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 كلب اهئ تيمنا
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 (هيلع ءاشنالا بلطي عسيضا وم ه3 000 ش ثاحيالاو عسيضاوملا م
 , دقنلا هبال

 ١ همذو ىنثلا دم ؛اذاباركسا 0“ ١
 قدصلا مذو بذكلا جدم 0
 لوطا مذو ملا يدم ١٠؟

 ملا رذو لهما حدم ٠
 ةبرعش تامخشنم 0

 ةيرملالاثمالا ريشأ ٠١
 تاثلثلا . . ى١

 تاؤدارلا . 4 ٍظ

 آى



 ىملعلا ءاشنالا
 اشنالا باسأ
 تارث* وللا

 ءاشنالا ملعت ةيفيك

 رعنلاو مظنلا ىف ىلامالكلاماسقنا
 مظنلا رثن

 ةءاتكلا ناكرأ

 ةباتكلا باذآ

 اشنالا بويع
 ةيظفللا تانسح ا

 ةيوشملا تانيا

 تاحاتتفالاو *ىدانملا

 باضاقالاو ضلختلا
 مالكلا تاقبط

 ىلوالا هقبطلا
 ةيناثلا ةقيطلا

 ةثلاثلا ةقيطلا ب

 دئا را ةقيطةعبارلاةقظلا



1 ) :( ٠ 

 قرش راقلاونيلافرطب تدرأ اذا هرظن:برغلا ىفرئاسامو
 قالا 0 لحي ؛ ةبجو ةبال هبج ون اهاذا

 نارئاط  ليالاو راهنلافزغل
 ارهاظ لك ًايموصلا ىف لجر امو

 # مثال ةمالام ىذحال و راهن

 شو لب رطل للا الك انذاو

 ملاعو نيش لك هاري لالح
 هد باتكلا ءادها

 ا امىدنفأ دمع ا جدص ىلا

 كامن ييصاهر اطمأو كئالو ضف اهاقسةركفةجيتنهللا كزع ا
 ك4 ,طقاا ىلا راخب 0111 دج 1 ري أ ا دقتأ
 ىف هدولا قوذب ال.متايبدالا عيجشت ىلا كاليمن .لعأ املكذب ق دج كاوش
 لئاقلا لوقهيلع قطني طسو

 قشعي حيبامالو لاونلا هته 2 ىجريمرك الف دالتلا تلخ
 كاباو ىنغابس نالوكسملا هللاو لو بقلاب ليما نم ىنتدوعام ىلع رجنذا ىرأو
 لومأملا

 و

 محرلا دبع دمع كقةبدص



 ب 4 0 ل

 يا لرد

 ظ 6 زاغلاول#
 1 مقىف زغل , :

 ىرا>هعمد مسج ل وحنم قطان تماص مالغ امو

 ىرابلا ةمدخىفمكعنم ابهتاقوال سمجلا مزالم

 , 4 فا 4

 9 5 )7 ١

 0100 لاا

 1 مق ىف زغل

 1710 هداز سمر نك اسو

 املكت ماعطلا أدهنم قاذاذا د

 1“ الط ىدعو تسد

 امو ة دم ىذلاربقللعجريو

 ةمارك قحتسا 0 الو

 بجع سانلل حولي هلق ىف رئاطام
 ّْ فذلاىفهتمنيعلاو هساز ىا ةراقش

 باب ىف زغل
 ءاو هرخاو هلواو زاح هب.قةيشح 100

 " ' ءانبلاوركح بارعالادل لالتعا هبو ةحصديفو

 ظ حاب ىف زغل
 باحىفب القلاب تققح اذا اهأر 3 اهرظنت نيعلاب ةبك افوي

 برطاهرظن:ميدقتلاو سكملاف . ةعجقعب نمنيعلاباهرثناو

 شرف ىفزغل ْ



5 00 ْ 

 ة6نونلا فرح 1

 ماقتسا 0 قستائمالا مظتنا مظن الام عياش فلاح رهاظدضاعرزا نواعرصن |

 كي لن هام د تدق كلل يملا ةئار عوض ةءلاغلاب ىلكت برطلاب ميمضت حفن بتتسا

 ماع ريغب هثقلا اذا اهدلو ةقانلا تا[ دخ جدخ زجع ضقت نئفاتيسإ> ف راضأ

 ةرمعو رباغالا_دحو انو رضمالثم 0 0 3 ظ

 6 ءاهلا فرح

 لوإ طموردهممد رده هدعأب ةبناح هلبح عطق هنعدح شكى وط همر لص روش

 انحامرةيردانف ويسر زجاوناكفدهالاطابو اردههمدهذأ

 د واولاف ر> < ٌْ

 وأ
 ا

| 

 الاسرا اوءاحو هلا سانلا لءاست بقاع كرادن لصاوب عب 0 ند راوتر و '

 خنعلا صد سمع ريعبلا كرم سرفلا طب ىم سب رعلا نب رعلا شو> ولا لزانم شحوأ

 ةمدل ءفكريغوه ىأنالفءاو سنالف سيل لقعلا ةيدلاىدو ٠ ةاطقلا ٌصحفم|

 ٠
 0 !_جأ عضوم ثنطلا عقوم ا عفو ٠ ةبوعصلا ةنا٠ نا ة َه روخالا ْ

 ل<صخأأ

  2١تهرب ادد دعوت 20 ىخاوالا 2 نب 7 قئالعلا تدر ٠ رعو 3



١ 00 ١ 0 ١ : 

1 

 ل نامؤلا فت ا تسممابألا 00 ثدبلا سمرل 6 ربق 6

 ٠نرق ٠ كزجدم ٠ ظرق ٠ دوجولا هيلع تيثنايبلاهياعلدىأرلا هيلعرقتسا
 رثب تب مرح ٠ عطق ٠ لمهن وامتىخارت ءرصق «دنلا ريظنلاءفكسلانرقلا

 + لق ٠ سأرلا طقسماشنملا تبذملا وت نجد مخأوبت نطوتسا ٠ نطق ٠ ىرف زح
 | ماق «ماق* هكواديوسهميمدىلقلا ةبح٠ باق :ديهزلا هفاتلا رزنلا ريسيلا ليلقلا

 كل ا

 فااكب امي عالطاو هل بدني اءيفدافن وهاباهدلقيام.ف ةبافك هل هئابعاب ضم سمالاب

 6 فاكلا فرح

 ٠ جفك١ ىوزددىول ىف رص» فك ١ خدش مصقضاه مطح ضر ريك

 فش ىرععلو فلك ٠ دهاج عراق ذبان زجان حفاك

 ْ #4 ماللا فرح 2

 *”ىسرفظلا مثله مول٠ لبةمرصنلا قذت«ىوؤلا ملم عشلا ممتحم لشلا»
 ظ أمه ثيل. هكلملا| '

 |لهت ىخوتى رن مار ىغتبالوا> سمتلا ٠ سا ٠ مشاادومم زئارغلاواح
 ةفطعلانيانانجلاعوطدايةلا ساس ةكيرعلانيل ٠ نال“

 1 #4 ميلا فرح

 |ميرغلا تاطام لطم «باصوالا ةكهانلا للغلا بضم كوعوه مقس لياع ضيق

 اهدينهفاوقو نيدلا نساسأ ىوق.٠ نكمو .هتكتقم هتان رزاج ةفادإةئلوألا
 ااهبابسأ تضحتسا اهقئالع تدكوتةدوملا دعاوق تسرهدئاطوو همئاعدوهناكرأو
 |هسفنب داج تام كبرت هزيسف لهم لهم لاجرلارو هدى ةدوما شرف ىوساطو دهم

 أمير ىلاىضفأ هان ءافاو هب ر ىتادبحنىضق هباحص أ نيب نميمطتخا هور تضاف
 لضافت توافتةزيمن وباحرنس 0
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 2٠ تقع» هايلغئورلهان داصناشطع ئدصلا امظلا ليلغلا( شطع) ةيصعملاب

 عئاش ضئاف لماش ماع٠ مع.« ةرمثثلاعشب ةبغملا مخوىقعلا فو_# ةبقاعلا ليبو

 ٠ جوع٠ هطرش ضقن دهعلا تكن دقاع قئاودهاع «دهعايعادكب عت * انع ٠

 راغال « راع رص راجأ ناعأ ٠ ناع٠ ةجحلا لوما ةنسلا «ما*+ روز لام غاز
 * ىع٠ ْفنشقلا فظشلا شيعلا كننض ٠ شاع « راعلاب لب رم: همح وال هصغنمالرانشال

 ١ ةحيرقلا دماجهنكللا رصخلاناسالا ىع

 هت نيغلا فرح اح

 سمشلا تب رغحطش طشطحش حزن ٠ ب رغ ٠ جهرلاماتقلا جاج لا رامغلا ربغ#

 هطرخ|ءاضنا هد رجه روش هدمع نم فدسلا لس 52007 تراغتلفا تدحو

 '١أ ةري دذلادافتسملا ةبيغزلا مغملا#منغ# حئاثملاو سئافنلا هيلع خيبسأ 20

 سيلا ملا راسلاةو رار نا ربك |ىرتا قتيل

 رفح خف هراودعا ههدابهتغاب ودعلا ا جف «ًاجف * علاطلان وميم لءافت كربت نع لاف

 1و غاز لكن د6 رف قاهوالاو لئاسحلا ودب اكملا صن دئاصملا سب رئافجلا

 هناوخا ةرهزهتنب لها زع هلا ظلك وك رغد دي رف هنامزدد رق ةدرف #ءاربدم

 ةزونلا-سلتخا هروفلامرتخاةصرقفلا دروب ةْرعلا لمتها ةصرفلا زوهتناه صرف 3

 ةرسعلاةعيضلا قلما مدعاز وعا* رف ع عساو حدسف رارق ضرالا نمءاضف (جسف)

 يزلا ل يسلا غاب ىفالتلا نعمظعدتشا لحفتسا مالا عقافت * مقف * هبرتملا ةصاصخلا

 لاسبلاب رطخ (ركفع عقارلا ىلع قرح عسنانييبطلا ما حلا غلب ةامحلا ولدلا خاب
 مهولاب قاع ةساخل اهب تب .طضأ ركفلاهب لاج

 0:7 خف نكتب دج

7 

 يي <



 : (١١و) 7 ع : 00 0
 م ن
 مس 666سم ك7

 ٍ 5 هع هنلعا هرسىثفا نطبفتسم

 4 داصلا ف رح لو-“

 فشكتا (حرُش) اليصأو ةركب ءاسمحابص اورو حابس لك اذهلعفا (حبص)

 عينممأ رملا بعص (به) جاهنملا ال قا صح صح رفس أقرش أحض ”وزمالا|

 هيلع تيضغأ ىليذ هنمناك ام ىلعت تيد(عيفص) لإ وازملا  عدهطخلا تشع ناطملا

 قئتفلا قتردوالا ماقأدسافلا حاصأ (حاص) ذأ ربدهتاعج فج

 مق داضاا فرح وح

 | ىفةمعت هلطاب ىلعرجأ هتلالضؤ هان هتاسعىف عباتت هيغف ىدامت (لض)

 ظ هئاوشع ىف برضه ر كس
 ه8: ءاطلا فرح لح ْ

 ةقالط (قاظ) ه«_:ءبكت قيرطل| نعءقددهدصق هتجحدجه قيرطلا(قرط)

 انذ هتةنع دم جحط هرش عش "ص ردا( عمط) قارشالازازيهالاةثاشنلا هجولا

 دك ”ىريل يذلا رهاط( رهط) نكرءاشأ نكس( نمط) هاقرفف هقرطب

 ضرعلا ىتنميدالا

 ه6 ءاظلا فرح ]و-

 لدعلاننستاماروأا ملاعمايحا رظلاباوبأ جف مظ) 0 أ لظلاسا هاتف ( لت

 بنا لذعمال(بتع) بطقمفساكر شاك ساع( سبع) لفحْث ريد ! (ًبع)
 لواطت اهز خيش سرامغت ربكت ه«اتع# موالملا كيف تعرج ف اعتكإ |

 !جرعالةءاربالرذغال(ردع) هر ومأدادسلاب مربأ كح لدعلاب ىضمأ «لدع#«أ
 د ظن. ةهامجلا قرافاطملا قثةعاطلا غل« ىصع# ' ناعذالأج م نع مصع |

 أ ةقيدح 5 ا
 28: سم مع م تا نم 2



 (1؟84)
 اي تدي يسمو سب مدعم 0 ب ب يس يب بدع مم

 او * داز 8 هروغلا تضعا

 -ه نيسلا فرح يح ْ
 |(قوفز دعا ق.سلا بصق زاح الهمتم 00 هتقمس زجعأ تاف قاف ذك قبس

 اال كلاي كلك ندا ئولط ريضا نا © رس «ىراخال اسي الن الف لافثلا
 قربلا هفطخو رءعبلاحملو سرفلاةطظير ردشقب © عارسس# هرمس ل وضم نقع فاو

 ثتجا مهتف اش لصاتسا مهرامذح ابا م_مماظن عطق ©« اطس * رئاطلاةو سحو

 *«ف.س *نامزلافو رسهتنداه ماوعالاهتملاسمايالا هندعاس (دعس) مهتمون رج
 ا |( 10] هقاسح كي رأ ءابش عزاب كنف هقيؤل أ أ ده نأغأ ةممسسسمولا د صم مج سامح مص

 نامالاىلا اوعرمض مسا موقلا جنجملاسزداه عداو ودعلا حلاص# سس «فز

 | برس 36 صوصقلاديج ناكرالا قيثو نيعارذلا ىفاو ندب نيهس # نمس
 | الاريدلا « ررسوع ةفارش تيدح ناراذه وعح رذه راثكم مالكتلارثك 1
 | لوانتلا رق سا داقنا لبس لبس ارارغالا تمام موني تلحتك/اامداهملا

 بيصنلا اظحفك" أ ابيصت رفوأ امهسلزجأ «مهسإلم بلاطملا ساس مارملا لوس
 هبفذقدالب ةلاوجقافا باوج *حاس# ظطا سوحنم ص قنالا ظللا سخالا
 اهعطقو ةالفلازاج ىوط باطلا هبعزادك ىلارفسلا

 ه5 نيشلا فرح ريم
 || عيزت نالف*هبش# ناويك ةعاسمانالا سدحنأ تاءاسلا بكن ا ريطت مءاشن 5 انا“
 بعشت عدصت ددبت 6 تتشل# نايسوناح رش مياغوشو نالشانخ ههنشأ اذا هبأ

 : ةرلرد«قرعلا وق زمتمهعج بذشابس ىدايأ قا رط اوقرفت دال ىفاو درشت
 ْ 7 اظلالدو لمشلا مظن تاتشلا ع مح »< لمش# حضو بر عأر سف صخ

 + ١ هكا د تاق درعا و نعله طوف رع نشأ نيك
 0 2ضظ000 لل
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 '' لظفاح ف كعبظاو 5
 ع لاذلا قرح رس 3

0 
 ه4[ ءارلا فرح 2 3
 عرأ اذه (عب) هموق معز هنر يشعر دص هتبيثكق بأ هنيدي نالفدكس أزل

 السلتخ ا ركع نم الادششا "(كلبو) هتقفنما عرأ هحدقلز وف ًاهلىدج أ نالفلأ

 ةينلا ةسيماسلا ب ئارملا ةيلاعلار ومالا بلط(تنر) ىوتلا ل ضعأ قلفتسا مجهتسا
 ا.( عجر) زعلاعو رف ىلادعص مراكملا ىلا امس ةريظخللا ىلاغملاةغيف رلا تاجنردلا

 هترطعأ قزرلا» اع تيرجأ(قذو) رقوقتل امقاعحاَر ىككقناامكلا هلزنمىلا |

 ددنت ايده وأ (دشر) لبا لك تبون ياعم تامع (مسر)هلوعبامهنوعام| ش

 ا (مغر)هيلعرصتقا هبأزنجاريسيلاب غابت عنتقا(ىضر) قفو ١

 ةنسلاداقرلا(دقر) اهاجدل لج ىأههجوأهبهونههزننالف ة هيفخ عفر (عفر) ١

 فصاوعلاحابرلا * حار * راشأأموأ( زمر) منوبتلا عوجهلادوجهلاىركلا |

 بارتلا عرلا تفسأ|

 5[ ىازلا ف رح ره
 ةطق. لا هوفبلاةلزلا# لز  ىحنت نعل ل اواصخا طبت افرك

 موبقلا#ىهز# مرصتو طرف والخو فاس و ناهزلا فىضماميف#*نمز * ةوبنلا|
:| 

 تنبلا ةدمعق ةش رقلاةل+ للا ةج 100 .ءام 0 رقواعزو تناول

 14 سبح هدم دووم احس

 ا

1 

 م لا ااا نوما سرنا + سوما تب زا ج )"نينا “هاجت

 || ىدةلانردلا(سند) مدلاعضت هيلعفمدباجرضمهتبار هكفسمدلا قارا( دال

 عا



)1( 

 الآل رتقم ىدأ ةعبنصل م مرحماق < دج ا رو
 ٌكيلع اعولاض سانلا مق وهفأر فطع قئشا #3 نحخ د نملا ءابعأ ل

 روت * طاح # ةجئاه جاهةرئافراف ضعتما ىظلتابضغمدتحا * قنح *

 ةيزملا ترتسحا ةيرمال'ببرال ماعت ىرتماددرتكش راح# قلست طئاخلا

 هيأ ءاكنا فرح 1-

 موقلا لذاخم * لذخ * رئاقملا رفح نهادرئاخ رك امقذامىراو عدخإلم

 فيخم صصلتمدسفا| ثاع #* برخ# اودساحم اوغابتاواثافتاوربادن اولكاون.

 ىباق ةوسقلا ةظاظفلا .ةنوشحلا * نشخ *«دعأ ىنتقا لئا”رخدا#ن زخ * ليسب
 * ًأطخ *رفاحأطأطت هدخرفعناكتسا عخمشخ(عضخ) دبكلا ظيلغباقلا
 بيطخوه ٠ بطخ *ىصاعملاف سمغنا مثالا حرتجا ركشلا نأ تدار

 رطخلا محتقا لاق, رطخ# لاما عساو ةهيدبلا حمس ةجوالا حيصف عقصم

 * قاخ * بابللا ةصاصملاةصالخلا *صاخ# طروتلاوهالا بطاعملا فواخأ
 ام ]طم ئ رع © الخ# ةيجدلا ةليطاةرطنلا ةريزعلا قلخلا ًارذرطف|أر
 # كح امن باس الانلإم اهمنيعىف لحك الاه رأس عا نيدديلا رفص لالا

 رعذ بعر عزف *فاخ# اهحانج صق اة غراتلا رق ةدتفلا ران ًافطأ اجيبه

 اموردنلا ماتم ةهصئارف تدعتراعانرا

 هت لادلإ فرح قوس

 ردهدلا باح ف يراصتلا هتكس نامزلاه ضار كنحبس رضم بردم :(برد#

 ةفطع هينئهيط تمض اذه جرد ىناتك# جرد#بر داجتلا سم هءار ,ًادحي شهر طشأ

 ءالكك اك هللا غلب معنلا غب وس كالهللأ م ادأ (اغذ) ا دابا بعد)

 هيزوج و هتضسب وهن و رعودامح و م ءاللسالا ٠ نعبذ ٠ عفد ٠نميلاوريخلادبرىف اع معلا
 0 ا 9 ا 4115 الا 276 215 كا دكا



 1010 طبح# اير ا | عنطصأ نداخ 1 قدءودو نَحْأ *« بح

 ١ قودجدلا نإ بج نإ 01 ءاح 3ع ةييلابدر قنخأ

 هتافغ نا خ هرانح دخ ردح د هلا كا ياه ادع سلال دسال اة

 : قارحلت را وهمرضنت هقئارومدتحمون# رح# هلبذ فكشف ل ا

 || هموملا كرتعملا ىغولا ءاجيهلا محالملا عئاقولا بورخلا# برح * هحقاول

 برحلا ججأ ترعتسأ تكبتشا برخلا تبث مك احتلال زانم مداختلا فقا وم

 تعاد ليلا كنان 0 مجهرلا عطس هسا ترحجتشا هنعالا تارصق اعاك زا

 «.رح# اهرازوأتعضووبزركلا دم ةروانملا ةلواصملا ةخوانملا ةحفاكلللا
 ع 4 1

 دجوب بائتك | * نزد> * ةريصنلا دق“: ةعزعلا ىضام فادي دسمزاح ىاراأإ

 ١ م ممرسشو هراعدلا لها ةقئاب مسح 3 ع فلا ىنعزوتت موههلا ىنيعتت 0

 ءاج #* دشح * عدصلا بار نهولاريج تاتثلا عمج رفشلادس قتفلا قئر

 مم رصح #* رصح# هذديبدحو هدحو هضيضقوةضقب ءاح بغت تالفاح [دشاخ

 ضاايودعلا قدحأ مهذفانمو مهبراهم مهيلعتذخأ مهسفنم تذخأ مهقياضم ىف

 ةعنملاب فوفحي ىتئرملاعينممارملارعو ىرذلانماش ضح (ضحإ# هبفاطأو
 * ىظح# رك ذلاوةايحلا لماخةعضلا نيب ةلزئملا رخو ردقلا طوطخم © طح ©«

 راثبالا ءافتحالا سانإالا ماركالا ةوافخلا 8ىنح# هبرقلا ىفازلا ةوظحلا

 ةوادعلا لجارم مهب واق ىفىلغت ءاضغب ون انش هنبب وىننب «دقح * فاطلالا

 هبراغ ىلع هلبح ىتلا هلاقعو هبدقع لح * لح# ناهالدتساماض # رقح #

 عرلا نكاسمس اسمح لح هةدك ولا ةظلفملانايالا مسقأ 8 فنا © هقاثو قلطأ
 كلكأو 07 هلبرشت «ىح# ملا نيزرةانالادبس د تملا نسح روغلا ئداه

 لفل افعل نا



 0 ا 0 م00
 بوما سمو مجوبي ووجب سس ب وبس مسج موسم امس يسب روو 7 .٠ اسسول نيل ا

 أ همدصهذ ةلئاط ءوقلا نيب #4 1 #4 + تاب علاىق لم رورفلاق ط رون جهانملا نع

 ًاءازج اذه # رك انز ليشاب ءان ملا 1 تاج حدف نن لقت انن أارده

 أ« ىنتث *هيدعت ىتحوهلهج ةجيتنو هطيرفتحاقلو بكنأام ةفياقمو فرقاامأأ
 هلعف ىلع لج رلا افاك# باث * لنا ركش #« لع * ارد جيك ف دصدص ىو فرص ٠

 هازج هباثاأأ

 دهب جلا فرحي
 | * لبج) هبطاْغم نم مغرلا ىلع ارغاص كلذ لعف ه 1 ربت ا ا

 # نيج# ردحنملارعو قترملا بعص خزاب قهاش ىماورل اداوطالامال_الا

 دوتجا # دج * دنكر فك * كوي # رك ما وخر درعلا راوخ نهاو ناجح

 نيف قيقحريدج # ردح #* هدوه# غرفأ هع_سودقفتتسا هتيانع 80 ش

 هتكسح نالف هنانق تزرع هيأ ت'ولب هدوعتمجع ريتخا # برجح# ىرح

 # ىرجح *ه را مدلا راح رهدلا فيراصت ةكسنامزلا هضا يتاراعللا

 عذو مق # ًَ 6 نيو ىضمالغومو هري_سقىفادفم انالف تدار

 | سوحنم ةقفصلا نومغم نالؤ م || بصن و امهسل زج ان الف طسق

 ريضن *ليمح * طهر ةقرف ةئف# عجن ويعلا سيسا وا# سسج# ظملا

 أ ماهنج فرط س٠ هب ن الف * نج# هنرغتأل الت هتجوبت قرشأ غئار جيب قينأ

 ْ قرحلاةك 6رلا كودلا # لهج# ةّبط عون فدص# سنج# رح سلا نم ةلقعدب

 نيديلا قاط ى هرأ ري اي اف هاو> نالف # داج * ةوايغلاةهافسلا ٍ

 | هادئ امص 01 اوهلمانأ ىدنأامهزهملا حر 52
/ 
| 
! 

 ا

 ل

 هج ءاللا اوس
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 ءاغفلا كاريس رةلا تاحفن رب رطمقلا نيرقلا ريريمزلا © درب © هن ةعيلا 0
 هشيفنلا وهميه ةبحصلا كرابم# * كرب *# محب قلات عل عمل قربلا ضموأ * قرب * |

 دهاوش هقطان لئالدهنبب تارامأ * نهرب # علاطلاو رئاظلاز ومبم د ْ

 اهم رقرذ سمشلاقارشالا غوزبلا * غزب * هعطاس نيهأرب هرين لياخم هقداص |

 قساة مهرس + طش * اهغانق تربح ايزاباج تفتك ابا نضال |

 طبار ردصلاو ناقلا قرج نانا تيثديدنص لطب لساب * لس  همحأ

 هنفض نيفد ءادق-نيئراشتسا * ضغب * ةيخارتمراد صاقرازم قيحس ناكم

 ترطاع هناربع تقيتسا هعومد تضاف * يب * هظيغ ثمر ترغوأ ظ

 اهيقرت رابخالا سسحم فذاقت طقاست فذاقت لصت ا ربا ىهانت * غاب * تلمه|

 هلامسأو هنارداو هرامطاو هقالخأىفءاجٍبوتلاقاخأ # ىلب * اهمستاهدصرل 1

 تلزن دئادشلا هعرصتال نالف عئاجفلا ايازرلا تابكنلا بئاوتلاايالبلا # ىبب * ظ

 كنا حو ودملا رامز حابتسا 3 3 * عراوقلاو قا وبلا هب تاح ةحناحهب |

 لازحبصلا نيسبت ىلجتا رف سأ خضوأ * ناب نيف نا مهدالب خود هعرح أ

 ءافخلا حرب تايثرالا |

 ه4 ءاتلا فرح و 1

 * بعت # وبللاو لك الا نيقيهالا ىف نالف ءاخرضفخدغر ةهافر فراغ |

 ىللسغ # باب * ىمب رف و غسبس لمك مث * لوا زجلأع دب اك يناع ىماق حرر لكدك ظ

 داح هجحلا حذو نعغاز * هأنا # رجزتاعدبراىوعراعزن بانأعلقأ هنءاسأ |



 )؟؟١(

 |١ ادح ارأ+ دحلأ ل 'بوححال حادجال جرحال كْيلعزرزوال مرجأ بذأت مئااس
 اثداخو افلاس ارخآو الْوأ  رخآ ابييدالو ران جيفانالو اسنأ الو اقراطالو

 ىهتلأ بدأ 2 هرب لغ هسقع كاذرثأ لغنمانلار خآىف لقأ ايدابو افن !|]'

 ىضغأ لذلا ىلع ضمن هرفظ لق هتكوش رسكهاذأ عف مفر ىذأ : بالا ةناصخلا
 11 لا 3 هصغلا ع رن اجشلا غاسأ ميضلا ىلع

 صاغ ابن تاوم لفقم لمهم رئاب - ضرأ # هتجاحم رفظ هتيغب هتساملل هتنابل
 ىلع هلي> قبلا هقاثو لسرأ هيرس بخ ريسالا قانو قلطأ  قاطأ تارخ

 كسلا سار نيف رطلا فرش 07 ادم لباقم رصصنع تدنم 1 هب راغ

 ىرتفا قاتلا ص رن هكيفالانيملا ناتببلا رولا بدكلا (كفا) دتحلاميرك

 سمالا لح  مأ - ءاقلت ءاجو ةوذح لايح ءازا* انت ةلانق ءاجن ( مانا

 اهقوف عزدمال ةياغ غاب ( لمأ) همربأو هضقن هضبقوهطبس هقثوو هقتروهدقعو

 ضفخ 2و وكس تل نما 2 امال ارونم كلذ ءاجلمأالو زواجتم الو

 2 لأ ب ةلذحو ةيهاو هداتعو ه.دع صالل دخلا 0-2 هشاج

 حالا ءدب تالوأ د ةنانك امهس نال اعيضر وب ًاليلس هجوداض عني رقلل لاقي
 هركشسمةب اوةنع هتحتاف هلتقم ةحتفم

 -/ ءابلا فرح ريح
 03 ل #* بقن نعما رتب صحف * ثح * دهزيلا كستلا عوشخلا لتشلا لد

 ضاتعا ا لدب * ةنع قوفكت را ديلا لولغم"“فكلادماج حش نض

 هض رع لاطت_سأ هثثأ تحد دب هب عمس هيلع زش * ىدب .* ليدبلا ثلا

 معتلا ناسحالا # رب  رياعملا ى زاخا رذاقملا 46 *ىواسملا تااثملا يئاعملا

 شا عمدا ؟قفأ ل ا "ىرب * #2 ' اشنا | ًارذرطف * ؟ كدب + ىدايال
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 نب لاو نا اهتدئاف نماضي أرك ذب انممونءانلاىدبأ"هلواتتامريغ ةددج |

 فايل ل خي هنم كلذجرخناو اشحاف ءارلاب غالأ ناك ءاطعأ
 جرحا ةلوهس ىلا كإ ديس جابو هلحن ىلا عاددنال همودخ ةجاحم نم هلدنالو 0

 ا و قطنملات ا ودأ كلذ هل لمكتل ف ورا ليمكتو قطنملا ة 100 ظ

 امهالكو ةماخفلاو ةلازطاىلا هتجاحك ةوالملاو ةوالطلا ىلا قطنملا ةجاحف|

 سبل هنا لعاملو نافل نيدو رطاخا ة ويت هدونولقلا هل للا

 1 :'ءارلا ا ةوقلاونيتملا ناسالاو ماتلا نايبلا نع بوشامهعم|/

 ظ
 امأ هلتقي نم ذاعم ىلأب ىنتكملافنشملا ىمعالا دحلملا اذهلامأ *# لاق ىمعالا ْ

 رعاشلا درب نب راشب هاجهاملو هناوخا هبض وافي ناك اميفو هبطخىف همالك

 هعجضم ىلعهنطب جعبب نم هيلاتثمبل ةيلغلا اياج نمةيجس ةليغلا نأالول هللاو ظ
 لامعجف # سود سوأق يةعالا كلذىلو مشب الم هلافحىفو هلزيم فوج ىف هلتشو ْ

 لدي دحلملاو طرقلاب لح: وهو تعرلا 0 لا ل ىمالا|

 لدب ةيااغلاو ردغلا لدب ةليغلاو درب نب راشب لدب ذاعم نأ كي ماو رفاكلا |

 ىلعوهنطب ”رقس نم هيلا تلسرالدب هنطب جعبب نم هيلاتثعب ةيروصنملاو ةيريغملا| أ

 ناالا ةريثك تناك ناو يح هرشعم نيب لدب ةلفنح ىفو هلشارفا لدب همجضم |

 ةئامب رأ عمج امنيح يايبسإلا: + لع دق لا ناك نا واكل ١ | (مدئاف |

 ىهاودلا نم ىهاودلا ءامسا رئاكتنا لاقنا ةيدادلل مسا |

 هه فلالا فرح زو
 ةدقضر ىنك تيارامةمامص تفتهام ناذي داركم دسألا دي[ةليفأال بديا |

 ميْضلابَأ ةيح فونأهيبأ سفنأ ةريغلا ٌةفنالا ءابالا ف ا عاددّناعدامىل !امشأ
 هدلصق 7 اهيسو هدم جتنا هلاثماددح هرب أسق نقار :ةأر 1 ؟تاجاوجت

 010000 ”” نيف اكل سرج ا جا وديجلا؟# اهكيتبج واو ) اهلنا 101 او 1+ 14 و 70 0 نيم
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 قرخ لعف دنع قفر مدع

 لسغلا وهف ريوطتلا كلعفو

 لسغلا وهف لسغي هبامو

 رااوبف دنا كذا أو
 رمفلا داومألا لرش نع

 ةصقلاكاذف مهدنع ض.ملاو

 ةصقلا ىمستر عشلاةيصان

 كيم لق ةنم” تاو

 هكسمىعد.ناسنالا ف لقعلاو

 طق عاري نم سأرعطقو

 طقلا كاذف مظع. نارهلاو

 لكلاوهف لسنلاميدع مث

 لكلا وهف نادجاو سكنلاو

 كلملا ىهف ةقاطلاودهلاو

 كنملا ىبف كولملا ةلودو

 0 حو موقل مو /

 دوا وهف دادولاو نجلاو

 هنا لدعم هامل

 ةنجلاك االا ىف نوكي ناو

 ناسا ةرمق 2 نفس
 لسعْردسو نوباضوخحمو

 ىراخلاريثكلاءاملاك كاذو

 رمغلاوهف ديدشلا شطعلاو

 ؟افاجلا سهلا هل دالأو

 ةصقلا ىبف عقاولا ةياكح

 رانلا كشيلدملا قوبلت

 هكسم ىمست كسملا ةعطقو

 طقلا كاذف لاعأباتك

 رافال اذدنع هنم ليواأو

 لكلا لاجرلا عمجألثم

 رارفلاب بر ادنعف رعي
 كالملا ىنهف كالمتام لكو

 رارحالا ل زنمىفقفلا ىقرت
 ةولازيف هؤدوا نحاشلاو
 ىرالادنعنامالاىلوأدعو

 ةناةاتعرش نم ظفااو

 رانلاجفلو رمجلا نمانل

 تت“ تافدارتملا قضم
 ةرامعب ريمضلا ىنا_ع ريدعتلا ناكما امندئافو

 يما مس د
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 ةدجلا هوعددق قبرطلا مْ

 أرق ىقف ةباتك النمو

 ىرق اهعج ءاجدق ةيرقو
 هراجا هراو ج ىف راصو

 هراحالاف ريخالا هلاك

 هلبق ىعدي 'ىثال قباسو
 هلبق ديز لبق نممسالاو

 ىراوؤ+لا ىهرحبلا نفسو

 راوسجلاب عم ةيراج

 هعرقلا ىهف ءابدلادحاوو

 ةعرقلا هيف ليق عارتقالاو

 سسللا روهالاىفسادتلالاو

 سمالا كادف لمفلا ردصمو

 رطقلا كاذف ثيغلار طمأن ا
 رطق ميدل ”ىدلا بناجو

 لفغلا وهف مغملا فناخو

 هدحلاديد+لابوثلاةدجو

 رافسالاىفرجاتلاهكاسي

 ىرةلاذفوبض'|ىرقت هبامو

 راطقالا نم سانلااهدصقب

 راجل راو ل

 رابنلاب لمعيام ءاقلت

 هليقلاف انلامقت_سا هلامو

 رانلا بي هل قشععلا ىف ىنطيي

 راوجلاب ةمذلا اوعد دقو

 راحسالا ىف ةمدخلل موقت

 هعرق .مابقرطنم ةئيهو
 الا كل ف ايلاخ

 سسللاو هف سيلبام لك و

 ىراعلا لثم سباب نم سلو

 رطقلافمهدنعساحنللااذك

 راطقا ىلع هءمحاجو

 لغلاوبف رودصلا ىفدقحلاو

 للا ا اا( ووو وص

 راولاك قانعالاب طيخحم 2 لفلاوبفقاتعالاىفقوطلاو

 اشرااباضياهوعددقلمخلاو اشرلا ىثماذا مهدنعفشخلاو

 رادقالا ىف روجاهلجأ نم. ٠ اشر مك اح ىطغيام عمججو

 قرحلافمهدنعهيعضلامث  قرحلاوهفطئاخلا ىفبقثلاو
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 «ةنالاهننف ليقناستإلاو

 عضبلا كاذف “ىلا كعطقو

 عضب اضن عامجاو جرفلاو
 را كاذ_ف دربلا لداقم

 رحلا وهف ققرلا لباقم
 ةردلاوهف نابلالا عضومو
 ةردلاوهف ول وللا دحاوو'

 برلا كاذ_فانالوم هللاو

 برلا وبف ذبددلا يطرلاو

 هلحر ىف لحجر عمج ءاحو

 هإجرلا | لع ةوقو

 لسرلاكاذف رعشلا ل سريسم

 لسر لوسر عج ىفءاجو .

