرعشلا لوي تدعي

 هد سعه سلال * وم ىأو ٌلاعد ىلل

 ةدنعءاسقل نم مادام ِ# ىأت دبع ا

 . هلوقدت دشن امو
 رس هنمرمسلا ىلع سل < ودب انموي انعم

 ريتهنم ضرالا ىلع اس ه« .ازنكه نموا ىف نءاك

 باهذ ىلعرهدلا فاخامن اك دب رادعل ارقصم ملم ىف هلوقو
 هدف هتسح

 < هلازغلا هلك سهغدص ةاكث دخ < هلاك غلب لاسم !كلموأ راضنلالسالسب

 هعابط تدصو ههحو نس« اهم تءىجلا امل

 هعاعشي طاحأ تف * هرادع فطابادغو

 امتو
 هع



 مورو 5 1 يقال 4

 مدوعس ل ةّرسسلا كلف * يف حال مس" اكلاو ا

 هدوحوام داانير دق .* نه ذ دف و فص»
 مدوسح بعت ىف لازأم ىذلا مساك نبا اذ

 مدورب ههتعلطب تهَرو ه« العلا للح هن تو

 مدوعرضخ !ىتح لضفلا + اسم اص نم قسد لازم

 مدوفواهتم ار ل عمود اعسلاب قيوت داكش

 مدجولم ىلت ىتح « الط اع ىره د ناكدق
 هدلتو د ذاراكحنالا قراغي ف يردط دس
 هدسع ايحاهلكف ب #* وليقلا قر اكلام اب
 مدواخ ادي ابنا علاش اهنيك ةينسلم

 هدبلو هتهمدب قد خيلاس سلرعشلاىف
 مديعتناوتعلط تح *« ائاصىركف ناك دق
 مدي هز رن رهداا د ب جلادقع اهكجلاف

 مدوقنإهل قورت ارهم + اهتاوج مورب اركي
 هدوق ليست بلاق < يهنلاد بق نكتنيلو
 مديدح ىلسسال رهدلا ف « ةّرسما ساب سلاف

 « (داجأو باجأف)*

 مدوِدُح تدي امدرولاو * همديحو هّنسفأ ىلبلل

 مدييضل هم هرغب ف 0 ىذلا وعز 2

 مدصإاللّةع”ىأف ل « وتب علا لرش ههجولو
 هديزب نعم هنسج نم * ىوهلل موو لكح

 هدودخ ترساف نساء + لم منا هاقس :ضور

 مدورو اهل غوس ال « قحراصبالا ضوسسي
 هدير ام هم لانفل 7 ايلاف مكيحمنت كلب

 مديرب يمد نم سانلل 5 ىوهل ارارسبأب ىرجو

 هدونج هتلةملعفنم « ىرولافوطسيل ازام

 اتم ع 2

 ع
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 مول نانفحأ ءاصفلا قوشتق *« ىماسم ىلع ودغت هراسخ أ تناكو

 وهام هءتلنو < هكينملا فاطعأ هيتزتعاف مورلاب هتسقل تح * ىماطم

 نانبفو + هئالغيف لات قروملارهدلادوعو + ةَرقفرطالو توق حورلل
 || مستلا دربنم قرأ عيطي « هلئامش ضعب نم نسما قرس ام اكةضور
 ترادف « لالزلا يذعلا اهقدص ةمادم قدر نم ئصأو < لاعشلالهله

 فكاهل ناكدهعدوتعتماظتاو خامسا سن" الارغث اهل لط بادآلوعئاننس
 أبي هل اردد ار دة امدلمأ مطقو # باح همام ضرما لو * امظان ةدوملا

 5 بهذ : تحضن اذ !"ةلصاح لك امو * تزال - ملاصازَنأ ال ع تلحو

 نامل قمقعلاو بي دغلا ىداونتب لّزن ىتح *< قب رطااكاسو اهتعراس

 طتمدقو هماذقا مادقأ تعدرت 5 هردإ ن دعونح «ضوعو # هسعرك هللا

 نيناهلا بكر لا عم ناكن او 5 هابقلت تح هنوعدرظش دعقف #ُ هب دن

 هاوه

 رهدا|هدعاسن نأ هلع سبلو *« هعقن هفاملعّشس نأءرملا ىلع

 بلح نم مدقدقودهبلا هتنتكام <« ندالا سوؤكن مان راداوق

 مدوذح ترثكد ق ريبصلاو #4 هدو اص نرْرْعِ م 0

 هدودح ىلق ىلع ماو * هظاملأ نم ناركحي

 مدوعت انظحاول ادنأ « لزرت ل فرط مقسو

 هدوعرتسرخدقرعهلاو#+ هلصو قراوو تقرب

 هدوؤت فادرأ بنك ف * املا هب داس 4

 هدوهعمأ معشر صخناو * هلفح 103 عدم

 مدوسعوىلام انتثبع <« نعت ددب ناوشن

 مدو د تقرت>ال هش تأ « ا نيس هأبم الول

 هدودو هفقرحال ىمهي * هعمد الول نساك

 مدوهش ىشملا همارغب «. هلونعو ىوسهلا بخ
 مدوبخ هعيفني سلف درست تسل ةداهشب
 هدي دمى مهيابح ىتمد *. نم ن_بحلا ضاير قسف
 هداذل خب لع بم « دةويهللاديبجح نمر



 هلامةسلاب هنم ىذزأ تنبعل“

 هيرق ىودهلا حاه ىذلاو

 4 تيسيعمه تتششس

 ال ماو اهاج هللا د قساب

 لها هتمونهللا علر ثدح

 امصا|خ رمش تسل دور كح

 ةءانهمنم نوف انل كح
 ذا عيدوتلا ةعاس ىدنا تسل
 سجرت نم اولْوا ىرذت ىهو
 ىو-هلااهتاحو 0 تقلع

 ىوطلا رح اهبو تقافآو

 اسلطم ىل اعملا هّلنا ىر ال

 قتخافاريناردبإ تنكح

 اعلا همس نفملا بادسو

 اعود كي الاب فنه ىيضلاب +

 اعولوو اما ارع بصلا تحاش 5

 اعود ضهتدازف ماشلاركذ
 اعوه ثيغلا نم كقرطلا لمسم «
 انعج هس انغم ىف ىناوغلاو *
 اغيالم وا هم ل: نايوعو 3

 اعومم ادوشابب بلقلا علو
 اعوضخ نييلا فقوم ىو تغقو 3

 اعوضي نأ اسطداك درو قوف 4#

 اعيرصنبلا ةفقو نم تنثناف *

 اعود>ارهدتكشو تلاق مث *

 اعولو ىرغممبامص ىرنك *
 اعولط ىكرسام دعبرأ مق

 تازننمم 4 دلبلا ةضسو رهذلا ةدمت 1 (( ىبحلا سات نيد ١ ف ظ

 ىلع ضرع ارح * قيقشرهدلا هنت ن ناخأ * دئسلاوءايلعلا نيب هلئانضف ا

 ْ 3 5 ءاضس دياهشتلا د ءارضخ دي نم هل يكسصف 5 قيدصلا ديعدنا

 ' مس جيا اير

 تورك داو مما ورعب

 اعبرس حار انس سأرلا لعشأ *« ام دنع اقري حال ان امشو
 اعواهلازامراسدمدرئا «. لبع كتلاو نغاللا اهأ

 اعود ر ىو نفطعاو ىنامح أ« اسسان ىدعي دهعالن صال

 ماشلل هقاشتشاو مورلابهيزغت اهفرك دولي وط ىهو

 بالا طوخ مسن ضب نم *» باضهلا ترضخا

 ةحاصفلا لح ار هدإا ناسا ىلع بذعو * هدقع رهذلا دم قار رعشدلو

 #3 هطوخ ضس قافالا لقدم

 / ءاوفأ فال لضف عم د هدروو قمع ةمهملأ ضاررلا عئاد ف ى مرو * هدرو ْ

 ءوانسوءواة يي تؤلط شما 00 1 #* هؤانثىلاسللا

 مسني لضفلاو العل او ىل !اهنم د ةيذسهم قالخأ فئاضص هل ْ ٠
 يضيف

 اع 11

 :(ىلاخسا مش أه ندمت ) 7
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 ررضلاو مانالا ثداح تاو *ام.بوطخلانافوط ف دجأ تازام

 + (اهتمو)#« ٠

 ركتبم كف حدمب هللع دو + هناا نلا سوفتولا افاد

 ره ىلع ضورىماشلا ةوبرب 3 تأشن اهنا الالاصالا ةيمث ْ

 0 4 بتاذملا !دندلارهوجل ه هعحو * باحسلاردإ اقدص ةرفواذ ىأرو

 5 هرامج اهي ىوادي عيطصم دي ىف ساكوأ #* هراضن وحلا اهم بتاذأ هقول

 ت'الّتماأم دعت * بسك هقرلا هلفسغلا ىلعه اد د باتك ثص ”موأ

 «لاالزلاءامل هيلع افط دقو د ىونلاةريح نم عمدلا!يفدةرتو « ىوهلا عمدب

 لاح ء اهتاروأ بادهأي ث دشن كثدشت * اتاري جالا لخ

 داحأو انهذم

 افاربنأ ةمششءاملا رض + ىركح 5بصلا نيعك ةرفونو

 امام عمدلل | اهلكتراصو * تضافف اموب ىونلااهل تل

 اهلوأو ىبنسلل ةدمصق نموهو هئلد ىبعع ههتم نيشن ى 2
 اضيأ هلندشنأو جلاتراصف * رك تاارييناكرتت

 اعومدلا ىرذت هنافح أت ربناف *« اعود مورلاب ماشلا قرب ماش

 ٠ انعومو مو الع نم نع اعيرذلبللا ف حابسملا ةيه
 اعوزح مالا ىرس مورلا آو * هته ققاأكءالا عزصج

 اعو صوص دق ىلقلان امدح >2 هةيسيقملا قف ناز بسفح

 اعفووملا قراط هانسو 220م1 طمسو هتفش تنقو
 اعوررلاو ىلئهناطوالا قراك * 3 ريغ اهعقو ىردب سل

 اعونمل صولا حار لاَْرَغ نم + هل ىوهب ىتسموأ
 انعماتوأ ادبج لمرلا ةاهمو * انسو ءانس سعثلا لع

 اعوجش مونأ | مطتال هلقم * ىركنعابلخ نفطا رسبسأ

 اعيزهلبللا نم سعلارمضات * هقر اذ رظان ىركك نكح
 تينحدالا دا يمك عالي هل 3 تاابشو
 سعب رسّرم ىركلا ىف لاخ وأ * ىذقناو لك الا نكح مل
 اعيمز ىلو ام عرمأ اناا ىذق ال هنراسمح تدعمزا

 تسلا
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 هتاردلطظ لع وبلا بلق ب اهناك باسرا يلظم ءادوس
 هناتهت ىف ثيغلا ىرابي عم * عمدع دالبلا ىلع ونت تدغف
 هنارين ًض ءانقمل 05 ةرودسم ىوج نم ىعملابلقلاةروسام

 ليصل ىف درغت ضور #* ىجنا ثيح يبارك ذ اذا ىكست

 هنا دوقع ّق مظلي ردإ اك # عسدا# اولولركت كفك

 كرام زدحو نات_سساهجو « ىلتحوأ ىبلا ضورىرت تح

 هنارودف ص طسخملا كلف هلااهءولب مار دلا ىف د ةمرود

 هناعرسق رابعالا ا #2 ايواط انملع ىدعتساف هدب س

 * (ىرحأ ن نم هلو)

 محض امنا الا اللا ص « ة راس قفالا ىرار دك م كش ىل
 ماا يش ماهلاشنلر ءكدلاىف < اهبسعنينر ءلا ةخغاشلكنم

 مصقن سل ادقعره نزلا ريش الاك دب ةدااخرهدلا تاسيفص ىلع ق قس
 مس اهقناق مق اهطاملا « فرطاوثلادق اهتاسدح ةداغوأ

 ْ * (ىرخا نمهلو) *

 يبحأ ناعم اهفىوهلا ىناغم « هيرثلحام ثيغلا داج ماشلا ىبح
 ةولرب دوهع ىرك ذاهحراطت « ابصلا عم نيريذلا ىلعأب تنانو

 راك هناضور اعسم لالخ + ىرح دق بهشل ا هؤامص> رم ىلع

 : ركن !قوفنم ءاكرولا هل ىصتو #2 هرب رخ مالا عاجس نواح

 عملا اذه ىف لوقف مككلا ىلأردهتاو

 ىرعام ععس هيلع ميسنلا ىرذ #2 يملا عم لالزلا» املاث دعو

 ارزضم اًرسءاملاتة ن“اكو 5 ارداطظامشو ءاملاق وفن 'اكبف

 * (ىرخانمهلوقو)*

 ىركف تريسح ل الل هن * ىلع راضألا بوذ ىرح سرط ضار

 رقتفمريغ اهلا بءدالازتبغ « رقئاملاالا بطزا واؤااكج

 * ( نفسلاىف اهنمو )

 رمشلاوءاملاتانن نماهنكل » انأليدلاب ىضرت سل بئاكد

 ررغلا عضومملابلاموجنالا * عضواهيان عهد نيئارسعلا مش
 < ل
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 ومالا باريمالا نبا تمالانباريسمالاوهف

 روكلابو -ىثعل ان ىركح ذءاؤالام_خركذ

 روهدلاليّمتمقورلاب » ايثلا عل مهاسكو

 ةرثك دئاصق اهل اوم ىلع سانلاو ةساجلا ىفامةدمصقل ا هذ هب ضراعدقو

 3 ىعو ىذرلا فيرشلل اماهتسحأ
 نودسلا ناوتعشسلاو ع ريخلا نعناسلل |قطن

 ١ اهعلطمةدمصق ىزراو1اركبىبال اهااوذم ىلعو
 رودضااورثاعتلا فمه « رودانا فان ىلوالانأ

 ريبعلا ىلع همني ادغف * مهلع رابغلا عقو

 ريثالا ىلع بارتلاهان' * ىرثلا ىلعزنيشم امل .