 هنمر ىعدب مهرلا ةلمو

 ةمر ىمست لبحخلاةعطقو

 هرصلا جمجضلا وحايصلا مت

 هرصلاىبف دوقنلا ةقرخو

 مد مع ءىثلارصحو

 هدع حالاس نمدعاامو

 مر أوهف بن ذلا باكت رام

 رازحالا ةرسم هعبتت
 عضبلاف ةملا ةيالاشن

 ارشالا ةعا هديعت

 را 0 جرفلاو

 رارحا ىلع هعمح ءاجو

 هردىمس باد علا طوسلاو

 رايخالا ةوسن 0 5

 برلا فيضملاىفتبنل مسأو

 رانلاب هخيطاق>راصزا

 هلجرلا ىهفءاقمحلاةلقبلاو

 رافقلا ىف ريملا اهمزاب
 لسرلا ىهف ناسناالا هئيهو

 راعشالا ىفناكسالاو مضلاب

 همرلا تانلابلا ماظعلا من

 راعشالاوذ ةمرلاوذ هنمو

 هرد ىمست دربلا ةليلو

 راندلاو مه ردلا لع ضح

 هدع ضيح راظننا ةدمو

 رام ايا ول ند 0008



 )/١1ا(

 ردق ةملعب محام داحبا

 ردق ةقاطك ةردق عمجو

 اا ىعدن ةدشلاو ب رحلاو

 أسوي هوعددق ءاقعلا م

 ىركلااس ا ءويصف ور

 ا ايمخ باقل 23

 ديلوأ تاجا انبلت لق

 ديللام ل قف رثكينالاملاو

 ضومعلا كأذق لوظلا لباقم
 ضرعلاكاذف ئشلا اجو

 1 ىه ىثلا ةفاظن

 زا هطلا» فظل امو

 فلخلا و مفمامالا لباقم

 فاخلا هيف ليقدع» ضقنو

 دجلا وف مالاو باوبأ

 دج نى مخ ناكمىفرتمااو

 ةجالا ىبهف جح نم ةيمو
 ةجاا ىعدي ليلدلا كلذك

 همأ ىنعي سارلا فدجشو
 هنآ نما سانا لال

 _ سنالا كاتف سانلاةعاج

 ردقاهعح تايزلاةردقو

 رادتقاب فوص وما دهشنت

 اسّكب هبف لق مدب نمو

 رن ارشآلا ة فلل مزالام

 رادك الاب بوعتملا طشنت

 ديل اهءج دوسالا ةدبلو

 راسيلا ىلوأ نم ماركا دنع

 ضرعمذو حدملاعضومو

 رافقلاو ربأأ ضرع هنمو

 ةراهطلا رهطملا ةيقب

 راذقالل نوناصلاك كاذو

 فاخلا ىهف لماخلا|ةقانلاو

 ىراجر بثكقشعلا ىفكاذو

 دا لاعفلاىف دابتجالاو

 ةجحاضي اءوعددق ماعلاو

 راكم الا ىف كشلالوزيهب
 هّسءَأ انيلَع هللا ةمعنو
 ىرايلا لسرعابتا ىفئاشو

 ننالا كاتف نجلا لباقم



 طار بوبسهولاو
 لفلا بورا ىف مازهنالاو

 لفلأ ضايرلاىفدرول مسأو

 ركلاكلذدف هجووذلبطلاو

 ربكلا ىدحا تتاىربكة لعسم

 رغلا وبهسف رؤنهردصمو

 رغلا وهفروهشااارئاطلاو

 ةقاخ وك يلر نيا

 ةقاخ عع نانا هليل
 انج اولاق ل_قأنالبللاو

 انج لقعبواسم نكي نمو
 ةرملا لاهبفلا كن

 ةرملا ىعدب موعطملا ةيمو

 هلخ ىعدت ةجاحلاو رقفلاو

 ةلخخ ا ىعدب ناسنالا ةبحص و

 قحاويف تباثلا عقاولاو

 قد جيةص نم ءاعولامسأو

 رمم ليق هرادرهعي نمو
 رم هومس قيدصلاةفيلخ

 رفصلاوهف ريفصلاب توصلاو
 رغصلا'كاذف رغدأ عمج :

 ةراا دن ةوقلاو شطنلاو

 0 اا تس كا يا

 زادعالا رئاس هيف لقت

 لفلاف اهب تبنال ضرالاو

 راصبالل حال نيمسايلاك

 ربكلا كلذف نسلا ىف نعطلاو

 راظنالاو ثحبلا لهأ هت

 رغلاوبف لهاجلاق محالاو

 راهطالاةداسلا مد وءاجو

 هقلخ انرطفدق هياعامو

 سحب رابخالا ةمتفلا دنع

 انج ىعدب ناطيشلاة سمزو

 ىراجر يك قشغلاىفكاذو

 رارملل عبجر اهلكو

 هل ظاوهف لاصخلا دحاوو

 رابخألا ىدلد ولا اهاش نم
 قا وبف لاما دلوو

 داكرلل لم هينفام 'طنحم
 رم اهعمح راقعلا ةرامتع

 راهدالاو باحصالاةريخ نم

 رفصلاوهف نيديلا غرافو
 راظنلا نيعا هنم رست

00 



  : 50 1.ش (١16 )

 ٍإ لو * بيرق هرظإنل ا * دحللا غاب نا برضي * ىنزلا ليسلا غلب * ِ
 اً|رحا# قالتلا موب نم حو راف راعلا ريغهمولي ف راعا ب رضي * ىلا نمىدجشلل

 ْ [ققتا# ىوضر نم لقثا نإ ءافولا ماودنمنسحا ٠هجو نمر ضن !قارفلا موي نم :

 ظ لا لقاب ٠ نمابعأ ا نيقبداص ني بيقرزم ٠

 ايعتأ « متحد ممدوح 8 دينمو #3 لنوم يأ لج نيالا #3 سرف

 هت تاثاثملا

 ربلا لعق لبفاغلا مهامو بلا مظعلا هلل دمخحلا

 ربلا ماعط سانلا قزارو

 مالسلاو هللا ةاليص مث

 مالسلاهنازدوج فك ىف
 فرعلاه نم باطامظن كاهو

 فرعلا هيف عاضدق نمزىف
 الوأ فرحلاحتتف هيف تعج
 الأ لظظفل لك هنع تدعاب

 مالكااوهدف, نا لوقلا
 مالكلاوه ضرالاّمف بعصلاو
 سحلا ويفي ردبإام لكو

 ١- 2ةفيعس ريا ه3 طبخ 1317 0 ا :2

 راهق دحاو نه هن احس

 مالسلا قطن دق هل نم

 'راضحلا رئاس اذه عمسا

 فرعلا هنع زف انكم

 رانبدلاو ةيلا ىلع احدف

 الو نامضورسكلاهدعبو

 مالكلاف ناك اءهه حرجلاو

 رافقلاك ضرالا لهس سيلو

 لطا:كانف ةحماويو
5 7 
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 كتةيصانب ذخأيو لجرلاة يصانب ذخآ:ناوه( ساكمو ساسكع هنود )

 سمالاز احا ةلجعلا تاطف ب رض» ( سارلاىف سافلا عض)

 قب او.ءاف رعت ناهرلادنعةيلب ىلع ةيلب هانعم( ةلابا ىلع عض )

 رويطلاةفاخالعرزلا ف بصن؛اموهرادجملا (رادقم هلسيل.رادلاكن الف )
 همالك نم ةدئافال نإبرضي (ءالاب ءاملارسف )

 نُغا رهظهلبلقرهاظلاب رقن نمل برض# ( مرواذ تنمستسا )

 أ نا ريدحتلا ف برضي# اورجءوس لك نمنتقتال (ةملاملادعب هبراح ىنعي )

 هن قثويال
 هناوأى ”ىثلا عيض نمل برضي ( نبالا تعيضفيصلا ر حالا تيربكلا نمز :عأ)
 هنأ زأع ىف هبلطو

 0 ةيلوئسملا لمحل ب رضي ( الاوقناك امكيفك اس ىنا)

 هيفوهاع سانلا رين برضي( تاسناو اهئادب ىتتمر )
 ارذتآلا نءامه حا زاتعووهمشلا ضعب نيباشتمالب رضي ( ءاذضكالو ءام)
 ىمظع ةيزم

 لهاستلا باطل برضيإ( اهماخ سرفلاعستا )

 ' بل لش نا املا
 ا "ىلا ٍكلطق غلاب نمل 10 ( ىتباارهظالو عطقاضرا ال تسملانا )

 ١ ْ هبوفي تح
 ةيواعم نم لحأ (سابانمىكذأ)

 نم غدلتل اب رقعهرحج دنعهلدعأهنال كلذو ت ا ( ديبلنمرعشأ )

 نقوش هل ضرعتب



 . ل

 عاام نه روستالا ينآايىذلا ,هادلإ زنضي ( فاكس لك ون نيآ نم رعب
 وايوممأ د وف نم. عرفا قلوملا نم سلفا لسان دال نس

 كدنع رقب ةجاحلا ىلا مئلارط ءاىأ( كيش كبلكمجأ )
 بئذلاىا ( ةلاوذ نم عوجا )

 بالعثلا ىا (ةلاعث نم شطعا)

 اهيلا عج رتالفاهكرتت ةماعنلا ةضيب ىه (دلبلا ةضيب نم ذأ )
 بآرسلا نمعدخ أ بئذلا نمر خلا لعولاوه ( ةرسخضلا حطان نم قمحأ )
 كابتشالل برضيىدسلاو ةمحالا امه لبانلاب لبا ا طلتخا

 اديغباباوجٍبيجيف لأسي ىذلا شوهدمال برضي ( رمقلا ىنيرتو ىهسلا اهبرأ )
 : : ع ىلع ران نه رهشأ

 دسالا ةببج نمرغأ هنسح نمل يمالا ضوفىا( اهيراب سوقلا طعا )

 فنلابق ينأن اف فاطللاب هلماعىأ( ةرمجف ىفأنافةرمت كاخأ طعا )
 هل ابوكيم هل جهنم هيف عمطي هنا عأ (لهاطأ ةيطم محلا )
 هنمدشأب ىلسديدشلل ب رضي (اراصعأ تيقالدقفاحنر تنك ن | * ةعدخ ب رذا)

 ١ ءافللاحربب ( دعوامرحزجتأ )
 متيالودعوتيوا دعينا برضي (انحط ىراالو ةعجوج عمسأ (

 نيفانتملل برضي ( قفنن فيكف قشمانأو قشتتنأ)
 راعهنالاهريغدالوأ عذرتالو ىأ ( اهيبدشب لك أاتالوةرطاعوجم )

 ريثكسلا لاملاب ىنعي( نايلهلاو لببلاب ءاج )
 ريقحلا “ىلا هنع جتن مظعلا ىمالل برضي( رافلادلوف للا لب>) 0

 ذيل



 000 (11؟) ,"

 ظ هَلوف نمءامرف هرجأهيطعيل رصقلا
 هبايرأدي نعسييل اسمع ىضقي ن1 برضي( بطاخاهدهشبلةقفد )

 4 ةقشملا دعب ريظاءاجربرض.(ىرسلاموقلا د. حابصلادنع )

 قالوه مالاتبش لاس ةنتيفلا نم ةمهس طع اق ناك ( سحلف نم لأسا )
 لد دنع ةطاسلا ف برعلانابعأ ىظحا(تيطخ لك ل لوق 2 قفل

 لتاقلاباورفظ لينقلا لعاد | مهتربخأف ة ةزيهج تءاحف

 ظ كة ناك يارب ضب ( ءاملانم نااللءىف تلاقنينوصنالاذااعدفضال لبق )||
 ش ل

 يات ١1 لخبر طاع | ( بدعم ابيب اب ةاتف لك )

 مهللاهنافو مهالالان نب رضي ( ارفلا فوج ىفديصلا لك )

 عمطيف ليلقلا ىف هلصخرب نإ برضي ( عارذلابعمطف عاركلادبعلا معطنال)

 ريثكلاب
 "ىلا نمءربتلاف بر ضب ( لمح الو اذه ىفىل ةقانال )

 ةياب هب ريجت سملا ديزيف راجتسي نأ ترض, ( رانلاب ءاضهرلا نمريجتسملاك )

 ةيلب ىلع

 ل مالت عوقوبدمب مالم فرط( لنملا فيلا قب)
 ةبيخلاب عوجرلا ىف ب رضي ( نينح نخب عجرُز
 هردق رغصب ود رض لطحن لج اجرال ب رضي ريفنلاىفالو ريعلا ىنالوه)

 ءىث ىلع ناقفاوتبءاهدلا ىحاصا رضي( هقبطىمقفاو)
 ةريصب ريغ ىلع مالاب ل ا ءاوثع طبخ طمخم)

 ريخ ىف تمدام 00
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 !١ ) نسوسببلا نم مأشأ ( », 1

 ةنسنيجب رأ||

 مالكلاب طقس نم برضضي. ( قطنللاب لك 0

 هام نم مظعأ ءارك ذ نأ برعضي( هارت نأ نمريخ ىديعملاب عمست )

 سانلا لاومأ نمدوجيل خباب رضي (هزيغقيوسنم نيوجحدجإ) ظ

 هنمودعلا نكعيالو هسفن نم صةق,نبرضي (ورمح ديبالىدب)
 هيلا هررمض ع جريالمج لمعي نا برضي( شقارب اهلهأ عتنج) |

 'ىطخي نمموهو بيص؛نبرضي( مار ريغنم ةيمربر)
 لبمالا ةقدقج ةف رشم ف بارضلا( نيكل ريشا ةنيدا
 ركملا ىف يمس نايبرشت ( سادسال اا أب رمض)

 يئرملا ءاوو لج نمو رشلاحدقفالبل هسوقب ير (ىعكنا نم مدنأ ١

 مدنف لمجلل ىرملا نمتذفناهاىأ رجبصأ!ءلق س وقلا رسكف تاطخأ اهنظف

 ىلع هدعصأف هلئمهريغغا نبي ناهبجاص ف اخفارصقىب لجر (رامنسءازج )|| ٠

 1 يللا ل ا
 ؟ هيل اهاضقق ةجاجا# سرنا ب ريغي ( جورف ابطا ىل هتلسرأ )

 ظ سا و ا ةقانىه( معشقمأ اهلحرتقلأ تيحوملا)
 ْ ءوسلاب هيلع ىعديىذلا يهادلل

 ( لقاب نمدلبأ )
 اهبارب هرهظ ىلع همأب جح لجر (سملغلا نم ءبأ (

 دادغب فةعانصلاب قذاح لجر؛ لزازدوعنمبوطا )
 هدحاص ىلعنيمصحلا الكل 2 ناك( ليج ننال

 نيحدعب ديعولافبر ,ض(امجعرت انج شع (

 2703:7223 جا 5 تحج عييت 4|
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 مم قف رعم سانلا فيندهزو

 يف رمست الخ مايالا ىف رب !ْ

 ىنابر ريصلاو ىنبدأ رهدلا

 ةردنف اذ ننك لا مقتتتال

 مع لاس ل اذا خفصاو

 هب جن: نظلاءوس كنق لعجأ

 هب ب وطقالهجوب ودعلاق لاو

 تايد اخ ناكمىفنكو

 هتمر اذا ىثلا ىف نأت

 ىرت ناخد لك عبتتال

 هلاكشاب ىلا ىلع سقو

 -  بحاصدعب ابحاصىرابتخالوطو
 <« لقاوعلا ىف قءارنالا هيدام

 #4 ىناون ناكدق ىذلات يهم قح

 5 جاصأ ةردق ىذ نموفعلاف

 ١ يعي نم تنذا اذا قلع
 هساعم تاق اظةيت سم شاع نم

 هبراحي اشيج اشخلا ىف هلل عجاو

 3 ةيفاعف كالجروموقت

 3 يكل دقوندق رانلاو

 وقلا < لدسع ىلا "كلذ

 مكتحاو شيعلا نم ىبعالا 0 فئفع

 ةلذم ميركلا وحن دي دف

 هنكمأام عيضءرملا اذا

 هريبدي ءاس دّقف هعدف

 اءاف كولملا تيتاع انأ اذا

 نكتملا باتعلادعب ىوعرأهبهو

 7 ةسب رعلالاثمألا ربشأ زي

3 

 ميرك لاوس ىضرت نا سفنلا ىلع
 ' #  مئثوحنل تدم اذا فيكف

 هنسحتساو هيثلا ىلا لامو

 هنس كسؤاموي كحضدس

 اة رحأ ءاملا ىلع ىءالقأب طخأ

 * 2 افلكت تراصف اعيطهندوم



 ةشق ءالوأ للا نأ ءرشف

 215 كيماغىَضاملا كموب اق

 فدمتمسانلا ف سلا رط ريا ىضم . .

 قش رهدلاكر هدلا اذه ا

 عفدأ

 نوكيام نحا نصغلاف

 مههوجو نسح نايتفلا عفن لهو

 ىتفلا ىعليلدلا نسا لمالف

 قيل قاااسمأ نسل ركل

 ىن اريغ ةحامسلا ىعيط قو ان

 قلابد ودلع

 ربختسم لك نع رسلا نص
 ةتدض نا تاج ل كلا 0

 ةحارمبلاب رودكملا كعبط دفأ

 اماف جاز#لا نكياذا نكلو

 ةينفلا سكك شما مزانم

 هلق ىف لقعي نم ناسأ
 داع

3 4 0 : 
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 اه كطجحا ] ١

 ع ان رار
 قئاوعلا كقعت ملاماهب ترفط

 قئاو' تنأ ةبىف الا كمويالو

 فاكت مهنم وهف دادو 0

 فرسمو لوهجالا مهو هب
 رسبت نإ كقيدص عفناو
 ارعاو اقرو انك | اذا

 لعتشت ب رم ارانولاتقلا دنع

 لطبلا س افلا كاذف ما را نع
 نان نع سارع تنن اذا

 ينا_؛ديدل |لوةصملك اف

 ىلخد جرحلاب ىنبال نكسلو

 ىل+ر تددمءاكلاردق ىلع

 كالفلا ىلاىقرت ناك لوح ىلع

 كاملا لع اليلك اراصذابرلاب

 ردا الا مزألا ا رذاحو

 * , ربظ نا هلريسا تناو

 , حزاا نم "ىثب هللعو مجي
 حاملا نمماعطلا ىطعت ىذلا ردقب

 هيواسم سانلا نعى

 هيف ىلب# ن٠بلقو
 مه ت76 ن4 2 هن مسل ل هدد قة



 اقداص دل ف قدس 7 54 نانكلا تادكلا ف رعاذا

 اداص ناكاذا ظفحاذ هاتلتو هبذكنايس:باذكلا ةفا نمو

 اككواسم نمارب_. هللاكتبف#  اورسالسانلا قواسم نهنسمتلتال

 كيف امي م_منمادحأبعتالو "2 اورك ذاذا مهيفام نساحرك ذاق
 هلئاق كربص نافد ول اددكى لعربصأ

 هلك تام دحنا نا ام_ضعب لك أت رانلاف
 بترلاو صان لا هشيطتن مم .نكتالف لاجرلا سريفي رهدلا

 برس هئدءلقت ىف 0 لكلو هلز يلدأب تاازا هي ع

 الو ةلذلا ليلا فو + يل قطو بدأ ىف ينتلا كر

 اببلا نسحلا دعسي ملاذا نسم مهل لاجرلا نسحامو

 هل لل ]ووو هل: ءار نار اننع رمال لكي 8

 ىلعلا نم لانالاه لنا ىنيعد

 لوسلاىف بعصلاو بعصلا ىف العلا لهسف

 لحتلا نم دهشلاز ود دبالو © ةصيخر ىللاعملا زارحا نيدير

 انما اب ف واححلاف م 2اهمنويع كتظحال ةيانعلا اذاو
 نال يقءاز وج: ددقاو 2 نئابح 3 ةاننملا اب دظصأو

 امبويعريثك ايند ىعاصي_ح لزب شيعلا نمىلعالا بلاط: نمو
 امودي تدضرالا ةلاح لع 1 الف اديس ايت م نا: تكشباذا

 لابنا هدا نهروج نمل ةئيخ رس نريكيط ًاناوءاسنلا نا

 نارشخ نيبدحأ مل نيجو لك ناسا سا نشل #َ

 انسحهقالتخاوالدع هنريسو ىده باق ىفلا لعدم اذا

8 
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 لقيسم نسا و

 , عمئاض هتاقزاى الك

 ىذلاالا كلام نم كالام

 اوشتفولو ىلا« ىلوقت
 ىع رم كاد م ريغ هلل نا

 افطل ةيربلاب هلل نا

 هلآ كاموبهيج اذا لخ

 اه رهظبهللاو هعئاض ىني

 نوكبا عءاضقلا رقى 0

 قزراىعست ناك دمزنودج
 رغم ىفثادحالا بدالا مفنبدق
 تادنعا اهتموقاذان وصغلا نا
 ةورع كتلانأ ابندلا نكي ناف
 اقئالخ كنمءارثالا تقيكدقل

 ىدهج قالخالا مراكم بحأ

 اماح سانلابابس نعخفصأو

 هوسملاجرلاباهنمو 2#

 بنذملك نعحفصلاى م كرغأ

 ىنتدلغف ىنتئاش ءاق كت ناف

 هل نكن ل اًذازيح ىفريسخالو

 ١: نكيمل اذا لهج ىف ريخالو

7 

4 

 عدف_ضلا 0 نيح لاقأك

 عضا ل ىنتح تمصلاىفو

 اكل ماعئاط لدبافتمدق

 6ك را كلامعأ تأ و

 ءام كام ريغو هيعترت
 ءابالاو تابمالا قءسس

 ارذتعاو هافك تكلمام كاطعأ

 اريل يح! اذأ لابعاد ا

 نوكتلاو كربلا نايلسف

 نيل هتواشغىف قزريو

 بدالا ةبيشلا دنع عفن نسل

 لطا همؤف افأ نيلبألو
 اضاف تكد قوارب اذ سم ف
 ةفلا نهبوت تيم كلك م ىلا ل

 انامانأو نيعأنا هوك و

 27-2 ابابسلا ومين ٠سانلارشو

 ابا ناف لاجرلا رقح نمو 3
 محا يحلا حدمبام اذا يناو

 قلنعأ. مث لاب تنأ ارم انه
 27 اردك, نا هوُئَم سرد

 !ينسأ نمالا دؤؤأان ك١ ماح
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 ١ ةمرتسوإلا ىلا هيلا ولع ١ مسي لاو 113820011
 اهلزنم,مايالا لزنأ نم ناحبس ٠ اقوم مو اضوف مسالا ريصو
 هيحاذم كقلعأ نطف قاع مك ١" اول رع ءاملت 82 ناجع

 اقيدنز ريردحنلا ملاعلا ريسصعو ” .ةرئاخغ بابلالا كرثئذلا اذه

 مدلا هفاوج ىلع قاري تح ىذالا نم عبف رلافرشلا اسأل

 # رظبال هلعلف ةفع اذ دج نافسوفنلا مشنمظلاو

 801١ انما رادو تنااعف ١“ يلك نما بلر ادقابع تيدا
 تافادتلل ادا فد لتلق ا ىريفو- ردي نمو ىراد رذدينم

 #* ١ ديعب نبنيب نوبو ءاوس اهنا بسحيناوسنلا خاض ىرأ

 #* ١ دوقو نيل نارين نمو اهلالظ ءىب تانج نونف

 * ىدتقي نراقملابنيرقلكف هنيرق نعل سو لست الءرملا نع

 مهرازخ ب حاصف موق ىفتنك اذا
 ىدرلا عم ىدرتف الا نكشالو

 اي ل داق ةفاسبرف ٠ ندح رطنم ىذا نقرا _

 ا 1 1 راقلا رقص  ةيارفتسل راك 0

 ب ا دال + هير قطامي
 9 سراجتلا ريغ اهبحتاقمهامو ٠ ةلفقم قيذاتصلاجرلانا

 هبتاعتال ىذلا قانطكقتبدص  انناعم رومالالك قتنك اذا

 هراقم وقمت نانلاءاو تمل“: دقلا لعازازسد رتناتاناو

 *  ,هناحمو ةرمم بنذ فراقم . هلاف كاخا لصوا|ادحاو شءف

 *«  هبياعمدعتناالبنءرملافك اهلكماباج_-ىضرتىذلااذنمو '
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 نت

 رف ليا 5 ام هللأو 1 ع ءاق_غلا لائتءا أ تح ناي يق وهو" ١ - 7

 ىفللقتي وهوالا لا هاج نمام هبا دمت لمأتو راسب رسع نم هيفوهام لدبو 59

 هلكد ولا ىذ بسبع ءازن تسلل

 ةلءاك بيع لك نعاض ىلا نيعف

 ابلغأو مولعلا | ىءدامف تلي

 اردصتمىريذاى وج ناكنمو

 ينبجءال "ئىث نم بجعأ تذل
 اهكردب سبل وومال قفل ىعبس

 هب دفة أينه» اشمعءاإش ى

 ابدأ هقوبف نمىلانرظنيلف
 هنالاح ىفنالمكلا بحصتال

 متس سشوار اة يبل خس
 - : د 0-5 4 - ممم ام يس مسسساب ميس ل للا يسم

 32 ١ "ل
 "59 9 ل

 1 7 رك ل

 ءاخر لسهجلاو ملأ ب بادعومقم ءاقشلعلا نا د4 شرعلا رتو معنلا باوثأ |[ ٠

 اردطار اديسن مجاباعام رسل وعي ةلماعم نم فن ًاتسانلا نادت مح قيد للصو

 وهام ن وماعبإل ءاطس جدس م امللَع لهطاىوذ ةلماعمل ناوللا نو عادلا.

 أ ىضقيف ريسع ل ست وأ لك ثم لح ىفركفيلظبملاعلا ناب لحل ىهامو ركسملا

 لوحنو باحسلا هركفب قرتسخف ةبذاكلا ينامالاو ل بطابالا» نه ىف هرمح

 اجر اهلك اينامآ سف هع مراحب طازاننلا كلا كاوا وع 5-0

 لحتتامنيح كلذلك نمهلةدئافالهنا معلاعم هتيص رشتنيو ر كشف ك ديو

 رشتنا اذا هناودل ءادعأ الهنا و هتفوخاذا ةبهرلا يفرط لنا لانس انو هاوق

 35 ل ةاواقيقح ل اوبس نا ر رضالللاج الاس هملع ناسنالك نوما معلا ْ

 م ةبرعش تامختنم -

 ايضارتنك اذا هيفام ضعبالو

 ايواسملا دست طخسلا نيعنا

 هلهاج وه نم ءىثلاىداعيكاذك

 هلتاقم تين رماأل م و

 ردقلا هلءعوب# وهو قفلا ىمس

 رستلل مهلاو ةدحاوسفنلاو

 الابقا ءايند ىف مث هند ىف

 الام هيودب نما لا .نريبظنيلو

 "0 دق عادا ماو
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 سس هنقات ثارملاو هب لهاج ت نأ ىدالودع تنأف

 آلات اوامجعلا فاصم نمناسنالا اهبجر# ىتلا تامولملا ليضخم وه اعلا

 ؛ةيشيعملا همزاول لا ىلع هنيعبام ناسنالا عرب هب راربالاةكئالملا فقاوم

 ثيحب لامكلاو ةمظعلا رهظم ىف سانلا ماما رهظيهبامعدتسو ةيواثلاو ةيلوالا

 ىلا هبحاصب قري مل ناهنا كلذ ىلع دزومارت> الاب. اقوم مالا مهدنع ىلجتسإل

 الف ميدل ابومح ءارمالادنعاب رقم هلع نانم لقا الف ةيلاعلا بصانملا شرع

 لهل اوءاشالازيمتت اهدضبو هتيحاصعالارورس مهلوفصيالو شيعمهل بيظي

 ءاقشلا هيلع هللاردق نمىبع ةعيبطلاهبرضت دلبتلاو لسكلاولومحخلا نم راتس

 تينسصلا

 ربشو توء مح ون رم رم ناو لهاا سعب م اهيلاةشيعم شيعي ناو ىدبإالا

 نوكي دقو ابحنو مايالا اهرشنت اهراث | نم ةفيحص تكنوكتالف هرك ذهعم

 اا ل م نيل الو هقرتصت موسي اهددسيف مئاطآلاوم | ةثارولاب اولا لآ
 '00ةكاو اهك داش ةمأ نمابدلا ير كرظن تلق ىدنم ةعاس تاو مدنا

 تطقسالو معلا وهكذا سيئكرلاسسلاناك والا مام را ةعينم تلظ 1

 نادحو الااهلامتغاو أ اهلالة-ااولواحو اه 011 ايف عملو ءاقشلا :دهو ىفةمأ

 ١ | معلا نايعتو لسكلاودومحلا ىلا ممنوكرو اهئانبأ ل_هج كلذ ىف للعلا ةلع
 مومذم لهلاناوح ودم

 ه6 اعلا مذو لهجلا جدم ري

 الهم مهل لق نوحاللا كمالناو الهجلا عبتا والعلا تمرنا لعلا عد

 الذ هد خو اسرغ هب ىتسيف هملع ركني لاضفملا ملاعلا قم

 !| له اءذورعلا حدم ىلا ىمري لكلاواوديزأواوغرأو اودعر دايما لا قرأ

 الاالاع ىرئالف كرظن باق ليبسلا ءاوسنعاواضو قياراتلا م
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 بعدم بسس ويعبج ومسبسم ببسي هس جوس مسيجسو»جبب وس - سجس جسم جس عج مسسمسس يععجو

 دزو هرمضأام مايالا ترهظأو ىثنع ثدحوأ:ىور نا هقحلن ىذلا راعلاو |
 ةقيقح لعن ائيربناكن او هيلا بشنيوالا بوذكم ربخ رهظبإل هنا كلذا لع

 ماليتلاو كلذ

 -) قدصلا مذو بذكلاحدم 1

 برطعيف كاقلا نا ىدصلا ىف ريخال

 نتطع نما تدك |ذدو

 هب دوستام ريخاف حصالا كتضحم

 بذكلا ىف عرفتلاو قدصلا ىف قيضلاف

 ل ةلاح هده_سو هقيض ةعاس هعفن ام ناسنالا همهلأام لجأ 02

 ارجاثناكاذاباذكسا ىنثيف مدملا ىرثيو فئاخلا نمأي هبىذلا بذكتلا

 هفراخز نم ةياحم اهيلحبف هظح اهدوسىلا هتعاسلادمعيف عاتمدل دسكبال نا

 «شرط ءازج هيفوف رهاظملاب عدخن ىذلا ةلبالا زعلا كلذ اهيف عقوت ىتح

 'ىثشال لغزلا ىفني دق كبسلا نحو هلغز ىنتني ىتح ابي رغ اكبس ؟ىثلا كبسو
 كلذ نم ةيرخ مظعأ ىرما ىأف ركفلاو ريمضلا ةير> نم نمثأ ةايحلا ىف
 فوخ نم نجسىف ش.عبالو هبلا ريمضاا كشرخإام ىلع ىرجيىذلا باذكلاأ

 باذكلا كِيّذل ىهف :ةداعس ناسنالا ىب نم صخشل نا ضرف اذاف داقتنالا

 ىأفهنوشيو هن ولم وبو كحاض ماب رغش شانلاءاةلتنف كاذومتيواده دعيىذلا|

 هديعاوم نم ةيحالب ادح ادري الف ىجريو فاخي نم مظعا صخشأ

 معن هوال تناك دهشتلا الوا . هدهشت ىنالا طقال لاقام

 4 لهجلا مذو ءلا حدم -

 لع هل نف لك ىف و رعا قوش 8 امئافوعلك :مدخ و نخفت ١

 ح0 و 1 0

5 



 م

 تلق ىنب لاقةمرلا اذ تسلا تلاقُق بيعهل ىرعشىأو اهل لاقل
 "01 | قوق د ايل ١٠١ نقيا دع كيف قل تناف 1

 مجالا له نيدو نييبطو  اهنيبجقوف نينرقاها تلعج
 منأملا لث.نالأغإ كدلحم اكرم كنمانكمتس نا نيقاس و

 ملاسمأ نأ نيا ءانعلا نيو ١ لخالج وي ءانعزلا ليل ا

 ا || ىركذ مو اهيتذخأامالا هللا كتدشان اهل لاقو اهيلا اهعفدو هتلحار نع لبق

 دحال كلذأ؟

 5 همذو ؟ىثلا حدموأ نايسلا ردس ريح

 :* بذكلا مذوقدصلا حدم

 فعول راذ قدصلا كو 1 هنأ ولو قدصلاب كدملع

 ديبعلاىضرأو ىلوللال ل ىرولا ىت شاف هللأ اضرغباو

 ناك ناو رئاسو هتلماعم 35 قدص ن ةحاجنلا دئارو حالفلا ةبطم قدصلا|

 أ/لوقلاوأ مانلاب هلاوقأ سانلا قلتو الا ةفش تنبب سبني الق سانلا ةفث لأ
 || سغلا داسل ءالولو لماعتلا م اظن هياعىبنيىذلا ديحولا ساسالاوه قدصلاقا]

 ْ توييلا 00 346 0 هور 0 7 ا

 0 مع 0 حا هيورب 2 00 نبا الق '

 ([تاويأ لفقت بذكلابو هلهاو دامب هئارطاو مهحدمو ءامظعلاباجع ًالالحيأ |
 صخش ةلماعم ىلا لبع ىذلا وهنقامدعم ناك نا همحاض هجوىف قازترالا

 ا! هف وج ىف ةريفث اهب دس تامهيردءاقلت هنايح ةقيحطدوسو ليطابالا قلتخمألا

 1! سجنلاكلذوهام روصتوةناهالاو لذلا نم هب قمريامهيسحف ةورئاذ ناك ناوأل



 ةسضساروع شمت ”

0 

 000 لكودابجلا 00-ا 1 أذاف

 "1 تاسأرخ تم ترحمو كحيولاقفئكوهللاقف مثلا اذه لئاةأطخ أهل لاقف أ
 ظ لوشي نكت هللاةل وشب ناكىذلا اف هلَلافهقَح قربا امل الط

 قارقعآو نيف امدح ىلا نفع امكل نكي نا: ىالخحا

 : ناملعت وله د نه ىد ناك دّقف هيلع د نم احضناو

 70 ةديسملا هلواتمف نع 0 0 ءاماويف هنت هعمو ةّرعسمتلبب ريثك جرخ

 ا ا 1 هزع ريثك انألاق 0 نم هلتلاقف ةلظم ءانغب روج اداوءام اهب دي :

 تلاق ىنم هينمتت ىذلاامو لاق كتبا ريذلا لدمطلافكتاقالم ىنتأ تنكدقأ|

 لئاقلا تدل[

 ّلوأ هج الق و انما يطب رول ضال
 لصواةسجا[كللتل نمو * . اناسوتدرانا 9 رهشتلودل

 ليمح كديسلاقا5 تلق البف تلاق ىلب لاق

 لَراَهْلا لوتب هطاخم ىلا" نابل رايلع ةةش نات

 قلغاش كالاصو نعني يحل 0١ يصادق .لوقلا قاتل
 قئاسر كتتأام كريغل الضف 2 ةمالق ردقكى لق ىف ناكول

 أدق شطعلانا كحيواهللاقف ايش ك.ةسأالّلاو تلاقىنيقساو اذه ىعد لاقف
 ظ ةمرلاوذل خد #* ءامةرطق ىدنع نا تعمط نا ةنيش تلك تلاق مد

 ءادوس ةيراج ىأر ذا هل بيج ءاهعراوش ضعب ىف ريسي وه انيبف ةفوكلا
 | ءامىتقسا ةيراجاي ابل لاقو اهلا اندف هبلقب تعقوو اهنسسحتساف رادباب ل ةمقأو | ١
 |ةيراجايلاقفاب» الك ءدتسو اهحزامينادارأو برشف ازوك هبلا تجرخأف || |

 أءدربو أم رح تكرتو كرعشب ويعىلع تلبقال تئشول كلاقف كءامرحأام |[
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 ٍ ديلولا نبأ
 هلغاش نيدلانع ايندلا ضرعالو هبيصن عيضم ايندلا ىف وهالف ْ