 روتتسلاو عقاربلاو حد.« -اوهلا ىف نم ىلئاسان
 دورسلانءماطقلاوةسن ١ نم عاضرل | اهف

 هلىرخا ةدصق نم ىندشنأو

 هلاك لا ادو هفتشاف » ةنافج نم لاسف ققعلا زكذ
 هناطوأ ىلاىوج فيلحابصف «. ابصلاحرأايصلا عبري ّمشاو
 هنازحآ نم نبق عجاوسقرو * ىحلاىلاداؤةلاروصسم هاهو

 هنائفآ نمقشعل!نونف تسرد « املاطو مارغلاق رولا نم ىلع

 هناردش نم صولا مان“ «. ةعوأنم 2 ا نب

 هناعيرىف رمعلاو اهفلأ عم « اهكبا كئاراىف عيصتو ىمت
 اذوب ةمرارلا + 5 ا ا اعلا فراخ و
 هتاغم لوح نفطي تايئاقلاو « ىدلا» تاقريشمىناقملا كح
 هنامقع نم ىلءس د لمصالا بهذ « هيىرحب نمللا سصتم طق

 هنالّزغ نعدن فشارملا بدع . < ىلةترمش ناك ل اللا ىوحأ

 هنانو بيذعلا ىلإ قوي بدع * ىلاب د عقم هيفدترت انه

 هن اعر دوس اهت-اق مورلل 5 بل اهتهر ذا شدع وشص عم

 هناكرف عم ىحولا لوزن ابذ « نكيملاضرأرادقالا اهب تطبه

 ءادوس
 ما وبس بج واو ورع رجالا ثقب جبرا مبوب كا” ييإإاا77 + 77



 ان

 ريضلا فر طتع ىسولاك + ىجدلا فرطتع ميصلاو
 روكولا ىدإحابصلافوخ#« عقاو هسف رسسنلاو

 ريسم نع ةنع الا ةكس كمت ءازوللا كءاوكو
 روبعلا ىرعشلا نماقس#* تضتلاق السهستذاَس

 . ريشملا فنك هن "اكب ورسغلل ىوهي مصفلاو

 رورسلا غم لبوهللار * ادماشلا عيرتطبهف
 ريطشلاريغائطاش س 3ملاىداولاب تالزنو

 روذصلا ىلع نيريتلا ىد « اوءاميطن نست ربطت
 ريدغوأ ضور نيبام * ىلا |:ىف تفقوو

 روصقالب مالسلا اهر #2 ودقل اناكس تأرقو

 رودصلا بانر دمقمم «ي ولاعلا يش وسال

 ريبكلا اهعماج يشي *« اردلاوّدبادهلا سعت
 ريدقلاّفلا ةدعةغ #« البلارارسأ فاك

 ريقفلا زنك ىئتعملا ند غم عرش ار انم ىل_عم

 رومالا ىف مكحلا اهبتع « اجب ىذاق اهسارو
 ريسظت نع هزتملاوهو_ةلا نسلل ا لضافلا

 ريشملا ىأرلا !ذنيدلا ب نمت ئذاقلا هن ىعأ
 روطسلا عمسورطلا بلد« كاع 7 عادأ ىلوم

 ٠ ىررحلاوأعيدبلا نو+ لصف ىنو عيدسب
 ريزغلابدالاو لضفلا + فيل نسج امّضلاونأو

 ريخالانمزلا وهو « لئاوالا قاف هل امك

 ريطمامح يغ ضورلار كهز ل ثمكقورب بدأ

 ريطللا اهلعمماسعأ دب اهناكرأ ىدمشمو

 ريرسلا ىذ قرأ لس ىولاطلا بانج وسوتم

 ريكنالب مانالانيسي هن. متاح مراكم ىدحم
 ريسثالا كافلا ىلع فاسلا دسم ىصتملاو .

 اع 0
 عى



 ٌريدتلاو قنزؤوملا ىلع ق2 رمل نكن توفت
 رؤتم اقوئ ار ةفتكقو ءازورلا تفقوو
 رادسأ من نمةنتك < هلا كتل 0

 رنات 5 5 انشا عت ترتألا

 مم قكْع طارصلاوةتكئالاوم نم تاو

 ٌريعلا بذعلا قلب ت « ارفلا طشىفتقأو

 زيورخ ةشناَج توَضَو ط هايل اًةَْسه تاعمس و
 ريدا ةمئاس قولو د« ادلا كلت تدعو

 ررطاَرَدَح ْ < تءفلت نا < اتا

 َنيلط َناَحعَر تامل 0

 َدَوَعَسل ان دوي داكت ح < اَنَصلاَو ككطع تس
 يا موت وسو باجر و

 َمَعَح نع آققانيتسس دمو ةمتم هع

 زود رمت د وب » وتحل عم تي رينا

 عم ىلعتترؤأ دك * ارالا قع كلزن ّئح

 0 الع « ازكلا نضرأ نمت ظعف

 رق فاول نم لمست * ئخدلاو ادحم تعلاجو

 - تاَرَوحَنَب ام « ُةَراَّرََع قوق تنثمو

 زيوقلل تامٍبهتلاو « ةتماهت رؤغ تطبخو
 رولا َةَعاَرْتمنرل ه ارالا حف سف تن رو
 ركشلاوخقل ات 5 انمى معلا داو نام تككسو
 روض لط قم ناضغالا فىئاوذ هن هَف تلمأو

 رولا ف ذاؤرازضه ه اتتلات اناث تربو
 روخزلا ةعاف كاملا 6 اوغنم اهتلتمدخ
 ريتصلا فاتت 3 اطعل نيرلآد تركعو

 يو هديزو * اكلا يو, نم تدزاو

 روكا عشنا فلز طنلا ىداوتعوتسو

 خبتلاو

 نامازس نان فنا يي
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 أرئئارسلا ل عأ هتلاو هدقتعم ىلع هرعش ىف كرفت ذب لوقي ناك هحو دع نال

 مركى ع هيف نفد ةفوكلان عضوم ىرغلاو هكرت ىئشر ناكولغتيراسول هلودو

 ىحءابخلا لوح رفع اموهو ىؤت عجز مهلاونونلا مضي ىؤنلاو ههدو هنا

 نباو قداذا ثعشي هنالدتولاوهو ثعشًربغصت ثعمشأي دارملاورطملا هلخ ديال

 اهلسرأ دقو هلوقهيدشن أاممو ارثأ مهل قيال هلأ دارملاو بارغلا ةمنك ةءاد

 ماشلا ىلا ءورلا نم
 رورسلانمزىفدهعلا « ريطملا ضورا . ةمسنأ

 ريضنل ا ضغل | ه دعو بد امشلا ماأ قسنأو

 : ريطل ا اهدهعم انى * استلا ءانأ كيلو

 كريس اهسف هخرشوب 5 ايسثل !ناكدهاعمو

 رمنتملاحابصلا ىاد 5 ىلحاصف 0 :

 ريطتسم قربباقعأ 35 قهنمرظنأ تةفطف تقةذطق

 رودبلا ناسح همق عب «* ارملاناسح ناك دق

 رورغلا ءامنمنابر « ىتبسشنصغ مانأ
 ريرغلا ىللا ةلامحو « اهملا كرش ّتاوذو

 ريدغلا ةفاص ءانغ 5 ةضور ةبدمشلاثدح

 رودخلا رنمدور اة + اهملااه دبارءامذ »

 ريرقلا تخأ اشرلاىناك# اشحلا ةفطخم لكم

 رينملا رمقلا نم ىبجأ *« بئاوذ لملب تعلط

 روغثلا نمروحتلاو < ارتلا تصئوءاضس 4

 ريلاناسس- قورلاب هب ايشلااهفطاعم ىدكف

 روغنلا ىلا ةعوراه#فوطلا ةانأ ىَت

 دوتفلا فعضاهطظاحلا ه ىفو ىللتق ىلع تيومت
 ريثنل|اهعمدم ردم * ىونلامون ىرجامبو
 روتلاو بئارتلانمم « اظنلاهلسأدقعلاك

 ريخزلاب دعصتسافنالاو عيدوتلا ةفقوبو
 ريعسلا نارين ءاشحالا فبكت قارفلا دبو
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 : ٠ "كدا نيراد2لاكم 03 الل اقع اليعم

 ا ىلع انالوم ”ىلو رم يزولا انالوم بان
 ا 2 «ىولاطلا بحملا هال وم لاح نم نحر شا مث

 ا ”ىوغ”ىزوردنم اد كبصرغثىف قل اذام
 "”ىلكحي نيديلبال 5 - طخ

 3 0 ةلاعف ه« اهنأ عنايطلاىريو

 "يضخ نم هللا فق يرشلا بوتكم ىفاو

 ”ىصل اذخ أ ىفهاصوأ د ا

 ةىررلا ساكلان ناكال 3 هقارف مولهاقسو

 "تدلع عمدب 1 *« هدعن نم ىذحلاادغو

 « ةقو لخ ىلا اهبف « ىكشيال ةيرغفف
 "ىوةنكرىلا ىوأي « الو هبمحي راجال
 -ىكزلا يشلا رهاطلا في رشلا نكرمملاالا
 "ىم د ض.. أ لكى فسكت ريشلا عرمشلا ىبح بات
 "لري غنم هيد كك لع حل ىالوم
 ”ىمشاهلا ”ىنلا ىنأ ىصولا ةردبح ءالوب

 -”ىبنلابدوفكن مكر * [*ث ذخ 5نمنلمنال
 -ىمكلا ىلع <ىمكلا اهمف « .ايناقمهملا ثعباو
 ”ىضم نعهارسستننء © اضَقلا ذل ةيراسول

 ”ىؤتلاربغ هلالطا *+ ىفنوس مل ةفارج
 «ىنلافةيادزبا عمر اندلا ىن ثعمضشأو

 نموشْررو » ةحاصمأ ا ءاس هنم ىرحت + ىرعاسر مسوأ * ىرباسدرب اذه تلق

 نموشو ءافمس نبا نمةباكشو ةيولعة عفن هبقو# ةحالملارا وأ هام
 ةيزردمهل لاقيو هللا أب مك اما ىأر ىلع سال اهنيلئاقلاةدهمملا ةفئاطلا

 هلوقو طابخلا ىزردلا عمو ماما ةوءدسحاصوشو ىزردلا نيس ةبسن

 ْلسو هلعهلئا ىلص"ىنلا نأ ةعمشلا معز هنع هللا ىضر "ىلعوه ىصولا
 ةئحلا ل هال فلا سوه وم ربددغىف هعم ى | نيح فال انهل ىص وأ

 الأ
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 مديرو 92 #3 و ؛

 مالا فلاش دع أ لن هه ادبأ دف  َتاََع نم هكلامف |
 | مهم ريغ لف انط ءاسف «© هعئاتص قاد ءاس ءيهاىوس .|

 | ىمندنع نا ا * انطفنكَلَمْقامفَضرعلا متاشو ئ
 ١ متنلاو عاقلا ملم 1 ٌىرعي كاد 5 متنلاو تاسحالا لاذ نيزعدال

 مرصن هزبغ ىذا ذوو ثوءرا وح * هلتريص ىذو مرا خأ نك

 مر تبلا أ ّضالا هاطظو #2 هتنطانتمب هم رمدعت 7 نما ١

 ىبش نم قالخ“ الاةوفصاجوةصأ #2 سلا لكىدادو نم هل نما

 مدهنمريسع ىَوْضَر نكرهلريسص « ىف لؤقأ امنا لوقتلا ىلمضا
 مركلاو فوُرعملا نجسف اهناصغأ #2 تةسول!سعلا ةناكر تنك د

 لس ىذب عرالو ىوُرحع زاد «الفّسطَرلا نصغلا ىوذو توصف

 ٍْ مهسلاب دولا ناك دقرد اج # هدو ئوللا طق_دالع ءحاعمالو

 ا مملاونابلار كح ذوق قرؤي 5 الوقارب عمد لّتلط ىلعالو

 ١ مهفتم رعدقع ماا اه اشو 5 اهتلما تاب تحف ل ةءاهذ+

 ماكلارهوح ماتظن دسةعغنازام »* ىو قدصو دو قا ىلع لساو

 ةفخ هتمدشل ق ةتغف 4 ةفاطللا ةقالس هئانمث نمرتسعت مالغ هلناكو
 | ىنامالا تيد نم ذلأو : # اعرف ن ملح 8 ةقادرأ الا طاشنلا

 »* هلحو هطبز هباىرمسق هيلق أسمي هفخَأ هلثماللا ع 3 نسملل لمقول ٍْ

 بتكف د عقار هلَنحو اذا قرخ لك امو * .عئادبل وبأن أمزلاهنمدبلف ْ

 ةسئاهلا 3 5 هيي +

 ْ 3 # : هيأ نم ةثوروملا

 ”ىور س ا 0 7 ا عدل 6

 ةئرابلا وم انو اه دكت ءاووزتا ع نو
 "ىلا ىسولا طقمو متك 6 ركحلاىك 0

 ”ىلءلا فرشلا ة-اس دص كاف ماش | عر تلح نأ

 "ىوسوملا فءرشلا نبا تن كي ريشلا نبا فيريشلا عأ

6 1 
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 الط س اك حارثاب مرغمء ارش « اهرعشأ دغابالطالول تنك ام

 الد, امصلاب اهنع تضوعتالو + .اكسىلمورلا ضرأ تزيذعالو

 البجلاولهسلا بوت ىاوملاىب » .ةبمار للا قاتع تيطتماالو
 السعام لمرلا ديس لثم حجباسو ه هّتعرس فرطلا قوفي فرط لكن م
 العشم قفالا لاله ادغاردب 2 ىريبارسلا ينم علطتاذا

 < (اهتموز*

 الكو ادراعامو اضيرااضور + [عجتتم مورلا ضرأ ىبأ تف
 ةلءل اقفانالومن انس نبأ صور هل تلد لضفلا ضوركارش لافوت

 لفل اهنامعتىلا ةافعلا وعدت *+ ههاومتراسىذلا داو اوه

 < (اهموز +

 الاسلئاتسامهملصالاةساش 8 ةناغركقلا ثان نماهك اهو

 الع اغرهمدقناف كءاوسؤفك ه اهل سلمورلا دال ىف ةسيرغ
 هلو هياجأف هيادآ فطع اهيتعميسنب تزه ةديسصق هبابحأ ضعب ةلبتكو
 هنع هللا افع

 ملكن مو بطرؤلوا نم نيطع- هه مظل فرهزلا موختلاك تحسون
 لعلب قةالاىرارد نبي تزن 35 ارزذاقنلامارآدج تدلقو

 مأن مطير لوضف اهبترتع # "هلفاروهزلاطو حف تابقأو
 معلا فارطال ا ةيوض#+نيفطع_ علا ةسام نيطرتلا ةلوشصمءادمج

 ململاكرم خرشةبامص بص * اهمداؤفلاو تفاونيح اه اك
 مي تان عرق فرط" كب © ةتيلرطقلااهاكي ض اير اخ
 مدلاو قاثملاودهعلا ضقان نم + ه.قرتتان لامخ فضل اقوُش
 مط ردا مستصرسغت نع ه# ىتتناوكلالا هفنزملا كاشي
 محسمو ل ممن هروغ «ةكحاض ضورلاو ة- داضؤرولاف

 مهلا نم برضئوهلاو ىنتتسف «اه نوصغا!فارطأ عرلا بذات
 مركجخ أ نمباتعبتنأدقو ه اهلئافشنمىأ هن سحابامو)

 ىعسقافنلان شاو لوقىلا صك ٠ نذأ هناالا لوبقلا بذبهم

 مسقنمهولتيام لدعلذهاشثلاو +: همعاسقذمالاّدولا فرعبال



0 

.29- 

! 