 : ددرب ايا أهم ايزل اهانا 0 املاف ةدمصقب ةلودلا فيشر عاش حدام

 دسج همسج رئاسو رش هلك هجوف

 نم كلءج دقق كبردما هللاقف تيبلا هعمساف رعاشلا ىمطيشلا هلعلخ دق أإ

 ىلا

 د_حارص هبس رد نم فرصنأ املف نيس ه_سرد مخي نادربملاد داع نم ناك 1

 || رفدلاوةربخاب ىق وتفهب هيم رينا مف رجح هعم لجردهيلاج رخف ةبري هتذمالت |

 ىدذلااملاق دربملا سا نملاق تلف اا نمو لاق حخيشأاب امحىمم هللاقف ظ

 اندشنأ هل لاف مك دشنأ

 ادي ءوامام# اذ هل مان تيغلا راع

 ' اللا ءدانوفوطا "انج كش نبأ نإو ظ

 هلئان ثيلاراعأ اذا هناو#ت امأ هللاقف فيك هللاق رمشلا اذه لئاق طخ لاق ظ

 اذا لوقيناك ىذلا اف هللاق دا وفالب ىتب هدا وف دسالا راعأ اذاو لئانالبىتب |

 دسالا سأبلا لع اعوام اذاف ىدلا تنغلا ع

 دلجلاب رقم ثاللااذاو 2ىدننلاب رقم ثغلا اذا

 ا( الوأ الل ف اكالمفدربما ذيملت دغلا نم ناكملا اذههىلا عجرنيحو افرصنام |

 ١ اندشنأ هللاق كدشنأ عدلا امهللاقام هنا رغ ا

 .. حضاولا قيرطلا ىنع ورم اربق ٠ ءانمض ةءورملاو ةمالسلا نا ظ
 تمسي مدام حمس مسلما

00 

 0 م ع ص م اس



 ا نأ ىلا اهيكرنا بجاوإ ١/ ناكو امدن رطّش.اهماقم ْق هنأو ةءاجشلابخدمتلا ىفاإ

 ا لعأب موشن . 0 اهتم لباب ا اديب فو انهما ر#يىنازوجعهتامجنا ىلع هيدزامدللاقف ز

 1 زو زعلا كبعأ رورت لاَ 0 اقالله اهلق ةوطملاوهو !معالوغش. ناك اذا, اين اندلا /

 0 نيم معدوم نس ل ل ب م ل يي لا ,

 (ة ا
 00 22 ا كل

 | 18 * اقئاعتحابصلا رهظ اذا تح لاق اله #

 1 تلاقفهن ور ىفراث اهعم زوجتع هضرتعاف كلم لادبع هنع نم اموي ةزعااريثك جرخ

 : لئاقلا تنأهل تلاقف رع ب>اصلاف تأ“ نم هل

 اهرارعو اهتاجثج ىدنلا جمع ىرثلا ةميطن زاب ةضورامو

 : اهرانطرلالدنملا, تدقوااذا انهوم ةزع نا درا نم ببطاب
 ل كمأ ب ترخيو ةثورلا هذ هىلع بطرلا لدا دقوأ اذا كحيوبتلاق معن لاق

 ظ سيقلا *ىرما لاقاك تلق البف كلذك تناكءاعنشلا ز وجعلا

 بيطت ملناو ابيط اهب تدجو اقراط, تئج املك 6 1

 ءاسلا تدقنا

 انذعتم نمنرطع انفايسأو .. .رسيصلا فمما ركام اذ

 | ددنلاقايتياهتام نافل نم مهبلأ 'ئوضتب لو هتريشعلو هل نوكي رغيف ىأتلاقف
 كل قرت او قويسلاو ناتلاءركلا عج ليعهسلالا ويسرا ون اك
 ]| نافجك ه عمال ءارغ ماعطلا لوانت تقو وهو ةوحضلا تقو ةنفج نوكتنا
 ا ةغلاملل حاصيويلا , © تانفح ةدَغ ىعئابدب ريشعو هسفن لعجدق نأ همثشد أمأ عئأبلا

 / رضسإال ةفيلخا ن نوما نارخ ل1 ا ل ادككالذ لك اشاموأ ضخ ءأ رم

 ]| لاق رخآ ىلا ق سيف تيبلالوأدشننلالاو هنمرصبأن وك اذن هو هللاقف رعشلاب
 ْ ادهوهودل كرح هرأ فاني هندشنأ اف

 ليغاشما.ندلاب سانلاو ندلاب الاه ةقمن وماما ىدهلا ماما ىدضا



50 
 (هم)

 7-5 قيال ا ىلا ريدلا ةجاح ناةيح ىلع رعشلا ضرقىف اواعفام

 رج ىوارو لسج رعشى وار عمتجا هنأ ىورام كلذ نف اهعلا ضرقملا

7 

 اس اومكح مث هبحاصب مهنملك رختفاف بيصتىوارو صوحالا ىوارو

 مهل كابل او دانس قلل اتباورو اهلقع نم هنوملعب ال نيسملا كنب

 لوقيىذلا كبحاصسيلأ ريرجىوارلتلاقف مهسمأ نم ناكىذلا اهلاوركذف

 ”الاليدل سجق. ةرايزلا ف3 و... اذ نسيلودأ“وفلا ةبئاص كتقرط
 هرعشجسقو كدحاص هللا حبق قورطلا نم ةرايزال ىلحأ تقو ىأف

 * ماللس ىلخداف لاق اله *

 لوقي ىذلا كبحاص نيبلأ ريثك يدار

 ,ةيزقنيعلا هبام ىث نسحأو .. اهنيعب رقرام ىيعب رقي

 جبقو كمحاص هللا جبق جكشينا كبحاص بحفأ حاكنلا نمرقأ امةيعب سيلف

 لوقي ىذلا كليحاد سيلا ليمحىوارلتلاق< هرعش

 ىلقع نمتافاسلا اهيبالط نكلو اهتبلطام ىعم ىلقع تكر ولف

 سبيلا صوحالا ىوارلتلاقث هلقع بلطي امتاوىوه كبحاصب ىرأالف

 ْ لوقت ذل السام
 ىدعب اهب ميهم أذنم قطاف 0 ناف تديحامدعدب مهأ

 لاقالبفدعب اهقشع» نع قشعتلا الا ا.هثويدلا كدحاصب ىراالف

 ىدعب ةلخىذلدعد تحلص الف. تمأناف تديحام دعدب مسهأ

 لوق.ىذلا كيحاص سيلا بيصن ىوارلتلاقمت

 4 اتلح ايرتلا محم اذا ى َ 0

 اةرفت حابصلا رهطظاذا تح ٠ هذلأو. ةلسيل معتأب انا
 20 م بج حجج 717577777



 1و ساب اندلا نم ناتثمالا حلوب
 هيودمأا لغشالا اممياعت 0 عقنأ ةناتكدااو ةءارقلا تنبلا ماعت لله

 نيحلصملا اهئاماع ةايخ ةعبان مالا ةايح نأ نيب

 مارا راشتنا ىف ببسلا نيب

 اهعشوأ مئارججلا ةلقل ةقيرط ندخل قب
 ىصلا مياعت ماعقنأ تنبلا ميلعت له

 لا | يروج : وكحلا

 دالبلا ىفىقرلا حور ىرست اذا,

 راحتنالا

 1 ةعييلا ىف معمل
 ةديفم مأ ةرضم حارفالا ىف نييرصملا دئاوع له

 نيبب رغلا نم رصصم تدافت-ا اذام

 فج ةلاقاو اص اطرا الل ١
 انتو اوماق مل

 دففأ امهمأو ةيسردملا ةيبرتلاو ةيبرتلا

 بنس امهأ جوزمملاو بزعالا |[

 ده دقنلا 1-
 ايضافأ ةمعن هف ةقرو مهيف ةموشخ ىلع برعلا اهيلع ت تعبط تلا لاصلا نم وه ْ

 اذ هىفيبنع هدرون ام ضرغلاو مهاثنأو مه هكذ مهريكو مهريغص ىلع هللا

 مو هيقوذلا ثاساسالا ىلعىنيملا ىقنلا ىف مهلاوتم ىلع ”ىراقلا ججسشإ ْنأ لصف

 رهن نع هان ام.'اقانف اثنالا ضرف 00 ل نوح الا ند ضرما ْ
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 هام يحس تجب دس نجمع دس حيت 1-0-2300: نوحي < هيمو حم هيد د عمر دع

 (هحر
 اور ل رو سمو ب سوس وو يسمو و ك0

 عباطملا دئاوف

 ثنبلا ةدرت دئاوف

 سيلونلا ةدئاف

 ةيديدخلاةكسلا ةدئاف

 فارغلتلا ةدئاف

 هطسولا ةدئاف

 ةراحتلا دئاوق

 ةعارزلا دئاوف

 هعانصلا دعا وف

 . .هيراتشلا تآلالا نقار

 ةاماحلادئاوف

 مك احنادئئاوف

 نيناوقلا دئاوق

 طلاب أول
 ةفاظنلا ديأوف

 لك :الا بادا

 ةسلاجملا بادا

 نيدلاولاقوقح
 تاوخالاو ةوخالا قوقح

 لخبلا

 مركللا
 ةعاجيشلا

 قدصلا

 هنامالا

 هياطفلا

 ني اتلا طارط

 ”جيراتلا ايازم
 تاغللا ايأ زم

 ءاشن الا ايازم

 تاّخاب رلاابأ زم

 : نيخدتلاراضم

 9 باجلا عفانمو ءاسنلا كتبراضم

 طحش مو ةئ.هلاىفءرااردق ولعب اذام

 ناوعالا ةرثك ما ليخلا

 قدا تار قد تممسامك ذك
 اي

 "للا



 "1 "رن تاني
١ " 
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 (وه)

 ( ىنايسلا عنابلاءمأ يذلا نانا نوب امجأ)
 دقتعي ىذلا ناسنالا باق ىلع ىلوتس. ىذلاديدشلا فوحل اوه ىنيدلا عناملا 1

 نوكيامشي ةينيدلا رومالا لمف هنيطايش هللوسنامنيح ةيوامسلانين اوقلإب
 كالذ لعفشب له ى 0 رخئوبوالجرمدقبت ريخلامق ومىفهدحوناسنالا

 مادقالا نع هعنع هريمض نم خراصتوصب اذاو كل ذكوهامنيالم ًاءيندلا مالا[

 ا سفنلاىف ىنيدلا عناملا ريئاترادقموهاذه عيينشلا لعفلا ادور

 ةيك احلا ةئيهلا نيناوق نمفوحلا وهىذلا ىسايسلا عنا لا نم ارينا د شاه

 ملاذا هناف ىسايسلا فالخ هيلع اعاطم دح أن وكبامدنعالاناسنالا هاشحال ثءح

 مالسلاو ءاشيام لعفينا ءرملا نكمي نيبقارملا دحأ دجود|]
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 | عس واىفهيعمسنام جاذملانمدليف ثذا وحلا نامز ضخمتيو دايعلاب دالسبلا جو

 نارهظاذهبف ثيدحلا!لارونوندمتلا ةلاصا ةقلطملا ةطلسلاىلا تءعمحة لود

 اررضراك !امهجا) نانثاكلذىفملتخحالو نادملا!ذهقباش برخلال جر

 ( رسيملا مارمخلا

 راحتناف سايق سالفاف نونج هبنيمرغملا بصي
 ددهتو مهءادآو سانلا قالخأ دسفتو ىناسنالا عمتجلاب رضت ىتلا تافآلاتدعاذا

 هذه ةمدقمىف رامقلا ناك لوستلاوأةقرسلاىلامهدوقنو مهنايحو مهتورث نايك

 || تددعت ىلا تاراحتنالاو ما رخل بانسأ لعق وقولاة مهي نم نسينا اذاؤ تالا

 ليلعتلاو ىرهوجلا نسلا نستلا اذاترقتفا قاءاينغالاو تبر لاتوسلاو

 هبويجو ريسملا توب شئاطلا+_صقي رامقلا ىهللعلا ةاعنادجو كلذل حيحصلا

 هادعاس امير هناي لالا نيئافأب لاما نيطابشهندحتق نانرلارفصالابى المأ]ب

 ماهوالا هذه هب لازئالوهتمه تلعو هتيصرشتناو هبور تفعاضتف فورظلا

 هلال ار كلذدعبهلاحنوكي اذاف ليبولا ءادلا اذهىف هعقوت تح ةبذاكلا

 ءاضب لك نظودهطاشندازفايلوأ اراصتتا ىأرف بحابملا ران نم بذك (قراب
 اوقفويإ نيذلا ءاينغالاك_كوأب از هيءارتف هنامدا ىلعمزعلا دقعو عسوتو همحش
 هلامآ سكعنتف نجلا ربل مايالا هاب لقتنا سبلبال منيمثلا فاشتكألا اذهل
 ىواج ةموئوشملا رامقلارادنم جر ,خف ةحدافلا رئاسمجلا هيلع بقاعتت ذئنيحو

 ىلع مدنيف ءادعسلا ةشيع شاعل با اويق قم ىلع هب 1 اب ضاقولا

 م تاليخب :ءاثداولا | مداه لاثمأ فل لش رغ اليست طرفام
 ١ ءويحمم تقسم ل وام ناار د هب .حوحتسم د تحمس :٠ دمحم د طع ءءء سقط



 نسال 7 بواقلا' ددتف هب ىوهعو تانداخلا ليل ولجيف هقيس رجف أ

 0 ك1 هر 1 هن رابع نفو قلايفلاو هنزاشأ عوط لفاحملاو اللادخ

 | نفتسلا ٌتضق ند 000 الب احعش امها كرف 7 3ك لأ ءاشيام ىلا ىحوب

 | تاحاسىف راكفالا لو.حتالو سورطلا ناديمىف ملاقلا لوصبإل نا ةيعيبطلا

 5 )| دوعبو اهرا و ب زا عضتوهرا رغىلا هف.لادوعي نا دعب الإ سوفنلا

 وه ف. لجرف لادجلاو يفشلا لظسو نءالا ىتتسي امتيحماصخاناكم

 | ناربماشك ةسايسلا لاجرناك نئاف ةبترلا كلتىف مدقملاو ةيلخلاهذه قباس

 راجت كلالا نمااورثك او يكلام قاطن اومسودق نوت لسد الغو كرت

 انوبو تي سنبل لاجرف رافسالاهب ق.ضتامرك ذلا نساح نءاهلاوديشو

 تدب و خيرانلا هدلخام مهئادعأروحسفاوظ>دق لساوبلا كئلوأ نويلبانو
 قيررط ندال ةياغلا هذه اوكردأ ءادسعالا هب تدهشام لضفلاو مهءاصخأ هن
 حابشالا قافناو حاورالالذب قرط نمل. ىلا ركملاو ةعيدحلاو ليحلا

 ,أ| مهلدطو نم ةسايسلا ءال“و» مأىف نكي ملولهناىلع زيزعلا نطولا ليبس ىف افازج
 دسفو مهتسايسس تءاسوىهراكفأ كت زالبوطحلا مالظ ضبب و نمالا مئاعد
 ساو_لا ءارابعشتتف ةساي لاوج يظباما ريثك هنا لعريصملا ءاسو ريب دينا

 دمحلال قاقشنا ىلا لاخلا ىدئويف باجيالاو بلسلانيب مهراكفا فاتخمو

 كومو تارازولا طوةسامو ماظنلا نمىضوفلاب هيشاةلاح ىلا لب هابقع

 دالبلا ةايحب ىد'وث تلا ةيلهالا تاروثلاءايقالو تايروومح ىلا تاموكتحملا
 تابوركملا هذه ةجيتنالا ءاضقرش اهلاجرر اور لع ىتضةنو ةيداملا

 ةعببط ةشاينلا لج راكفأنباندقس اولا ةفمدأ نه عت ىلا ةكشافلا
 ذا لجاعلا بارا كلانهو ةسايسلا لاجر راكف ف اتخحتدق لقن+ل نا نيءوَملا

 6 هيو ب سوهو انما هم اذ 1 نهج رفح كوتا: 9ك ولا 60 1 اةياطلاج ١ +.٠' هليل ءامخ عمي, هت ضع ا ددخ لاقط( / نال راو 96ه: عنج . ب4 جيتي ون اطبق
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 ظ ل ع را ىلا:الةئداه ةلماخ لظتو ممذلا شرعلاب ايندلا نم عنقت ةلفاسلا

 || لك دفنا ءاوسلا ىلع سانلا نيب علا ريشتناولا كهف و رمع لزعمأ ءاضقلا بصنم

 مهنيب نم مدقتلا ءاحر ةيناسنالاىف هءاوخا ىلع ةراغلا هب ناش أح الاس ةحلع

 ءامدلا نم ىلاغلاب هذن ىلا بورلاو ةشهدملا تابالقنالا كلذ ءارو نمو

 هله دد> ىذلا هزكسم لك فرعامهتملك ىلع تلمتشا اذا ةمالا ناك ةرهاظلا

 مالسلا معو ماظنلاداسف هدح دنع فق وف ةمهلالا ةيانعلا دب

 هق] ةعاذصلا مآ ةءارزلا ردح

 رماتلا لم لجحمو مالا ىتترتىلوالابف ةمءارزلاو ةعانصلا ةايحلا تايرورسض نم

 نكسمو كس وسلم نم هيلا ةجالساءزوعتام:هسفنل ناسنالا ”ىهيزوةقثلا لحت

 كلل نايينالا تايرورض ععاوه ىذلا ءاد سلا فونيو ءاخرلا نسب ةيئاثلابو
 ةعارزلاما ةعانصلا ن حا اءمبا نابىفماهفالا تعراصتو مالقالا تعراقت

 ضرف ىلعو ةعادملا ع اونأن م عون ةعارزلا ناكشال اهيف لا<الوتلا ةقرقماو

 لل لا حو اكلنا, لالقتسالا نم: ايف [1رظنلابف رتشأ مفايهانت اهل
 عنصيناناسنالاردقاملاهالوإىتلا ةيلوالا مزاوللا جاتنا ىف ةطساولا امناو

 مالسلاو عنصأم

 6 برحلالجر مأ ةسايسدلا لجردافأ له الع

 ٠ لاو هاهو نللا بح ى. .١ .تيكلا نم ءانأ قدصأ فمش
 بررلاو ككلاءالجنمنوتم .. ىفمئاحصلادوسالع افصلا ضي

 ايانخ ناهظأو راكفالان اقل ءاشواىذلاردنقملا كلذوه ةسايسلا لجر ناكاذا
 هنع'خراتلا اهرثاوي تانسحو راخفلا:حو رص نيف فاي هتماالوب و رارتلإلا
 عطس ىذلا لسابلاكاذوهب رحال جف ءاندلاو ركشتلاب ةنو رقم هل رك ذتف

 ع حس دسمو
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 هساسأ ىذلا فيرششا| ينكلا نملاملا'ىكعلوصخلا هيلع لنآ ل بسدقف معلا

 وهف لاملا 0 1 ةورئهلبعلا ناكف لابلا معاننيعلا ريرق شاعف لمعلا

 ىلع الب ناك لهاجلا ديب لحاذا هنا الا ضارغالا “اضق ىف ةطساولا ناك ناو

 لازررالف هدطايش تشو ”اشام شئاصملا نماهرتلع كل هنأ لع رشو الا
 هل شيامدعم راصدقوالا ليوط نمز هياع ىضالف هنايكددهت تلا تايانجلا ىنحي

 طونقلا هفنتكيو سأيلا
 هه ةاماحلاو بطلا ١-1

 س وبلاممالا نع لوزب امهبو 'اقترالار ادم امهيلع ناتعانسن ةاماخلاو بطلا
 ةمدخ مظعا ةيناسنالا مدخو كلخلا ىجشنو مادجالا جصت لوالابف . اههناو

 لياطابالا نخنو قئاقحلا رهظت يناثلابولاتقلا ضرملا بلف نم اهئانبا ذاقناب

 ةريتسملا هتعرج ءارونم نا مثالا ىشلا ع ىف مارا لقتو نمالادوسيف

 نعفوآلاهبدق همداصلا ماكحالا هيلع بترتف اعطاسجلب | قا ربظي اعافد

 امال مأ !بلعلا نب جا اميباو ةيانياللاعفب ارثك :[ةميبا نان فن
 نيف وولملا ةئاغا هشةهجو تناك قمبيبطلا نا: ثحبلا اهدي وب قلا ةقيقحلاو

 هتقاخ نم ىضرملا ىف ةعينصااناسحاب ىلاعت هللا * [ضرلاب استكا نيب اصملا فاعسأو

 ىلا ب يلاسالاب ىضاقلا ةروعشب هعافد نع ىف: ب دق ىذلا احلا كلذ نم نسحأ

 هلا ةجاللا تزوعا اذا بيبطلا نعىنغت سال هنانيح .ىلع* ايقشالا اهعرتخ

 مالسلاو

 6 لهاجلاوملاعلا ىلءاهلامتشا أ دولا ةمالادا رفأ عم 2 ناب علا راشتنا له

 سوفنلان ام دجما قلن بذاح#ت وفرعلاعزاضب ةيلاقلا يس وفللا نام ولعم

 557039 م ول ل سس م
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 ليلا دئاوف ع
 اهنم لحاقلا لعجو اهتب رتسدخيفرصمو نادوسلاىض را فرد نحل اءنلا

 ىلا ىضارالا ىرىف هبلا ةجاخلادتشتام دنع هناضيف نو ةعارزا اًخاص

 هلنوكنال امنيح هراسحتاونسبلملاو لك أملا ىف ةلعتسملا تالوصحلا مهأ جتنت
 ظفح اهتطتشساو كح تانازرلا ننس نآلا ةيمهأ تدازدنقو رك ةنطهأ

 001 د اي هر اشم ىئاسيفلابابأ هس مني ناك اميناتملالا دقو
 ىصاقأ نم انملا رجاتملا لقنت هنم هيف ةراجتلاو ةحالملا لدهست ا هدئاوف

 هيديدحلا طوطخا|اهيلا لصت قلادالبلا لكو رمح الا رحبلا لحاوس و نادوسلا

 6 ثاحبالا زهيمح

 #3 لعمال عفان برا +
 هناديم رظنتالأ ءايربالا سوفن اهيف قدزتو ءامدلا اهيف قار“ ةحاس برحلا
 وأ اهدجيالف ةاجنلاس متلي راقوأ نئرعرجوأ عزمموضع ىنع كنيع تعقوالا
 1 مألالا لقاعلا ءاريالهمظفامرظنم رخآ ةثج ىف هحبالسرفاظأ بشنترساك
 كلةىاببس عماطملا نوكت فنك هسفنىفركفيو ةشهدلا هياعىلوتستو عزفلا هب
 ىفعفتالف برا اريغب ةيسايسلا تاياغلا "اضق نكمملا نمناك اذاف ةشددملا رظانملا
 دابعلا كالهو دالبلا بارخىوسبرحلا

 6 لاملا أ معلا ؟ ظ
 هلردق نماهنعىمع و ةداعسلا هل" ادن ا *طتساف ضرالا ىف قااهملطأ سمشعلا

 هللأ نيتك لشبم لقف وبا كلاح ىف طبختي هءايح لوط شيعينأ

 الا ةمأ تدعسام هنا راشخالا انملع اهنع يكن نمل كالهلاو اهكلس نمل ةمالسلا
 ْ يق وأ نش ا 2 و 0 ةلعلهجلا ناووالا تن ا و اوفا اناشإ ءايملا ناكو
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 0 : دئارجلا دئاوف ع

 نم باصيؤ تومي نم ب وميف هنكست ئذلادلبلا ريغىفايش لعتالّس رقد هع ىلاانككا

 ممنقاقللا مديتيال وانئابح أ وأانثاب رقا نمككلوأ ناكاعرو خفي نم حر فيو. باصي

 ةقفاوملالاتع الل سنيانملاتقولاتافو ٌثعاضدق ةطرفلا نوكت رست نيَحو
 أذه ىف ثدحائيشىرتالفدئارطلاترسشتتادقو ن آلاامأ نازحالاو خارفالل

 ىوساذه هتدعرمأ زكلدعنق هئاقوأ ىف هرامخ اي دارج انتا ثوالا ىنءشلاموظنملا

 أنادالاةكلم ةيوقتو لئاضقلا ل يبس ىلا سانلاداشراو راكفالا رن ونت نماهنعأشناه

 أ مالاب انتقالعةفرعمو ثاسايسلارارسسا ىلع فوقوللاهنءارق لعن رمشللب يبرعلا

 مالسلاو انب اهتقالعو ىرخالا

 *( رفدلا دئاوف ع
 دئاوف سة رافسالا قف رفاسو * ىلعلا بلط فزاطوالا نعبرغت

 دجام ةيحصوباداو قذحو * ةشرعم باستك او مه جرفت

 ردقب بابحالاقارف هيبسنعتو بارتغالاةشحو ةأشن بن نمر فسلاقامردقب

 *ىبيام مهنعذخأ يف بدالاو لضقلا ىوذب فرعتلاامنم تلا هما دئاوفلا نمهيفام
 دهشم ىلا ليم ىأ سم نمرظاونلا لقنتب رطاخلا حيو رتو هب ىحتلاهدادعتساهل

 1 دف اها ةفواسإ امو ةورثواهاج باستك | نم طا رغالاءاضق دعا ذه لك لق |

 ليقادبلوءاقللاو عادولا ىفءافتحالا ليمح

 بصنقلا ف شيعلا دي ذل ناف بصناو # هقرافت نم اضوع برع نو

 ب ه.1سوقلاقارفالوا مهسلاو * تصنقام باغلاق ارقالوادسالاف

 بطخلا نم عون هضرأ ىف دوعلاو * هنك امأىف ىلمبرتلكربتلاو

 بهذلاب: عيب اذه لوحم ناو * هبلطم: زع اذه لقنت ناف



 م اعلا وييار راسا 0

 مزاول جرختسااهبف ةايحلا تايرورضاهيلع فقونت ىتلالامعالا مهأ نمةعارزلا

 اك ءاكوزل|ثوملاوأ ضرملاةاوبم ف طوقنسلا نم لكيهلا ناك ظفحيئذلاءاذفلا

 'ةهجنماذهةي وا ىراوطلار ئاسودربلاو را نم ةباقولل سمللا مروا عومتت

 رورمسلا حور هسفت ىف ثعبت قلاةيوناثلارومالاء ءرملا جر خشس ارت رطبا هيج مو

 ةعانصلاو تاب ورمملاو تامومشماوهك اوفلاكح ايت رالاب ةءولمملا ةشيعملاب نليكتتاو

 'رانلا فانا ب روم قاع المار ملام ااقرلاوشو مدقتلاوزاضيأ

 !هيعاملا عاقف توما قباسي وءاب روكلاابازهيدابجلا محازيو ءاوهلات ارم ماحتفا
 راكفالا ل يمتسن و راصب الا شهدت تلا ةئي د [تاعرتلا نم هعريخا

 5 خيراتلا ع دءاوف ]-

 ةردص 3 خبر راتلا ىعبال نم: *لقاع الو ناببتانأ نسل

 هرم ىلا ارامعا فاضا # هلبقنمرابخاىرد نمو

 نمراتخنف مهنايحةريسؤ مهلامعأو ةيضاملا ممالا قالخأ ىلعهب فقن لعهأ خب راتلا
 لامعالاو لئازرلا نمىنديامع دعابشت ولامكلاو ةلي_ضفلا ءاقيطنم ناك ام كلذ

 ةيراتملاو رخام الع رراقلاب ,داهشتنسالا نكم ههطساوبوةفندلا ةلفاسلا

 عا طلاخهب ف اننا اقدام وأءانث ن :رمدقحة باع :صعلك ىف 1ع 3 0 واعهنمب

 شاع صخش نا ردق مهئاقشةلعوأ مهاقت أرسى إءفقوف مهرش ا روصعلا

 ضرفأو نمز ىأىف ةمأ ىأ براتب نعي محهنكلو اذهان رصعىلاةنعار فلا نمز نم

 سردهتاريغاغبب ررشعةسح هتنز واج دالة رصعلاةأشنلاءانبأ نمالجرةمتاجىلا

 قرفلاو اعساش نوبلادامهنسبنراقو مجاي>ةل-اس لعفقوو يضم نم خيرات

 ش مداسلاو بشن راتلا معىفشبإ زم ىأ لعتودعب
 لج نجا م8 سيء لا اعط



000 0 
 هعزني كالملا سوس ال نمكاذك# هتسايس نسحأ رفاكللم تف 2

 هنمءز# تدبءتالاهتقزر نافهتمأ حئاصمو جئاوح ىف هقفنا اذار كملاب و 1

 ىلعاضب نعل باهر سأكم بعرجوهبانب رهدلا مهضع نم ءاسءوبلاو نيزوعملا |

 ظ
 نءةرا اراكفالا ىوذلاضءب بهاو مهتءهحو رلاثعب و مهلأفاكمةببرغلا ليعافالاب |

 اورثوبو هرهاظم ىهبأب سانللهن واو ىلوالا ةتيلح نيردلا وثبلي قح نيردلا لاجر ظ
 ةيبطلادهاعملاىثناو ةليزرلا بانتجاو ةليضفلا ل ىف نيبدلا مساب سانلا ىلعأ

 ناهلعفاهنممظعاو هلك اذههمسااهيفرك ذيوعف رتناهللانذاتالحمو ”ئجالملاو

 هلل لبقتسملاو ىلر شاحلاذءانعأ ام ققحيام ىدنعسيلوز الاامااهلظعاإلام تقزرأ

 | معلا ريظ> :
 اب دالاو اعلان ونف تيده ب لطاف * هحاصل فيرشتو نيز د

 فتاو٠ىلاتاوامجعلا فاهم نهناسنالا جب راهب ىنأ تامواعملا ليصحت وه رعلا |

 عدتبيو ةيشيعملاهمزاوا لص ىلع ةنيعيام ناسنالا عزتي هب راربالا ةكئالملا |

 اقوهسمالا مهدنع لجتيال ثيحبلامكلاو ةمظعلا رهظمىف سانلاماءاهب رهظي, امأ

 هل جي نان« لقأالف بصانملا ىلع ىلاهبحاصب قريمل ناهنا كلذ لعدزو مارتحالاب |

 نونا اي نيدل لامجعالا لاجر ||ء٠ زجصدخاوةعفانلاة ب رلارودو معلا دهام دنت

 هتيحاصعالارو رس ”مهلوةصيالو شيع مهل ب بيطنالف مهيدلاب وبحم ءارمالادنعاب رقم ظ

 ةيعءرص ننال ا ةعيتم تاظ واب :هد رمش اواهرك ذعاشةمأن ءأم هنأىرت كرظن باق | ْ

 عمطف ءاقشلاةدهو ىفةمأت طتتسالو ملام كلو سنار لأ ب تفنييلا ناكوالام امزلا ُ

 اهئانبالهج كلذ ىف للعلا ةاءن ادحن والا نلالتحاوأاهلايتغا اواواحو ام'وادعأاهنفأ|
 نانثاهيف فاثخن الا هذ لها مذ هلعلا حد ةلمجلاب وليكلاو لوما ىلاممنوكرو

 ليادوملارابنلاجاتحا اذا * ءىثناهذالا ىف حصيسبلو

 ايي

4 
 0 7 هه الا

 ل
 1 هي 0 د4 7
 كح او 0 1<"



 (مح)

 ل1 سق لفك نأو:ةلضانلا قالخالاب قلختلاو ةليضفلاةحتردبامهأ)

 ممالا تراسامهب هقرفتف لئازرلا شيج ىلعو هق زمتف ل_مجلا باحس ىلعاهتعشأ

 ا هنادهاش لدعاوهو خب راتلا "بش ريعشلادصلال حمقلارزب نمودرولاىنج درولا

 ةياَج اهدالبو اهسفت ىلع كتجةاهتخاسب طاطحالا لزنوالا ةمأامهنم تلح

 ممالاىواسان وظفاخلاالو مهلخيراتلااه رفغيالةبانج كلتو ىنجالا لخادتلا

 ىلع بتريبام ءافيتسا ل نضع نيثحابلامالقاهيف تقح عوضوم مهنساحمو

 امو دصقملا اذه اولواح ءايشالا زيمتت اهدضبو امهنع ىلختلاو امهب كسمتلا

 مهب لدوفهرجف هكدبال ليلو هبالط كردبال دييصو هبابعقشيالر يدنا أوماع

 ندمتلا بادهاب وكسمتف ةقيقل |براقترودب مهبوعشلامهرود ناىلا تحبلا

 : دقلو ريطانق ندهريةنو ريثك نمليلق ميلعتلاو هب ربلا نع ليقامرئاسو لئاضفلاو

 الإ الا كانو وتلك نيل اعوتسال نوائاقلا قا ةلكاش باضا
 7-3 عنصت اذاش الام تق زر نازك

 عساش نمهبلطىف هسفن ناسنالا دهج| ال وو لامالا قةحبو لاغالا ساسأ لاسمل
 لك نروثدالم مفانلا قب وحب عرابدلاو ”00 3 اق فانلا ةينصلا ناك كلاما ادهن ا ريغراب لاو ةلحا ردا وراظقألا

 دقوالا نمز ىضميالف بابلالاىوذ لجخيوباد الا كتييام ٍلعقافنالا ف هفك

 هأوادع هيلع تمل انو هءواقدص |هتدعاب دقو نيديلار فص جبصأ

 هعزتب هللا ناف هياع ركش * الب معنلابوثاب الا دغنمو



 (م60) ا

2 1: 

 أ لوبلابانورقمالا هروصتبالو همساالا لعلان.فرعبال 'ىشانهسمأ ةحتف ىف معتم
 1 ةبعرأالماق ةدارالا فيعذةع زعلارئاف كف عورشلادنع هارتادهلو ماظعتسالاو 0

 1 ءايازمنمدل رشي نأب كلذو دوصقملا نفلا ليصح:لقوشلاة رمح هدائوفىف داو

 |١ نفلا نم تايلواهلرك ذيف ”ىدتس مث دوصقملا لع هلابقا ىعدت سنام هدئاوفوأ|

 !١ نسح ىلاو بولسالا ةفاطل 0 نسح ىلا عمجم و تاهمأ ةقيقللاف ىه
٠. 