 مم
 3 ااا ا عمم

 سف الا باشا اد رياض وتم »+ الفار لئاضفل !للحىف تازال

 ىسهنمرذعلوبق ماركلانأش * نفةرصقم تناك ناواهذخ
 سعلالالازغلاوةلازفلاهجو *« اهتسح رهابلونعي ةسماش

 سوكالا تاعرتمك مت حارنم * انعم ف شرتتلزالابب مناو

 هلقدصت نم هلوق«: دشن امو

 مغارضلا لعف بطلا ما ارضى اهل * ةمزعوم تافهرملا دهب ءاضم

 « (اهنمو)+

 مظان لك تمق اىرمعا فاوق * علاوط مومتلا لثم ةرامسس

 معملارهز قوذ"لط طفاست * اهظفلاؤاؤل عامسالا فطقاسست
 مراوصلاب ال طفلا عاربر عبس * هرامذ ىمس كلما اذهأ تمقب

 ىبس اوم اهيفو ىح امكامطبل مب ةبعكك نانو سورحم كراش
 ١ « (اضيأ هاو

 الدع هياسحأىف جمس ناكول * الدعام مكلا ىف ازيا هنوؤك

 . السالال © دودقتاستامنع » هرطاخاناواسرمذي حارو

 الغتشمننرعلارو>الانتاننم *ىو*»ق.فو امارغودصد فدك لد
 العش ىمالانا رع بلع ىمبم * ديم مراجع اريغى وهلا

 البرت ىجلا هنا قساب نيباىلا هب هداك حو ىوس مار
 اللعامذور ىققرو ماهغلا بوص 9 اهدسفمريعاه اةسقشمد ىجم

 الذ هماك افرونلا كب_عضيو ». ةمساب ءاسرالا اهب لت ىتح
 التةمقو رلا بامشل | اهبف تبدل « هزم ىل رفلا بناحلاب صخو

 الفأامس ارد, تءاطاذا اهم *« هيث حو هالا ىناغمو ىوهل !ىغم

 الوريوغلا بعشالو قمقعلا الو *. ةمظاك ”قرشال لزانملا كل

 الخ اك ىوسج ىف ل ربسملاو * اها لوقأ م ةاهم لك راد

 الف تددص نا امأو داما ىووم « انفند ىلصر صم نم كام

 الزغلاووهللاو ىصا !خرش تقزاف < امقرف دعت ىفا ملهي هللا
 ع
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 أملا ةحاربباوملا دقن«. اهرهمو فزتوفك ىل اركي
 سال ا نودع اليل تقدحأام *ي الفار ةرسملا]ل-ىكتازال

 ] *ب (ٍباحأف)*
 سعلآ ف ئارملالوسعم دق مأ د سفنثب هل نم درو دج

 سلمنسح أ قورلا بابشلا سل * مسايسرذ اجو أ ةرجو مرنم
 سملانوصغلا ل خاسق تسام *« ناف هتماق "طخ اصئوتم

 سرخالاكه فطن هم توراه + ليان هنم ظءلااف ان راذاخ

 سنكلا ىراوخلا رهز ىلع اه *« هيتهز ناسحلا ةئاغدةعمأ
 سكم ةيط دم ماظنلا نسح < هئاز متاو بطر ْواّول مأ
 ستوم نب قرو امج اصغأ * ىرذفتنغ ءانغةضور مأ
 ىءدتسلئالغاهفطاعم تسكو «افراطم بوذا ىدنأ اهل تكاح

 سترومو عصان ضأو ناف * رجأوأ عقافرفصأ نيام

 ىثامو هنمدهعلا ىنانتابص < ايصلاثرك ذأ ءافهةداغمأ
 ىسااموهاوه نعرمصقأ ل قلاو *« تءرغدقاصلا سا ارفآو تاو

 سلفم "هلكت ىشاملا رش نم ب اهبوهلا ةسقي ةفو تفاو
 ىستكم لئاضفلا.لئا.عشلا وا د« بقا“ لضف باهشو دحام نم
 سنؤملا ملا نملاصولا تح * ىفددعابايشل!ناعبر تندظف

 - .سحمو سخ ول نيب ف قلاو + اه فق نم ةنانرمصحأ تةفطف

 ىس د ئ>رعش ل الب ءامدل ارق د اههجوب تمل باف تنآمطا ىتح

 ىستكتو هيدتري مع بوث ف « ىضذلا هش تنفخ اديامل

 سيكلا ركفراحو عيسصملا قلن *« انو دسرخًافاهقطانم تقطن

 سقأل_ةفلاكبالعلابهش *« ىلتءانمباهشلا اهمظانوالو
 سرغملا ببط هشعئش عرفلاو د_تغ ةحافخ ىلا هامخ غرف

 سحرتل ا نويعاهت_ءهبل تاخ *« ةضور ةقي دح هئماشل تفاو

 هسه امدقدُقلا ءافش نول

 امسدقباهشنم بعل ىف
 اهدسوءاعسلا ىف علطت بجذلاو

 سلجم عفر ءايلعل | أوبتم
 ليلطالا قوفوهو تباوثلا كاذ «
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 . سدنلاااقب بندوعبتص « هناك موهلا رهز هبسرط
2# 
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 | نكي مراعشالاروت فتعتوول تارطق * دا رقدساو ||
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 ىبحاو 4 دولا هنيشال

 سعل أرد علي ىل مشب عيسصلاو 5

 ترد راولادنع جدلا كسم

 تبينسرلا م 23 مدا مسام رهلاو

 صهاورنودغلاوؤو دشتريطااو

 »ع الطاع ىد.ج سل ةعالدلا ىلعو

 ايضلال عاام نوي هزكسانزلو

 ”هلايءاهسشن اهلا لا
 تعئإأ وهل رام تنطق مكلف
 قىفع ةحارب ىلامآ ت درطو

 ةهرب ىرعش ل دب سلما مار
 ةرابص داهسلاب فرط تاكو

 نمرج ال درولا كح ترظنو

 ذاسرطااّدلن هتةخّناظأو

 هر ةَرغرهدلا دسج دقعاب
 انلامآاهل تح ةيهحص لب
 ىرولا اول اط فول اط لآنه
 اهتانآ انل تسملت بقانم
 تركع آل ةاضقلاب ركف نلييو

 ناكل"
 تيلرلا ريد تاهس رسو

 تارا بلا ٠ نم اهل سعف

 يدان قاما

 سلال نيم 23#

 سفنالا رْزعلا دحلا ةملدع نم

 ىدنكم حبلا مقسلاب بملاو
 ىسروح#هروتقواه دصو ند *
 ى.ملارهدلا قس دقاع تافغو 4#

 سلفملا لام سأر ىلا نا *

 سلما :: صمكج هدح .رطف 37

 سعنلا نو.علل ىون تيهوو
 سدر! نومع تدرس دقو لخ

 ىستكم لرعشرا دع ىش وب ىسم أ *

 سام نم العلا كلاحامزارطو

 سدقالا لاك ا مرح ىلا تندق

 سعقأ ىلاعملا نم ”ممشأ ىرذب
 سرخالا قطن ناسي داك اهنع

 سرغملا بدطت انثد2 تدفف

 ىست هد ىركف هلل س اك
 سك الا م مالا ل ةعاببانرط #*ُ
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 سلخلا لقن قوذلا اهآرالا *

 سطر مود سمن ”لظتو د ادعلا بدت هان ماسلا

 سفن ملهنءىوذصحامسصو + احددق ىركف مال-ظو هتيجا

 سمسم مويه جوك ن يبا قلط : * مسارب هل رور اال |
 سسعمل ىهنلا دي ربغي هاز « اهحود ىفاوق نماهكحرلاف
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 عام“ اللو »ع -”ىرودنز دل! دل .« هرخدهدامع ونأو * هريصع تانح

 *« :ىداه بوطخلا ةلطىف ءاتسحروب * ”ىرو برش بدعلا هدروم نم

 جسنو 4 عب رس ديدملاو هركفرحيو < ىداحلام' الا بئاكرل همركتدصو

 رد دوةع نوصغلا دامجا ىنح اذا « عدرا ىنو نم جامو ىوبأ هعبط

 روس هناكف 5 مامعلا رض تعتلا ن نمىرلات اماه سلأو * مامغلا

 ةروص ىناعملا هملع ىلحت يحن. < ناسحلا دمغا نودع ىدعأ + ناببلا

 هظافلأب بتاكاذاو « هروسدعي ةروس لضفلا تانا هع ىلتو ارم

 ضارر فرط فرط حرم مكف # هق.قرو هنقناكولر كسا اًدو * هققرلا

 لهل ىف هنغالب رمشن حافف + روخزلا ضغركملا دس هقئادح نم نخل «روثذملا

 ىتاسل تءلخ د هرمشنريبعءالظل اريذع ىف قبعا ذاروثنملل عدبالو * هريح

 »* دي ردا!اههك اوك ةسهاسملا كلة نم <ىلعةرشأو <« هيردلا هناثنادوتع

 سرطلا هجو نم نيزتاهطةننالخو < دجنادياهروطس ميس تيأرو
 تبكز وذاك ابر نمو #* داوسلا| هنول رد نم امع تحسم * دانا ةرفص

 : دليلا كشك

 ماج ّنهقوفىفاوقتلانمو * ةَقيد>نودغهرطسان أكف

 اولاطوالعل !بترىف ا

 اد-اصراندلااورعاوملاسوأ + اعراصمدالملاو“ الماوبراحنا . ١

 ضس نم اوءورف تقسف * حالسلا ةقروهانوصغداملاىبرفف اوعلط

 دوفولم_ماونأو * ان دعم مراكملل مهفك !اوريص 5 حامرلار عمو حافلا

 نم”ىلاىدهأو *+ فقوفهتفقوتسا لع بك ارنموكف «انطومةداعسلا

 عمست لو * ىرطت هيرقف مورلا»”ىلعدرو ىتح « فت ةفرط لكب اك هرانآ
 *« انعلا ركو نم نييل!بارءراطف *«. ىرصب ىأر دقامم نسح ايىنذا
 «ناسللاودملاو هخولا بيرغتمانأو « انئلاراش هع مداوق ىلع ترثنو

 سوك هنو ئبرادف *:١نالداو ةيحالا دةذ لب لغال ادّمُذ ةقرفل!تسلو

 « ناذ الاءاوفأي ببل لكركفاهاسج ىستكو *ناهزالا اركستتارواحم

 هيلاهتنتك ام < رهزلا نويعاهتمءاح ىضغتو < رهدا!لقع اهب سوو
 «٠ زلأ هقلخ قيقر نمامركسص ىديعتساو هب زغلاهعبام بئاص-رطقسال

 0 لا

210111 1 [| [1 
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 | هنالهتياج ىف اهلك ض رالا تراص دمر الاو بارتلا هس ذمامهدحأ
 .ىل ةمعابو ءانعمىفو هللا ”لط

 اولاودقاك ةماركضرالا ف + لادذا دج ”طظارحام .

 ] اولاك اعجب هلظي سانلاو *« بعنمهل وبرع اذه
 | هيلع هللا ىلص "ىلا تازممماهيف من ىلا كسلا ب وسنملا ةيثانلا فو |
 ظ ني رخأت ا ضعب اهحرشول و

 ةيزاىوطناف قلم ضرالا ىلع *« ىرينأ كلظ نسجرلا هزندسقل

 هك مءاسطن لح لمرب رثؤي « مل م كيسثم راججالا ىف رثأو

 ىناحور

 للطظحورلل سلو حوروه الل ةيريلا أر هطل ام

 اذهلولسق ةدّرم راونأ اهنالةكئاللاكت اناحورا اذكوهل”لظال رونلاو
 |ري1لبقو هضام ىنذكالو هبتكول هللا مسا ىلعهدي ”لظعقءالثل هيتالاروظأ
 هل طوف ضرالا ىلع هلظ عقيالثل هلي رككود لبقو هلظب مامسغا نال هلظ

 ريغلبقو نوتعالثل نيسذ مهل ةناهانيإسملالظاطب ناكدوببلا ضعب نأ ل نو

 ةدارال سباع ميال لمرلاَناف دق عضوم كم دق عضدل لوي ناكركيى أ عم
 هنال اراهظا رخا هلل نالو نيكرمشملا نم هءلطد نمعهرث ا ءافخال ىلابعت هللا ||

 ساينلااهدوقو قاارانلا نما وصنع نوكسساو ا ل
 ْ ملا :رفكلا ب ولقد وسق ٌة دش ىلع ةلالد وةراخاو

 فئطال او برت مزملا هلدنحو # ( "ىولاطلا دج نيش يورد لا ءلاوبأ )ل

 مناف * هورملاب ضققيرو * نيهرقمسسلا بضقيف هلامدح امو * نيرق

 عابطلا يثاو> قبق ر + مركسجا اوىلاعملا لملس * هونعتابأملانودح

 : 1 لام الاو

 كييام اشم نكح: هنكف « ءرمالاصخ كتمعأ اذا

 ||| رون هنال ضرالا ىلعولطظ عيال ناكمالسل اوةالصلا هملعهنا لبق اهحراش لاق

 أ اروثر اغا هءاه ذ فن اكفلهرلا نو درعا قربي فيريثلا همدق نوك امأو كلذ

 دج ني يورد ىاسملاوبا
 ىولاطلا
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 نمو : بدالانا يد ءانزك ذاكى غبدحتناويد امنا لءذه تسل تاق

 هج-رتلا بحاصرعُس

 احالل1برحلا ىفهنلا ىلاو <« ىدعت اذا كانك حاس الأ

 احارتسا هحماسملا مزل نمو 0 بعسنالللا ىلع بعت نك

 تبادر

 ىدالبو ىتلحىف ىيزمال *« داو_ةلان ىندوب نم ىحاص

 داسجالاة يحتل عشت ىأ *« تداول اتتاذاىرعش تمل

 « (اضيأ هلو +

 اناستنانيعلا نا اولاع كذا 9 ىرولا نع قتنتل بخ فكنا.

 ىلوق هنمنسحأو
 احاكجرادلا فرش كو + اولا فوخ نيسعلا فكنابخ
 اهتاسنانيعلا فل _قادا *« اونطش تأ تنك ثتفخ ةريسغ نمو

 ةيزمهلا بحا هلوق نعلئسدلا هدئاوف نمو
 ءايضلاو ةعفر سعتلا هنأ « .هسفّراتلا ىقحت لضف سمت ]|

 ءاصخاا لالدنلاتنثأدقول ع« فنا | روف انخم ىجذ ام اذاف .

 ءاقفدإا ءإطظط نمتالظأ نم # هتعدوج ساةمامغلا نأ تحن

 نأ نم هولافامف مهفلاخل هلىلد< ال ىذلا مالكلا نم همقنمحراشللام رك ده

 نا ىلعءاش تحت لئاطالامالك ذو ةلاشملاءاطلام همف تلظاو نيئاغب ءافدلا

 نم نيعرييص هعاج عم ءادلاو ةعاضالا ئءعلالضلا نمداضلا,ت اضأ

 نيعججأ مهللع فرحت هنا هم ىدنع ىذلاو طلخو طبخ هضو ءكناملاوأش حلا

 اذكهوهامتاو

 ءاعقدلا هله طنمتلظأذم »« هتعدوتسا ةمامغلا نأ حسن

 لاذو ةموعنم يعذمو لوهجلاةغمه:لوعفمال ناننس تاظأو هتعدوتساف

 ضرالا ىعع دعم ”هلمهم نيعو فاهو هل هم ةحوتف لادن ءاعق الاو ةمعم

 هلظ سالت ءلظ أ مامغلا نأ ينعملاو ةغللا بتك ىفهنجترمدم وهاك اهسارتو
 عيدب ىعم اد هو بارتل اسم نع هنوصبل هدنع ةءيدو هذخأ اذل5 ضرالا

 ناعم لسا تاظأ د.هوقىفو هازغم فرعو رعشلا ةوال> قاد نم هفرعد

 1100 ذأ ا ] ] ]ز]ؤز]ز]ز] ]| ]| ]| ]| | 01

 تينا نوب
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 نوفاك يئاهكلم داخو * نوسعلا راسدتأ هللا زعأ
 . بولا يشمل هنق ىلع * امويرعسلا لالا ميسأت

 هلوق ةجررتلا بح ا طرعش نمو

 لسلظ عولضلاءانحانلظو * لبقم بحلا بلق ىبر ىتانهل
 لاغريسهلا دع هنلسي * ةعمدءأم ن نمدرولا ف تكملت ناو

 نسةماقسلا: ىعملاداؤف * امن *اكرافنلا اذه تفلأ مكف
 لوذ بولا هيلع رح * امن اكفمه دع ن مانع نا لدعأ

 لواط قارفلا دعب نمىهاهو «. الهاوأ نك بلتلا اذه لزاننم

 ىلع نينعاظلا نيبل داؤكغي < قجشيأ نيمركالا نيالا هبا كل

 لوفغق لوفال دعب لهر دبابو #2 تتار امس ف ىظأو

 لوزنتييحامىداؤفىفمهو + اواحرتنيأباسحالا لما
 ليم دودصلا لاطناو مهلا *« قتاو ةانش ولل "ىنع نولسع

 لس نحل ريع وىردغي + 1 يحباما ف لدا

 كرد دارأام ءود د #4 6 نول ذاعلا دارأ ىطو

 لسلدمانالافه«بلعىللهف  ةلامبتيأرذمىلقعاضدتو

 ليدهض ار)انانذناقوفهلل * ةركسءانرونءاال ١ ئداه امو

 لسعوانل اهبلع قوُدلا نم * ادئاصق ضايرلا' فض ىف ددرب

 ل_لخ هلع ًائانو فيكو *« هداؤوذ ىذا نيبلا نأ لمت :

 لوغو ةقر نيم هسلع « ند ملوىلامللا ههسف مك لو

 لملتكنمقاوطالا,نادزامل ىووهلافتقذام تق دول ىوهلا امأ

 لوصو سمها لصو ىل 'ىلامو *. هرهدفلالا قرافأم هنأ ىلع

 لوبقو لأعث اهيلع بسبب « .ةضيراضارفانصغ مست

 ّش ةسءابرعابدالا ضعبهلىدشناو

 ودضت حراما رعشتام « حرش ااهلءادعةنحراخس ا

 ١ ل +8
 انف »

 لوم سؤكلا ف هسلع رادت, ب ان 'اكداؤفلانالذس قفص

١ 
١ 



 ١ م ِ# ٠ ىذاوعنيو نب مكخاحالا

 ىرح ىف ئيبلا ديت داز دقف هيلا 5 قمالظوكشأ بلا ىف محارالا

 ىلق نعت ماخأ ناريس جعاول 5 هاف هيلاسخأ ةعاسالا

 : عك ,لصوبو ىلا لئكديبف * ”ةجنر ةكاه مف نم ىززلا قاع
 ترغلا قريشلاةن اع نماهمتر قلع# هدعبل ”ىلعات دل! تقاضدقمل

 بض نمريحأ ءالأ مو دغاو 5  ىلظةلتىةفقو ود حالاذا

 يركن عح رفيو ىلاح ن ءلآسف#« ةجر هسفقالو حاصفا ىناخ

 برقا بدسو أ سنن: أمل | بنس ىلع « .ىلدي مج مج .تحفوذ انآالو

 .برلا ىلإ ني زياعلا ىوكشءاغف * 3 ىالوم ىلا ىناو

 : ة(اضيأةو)+
 قزاتأاارلا زكحراءاطم « انقل مكحاخ مدأ قهلا
 اراقعلانوفملا ةسبرشاو « .اننل دقلا كلذ دزو ىهلا
 اًرادتقا ب وا_ةلاىفهظل لنآ « ىوهلا له ف عض ىلع ىلا
 اراصتانيرباصلا ةّوق ىلع + اهنطعا ىوهلا دونج ىهبلا

 ارابطصاتةطأام هتسح نعو 2 اريسصتمقللأ بالا ىلع ىّهلا

 اًراسمْح ا ىناعد ذنم قلأ لو 3 ىوهلا لوسر تنجأ ىهلا

 اراهجىرمأتإسوىرمب *+ ىضترق امب تيضر ىهلا
 اراكن1نولذاعلا هنظ ناو * ىرت امقريسحملا ىف ىّيلا
 الا اراهنقالتلاو اولا عسب «  هلاريع ليل دعاهلا

 || ملا ان. اك قءاش اك فطا ةحاصفلا بسلأْسأ نم بولس ا 1ذه لوقأ
 دهعام لا.ع:ساكح رخآىلا قي رطنم مالكلا لقنوهورخدلا ةقيدحب
 20 ليكولان بال هلة موانهاك لزغتلا ىفةاجانم او ءأعدلا ىف ةلامعتسا

 هعطيو تعمم ىدعي دجولاو * هعومم هاج دق فج براد
 هعورتداعبلا ذه ىتمىلاث *« يونلاب عدة 435 ئلق برا

 جرا اكول هثللان م“ .داؤف راسالبالا وأ برا
 لئاسرلا ف دروام لامعا هنمو ةدندقلا" تس برابرركصب لزب لو

 ففيشعلا نيا :.فيرطلا باشلاّلوقكءريغف تانتاكملاو



 اعضو ميدقلا دهعلا هلتظفح «. لاف هانحام هسنعهللا انفع
 +« (اضيأ هلو) +

 تدقرو انش ساو ةفان دع أدماعل بقي نوح ىنهجو لوتحأ

 بوا_ةو عاضأ ىف هظحالت * نينعأ لعأ هللاو ىنطان ىفو

 ةدانعىلا لوقك اريثكهولوادتانعاذهو

 لئقم ىّدو هجؤو كنعدصاو * ةعولىداؤفقو كل عونحأ

 .ةضأ هلوقو

 بول: نوسعلااناقلتنيس انل * هبحسانلا نكي بيبح ىببح
 تي زقداعتلا ل ىديوهناو * هداوفو قلما َّق ىندسءاس ٍ

 بقرراشأو أ نمع فاشاذا 35 لمةمهنمىوهلاو يع ضرعيو

 بونجو نسل انمسرخعو »* قلل نيح نيدعأ اشم قطن

 مامتنالو
 نوب ولقلا ضعينفو لع م. ةملج نوناظلا نم ىلسق كاذاو

 ١ : قوعهس

 بدحاو باد !اوفرطل اهمضرث اف 5 ىرطانو ىلق قولا هبف عانت

 بحاوح عواضلا”ىنابلع « نيعأ بصلاىلق نمورسظنتو

 ةسسرافلا ن هىتعم ةجرتقهلو !

 دمحوتلا ةلدأب ةءولمم « ةنوصشم راد نوصغلا .قدو

 : دينا
 ءانسمالاو حامصالا ف نوعس #2 مهثاعمومهداعموحت سانلا

 ءام«ر دس ىرزملا كب بهجو نم #3 ةرطنةدلل يس ىذلا ايو

 ءادعالاةنامث تاس ىئخأ ه« امتاودودصلا نوش سانلاو
 ةنعابر ف ىلوق اذه نم نسحأو

 نبا رجل مهرعريصلاو * ياي ىع تضر ايجوم رههاع
 | لنساللار قءاسرا ىف تعم نأر « ىونلاطاذا ىثتخت نركي

 «(اضيأهلو)*

 بصلا نم مالملا اذه ىوطن..امآ * :بلقلا نم مارغلا اذه ىضَعْمب امأ
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 حشر ىاقمنمو حرقىدبك فو + رسجأ ىمد نأ اميعسدلو
 مالك فرو شم هنا عم ىمراغلا نم هجرت هنا لان سح ىنعم لالا تدبلا فو
 بيبشنبالوقك ائيدحواميدق برعلا
 * بوتحبهتنأ ىضتل ىوهاو « ترساذالامثلا عبر ىبح اص ىومع

 | ١ ١ » بولتوبتك اعل لسعو تاقخ: م. ىوعؤال الق تزينعو نوفو تي
 ا
 ا

 تالصعلاب

 هذآ اآلوق هاثمو +

 ىرتتساةرسلا ت2 ىدنع تنكدق « هن تحصق ىرس اهتنئاو تلاه
 ٠ ىرص ىلع قل امو لاوه ىط 5 اهل تاق ىلوح نمرسصمت تسل

 00 ةدصقن ملاقف ىررخانبلا ههنانو

 ىدابوأ ريذاح نم هلق ال *+ نملك انع تشتقدو تلاف

 ىداؤذ نيأو اهل تلقف ىنرت « هوك كفرط مراقد اوت انأ
 2ضظ2ظك211111111 1 1111

 | « (رهز ايلد) +
 ٌ ادقرأن أ هبحىفى نبأ نم * ادعوملصاوب ىلداكرلا لعج

 < (ىرعللو)
 ريمص ىل نيأو .كِبلع اريص * ىةعرهدلا نأ تعزو

 ىلوذءانعمقو

 ىحلانةبندري غن ماورعسدقو + اسعضوم لصلل قش[ ىف نولوتب
 اسملصلا بلطي هريسء باق ىلامو « َميلسداَوُملل ّمنأَو َمكدص

 ظ < (اضيأ تلقو)*«

 ىبح ىلع ىئاؤلا نم اوفاش + ىوهااّرسم ىلق اوعدوأ دم
 ىلاوذخأ ىتح بلقلاب * اوعنقيلو ىلقاوبهت اف

 اضيأ هلو «ديىلعادوع
 اعئاوالاطتسا ىح ةحود ىلع. « افلأتدنق ةنانئصغك اّمَف

 اعرتم بئاصسلا س'اك امهيةسيو. « 'اعج ضمانجلا حدض امهبنغب
 ىساذادوسل!لوقنمنيملخ .« اطساذانامزلا طخ نمنيملس

 اعجوتو ةقرح ىلتي قبأو .ه .هتنج بئذري_غنم ىنقرافف
 ا يي

 امع

 دادس اند تا تس اي نسا

 انعدضييي طمس وف



 ل

 هلوق لوّعنف * ١ نا لم ناحيه ١ 5 0 العذاب ذاو

 نال باب عيدب نعموهو جلا نيفتكلا عمم لابئاد نبا ل وقك لانا ضيا

 هيلمهف بئبل عمت بوثولا ديرب نممريطتو هفوخ نم لءاض برضلا عقوتم
 هلوق يف ةيراجملاءارعش نم ئرتنشدلا لاصداحأ د ّقاؤ نوكسل !ديرب نم ةنيهك

 'بيدأ بلق نوقو نمالس+ القوىلاما! !ثادد ار ذا

 بي رار غمانالاب باترا امو *« .اهنوكحسدنعمايالابباترنو
 بونوأ عممتسم ٍمنكحلو *نكاس نوكيلالاحيفرهدا امو ..