 1 ريح راع كك ءاشخالا 4 5 ش قيرط برقا

 3 غولبلاو ةباغلاىلال ودولاب ليفكأ| ٠

 لصف 2 '

 ارا ةياحم . كالحو كلقع فتثو كا فر جر ىذلا كءلم وهرب

 لبق اك
 فرشلاو زعلاىدلاو نم ىنلاثناو * ىدلاو. لضف ىلع ىذاتسأ لضفأ



 , (هغ)

 هيلع لاقالا
 4 دغلا ثاهما:مؤنلاتانب 3 :

 اكارميلاعتب اهراغص ىذست ىبف ىناسنالا عمتجلان أش عفرىفلماعمظعأ ةأوللا ١

 بانا نبةدحلو لج ضو تنس

 كلم ىهف اسم 0 ل ىف 1

 مهتءأبحو ةليضفلا مه سوفت ىفرت * ول ىف لايقتسالا لاحرو لاجلار : 1

 كردىلا مهب طبمتولامتالا مامز اودلقت اذامهناش عفر ىلع نولمعيف مهداليوبأا

 أ تاي لارسال ومب وحبك ندا. قلاديسجلارارشالا نابع جتا
 لسيس ىف هيدل ا لذب ديه ىضتيف ركسلا ءاب ْه 1 ار ١

 |١ لامعالا راحب ىف ىرجتةنيفس لك ةفدىه لقف تئشناو اهنبلب مبماسجأ ىذغتأأا
 || هسفنب رطاخيو هاخا عزان لجرلاف هيفديايلوالارشالو ريخدج وبالف ةيناسنالا 7

 [اهف راعمو اهماعب هيدعاس ةلضاف تناك ناف اهل ءاضرتساالا كلذامو لاملا باطيت 1

 ا ىرذ مديت اماه ةيسغ ةلهاج تناك اذا نيكملالو ةئمهلا ىف هن اشف ر ىلع تلمح و 3

 أ كلذ ن ءءاظننالا كلذ 00 اا جوأولا اعمال و هي
 ْ ع 12 ةانلا راكفأ ىلع ريتال اهله ١ وتتهاوع 51 رملاتصخ * ليمجلا 0

 || قع اليقث 1 دي ىلع البو ةدسجتم ةنعل نوحبصيف ةلفاسلا ”ىدآيللأ :

 اللا نانا اك لالا لمعلا اذهل: اهل وبامى وسارميلعتب ديرأالو مهدالا
 ١ ناالمايقري خ لمعلا اذهيايقلا اهل لفكتىتلا هيوديلا عئانصلاو لزنملا رييدتو ||

 ٠ !!بسفتف هداسفءأدر , نما يشاهيلع عا نينا | سيايالف ةيهاوم اومو هلامأ لج رااثراشيإلا



 (م*) و:

 ةشيعمرش تشعدق اسيسخاي 2" الهج ةيثيشحلا لك اب نم لق
 ةشيشحم اهتعب بق اثيحخاب اذاماف ةردب لقعلا ةيد

 لاق نمرد هللو لاثقلا|
 هدشر ىلا فو رصم ريغ هنكل اهلك دنع لضف هشءشحللام

 هدبك قف ءادوس هب>وىف ءارفص هف ْق ءادوسهنيعىف ءارمح

 ا
 تتيح ا بت

 1 1 راضم ]-

 لقع نم ن ونج ىف ىعسب فيك نفق نا نما ردا

 هيلع اقفتم حبصأ امن فرشلابهباهذوةورثال هفالتاو لقعلاب هررسضو ركسملا|

 ْ ىلاعب ل ا و نماسالا سيال وانت نم مظعأ ةناجؤأ 4 1
 < 1 مسج بح د هوم همم سن ع هصس عصف اعل يود هوه



 ش ير لفل كلارذا سبع 0 كرد 100 غهل ل 2

 ناسنالك ىمتياميف دجا] كرتعمو ةدئافلابدوعت ىلا لامعالا ىفةمح ا زمن اديم ةارحلا

 أ هيلع نوكينا ص خشلك بحيامنأشب ةنيابتمدصاقمو تش ضارغأ سانالو هليصحت
 قاوذالا لامخل عبات نسحلا و ناس>تسالا فالتخال عب ات ف الل_تخالا كلذو

 نوكينوكيناءرملا بحناو # هكردي ءرم لاىمتبام ناك ول

 لعاج نك امسلا ناب اهل ياو * هسفن لعجم ثيحالاءرملا امو

 عيج نيب ةاواسملاو فاصنالاو لدعلاببوعشلا مكحأ اكلم تنكل كلذك ناك و

 انا زيمىسفن لعجاو لحنلا فالتتخاو للملا نيابت نعرظنلا فرصب ةيعرلادارفا

 هنوق همصخدك" أتي قح فيعضلابلغملاعممضناضرالا ىلع مالسلا ظفحل
 قهز 11 نم ىلأغلاب اهكردب لا هيبعشالا هعماطم ن نع مجريف

 كلامعأ ىهام )حاجالا كاردأ ىلع سيلو ىعس أنا ىلعوحابشالا رفعتو حاورالا

 ىذلا غار فلا راضم نمهب صلخت ال هسفنل لقاعلا ءرملا لعجي ن امزل اذا ( ةيموبلا

 اا ركب أ كلذك ا: ًااهف سانلاو هللا نمهدعبت تاليو هيلع ريو ءرملاقالخأ دسفيدق
 نمةدافتسالاو نيماعتملا ةدافا لعل بقاففرصنامثحبصلا ةضيرفىدأوأف

 ل ذوعأ مثةيتيبلا ىزاولىضقأ هلل لع بجوام ءادأدعب راهنلا لالخ ىفو نيملعملا
 نيب ىراهن نم قبامىضقاف نمدلا سدنس ىلع ليصالا بهذ حول ناىلا هيف تنك

 ةرايزنيبو هثداخل ةلك اشملاثداومادرسب دجيام ضعب هيلع ففخأ ليلع ةرايز
 ىلا ىعادلا حايصالا كلذ نع ىنف رصبالا ذكهو هيلعىلوخد ىف رورسلا ىريبيرق

 مانمل نماهظح نيعلا ىطعأ مث بهوام ىلعه ركشأ و بلطام هللىد وأفةالصلا

 مالسلاو ىلموه كلذف
 -- 1 شيشملا راضم زوح

0 



 (8م) 6

 هلا سحم هربا نمةحصلا تناكواهبابسسأبب نوعي تايبنيملا نا ليئايدساذأ ١
 ىلا تدب لهذح هئارو نةناوكي اميف ىعس نآلقاغلا لعسجيو.قاينألا|

 لك ىنلادتءالا ىلا عجريكشالب كاذو ةداعس لك ًأشنم لب لمعلا نا

 دنعالاهلوانتبال هنا ىتعم هلك أم ىفزابسالا لدتعيف طسولا رومالا ريخف ”ىش
 هبسانبام سةط لكل سراب و كا ذك بو رمشملا.ىفلدتعنو جابت الارادقمو ةجاحلا

 نفكالهلاو ردكلا بابسالضرءتلا نم هسفنل طاتحيكلذ ادعو ةفاظنلا طرشب

 ميعشب ن وعتمترنيذلا ءادعسلا ةشيعم شيعينا هل ىنست دقف كلذ ىلع ظفاح

 سلا( يد نادعب لمءعتنا يحي اذام) هيحلا زيمتت اهدضبو مئادلا ةمجلا

 اميفهلا> هيلا ريصي اميف ثحبلاو هليقتسع وبنتلا نهناسنالا ىلع بعصا ىث

 ةلسمامب لثمسف لئابلا كرتمملا انج ىلاز ربو مالا ءابغأ لمحت ىدفتس انني دبي
 ناسنالا ونهب طحياحيمفق انادبم هبشئايندلانا مولعم * ةحازملاراودأ نمهريغأ|

 هيساكمو اقازرأ اهنم تعبت تلا زكرملا ةطقن بلطي لسن و ل زعأنبب لكلاو
 زوفلاو عفادمو محازمنيب طيحلا عمجلا اذه * ةيشيعملا همزاولرئاسلاجحالابو
 كلذ ب سانملاحال_.لاب جرا فقوملا اذلهماصخأنيباحاستمناك ناديك لا
 نابلب تيذسغتو ملعتلا ىف تيهتنا تف ةحبحصلا ةيبرتلاو عفانلا معلا وه حالسلا
 ب'قأ اينمكالبسأ ةختفمابلك ئئاذان وكن باتك الالدس باد الاونقراتل ]|
 ىلعيفدعاسامةورثلا باب بأ نمىدان اك نارظنافا راع ف ربشلاب قدا: اللا قرطلا

 لمعلا ةيرحو ركفلا لالاقت | نم اهئفام ةراجيتلا فناف تاعق ار جان وك انا
 ةيانعلادي ىلهددحناك شيعأ نا ىل لفكيامةبونءملاو ةيسحلا ىوقلا ن هىدلنافالاو

 قيباغالارداو قينما قيقدتلةبسانملا ةصرفلادجأ تح ربدأو دصتقأ كالانهو ةيبلآلا|

 ( نوكت نا بح اذام) مالسلاو

 4 ةقبدح م 0 7 1 1



 000 نو 0 نم هيفبسلا نعت 58 ذكيا كاي ا

 ْ حفط دق نكلوكاذال ةلودحتم "0 كيك و الاب درع ضرما

 جيتلاىلا عجر وميدبقلا كلالضخ نع ا نئاف لاهجلاعدر بجو ولايكملا

 اذلل| 1و هنديعفتان رام عداججلا و هفلظب هفتح ىلا ئعاسلاك نن 1 موقلا

 لاملاقونوفانتلا اهرداب هكالملا ىلا ةعاشملا نمو ةد_ثلاىلاةدخلا نم ناج رم

 مع نيحف ضعب ىلعادضعد ى 2 : نامصخا ولاقف ضرالا امكباعف نم تجضدقف ريخلا

 ىضتقتال ةيزملاو ةبزك صتخم كم لكف لاق «ماقم لكي ايد لاقلاخأ هقيقح

 حابصلادازرهش كردأو حالصاىأ امهني حاصأو ةيلضفالا
 ىح رترادام كنع ءاب رح فد ىلاعثلل ع فئدولا ىف تومسام نسحا -

 اودملا تعئافتو ليانتا/واثقلا تقضالتو ٍنامسلا ططخلا ل عحامرلاتسدقأو

 لالا قافو رساتملاف ويلا كرداو رجا ابوبقلا:ثفليو لضإتملاو

 00 نا او نيك مامزو زيتا اموورالا :ىز اليف لاح الا تمكحو

 روحنلا قت ريعتف ءامدلا نم حامزلا تلم قحليازتنو ليامتتاماسجأو رئانتتو

 مهبك |سع ضف نماوةكمتو مهبنا وج ن.ءادعالا|اومح ف رودسلا ة تسلا

 عيضاوملا د 6 ثاحالاو عيضاوملا 3

 بق ةحصلا ريبدن لح

 مامزب الملل ك-سفن دوقتف .ةعاسكلك [سيفع نيايثخال

 ما>رالاىفيصب ةاحلاءام هنافتعطتساامكينم ظفحاو

 اعل  مضه لبق اماعطوذجاو وة ويلك كاعط لما 7

 0 |[ راس لع فويل تيطخ وع ةسالا كقطتو © ةنيمل الا تتمسترخلا



 ؛(ة/و)

 ةنايدلا ملاعم ديبأت ىف ةجحلا بموضخ ىلع اولجسنيذلاهل !ىلعو هناوأو هرصعأ
 هيف فاتخيال امه دعبو ةنامالا لع اوظفاحو ةنايخلا نعليوحتلا اوحرطوأ|

 دقو ةريثك ايندلا ف تالصاوملاقرطنا ناهربو لولد ةماقاى لا جاتحالو نانثا |[
 قدمو ضرفلا !دهئ دن ملوأ كتل رمح كلاك ناش ةيظطاللا .٠

 الوغراشتلا تارتسو تالا لاف تاجالل للخلاف لري هيئلاظ واق لا ظ
 نوقاتشيو نانشمطالاب وقلب نئانلا رق ءراشلا ميسون نعي راكألاب نقلا ظ

 لضصفلالك لضفلاو مدنتموهو داع حبطصيمل نمو ن امظال ءاملا ىنايتشا ىلا ْ
 رخفلا اذه كل فيكو رامدلا يشب وتوملاريذن تنأوراخفلاوولعلا كلف افمدقتنملل |[

 ءامسلا ىف فتاو ءاعذالاو زخفلا رع كتف وتفادي هد تأو موهولا
 ىلاالو ءال“وه ىلاال *امسلاو ضرالا نيب بولصم كناك.سح>ف*ا لاىفتساو

 ءاشحا تيهتلافحابضلان م ءاسملا بهذا5 تيهذحايرلا كياعتيهنا ءالكوه

 ىتح بضغلاب حزتماو ءايشالادشأ لاف ام ءذخأو ءابزبكتلا نارينب فارغلتلا |
 ُض وعب اانعط ىرأ الو ةعجءج عمس| لاق و ىنكو حرمصو بشحلا قوف نه ريطن داك ظ

 ةراسبعلا قيتضب قيمر تفكك ليو ليئامتلا دعت ةروستضو لبق ليذأى نطت
 |همودأ ةللاىلالامعالا حو لدو لقام مالكا ريخ وةراشالا هيفكت بببالاو ظ

 نمثلاب همالك نك قيقحو مدع ىلبق كدوجوو مدقلاب نير ختفت فيكم ل قناو ٌْ

 باوصلاو قحلا ةلكاشبيصن!باسحلاو |
 ءايضلانعنوملاعلاىمعبأ ١ ليلبصلا اذهتاقام اذا ظ
 ريصبلاو ىمعالا ىوتسي لوف * ءارسلا نم ىرمشلا نيأمأ*ءامسلا نم ضرالانيآف |
 مجءالاو قطانلاو *كبألاو ملكتملاو# ريمالاو رومأللاو ظ

 رفسمحبصلاو باتريناعدبالف ةحيحصنيع ءرملل نكتملاذا |

 ون 1
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 [[لادجلا امهتسدتشاف ةرخافملا ناديمىفالزانتوةرظانملاةموح ىفاكمتشا (هفلول)

 || ءازوجلا جطاني داك ىت> ءاوهلا ىف ف ارغلتلا لواطتف لاقملا ىف عانلا دتماو
 لاقف جصفأو لاجو لاصو:بشملا قوف نم ريطيداك تح بضغلاب جزتماو
 تاماقلا لوطب ىناضفو ناكملا ولعب ىنصخو نارقالا ىلع ىنعفرىذلا هلل دمحلا

 رابخالابان ءاج نم ىلع امال_سوةالصو تاللاصاوملا اي اسس ىاعجو

 دنع قوقولافدعب و ةقءارلا هتقيرط كلسىف اومظنتا نيذلا هلا ىلعو ةقداصلا

 الد رمفانتالا ةعراق لع زيسلاو باسلالاىوذنأش نم. باد الا دود
 اهماقماهاطعاف هسفن فرعنمو كلههروط نع جرخ نمو فارشالا ةداسلا

 هيدبم هللام هسفت ىف قخاو هيف سلام ىعدا دق ليئضلا ديرربلا اذدهو كلس

 فرشلاف ةتهباشم ىعداو فاستعالا ةووصىطتماو فاضنالاةداج نع جرخو
 هتنبمل ندل# همفرلاو ةماقلا واع نم ىلامو * همعنلاو ىزعب مسقأ انآ فارغلتال

 ىف ناو و ةرسح مظعأ ةنثروأل طاغلا ىلاقم نع مهكنيو ططشلا نع

 ا ارو روس وو قودتسلا لخ اد نم ءوئيج دقو قورملاو راختفلا ليلا :ةربعل كلذ
 باجعالا كرثعمىف فوقولا ىعدق مركم نم هلافهللا نينمو مرا سراخلا

 ربح كمالكو قمسلا ىف ىفزراسي نم تساف باوجلاو باطخلا ىف حاحلالاو كاياو
 عرس لجو ىفتناق كوفلخ ناو لجعىلبع كوبحس كتقو ءاحنا قروفف

 مط رفأدقل ا لالوبطملا هقيدب عباوطلا نم 4 راعامالولداكو بضغلاب ديربلا

 دبرعو حاصو دفزأو ىغزأو 00 تباغو ايش ثظفحو ءاردزالاف
 دشنأف مظنو

 قليض ةبشو مكبلاهاضق نم هىنيدجو * ةرابعلاةعسو نايبلا نسحبىصخ ىذلا 0
 1 00 كلذي. هباهف هنامز كولم ةفاك ىلا هسناكم لسرأ نم ىلع ةالصو # ةر ,اشالا

, 

0 
15 
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8) 
 ءال 1 ناوك الا لع كنمبصتت ارمتغم نسحرلا معن ىفتلزال

 00 ىرج هيشحار نم رم نم زامل لع ةالصلا مث

 ( الالف انيف ادب مجحن قربأ) مكحدام لاقوا ابصعر بهام ٠

 7 ىعز راوخلل ةبوجالا ىف تعمسام نسحا 1!

 9 دل تقاخلب متلاو ف.لال تقاخدبب اب ودكم صيجلا حاتم ٍفاَيكدْو

 هتظفحو هتيارامل هتيو رف مجعلاو ب رعلا بادأ ميم تةلخلب مهردلاو رانيدلا

 ىركف تلجأ اأو هتاور رهدلاو هتفيحمص كلفلا تاع هتفصن أولو هتاظذط اك

 تاركفلاوهيدامهو هعطاقمو ىرطاخو ىفرطب تعترو هيناععاملع كلف هبف

 نتكلاىف هاتك ة شر ىفوةمزلا ف سقا شام ال

 دقات سانال سانلا زا تذقت د هاك نودسانا تازراملو

 ةباوجالا ضعب 'نكلو هنع باؤ1اىلاهنمتغ زفات اتكلا انه تفضتاواو

 ةمعن'تا ادتبالا ضعي نااك ةماع

 ةلطتم هبابسأ انالفناف دعبامأ لخاجلل ه4: ةيضوتااىف تعمدام نسحأ زج
 اقام نمةقشلا عذوم ان ا ! واذن كيداثأن هتقف اوم غولب وهمامذ انمزاب اذ

 انيلعهقط ةافاكمنو و كبار نس> نمانعقوم هب ف رعبامهيفانلوأف

 تنك نا ىماظ نععفرت .  ىورلا نبال 6 ليصدتلا ىف يءمسام نسحا روح

 سمتااو هنجا+بنذ ونعباطالىفاةللاوف اًئيسم تنك ناوفعلاب لاضقتو اكيرب

 وم كم ركب كدذنغىلاح كديعا ااواللد:دادزاوالوطتدادزتل هف رعاالا_ةلاقالا

 لج ناىلاعت هللا لأسأو اهداف | لواحي غاب نمكئافوب اهسر>ًاقؤاهديككش او

 كنمقحتسا ثيحب كثاجر نم لو كلىدو ردقب كنم ىظح

 فارغاتلاو ديرربلا نيب : هي ةييبدالا تارظانلاىف تممسام نيج



 م( :
 ممةةحسحسس

 لمخلا ىدل جامو رابنلا سمش ٍتءلطام راما ىلع ةالصلا مث

 ا عدلا | 1 نمأ) ل حوا 0

 4 داقدلا هنا رشب 0 0 00

 الاوقات ادي امج قو

 تعطس ىنرلا 0 3

 0 لكلاو 1 سفنلاف د

 اردتسدعسلا لودر كردل ىعس

 2 كف 2 0

 اهممظني دحملا نارقب ةليل ىف

 هلئاضخ انف تلك (الماكاي) 1
 لظنلا زد ةناو شلال

 موف باحسلارغ مولئا كحب + 2#

 مهلضا وفتح معائاضف نلبس 01

 فرقىنرهدلا]وطك واب امود

 للح ىبردلادوقعب تدلف دق

 العت ومس دقاحيدم عيطتسأال 0

 ميش نمو نمنش تلبق امأ

 اوس هنم تاه كدق 00

 اوءاب العلل نم هرك ىنج قح

 ذل هني ايتلغ ٠ ىح ءاَربغ

 ءادوخ فر رشتلا ىلا كتعدامل

 00 ا لا كب اذ محلا ا

 5 ايلعكة فاوذادحلا أرذ ىقرن

 ءازوجلا مجالا اهتنيز ةليلف

 ءاضو لصالا قبر ع(زيزعلادبع)

 ءابيص ليلاوفصو وفس,وبلا
 ”اشباو ءابا كزعب ومست

 ءاقش رعب م مو م 0

 ءامعت سانالمهو ءاخسسلا لهأ
 ءافصا دعب رورسو انهلا ماد

 ءافيه كايلع تيحصاًانهاف
 ها ردع كاتاناهردخ ىلاتخم

 ءارعشلا رصقت اكرد ك> دم لج نع

 ءاودج كنمانيلع تدد رزأ 4



 لقلب 'ممدلا قبل رككفت 7
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 تدنفدق راصعالا اذا ىلا امو

 ىوه ف يطلو دسأم ىل ىرس معن
 ةرذعع ىنم راو كدمالم ا

 حصتنع, ى اقام تمي نأ

 هدم وو فلان ىلع لاؤأالو ش

 هلحاس تّئحام اذا م

 (اندحأ) سفنلا مير

 عديمس مولعلا ةيذل| دي دنص

 ذا
 عل 6

 هتمفر مالعأ ترشن ادجاماي
 نردلاهردملا تنأ و ىرسلا تنأ

 فرتىف(رادلا) تينب نام ركماي
 اند هلع |
 مكتعا كرد نع مكح ادم تاج

 امو ءانثلا حيباصم هيلا ىدهم

 مكدشن, تاب عدم (دض

 مكتعفر شرعلا بر هللا بر هللا لأسأو

. 
 0 ه مسا 37

 لامآآلا ةيامنو لوكسملا ةياغالئاث لابقالاو لوبقلا لذح

 هقيقش "نيب ىمشاهلا دمم خيشلا لضافلا بيدالا ةرضح بتكو »
 4 هل لزم 2 سافل دمحأ خيشلا صعلا ادد ةغباب

 للطلا نعودعتال ىلقلا ىو> نه 3

 1 ل

 *  للملاب راهنال دوطلا امك
 *  للمنم مويلا بحب ىاودامو

 * © لطحلا نمىىرئامكبيصيال ك
 < ١ لئلا ةنومألا تلا عمال

 لهم الب (فتتث) نممراكملا ىنجأ
 #* ١ لخدمريخ نم اهبمركلا تلت

 ١ ا ل4
 والأول زمهملا يزف(: نخنانبؤلا)
 لودلاو عاقصالا ىف كركذ راسف

 «* ' للزالب اباسحا كزعب ىبث

 # 2. لجءىف كايلع تيحصاع انهاف

 نه ياحي امب
 3 ل نمو لوقنم قامو

 ليطبلا رضا كاذ لاس اوبل

 2 لحتلاو ءايلعلا

 7 لهتسم رنخ ىنف قيةشلاوه

 نإ |«  لبلانحأ كالععدينأو ٠
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 روريم نءدشأقارقلا دعب فسوي ءاقلب بوقعيحرفالو قدساداليع, مهاربا

 لوط دعب مكياع هباللانم«ديحولا مكشيب رقو * ديعسلا مكسلجت داليمب ىنامش
 اذا بارسشلاكوأ ايدج فداص اذا انخلاكهمودقناكف راطصالادافنو راظتنالا
 الل يتم را ةرغر رهدلا نان وةرق هوبا نيل هل جينا هللا لأساف اليلغ فٍداص
 دسالاكاذ نهليشلااذهلاقيىحدمالا وفصب هاباو

 6 جحج ةئنهتلا ىف تعمسام ادا 1-0
 5 ع ع هذآ 4 8ع

 تابرقه-_سنام أدو سا هكهلسن نمأب هللا تسب تدجوأ

 تافرع هفو رعم نم كابحو اهلا كلما دف ىنع ىنملاتلن

 ةيداغ كنلا تاكربلاو ةحباركتراحنو «روفغمكنذو * روطسم كب اونو تدع

 5| نم كلثم  ناملس ميركلا دبع جيشلل 6# ةبترب ةثنهتلا ف تعمسام نسحأ *
 رئاشبلا هتلقانتام مويلاىنقاردقو اهالي كديج ىهدزاناواهالح ةبتيمىلان اذا

 ةيوشابلا ةبتر كتدامس ىلادجوف كالاو معنلاىل و ىلوملانا نمرب5 نعارباك
 اموق اقب رطةعنهتلاىلا كتيع نم او باماج كابحامع ا ةيقارلا

 ناالاةبلاط كلىهو كيلا اهيدهمأ اهلان ن . قحأت نا ًاوكيلا اهمدقبأ ىردبالف

 لال ةانيتاف ةداقو رظتنل ياو نييتسل ا ىدحاو نيقبرطلا لثمأ ىناثلا رابتخأ

 هنسحتسامنادبلا يتكيف نانا ىف ام<ناسللامجرتيكلانهو كيلا هئادساو

 ناسنالا

 ىديسللاكراب ىركفاشاب هللادمعل ه4 ديعب ةئنهتلا ف تعمسام نسحأ لح

 هللاو ىيعبلادم دال ٍديدملاهاخلاو # دي زملارمعلاب هيلع ليا #«ديعسلاد بعلا ىف

 عفان روبحو سناوروضحو ةيفاعف ناجراطرلع ميديو هءاقب ليطب هنا دبس

 ش ٠ ١



 كيب وندل ةيحام كاداغلمج و كيلا ةمالسلادفو هحوو كيلعةيفاعلادب حسو ش

 كباوثل ةفعاضف

 ريك للارمءلباصملا ىديساي ب نامزلا عيدبل 6 ةيزعتلايفتعمسامندحأ 9 |[
 ىفلا هن اكدشرةزعالا نع ءازعلاو ردجأربصلاب كدكلو ريدج عزاب تنأو

 ىحل |ىحييلف تيملا تامدقو

 البسو ًالهأ  ىلاعثال تنبب ه8 ةعنبت ذالوالاب ةعنوتلا ىف تعمسام نسحأ وح
 : 1٠ زايطالا دالوإلاو راهمالا ةبلاج و ءانبالا ماو ءانسا ينسب

 لاجرلا لع ءاسنلاتلضفل 2 ىذه ثكك ءاسنلا ناكولو

 لالهلل رخف ريكذتلاالو بيعسمشلا مسال ثينأتلاف
 اهنو.دخيسانلاوةث *ومانندلاف اهعقوميةداعسلاو اهعاطمىف ةكربلا كف رعب هللاو

 ةلرذلا ترك" اهيفو اةةيربلا تقل امو ةث وما ضرالاو اه ودعت روك ذلاو

 سفنلاو © بقاوتلا موجتلاب تيلخو كك اوكلاب تش دقو ةثئاوم ءاهسلاو
 فرمصتت مل اهالولو ةثاوم ةاحللاو ناويحلا كالمونادبالاماوق ىهو ةشث "وم

 معتت اهيفونوقتملادعو اهبو ةثاوم( ةنلاو ) مان الءاجو كرختالو ماسجالا ||

 فرعام كءاقب لاطأو تطعأامركشللاكءزوأو تدلوأام انه ًابنبف نواسرلا
 ىالا ىبامو لسنلا

 لابقالا زمأ دقل اقح نامزلا عيدب 6 دلوب ةثنهتلا ىف تعمسام نسحأ 9
 كروبو هعرفو لصالا اذبحو هدعب اميفانأشلان او هدعس علاطلا قف اووهدعو

 تزربا ةباغو ادقرف تعلطا ءامساذبحو هرون وض ورلأ عن نيأو * هبوصو ثنيغلا

 ةم1ط ف رشواداو ىمسي,دجمو « ادبأ يتب كفو اتم قئاز ركل انا ظ

 رو رسأ. (هفلولو) © الوتام معنق هالتذا # هيهيدلاو نملك نصنأ * ىدسو



 م ٌرهنم فك ىف مراص ناك ةربدم ىهو ىلايللا ىنت داق

 ار الا ل لع نمر وكس تدخ اف رجح لب محم ىح نئفلا مالظدتشا تااحهذهأأ

 ترجتساف نيطقلا ىلا تدتماو برغملاو قرشملا نيبامتضرتعاو ىلعألا طي لا ىلإ |

 تحبصأف هيئاسنالاو هيناويحلاداوملا ىلعاهتعيبط تبلغتاذا ىانلا عابطاهتاقبطف |
 أ ىدبلا مون ترئتنا نيقلاخلا ردقاةللا كرادتف ةوسقدشا وأ: راجح اكنيلقنلابولق |
 نماهزونمءىضم لك ر فو ةرينلا تب اوثلا تميغتو راقالاو سومشلا تروهدتو ْ

 ىراالاماكراماكر فئثاكتف ءوسمامغب ءإمسلاهجواميف ىطغةيجاد ةايلىفهفارطأ |
1 

 دقو ناميظع نانينت لجر نعم تلاو تاكا تاذىهةدحاوةسيرف بالطب اهلك ا

 نمهسرال ويف هلاح هده تناك نمو عوج ناطلساهيف كحمو لكلان وطب تدوخ ْ

 داقتعالا لضوءايلوالاب ةقثلاتاحناو ءاجرلاة و رعت مصقن او لمالا ءطقت نيكلابلا ١

 تقحوءامسلادكلطاملاةمدص نم رطفن اوءاعدلاةباجأب لوقلا لطبو ءايفصالاب ١

 تب رخو ممبلا تطقس نيملاعلا عيج وءايبنالاو ةكئالملاو هللا هنعل ضرالا لها ىلعأ

 مو نيناوقلاتادبو عئارسشلا تف رحو قل املاعم تسمطو ءاف ولاءام ضاغو ممذلا ١

 ردقلاةنس كاتذفنتةنوشخو مدت ظيغو ىضقت تاوهشو مكحتي ىوهالا قس

 : نيتئاخلا دكىذمالهاوأ

 كئاودب كءادىتاتو كئافشىفّللانذا « ى ورلانبال (هدايعلا ىف تعمسام نسحا)
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 قلل

 صانقو دئاوعلا بالطب كئاوقلابالط هيلعهتشيالناو صالخالاةوعدلةباجا

 ش فرب اب رأب فرطلاداورودلاوملاءابقنب دراوشلا

 اف زعل كلئاس تلي اق: نملك الو . ١ . ةحاح سى حاض تنقل نعي" انيق

 عيج نعىضغب ناس حيالف سانجالا ضعب نع ىضغيناديسلا دنع نسحنأف
 ىطختيو فو رعملا نهفوندب مهيبحيو فويضلا ضعب ىلع فوطباذامافالاو سانلا

 مالقالا فيرصتب رعاهناديسلا مع ز ناف ف وفصلا هلجالق رخو فو رد رلا

 نان كمي سلف هئارطا ىلع ىنهردقاهناىارناو مالسالا ىف ةرجه مدقاب سيلف

 هئابلوا نمددختب

 انا ران ماه قحا عر ,٠ ةلزنم هللا طحت مورو
 هعسان لا ىفو قيضالابض رعاالوهعضلاو ةناهملا نعىسفن ل وصااعاو

 ىدعب دحأ لعمرك م كقحو . اهتتهانا ىننا ىمسفن مرك أو

 قارف اذهف هنيع ن٠ ضغبالو هدعب نم تمزلااع تيض ردقف هدخ نوديسأ|رعصبالف

 ديعولام وي ىلا نملك الوديعب نمابحاصينذختياو هنو ىني ||
 اينافت دشأانتماذا نحنو 2 هتاتحديخ[نعىنغانالكا

 اذا ري وهو ماعلكو اديدج سبلاذا كرابمو ماودلا ىلعمالسلاديسلا ىلع نمو

 نإ اذا رانماهوةذقو باماذا ةمالنلا هتعشو باضأ ]ذا يسود لشلا

 ليو. سطع ذاةقاةقحرو سحأ اذادوميملا علاطلابو سرعااذانينبلاو ءافرلابو

 بكراذا ناك هللاءاشامو برشاذاائءنهو ظقيتسا اذاهم ونحضو سفن اذاةيفاعلا

 ضفالو رشن اذا عنب عيب و رصعلا نذا اذا ه "واسم دعسو رجفلا رجفنأ اذاهحابص معنو

 اجنعف تيبلاجحاذاو بثك اذاب رغاو ب رطاو بطخااذادافاوداجاو رعش اذاهوف

 دم خيشال( ىوكشلا ف ته.-ام نسحا) اروكشمايعسف ىتزانج عيشاذاو:|روربم



0 

 اهلوأ اهماع مح وأ ابك ني

 اهفنالفالالم ناامافالالد مهرجهناك اذاى رك ذلا عفنت دقف

 | هدوهشب ىننلكو هئاقب ىلح ىصرحكهئاقل ىلا قوش نا هللا لغو ديسلا ترز

 مرصتو قارفلا دما لاطو قالتلا اذه دبع هللاو دعب دقف هدوجوب ئغشك

 || رئاز عيبشتل جرخ هنا ىل ليقف هنع تلاف نامر>ىف هتب'ورنم اناو نامزلا

 ]| تاظحالادعا لزا لوهعولط تبقرتوهءوجر ترظتناف رضاح ليلق امت وهو

 راشيتسالا رهو راذلا ندص جتراو راونالا تغرب تح تاقوالا ليطتساو

 انقف هبصتءو هدتحم ةلالجو هكرم ىف ديسلا ءاجو راوزلا هوج و ىبع

 هنبع ىلع ربكو يناذاح ى>موقلا هوجو فرعتي رف هلامكب انمنيهو هلابقتسال

 مالسلارجو ىراج ىلع مالسلاىف دخأو ىراسي ىلع نمو ىرداغف ىنارب نا

 ىرادف ينا ىراج مه وأ لاخلا هذه ىفانأو مايقلاو دوعقلا رركتو مالكلا

 | اما نم كلذ' دعب ديسلا صو هفلكلا طقست ةفل الا ةدش نأ سانلل رهظاو

 تافام كردتس مل هنأ ب رغلا نمو ثأسم ثالث

 مارح نذأ ىلع 0 اوجوعت ملو رايدلا نورك

 ريعلا ىف تسلا أن ذاق رفح الديد ىدهعناو ركشتالدنسلادنع قتاكمن!نظأ تنكو

 ١ فياع زك او حاص تاكذو ريتك ديسلا ددع ىريغاو ريقلا قالو

 نيفص هىدل ناسنا ريك اف. . ؛ اينيعةيلاانلغلا تدم نمو

 ىف هبزاقأوأهب دأو هملعىفهيناداواهسحولعىف هللاهناص ديسلا ىزاوا ىنا ءداالو
 هروزب نمناب زيعناديسال ىغبن لوقأانأو هبهذو هتضف ىفهرثاك !وأ هيت هبصانم

 مالسالهروزب نمنيب وراطفالا:دئام عيناوالا دوهشو راك ذالاو يناغالا عامل

 ددرت, نمو صالخلالاصاللختساهياعدر نم نيب قرفيناو مالسالاةعماجدساتو



 م
 نعنيسملا ىغبو نيثيتشلا ني هللا ممحم نأ ىلا كملت ةؤلعوع ينىرجت ناو
 ىلاعت ّللاءاشنا نيعلاب رئالا
 || عرذ ىلايعو هللا كزعأ انأ 4[ ءانيعلا ين البلطلا ف تم.سام نسحأ زق

 دعب ءافج كم ىنسمدقو ىوذو ليذههوفجناواك زو عار هتيقسنا كعرذنم

 تنك لاج رن ونظ يب تدعلو دساح تمشو ودع ماكت تح دهاعت دعب لافغاو رب

 حس مص صسسو مسسسستسسلا لد

 ه اسرع مهلو ابعال مهب

 ةغرسم داع و دش و 7٠١ نكح اير ادعي وألا

 هتعف ر هج رد ىلع كركم نهبهو نب نسدال د كيلا و تعمتسام وشل 2

 اهتيقبا ةشاشحو اهتيبحا ةجوم ىلع كلىركش نافا بيلعهنردقا ةورثوا اهيلا
 هيلا ىسبتنت دح انندلا معن نم ةمعن لكتلف هنيب و فاتلا ناب تفرد كتل ارو

 دقق ااةمعنلا هذهالخ ف رطلا اهلاومس ركشلا نم ةياغو هدنغ فقويىدمو

 [نعتذدرةءاغلك ءارونمتناوهرد_ةتزواو 2 تلا تلاطاو فصولاة هاف

 لمنكو ليال ل ىلا ابن: كدمات نس وسلا ا تمعراو ودنلا كي

 دهت2ا دهج غلي ناو ركاشلا ركشي يكف ميرك
 ملام كرد مكابس ةيرملا نافد عن امأ د ىلع مامالال ةحمصنلا ىف تعمسام كانا 2#

 كنرخاآ نم تلن امي كرورس نكيلف هكر ديل نكيملامتوف هءوسو هوفيل نكي
 امنه كتافامو احرف هيفرثكتالف كايند نم تانامو اهنمتافام ىلع كفسأ نكلوأإ

 توملا دعب اميف ك.ه نكيلواعزج .هءلع سأنالف ||

 ا:اوهنم هرظتناالام كلذفه:ءباوجلا همشج أ الودنسلا دمنا ىلا ىباتك ٠

 وأهسفن بساحي نا كلذدعب ىأر لا هلو هتءلاطم ىلا لزئتب و هنءا ةىلا طشني نأ هلأسأ



 (ه) ظ
 ه ردبلا كفاصوا ىف عمسلا قدصو رو كاملع ىف ربخلا قباطت ْ

 ىلا 0 نام مركلا دبع خيشلل ص ةيدسلاو يس نبسلا 2 ١

 اهرظح نمربغل تناكزا طابت رالاةوقىف ع عش ونوداوتلا ىفديز ةيدهلاو الل ظ

 هببأن .دلولا ةباثعهنمانأوأ هيأ نم حنالا ةلز دعىنمخسيشلاوميوقلا عرشلا هيلعأأ

 الا | رجأ هيلع يلأسأال لقدادولاريغهنمديرأالوهب ةلصلاىوسةيلاىل ةيعادالوأ
 ثبد_ح  تك,يدتلا ىرملا بالا نك نم كلتربخ>ادقو * يبرقلاىفةدوملا

 فرس كي دأىب_عمو كلضف جذوك هر ”اناقزصم كت رضح ىلا هتثعب دوجولاب دهعلا |

 نعديف ثحبلاب نة نالمقو ه تانغ رانا ظنو تاسانملل طحال نب يدهم كلا

 قَح 3 كلام ل ًانيففاضملابو بوسنملا باتكهنأ أب كملعأ فاصوالاو 0 ا

 ناضج لود 0 ىبدهل ا عل وشنو س1 هدب زيه خبشلل اًئيندودر دكا

 ءأ 1

 اة ومع ا هد تعىهواهب عفتلا أب هملعبو دقأ رعأ ةراهطو هقالخأ 8

 ىلوأامىنعركشلاو ليقامأ
 الن مك بلارذتمي مب ة«ىجزايلا مهارب جتبشللراذتعالا ىف تعمسام نسحأ »|

 0 اا مدا ذا عيطتسيال نم كبتع نمر تس فككو ارذع ةسفنل ىرنا

 ا 11[ 1 هب نا حلامو ىريصقت ةعبت نمابيلعتنقلاام لع ومش كمت كلا نمأ
 ارا را ناك الودندرأ ايش ىزي تتناك امهم يشاو رفاعي وابتسم
 هذهيب تريعدقلف بتعت+ل !هتبتاعزا وبحصت+ل اهتيحاصنامايالا ننكل وهندصق |