 رخ الالوتنمذوخ ا موهو
 ل سبايوبسولا ثلا لو 3 ةيئولانهر ناك انوكس تنكس

 رخ إلالوقو ظ
 ىراضلا ةبسثوال هنثارب ىلع * ضيةنئمثمللا نا موقا.تلقدق

 هيرعشال نوكسف هلع لمعي ىأ ىرهو+ ا لاقريغو ذ دورارهدلا لثملا فو |
 هلافاك راَرمال السم برمذبو عحاشا نا لاقي ئددتل نم رخ دلت لاقيو

 ىلوق هأنعم قو ”ىجعدال ١

 حالص ىف داب مكح هش * البهح ءالقعلا محال لوقأ

 حاطنلل ىقأ ستلا: عوجر #* اءازرلا نعنامزلا عجر مكسحو
 دراطع تكنو * رهدلا ةمركمو ايدل ةجاند# (( نر وبلاد نب نسح الق
 ْ ةضغلظفةحودو + ىحانعرهدلا اهب رذتعا ةدسبح « رفا اهم رختفي ىلا

 * انسحاتامنءاشلا ضاب ربىلاعت هللا اهترنأ ىتااايندلاةرهزو * ىتاوراواالا

 +احاهواحا هلاك« امتى هرديرانأ ]و < احابس هإذْؤ ضورل بدالا لع

 ١ رطغم بهي ةساسملا متسلوا + م رابخ أ ناد هب ىف" ناكرلا ”لئاسهلزت لو

 ءابشناذ ا مهعمج لعوهو' * ريدملا ردي ءالثحا لموأانأو * ةرانك تاس

 هلوقهناعملر رغو هتاحتن نك ريذق

 عصا ل ناكسولوت تلتف رثؤمءاعدلا عينصلا ىف نولوشي
 حره دق نمو فمس هنفح ىو #* هءاقل مورأ م اسم اسف

 ميس هعمدم مي ىق هل لوطد « ادغدقوونن فدك م .ءناسناو

 جدق قدميه ىف و رأن ىسفت 86 * : همرشلا روس نيبلام ون ناك نا و

 ع 1

 رشلا ةكءس ىف ئرتيثلا هلوق



 1 لا رت :دضدغإل - تال! ١ انا ايثار
 لادةءالاوذماوتلابروهو * همفكشالتنان سغلاونأو

 لافوةاثولا نم لل خغخصتالو يدقلا اندو ىلا دع *

 ىل اللادوةعابت_- تعدوأ#« توزنيحانل اءنركحأتو #*

 ىلاهتاو بيم تاجر م5 *« ىلع عم ءاعدإا» ىرتأ *«
 لاسلتا ىف انروزت نأ ىسعف « ديرعجمهلا نم نكس ملاذاو

 اناسح ىعسي بدحأ لجرىفهلوق لادا دب | يسن طل اذه ىلعو

 نايدخلا قءارمالا دحو اان « نانفلا كماوق ن لح امسق

 نارملا ةسطخلا ىلع اهزف * ةءيدح قنورباهز ماسلات نأ
 ناص#:ىلاىزعت نأ لاشاح « هدقيلالهلا لكحن المخا
 نابرلك سعع همني دح نم 5 ىئمادا بضقلا دق الئامتو

 * ناسب هلاقم تبجأ الا . « ةلاهح دوسملا كتماق باعام
 نادملا ة بلح ىف ةرك أعم < ىرنأالا ناكوللا نسحب له

 ناقدرهل نع فكك ا 0 هفدرإلا نتملا نيزب لدوأ

 تادبعلا مغ تعمس دقلو. « .برطمىهل ا وهو بدحأ دوعلاو
 * ناتوطللوقيكةرهظف *« ةيدحالولرخلا نيفس اذكو
 ناسنالا هبدح تماق حدملاف 5 الث لبقناسنالا ىسنكا اذاو

 نازيملا فطسقلل هلع ىف « ايدحأ ديرب .كحالاربدمو
 ناطربسلا ةمشماني وهلا ئىذع *« حب ركم لكناددحلا ف كيدي
 « اديدقصنقا نيفتكلا عمتم

 هلوقدوسأ بدح قاس ىف ىلدنالا ةجاف> نبا ع ادي نمو

 هتسرغماهب سفنلا تنابف *« ىلااهتلجدقسنا ساكسمو
 هلم هيوهلي نم برطي * دوسأب دودحم اهب فاط

 ةسحزن هذ نم تتشأدق *« ةور يس نم هلفن +

 ين 3اس تنسو 1
 انعفصينأ عفوت سم هن"اكف 5 هلاز_ةصاننو هءداخأ ترصف

 اعمتدف اهل ةناث سءاو « ةعفصلقاناذ دق هنأكححو

 ل

 . ناعفصلا عمجمملا ةئضشهق

3 َ 



 هنانح سدح نع #2 هنانسل ناس رتهدشسو ١

 ٍ دع هيا اة 2 هرارسأ ةسعهدعب رم ايأ ىعس بدأ مسدنهل ناكو :

 #2 0 را ا 0

 نيك هدادو ماشعي لزب لو ع 375 هع يتاد ئاذعارمالا باس :

 لاعب ىأ لاما مور ه. هشق ماتسلالغام 13198* "|
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 «(ىرحا 8 ند هلو )دب

 فنعتو دس رعسلا ىف مهب تارت * ىرمسل | م ذأ اوبحاصح الط بكرو

 فدسملءلااو لمللا جايدوفط 2 هرايعوفطب قل الارح نوضو<ع

 فد تاسحرالا ىدياي نيقس #3 اهقوف ةلك الاو انانطملا ناحص

 # هداؤذ تارعداو لكح نءدهللا ىئوعو 7+ هدادولوءمهنلءربدبوهو

 حلاصلاماماللالا بلطسأام 0 هدو ةصه ىلع تامح دقلو

 تمح 00 نواب هتموت رج ىلا بدح لكن مو وي نواب هنلاءناوخا عم

 1 22 + و انرفأ. ش ءاوسامتذنعاو 2 ريب لل

 بدارأ نس هاو #* نك اسيدوكسلا لاس فرهدلا امو

 هداقتلارهدلا ديورعرهاوس

 لون ءايدح لآ ىلعاموي * هتمالستلاط ناوىآلا نسالك

 ىرصلا ةنيصح ني ىف ملا نب |لوق نم فال ب دح ف صوف عمسأ لو تلق
 لاخاب انسامئلاطأو * ىلاثللا انتريغ فك ىنأا
 لالتخا اذهدوفىاريف *« الخ انف نأ هلل لاح

 لاقملاعبنشنعكيفانرعم « ءامه تمن تاء اوعز
 لائلاواهبااولضفلا نم * ترحىذا!توصو امنااوذك

 |لالهلاتافنض سنس |فنعو * امريتحلا دس نلف
 ىلاوعلاو ىلظا | نم ىت!ئهو« تايدو دحم ”ئيسقتلا ك اذكو

 . لانا باخ دعي ملىز *« املار ست قءانخالاىرأو

 لاضفالا نمو أل ضفلا نمت كلنا كف ةيدح هللا نوكم:

 لاول رب ةحوم تنأو 3 لع زول ةوبرتتأفا



 ىناذكه ثلاث اتسلاو هلوق
 قا إ

 رامهملوقك ثلاثلاتببااو ش
 مددمرتك ١ ١املالح فركو 3 .ء امكصّرد- ىداولا ىلع بدكم

 ىدروسالا لوقو
 مددرتك أ عمدلاف املا ديرأ 2 اسملاو يمد فس لمآ هنا قس

 الاخداقلللا برش دنرف * اريدغة غباش لكمهو» ١ ىرعملا لوقكريخ الاو

 * (ىرخ!نمهلو)*

 ىرسلا هبوط لسلب تدجالا“ + ىرس ذا نساحت اق فاى حالام
 ىرعلالولوهو ىرايطمءاادغف * قئنمسثك ىلع رازالا دّدع

 ارفلا فوحىف ديسملاَّناف هعم « اهساك دنع نالزغلاركذتال

 « (اضياهلو +

 *« علومباقلاو باقل نمأ ك ىلا

 * ةبح [قارفوكأ ىتم ىتحو
 + الئاص مهنعناكرلا ضرعتساو
 0 مهيلاتنششو م-هنع ترينصت

 <« مهفمط بقر ل بلل! موحت ىارأ

 *« مهتيدعتاًولَول يأ تازامو
 * مسهقارفالولنيعلا كس ناك امو
 # رحاح ةنبحالا نا رحاح الف

 « ”.لاكحأروديف اسوم نبرغ
 * اهرافتىقنلا نالزغنهباشو

 * ةضد صنيع لمرلاةاهم نم اهل
 * فطاعم باطلا نايلا تْضَق نمو
 5 تهبشت بدال دنهلا فومسودغتو

 جئاط ِء هلا بلقلاو مت 0

0 

3 

35 

 3 ىدااودبغلا ق لخلاف 2

 « ددوسو وصلك قمل

 عمدي ف رطل او نيعلا فرطرحزاو

 م03 فيسسم مهن ىوتلاباقع
 عجري بك للا هي مسهنعربش ىبع
 عزخصرب_صتلا سوقىف قس لو"

 ْ عجم سل نمفيطلار وزب ف كو

 عمه يىدناج سحادب نأ ىلا
 عليوطداوفاا ىشالو اهمقع

 عسلعل ”ىبلسا قراذ ذم عدلعلالو
 00 نمالا اهلسلف
 نم ا وبسلا نيد ابإكحلو

 علت دسعأ ىطلاد نكد سو

 عمصتتو ودشتقرولا اهلعداكت

 .٠ عطقتو ىرفت برخا ف اهظايأب

 ا ا
 عت مهيفو عطق مهلصوو
 عسبطت اهبف سدا سف: ةعسط
 عئسصت اهبقسل تادةبحم
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 ىعم ةظحالم ىلع بكوكلا نعم مهلا ىلاهدوعل ما دضعسا هّتعر هلوق ىف تاق

 ' ىدرولانبالوقك كلذ ددع موتنا

 اهاعموهو ىبقب * تعلط ةلازَع ع برو

 اهاندصق نيعوملا #3 ان تلاقو

 اها | و اهتلط 5 اهلك اف نيعلا تاذب 0

 نهرمءيامو ىلاعت هلوقك اضأ أراتتساريغ نمريعذلا, ما دضتساالا توكيد

 هلوقك اهوهثو لاح قرتتسملا ريعضلابن وكيد د دقو هرع نم صّيالو رمعم

 ةعااطو لكم . وع ةيراجنيعلا تاذب ش

 ةدمصقا امذهىفهل وةك وه ضرعغ ا يك

 وشك :راشألا سان وكم دقو 0 انفالمواقارشا ةلاز كاش

 رهزءابلالوقكءانئتسالا,نوكب دقو * هرظان لاذ ىرحأفقمقعلا ىأر

 رتافدلا ىفالا خو فمع لا. سدل يدح ادمأ
 ب رغءانثتساوهو هناك ا عع هنم ىئتساو لاطرالا ى_عب حسنل ارك ذف

 ةدمدق نم هلو همعون دح أ ىف هلاخدا ىف قدق د رظىلا حاضص

 ءائبج ل عبجتلا ىلع7 * تسلا وحافضلا ضس تدر

 ءادعالا سورا ارامتتحضأ « اهحاحزءامدا!تةسذمرعسلاو

 ظ « (ىرخا نمهلو) <

 رك الاكموةلا سور دولا وض * اهلحرأ نادمملا ىف ليخلا امنأاك

 اهلل رئازح مه داس ًارزح اغ ”اكما دعالا حبصأر هاظل ا دمع نبال ةلاسر نمو
 لحراو ىدالا 0 لا مدمس و رو *« ليلا ءامدإا نم

 ىرخانم هلو * ليلا

 وطعتاهش امرفعلاءابظااثيحو * طقسلاو عراجالا ثمحالإط قس

 طقسةمحان لك نم هئانفاد + هلس حت سهقدولا لوم دين
 الل وويساضراع ىنرأ تنل ال * هباحر ىورت اعمد ىل نآولو

 طك هب ىور نأ ىجرب ىنأف # امد ءرثكصاراص ىمدّنكاو

 ْ + (اهتمو) < .

 اطغااربدغلا طسوف سقرلا نم لاس عردلا ف عرلا نامسسنا نءك



 ةضطس ىلا عمسلاىلا اهتم هلو

 تارئااهف دوعد

 | تايلر ةرطا ى اذملاقاتعتمص ي. اك داوتلا ف.دارطعوم سولاف
+1 

 تاوقغ مهلا نودعاكو وقعا * الو ليو طا !ل.للا فحل! صاسأ
 .تاّريملاقترازو مومهلا قع ترسواهلالال-١لاملا|قتمّدف

 تارسكس فنلا لذي ىدنعناكو + اهب تعفترااملاس صمم تاظو
  تاطلغتعلاريثكل كو بسحأ *« ملف تدزم فلآ فلأ اهتابق
 تارائا هتمانا تاهش هنسق #* اد__فام ظم ىنامز قا ناححصو

 تآاضالا هنف تضّرعامتاذلاد < .ادبأ رون نكسساو لع باه
 تارتف هورعتال راشلاك بشق *« ”نمزدم لضفلا نامل ردن ىدغ

 ةاحالم تنع اذ | موصللا 'بالغو موهفلاحاتفمو ماشا زي
 تاوعسلا ضرالا دست نآداك دق ازلق تعدو هز تحت

 تانلعتاماقماد قوكنم * هلو ىهسلاقوفالعلا تن داشد#

 :تائح ملا تغدنع اب * حص نم.سرطل ىف همالقأ نست

 تاننملا لاذدا ”ىنامالا لاذ * ررض نمو عفن نم ناضقنل | اهسءف

 تادحعس سرطلاىاهلودغتس مخلل ةمزالءاهيرانعوط تدتغاامهم

 تارؤاؤل كجاودوةءاهنم * تمظن دقةردلا لئمّرْغل اهراعثأ
 تاوكنركسلاطرفل ئترتعاالا * اهنقالسنم تهم ساك اسحناام
 تاك ذتامق عمسلاىلا اهنم + ترسف.تتأ هنم ةمحأ هلل
 تالسمىاوكشنمناسلاءنانو نك. نمدقلا نادت رك ذاو
 تانبقناسلا ندغق وفاه اك * ةعحاس هاقلأ امل تقر قرولاو

 تلتشاءامهدلا فو مولعلا هف تعم+ ا ىذإارصصعلا لضفأ ا»تنأو

 تاوفهريصقتل ان ىلثل مكف * تضرع د قندهذا ةوفهاذا حاس
 تاون هولحأ ام دنع هل و د ىدص هذ تنقالال ىركف فسسسف

 تالسلو مانأ هم هند مل نطوىبلقلاو ةبرغىف مسملاو

 تارفز فلالاقارفل اهداشعي * نحكم ىف سفنلاو قلقىف لاسلاو
 تاس رغشلا فاوتنم هعظن * فصتم فصولا اذبب صخش ”ىأف
 تالالضلاو انع ىل هلا هن لبكي < الع ىدنهلا لع درهم ترقب