 لبانلاب اهلياح طاتخادق لبالب ولغاش ىنءاهلغشيال لغاوش نيبانأو اهلك ةعربلا]|
 :عامتج او لبا ةاصب هللا نعنالاةر بلا اهبفددح اةريسيلا زوملا هذهاوةعزانق |

 اعقوتم رطاخلا اهيلا س ارو 'رطانلا اهب لش ككلطخ نماقرخا لزتساو لمشلا
 اروظن» ًايثكيدلىزجعنوكيالناوار وك دمكتد ومى دب ناب قا , أنا كلذدعب ١

 ل سس --
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 لج ىذلا ىنسلارهدلا ةنسحويؤسالا ىدا#وىلعالا ىديساب سوط ا
 | ىحيرعو هرانم ىلعيلضفل ءءاقب لا لاطأ نم و ءاك5 نيمفلا نيس راسرأ ةارلقق
 أناو ندالا انممجيو اصاخشأ انيءانتناو اصالخاىنادتناللا كزعأ نحيمواث ١
 ااا حابسشالا ىئانت رضي سيل بسانم بادآالاو براقأ لاكش الاف بسنلا انقزف
 ظ حاورالا تبراقت

 *( ءاقالا لبق فرعتلا ف تعمسام نحأ ل
 أ رصبلا ريد ناوديسلاءاقل لا قوشلا نمىدنعام هللالعي ( فمان كب ىنفلل )
 | ثيدحلا عامسب فةشلاو رظنلاهتساحدمت أب لحتكي ناو هدوهش ىلا قوشلاو
 | سفنلاىلا هقئاطل ريخ ل صوو عمسلا ىلا هتساحنى كاف تقلسنامف هن سمسا

 أىلا ةقباسلا اًثهناول تدووزذالا هيلع نعل تدسحأو ءرامؤهرك دالاءرملاامو |

 هَ عمسلا قشعباملثم قشعنيعللف * هقئاقحدوهشوهقئاقرءالتجا

 ناو نو فانخا ليقاماهنم ركانتامو فاتئاحاورالا نمفراعنامنامرجال |]

 ةهجولا ةدحوو انعم# بدالا الا ةقشلا انني تدعب

 هوجولا عامتجاق وف ةرجولاةعماجو بسنلاة م نهى وقأبدالاةمخل و انمضت

 | اذا ح ةلسارملاب فرعتلا فرشوملا كلا ةيئاكملاب كيلا فاد زأناتءاردقو

 عامتجالا بلط ىلا عفدنافحورلا# وعد مدا ىل وهكسم قاريفالا ىلءربصلا ىف قبل

 برطينرمغبالو ايقللاةح رف ىف رهمت الفاشر ُط هلتأطو واليبس هلت دهمدقن وك ا

 نادئسلا ىأرناف حاورالا قه يام جارلاةوشن نمو لثقيام سفنلا حرف نفرفظلا

 هتقيم نادبعلا مميلباتكلا اذهباوجب لجعةقرفلا قر نمهقتعيو هدبع بناكي
 اهواقللا نمز تاثزفاليسمدم قادتنا ةكشو ناو ل دا

 مالسلا فدشنأ قحىونلادمأ | ٠

 هوو يوي سس سس سس للحل



 .اراصبأ نارألا ياو هلدك هب رجا و هلغب هوذخأو هلمحي رشلا لحاليفا للاوامأ|

 !ناقنأى اك 0 ىتاواهفاطقناحو تمنيأدق اسوءرو ةلواطةماقانغأو ةحاط |

 قرت ىحالاو مئامعلا نيب ءامدلاىلا |
 مطح قاوسب ليالا اهفلدق ٠ ميز ىدتشاف برحلا ناوأاذه

 مضو ربظ ىلع رازجبالو مثغالو لبا ىعارب سيل

 0 ع جارخ عورأ ىلصعب ىل_ءالااهفل دق

 # لارا 1 2#

 دلج خدش انأو :قلغام ' اوذشف اهقاس نعْسرمْسَدَق
 اسال كلا ءارذلثم . درعرو ا اهنق سولو

 ىناجزمغبالقالخالاىواسموقافنلاو قاقشلا ندعمو قارعلا لحأاي لاو |

 ةيرك نعت شنقو ءاك نع تزرف دقلو نانلاب ىلعقعقيالو نينثلا زامغتك ظ
 ش امارس قدحلوف اهناديعمجعمث هتنانكرت نينم وملاريمأن او:ةياغلا عم تت ْ

 متنسو نفل معضوأ املاطدق نافىكامرو كلا ويج رف اة ادوعأ
 ةدرملاع رقمكنع رقالواصعلا و طك وللا ميأو ةلالضلاىف متيعسو ىغبلا ننس

 لسا هلأ وامأ 'لبالات ا رعأب ريض مكب رضالو ةملسلا بضع مكنيصعالو |

 امو لبقو لاقو تاءامجلاوتافارزلا هذهوىاياوتيرفالاقاخأالوتنفو

 الغش مكنم لجر لكل نعد ًالوأ قا قيرطىلعنميقتسنللاو مثأ مفو نولوقي
 كمدعو هلام تسوتناوهمد تكفس بايملا ثعب نم ةئلان دعب هندجو نم هدسجىئف |

 م
 0 اي

 ش ه8 ةبتاكملا نونف »-
 5 : ) قوشلايف ه0 نسحأ (
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 ضعءبل موضعب ناك ولو هلعفتنل وهلعفتجل اهنكل و هعيطتستاب زول شمل انئامتش

 نءزعتو ءاشت نم كالملا عزت 1 ءاشت نم كلملا ىف"وت كلملا كلام مهللا لقف * اريبظ

 ةءلك ايكر تم يقت - ريدق ”ىثلك ىلع كناريملا كديب ءاثنملذتوءاشت
 ىذلا ىسمشلا ملاعلا اذه ةموظنمن 2 ىهلب طقف 5200 : رك

 ىلع مئاقلا ةيهلالا ةردقلامفالا هبهوفينا قدلي الفهارتال تنك نا هب عمسل ا

 مسقت نوملعبالسانلارثك أنكلو هلحا لغ بلا هاو تيبسك انني شن لك

 انئثمدب ةطيسبلاهجو ىل<:, امنيحن وكي  نوكيىتمنكلونوكي امير ايك رب
 ثرح ةنيمثلاةيناوجرالا ةل_طلا كلت ةسبال ضرالا ىرتمويةيك زلا ةرهاطلا

 مدلا دونجٍبئاتكب دوجولات اوك ةطاحم ءاضفلا جزو ريف ىلع ءامدلا ىشمتت

 كالانهدوصقم متادال و دوجو» مئاقالو لظن نمل ءامسالو لقت نمل ضرأالقلطملا

 عسيمس نءالو موئشما مسقتلا كلذ دحبلاخأ ةي دب |ىف لالا نيطاش ثدحتت

 || تلزتتاذا روثلا مترو.دلاوموهوملا م.سقتلا كلذموي ليولا متليولاف بيحب نمالو

 نوركفتي موقلاغالبل كلذ ىفناموسقملا لوهلا كالذءاضقب ءامسلا

 ىلع ةدوملاو كشلا ىلع نيللا رث*وت كنا ىنغلب 6 هلامع ضعب ىلا يشدو 3

 الو ةبيهنمابلق نيلختالو كرخنيايو كاوأدقشيلف ةءارجلا ىلع نيجلاو ةبيهلا
 جاجا مالك نمو) نارواجتب امهءاف كلل وقأامكيلعدعمال و ةدوم نمهلطعت

 ( قارعلا ىلو نيح

 ينوف رعت ةمامعلا عضأق م . . ايانثلا عالطو الج نيبالثأ
 نيبلا حاضو فيسلالصنك راذن ىاسنم د كلبك

 نيمبرالادح تزواج دقو .ىنه ءارءشلا ى متنا ا

 نوئوشلا ةروادم ىندجنتو يدا ل (

 : يب ةقيدح ه8



 (دغ)
 نا ع ومكنع هللا فةخن الافاةمدحاوب يكنم ةرسشعل 25 مكياع ضرف لجو زع ٍ

 لافتحالا ىف تدخا كنا نما هم |:مدحاولا يكيسنم ةرسشءلتاقتلف افعض مكيف

 1 نيا ناك (خرذأ نايلو ماعدعي اماع كيفن نلطاست و لابقالا 5 زن لع تفرمجأو

 || ىلا زاوطعا ىلا »بتال كنا ىنغاب مث كب ركياعل زل |هبيدكتلاوأ كب أطخأ
 ىلع كنعو كا ردتعاو كل هجحارلاهفامل وقافاهعم محقتلا كلغ وسأل ةلءل الامس 1

 كدي م قلم 1[ نيرو له رلا جوس وات تسالا و قلئاىللو دووعلاب ىلىف:نا |

 ناف كيلعنكامالا زعأىف كزرابأو كبلا قام زوجأالاو يناوثلاَو يك ارملاب
 تناك لت ناك ناو كدي نيب تام ىمظع ةيدهو كبلات هجو :هميدغف كل ثناك
 لهن ىلاغت هللا و نيتيبدلا لع مكاو نيتلملا5 دايس تيدح وتساو ك لع اماغلاىدب

 هزيخالا ريخبال و هريذ برالةداعسلل قفونو ةدارالا ةيفام

 .”هلذأا,اهبيدجر خالو اسهب مهل لبقال دوت مهنيتأتاف مهيلاعجرا (هيلابتكف)
 نورعاص مهو

 ةيارطلا تاننخ ا دالب دن وسلا تديو تسلا ناونع ( ديزو بسلا كلم ىناثلا راكسا )
 اكاؤبألا لل وليتم رب اي اذارةلا:"ةقلطسدلا ىلع اهيفق سراغا | ن ح أ هند ةيروتاللا
 || ادم ءارتحا ةيركلا بح ىلا تعم اهنالالا كلذامو قع اهئاراءادب نع اهقوعبال

 ”هفلاخلا ىف ناف تاذبفئااخام تمن ناك اذإو كلذ بعل ._ءدهاش ”جيراتلاوةاواسملا |
 (وداكيملا) دغاوقلا تنشر ءانثتنالاو ءانشتساةدعاق لكلذا اموبئوادوطو اهذيزيا»
 ىقربام تاقتلا ىعزتدب و هبع ثحبأام لوف نيددقتملا تك" نم ىشىفترظن قم
 (ايكرت ) مدلقتنأشف ءازفلاضعب ملكتامددع (ايكرت) هيلعدوسأىذلا بعشلا
 نانسنا هروب صتيالو لقاع هيءوفياال كفا ايك رت ميسقت :هظفل نامخفالاريزولا.اهيأ
 كفنتو لابجلاهن ود رت لب ”ةدجو ضرالاهلعرتو ”هشددءامبلا هلرطغت داك:

 م نط 1 - اه صوم مح سم همم سلاسلا ةياماسد ا
 ص مدح امو صبا ناجم نادم تجب مناد ودام ١ دم رجسسو دوو اود سمول اووي بوجه تنل ا ددم دج وحس وع وجسم ١ مسوو
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 نعمعتلا لزاما تت رشلاربمالا اني أرلعا كم يما ىلا قيدلا مال بتك
 نمبئءاوُدنلا ممسرانأو اهشاكم نممنهلا نرب اواهنماكم نماهجرخاواهنكءامأ ||

 امافهلئاقو هلباق نيب قرقبالىذلا رولا وهل عاف نعش وفعبإال ىذلا ظلاك اتانلك“ |

 3 ”اكملا تنوقالاو فننملاماقللا الج مال فيرشلا مرسلا | كلذ تسهر |

 ةازقتامال هارتامباوجلا ناكوم ازعلا تقلطأو |

 ىهو ةنسح اهسسفت ةتسمللا نافدعب امأ * ةكمريمأ ىلا س ريب 'رغاظلا بتةكو

 ىغلب نيشأوأوسأةوبنلا تبي فئهو ةئيساهسفت ىف ةئيسلاو ندحأةوبنلا تيبنف |
 هجولا هب رمحتام تاعفو ةفيخلاب نمالادعب هللامرحت لدي كنا ديسلا اهياك دع |

 نوكمال يحن ولتاقتو نحل كدجو حييبقلان ولعفت فيك ”هفيحصلاهب دوستو |
 فكك م را ناكسو م ركلا لهأ نم تن أو اذهنتفلان وكت تيحنولتاقنالو ”هنتف ||
 دنع ةتناامافمركم نءهلاف هللا نوي نمو مزحملامدتالخت اوم رجلا ,تنوا |

 مالسلاو كدج ف يس كيفاندمتأالاو كدح ]|

 تناف فخأت ناف * هبرىلا بئات«هبتذن ف رثعم كولمملاناف دعبامأ( هيلابتكف) |
 مالسلاو ىوقتال ب رقأوبف فعتناوىوقالا |
 ضرالاو تاومسلا رطاف مهللا كمساب (نم "وملادبع نب بوقعي ىلا سن :وفلابتك أ
 قخيالءنافدمبامأ © جيصفقلام يسم نب ىو تيا ادجبلا ىلعمالسلاو ةالسضلاو | وأ

 *هيفيشلااةلملا ريمأ كنااك ”هبنأ رضنلاةلملاريمأ نزال ل بقعو بقان نهذ ىذلغأ

 ىلا مهدالخاو لك اوتلاو لذاختلا نم سلدنالاة رب ,زج ءاس'ورهيلغام ٠ مملعدق دأ

 ىرازذلا ىسأَو دالبلا سوجأو رايدلا مهنمىلخأو فسخلا ميموسأانأو ”هحارلا |
 ىفكلردعالواقانتما ْن وقيطبالو اعاقدز وعيطت سب النابشلاو ل ويكلالتقأ دأ

 | اا هسا وان وس شا اوس طل سطل سلا هلا ازا نودقتعت يكناو ةردقلاديكلذب كتنكمأدق و مهترصن نع فاختلا |
4 
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 ا ءارالان ءانوهطالتخاو هتعسل هيف ضوخنالا_ءاهعورفو ةلبز زلادب بح فاضءأ |

 ا عاوضوملا اذ هج ىف ضوعنلا نعثحابلا بغت اهنظن ةملك ل وقنانكلوهبفأ
 ةيلعفلا ةجيتنلا ىلالو_دولاس انلا لعن وهي ث حب نهذلا نم هبرقتو عساولا

 ظ ظ ةسجا اهتلمىفو تارشعلاب دعت قالخالا ءاملعدنع لئاضفلاف ثاحيالامذه نمأ
 | نانحإلا و ربلاو ةماهشلاوةقفشلاو ونحلا وىوقتلاو ةماقتسالاو ةنامالاو ةفعلاو |

 أ اني قاضل ةدخ ىعاهتم لكدي دحتاندرأولو اجريغإوةعيللا قدس ريمضلا ةيرحوأ|

 أ لئازرلاو اهقيراعت ايدل طلتخاواهد_ءاوقو اهييلاسأ انيلع تباشنتو ءاقلا

 ظ ماوالاو رظلاو بذكلاو عمطلاو ةقرسلاامنمو * لئاضفلادض ى هواضيأ ةريثك |

 | نيبوطنم امهاندجول لئازرلاو لئاضفلا نملك ىنانثحيواو كلذريغو فنعلاو |

 ا كلل ماها تانكجلاو ةيتمنلا انا قمتم ف تكلا وقدصلا تخأ

 ظ هه مالكلا كولم كولملا مالك زخؤ-

 || هيلعسا لسد هاا هنافوبرقركب وبأ بتك
 ظ رفاكلا اهنف نم ويقل لالا ىف ةرخاآلابهدهعل وأوايندلاب ءدهع رخآدنع لس 5

 ْ |ةريحتم نافارا + كلا + وباطخلانب رم مكيلع ت لمعت ىفارجافلا يف نقويو |
 | | تدرأريخلاو تبل ق عل طالف فديو راجناو هفيبأرو هب ىماع كادف لدعو ْ

 ظ نوتلقني .تلقتمىاأ أ اوملظنيذلا لعيسو بستك ام ىرمال كلو ْ

 أ صفت قترقح قى ته ضو اذا كنفلأ الديلو اب 4 هنبال ناو سم نب كلملادبع أ

 أنف ةعيبلاىلا سانلاعداو رمنلادلج سبلاو رمشو زيم | لب ءاهلولا ةمالاك كينبع ظ
 اذك فيلاب هللقف اذكهسأر لاق أ

 أاماق ةفوركاش لقو كوكاشربك دقف (دعبامأ) هلا ضعيلنومأملابتك
 تالزتعا اماو تادتعا



 قءباكشو ةيلتياقلا7 كني اباشأو ةظيوغم نانو ا
 0200 ةمو 000 هيلعلدن » 0 ةقيقطإ ظ

 0-2 لقأرالا رافت ا تاليولاو ا

 | هيف انياع تارئاوثر ضعف نخل تباوثلا ماو ىف ةرايسلاناونع 6 ءايضلا 9+
 اا 1 .:ال' ندع قح تارفا هْنِق 0 هيا ظ

 1 الو اق 0 عال ضو ةعطقابع 10 َىَح اهفلأدقو تافاسملا ظ

 | قاللخالا ءاملعلا 0 هءاعب قدصلاو ٠ قدصلاك نا 8 ونع 6 لالهلا »أ

 | وذات م هوأ 7 و ايباسا هيتس ,ّ 7 هنأ م ٠ ءازآرم

 م مس - < - معمم و هس مسمع سس دمحم مم باسم م سس
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 اناسنإلا نا ىلع قط امانلاو مالا نا هللا ني (ذح فا لمغال لالا بلاطملاو

 معسل تاناوارئاس نم اروعش يا همدجع 55 دلوب لد اًقطان دلوبال

 ظ 0 مهشيو «ارفازاو رسم ضم لس اب ةيدالو دعب قطنلا ناسنالادلو

 تالووجلا'هف رعمو ثخبلاىلاّليملا هيف دلوتبمث هسفن ىف اه© هب ربعبام ضعب هريغ

 ىهو جاتنتسالاو سايقلاو ليختلاو رك ذتلاو هرعاشم هكردت اميف ركفلا مث

 مجعألا ناوملا نوداهيف ىقرتلاب درفني ةيلقع ةوهش اهيلا هقوست ةيونعملا ةذالا

 ؟ءاودلاك ان ثوم ناك ن اولوالا .نلطت وجوب مكحو راضلاو عفانلا زيي كلذدو

 ىف فارشالاكو نشيديطاو رمخلاك اذلت سمو ئبتش: ناكناوينالا ءاقئاوأ

 لظابلا نع قللا حجريو داقتعالاف لطابلاو قل !نيب يع اك ”هعفانلا تاذللاأ
 راشعأ هءستا 0 0 آر ,لاو لجرلا ناودع 4 ل ناد

 01 ًاتيف هيقبلا امأ انندلاة ايلا هذه 0 نا لج 3 نيس ءاسلا|

 |ولان يل نودبتحيو ا :الاو تاقشملا نوئاعب كاجرلانا

 مهنم سيلف مهمومهو موعاجوأ ترك امهم هنأ نيش ىبع ىلاو ءاسنلا رشاعم نإ

 .هيلوجرلا ىفام عم الجر 5ع . لب اهييصت أملا لدا ن|أى ضرب نم

 لمجلا ىرف ةأرلا امأ هنطف ىذلك ىلع فاخريغ داهْجو تعاتمو قاشم' نما
 000 اللا فوم لولا 0

 نمزلاىفاهتءسق نأ معن *« دسف نم لامجابأا هيا قحباضخلاو ةيرطتلا رش

 ىف هلعتناك امحالا> تفلت ادق ايكو ىزئض همسق تناك هعم قضال 1

 عدصياهرماوال عاطنم ودورمأتو ىبهنتو هيف مكحتت تراصو ةرباغلا نامزالا

 اهاوهبمتاههإقعو اهم ر ”اظدنل نا ”ةيبلق هنغرو رمت 2



 '(هه)

  1١ةرم امهتلاذاو فوخلاو ءاسيحلا نم نيتلخلا نيتاه ىلعلغتلا نا ىلع افن |
 ١ بجعلا نا ىرخا ههج نم ىرث انالا دج ىرورضلا يمالاب سيل ةدحاو

 يه قلازءو ىوعدلا نم صئاقن هل ئوم.لا. لوقا ىلع ةردقلاب ء ءاليخلاو

 رطنخلل بلجأو باعلا بيطخلا ىلع لقثأ ٠ ىمدعلا ءابحلا نم هيرتعياه ليلق ن

 رييطادعاو طوحتللعفانلا

 'هلاش اما انسأ نوكم ناةنمهي و انمل ةأرملا ع ةارملا ناويعا ا« ةعرلا ل
 نا بحي جهان اهحالصل ناو انداسفاهدادفو انحاللص اهحالص ناف ةمومالل

 بالا 0 جرلا اهب اهف رعيزا بجو ىهاهفرعتم نأو ىه اهفرعت

 تارابمل هاماح حاصيإال ةايح ىلع ت وللا رأتخم نا انياع بجو | هاا وافل
 جرح له فرعنا انينءيق تابمالا مادقأ تحن ةنلطاو انما ة 1 ءايحالا

 اذه تف رءدق تانايدلانا نولوآب ميج ىلاوأ ”هنجلا ىلا مدقلا كالت تنم

 ىدصلا اذه ةداعا لنم اومقنت الو اهءاملك ىدص دعن ل اه اهقب رعتب منا لود

 هفيفلا نا نولوتيو قاقد هينم نع نونغتسي الو 5 ايعايرا سك كالا

 ديدج لكل الدبدج شابل ىف ه.ىآن - اهفيرعتب مرك ألوقنف منيو بف

 تانايدلا لاونم. ىلع جوسنملا انمالك ند ةدئافاودجم نانم اوشانالو 5

 نوصرحنام ىلع نوصي انتاف نوح اسف انيك ادق انومتيأر اذاو ههفسلفلاو

 انودخا وت الو انرحاسف اليلقالا كجاب مك انجاهنمو مثنأ

 نيداضتم نيثادجواذ ناويحلادلوب مي ىدهلاوىوولا ناونع  .رانملا ردع

 ةعيبطلا ساسحاو هئالبال اميملالا نادسجوو هم الباب :ذللا نادجو

 هبذتليو هدودو لق هماطب وهو ةوبش نسل دال ىلا هجاحلاب 'هيناويخلا

 ىناثلا يوعيسلا ى ه ةذلاو ن ق اويحال لوالا دومشلا ىهةوبشلاف ةييصلا نادعب



 لع رشح ياللا ست دق كا ذا ظنلاب تعاشمو ليعاصم لمعلا رود. ىف داب |
 ٠ عماجمب ذخأت ىتلا ةحاصفلاوةقالزلا كلتب هيعماس نيب هراكفأب عرصتلاو ريبعتلا |

 ىناطخلا ءاشنالاو مالكلاىف اغلا ناككللذ لجأ نم .بابلالا اخو بؤلقلا |

 اددملا اذهب نذا ةمهملا ةطقنلاف مزاللا عنصتلاو فلكتلا ةحسم هياعىرتنا |

 قوذلا ةطدساوب ةيباظخلا لاوقالا بنجن ىلع دوقنلاب رفصلا ذنم ادبيناىه

 ةمهنم ىنمْأد 5 نوطالفا فوسايقلا سبق نم هيلع ظحولام ىلع ىذلا مالا |

 نجت ةوادبلا فو ةوادنلاو ةجانسلا ليها نيشحووتملاكئلوأ نم ةحاصق لقأ |
 نسحأ ىلعاهقيسنتو مهراكفأ بيترت اوملعتي نأ بجي ةبيبشلا ءانباف بولت ريغ
 وأ ةطيرخ لدم نما ن مناك اذاالا ساطرقلا ىف رظسملا طيسوتنودب نوكيام
 (| كلذعمو ءادتبالا ىف هيعتو ركفلا دشرتو رظنلا فقوتست دق ةريغص 8

 | ةلدقلا تادعاسلا هذه لثم نع ىغتس قحج دهجملا لذبينا اًضيأنسحإلاف
 ا ناةنيلع كمين طغلاو أ لع هدابتجاو.هميطن توق مام كلتع تح ركفلل
 | |رطضةعرملاناك اذا مام هنم نكمتب الدقاذهو هيعماس خت امم. اذ' هرظن هجو»
 | ديري ىلا ءايشالاو داوملا هيف ىذلاساطرقلا ىف نيحىلا نيح نم هرظن ءاقلاهلا
 أ ةقثلا ناسنالاىفدلوت هاهو ةراهملا نابجوب, نيرمتلاو هسرامملافاهيف ةباطخلا

 || ةعيطب امهناذالاو جاجترالل نابجوملالجولاو ءايحلا امأ هسفن نم ةردقلاو

| 
1 

ْ 
! 

 أدق ةرم لوال ةيمؤمعلا ةباظخلا فراشامدنع-اشلا ىلع نايلوتسي دق لالا | |
 ءامعالا ةةجودىلا لاخلا هن بهديال لقالا 5-0 ا.هلعأ ىتالتو نالوزي ٠

 هلا انرشااهوحت لعنيرمتلا هظساوب همدق خسر دق نوكيام دنع رصحلاو |
 ى..ضصعفص



 دق كناف فت الا ساربخالا كاذو طوحتلا اذهلامعتسا عم هنا ىلع تاملكلاو ||

 راذقملا كلذباضي أىرصعلا ءاشنالاو ةباتكلا بادعأب قاعتتنا اديج فرعتالا|

 : "نق هناؤ ةبويلا روددنم ىألق نم هرسهع حورابسانملا يناطخلا ءاقنالا ْ

(0 ) 

 دق ةنأأف اد دزو 17 اهرا.تعاو اهما ريحا بحندب هصاخلاة فص اة هب ؛ذلا

 قف ظافلالا ل ناسللا ةحاضصق لمحو طقف ف طقف ءاشنالا دع نأ ناسنالا مزابإال

 راكفالا ةناصرو ىناعملا ةغالب تناج ةيوقت ىلا تافتلالا نود رابتعالاب ةيزكلا

 طارقس لاق ةقيشرلا ةغيلبلا روصلاو للاوقلا فاهز' ربا نع
 هلوقت بنك[ ئادقرخت كناف .+ .هلوقت؛“ىث كمدل ناك اذا

 هماحؤاو قرلا كزاو قتشفلاؤ:تدالا رن واتكالاط كوه فو يفلاالالو

 دعاوق ىلا جايتحا نود هنع ريعباما اد هلدج ب ندحلا“ى ئءلاف ةغرافلا

 ظافلالا دمصل يملا ةدئاو قم او كنانح 0 والشك ا ناكن أ و 4ك الا

 ةرازغو قددعملا ةلاز>و ماجانالاو ةقرلاو بتربلاو ”هقالزلاو ةحارصلا 0س

 نفنالد جلا ءاشنالا طوزرش :مزاولنمز الا دعب امم كلذريسغ ىلا ةداسملا

 1 ةَيج سسفاقشولا ناثالا قوت دقوضعلا انهىفناك [ل ءاشنالاو ةباتكسلا

 | ىمومملا لوقلا ىلا ةناكنكلا ىرخالا نادلبلا رئ كاس د اندالا. ّى 5

 ' ظاعولاو نيماحلاك نا لعأن م ءانطخلاكئلوأ طقف كلذب ديرأ الو .او ةباطخاو

 ١ لهأ نم فائشا/ ل 5ك نا كالذي نق 54 ءاو افلا تأ درو ةساسلا طلو

 ظ وتاب ىعدي»,تافوالا نم تقو هف داص ع َر ةردا ةئيقارلا راطفالا دديرح

 يطل قيرطب هموق ىنإ نم م ومعلا ىلع هباسا_حاو هئارأآب نهاجم نا هيف

 | ىلع دوعتلاب كاذل ةهالاذ خادق نكي ناف كلذ هباشامو الار ١, لاوقالا ءاقلاو



 اناا للا

 رمذت الو اذه زربتاالو ةَرط ففصتالو ةرغ ىدنت الو افرط لحكت الو

 ظ عسا اهاطخ ىف علختت الو قاس نع فشكتالو افدرش نت الو ارصخ

 || اهنعالبالو نال اهبعادب الوؤيع اهل قدحم ال تاعف ناو صقاونلا صقاوزلا

 نيد ظفاخ اهنع ىضفنالو بدأ نراح اهل ئضري الو حمال [هلمع, الو اناسنا
 لهاج+طلاو هقح ريغسصلل ىعري ريبكسلاو هردق ريبكلا ردي ريغضلا ناكموي

 هتفيظو ملاعلا َّق دو ملاعلاو هاضف ملاعلل فرع

 بحي ىلا طقنلا مها نم نا 6 ةغالبلاو ةحاصفلا ناودع دن وما لح

 قانه اهمادو صقملا بح ةلموم نلاغلا ىف ىهو اهب :ةيانعلاو اهنلا"تافنلألا

 نايا ىف اننع ريمعتلا ةيلحم ىه ةئيدجلاو اهنم ةعدقلا اندنع ةيسردملا ةيرتلا

 مدقأ ةيسانملا هدهبو عمو اظنل ةنيثملا لاوقالاو:ةقيشرلا .ةيذهلا تازابغلاب
 لطب هنانإلا ناك اس1. ل وقذف قعومعلا ظالاو ءاهنالا نمل تالتؤمتكل رد

 ةجرد ىلا هبالداو مالكلا نقالا: وهام لاخلا ديلا .ءاشنالاف اقطان ناو

 ةيعيبطلا هيقطنلا ةوقلا كلتل نيسسحتلاو نبزهتلا ةطساوب ةلازاو ءاقترالا

 نسحأ ”شنلا اهيا نذا علاطف اهنم بتكلاو نالاو بحصلا نم ضاسنوا]

 ثنو 2 الإ حصفأو لوتعلا مسا بتادحصضا مالقا اهفضت ىلا لاوقالا

 نا رتعز ا لقق كمازا, نكلو نيتحاصف ىلاعؤ' مهزاكف أ ضاس نم ةوش اكلةونرال
 دعيرمي رفاخلا ىلع رفاخلا عيقوت ةجردل كمالكو كئاشنا ىف يهايا كديلقت نم

 .ي هنافص ىفوهاك ناسنا لك ءاشناىف نا ىلع سفنلا ىلع ديبقتلاو رسالا لبق نم
 5 دقت راع عت م م ع سم ع صم ع م صح و



 ْ 00 : 01 زمات و « ةيحصلا ةلجلا

 ١1 ةعيعملا لاوحأ نيب“ نراق نمو ند رشعلا نرقلا لئاوأ يف مدقتلاو ةراضحلا

 نكبل اطوش ةيندملا ىف انغلب اننا ئري ةفلاسلا روصعلا ىف هيلع تناك امي مويلا

 ىفاهنم [ندلار فوت رْثك ًاةيهافرلا بابسأ نا لجأ نورباغ'ا اندادجأ هب مكحي
 ناسنالاىلعةدئاسلا ةّصيبطلاىوقلا ةقبزْن٠ ررحتننا انماعتدقو ةرباغلا مايالا

 كلذعم انتا ريغ لاجالا ةلاطال ةئبوالا كراعنو ضارمالا مواقننا انفرعو

 مبا يي ءرملا ةامح 34 ىر : اندايحا نيزك سمعت نأ َن 3 اير

 ب لبح ضرقيو بو ولا كهيترامضم
 هقربؤ ىلا للا هماعر عاد انجلو ا هبندملاوةيرخاناونع - د ءاوللا ةلحم ع

 م هنم ري لدي لوا ل لاا هاو اهطفتل و ريخلا واق تعياسالاو هقشتف مايالاو

 دف ادهان رصعفف هيندملاوةب را الا |ذكعوةتلب ١ اف يف كالوحل ا زاؤوذأ ةيلما تراد

 ىه امهتناطب وا ب راهظو ىلوالاامهيندجو اهدج ولاوطلاماوعالاامياع ترم
 راوهدلا تانلقتلال و: ف رظتاموف ةمسطلاراوذال لن ظريضالو لبست

 انياءام ةدسفمةدابزو .ءاضوشح نمولخو ناكرأ ةزقوعانةلا ونام ةحبص

 نءنيف رحنمابشو نيج ؤغأاننب اشنامهتكلوابالقن|امهل'املادبق راالوالوحت اميلاخل

 هبادروو عهتلا كلسم "ىسلا لاا اذه ىلعامهاخأ نم لكب اكلسف لادتعالا ةداج
 ناكموب ديقثلاديق ورجحلا رجح ىفانكم ويامهنمهيغبناناك املافالخمقنلا دراوم

 تج رخاذاةا رملا تناك موي مك احلا هبقاعيو مئاللاهبتاعي هروط نعجرخاذا لجرلا

 ادخدرو:الوانيبج لقصتالو امحاح ججزنال ايحتسا ىلع ى دك تدر اهةب نم

 مدمس ملا 0022
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 ا جاتخم ىماف رامعالاهلرصقتام كلذناامأو نازاعميف فلما م اونا '

 [١ لوط نيجوزتلانا عطاقلا ليلدلاب ءاصحالا ل وادجترمظأدق ونايبىلاهتابثأ أ

 ظ 00 2 0 0 000 0 ابق ْ
 ' لك اهلجا نكزوختمتو تاثلاو تارثعلا اهنج يف نوقفضو تاتوالاو

 أ ةرهاقلاع راو_ث لبق هردنواعراوش اهب امارغ نوظفحيو جولات و ةدبرجأ

 |١ نكللو دئارجلا ون تكلا ا اوءرقبلال ةغللا ليصحنف مهسفنأ نودهجيوأ]

 | سورعلا نيزنالو اهبعل ةعاس نونزتيو ليلدالو ةطساو ريغب راجتلا اوبطاخيلا |

 مهدوه ثيكتو مهدودق 00 دقو بعللا باش ا اذا فافزلا هللا :

 أ هيتيدحاوو هقافرنيب هدبجم لدبادحأو روهظلا اودحو روعشلا اودعجوأإ'

 هللعت ةباتع فرطغت عبارو هلا ضع مظعب س رطغتب ثلانو هقاس ىلع راخشلاي ا

 لاطبا مهتيسس.>نينرلاب هنوص نم مشي سداسو نييجلاةبالصب وهز .سماخو]

 || جيبتلاو ديلبلاو رجافلاو رساخلاو دراملاو دراشلا الأ مهونم امو نيتصأل

 جيقواو ديرطلاو



 ١  2101ا ماشهن بث را تانب قافن نم غاب امى 0 ٠

 ىشىلعتشاذاا ملا اهنعلاقينأحصي ىلا ىه ةقيقحلا ىفةاتفلان' لب رغصلانمأ|“

 5 تايعلا نمل ربا اود يسلق تددو ار 4 هال

 , ما جلال فقة اطل الا ب 11211 11

2*0 
 ااحسم اسما ميسللللللال210ا3زا ااا لمص

 ٠ لعق ولى ثا نااب لاف نوتلوعب ىلأ نهروهم وه نهقوس: نوهجوزاذأ ن نهوب أن اكو

 ساس تناك اذا هطودلاف ةم نمو نوبرقملاةكئالملا نيف سفانتلةنانبب ناب اداه

 مارك الاو بطلا تابجاواهنم لوزن لئاز لمر ىلعدساف ساسأ ىهف جاوزلا

 مه سيلجلا سينأ
 ١ همي وقت تحن نصغةهرغص ىفناسن الان اليقاذأ  ةاتفلا ميلعت كنوع

 || ملعتلاوةي رتلاىلااهبرقأو , ةجاح وقلا ىلااهدشأو ادوعناصغالا قدأ ةاتفلاف
 || فطلو قلخلاةقدنمهيلعترطفامل الاعفت وار ثأتارلوحرمياعاهرثك أو اعابطنا
 أ ىز وك اءلانا لةاذاتح نادجولاو فطاوعلاةقرو حورلاةفخو نيوكتلا

 لايف: ركل نر قأو أ رياندعأاهبف نوكيدتاقر ج1 | ىف شقنلاك ٌريغصلا ىصلا

 ١ ا ردعلا ءوسو مايالافورص و رهدلاث داو ضرعتتاءلقامالو عابطت :الاةيلباق

 ىلوالا هة د رنعةريثكانانح اهبل ويف باشلاهلضرفتباسم كاهل اةيرحو

 || اهياعيبر ىلا ةطخعا نعهف رص, :هقالخأ ل دريف .ميدقلا هبيدأت سر فم نعهعزشرو

 هساعت باش

 ١١ بيترتةعيبطلا لوتت+ ٠ بّداعلامأجورتملا ا ,يلوطأ امهنأ دي طل
 الع 5 ناسنالاتاعاريخ ا نمناسناللار يخ تناك الا ننسلا م ةَنَس
 ا 0 25 اهرامات شا لا هيوشا

0 
5 
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 أوهلب نون ىهف 2 ىسأ ءدحو بذيلف

 6 فاشتسالا مكح
 ىوتلاو ليعلا بناج . مك ال يكح شاط

 ْ ىوأا ردضم اهدذأ امذالك بقاع لف

 1 أيس تسياق رشا ىف ةفادصلا مالا ىف ةفاحصلا را كلا ناونع. ( ةينانالا)

 ْش رديصصمو مالسلا ريشباو ترا ر ذب ترزغلا ىف ىهف ةودالو ارك نم برغلاىف

 , وك نيب كوحمو ماظل رم 0 فحصنتق ماكحالا عج كد وغلا

 دقوالا 0 3 2ةنهافم 00 كارعت الاف لوالا

 | ىلع ههدعو رارقالاىف قا امسفنل تظذحو هعيقون لق اهعقوت تعضو

 د اهج مو ريزولل ايون وكس اذا اهنتكي ىذلا بتاكملاف ةدهاعملا كلت هتنمضتام ْ

 1 عرتخءلل اساربنو رجادتال منا ملاظملا اع ىد هند>و ملاعلل ,انوعو ريمالا

 ْ براضللاصءو ىدنحلل اما حو دئاقلل ةنانكو كتءاعللاكا رْسو عناصلل احاصمو

 ظ تانكتسنملا . نع ايهانو فو رعملاب ارماو 0 براحملل يا

 | ةطودلا نع مايالا هده ىف ثحبلا رثك ةط ودلاناونع #ي ءانسحلا 0 3

 [| بلطي, نال يق لجرل  هياطيمويلا 1 اهجاوُر دنع ةاتفال ىطعبام وهو

 ْ حلبرل اهزم ةبصق يلعن ودمتعي انا طقف ةطودلا لع نودمتعي نيذلاف 2

 ظ اللاق مهضس عيسدق ةطودإ!نوهتركي ب رعلاناكو

 ماوت ب دنع قفاوت ىحناد_.ناذ ىحدمدريال نمو
 أك خي كيلر الس تايشدقاثو ىدتلابدممحلا ىرتشملا دنع قنأوب



  4 0(١ه)

 ا كلذ ءامسل# 0 كالا نكلو لامتتسالا 70 0 رق أ

 أ نم الديدجلا كلذ بيذيو فطاوعلا هتحت ونت القث ةجهبلا كلتو هقرحم اران |
 | ىدثويهنال اصودصخ تا :لك ىف طافالان ال هذحشب نا |
 | هنافءىمتو حرجتكبأذا ةيكافملا رحل حزمت تنأ امنيبق ةستمدارملا ىكع ىلا ظ
 أ ءابف لا صئاقن نموهو ماكللاو متشلا ءرخآآ ناك مالكا لوأحاَرملا ناك اذا

 ظ نيعلاو بلقلا نيب ةيضق ناونع (  بئاوجلا )
 م[ ىوكشلا ضرع رع

 ىوقلا نهون ةمدص ىاقمو ىبلق نيب
 ىوهلا ىضاقامكح هل صضفب عارذو

 *« نيعلا نع عاند ل“
 ىوضناف ةمصتقت تار اهنأ اهئنذ

 رت يم لا يذق 1 الو كك لع
 -[ بلقلا نع عافد رق

 ىوتك | الو :م/- ' اهحومط 'ًالول ومو
 ىوهبهلا مسن املك .هقوفخ - رمثسم ظ
 ىوتسمممدلاىدننم هلفلام امل ظ

 *« ىئادنبا كح )ع
 ىوعرم باقاي" كل امأ ىوهلا ىشاق لاق
 ىوتلاودهسلااهبسح تسنذأ نيعلا كن نا

 ىوغ ىذلا تنآلو ىتسن نأ ا

 ' يوسلا مهني نأ فخ لعق ءاس اس نم لك



)0 

 ءري ملام هن هزيغأ أر ”'ءالدق سفن“ :تلهَج "نق

 قا ةعبارلاةقبطلا

  ةفوقوم ممآلا ةداعش نا م مواسعم* مللعتلاو ةيرثلا ناونع تحت - ( ذاتسالا

 كنا لا وب زامدلا للا هلع قولو ل نافاويف مولعلا راشتناو اهتيب رت ىلع

 هلأ نيب هتلوامح عم ةيجراخلاو ةيلخادلا بورحلاو نتفلا ددع:و لضاوتملا

 قا تال'آلاو تادغملا دقف بيس كصاقملا غولب و رفظلا ىلا مهلصوباف نيبو

 ةراضكلعا تناكف ل_جلا روسب ةطاحم ادق كلامملا تناكدقو اهنم مهمرح

 ةيلهالا تاروثلاو تاراغلاب اضراعم نمالاو ةرذعتم ةيهافرلاو ةليلق اف

 هيلا *يجات ئذلا ىرورضلا دنعاهفقوأ ارخأت ةرخأتم ةعانصلاو ةيجراحلاو

 لب ومولانا هظفح ةكام و ةمآ لك ىف 'ميرات لدهجالو ةجاحلا ةدش

 يابطل نمي ةيلع تر اطوينئاسكا قم هيالفلم زادت
 نمحرلاةردق ىلع ناهرب ىلجأ مدانباي كنا٠ لمعلا ناونعتمت د رهاظلا )ع

 كنم ةبخراج لك صخو ةبراقتم ةنيابتمقئاقدو ةبسانتم ءاضعأ نم كغاص

 أ هرجأ لاتتل ةركش كيلع بجوأو ةصيقن لك نع كسفنب دعتبتل ةصيصخل
 تامأت نان اف ءارب هلجأل امب وضعلكمابقب نوكي هالع لج قلاحلا :ركشو

 الو ايهريغنيلجرلا. تكرجونيديلا تاغشًافكمسج تدهجأو كر

 كب ”ىنتعبال الءبم اوضعو الطاع تنكاالاو لمالا نم ىهتبت امب تزف لجو

 ىانلا

 تت

 كفف# قلاةجوبلاهنالو وحلا ةملظ رين ىذلا سمشلا عاعش هنالىرورضحازملا

 دقنوكي نادعب اراكفالاو حئارقلا هيلع ذحشت ىذلا نسملاو لامعالا لاق:أن م
 موج... طمس اجاب



 أ كدنقو 5 رقلا ةدايو ا ني 5 1 ديا يا ارا م
 كابأ ترش الو كف تككشام ةماعنلا ىلع ترا كو ةماصمضلاب ورمي

 ةياغ ىف مهتيراج و بيحلاو دجملا ةورذىفمهيءاست كيهو كاذالا تنكالو |

 ىلاخ برع ميلك ذا عاكل هتديصق تيب ىلا ى وات تسلا بدالاو. فارظلا ظ
 رم 007 هنم س+خالا لقالا ىلعالا باغأل نم هب درفتا زيهم عارذلا |

 ةفوقوا|ةملالاو ىلا ةفورصملا سفنااو ةرفاولا ةوبشلاو ةرداظلاةوقلاب قدهعتب |

 ةطارضاالا قدمو هطاشن بهذو هري تحّزتو هريدغ بضندق رخأ نيبو لع | ا

 ثوملاو ةذعلا الاكب ىلع نرتقيو ةليكلإ ءوسو تفشملا الا كيف ىل عمتجي لهو ظ

 هيلولس تيب ىف
 لاج 5 قايعا نخرظ| كذا أ قار نب ساي هللا ىلاعت

 ةلادلا نشقارب نكت الو كمال لع فضا رمو ِكَغعْودب' ندفقت نأ كقاخأ ناك ام

 ناحرس ىلع ءاشعلا كب: طقسالا كار اف اهفتل :ريهيب لاا زيغو اهلهأ ىلع

 انح تيان ول نعمشتاو أيش تدنغأن أت رذعأن أر فعأ ىت وظب ال كبو

 نمش فقو نوي ىلا يلا ىذل عرق ىصعلا ن 1 |

 كل ةيفاعلا تيِرْتا_ثاذق تنك ةمالملاب كانسفت لع تعجرو ةمادنلاب تردان نأو ٌْ

 تدشنأوةدعاّرلا تحت ماصب رو نحطالوةعجعج تاق ناو كانم ةيفاعلاب |

 ا>“رج ناو هظافت لوق - 2 ةردخم نه كس وبال ظ

 ةءارضألا ىلا كاجعزين ٠ تشءب هنم تيفحتسا ا تيتو هنع تهم امل تدعف]

 لات واعاب اه رباك | تكيع اهيا ترداذاف افعضو از كو اهو كاثدتسو اعفر

 ترم ىو ,ةدتنم ةل_جف نءو كافقىف موت ةجوعم ةعزرق نأ كايلع أح ري طاق

 كردق ن ازيمىرتو كرم لابو قودتل كاذب تمانق اسس, كلذ كاصخ

 * ةقيدح 4
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لام رسالالاضرعتالو تعمهام ضغسالا هاف راسي لام بع اوكلا /
 تض رعت ه

 رفعلا نوف عمايل
 ١ :ناطبحلا اهئافك أقحكتتو. ٠٠ عطنم ل اعهاوافك أمزادونب

 س.انملا ةفيحصب عجرب وا مجاريلادفاون وكت كناكشاامو رفتملوتيشعالقو ظ

 هبارقو تي زب هنأ نهدفاطاخ ءءاجاذلا ىيخطل اب ةقلعنب لمقع لمقام كب لطفا وأ

 ن.سحلاةنب ا ىعدام كيلاىنوعديفانبئارت لصتاوانلقالترثكى مو .لمدلاة يرق نم

 بنج ىف حكناف مقارالا ثدقف لهو داسولاسرقو# داوسلا لوط نماعدبعيلا

 اذه تغلب واىرمدعلو ادوعق نمي دوعنم جوز لوقاف ةسم نت مانه قظعوأ
 رامذلاالوةينملاو راعلاالو رانلاف ةطخل ا هذهي تيضرال ةطخلا هذه نعت ءفترال غلبملا ْ

 اهيبدشب لك اتالوعوجتةرحلاو
 هقنارفلالاوطلان از هنامتفو حكم ىوقءابأ ىفوفكف ظ

 نم سيتيامناو , داولا دعب روثلائطتمأالو دآم لا ىلا السما ىظمت أل نك ام

 كرغامن ا كلعلو .هللولذال نم بعضصلا كرو ميلا مدعي نم مثيلا ىعزيو ءامدج
 نيذلا رصااناحيرو, رصعلا رافأ نم هل قفعاسم تدهش وهلا ىف ومضت ملع نه

 ممشٍبيط ضايرلاو :ممهولع تك اوكا مه
 || .٠ ىراسلا اهبىرسي قلاؤوجنلا تم .٠ مهديس تيقال لقن مهنم قلت ند

 ميفو رح واوالا نأ لهو تمم عفن ىثأو مهو تنأاك امن خدف نح

 نع اثريفاحتو كاثؤيان رق ثعلب اذلعا تنك ناو مهني مظعلا يف ةظيشولاكو
 || انفذحو كيشم لف كلتخنأو كنايمك ترزجو كنادزا تاَرطغو كنوق ضعب
 كارل عاطف شوو كلج كطظمو كباراثاتجلاسساو كميل لاوشفا
 ٌ ةيطف مهنم داديتعالا ىناعمطو مهيف نانتجالاءاج ركرا زادقعت تاتا 7
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 و ا ا ترفكف تسبعوا "ثري ترو
 5 وبلا ناكلةم رخا ةفاضللو همذراوجالن أ الواو نتيلوّتدكو أ وتممهو |

 بذملارصأناةنكمةبوقعلاو برقعلاتداعناةرشاح,لعنلاو قعمدلالاذقف |

 تناكو دوت نماهيف ندحاهبيبحاه ولم كب وبعنعةلئلك نيعب ”كظحالتخاوبهو |
 هدايزكلل تفلكتالو ةدابسش كرعتملو كاميس كئثمسؤو كالحب كتاحاسمتا |

 كيلا هتبن اميف بقنلاعضا وماثبلا تفصوو . كنعهنرك .ذاميفاه ركب نس تقدص لب |

 اقتلاع ايوب نمر يخهب عمست ىديعملاف كيلع هب تنثأاميفةبذاكنكتلو |

 ىس عبطلايناج ةوابغلا وقهحلا طرفم ةوالعلاو قدعلا ل يوط لابنسلانعرأ || ١

 سافنالا نتنم ساوسولار هاظ هئعيلاو باهذلا فيخش هئيهلاض يغب عمسلا وةباجلا | 1

 هبنبف كنامو هم كتدحو همتمتكمالك بلاثماروهشم باعملا رب كك

 هق رم كملعو كقديز كضدو هلأشم كانغو هلورهك.شفمو قيقشلع

 قالطلا.الا نازهمأ هل“ * لي ]اونغلا ىلع. رمد وأ وانس

 اذالقدملاميلإل يجوع ةقنبهو كب نوفا اذا ةغالبلا,فوسونالقاب نا قع

 مدعكدوجوف كبلعسفقاذا رئاطلا نمي هةقعرول امس وو كيلا فيضأ |

 كم 'وأغسبأر فنك نق كعمةئإلاو :زفظ كنم ةسكعاو مدنكب طابتغالاو |

 اهلاكشال ب ذجنت امنا ءايشالانأت اهجوناو ءافوىفرشل كتعضو ءافكىركل |

 ترعشو ناعمتجيالبرغلاو قرشلان|تملعالهو .اهفالاىلاعقئاماريطلاو |

 تاثمتو نايوتسيالبيطلاو ثيبما تلقو نابراقتيالرفاكلاو نموللانأ
 نايقتلب مك هللا كرمت اليه سايرزلا حكنملااهيأ ها ظ

 الا كبسحأام داجأ نملك الاهبيسبالرئاطو .داز نم عابنال قلعافا تركذو

 نم تقلل راسج امجعلا رج نأالولةنيقرتلل تحشرو ةئنهتلل تشبهم دقثنك

 ظ
 ١

 ا
 ا

 ا

1 

0 
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 |ىذلاكناو كيتفتسم سنأنب كلام وكللمعم ردح نب ورمو كمالك |

 راو ةركلاو 0 نيهاربلا م ةأ

 نايدالا ينمو لسا ثحنو يسار اسر و كل ا ظ

 كناو درب نب راشب لتقو دعجلا حبذب راشأو ناليغو ى زاميهدم نيب ججرو |

 ١ ' ةدلغأو هب دع راحملا تلحاف تادوهعملاح هلاخو تاداعلا تقرخ تّكشول 1

 #*# ىرفلا فوج يفديصلا لك * 0

 دحاو ىف ملاعلا عمج نا * كبع ارم لاو

 بيطلا ىبأ لوقب دارماو|
 0 0 ةديلطقناكفانل,انالالقن |

 انا 0 3 ياامثااهيلعتلاب افلا ظ

 بئاجعاهيف سيل تح بئاجع اهلك رصدق مابالااهنأ ىلع



 ا ا ا و اح وجوال هيتاطوب اجا تاور حجر جيسج جبع«(:
 فئاوطلا دفاج انما ريثدزاو كل ةعاط ىف اراذ لتف رذتكسالاو كيش 1

 ىنمت شربالا ةيدجو كتااسم ىعدت سا كاحضاو كيان نع ميَجورخما]

 كلم ناو كي.لع ءاب زلات راغ سيقابو كف ناروب  فايدق نرري-و كتمداش

 ءلانتاط اهنا 'لبلبتو كلتفن أب ةلثق امهات كك مب يطرملا "ماما
 انماخو كدرب ىفئتعا افا فنتحالاو لذه ع نع قو ل ءوهدلاو كن

 البد شب قكرابعا لبا" نيرو ليش فايضالا قلو كرقؤلداج انف

 اناا طالع فاكتب زماعو ك اجر لءادع انها ةكلشاا' نب َكياسلاو
 ءاض:سااا ةيواعم نب ساناو كئاهد ناعتسا ١ ءاريهز نب سمقو #* كيد

 سوا + -

 ةعمسر نب تيلكو كيلا ل> راع أ رفعج نب ةورع 0

 كنا فا ساجع أ معلا نيوز و كناساب ملك: ا انايحسو كاك ذحابص:

 ىلا تذشلأ ية صوان وول تاغتو ركب نيب جاصلانأو

 هبآو> و كتراّشا نع كلذّزاك درو اع وةمقلعامرد لامت>١ناو كتلافك

 ةبآلو داقت جاجا ناو كتدارانع عفو 1 مش نع ةلأسدقو وررعلا|:

 ةكوش ىهوأ باهملاو كدم_ب ربنلا ءاروام حتف امتا ةيتقو كدحم قارعلا

 دردخ دنس خت

 اقدمنخأام ةيؤتنلب كغ زيا زيكقأو كدنكم مهيب تاذقرفو كدي ةقرازالا

 بالرطصالا ىو سسو.يلطب و كدعلقثام سبلاططس راىلع دروانوطالفاو

 فاعلاب ضارمالاو للعلا لع طازقب و كرب _قن ىلع ةركشلا ؤوصو كهربدتت

 جالعلاف كداق امهالكو كثدخح ةقدب شئاشألا عئابط فرءسونايلاجو كسخ

 ءاودلاو ءادلا ىف كزاشتساو ءاضعالا بيكر كةصوتساو ازا نع كلأَشَو

 رش ىلع نايح نبأ باج ترمظأو ءاضقلا قب نلف ملقم ينال ا : كنأو
 جرخ.: -اامسرىبتكلل كاعجو قئاقطاهب كب ,داالص ا ءاظنلا ايببظعأو ءايميكلا

 وم 992 يرو هاك مس اسس الام
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 7 ىلطلا ىفءانيعلاوبابتكو زج
 لبذهبوفجناو اك زو عارهتيقسنا كعرز نم عرز ىلايعو هللا كزعأ نأ

 ان ناولعأل اا كا دساد

 ةعزتنم ةداعديبدشو ماك أنا دعب ىنهتال

 هم ةلاثلاةقبطلا زعح

 فامملاا بس( ديب ام[ ]اعد الو هنق ويعم قمتي ناك م[ ضمن تك * نوديز نبا

 نعوىمحجالا ءرارتغا ليز واملا هطلغ شحافلا هطقس نيلا هاب طروملاهلقعب

 باهشلاىف شارفلات فاه تفاوتملا_بارشلا ىلع باب ذلا طوقس طقاسلا» راهن سمش
 قلص نم ايدهتسم ىنتلسار كن او .بوصأهسفت ءرملاٌةف رعمو ب ذك ابجعلانأف
 كدان رم كتايلحالسرم كلاكشا ىوناهتودتءرقو كلاثماى دب اهنم ترفصام

 ىلعاهدعب فلخت و ىلا اهنعلز هيلا كك شا وكيدارق كةقيشعالامعدسم

 قئاققابب رع ءل ااهتعد ةمهىذ لو تبلو

 ةرافسلاىف ودعا اهناف كلم زعتملذا كتدننمو كثب 0 كتاق اماكشالو

 مساةينامنالاو ا طظفل عودوا | ةمحاز كدع هبات ضاع

 تيلعتساو لامكلابت رئاتساو لامجلاب تدرفنا كنا ةعطاقءالويهو 1
 كن اعفس ونا تابخ خلالنا نساحي ىلع تمل وةساو لالا ىتأ يم ىف

 ري يبي 72 06©76ْ 7672222222 22 ١ “ة ة ت22 2 ري يي ميل ل ل ل لة

 مرج املاعم كرذعافعدقو مالكلاق رو نسما ىلاراصو مالملاعطقن او باتعلا

 ”ضعب باصأ نوراق ناو هنع تليف كتأر زيزعلا ةأصاناو هبسنم تضضفق ||
 ىعورصبقو كتيشاغ لمى رسبكو ترك رام لضف ىلعريشع فطنلاو تزنك ام
 د12 ل ل حدا

-- 

8 
/ 
 د

11 



 (ه)
 أ ضاق الا ىداب ضف وا راغاهتلخدف نبا امنسللا: نمل وطي تح 2

 أ هفلب كامأالانأو ىاجاحهيلاحوبأ اميرك وأ قجابيدهل قاخا .ابيدأ سمتلأ
 | ةنر هلو هحايسلا ةيههنلغ قالا تخش رهتسهاةأو هعضم لارج قدس

 مئلابءاكالاؤأ رمقلابةلاهلاةطاح ا سعزلا طالخأهب تطاخأ دقو هحايبنلا |
 جلا هظعورجاوزبعامسالاعرشبو 0 تيل و

 6 ضيراىورلان ابتكو رح 0
 هجوو كيلعةيفاعلاىديب حمو كئاودب كءادوتاتو كئافشىفلانذأ |

 كباونلةفعاضم كبونذاةيحامكتاعلعجو كيلاةمالسلادفو ظ
 8 قوشلاف ىدؤملا قاخسا -كو ]- ظ

 را 5 رو داع تنسح ىتلاانمايأةبعىلاو كيلا قوشلا

 مت راوجلابرقو رايدلابقاصت هعاودرثكيوهددجبامتو ا
 0 ىئاإلا] امعمةشح واللا ةكرابملاةرغلالارظنلاب كف ةددحلا ةعئلاانل

 نق[ لح اخلا بتكو ري
 رصالاةبوتلا نم ضوعلا سئيو راذتعالا ةلذلا نم ليدبلا معتق دسبامأ

 كئافجب قلذ ف مت دقثل أ دقو كبار نسح نم تفاخ لال كا نم ض وعل هلأ

 2 كوفعةياغو كماح غولبب ىف رع ىنناف كث اقلىلا ىقو ةنريسأ قطاف
 ْ كدتعاهتلز نم وفملاْىدفنل

 ظ 4[ ةرذءملالوبقفىلاعثلا ةكو ز»- |

 ظ لحرف هنم فلسا #مئانالف تاعجو لع نمىردص فاك ملا عزندق ظ
 | بضغلاناسلد تكسو اظيشلا كس لازو .هدقفلا كلت كاوكاو 'ءدقولا شلل تافظنإ) |

 ا(لاودقو وبحر ظاسام وطو هدوملابابسأي برو هوخالال بح نالف لصوو



 باظامىعوي نم ثبحمالك ةرقمىلاءاملاو هرمئف مهلا نم عرسأانبلا نكف كلخلا

 راطام وب نم دوعبو
 6[ مهضعبل زر اؤحلا بتكوز-

 ىرخالا ىنعو دوم ىلوالا نع هللاو روف وم نوصمةبىداضتعا نمهلهاونامزلا

 ناووهو ةثكامأىف حابمهناف ةنطاومريغىفاروظحمناكن او لفطتلا روكشم

 برو ارخذوار خف عمجياهضعب ىفهناف ارزوو اراععمجملاوحالا ضعب فاك

 |١ هيلا لعتلفطت دقو هعدبهتقوريعأ فوهو هنسنوكيف هتقوهبباصب لعف

 مسرينأهلأسأو هيلعيتدوماهيف ضرعاو هيلاهةدوماهببطخأ ف رحالا ذهب
 لعاب هترصقو همسابامهتلعج دقف ام_ةخامهيلع محو ا.سرىلقو ىنالىنىل

 قعامبف امسيفهلكوترصو امهنمديلا تربو ةمتخ ت#امهعضأسو: هدكح
 رارجالا:لعيديسلار اثأ ىلا ترظناملو بكر ألو باحنالةريحبو برقيإل ىمح هر يع

 ل الع ىفاتمازو راوزلاو نيديضاقلاى داو ةنساخجزرطشرستو

 اهنعرسحيو دوروم درواوياعىمحينأ نماهتيمح هترشع لام نمالطعو هنداوا
 دودمم عيمجا ىلعلظا

 ه7 ب رطاستكو 1-6

 | رحادقةجرتأتانجؤو. كانذاه يفت برطالءوث انغ مسقاو كانماهلواثت
 || دق كك تيغلنحنو كئاقالاليمأت كق دخدقةسجرت نوبعو  كئاطب الالجخ

 ا وندننأ الف انعءاسلان سس تاقاذاو' هلت تاتخ ادق باشو هتطساوتسهذ

 | ةنج كب لصحتو دقعلابةطسا ولا لصتتلر ضحت نأ تنأر ناف ام ضرالا سمش

 || هفرعيامعو رورسم طبشغم خيشلارابخأحلاص نمىغلببامالاويباتك

 ا(! بارتالا نعةبرتملا قتانأو بارتع الاب راغتبهغتف ا لاق مامه نب ث راس! انثدح
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 لفل مكلواانلبيينأ ءاشي نملذيو_ ءاشي نمزعب ىلا هنا لأسفل داجرش رشلاوأ
 || نيجارلامحرأو نيملاعلا ب رهنافنايدالاو نادبالاة مال عمجت ةنمأر ادى ةعماج |

 #«هناوخاضعبل ديمعلا نبا ىةكو #9 ا
 قوشلان ال هيئانتىلع كرقتسمبقاصتو هيخار ىلعكل#< هللا ل ساب رقدق |

 ىو قالت ىلعنطابلافو قارتفاىلع رهاظلافنحنف كليخيركذلاو كلثع |
 | حاورالا تقناعتدقل حابشالاتقرافت نئلو نولصاوتمىنمملاىفو نونابتم ةبسنلا

 6 مهضعبل نامزلا عبد ب بتكو
 دع.سو ىمدق نعىملق هتمدخ ىف ب وننأ ىالومءاتب هللا لاطأ لع زعبي

 امنكلو ىبكرلبق ىباتكدب سنالاهعرشمدريو ىلوهونود. ىلودرهتيوأرب
 هرادترضحدقو *حاجنلاكاردا ىلع سيلو ىعسأ نأ ىلعو# همح قئاوعلاو ةلبخلا
 نا رءاجلا قشعال و ناطقلابافنغ_ثنكلو نايطللا ي> يبام و هرادجتلقو

 ناكيلا ىلا اقوشنكلو

 رادجلا 'ذورادجلا اذلبقأ ىليل رايذ وايدلا ىءمأ

 رايدلا نكس نم بح نكلو 2 ىبلق نفخ_ثرابدلابحامو
 نعىالومىلا ارذتعم عقلاناسل ىلع ق وشلا ريمضتدلمأ هنغىداوعلا :دعنيحو
 لوقأنكلو ةمدخلاىفروتفو مقوريصقت نعةقيقحلا

 اباقع كارأ الأ يتافكف .  انذ كدصقل كرب نكبنا

 8[ دابعنبب حاصلا بنكو را

 هجن_فن دودخ تدووندقلو. كالعهقوشغ ىف ك وعما كدلارقتفمىدسايانسلل#

 (تيهو رايطالاءابطخ تماقو .رانؤالا نسنلاتقلطناو ةجحمراتتازافتقتفو

 نأ الا اوفصتنا هتحار تب دقو جارفالاو سنالاقوستقفنو. حادقالا حابو |
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 ةياوروهتيدوانوطباونرحيلءوقلا جرح كاذدنعف هيدح قامطو هندش ىف ادام

 اوما ىهامنيبف هبابذىنفيو هبالخ رودب كلذدنمف ىرلاهت# نمءاذغو ىدنلا

 اللاعفلاهللاك رامتف ءارضخ ةدج رب زاذاف ءادوسةربغ ىهذا ءاضبب ةردنينم وما

 ة(داوقلا ضعب ىلا ركبوبأ بتكوإ# ءاشو
 ا مهنمءاراألا وذرواشو مهبضغتالو ريسلا ىف كباحص | تفنعت الف ترساذأ

 مهودعىعاو رصنالو اوميلظ موق حلف أامهناف روجلا كدعدعابو لدعلا لمعتساو

 افرحتمالا هربددمموبمهلوب نمو رابدالا ,هولو.الفافحز اورفت نيذلاميقلاذاو

 ًالواخيشاول:ةنالف مهيلعمرصناذاو هللا نم بضغب ءابدقف ةئف ىلا |زيحتم و! لاتقل

 مكمزابامالاةمسيبب اوحيذتالو ارجشاوعطقتالو اعرزاوقرتالو هلفطالوةأ سما

 (قءاوقأ لعزورمت. رس و محل اصاذا اوضقتتالو من داهاذا اوردفتالو لكالل

 اومدهالف مهسفنالهوضت راوهيلاا ود رفنأامو مهوعدف هللاو.هربنابهر عماوصلا

 مالسلاو مهولتقتالو مهعمأ وص

 دج ةيناثأا ةئرطلا##

 هللا ناف 6 داعب اما“ ناوىم عمم زونم وهوهلهال ىحب نبدي محلا دبع بك

 نمو اهيلا نكس اهيف ظحلاهدعاش نف رورسلاو هركلابةف وفا دلا لعج ىلاعت

 قيوافأ انتقاذأت نك دقو اهلاديزتسماهاكشو ا١_مريلعاظخاساهذزاهبانب هتسضغع
 انتدعب اف اهنيلنشخو اهبذعح لف ةيلومانةحرو ةرفاثان تحج مث اهاتياحتسا

 تتكَدقو ةحرابريلطلاو ةحزانزادلاف .ناوخالانعاتتقرفو .ناطوالا نع

 رخآ نكيا هادم ىصف | ىلا ؛هلبلا مناف ادج ومكيلاو ادعب يكنمانديزتمايالاو

 راس الالدب مكيلا عجرت مكيلي نمر افظأ نم حراج رفظانقحلناوانب و مكب دهعلا



 (١س

 كيلا ا نر ةيانجلا 1 م ظ

 1-3 رود وهو هدحشسم للعلا ناهّثع تتكو ]-

 هسسفن نع ديرال و .ىفعمط و نييبطلاما ازا زواجو يبزلا ليسا !ا خاب تف دعب انا ْ

 : "اودعوأ تنك[ ةيدص لا لبقأف باغك كياغنإل ومثلك كزجسعيجلو

 ضب غ ناكل وطأ وقلااءانم ضعبف اذن ىلتاق 0 نكف الوتقم هلأ ناف

 دم هضصوق باطخلانب رمعل ص اءلا نب ورع لاو

1 

 نر
 رسمس ناك نا سود رف ةيندك + اينافإصع ريسناب كحل

 1 اوك رولا وتوقالااه واضحو *  اهديغ نوكلاو نادلولأامايبصق

 لمرو ربغأ ل_جاهفنكي رشعاهض رعو رهثاهلوط ءارضخ# رجش وءاربغةب رت ريضمأ ا

 ناصقنلاو ةدايزلابىرحي تاحورلاكرابمتاودغلازوميمرهنارطسو طخم رفغأ
 اذان اهعيباتيو ضرالا وعدي ربظتناوأ هل نام رمتلاو ساشا ىرجكا
 ىفالا ضب ىلائرقلا لهأ ضعي لواطو نكيلن هجاومأ ةيلظمتو هتيجاع لما
 لوأك ةللتع ىلع صكت كاذك كلتتلماكت اذاف كرم اراغصو براوقلا فافخ ]!

١ 



 مه
 حس بت مس يسوم وس ترم ومو تل ا ا

 || 5[ ىلوالا -

 ا نإسحلاب ةجعجن كلاب ام * ىلع نا ,ن(حلاب هش رب رحلاا ىلا دايز نب هللاديبع تك :

 ءامو ةرضخ ريغىف ءارعلاب الا هلزنت الو ىلوسركيلعمدقبو ىناتك كغلبب نيج أ

 بتكومالالاو ىرم أ ذافناب قيتأي تح كقرافيالو كمزايناىلوسرتسأدقوأل'
 هلواطالالو هنع فكتل نيا, ىلاكشمبأ م يلا دعس نبو ر ىلا اضيأ كلذفف

 ناف رظنا اءفاش ىدنع هلزوكتل الو هتعرذتعتلالو ءاقبلاو ةمالسلا ةينمتلالو

 اوي[ ناو املسولا نب تعباف: اوملتبساو :ىمكح ىلع هياحصأو نيا كزت
 * 1 ف نيطالتتزاونوقحيتسم كذا مناف مهب لثن "و ميلتقت قح مهيلا فجزاف

 عييطملا عماسلاءاز ءازج كانزح هبف انام أل تدنضنه تنأ اناف هربظو راض ل املا

 ركسعلا نيبو 00 ىذنب رمش نيب لخو اندنجو انام لزتعاف تسبأ ناو

 مالسلاو انمأب هان أ دق اناف

 6 ديلولا نب نك ,

 ءاتاكلا نم كالدق ناك نم ع 530 3 كنازيزعلا كسع نب سل 001

 ع

 تعطقو مهدالوا نم مهدعب نا انيشو مهلاضغ مهم ريس ريغب ترسو مهياع تدعو

 تن اهتاخدأف ميشيراومو شيرف لاومأ ىلا تاهعذال ا_دوب نأ هبدنلا ص أام

 دقف دعب اما ( هيلا بتكف ) مالسلاو لالا اذه زع كرت نلوا روج لاملا

 ىف وطن تناك نوكسلا ةمأ ةنانب كمافدنلولا نب ان كن أش لوأ امأ كباتك ىنغلب

 لام تب نم ناب ذاهنأ ريشأ مْ ايهم اعأ هللأ 3 * اهتداوحىفل اخدبو صمح قوس

 أراب ت تكف تأشن مث تنأدواومل سشبف كبد تالمحف كب الاهاد هاذ نيلسلا

 ||ةبارقلا وح هبف ىذل!هللالامكتبب لهأو كتمر خذا نيملاظلا قميلا عزت ادينع

 ' نيماسملا دآنج ىلع اهيفس اببصكامهتشا نم ىنم رظالا و لمارالاو 0 املا



 ' عبرأفرصحتتو نأ لاو ةراضحلاةدازو ةلودلا ةماخشو ةفالا داسفو
 يس ةلودرخآ ىف ممئاهتناب تهنن :ناو عب نأدتب ابرعلا ةقيط ىلوالات

 ةيناثلاامبعض اوم ىنالا زاجناالو باهسان ودضرغلا لعةرصاقاهيف ةباتّكسلا تا

 هدهتبتنادقو ةيمأىب ةلودرخ] فخم ىرزاو وم ناك نيل اذرع ةقبطا

 ىقوناكع ةغالملا نم حم نب نيل نع ذلك ها سالت ىقلالئا وأىف ةقبطلا

 هلا ليقو مسمر ءادأ اهنوك ىلا ضزعلا ءاذأ نع تجرخ ىدخاةءانكتللا لاظأ

 ةلقاشتنام همالك نمقشمل كلذ عمو ريعب لمح تءاج انهكتمن اطال ادع نما

 ضعب فاع َىَحةف رخزلا نم 'ىش ةقبطلا هده تح لخدو ليلقلا الا هنعسانلا

 ليضفلاو ىحينب رفعج ةقبطلا هذهريهاشم نمو ىعيبطلا اها رج نع ظافلالا
 نباو ديمعلا نباو تايزلا كلملا 4ع نبدمح ودوادنب بوقعبو عسيرلا نبأ

 ةثلاثاا ةقبطلا# ىريرخلاو ئزراوملاو نامزلاءبدب وىناصلا قحساو:ًاودابع

 3 نيبلا هاك عزي :ايبلا محرلادبع لضافلا ىضاقلا ةقبط

 ةءاتكلا تناكر ات للا ءايدلا ضي قانرصجولا ةلفتسما نحو دكا كراج

 هلل ل اهلعال ال ا ضل نان نع جراخ اهنوكعم ةقبطلا هذه ىف

 1| ةقرخزلا نماهاخد :وءالكلاب لاسأ ىف فرصتلا ىلع رادتتقالاو ةيمالكلا

 |١ لضافلا ىضاقنلرصاعملاىناهفضالا داما ةقبطلا هذهريغاشم نمو اهنغالب عيضام
 ةةبط ةعبارلا ةقطلا *# ةجح نباونوديز نباو سيطخلا نب |نيدلا نالو

 تناك ناو ئىهو رشعكاثلا نقلا طساوأق تدين ' هيرابخ الا فدالا
 رششناهنم ضرغلاذا بلاغلا ىف ةغالبلا ةدوقفماهنا الا يب رعلا نوناقلا ىلع ةيراج

 امئاغبتبطاخفةيب رعلاةغالا نسحيال مهبلغأن ا مولعمو اهئارقل ةيمويلا رابخالا
 تاقبطلا هذه ريهاشم ن٠لكلاجذوع كلدرونوهتف رعمردق نعز وكت



 باب مئلوقل ماس قالا ن لوقو

 داسحلا ٠ نسل : .هستعافأو ٠ .قداعالا هتبتشاامجلصلا م ظ

 الزغتم 0 لوقو
 العتخاف ابلاوشلولا لهذا .داضتحو ةزذع اهازوعتو ان

 اللاقءا-شولو تبان رافريثكو .:هدج زواج نكلددهج ىعس

 ةئسانم ةيناطلسلا سس كسلا لئاوأىفتاديمحتلا لمجنن !بابلا اذه ققذخلا نمو

 || ىف كللو ةكر هش وأ لنمو ريخو أةي' ان وكي نا ةنتساخ نمو بتكلا كلث ىفاعملا]
 هب زرعت ء ديب