 تالاكلاوىلاعملا هسلا ىأت * !دنرح دوطاىف ىب - دوطوتمدو
 تامجوعءالادانجلا تمر + دقتم ءارضللا ىلع مسخن حالام

 ا



 لآ ىلإ

 رك ذ + مانالارخح دم ىف < ماجلاحدصداعمىذلا هئاود الصفه تعلاط ||

 وه * هنا داو هيرتمازآحّزاسمو «هناذاوهسنادهاعمو 5 هنافص نما دين هيف ٌْ

 | ايرئلابو ةقطنم ءازولابىه ىتلا نك امالاو * ةفربشملا ةكع تاشناملىنا

 قع نمام لفدأ تقفطو *« هدورب سْمِق نامزلا نانكو .١ ةفئادكم

 بابنشلاردبو © قروم :داعتتسلا لأب امسصلا نصعو * هدورزوالا

 * اهظاكع قوس مولعل ادوذو مسوهالا لب أ دال * قربشملاكلاءاعسىف

 مم « اهظافلأ عقارب تت ةأبخلا ناعملاهوجو فاشكتساالاىللغشالو |
 فورح اناعأ « روطىلاروط نم نامزلا لّقنتو * رودلا دكر تاطبامل
 نأ ىلا اهفاغخان ضرالا ٌدِْجانَمطا و « اهارسفءادسلاان صاتئاخاا

 اييكانعتحاز اوش الامح انزواح مكحف « اهارفىرسلا اهارب

 ىديأب الاوطت ل رفق ةقشتاسجانلاعرذأب انعرذو 5 تئاصسأا فاكأ

 تردورادأو 0 هعضسو هرعش قئارب ىنلسارو هتلسار نم مكف #2 تثاكرلا

 اهالصشا ىراكفأ سارع هيلع تففزو + هععس اوف لع ىرعش ف اوقسوؤك |

 هدانز ىراولا-ادّهّدسا ىرامسأ ب ئار ءهماعْنولتو 00 ناخبا

 ىدحعسي رعشلا ا ىزعب نم لك امو« ىديلاال ةولااهر هسا قرا نع شو

 هلتتكت ذكو «هرعشر هاو كععم طّرقأسو م« هرثتراثن نم ةذينهذهذىهتا
 ايصلا مست هتقر قهدرب لهاهمدس< ىذلا «ايصل ارعش نم ازغلم ةيئ"أن'ةددصق

 ضورلالب *«بادالاتارثةروك انوهف«ايللانرقلاود”ىزرخ اءلا لاف امال«

 ردكلا ىذق نم ئصو + داحأو باحأف * بابشلاءامب قسىذلا ضررالا
 ةهازلاامتارمثو * هاج فدقر تلا اك ركع + دادولادراوم

 هسرط ضار ىف
 تاعاربلا كئاه نسا تزاجو 95 تاراسعلا اهبع تربدق دقو تلاط

 تانايصلاو ايف تاعالخلا ول م ةةئار فطللاب ةبتثاف ءارغ
 تاشنوتاذلععللا ئدلاهل *« اتفلمو اقارشا ةلازغلا تخا
 تالاغزيسملاىف هلاماهحدمو * هبعقومعاعمالابرطا اهنسُب

 تاحاجلا هول رملا اهظفلف « اهتقرواهناعم ر-ناكح
 تاداعملاو اعيط رّدكملا لم *« مكلواهظاناأ نمرّركملا واح
 تالاه كاردالا امىف هلامو * فيستم ركفلا ردبو”ىلا تأ

 03 دق 63



 *(”ىلالهلا" ىلاصلا دمت)«

| 
| 

00 

  قارولا جارسلالوةكر صحت ال ناعم اوداوو سانل ا مهرثأ ىلع ثم مث |
 امدنينعاطلا دقفل تدكيدقذ د ىدواعي ىون نم رادلا حراناب

 الحلا خلت ىلا ىهوفكف < « اهعمدأب نبع لعالسغتبجوأ
 ٠ ©( ىلالهلا ىلااملا دهم لق

 مهد ررغىه يش ”ىرارد# *« هجلاءاملانمييرق < همهلاديعمامح
 : قراشملا برب مسقأ الف د ىلاعملار دريغ عضترت ل راكف أ تانبو ٍ ىلاتللا

 آل[ ىنةماشن الا ىهو « ٍبتانملاءام-نم ةعلاط لزت ل سوم امنا + براغملاو

 لإ هتسنمو * ماسشات ا دروع ادراونأ تحتقت ةضورو 95 ماشلا تانحو

 ا ا ع ار م 5 سانلانعلازتعالا

 2 موطااوروتلا 0 عامسالا ىرقل دع 5 مواعلات ارم فاطتقال

 ونوه مزعب د هل الح ىناعم نعحدملا تافص قد 0 هلال لحم دهز ىف

 ىثونو » سوفنلاهبرست ط>و * بهل هلبهلهذنز حدقول + سحملا

 ئ : * (رعش)« ضورطلا هجاسدي
 باحسلا هتبن وراك « هراهزأ تهز طخ

 نمرهاوللا حرختست < ضابخلا ةدرطملا * ضاررلا ىِيَقُسه رعشو
 * ميركحدمل هفرصن ل * هروطس دئالَعِب سورطلا تابل ىل تو * هروح
 « تيمكلا هيلا لصي مانا ديم هنم عطق هنا ىرمعلو 5 م رك لع لزغتالو

 || :رصع وهف هلخأنو ع تيلالوول هف لقي لف هيل اعم بذهو هظافا 1 قنو

 ْ ضابرفالا مالقالا ناصغأرمتال ىذلا غبلبلاو *« هيىدتقملا بدالاماما

 » اهدوهع ل مل ةدوم ساما ”ىلع ضاقأ ةرهاقلامدقانو * هنأدآ

 1 تايسشلادوعو: * رضخاندلا قروو 35 اهدي دحو اهقالخأ اذمحالا

 ْ مونلاك ال هراوتأو هران بحت لو 3 هراممف عب ل بدالاو »* رمذن ضع

 الاوهو « هاسلانيع اهقسلتالظىفاوغقوذ * هاج لوح موقماحدا
 || < ذالملاعاوتأ هدئاوف دئاوم نما ءاهفأ قوذت « ذالموذاتنسا كاذذا
 ىعمر كساف هران' ا قثا دح ف ىركف قا دح اهو < هراعشأ فرط ىذحتأذ
 درولاءانيحايف ”ىرتعلا بهذع تدلقتو * هناسسوؤك اترادا ةفالس

 : ش هتاصغأ نم

 هئاصغ أى ةرولا نسخ امع + 'هيددزتهلاف نم هعمساو

 تعلاط
 هم



 اناا

 ظ ظ ىخرلا فيرمشل!لوق هنمو
 اعمنأ سانلا نمل ىدعأ ىىسفنو. « .دعاألاجرنمىفاصت !مورا

 اعمطمريغلا"هلخ نمنثد_ الف.« : هّقي دص نم تفل !سفننككمملاذا

 م1 تارا 1
 ىاحوأو ى امرك *« ىاد' ىنترقام ىلا ى

 ىالض نيب ىردع ناك #2 اذا ىو دع ند مه ىد 0 '

 ىباعتلا لاه هملا قيسدقو عب دب نعموهّملل ار شعم ةيؤرأل ادق لثم نيعانهلوقو ْ :

 ا وهو هيلا قبسأ) عيدي ئعمابصلا نمزةق ىلا ||
 لغتشم موم-هلابو * لءتشمادجو ىلق ظ

 لزتلا ب ملا مالم. ىرهلا ف يك
 لخاهماحذالردب « ةنئافةنانا

 لدستغت عومدلابف « اهبىسع تنزاذا ْ
 هلوق ف دنهن ا هّقسدقو' ش

 لطهاهعمد أ ىظلااذهنساحم « تارذمْكن.علانام لولوي
 لغاهعمدبوصنماهلناكف * هسه>وةعلط نسعتنز تلقف

 قيس مهلوقنم بعأامناو هدراو نميعأت دا ”ىسرافلا"ىلعوأل ا ٠

 ىجلافسطلا وأ لاه دقو هنلا 1

 مارت ىلع ناتثك اعان اك + ىتلسغىتقرافاماذا ْ
 مص هلافام نعم 5 انكلا نمهظفل عبق ىنامو 5 انزلاركذ ةعانسش نم لسدقو :

 ىضتقيام امه ىرح ىثناو اركذ هنري ازو هسفن نمرعثلا اذه ركذهنالأ ||
 اركذامهو مالكلاوغل نم مارح ىلع نافك اعهاوق تالق ناو لسسغلا |

 ءانمالكهلك اذه تلق نس [ناكى طلو أ ىرظان ىنز لاق ولو نيش نشناز ]|

 اذه عقو دنق كلذ عمو بذهملالاجرلا ىأن كلو فضسوهو قزناللا ندي نع ظ

 رك مضوأو فطل أ هتجاسيدو + مصف ا ءانعمو مهمّدعتنم مالكف ٍ

 هيواعم ني ديرب أ
 عمادملااترهطامواهاوس * اهبىرتزيعبىلل ىرتفسكو ٠

 عشاخ كل عضاخ بلقب ل ارأ <. امنا نيعلا نع ىلبلان كلجأ



 د

 رد ردصد

 نيعلا ءانلا يش هذهمأ « نيرق لك دو ىزاح اذك أ

 نيزرح لك حور ىسأتلا نا * ىوهلا لّدق نم ْثي دح"ىلعاوصق
 : نونجماو "ىرذعلا عراصمب * ىرددقف نيةفشم معك نئاو
 ثو.سعو سفن أ ةوهش ملي * اهيثتلمطأالو باك رلاقوف
 نوصغ لس نايلادنعأ اوزه * امصالتااقو مهدودق تزه

 نوزكج واول نمهؤابصح *« دروم لبقملا كاد ءاروو
 نوحرزلا ةناح وأ ةدوضنم *» مههافث نب لصتلا توسامأ

 نيميتاذواهم لامشلا تاذ ٠ ابلقم حاجفلا كنب ىرت
 نوري ىلع اسمح قرأن نم ءاصا دع تأرام ةماعلا“ ءاهوز,تنكول

 نورقو بئاوذ ل-لبقرأ * امئاوماقلا لمل نم لاوحسص هلو
 قوفجنوفللاو عمد عمدلاف < دئتادتقدجولا ىف فنعمو .

 نيريشعلا ةعافشو امسدلا هأح # ىفاش سل تاكنا ىىفانام

 ظ نؤبغم مزاح لأ تنأ ام * متال ةمولل ال-+ نقرطتال

 : قيصعي ىئاوج نيب ىاوهو * ةعاط تناحالا مهو مه.وسأأ

 ىفودرنوذش مكح ”ىأف * ىضقاال مهمئاسط ىلع ئد

 نيعضي هتيلاط دقا تح *« ميلا رارقلا ىلقنم تيشخو
 نوهلا هباذسع نيزدعلا نا * ةلذالا قطأ لاكذلا كح

 نيالاو مهانند ىكعراع «  :رشعم بورا دق ل ثم نيدعا
 نوئسملاا جلا نمنونوكس. « مهنانالا ناسنالا اوهبسشي مل
 قومعءام ت>زتس امترهط * ىتاقمم_متارناف نودعلا سن
 ىنود لئاضفلا اودع اذامدو 3 ممودراخذلا اويسح م هناانا

 نودمغملا هعف _دد"”ىلا تداع + ىدماطمن ادايسحلا تيس ال

 نوحرعلا ف رعغلاك هيريصأ *« امدع الاودملا ردتسام
 نوحشملا لذ فذاك ميلاو تان باز سيلا قيوطاا اذه
 نودملا رثاطل | ل أغيب ارفط * ؛هعنرب "لح كلللا دنع اذاف

 ىرتسمأا ل وقنموعتببلا ةعاط ب ناجالا ضو مههوسأأ هلوق (هدعبو)

 عملا امل داي ىيصعي كنف ىلقناكاذا ادع « ىكبلق نامسصءنم بعأ تسلو هدامج تح مزعل اما
 هيمو نينرعلا عاشر 4
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 فلتلاابفوافوثوامارُغ 5 هظامحلالىداؤفريطب

 فدهلااهلااهاتثاريطب .*  امهسااهلبقىأر نمايف
 ىرصملاةْتانْنبالوقدوخو

 ارتاف كنف لثم ىزعتكرتو # ارذان كفطع لثم ىو تريبص

 ارئاط ميصأ طقاركو تيأرأ < ةةسم كس فراطابلق تنكس
 5 ة دامس نمءاض.أهلوقهل هند شنأ !امو

 نوتفملامدمكلحابا اذ ندم * .ىنوتفاحالملا "الملا ايان

 نونسملاهفرطروح 5 نانس « هب لّتق نسرعنأ لكن م
 نيك«فترشم ناكملا ّنا * لزنم فيشأ باتا !ىفهلرق
 ن وسبعب هن ودع دروالا من راظان مدرب ريضن صور

 سوسا ملا ىنعجو ةرصاببلا ىنحجنيع حجب نودعلا

 نسراابك1ادرو نوصيو ِِ هرخذ ىحأف أ هسجرتب ىمخي

 نيع أ قدننع هنابنحو 0 اهناونيبملا ىهودهت امحو

 نيا لد "ىلع ته ا ثمح #3 هاه مطولا لاب

 نيرقلكدوىزاجي ادذث أ .ه ىبالابىداؤذ هلدادولا رك

 قوت ثيدح ىئمذخو ىبق وهل |لدق نمش ثيدح كرئاف
 ىوئح اممالا ىحام « رمد عم”ىرصماعلاناولاوسق

 نيسميمنيباانثلا هيف * هلرغثفعاض قم لقعلاو
 ندوه ةمالم لملك ىف * هش ىذااو ةحالملااذا
 نبذ راك كيغدص نمهبلع و « ىماسمبأ.موالاّنقربطيال

 وى دقي انسصلا ف لاكي ىفاوخلاك د ٍةمالملا ف كل ىمالا

 نك ىوملا نم دروالا + قرط متع ناواسلار طع مل

 نودلااعناف لال وىلاغيشلاهلاصو نودتوملا ار تدنخ ك

 ىيفشي ال ءاملاناب الع < اهلادرنم دجولاّرحتيفشو
 وون هراشو اسأ يو « رب ءاماهدخ نم ابتم
 قة ياج منع ا رقأف هبه ره اكرإ رواسأ ه_ضراع ط_2و