 دال اهنه رات# رهاوج هفك ىلع داقن توملا

 1 0 امااك قت او 5

 دلاجي مل نم نردصيال دزراوم-.  ىدي قددهملاو ىسفن دراؤأو

 كعاسف كلا ل محير اذا يكف فك ب اقل لمحيملاذا نكلو

 دئاصقلا نمو ىوعدلا مهنم مف رعءاشر بع ىرآالوازيلخ

 دحاؤموثلاةلوزللا ين نكلو .٠ ةرياكفويسلان أابجءتالف
 هلوقك كلذريع'باضتقالاو

 رطقلاو ناتاخ نب حيتفلا قب "اذا ٠١ ىدطا ةديضقانن ا.دلاام كردعل

 © مالكماا تاقبطإ#
 تاداعلا ق التخت الاعرت ةفلتخ بيلاسأ اذهان رصعىلا برع ا رص نه مالكسااذخأ



 كالباىذلامئرعشت سلا,« كاحمو ىلبلاكريغراداي
 (اتدصت حن زمللا هالهداةوذ) اهعاطمةديصق لاقف ىرتحبلاهدعب ماقو |
 ا ١ ١

 أ لهمبل يكد وةملاب امال 7 را يطا هوك ا ١
 ىفدي مهلوأ ةفداصملاو رط' وح قافتا باب نماهلك ل ذكم لا وقأ نوكت ناز و

 ةلاعلاة قيق رلاىدانملانيظاسأءال و هناف نظأ اموهو.ةثع :رجىكارتشاو هتبكن |[
 أ رضقب ةثنبت علطمىف هلوقب عجش انسحادقلو هانرك ذامدعب الفاهعقاو مل هبسانلا |

 مايالااهلامح هيلعتهلخ 6#. .مالسسو ةيجحن هيلع رصق
 ببطلا ىأ لوقك ل قثت بو جبقتسبام ىلع لءتشبالنا هيف طرتشيو

 ص مدخلا أ هلم ىلاعف لقأ

 مامتيفأ لوقو ||
 6 ىن "وم عوط تسل ناجع وت 8 ظ أ

 ال ةيرومع ةنيدم نأ نومجنملا معزامنيح ماهتى فلوق كلذ ىف نسحلا لاثمو | ظ ش

 مصخعملا نمز قاذك تقوفف| ٍ

 بعللاو دل نيد اهدح ىف بدق اقبم ا ةتايللا
 برلاو كشااءالج نهوتم فئاح ملاد وسال افصلا ضب
 ثيشلا ةعبسلا ىفالنيسيم.للا نيب ب حامرالا ببش ىف رملاو
 بذكر موابنق فر خز نمءولاق ,.. اهو موجنلا يأ ما ةياورلا نإ

 ةيثيملوأىف كوع 1

 اهمس ناك ناو لوبا كب مسأ

0 



 - ديلا
دع ندا نينو هدو سيق نما ده بيبش ناك أ[ ١

 لتق اناسم-_ثنالاقف و وو 

 |كبلفم ىسبق كقيفرو ينام تنأ هفيتلاولاق سانلأن أك هفكف سلا قراذ 0 ظ

 1و دالمالا# تال داصرالااهنمو يئاميهللاقياضب | ف يسلاوامتق رفت

 عيط+بتام ىلا هزواجو * هعدق اع عطتست4لاذا

 نوماظي مهسفنأ او اكنكلو مهما ظيلّللاناكامو ١

 *تاحانتفالاو ىدامملا#

 دوضعقللا ىنعما ىلعالاد لئاسرلاورعشلا نممالكلا علطم لمجينأ عودلااذهةقيقحأ|

 ناهساسأ اهيلع بي تلا ةدعاقلاو كلذوحنوءاجهوأا زع وأاحتق ءالكلا كلذ نمأ|

 هلوقكد بهم نود هلاحرا نيب حدملاىفري*ناسنالا

 لوبقم اهرذمفماقملا اذىف * لوقتفمكباللالاتراحنا |

 ليبس قحت نام ىلا ادبأ * مهلاف كيحدام كإضفب جماس

 ليلقكيدل اذا نونسحملاف * نسحالا كيضربالناكنا

 ثداوحخلا نم ةثداخ ىف عوض وللا ناك اذاامأو مدقتاموحنىلعبيسنلا و تاديولا

 ىلع لدبا_ادهنال لزغب هيفأدتبب أى غبنبالف شيجةميزهوأب رح ف دوك[

 كاذنيح سفنلان ال الكلا عقاومب لوجلاوأةداغلا نعروضقلاو ةحيرقل! ف عضأ
 ركذ ذيالنأىدابملاب ادأ نمو ديهمتلا نم مأستف ثداوحلاةف رعمى ا قوشأن وكم أ

 كلذوحنو باص الا تيتشتو لزانلاروثدك هبمءاشتيوهنمريطتامرانلاو أر غاشلا 1

 5 وللا نم ةياغ لع ناك اذاف عماسلا عم س قرطياملوأ علطملانالىناهتلا لثوأىفأ

 ةئنهن هحاتتف | ىف ىب سوما قحس| ىلع بيعاذبل و عماسلاءافص ىلا عاد كلذ نم ناك

 | لاقفماقف ءارعشلاعمتجاوهلهاب سلجلا صغنيحلاق ثيح مصتعملل رصقب



 سا ظ 1 19
 1 فسويملاو 7 اىأ قيدسلا ةبدسلا ابن بنسوي نواس لرقكو

 ةاواسملا ىلا: امهس امقب بانطالاو زاجتالاف رمي و ما سوباي هللاقو هانافا واخت ١

 هلوقك هلواسم ظفلبدارملا لصأن عريبعتلا ىهذا امهني قرافلا طمشولا دخلا ئمهف ش
 ةقئاللااهعض|وم ىفةلمجلا عضو بيترتلاو ٠ هلهأب الا 'ىسلا ركملا قيحيال و ىلاعت |

 قامواعلا نيناوق ىتررق اميسحريخأتلا هتبترام رخئويو ميدقتلا هةحام مدقيف اهب

 ءامسلا ىف اهعرأ وتب املس ةيئاينلل ةاململ هل تك ا لفانلا 0

 لصأ ىلَع ةرمثلاب مخو عرفلاب ىنثو لصالاب ًادباهبرنذاب نيح لكابلك أ ين *وتأإ

 مهيلا هبرقف نيمسلجعب ءاجف هلهأ ىلا غارف وحن عوقولا بسحبوأ ةقاحلاىفدوجولا
 رعاشلا ٍلوقك ل الا ب دحي وأن ولك ًانالأ لاق

 ىْضَقف هل ايعافا ربسصمأرف # اوعتتماف لبص رلاياسف لد غأ ر

 نشل لارا

 ءاقلف دعومم تيدحف "0 مالجسف ةماستباف ةرظن

 وهىذلاو ىلاعت هلوق ىفاك اقسانتةقسانتمو ةفان*ومةمترملا ةاملال مج طبرلاو ||

 ديفت ىتلاءافلاب, ف طع ءافشلاهبقعي ضرما ناكث يجو عمجلا قاطملىهقلاواولاب |[

 تيت رعلا ده يفت قلامب فطعةدع :توأادعب ءابجالا ناكثيحو بيقمتلاوبيتؤملا

 0 ىفترك ذى لا هيعبدبلا بو رضلابنوكت مالكا ةيلحتوب ى خارتلاو

 ىثىف لست ءهليق عملا نم 0546[ دين أئ هو ةيونعملاتاطلاغماانيهنمو اهنم ىش

 0 5 * دجال قي بيش 00 ش

 00 س7



 م(

 انيموابذك اهلوق لو * هيثهارام دالا تددقو

 ريهز لوةك نيعتنا اوشحىمستو

 مأسي كلابأالالوح نينامت شعبنمو ةابحلا فيلاكت تمشس
 ثرحلا لوقكدارملا ىئعملاءادأ نع ظفالاروصةوهو لالخ الا نمارانحو

 * ادآك شاعنمم كونلا لالظ ىفريخ شرعلاو #

 أ روصقلار هاظوهو لقعلا عم قاشلا شيعلا نم ريخ لها عمدع'ر ئا شعلان ا ديري

 زيعملا نبا لوف: نسح (اءاوا فج لرط
 القع نملابندلا ةرارصو اهلهاجل اندلا ةوالحو د

 ظ ل ىلع ظفللاة دايز بانطالان الز اجيالاو بانطالاىلا اعجاررك ذام 00 وأ

 | سلام كهاوف اب نولؤقتو ىلاعتهلوق ف بذكلا سعأ ليوهتو سيهرتلاكةدئافلدارللا |

 [وهو ضارتعالاب بانطالا نوكبو مظعللاد_نعوهو اتمح كس#عو رعدبيكل

 |اضيأن وكيو مظعْو لعتول مقلدناو وحنه ضعبب طبتم مالكن يب .ظفل طسون

 ارداف نجفي راك ريغ هبدخ (تي او قاوم لسفلا نا ولك نخ رغلربركسنلاب |

 | ةايح صاصقلا ىف مكل و وحن ىتعملا ةرثكمم ظفنناةلقوهزاجيالاو نيدجاس ىل مهتيأر
 | عفت رافلثقلا ىلعمدقب الن | ىلا ابعادك لذ ناك لتق م هنا معقم ناسنالا نا هانمُف 1

 أ هيثك امهنم ومهل ةايح ل تقلا عافت راب ناكواضعب مهضعب سانلا لثق نم ريثك صاصقلاب |

 | كارأ قاف( دعبامأ ) هتعبب نعمر خأتهغلب دق ود نب ناو م ىللاديلولا نب ديزي |
 |ماللاو تئشامهيأ ىلعدمتعافاذهىناتككانأ اذافئرخأر خثوتو الجر مدقت |

 | ١ هلوقكرثك أو أ ةملكف حيوتبلآلا قاك اهتاذىفةرابعلا رصقي زاجيالا نوكيوأ
 ىلاسؤأو كيدل ىمك اوعطقواو ٠ .ادعاقحرباهللانيمبتلاقف ظ

 ااا مس مم مما اا با



 : دشن مم 00

 اك اغصاكلملابىذلاءاحركشاو * ةفقئاذ تقراف دقف دب زيربصأ

 اك ابقنك ئدقعالو .تينز راك *' هملعت: ما ماوقالا ف حب صاءزرال

 |هدحاوهيلاب رتككاابهبشمالكلا نذر وساوعو نيكل يول تا اينما

 ءالقعنمالجر لسرأف اف هراوجمةكلمم وزي نأدارأكولملا ضعب نأ حام هدهاشو
 5 م السيجار 3 نسمح 0 رلاهذفاهلا 26 3 وق

 0 ا 3 ا

 8 كانا اان 0 ةبقاملا قرظنلاو د ممالاف سل كلا

 اا



 يللا

 ظ 00 0 - لا ئسرع 1

 | تيوتا ب ثيح ةقباطم انو هني نوكب بعضو اقاريو زدات
ْ 

8 
1 

 أ كلذ 1 ًادمملا 0 ءىعنملا فلاخااذاف ال قضت 0 و

 نا وهو ميلستلا اهنمرومأب ةغالبلان وكن مالكلا مقاوم هاهجو هتحيرق فعضأ|
 هلوةكضرغلا اذه نم ةدئافالهنا نيبتمثالدج“ىشلا ل وصح ضرفت |

 افرحاءاملاىلع ىئالقاب طخا * امتاف كولملا تتيتاءانأ اذا

 افلكت راضف 'اعبط تدوم * .نكتملأتاتعلادعب ىوعراهبهو
 هلوقك هجحلا عممالكلادارياوهو ىمالكلا اهنمو |

 دوس ناملاهلانأ تيوط 6 ةليضف رشن .هللا دارأ اذاو

 |  دوعلا فرع ببط فرعيناكام * ترواجاميف رانلا لاعت شاالول

 أ دصتّرام فالخ ىلع ريغلا الكف مقو ظفل لمح و هو ميكحلابولسأاهنمو

 هلو

 نر يي ل رس سل ل سيييسسس_- رس سمي

 ناك مال رانيد ضرقىف © هتاأسو نحاصل تيتادقلو

 اثناسنا الو هل تلقف انبع # ىوح ببام هللاو ىنباجاف

 | ةثنهنلاك نيداضتم ني-ةنعم نيب همالكىف ملكتملا تجين أوهونانتفالااهنمو '

 | مامهنبالوقو كرساميف كءاسالو كءاسامبف هللا كرس ىعفاشلا لوقف ةيزعتلاو |



 (مو)

 اودهشاوفادهشأ ىنا لاقوحتلامفالا تن وكيلب رئامضلا لع رصاقريغو دصن
 ماهبالا دعب ريسفتلا كلذ نمو مكدهشا و لقي. مل ةنودنمن وك رتاج ربها

 ريسفتلا هينأي قحريسفتلا نمبهذم لك مهبملب عماسلا سفن ههذتن ا هبدصقيو
 ىفهيفذدقاف توباتلايف هبفذقا نأ ىحوبامكمأىلا انبجو أ ذاوحن فوشتب هاقلتيف
 رماىف رخالا لوقو خلا ملل

 ىقابلا بلطي قاب ةجاجزلا ىفو * اهبراش لقع نم ىضمام اهب ىضم
 تابثا نم مزايا غاب أهنال كلذو تابثالا ف صاخلاو ىنلا ىف ماعلا لامعتسا هنمو

 ىلاعت هلوق ىفاك امهيف سكعالو صاخلا | يف ماعلا ققن نم مزاب وماعلا تابثا صاحلا

 لقيم مهرونب لابهذ هلوحامتءاضأ املفاراندقوتساىذلا لثمك باش
 لقاوهىذلارونلا كلوب هذىوقاوهىذلاءو لانا لمتحيةنالمهئوضب

 0 هناالا 1 3 0

 يوتا دعب ل ةغالاب و هعض وم ل ةقفاومو

 لوالاف ةيملعلا نيناوقلل هتقفاومو ةغالاعضواةقباطم ظفالاةحصف ةيهيدبلا

 مساك لوعفملا مانا عماذكو مكللوس رم مهلوقك ىنلاثلاو شو هجوىفمهلوقك
 هنمناكامباختن | ظفالا ريو لسرم سايقلاز وكيف رخ الا لبقام حتت عم لعافلا

 الا ماهباىفمقوأو همهف رسعام با:ةجاو عمسلا» هدلتس وناسللا هفختس احيصفق

 لكشمشملاك فورا ىف رفانتملا بانتجاو ة ةخرفةحم ناكو أ لع رغلماهبالا ناك اذا
 تادرفم ىفثحبلا ةياقثحس ىذلاوأ ىنرعلاالااهف رعب ال يل ةيبرغلا ظافلالاو

 ىفهرمك اهل ةماعلا كوانتل ةلذتملا ظافلالا بانتجاو نطقلا نع ضعبقلاك ةغللا

 دروشقو عال



0 
 0 لامعتسا قيس وعو عاجلا من :. ومالا

 مح 0 نيا رامخم * ترمتخا ىلا دخلا ناتساف
 اًأوهو دوفنلا لابضأى هو ةنطقلاباهيبش ج ر#ءاملاهبف ىرجياملوأ أ مركلاناهلصأ

 ىلاو روصتم لاح دهاش راع نم ج رختست ىتلا ىلاعملاب قحاب هن ةدلد : اك عرب ىنعم

 دونلا ىف جارسلا نا لوقك ىلاتلل لئاتريغىفولوهلامعتسا ق.ساموهو قوبسم أأ
 لقملا نم بابل ءاصمقف # اعمراهنلاو هيف لدللا سفانت

 هانعم فرهسم نب |لوقو
 قدحلاب لمرلا جاعنايانملاىلع  ابملاستي ى ءابح هتطقنو

 صال خاوهىذلا دير جنلاب اكتراب و ةعرتخلا ىناعملا لمة يونعملاةعانصلااف
 ةممصلالوقكعسوتلا ضرغل كسفن دب رتتنأو كريغل باطخلا

 ا ايكضايشو ايون ةهلرأكر م ةآآيع تالا لا 1

 اعزجاةءابصلا ىعادنا عزجمو 0 اعئاط مالا ىنأت نأ نسحاس و

 مدس ناقل مخ نما ىداك لع *.. نش و هلا 00

 0 لاب 0 ارجانم نكتلاوأ

 هلوقك ض حم ريع ناكس شالا اطخ ناكناف ضحمدب رك ذامللاقيو

 دزتو ىنتباصأ ىديىدحا * ةيسأتوهازعت سفناللوقأ
 وحن ةسغلاىلاباطخلا قايس نملاقتنالا وهو تافتلالاةيونعملاةعانصلا لمجياممو

 كابانيدلاموي كلام وحن سكعلاو ةبيط خرب مس نيرجو كلفلا ىف منك اذا تح
 رست سس ل ا ع ع ا 2 مع سب لم مس م يستلم سس م لع مي يمططلا ن2 ندع م سطع عع نب 10 2 مج ساد



 هيف 3
 رغاشلا لوقو ك دكمأ 6 نك وحم فورا ىف. كعلاو

 مودن هندو# لك لهو لوه لكل مودب هندوم ظ

 مهضعب لوةك ىرخالل عبتلاك امهادحا نيتملك نيب عمجتن ا سداسلا |
 ىزأط زاعيسشالا قش نم ودل ١ ناب سسالا ناسا ال
 ىراج راجحالا ارذن.لالز ني_عملاسلدك عبط لف

 مالا لوقك رخو مابقت هفورح نار يع هبينار وهن زو ىواستيام عباسلا 6

 بيرلاوك_ثااءالج نهوتمىف * فئاحصلادوسال# افصلا ضيب

 ة« عيصرلا 9“
 أ ظافلأ نمةظفل لكلةيواسم لوالا لسفلا ظافلا أ نم ةظفللك نوكت نأ هتقيقح ظ

 ىفلرا 0 دارك سر با ا ل

 قرغلا كردأ اذا الا نم ويم 100 اذاو : رفلاهكلم طخ ىقلزئاذاوحت
 ظ يعن هلسصأ ل بايلا اذه نم سدل محجو معن وحنف لوصالا ىفداحن لاب ة ةربعلاو

 محجو |
 دةنزا وملا»# ظ

 نيبتسملاباتكلا امهانيناوحنلوالاف رعشلاوأ رثنلا ىفلصاوفلا ظاقلا ىواست ىه ظ

 ةلوقت قاثلاو  مقتيلا ارتطام خال

 باب شن ثراخلان 0 #3 مهشو رعتللث دقف كواتقنأ ظ

 باحصالا ىلع ادقف مهزعاو * هل ادعا ىلعاساب مهدشأإب

 :6 ةيونعملاتانسحلا لع



 مم

 02 تت ا ب
 هنم اهانعز مة رانم ناسالا انقذأ نثلو وح ةرشع نع هناعجس تاملك

 روفك سو وبل هنأ

 ه8: سينجنلا ؤ-
 امو كرتشملا ظفللا وهف اذهىلعو افلتخسىنعملاو ادحاو ظفالا نوكي نا هتقيقح

 ةعبسىلا مسقنيو هبهلاهبشت .كلذبب ىمس نأو قيقحلا سسنجتلا نم سيلف

 هظافلا فورحىواسنا هطباض لوالاف هب هب شم ىقابلاو ىتيقح اهلوأ م اسقأ

 ريغ اوئبلام نومرجلا مدق,ةعاسلاموقتمويو * ىلاعت هل وقعا هنو 2

 ساو ىأ لوقو ةعاس

 عير عسيرلاو لضف لضفلاو * ىغولا مدت>| اذا سابع سابع

 هلوقك زجءال ردصلا در هنمو
 لج رغأ لع هنم تعبردق + .ل جم مهبلا نمزلاق ْرغاو
 نويهىف ةرودكء اخ نمط < هنأ الا بما مكيلكا 6

 'هلوقكديدرتوهف ىعلأ واظفالا قف ::|ناف

 اويل قاب نم اناوسر 6 ىمس ىدخ ىف عمدلا ص

 هلوقكا هن زوف ةفلتخاهبيكرتىفةيواستم فورحلانوكت نا ىنانلا
 ءاوهرحو ىوهرح نيبام * ءامدو ةشاشح نب تبذدق

 ىلص هلوةكف رحب يكر لا ىفةفلتخ نزولا ىف ةبواستم ظافلالا وكت نا كلاثلا

 رعاشلالوقو ريحا ابيصاونبدوقعم ليحل إسوهبلعةللأ

 ان رد انفك ةنيفهمو ه نجا دعا قرطلا حانت 0 3

 ىلا مت هلوقكددحاو فرحي ب كرتلاو نزولا ىف ةفلتخم ظافلالا وكت نا عب |رلا

 راجارادب قحأارادلا راج وحن ليدتلا سماخلا # اعنضنونسحيي مهنا ن نوبسحيأ



 (م6)
 لِبقف ةرمكىف ةرمئاهللاق رهمليلحا ىفةحق تعضو ابنا ف رعب نأ ل بق نحتتمأ

 نمىفعمكسفنىف تروصاذاف رهمليلحاىف ربةبحلاقف اذه نم نيب دير ئهل
 وأ ظفالاىف ةدايزبالا كلذكنا يو عوجسم ظفلب هغوصتنأ تدرأ مث يفاعملا

 جاتحيمنا دق ىذلا ىنعملانال كلذ لعفتا#:او امهيلااجاتحنوكبالوهنمناصقن

 هيلا يضتنأ الا اعوجسمنوكبال ظفالا كذب هيلعتالداذاو هيلعلدب ظناىلا
 عبطلا ىلعالو مناك اذاما مومذملاوه كلذف تلعفااذاف زخآ أب ثهنم ضقتتؤلا

 دبعتست ملكلاب اقر تكلمدقف كل كلذ رسيتناف دومحلا يه كل ذف فاكتم ريع
 نيتعج لا نِمةدجاو لكناك اذا كلذن وكيااو اهي اقعجتنتستواهئارك
 عوج.ملامالكلاف كلذتملع اذا ايتخنأ هيلع تلمتشائذلا ريغ عم ينعةلمتشم

 رايتخاابناث مدقتام لع ظافلالا تادرفمرايتخاالوأ طنا رش عببدأحلا جاتحي

 ةيحاولك نكت نالتم ان سكملاال ىنعم لاعبا لغفللان وكم نأاتلاث بك ًارثلا

 ماسقأةثالثىلا قتيلا مسقنيو اهتخ أ هيلع اد ىذلا ىنعملاريغب رعةلادنيت رقفلا نم
 رهنتالف ل 356 و٠ روقتالف ميتيلاامافؤن نيتبواستم ناتاصافلا نوكت نأ لوالا

 نم مر اكأ هلاثم ليلقب ىلوالا نمل وطأ ةيناثلانوكتناىناثلا٠ نسحأوهو
 كلانهو عد نين رقم اقضاناكم اهنم اوقلأ اذاواريفزو اظضن اهلاودمسديعب ناكم

 ىف نوكي عجسلان ال جيبقوهوىلوالا نمرصقأ ةيناثلان وكت ناتلاثلا « اروبث

 قبتو روتبملاكمالكلان وكب رصقا ةيناثلاىتأت اننيحف هدم, ىفوتسادقىل والا
 قوكت اينما رع دنا ا ج4 نامل ا 6 نك تل

 تاس 000 ل سأرحل وهو ريصق

 4 وب اع

0 5 _- 
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 يفالثلاو لوسالا ىعابرلاريغنماهنوكو اهلوطلةليقثلا ةملكلارابتخا (هبويعنمو)
 ىنتملا لوقك

 اهمتاواديوسالب بولقلا ثم * مرنم مارك الب ماركلانا

 مهكيفكيسف ضرالا ىف مهنفلختسيلدروهيلعو ةليوطولو زاجرك ذا تناكناف
 لوقىفاك اهبراقتلا مب قطنلا ل قثي ف رحأ نم ظافلالا فلو تنأ (هبويعنمو) هللا

 سيقلا "ىرم ٍ

 لس مو ىلا ف كطاتفلا لات اهلا التملا ىلا تار متم هرم ادغ
 نعلث سايب رعأنا كحامهنمو جرحلاةبزاقتمىازلاو نيشلاو ءاتلاو نيسلان اف

 ديعأمأوحنف ةرثكلابالا ىهانتملا لقثلا لصحمالو مخبلا ىعرت اهتكرتلاقف هتقا
 اقيناسجاو مدئافلا نمولخخاو لة اووظتاسأ (هيويعنمو) طيسب لقثهيف كيلا

 ءاننشالا ريم

 6 تاتسحلا

 عجسلاك ظفالا قن ور ىلا عج رب تناك امهيظفللاف هيودعمو هيظفل ىلا مسقنت

 ريركذو ظافلالا غيصفالتخاو ةنزاوملاو مزايالامموزلو عيصرنلاو سينجتلاو

 ىلعروثثللا مالكلا ىف نيتلصافلا و طاوتوه (عجلا) ةيونعملا فا تسوفورحلا
 0 وقىفاك فلكتلاةمصو نعايراعناك اذاهب سب الودحاو فرح

 يطاو مالسلا اوشفأ سانلااهمأ مشودهيلعهللا لص هلوقو احدق تاير وملافاحمض

 ئك اتكون جبتفالاو مال ةجل واخدت, اين سانلاو لدالا اواصو ماعطلا

 قطنالولك أ الوبرشال نم ىدأ أل جرلالاقف ةمأوادبعةرغب نينا ىف ىنلا

 نابكلان ا ىنعيناهكلا عجدك اعجساهللاقرهماعر كنا لطب كلذ لدم لبتساالو

 ا ع بستم نهاكلا لمفاك ابكي مهثبدح قايسففنإ وكت



() 
 نميو قطنلا نسح ةغللا لأ هنا عم ف رظلاب سابللاو ةروصلا نس> قالخالا
 هلوق ىف مامتوبأ اذه ىف طلغ

 انفيفخ ناكوتلقث نذا أجا .تنزاوؤولقلا محلاة بضه كي

 افيرظداع مدغلانامزلا قلخ تجزامولىتلا مشلا ةوالحو

 روك ذملاك |ريثك هلامغتسا رادامتاوهعضو نعةماعلا هريغتملام ىنانلا مسقلا

 لوانتو لامعت سالاةرثك ىلع اذهىفرادملاو كإذكوهيلاعب حورشملاو حضوملاو

 ةغبانلا لوقكق ل ىحةماكلاد يدل سانلا ةماع

 دمرةبداشيرج'اب تينب ٠ ةعوفرم يىمسىف ةيمدوا

 لاقف :ءرغ ىلا ل فتن اهنع رصين ان'رقلادارأاىل كلذإو:ةلذتسر جت ةظفلف

 قدزر فلا لوقواح رص ىل لعجاف نيطلا ىلعناماهاي ىل دقواف
 فدنمن طق تيبلاتاورس ىلع * .هناكب يرضلا ضيبم جبسصأو

 نيينعم يي. ةكرتبشم ةملكلانوكنال نأ ويغنمو ةيماعلا ظافلالا نمفودنف
 هل وفك يبل ةدأو نيه نقاب مك دكا

 ميدق كياع قحالو لقع #* ىلسيلو ليتقلاةيدىتيطعا

 هلوقىف ةنيرقلا عم ءاجو كاردالا نعم لقعلامهفلل قبسيو ةيدلا عفد لقعلاب ديرب
 ريزعتلاة دارا عنيهدبامو هل قامنافدورصن وهورزعوهباونما نيذلااماف ىلاعت

 ريغ“ى راقلا تمهف | نيينعم لمتحمت تناكاذا ةملكلان ال كلذ منتكاع أو هناهالا ىنعمي

 نيحىزوجلانبالوقك زوجيفالاو ضرغلادوصقم ماهبالا نكيملاذااذهدوصقملا

 لهب هذ هيف يرصتلا هنككيال عض وم ىفناكو لضقأأامهيأ ىلعو ركب ىبأ نع لس
 ىضنقيف ىنلا لعهد وع لمتحيل والا ريمضلاناف (هتحتدتنب اتناك نمامهاضقأ) ةنسلا

 ركب ىبا لضف ىضنقيف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هتحتر يمض نوكيو نم ىلعو ىلع لضف
 هس اا



(5) 

 || ىف تايارلا قوفر ملا دقعت و رزالا لدبتف لماوحلا عضتنأ ىلا انتعداونا امأو |
 ضاتعا نايناو مدر جهل وفك الناب رعلا تملعدقل لاقف هسأر عفرمت ةعاس أ

 ةنجالا اهتجوأدقف ةرظنلاامأو دضعلات فو دبالاةيس هب سستك اف ةقانالوالمح

 كلذد عب نمةدنك عُئالط نوف رعت سواببساهبطعلن وك ناو اهناهمأ نوطب أ
 اقلع ةنسالا قوفو اةنحبولقلا ىف لمحت

 78 وفنلا ايانملا هيف حفاصت * قرامىفبرلاتلاجاذا

 هوركمي رارتجالا ىلباو رايتخالا واو فيلم لذ |ولاق نوف رصنت مأن وميقت

 فورا نءمالكلالاجدب قيضيام مازتلا(هبويعنمو ) ةيلبو بر حو ةيذأو
 نيسلاك كلذو اهلامعتسا نعة>ودنم فانا توران ل او

 * اسالع تاسرادلا ل ولطلاب فق *

 * شارف ىلع قشم د نم قيس ان هلوقو

 #3 حنتف | مقا ليللا حانجو ىرس * ”ىاهنب لوقو ْ

 ةماعلادنع ةلدتمم ةملكلا نكات ناو لاذتالا هبوعنمو * كلذوحمو ْ

 متقن ان ىلعو اهتهدءهقةءامريغىف لمعتست وأاهلامعتسا ميش ثدوحح 5

 ةغللالدأىف هل ءذو ىنعم ىلعالاد ظافلالا نمناكام لوالا نيمسق ىلا لاذنبالا
 هلوقكءرك ذهركباملوالا نابرضوهو رخاىنعم ىلعالادهتلعجو ةماعلا هتريغق

 مرصلاب ىنع نهازاجف فعو نت ىنقذأامهنسح يناوغلا قاقا

 نيسلاب كلذ لصأ ناعم اولا تسأ نع ةيانك ماوعلا اهتلعجدقو عطقلا مرصلا
 قعضوام ىناثلا برضلا *هرصعيف نكي رييغتلانال اذه لم ىلع مالبال ينرعلاو
 ثمد مهفص وكهركشسكب سيلهناالا هربغ ىلعالادةماعلا هتلعجف ىنعم ةغللا لصأ
 / واحس تي 7 ا 27 22 2707018:191700110153:13717117917100717 مطحنة نتج
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 مكس وول و ا ب م و م م محسسم حصسح-

 [| اورفك نيذلاقيسو نوماظبإال مهو قحلاب مهنبب ىضقوءادهشلا ءنييبنلاب ءىجو

 لسر كنأي ملأ اهتتزخ مهللاقو اهباوبأ تحتف اهوءاج اذا تح |سمز منهج ىلا

 تقح نكلوولب أولا اذه مكمويءاقل مكن ورذنيو مكب ر تايامكيلع نولتيمكنم

 ىوثم سشبقابيف نيدلا+ منهج باوبأاولخدا لبق ىررفاكلا ىلع باذعلا ةملك

 هلوقك * قاوشالاو ةمحرلاعضاومو فاطمةسالا ىف لمعتسي,قيقرلاو نيربكتملا

 ءالكك لذ نمو ناعداذا عادلا ةوعد بيجأ بي رقيناف نعىدابع كلأس اذاوىلاعت
 مد نع وفعلا هنولأسدسأ ىنب حايشأ ىف سيقلا ىرماىلعمدق امل معن نب ةصيبق
 لقتنتو همايأ هندحتامو رهدلا فرصتب ةفرعملاو ردقلاو لا فكنا هللاق ُهبأ

 ددوس نم كلوب رح نمريبصتالو ظعاو رك ذن ىلا جاتحتال ثيحبهلاوحأ هب

 َلاقا .نم يلع جام لمتحيدتحم برعلا ىف كلص أ مركو كقارعا فرشو كبصنم
 تدجوف كيلا تءجرالا ةناغىلا ممهلا زواجتتالو ةوفهلا نعع وجر وةرئعلا

 فرعتسو اهتابغر لوطبام  حفصلا مركو مهفلا ةريصب وىأرلا ةليضف نه كدنع

 ملو نميلاو رازت هتيزر تمسىذلا ليلا بطخلا نمناكىذلاناكدقو اهتابلط

 ١ سفنالاب كلاهى دف. ناك ولو رجل ناكىذلاعرابلا فرمشلل هدن كلب صصخم

 !!عبجر يال ليبس هي ىضم هنكلوهل شم قع ءانهب انئاركتلخج امل دعب ةيقابل
 أ ف رمت نا كلذوف تالاخلا دمحأف هاندأ ءاصقأ قحلبالو هالوأ ىلع هارخأ

 اتي اهفرلسأدسأىب ىف ترس اناامأ ثالث لالخ قدا قكبلع سلوا
 كمادح تارفش عم يهذن هعسنب كيلا هاندقف انوصتامركسملا ءانب ىف اهالعأو |إ

 8 «ةنكعالا يمان لج سللا زيبزع كلاب نحتما لج رلوقنف * رصق قام 1

 ناك ةتسمحلازواحنفولا ىبهف اهمعت نمدسأ ىب ىلع حوريامب ءادفقوأ ًاماقتنالا

 | ءاز يلا ع نحالا طيلس اهددر/ هي | ةنيبل ىلا بصقلا هبت مجراءادف كلذ
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 | ىدبنلا ريهز نا ىلعدرلا ىف ) وهيلعهللا لص ىننلاهلعتسا كلذلو .ىزئضةمسق ١

 سيعلاانب ىمترت سيملاراوك |ىلعهماهتىروغ نم كانيتادل لاقو دفولا عم ءانأ نبح أ

 | ىناهيعارتعبأو اهقرفواهقدمو اهضخمواهضحب يفهل كران مهللا هلوقب هيلعدر تيحح |
 أاباتك<عمدعبو علا داولاولاملاىهل كرانو دمثلا فلرجفاورمشلا عئايبرتدلا | /
 قده ىنباي كل هلوسرو للاب نما نم عمال سلا دهس ىتب ىلا هللا لوس ردم نم د
 د راجل قاسعلاوذو سي رفلاو ضرافلامكلو : هضيرفلاة فيظ ولأ

 لالا ليلا بلوسر جيل نمدجمو لال ع 00 0 0 ظ

11 

/ 

 قدز ةدزرفلا 0 رثنلا نع هنأط ا ملل 0

 ىلغن اهمن اوج تلظ تربس اذا ةحشكسأر تدزءامحالولو 5

 0 ا ديراداشم هيج ءاطمش .ةثبن رش

 ظ 00 عضوو ابهر رونب 0 اذافىرخأ



 نودلئاوالا هلامعتسالوادئامىناكاو رخاوالاو لئاوالا ةلامعتسا لوادنامأ|

 )و١(

 لغافلا مسا ىلا هنيوحنو ىئالثلا لعفلا ىف ماغدالا كفك امظن وأارثن مالكلا كلذناك |[

 ىنتملا لوق ىف

 مريموه ىذلارمالاللحيالو للاحوهىذلامالامربءالف
 لوقيناهنكميف ةحودنمهنع هلو عونمم كلذ لثم نا عم

 مريموه ىذلام مالا ضقنإالو 2ضقان وهىذلا مالا مربيالف

 ماهتى أل وقىفعطقلا ةزمه لصوكو
 دلاو ةفأرو دولوم ماظعان * هلجانمنامزلا ىناقليحبصأف

 ىرتحبلا ل وقكه رك ذمدقت نمر يمضب هتفصو فوصوملا نيب رفلاكو

 قاعتملااهب ىلق نمدجولا,بو *# قرفتلا مويهللابابل تفلح
 هلوقكلوعفملاماقمريمضلاةماقاو لعافلا مءايفماللاو فلالاةدايزكو

 ميهحلا نم 0 # مفر ازلاومهتنباءولف

 [| ةددعتملا ظافلالا فن اك اماما و لامعتسالا حبق عمهزا وجل نحلل عجريال كلذو

 هلوةك نزولا لجأ ن مر سعب هنالر عشلا ىفهريغب هلبدبت نكميالف
 اهتاه كل لقيم كسفنءاركب فراعالا كف مرك أقلخال