 « 2 ىشي لوذعلاّنظنم هللاو * هبح قاسأ هاشا- ىئنظبو
 فؤرعملا بتاكلا ل_ذفاا نبا لعروصتم ىأ سدر لاةدبسق ضار ع ىهو

 وووسم



 7 فغشلا لعلب فغش ىذا سر عاف « هتمحمىفىلد عقشاع تلاذع
 فلخ نم حوراللهّنطلا ىفءاسأ *« . فلخىل هن ءاوس نأ نظن

 فرتشلا ىف سمشلا لموهو ههدوك محض هش ىرذع شع ”ىرذع

 فا ريغ ىوو ىقفرطو هنف < رص هم هرم امقستنف

 فدهلانمهسلا ىربفكه ب عاف ع اًمْعش هظاحلأ ىلا ىبلق ريطي

 فَع ١ هشقحج ند ماقيسلاب داسال | يهم ىلع ىراضلا اشرلاابأا

 فاك نمو ”لذنم شعب امو فلص نمو هبت نم كذسحي امب
 فرسلاف قوشلااهففرسأك يلا « دكفدجولل ديكصفمتا
 علاب عررلا بعل يعاوللاا هي .٠ تبعا فعسم نمالام مرغمو
  ىكتشل هتلصاو ولو فال تا ىلع ** هبترعشامل انضلا قاحم ىنشأ

 قيدءولاوهنم فخي دعولاف « ىداالذانءاقلبالسخالاب
 فدصلا ف ناحالاب نسل فداصب + دّقف لحل !ىلونالأ لاجل تح
 بدجاو زمهلاب بلقلا هببش ل هجوال هنأب علطملا اذه ىلع ضرتعا_(ةنت)
 ىلعريطلا اوهبش دقمهو هناقفل:رئاطلاب ههدشت عقوهنأوه اهجو هلناب
 اذهو بيبا دقو بلقلا يهب اذه عاشاملو فلالانصغلاو زمهلاننصغلا

 ةديصق فصوف لقاك ةياكلا ىلعةءاكلاو”زاجما ىلعزاجلاكهسشنلا باءىف
 ءاقرواهّرمهذلتأتف * ىقيتحتنحكيلافاوقلا»و ةيزمح

 حورطمن با لوقكروهشم عملا قندنمءربلاو هلوقو
 متس ىاقس شب ىتمو 35 هنافح أ ىلا ىمقس ىكتشا

 : : هلوقو

 فادم نم فدا مالا ىدهأ « امن'اكفهفرطىلاةرو

 دادهلارفاطلوقو

 يي 5 هنوفجالول رطل طاحت |
 ىبنملا لوقدإصأو ش

 هرذ ام ىوحتاملقثىوهلانم « ىلجوهشعمتسىراعأ

 سكعلا ىعسي عيدبلا نم عون ف دولاب مهسلا ري فيكم هل بعام لوقو
 1 ىغذلا لوك وهو هيانف عبدي



 + هنانانع لل ةقرلا لاونم ىلع جو < هتانافح عامسالا باخ « رجابالا

 باك هنساحت لثمرطس م « كيدم لد ودا قلل # دملت بسحو د

 اداره اوجاولانق * ناذ الا قاةحهرهاوب نم سفنأب القإو * نامزلا

 ند هل تعج ديار نع اهرهو-واةودأب داع ناسل ا ىل ار مدعم هم اق ده أش

 درغت « بضق ىلعر دك اهر اظنمو + بطي اهربمت + ناسحالاو نسملا

 سورطلا تضفاذاهتغالبراونأحوفنو + اهماجسةعارب هّتعارب ىضق ىلع
 اهعانب تردفتو + هراعشأ قفا نم بدالا سعت تعءاط « اهنا فد ابنع
 ةرتقنلا وقناة سفرا 5 هرغماشلاةهبحىفن الاوهو * هران'ال 2-0

 ىأرو « هلاكدهزلا لاح ىلح دقو « هرهز ةهازلا اهلا ءام+ىفو + هرهز
 مأادكت ل وهلا ”لظب اعناكدم دغسحأب لفت ل «هل ىمسأ هلاعسأ بئاصلااهنأر
 قرعشيل « .باوثالارهاطةريرسلا فء *« .باحرلا هلئاه ىفالثاك « دغر

 لبقاهةءاكسم نطوتيو * اكس فلأي لو +لام الا ةمادنن صغب لو «لاؤسا

 فرءيتسسانلافىف سلو * ارعاشنوك أنابسع نمو

 ْ هلوقب ةيمازلا هثدمصقىف هيزفصواك

 زرحوزنكص ىنقوىرةفو * زاد نك ز زيعأ 1و

 زرط لضفل اول معلا نمهملع انوثسانلا ىف سأسلا نم تس

 زعيما لذلاو للان « اك اذا الا لذلا ىرأ تسلو
 نورت سان ادستساادا-٠ ةايعدانش د

 : *(هلوقهررغنمو)*
 الإ لع 0 هغلا ىلعريط 4 فد.هلا قوشمملا ل 5ةىلع ىبق

 فنالا ةبضورلا ىفدوسأ مددوخ # مآلد ب لاح هؤاديوس لهو

 فدا ظىف اديتتردي مأ * تعلط ةّراطف ةَردغ هذهو

 ىقخريغ كدمروُي ىهو سءثلار « وئرودور ا اروي مولا تع
 فضفدسهريعاد»و هنأ 0 لمصولاب 23 فدصدخم ل.ةقفرطو ىلق ردا

 فرم دص هنع تن دص فرطلاو 2 حرم لسور ين تاس للا

 0 ا 0 هرم ثتوطع) ندع 3 يو راسع هم ل ًٍَ ىلط

 فدا هظاس ىف ند نم ءريلاو 3-3 هلا 3 800

 فد صريسع قد ررس ندو هيدي ْففطمشمري_غ دل درو نم هالبو
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 ْ راهزالاوروتلاهاوذأ نع « راحمالا ىف ضورلا سفنت

 ٠ اهاركذ هلامهويف ارصم «. ابصلا سفناهناحر ىلع ىرمس
 حتاوراهب تم ىناف (ايندلا ةاسحلا ةرهزو ابلالا ةناحرب) اهتبمسا ذلف
 ذا * مايالارباغ تركذتو *« بانيحالا هوجو اهتآرمىف ترظأو :« بابشلا
 راغصااَوي مب ىدن افونالا "يش مالعأ نم « مالعنامزلاو ضغ شعلا
 « م ايلا كلم تلعحو *«* خرودورش دلا مساوماهب ماقن مانأررغىف# نمش

 « همسغلا ماع عشق. مهسافتأ اصناف *« مالعالاءالعلا نمةداسركذ
 ءاعدإلاب نرهملف * اهدراوم تب دعناف 3 ههرلا لزتاش دان ىف م هرك ذبو

 " 2 هوفعبيللااهللذسلف *« هوك عاهتمرثعناف « اهدئارف
 اءلالو ”ىلعال نم صلخأأو 0 ىوهلا لج نأ ضار ىننا ىلع

 تأراذاف * عالتلا ىلآ ل الظلا ى وحأ عسب رب * عامسالا عما اذان اهو
 اتدترارع هش نم عتقف * ميسنلا اذهل هفاطعأ خرتتملرصعلا لال امالك
 بدالا نم دانلا ىدهيامتالو #2 هرعسالو ىلمل نم سلف 5 ميعش نم هدعن |

 رادع ايف لْضلل هراعشا نممكف * هرةروك ا
 ادزلادجد قراعشال ا ةدوربل * أمئاو عاركلا لام هتنان

 < هرغءادوس لك امو < دنراو مشلا تنشيرداو لكالو #* دوغ عفت هلك اق

 تدنلكالو « هج ءارج لك الو < همكم اضم لكالو# هرسءانهص لكاالو
 ترسسام « مانالاديسةمرح مالا « هناميدوح قرب لكالو « هئاغب ولعب
 ءاضرلا نيعبانملا ارظان «ءاضقلاءوسانءافراص# مال نارسسءادّالا

 « (لوالا سسقلا)*

 * اهيداو نطو اهابرةرس نم زربنمو < اهحاونو ماشلا لهأ نس احم ىف
 اهناصغأ لالطىف لاقو « اهمسعن ضارر رح ىفىبرتو « اهمسسن ىذغتو
 ند مطو * ادندنلل تراص ىتا!اهلئاهث سافنأب رطعتو *« اًدوو ىوه ةقناعتملا

 *«تافدلارئاس ف ةامل !ءاموهو « بطر اهؤنول بو دب ىورو + بدعلا امام

 3 تالظلا فوهو س:دقتلاروىف هناالا

 ىدنلاقمّقش *# حالصاا ندخو قدصلا قيدص 1 قارانعلادجا مق

 رحاسالا

 || اذهام لال ىنتملا هارول 0 رمضان ضع همسك« ضور # حامسلا برتو



 5 .  نينعنيالافام

 عدهم الانا # مدالب نمندؤملا اوقنا ا

 ٠ (ءالعلا ىلا لعىا) - هلع درلا ىفةياقعءىلأ نب نيسعللو

 ايدوأ طش نم نيقاسلا ف بذكتو *« قداصل وقلافكبفامأ ى رمعل

 انعرشءامازكتسوغل هرغفو *« مزال ىفلارارقأ كذكح
 بكتم نع تعلخ تنكق ارو ىونم# هس اوأ ىل دنالو « هسااجأ ىلريعس الف
 5 عمط#ةالاهراخدا ضورعلاتيبك اهتلعحو ه« عيلخلا اهد ربلاقالا

 ندعم لوقل ةدهاش + هرطاخ فر هدلا اه ”ربسأ نساسلا نمةذمناهف تد-وف

 ا لايذا نمزلا هملعءرج نم + هرخآى مادو فريدا ىرديال رطملاكى تما محلا

 نءو#* هردص ف رس هناك البلا يَ لف « ىرثلا قابطا تدت هنكساو «انفلا |
 ااناطمءانو رآ تيكر نع « هركذبةاو رلا سان أ قيعت ىلاببال ا ةماه ىلع قاب

 تاروأ #*ُ هام تواتجاذ ء ىرصء له أ هتده اشم ىف نع تءانوأ # ىرع

 « عاقجالا فل ىرك ذل نأ تلعو ه« عابتسالا ىلع رطىّتج# هآر نه
 ةحلن ههفكتو « هيئسةقراس للتي « عونقصلاف * عونم بلان اكاذاو

 هيو أ ةراشا

 ائاوقلاواكبلا ئماوعنمتنلف *« اهيدح بمطو ىلل اوعنتناُ
 ايداهىأنلا لع يفاونالاخ « .اهميدح معتم ذا ينم الهف

 «موظنم مسدس كقع بدالا ديجلو * روح رهدلافرطلوهأم اهتم تعمؤ

 دوهعل ارك دنع ماظتميامح دقعلو < ماتش بدالا ساكو * رردا | دقعي اوزه

 سلو «هدامقءالملل قا ن مبدنتو + هدرو ءاذولا ةنجو ىف علطتو + هّدوملاو

 الق قرتو * ابلاوغ نساحما قئاعى لمستو #* هدادح سرطلا هجو هيلع

 ىذاااهسرط بار ىف مالقالا دحستو * اءداج قرقرت غمد مأ قر اظفل ىردب

 ىهو « عماسم هناولاهم داحأ تملناذاوضع لك دونو #2 مما ساس

 فاك هنرشنارونو « هرهز حابصل اد دل اًمنأو * هر درت ادقع تناكناو

 *« لصفملا دمعلارش اعرلف « لاشنلا ءاملا ثارت ىلعمظت اف * لامعثلا
 لارا فامف#* ااوزلا ناش نمرت اخ مده « لجاو ماظنلا فن سح دوعمل
 «؛ هيذن هي دشل ا هسافن اهم تيه < هيريثع ةحقن نعاهب رهدلا سفتت + اياقيلا نم



 د

 ناح تش فاك « نونظلانومءىق سب رغ ع ماهوال ا ءروصتتن أ قد ىنعم

 5 لجأ دئار هفلخ ىرحرع ضغوأ # ليسا 5 0 ىيرط

 دح 1 تاقثلا» نم هلبشن لف * دئبس هل صن لرش وأ

 برغم لك ىلعارابوا ضرالا نم * قرششم لكى عان ده ناك

 هراضحالوو دس .”برألذ * بوطاعغا صصغت *ةردكم 95 بولادراومدرأ ْ

 نم لكلف ءاستلا نمبانقلالا لزتل دقو « هرابسلا ببشلا نم ىتااك <
 اعسوأ طا بيصت 2-1

 0 ومس الال دو + ىل-رسعل ا تطح ثمح ىطو

 ماهتانيب ةريسملا هماهمىف ”ىنامآو *« داعراو قارا نب ىلوح لكحف

 هي ان م 5 ذاجناال_خمالوأ أمباس .رعجل نامتللاو + داحناو

 نمالخ دقق * تمصةئاغتسالا + رص نعمهماذاو * تءعدتءاحالانعأأ
 « لاود أعم ننكسصي + اهادصالا موبلا بوانالعيصأو «اهانغم مراكملا

 #* اهيجايد فهلا عارذ تدسو ناو * هلالطاقرورسسلاموسر سوزدو |

 « هب ارقيف عطقيال فمسل انأب للعت أ هان امر دب قس ىفدا دشلا ةلظ تعطقو

 « مهسباصأ ام سوقلا ةقرافمالولو + هياغف سثارغلا ضرغل لصيال ثبللاو

 كحاضأ كلذلف « مهسفوأي دمغلا نمرفظب ف ددلا نعردلادعدالولو
 | ضايرفف قرط هزئآو + ىناهتلاو لام" الانوعلزاغأو «ىامالا مسابم

 عررم رست نا سمتامزن * رياط ”لظىفالارورسلا عملقأ لو« رئافدلا ْ

 لاّوِسلا نم لن أتاعب وأ ىف« مادملا واس قرطىملا دل ىداؤفو + ماركلا

 ملم مي رغنم لقثأو * سان هججو نم مأشأ * لام الارخنملوطأو

 تاشالا دعب ىنالّس ا ىو نامرخلا نمهشرو امره دإا فكن لو + سلفا ىلع
 ةرعع ىضنرأ الو « العو لج هّللارفغتسا انو «نامزلا مات كت ىناك قنا

 : هلوقىف ع العلا ىلأ

 صا ةديخ التت هيمو 5 هلاعفوامدآأنر هحداماذا

 فزلارصتع نم قلما عبد -ناو ه* رحاف لت نمسانلان اب انلع
 لوةألب * ناميالا ةقير هعلش ىف هنمولعو *« ناطنشلاةسشوسو نمزفك هناخ

 ١ : ةعموصق دياعوأ ع قد ديز تن ىف ف دعم وأ - تونت«ناودؤفتباشلا 0



 تاابخم حارتاو *« هلاعم لص افمقسطتى مّدقاملاب رخأتملا قلع نم لكن م
 ْنَع ةحصتتلارخ أت ىف 2 سائالف هرصعرنأت ناو د« هئايمةنوح نمهرظع

 ىلع اهِءدقَم لم اطل او ا هداسلاىدينيب مدمس مدختاو « ساسقلا

 دادعالا ةسيم قرب # داح ' الا مدقتو #2 ةدامعا| ىف صورفلا

 لسه رتاوهوةيربلاق اق «. ادم ”ىنلا نأ ىرت امو"
 بابش مكشأ وأ « نو دمام ارانروطا !تناح نم تست اىناىدولا ءالدا أ

 بئاغلاريثكلا نمريفن «رخ اللاش لولاك رتب لناف« نولظصت مكلعأ سنق

 هلثال وسر ق مكن اكد قلا « ةنسح مانال احم ىفمه ندابو * ريضاملا لدلقلا
 ءاضم ل كنالو #4 هناصغأس ارغنعهرخأترونلانىرزبالف * ةئسحةوسا

 * ركملاو لئاصالاىواستت دق هنا ىلع « هناَّرمفارطأ ىف هنوكن انسلا
 نع * عئابطلاةيغر دسحلاالاس او « رحسلاو تامشعلاررط هباشتتو

 عماسملاوهاوذالاءىلم ىهرمصعل !لهال نفاخ

 عماطربةمييديأ ىف لحاع ه« هنالالا تال مهركتامو

 هلوق ىف قشر نب ارد هننو
 ممدا اري ع ديدخلا عدو # ميدقلاحادتماب سانلا عاوأ

 م هرلا ماظعلا ىل_عاوقرف ى كا اود سخم-مئالالا سدا

 انلو *« هيدا لود م معر ىلع هئساحتو دعم سف * هيدأن ءاهش لسنا ”ىلاو

 3 هنوهر نامزلا كذاهنانت اءاحا ذاق # هوه ابتاهو أبن ون درهدلا ةَمْدف

 هلام الا تّضفنو 34 عابطلا تافه سم هدف تاكرهد نم هللا رغغتسلا ىنا ىلغ

 دعل دع مدنا'سرض علق دقو #* مرهل ا ىلع هانسفاو « عامطالا: رامغ نماهدب

 اصع ىلعاقرش بدو «ءامهدلا هملامأحامصلاب تاو *ءامركل !ةزوكأن لك |ام

 ترمهفقاف الا ةحاس تلو 5 رضنلا ىثيع ىونلاب لب ذامل تنكو «ءازوملا

 *«فواخن اتاوهلىف”ىنامالا ىف دقو «فئانتلا ىنتدابت « رضا ةفلخ

 * براخم مهسوأ + بعال ةركوأ *ر هجوبةأفسو ا «رهدا|ناف- ًايةاذقىناك |

 ىتح برغلا سيك ق زها ةرانو غرفلا ىلع شتفا ناك قرمشلا بلك قش اروط ||
 نا قرفاهةوف باش +احد لدا ةملىلفا « ر ديلا راد هنمحب رخأ نأ دبراىناك

 هلاوحاتا ددلب ركفوأ ب مالملاّرم اهيئانأ عماسسمدالملا نأ ىللض < الج



 ]| رمعلا لوطأ متخاتاءلح امرك م املاء شاعنمرهدلا لكشاعدقف
 ١ لداامسالا * .بددالا قلب بيرالا ةحزرف هو تدنطأل ضن رمل تقلت# اوسو

 1 ١ نيدراولا ا+تايغىفنلئاقلا «ريصه فطلأ ىن ان دغأ ىرصاهلا «رصعلا

 | اهلعىتأو « داسجالاق حاورالا يرسم م-حاطكت رس دق « !مخامحربغ
 || * هتض اسح أ نمرمصع لكل رصتتا دقو *« داهعلا ىلع ضاررلا يسن ءانث
 "أ! | ةضدلاو «ناسقعل اةدالقوةمتملا بحاصك *« هتوسهدوهع سرادنم رعو

 ' * هرصنر اثم ىلع همادقو 2# هرموعأ ءرملا ةمجو #* نامحادوقعو ةريخدلاو

 1 دّتغنل ئم انم سلف د# هولمم ةمجلا ناسأ ىلع ىشىتلا ع هّوَدفلا تانآنم

 8 تندالانأالا # هدانساو هذاتساب لفاحلا فرخ لو #* هداهم ف دنا ردي

 ١ ]|| لابذأ تصاقتو * .دئاصقلا نانعهيربىف ىترتساو +« دماحملا ىرع
 110 ماركحلا مسرافعو * لالطالارباشم ىلعءالبلابطخو « لالظلا

 0 عمالسلا ىئم هملعف:

 مسههلا ولعو ىديف اقع « نامزلا”ىلعناعأ امو

 ١ ||| ءارعشلاتافصنممبف سلو * نورثثيالو نومظنالءارعشءاسؤرلاو

 ١ ||| « برطوزتها وهدحأ حدام ب: كحاذاو « نولعفيالأم نولوتيمهناالا
 0 5 ريت ارمكالريطفلا دعولابو #2 بذك ىكعبذكبهدعو بار نم ىزاحو

 7 مجلاسرغقسال « دعولادعزبو. + ريعشلا عانبال تنسحابو
 اندكبلا هتلعهل جدم توف # هدّدرب ديمو ف هومولت الق .

 ش سافن اب اهتتو ىفدبز نه 9 حاملات ةرطعم سافنأ مها تيه مكسحف اذه عمو

 اهمادقأت<ترمشنو 5 هفطاغم فه حاملا اهلزهي #3 حابصلا ف ايصلا

 اقل أضنو #2 اهلايذأب لاعشلا فك كت +« هفطا اوعطايس ناملا

 بدو لك نه * اهلالز قاصد رتو +« اهلالطظ ىفاص قاوشال ريمه ىف

 شورطلا هبوهزت * فراطملا ىئوك الو دحلا لهأك ىلع ىث وهل * فراطو

 غوسن * لئاج اهنمةقرو لكف « فلاوسلا,:تانسحلا دودحللا تاسينص ىلع
 لو ادا تاهل ىفابمحاضف هانم

 رضالاق رولا اهفارطا ىفتيشنو : + !مسملام اذإىدتتىدب داكت

 ا تفشأ حام راصعاتاذ مب رهضارر ىلع يه دق *« راصعالاهذهىف



 مهتوسف *« مهئامدنمقب راج رفكلا بلك ل ازو « مهمادنم مالسالا سفن

 اكمهل تخفت نيل اهل ىلعو * هفاف توملا كرت ا ىلعمهسوةنو * هيواخ

 رصع ل كد مهدوهعدوقعب ىلتو * رصنلارهز نع لقاعملا

 رضخالاديدملاقرونمّرغلاب *« اعنابعئاتولا رثمما اونخل
 نزملا اب احت تحربالو + مهدقا ص ىلع ةم<رطقلاب ةمنطملاةجرلا سستلازال |||

 اهرو * ءامسلا ةضورةّرلاربدغ قسام < مهدهاعم ىلع دعرلا ناسلب ةعمهم

 بوطخل ا نم بشت نا لبق تنك ى ناواذه «ءاطظلا سفن تدق مخل [سحرن

 عسر نامزلاو#« بئاوذ بئاونل ا ىلثلب ىءاشحأو ىدبكميصتو ب بئاوذلا|||
 تلبو 9 لئامملا فئاجناونعتدالادعا * عده بابشلا ضورو 5

 صاننقاو هئانتقافىرعدة:قفنا « لئاضفااورث املاناودىفدمصقلا

 5 هدئارق نمراكفالا صاّوَغحرختسيامم عماسملا فص 'المأو 5 هدراوش

 دش هنامسن نادرأ نمرورسل اربمغ "مشو #3 هتائفن نمرحسلا ةقران ميشو ْ

 دودحلا هئرأساامهنمفتشاو * ةجاسزلا رس ىلعتمدام ىبطنمفشنرأو |[
 بوطخلاا درو *« براشملا ماج فاهردك مدح ةنابص + هجافخ هن اوذ نم
 بئاوشلاما>دزاوأ |[

 مركلا عاضرهالا لوقا فو نيهرك الا برعلا نمىناق
 هدوفو ّقلتالا لي أ دال +« .لابللا ىنقرافذم *« لاما اذه ىلع ارامو
 راهزالا تانجو ىف لطل ا عم د نه .فطا أ ىهىتلا * رامخالا ف ءادهتسال

 ابعانو اريشب قلبن أب الف .« . اينتان اكن مناكرلا لأسي نمو
 اهنم غنت + ليلعلا ميسنلا حازم مصنو هب ليلغلا اهب تشب ثيداحأ نم

 واصحنو »* هرهازلا اهراونأ نومع الا نافحأ نم 03 هاما ضار ىف أ

 اهتو.علوهامبرث املا اهنم لكتكتو *« هترسسملار ع ليطي ةاسح ءاماهتم ععسلا ف |||
 رمعب هلءانثلا لفكت ىتح « ىنانمركادجملا دسشتلوه نم لكنه # هّرق

 سارهنم لعدستيو * الالهرمقاا تح اسءامسلا حوف يشي *« ىان'
 الاثم هلرث واسس س جلا

 0 «ئامدق بست *« ىذه ما اناننالات

 ص سب سم ع مس عم بسلا سل ع سعب

 نا هقياسس ىملالاهل !ىلعو هلوق
 ها هلا الو لو



 1 امين

 21 ل أ
 ند [لابخشعز ضارر #* منلا ضايرفف رث اسنلا نودع حارس نم ادج

 زّرطىدنلاو + حاصلا اق نيب نمقيقشلا قضشتفطتقاو ٠ حاورالا
 هلانذا تع رعزلا ماج ىارانل * 215 مجفلادرب 1

 حافالا روغث نم ىداوغلا قير + ىهضلا سم فشرتنأ ل بقنم
 ىلعناسلانانبب مسيو <« هدوقع ميظت ةغالبلاديج قوطي اركشهركشأو
 2 اهرهاوحدوحولا نداعم نم ىفنال من ىلع 5 هدوربق مدر ةعاربلا ل اونم

 دقع مظانل ةالصملا تالصىدهنو + اهرهازا هحاصفلال تاج نمىكودنالو

 نمءاعم ارسنراطولورهدلانا اهوا لاازيالت ان انديؤملا « هرثت دعي نيداا

 زاعالا كو اتقي دح ثدجو ه« نينعاطلا ةنسأ ةنسل ا اهنود تلكو 0

 نورغاملا« هغالبلا ةمو-ىفنويإبلاراصذ# نيضراعملاراكفأ دياهسلت لف
 * هل ذرهشمو ه٠ افلخ قطانو »« افا تك .اسزيبام * هغاصلا ةعانصفف
 تفتشا تح ه اجد لل مون اهربتق .ه :ىدةغباس ليزمتنت ه .هلمل حدّد
 حجما

 || كاوت ىملاىذيا اهتستنتجاك < مكحلار اونا طللا يسن تحتفتو لوقتعلا

(<7 1 

١ 



 ةرضّرو ابلالا ةثاحو ناكاذم 3

 مسدالاو لماكلا ب رالل ايندلاةاسحلا

 7 دوج نيذلا تابش لمافلا

 هللا انعفن جافلتا

0 

 5 5 ا

 0 3 'ىافما لا 1
1 



 فاؤملاخاشأ '

 هب رغملا ةماقملا :

 : كرش « ةماّث1ا هذه ىفام ناس ىف لصف :

 ةعاح.'

 ىد+لا هللا سحأ نب ىءانمخلا نب ىلع

 قالاوع ١
 نا نسح نب نبدا دعس نامزلارفن
 نانسنب يركلا دبع
 ١ ىدمجل !ناح رودعدسلا

 قنعابو# 2 ا رجه! ىءادتقابسوادنبملا بخ ىف ىلاح ناس

 اديامف

 فدا تاماوم
 ةصورلا ةماسقملا

 ا :ةرايصلال وسلا

 ةنرغلا ةمإقم

 5 ةماقملا ذه قلعتن اوف ىف لصف

 ةناساسلا ةمأقملا

 طاولة ماقعاب تضر

 جا ءابابع اقدطءاغلبلا نأ ٍلعا لصف
 ءارعشلا تاقرط
 ارغالا ىلع ءالكلا ىف ةمومةدئافو ةمنا



 قنا غقاصلا نب نيدلا ”ىرمس

 . - 0( ”ىسلتاروبل
 ٠ يضم ليز ئيبلب ارطلا عفانلا دمع

 ىطاملا ممذملا دبع ادبحاص

 ىاشلانبا قبب

 ىيرزالارسلا بتاكنيسللانب ليعاسم1
 ؛ ىزغلانيدلا ىغ

 ىزغلا دج
 ئروطاارداقاادبع

 آرب رمذلا هنو بسلا ويشلا حس ىجرزمللا نب ىلع

 لبذل !ىسرزدلا ىراضالا دمهم نيداانيز

 : ىناشلارازذانننيداارون

 , ىذراشفلاد#

 لين ئلاملاىبرغملا ىرقملا دج يدجحا نيدلا باهش ةمالعلا

7 1 

 ناعجلانيدجا ىذاسقلا

 ىليسعلا ع نيدااروذ
 مدا ةدامسلا قثاع ىلع قاعملا هدالوأ وءافو ىلعدسسلا

 - ماس اقأ س دق داعسألا وأو مراكملاو ا انضنت
 نيدإارضأن ةمالعلا

 رودنم ةمالعلا

 هناد.عدوخ أو دجحمدتسلا
 ئركلا نسطاوبذاتسالا
 نسااى أندم ذاتسالا

 نيدياعلا نير ذاتسالا

 ئركلاب هاوملاوأ مامالا ذاتسالا
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