 ةفولأمالو ىنعملاةرهاظ ريغةيشحوةملكلانوكوهو ةءارغلااضيأهيويعنمو

 .فاتخيلوالاذ جيبقبيرغو نسح بيرغىلاىشحولا مسقنيو لامعتسالا ||

 ىف مهرضحو مهودب سانلا لب كلذ , فلتخيالجيبقلاو تافاضالاو بسنلا فالتخاب

 ظافلالا نلاقي نأ 55 اذاو قلطملا نسل |ىوسنامسقلان اذه 0 ءاوسدهحاصتسا

 امهدخ (نانسحلانامسقلاف حيبق مسقو نانسح نامسق ماسق أ ةثالثولا مسقنت

 ذا كلت نآرقلافينأ هيلعو هلهاو نمزاا سحهلامعتساىف فلتخبو. رخاوالا
 د1 122 ل ير 0 _ _ _  بميييبب
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 ظ هناقرع فربعلا ىف ىظو . ارئاز هلزاك نم روزأو .. هلوقو
 ةملك ىفنيلثما ماغدأ ىلا اولدعدق ةغللا هذه رم عوبش, مهنيذلا برعلا ناك اذاو

 ظافلالا درت نا ثلاثلا » تاماكلا» كدظاف ددعتسا ىفدعتسا لاقف كلذ نم ارارف

 بيطلا نأ لوقكاضعب اهضعب عبتب لعفلا ةغيص لع

 ىلبقال ناسحالاة بج نمركشلاو قهج نمر وكسشملا حا اهيأ
 لص رسندا لضفت شب شهدز دكا سلع لعل محا عطقأ لثا ل اقأ

 هلوق ىف فطعلاك لصفلاب عونلا اذهنع حبقلا عفتريوأ[

 لازهلاديدش تقالاو فيسلاب # قزرلا بلطاف سانلا دسف

 ىلاعملل بدتامثررب اونشخاو * نلوعفناو رضو ررماو لحأ

 ناك رسملا اولتقاف مرا ربشالا جلسنا .اذاف ىلاعت هلوق ىف حبقال هنأ عت اذدهو

 عباتت عب أرلا * كدص سمح لكمهلاودعقاو مهورصحأو ,هودخو مهومدجو تيح

 رعاشلا لوقك ثافاضالا

 عمسموداعس نمىأر مي تنأف 2 ىعجس|لدنإلاةموح ىعرجةمامح

 ىفاك طسولا ةنك اسةريغص تاملكف ناك اذا اببع تافاضالا عب اتت نكي امبروأ]

 ' أ دحاو وحن ىلع ةددعتم تافص درت نا سماخلا ٠ حونموق باد لثم ىلاعت هلوق
 احمر فصيمامت أل وقك

 هدسج ىغولاموينتمرمسأ ىلع هانباةوذ وف مو
 هال كو الاف هضارع .' هفقثم © هيدا, ةرام

 جف وهامتاهريع' نوكي ظافلأوأ ظفلرك فينا ىهو ةرفانملابويعلا نم ىناثلا
 دجوب ىذلاامأعوضوملاب ةقئالريع'ةروكذملا ظافلالان ا ىنعمب ركّذلابىلوأ اهانعمإ]

 ءاوس هانعم قوهامم هريغب هليدنت نكم (مالكبلا درو اذافدحاولا ظفالا ىف
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 اهموجوداب ءاجعد ققربلاانس + ا دس كبد _خ ىلع لاخو

 بنين اكو ضيبلا ىهامتا ناسحلا دودحلاو دوسا لاخلا نا فورعملا ْنافأ

 رشخا ذوعلاو دوملا قافمعأ « اسف بخ كتقاز ةروص ند
 اهنمو © مرالب سمل اذنغَو ايذعن وكي نارضخالاةوملا نآشناىلا نون هناك

 لوالاءاسقأ ةسخح ىلا مسقنتو هيناعموأ هظافلأ ىبيكارملاءالكلا ىهو ةلظاعملا|

 اذأ هب قطنلا لهس ماهم ناف ىلعو نعو ىلاو نموحنمالكلا تاودأب صتقشامأ

 نم هصخي عضوم لكلو ناسللا ىلع اليقثدريلب لهسإلام امو هأوخا عمدرو |

 ماك ىنأل وق كلذ نف ةدشلا

 بكناهرك ارك نعنماهقفارم * ةيحراانب تحار دلاخ ىلا

 ىرطق لوقزاجل كلذالواو رك ارك ىلا نيفاضم نعو نم عامتجا لظاعتلا ًاشنف 0

 ىلامشو ةراىىبينعزم ةئيردحامرالىارادقلو

 6# اهنمو ع

 دهاوشاهيلع اهنم اهل حوبس ةرمدعب ةرمعىف يتدعستو
 هلوق هنممخأو ةلظاعملا ىهتنم وهو |

 رافتغا اولأس ىتلا ءاودجو هيلاىرست مهدوفو تيبت ظ

 أعم مهعم هل مهماهو م

 اهحئانم نهىنيعوالا بكرلا ىف ٠ اهبمأ نأ نع ل يلا راد

 هنمو فورحلا ريركم ىناثلا||

 ربق برح ربق برق سبلو « رفق ناكي برخح ربقو

 8( ةجادخ نإ 3 00



 ا

 دي ءاشنالا بوبع 3+

 1 8 اقلاربخصت فويل وةكنحللااهنق هصخنال لاما هب ةصاخلاهب وبعاهيدصقتن

 د. ترغصاذا ةراشالاءامثسأو ةلوصوملاءامسالانأ عم ةيناثلامالللاامضب
 3 وايتالا ىتلاريغصتىفلاقيف اهلئاوأ مض نعاض وعمرخاوأ ىف فلا دازيواهلئاوأ
 رعاشلا لوق هياعو كلايذ

 دهزنم كايذوىداولاكلايدب * لسقألو م و ماىداولا كلايذب

 , نع ةلاغنع ءانربغمتلا اسد * تملوت نوال ١ اذا نللَو

 ىنتملا لوقك هطئا رشف وتم ريغ نم ليضفتلا لعفا ٠ ءابنكو

 00 نسحأ ف يسلا# مدنح ريغ ىسأر ملأ فيض
 ٍظلا نءىنيع قدوس أتنال © نكاد اتايح وراح

 ظ الن ًاالباوصلا ولبقتسملل ل عفاو ىضاملانمزان ظقناا ًاعمطةهلعفأالوبل اقكأف

 هلوقىف كا ذلا لبق رامضالاو

 017 روع ره نع الغلال ءوبناك زج

 اة 8 ةصاخلا

 ايباو منعا انركا * اورصقافنيلثم لتقلاو اد رجعه ىدأ

 | هقحامميدقتاهنمو ريساوىفعادعب هلوقب كلذ ضقن مث نالثم (.يناالواتنا

 | ةداعلا ف سملا نايتالاا بنمو * صاعنبا تضر عناا ريم خابف * وحن ريالا

 ًْ هلوةك ف رعلاو
 1/11 تالا !ةيا, دلي «نلا



 | اميلس نطابلا فناكناو رهاظلا ركنتسم ةمدبلا عين ناك امكلذب قحايو ظ

 تاك رتسلالبفطلا قا ويلا وهلوق وقد و اهدل ولقب قاوم سارا وقوأ|

 أ نوتيزلا تيزىفغلابينأدارأامنيحنارقلا فى اعتهلوق ىلا رظناو طبرفتلا ةكرد ||

 رجالا ىلعالات فاسأل و تام « ايزاق ل كرأ الذ الزأتمسقأف

 مهضعب لوقك
 ىريس هللاب رفك * ريكهيشىننا

 ريغصلال فطلاق زار * ىبهلاو ىر تنأ
 ظ ريست نأ | ملعمسقيئ ريس للبدل وقوةيطغطلاوهرفكلانال سبالعأ ًارفاكمل وقب ديري

 ءىضااهتيز داكيلاق ثيحداكي هنرق طارفالاب قحتليداك,بولسالا كلذنا معو :

 ماعلا ىأرلا هيلا ليي ىذلا ماظنلابعوضوملا لخيالنإ اهنمو * ران هسسمتملواو
 "مي راتلا لاجر نمر يهاشملا ركذنالناو ةرونلاىلاةوعدلاو ةيكأرتشالا حدك

 | باقلأ لمعت فالكميظعتلاو لال جالا بورضنمهنوقحتسب ام ةنورقمالا

 ظ ربط انصح و ىاكتملا داعم وحن ودمه ن1 لاجرلاءامظعبسانياموفرششلا

 | عوضوملا لاختبإل نا اهنمو * الشم ةديرجب حاصل ءايلعلا ةدسلا بحاصو
 | اهبنمو#*ندلا اديبيرسال ملل از رضاحملا سانلا ىفو ةند تاداهشتسا

 ظ قرطا#م عوضوملا نوكيألن او ةدحاو ةياغىلا ىد ون ىتلا ظافلالا نم رثكتالثا
 ظ ألعلا ةدْئاو ا ع تالا

 | ناو هتجيتن ىلالوصولا مهيال مهمئارغ ىلع عوضوملا نوكيالن او لهجاراضمو
 ظ هلوتكاةوذ ظفالا رهاظ نسحال

 تاطقتت ةنابو فلقد ءام * اهرادط حمو يح اهودَسف ظ
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 7 ايل ع لا نيج سم بببشتج

 ىلا رظنا ءاهعقاوم ريغ ظافلالا عضيهرايتخاع رسابتلا فرغت نالوا ىناعملا

 عاج عانم ظاوج ىرظعج لكرانلا لهأب كربخأالأ ممسوةيلع هللا بص هلوق

 مسجلا ليوطلا ظاوجلاوةظعوملا نعفاجلا ريكا ظيلغلا ظفلا ىرظعملا

 مون سلاح ىنم مكبرق أ ىلا كبحأ مكربخ الأ هلوقو رطيلابورشلال وك الا

 لد.داكت ظافلالانا ىرت كنافنوفل يون وفلأ, نيذلاا فانك أ نوثطوملا ةمايقلا

 لوقك ايدأ هب ملكتلادمحالاميف نوكبألنا هبادا نمو دش رم ن ودب اهم 0و ل

 نبقلا» مرعا

 لوح مءامتىذنع اهتيهلأف  عّصرصوتفرطدق ىلبح كثف

 *  لوخي ملاهتش قتحسوقشب: هل تفرصنا اهتحم نم ىباماذا

 ساونونأ لوقو |

 رعسشلا ةيليلن دخلا ةدروم *رصقلا مد_خ نم نيند_كاةدهانو

 رحسلاعدخ نمر عشلاوابعداخأ# دهثملك ىفراعشالاب تلزاف

 رصعلاعمىلا داعيمريغىلع * تلتقاو لاضوللتباجأ نأ ىلا

 نم لش ادزرولاك ةلومثع ## نينا كرادو الاهأ ابل تلقف

 رمح عملاجرلا لصو ن..هللا ىلا# هنا لما اهانغ الاف

 ىرزو عم كرو م.راي قتعىفف * امرحاذه ناك نا يبرشأتلقف

 ىرخنئاهتعمدوه_:هنذاتومأ * ةربعب تلاقف اسش اهتبلاطو

 ركبلاعزج انف ركبةيريوج * ىللوقت ىفنو قفر ىفتازاف
 رجبلاج+ ىفموقاياهميتقرغ * ةدل تطسوت اناصاوت املف

 رمغلا ىف تحيل وىلجرتةلزدؤو# قءاجف مالغاب ىنمغا تلقف

 رعقلاىلا تحرب ليجلاب ىكرادت * هناو مالغلاب ىحابص الولف
 0 ا ل ا يو نس



 ع 2
 نسح قاخيسانلا قلاخ * مبنيباشيع تئشاماذاو

 ِ ةباتكلا بادأ ٠
 أ هيلعلاق ممماهف اومهبلا بتكي نهرادقا'ىشنملا عربا ءاسمووطاخلا ةباعراهنم

 الفاو أ لاو وأ كلمىلا_ 2: اذاف نومهفبامع سانلا اونا مرا

 هإضفوهيصنمو هتلالجر دق ىلعالك بطاخيلف مهنقوسوأ سانلا طساوادخاوأ

 اريغ اقيرط كل_س كلذ عري اذاف هتلاحو هتازنموهيراهمو هتنطفو همارتحاو

 أ لعا اوباع كلذلو هحللا بى ثلا# نع اقئالاظفلهسيلب ملاذا لزج هانم دتعبالو ةكولسم

 ظ هلوق ىف ءاوعلا باطخ كالملا ب طاخ نيح ص وحالا
 لمفبالا لوي ثيدحلا قذم * مهضعب ولوقتام لعة:كارأو

 أكيد اقدصك ماوعلااهبحدمتةبجاو تافصب اوحدهينأ نعد ا كولملاماقم ناف

 ااحدماذهناكناو نوخمتال تنأ كلما لاقبالف ةبامالا ظفحو دولا زاخو

 ددشا اذهابدل لاقف ماجحبهبلا ىنأو مددب جاه نيحىوحنلا ةمقلعولا العاوباعو

 كطرشن كيلو عزنلا لجعو عضولاعرساو طراشملاةبظفهراو مجاحلا بصق

 ناكءادف تلعجماج+اهللاق ابن اندرتالو اببانهركتالو ازهكصمو ازخو

 ىديبزلا ب ركيدعم نيورمالا اهرابغ قشبال ب رحهذهواهنسحأال ةمنصلا هذه
 ريعءانهلاىف هلوقت امو ىغلا باطخ نياسبىك زلاباطخف لاقمماقم لكلزال اذهو
 تفاخي لئاسلاو مشللا عم كثيدحكس يل مي ركلاعمكئثيدحو ءازعلا:ىف هلوقتام

 هيسساتت بيهرتلاو فطللاونيالا هبسانببيغرللاو هلوقب ره ىطعملاو هلاثو-ىف

 ماقمو ءاجءهلا ف صو ىفهلوقنال ءانحلاةفصىف هلوقتامو فنعلاو ةنوشحلاا

 1 نمو بانطالاوةاواسملاءاقم ريغزاجيالا ماقمو ركذلاماقم 0

 نماهنمدسسقبام لعلدب تداتناباتلا و شالوا ولانا مع ةغللارارس
 5 5 5- هصاط لس ةسفخممل ٠م ميم ع مه عمم هاولادعال لع ب رصعم بع بح ميش يس منش افنان ج 62 بيل



7 0) 
 05 ل تةيتلل ىف ىنوإ انا ىديأ ىفام دي

 ال ضمد رقك 1 ةامدأملا ةراعاو وم ام جاردا وم كا
 رق فاس رخآو رضخ تالينس عنك تاسع م ايأ اهتللو تاكحاض امايأ

. 

 نا لنادرخلا لل رد طم < ناز امل طاولا ل وقأ

 نكلوىب تلقف نم وثملأ * اهيت لاقف تيم نم ىحنأ ش1

 ة(هلوقو# ظ ع
 اسوبلمةح الملا بوث نم سلاو. * .؛ولولردمق نع مامخحلا درجت

 ون اب كل وسوتمت نادقل تايف # هدشاوورب ول نمؤلا درج دوو

 يطع تحرم زغوا اة 1 قدار 3

 فذكالو اهذخ لاق * ةلمقب ىلدجتلق ظ

 للا ني ليسوا احلم 4 ..ىردأال اياك تف دفا ٠١ هلوقو
 رس ول نانسرالا نأ. < :ايلؤكنلو  نلقنلا كلل

 ليج ر بصق مرجام ريغنم *انرجهى ع صمزأتنكنا هلوقو
 لولا عنووللا انسحف * انزريغانت تلدستناو

 انع ايلطلنإلا نوملظن :» . ةانضقباترصع انياب دق :١1١ ةلوقو
 اهجابحلالان مي * | االك ًاثارتلانولكأب

 171 هلوقك ثددحملا ىفو

 نطولاس يرغ ىعريام لو * مهماط راق ساتلااسنإل
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 غاصي ناثلاثلا * همجعناسالك ةحاصف لمجيو ةمكحنذالك العإهنا هتافص

 ىنعملا ىلع ةدايزلا عاطتسا نامئرادتقالارادقم ممتدنمو هظافلاربغ ظافلأب ىنعملا

 همحاص نم ىنعملا كلذب ىلو ان وكيل فرصتلان سحأ لاو ةيلاعلا ةجردلا كلتف |

 مالقالا ةنسأب امدلا اوكفس دساح ةوادعاوفاخ اذا موق ظ

 ماسح رأرغنم دفناو ىخذمأ هداد باك نم ةبرضلو ا

 مهناداعمو# همالس مهتملا ب ناف# بابلالا ىل وأل اعف نم تسيل * باتكتلا ةاداعم |

 ايانملاوىنملا ةمزن وكل موقب كنظاموةدوابةمينغو ةدئاف تقداصمو * هماد |

 ميعنلا باوثاروطوه تايملا مسىرخأو ةابحلاءاماروطو#مدلا ةرمحو معنلا |
 مظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشي نم هينا هللا لضف كاذ محجلا باقعةىمو ظ

 هي ةءاتكلا ناكرأ »+ ظ

ٍ 

 ٠

 03 نأ ىهو ةسمح نأش ىذ ىعالا» باتك لك ىف اهنم دب ال ىلا ناكرالا |

 ناب كلذو عطقملاو علطملا داجأ نم بناكلا ناف ةقاشر هيلع باتكللا علطُم ظ

 هيلع ىنب ىذلا ىنعملا نم اقتش م باتكلاردص ىف عدوملا ءاعدلا نوكي نأو ظ

 نا ىغشضش ناك ام ىلع 0 هب وووضم نانك و دس ىدلاو لوقك تانكلا |

 هلضفب لكو داشرل' ليبسملا هقف وودادسلا هللا همهلا زيزعلا ىدلو٠ لصحي الأ

 ةب..انبرخآ ىلا ىنعم نم باتكلا جورخ نوكي نأو هلعف همركب لجو هلقعإ
 ريغ باتكلا ظافلأ نوكي نو ةيطتقمالااهضعس ةذخ"يناعملا باقر نوكتلا

 اهناعماسلا نظي ابي رغ اكبس ةكوبسم نوكن ثيحب لامعتسالا ةرثكل ةقلواخم
 هس صمم هواك
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 ءاوس ةملك ىلا ولاعت باتكبسلا لحأان نيبسيريلا منا كيلع امتاف 0 !

 الإ 00 هللا الا كدعت الأ 3

 - مظنلا رثث 4
 رئانلا ذخأي نا لوالا ماسقأ ةنالثىلا مسقني ةيرعشلا تايبالا لح نا رعا

 ١١ || هبحاص لاثمو شاف سبع اذهو ةدايز ريغ ن٠ ةظفاب هرينيف رغشلا نم اَتِس

 ةبسنوهباءناك انبمبلقأ لكشملا هلوحو هددبف همظن نقتأ دقعىلا دمع نك"

 رعاشلال و3 لح ىف يضعب لوك عارتخالا ىلاهتبسن نه ىلوأ ةقرسسلا ىلا هبحاص
 دعستو دابعلا ىقشن اك ىتشت * امتدجوداللبلاىلع تريم امل

 دابعلاىريعتاك ةداعسلاوةواقشلا اهيريعت اهنا تدجو داللا لعتررم اميح لاق

 هلوق ىفاكرئانلارذع ةريغت ىلا ليبسالامر عشلا نمضت اذأ معن

 اناس نب لهذ نم ةطيقالا ودب # . قب اجيت ل نزام نيزيسك ول
 هطيسو هيلا لامالا تناكرمأب مهاذاىذلابالو «ةطيقللاود ىلب أ حيبتست نك ءتدشل
 هرثن نا ىناثلاو الذملا فيلا قيس لوقأو لمالا ب رقأو لمهلا لمحأ أكل 1
 ظافلالا نم هيفام ردقب نسحلا نم ممجيو رخآلا شعل يب و رفظافلا لانإ

 ةأول وا نيب عمجس نمكت نك مءالا# منا اهماف ةيقابلا ظافلاللة من الملا ةلسجترلا
 عرتسملا ةهباشم نيرمأ لواحي هبحاصنال عاونالابهصأعونلا اذهو ةاضحو
 ديفمريغ عرتخ تولسأ نم بعص كشالب كلذواهريغب ظافلالا ضعب رييغت و ىقابلل

 ظ مهضعب لوقك رخآب ولسأ ةهباشمب
 او لك ربو ةغالبو د ةدكج ندا لك الم ءاَدَحو

 مالك لا فرعاذاو رمقلاو سمشلا ريسقافو رهتشاو فرعدق ىمالك لاق
 | صئاسخ نمو )ةماسولا هيلعلدنالالهنقرلس نم نمأو ةمالعع هل ةف رعملا تراص

 2 سما يمس لاس سس سيم لسا ليسا 0[ 0 أ11ذ1ةذ1ز + 111-95

 الامم
00 
 ا
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 نذاب نيحلك اهلك أىنوت ءامسلا ىف اهعرفو تبان يطل ة ل رسمك
 تنهرب ربخ لقن قايسىفراكنا عض وموأ تالع ليلعت عضوم تغلب اذاو اهءر

 عضوموأ مهقاخاودهشا انانا نمحر لا دابع مهنيذلا ةكئئالملا اواعجو هلوقك
 لاكلا ركذ همش اذوأ تدك اسيساتوأ تهبشو تذيب امينموأ تالع لئلعت
 لاغت شالا مزليف ةركفلا ةيبرت ةجيتن لسرملاف مومعلا ىلعو لاثمالا تبرضوأ|

 عجسملاو لدجلاو ةرطانملاو ةمكحلا مولعهك هتوقو ركفلا:لامجحب صتخي ام
 نمةعلخ ظفاحلا ىلع سالتخالا ةكلم علب ثيح هنم تاظوفحا ةرثك ةجدتن

 فاكتلا نمصلاخ جيحص ض رغ جلا بابرال يناناملقو لوالا لئاقلا للح

 مهلوق نولضفب مهارف تا لاقتنالاو جانا هقحام مدقتب

 نييرصعلاقوذلابابرأ ضعب ناك اذا شحافلامالكلا ىلع مالكلا شحافب

 فاوق ىلع ةديصقلا ءاننانأ معزوهبف هلامح عر عشلاىفد.قلا اذه لقثتسادق

 ردصلا تابتاكم تناكدقو ةّيقحالا ءذهب ىلوأرشنلا نكملف شرغلاب ىفوأ ةددعتم
 نسحلا باتك ىف ىرئاك اوفعالا عوج.لا اهيف دجوي (ملقو لسرملا نمدوالا

 سابعلا نب مهاربا ىلا بهو نب نسسسحلا نم ميحرلا نمحرلا للا مسب بهو نبا

 الو اتوتَم سلمأألو انونف لو-سأ اباتك تيأراف كباتك لصو كيلعمالسلا

 ةسارفلاىرسشب وىأرلا ةدعديف تزجتأه نم علاطمو عطاقمنسحأالو انويعرثك أ
 كلذ نمو تاحلاصلا م ةتمعنب ىذلا هللدمحلاو اغولم لمالاو انيقب نظلا داعف

 هللا كس ىنلا ناكو اضبأض رغلا ىلالاقتنالاو ماتخلاوءادتب الاف دئاونع مت

 يلا هباتك كلذ نمو ةحضاوةرامدب ضرغلاءادأى وس “وشب نعدأل سو هيلع

 عستانم ىلعمالسمورلا مظع لقره ىلا هللادبع ندم نموورلا كلم لقره
 عل مناف ن نين سم ك ارجأ هلا كنت“ ريوس أف ماللسالا ةيا ةياعدب ك , كوعدأ نافدعبامأ ىدبلا



(6) 

 | ةلمعتسملا ةيرعشلا نازوالاب نوز وملا:مالكلا وهو موظنم ىلا مالكلا مسقني ٍ

 اعطق هب ىل'وي ىذلا وهو عجمسلا هنمو نوزوملا ريغ مالكلا وهو روثنمو

 مالكلا هيف قلطي ىذلا وه لسرملاو ةدحاو ةيفاق هنم نينرقفلك ىف مزتلبوأ

 اهريفالو ةيفاقب ديبقت ريغ نم الاسرا لسري لب !ءازجا عطقبالو اقالطا

 بتاكلا ضرغل عجأو علا يناثلا كلذو دئارجلاو بطخلا ىف لمعتسو

 ءادا الا هينبع بصن نوكي الف ىفاوقلا ةفلاخمب هل ةيركلا قالطا نم هبق امل

 برضلا اذهىلا اوجنج هنع نيرخأتملا روصقلو مجسنم لبس مالكب ةرابعلا

 تائيساسمب نورفكي تانسحك ةييرهاظلا تانسحلاو عاجسالا اواعجو لوالا
 لصو وأ اوفع ءاج اذا عجسلاب سأبالو درابلا عجسلا فلكت مهيلع اهرج

 نسسح نيبو ايفاو ضرغلا ءادا نيب عمجلا ةجر دىلا بتاكلاب رادنقالا

 عمسلا عرقام ةمبدبلا لع لاقف عجسلا نسحأام باتكلا ضعب لئ#ةرابعلا
 || يتاكلا ةليخخفدجوي ال دق هنا اذه ىف ببسلاو اذبك ل اقف اذام لثم هل ليقف

 ىرجلا ةفلاخم ىلا رطضيف ةقباسلا ةرقفلا عطقك هعطقم دوصقملل مالم قعم

 نوكتادصقت امنا ظافاالا نا تملع ثيحو عطقملا ىف ةقفاوم ةرقفب ىفأيو
 ميسم امم ظافلالاب ةيانعلاف مظعالا دوصقملا ىه ىناعملا ناو ىتاعملل ابلاوق

 اذا كنا لسرملا ىف جضاولا قيرطلاو توقمم جمس فلكت ىتاعملا نساحم

 ةرحبش نم دقون ىلاعت هلوق اك احنْضأو هلمح اثم هتنضؤو افوصوم تاكاذ

 بيترتنوكيو رابهسسعملواو“ىضباوتيزداكي ةيبرغالو ةيقرشال ةنوتيز ةكرابم
 ىنمعطي ىذلاو ىنيدهيووف ىنقلخ ىذلا ىلاعت هلوق ىف م عبطلا بح ىلع فاصوالا
 قاخاذكه بيترتلاناف ىنيحمم ىنتييىذلاو ىنيفشيوهف تضمماذاو ىنيقسي 2

 ةملك لثو ىلاعت هلوقكورشت 3 ”توموأ ءافش افلا ةنقاعلا يلع مل ع * بارشو ماعطق
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 هلوقك نس | ىفةروصاهلدجوتال ىلا ةصقانلا تاهيشنلا لامعتسا [|

 قئامملا لما تار © قضم ناو

 صاخبتلا ديرت تح طابترالامام اهضعبب ةطبترم لمجلان وكت نا اهمو ©
 رايتخالا ىف قوذلا ةمالسو ةركفلا نسح عم لصحيهلكك لذ ةبسانملا كيفكتف

 ةرثكو ملسلا ركفلا لهأ ةطلاخمب هجالعمزابف اميقس ركفلا ناك اذاامأ
 ىتكيلا ف ةءارقلا ةركاو اهاننح حرشو داقتنالا بتك ىفرظنلاو تاظوفحلا

 ىزوجلا نبالءاك ذالا باتكك ةفئاطلك غباون نعر 'وبامةياورب ةقاعتملا

 م

 -# اشنالا ميلعت ة ةيفشا ْ

 ىلع هراصتخا هنم بلطتو راصتخالل بكري دا رمل ع ىدتبت

 ةبيماع ةرابع هلعضت اضيأو اههباشي امي وأ ظافلالا هذه سفنب دارملا هجولا

 حرشن كلذكو ةحيحصالم اهتباتكب هسعأت مث م ةلجةلسج ةنوحام ظافلالا

 كلذ ةباتك و نعملاب اهمداعاب م * تاقامةداعابالوأ هفلكتو ةهفاثم ةياكج امنيا

 العاج ةرابع هلعضتو همهف نم هنكمو ىنعم هلحضوت اًضيأو هدنع نم ظافلأب

 مما هضتقي اهسح هعضومىلا لفل ل كر انم للق و ايمشا مضر

 ةلئسأ ةئيبب ةكلم عوضوملا ءازجأ لمجنكاذكوالوأ همهف نم هتدكمىذأا
 | ريشياملا وسلا ف لعجتو امظتنمامالكديفي رخآآلا عم فلأ اذا باوجلا نوكيو

 نوكت ةيذأ اراعشأو ةيوس اًرابخأو ةين ارقتانا هل ؟ةقئاضاوباوخلا ل
 هدشرت و هماما عاطتو اهياع ةباتكلاو اهلحبدفلكتو ظعاوملاو قالخالاب ةقلعتم

 اذك لدب اذكب ىتأينا هنكمي هناوحالصالا ةيفيك ىلا

 ( رينلا  مظنلاىفف ىلا مالكا ماسقنا
 07 0 ا سسسس ب ا اة رص



 هجو اونما نيذلا ىلع لزنأىذلاب اونما# سذنت اذاجسيصااو ىلاعت هلوق ل
 تافط نم قتشياملامعتسا (اهنمو) 0 وهلاو توكس نحو راهنلا |

 دربم ءاملالدبو ةامحلا عطاق فيسلا لدبلوقتف اهمساب ريبعتلالدب هلالا لاعفأ

 هناكم "ىثلل سيالملا لامعت ساليبقلا اذهنمو ىبنلا ةبلاسرملالدبوليلغلا ||

 سكعلاو لكلا لدب َءْزِط ا لامعتساوجاتلل ةعضاخ شرعلاب ةطبتسم مهبولقوحت

 ىندكك أتلا تاودألامعتسا اهنمو * قعاوصلا نم ,ماذآىفمبعباص أن واعجم وحن

 ماللاو ناكو ديكوتلانوناو ءادتب الاءالو دقو مسقلاو ناىهوقنلاو تابثالا

 عماسلا ىسنامت ادهناف ةبسانملولو عو ضوملا نعجورخلا مدع اهنمو # ءانلاو

 هسفتنالاديدجاعوضوم هيلا قات نمكن وكيو تئافلا ريثأتلا عيضيف هتفاسأام
 || ىضتقيامبق فامعلاواو فذح اهنمو # انناث هتنقلأام ىلا تفارصنا دق نوكت

 . || رصتناوهماما مهد رطهمهسب مهامر هفيسب مهيلععفدناوحنتاودالا ىقاي اذكو هقطع

00 
 اتيذ اكلسم م م6بكالس * رعو قيررط ىف ليلا مهب

 ناك كهبرا كل مكبأو وحمباوجو لا“وس ةئيه ىلع ةزمكلا 0 ٍر و

 ناك اك هبرا دحأ كلءال نم غابأ اذهناف سو هيلع هللا ىبص هللا وسرهكلع

 0 ليبقلا ادهن مو -وهيلعللا ىلد هللال وسر هكلع

 دمعي ل دنهم ىأو ئنبح * رئاضب سمأ تاقف تسحاولاق

 || ةفيطل ةياكح ىقلا عم ىف لوقتف اهعقاوا ةسانملا تاملكلا لامعتسا اهنمو *

 ىتهذا حو_ضوب ةحضاو ةياكح ىقلالوقنالو ةفاطاب ةفيطل ةياكح عملا ى لأ

 1 الوأ تامدقللان 5 نا اهنمو # ملعملا جيضو ىف ةدئافالف ةحضذاو تناك

 مدع اهنمو * لوبقلاب اهاقلتتو عماسلا سفن اهرظتنتل رخالل ةجيتنلا كرتتو
 0 لا ا ل لا



 ا
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 ديعولا رانب قدسلاكقرحا * هنأ ولو قدسلاب كيلع
 ديبعلاىضراوىلوملاطخسأنم * ىرولا تب شافههااضر مباو

 دحاو ىنعمي ةددعتملا ظافلالا هو تافدارملاو تاكريشملا نمريث ظفح اهنمو

 امرضمرستل اهدرومةف رعمو لامعتسالا ف لَذدت قلاب ملا لاثمالاةفرودو

 ىنعم عرتخم الف ىناعملا ةجردف ظافلالا ن وكتلة غللا ىف اصوصخ عالطالا ةعسو
 دصقملا ىلع نيعتست هب نف لك نم فرط ذاخناو هل ةبسانم ةروصب هيروصو الا

 نونفب وةرابعلا حيحصت ىلع نيعتستوحنلابف ةبسانم ىلا ة ةيباللا تزوعأ اًلميرف

 احيحص اركف ةرابعلا نمضت قطنملابو نيمثلا ىلاعلا مال لاريخنت ةغالسبلا

 رضاخلا ىلعرباغلاب دابثتسالاو ةيلاخلا قئاق, ادرس نكمي مهالاوهو 'عراتلابو

 نم بلاطلا رثكيو اهل ةفدارم ظافلاب عيضاوملا ظافلأ ليدبتب ”يدتبت كلذدعب و
 كمهو نم جرو عارتخالا ةكلم نتف ليدبتلا ةكلم هدنعداونت تح كلذأ|

 لفتن, هقف سفنلا ىلع رثاوم ربك أ مهولا نافنفلا اذهىلع لوصحلا ةبوعص
 ىلع تاصحت 'ىث لك ناولعتلو فلت ىلا فغش نمو حرت ىلا حرف نم ناسنالاب

 هانبتك ىذلا اذه اهبابسأي ةنوهرم تاببسملا ذأ هيلعتياصحم دقف جيحصلا هببس

 لقعىوهتسي مالك لك سيل نكلودوصقملا ىنعملل قباط همالك عارتخال فاك
 ريئأتلا حور هيف تناكاذا كيذكمالكلا نوكي امناو هبا ليمتسيو عماسلا

 كلذلو هيلا ءاغصالاو هبباجعالا ىلا عماسلا عفديامةوقلا لماوع نم هبوأأ

 ةنت'الاثارثثوملا لفعتستا|

 ه8[ تارثكوملا زن
 هلوقك لقاعلا ةفدلقاعلا ريغل عضت نا (اهنم)

 لحيإليللا غبصو ليحتستو * ةرهاس مجنلا نيعو ىنيع مانت



 كرا ادد

)4( 
 - ححي

 اا! مدر ااق ةلوزاك ينم راو
 لكيه دباوالا ديق درجنمب * اهانكوىفريطلاو ىدتغادقو

 ل نس لينا لح رم د ويلعك دلي (سمز دم لد سة يلق كل ظ

 ةلوتك رضفلاو
 رجف ةيجادلك ىشاوح فال * مهفو.يسنيلا موقلا نمىناو

 رهدلاتفتلاوكالفالا تعزفت * هفيسب رغديس مهنم لتسا اذا

 هلوتك“ هيف رصبتلاو مآلا فسار حالا ىلا وعدياموهو ريدحتلاو

 ا 1 كت د راسا د كوسا نديعلا ظ

 هرضملاب عا ناكف ق نإ ١ دصلا باقنأ ادعو

 هلوقك ةراشسلاو ٍ

 ادمسالعلاقفأ ىندعسلاعلاطو * ادعواملابيقالازتادتفىرسشب |
 ٠ هلوقك ةئنهتلاو |

 اهيف ىذلا كلملا كرام راد * ةكرابمىعدنن ايراد قحا

 ٍْ هلوقك ءان رلاو |

 دودمملاب ناك اماتكرده * ىلوننيح ديمجلادبعزا |

 دوجو فافعنم شعنلا ىلعام # هولماح الو هشعن ىردام ْ

 ' هلوقك ةيزعتلاو |
 نبدلا ةنس نكلو ةيكا نم نإ ةفقن ىلع ينأالكي زعمينا ْ

 نيح ىلا اشاعولو ىزعملالو © هتبم دعب قاب ىزعملافق

 : هلوقك :ةحيضيلاو |



 | ةنانالا ةكرشلا ضارغأنمض 000 نع زيمتم مالك عارتخاوه

 | ىلاو عارتخالا ىلا ل صوتى تلا دعاوقلا نع هيف ثح.اموهو ئملعلا مدقنو
 أ ىملعلا ثحابم نمو هيلع دعاسيامو عارتخالا ةيفيك نع هيف ثحبباموهو ىلمح
 | ةياوضملا ةعان-صلاو ظافلالا#ميلأت ةغانضو هيوبغو ةنانبحمو ءاشنألا بابسأ
 ظ امهلمجيامو

 د6 ءاشنالا بابسأ
 وهو بيسنلا ىهىتلاهيئاكملا نونق. نم نفلك نم ةيلاعلا بيلاسالا ظفح اهنم
 | ةنم صلختتو موسزلا ءافعو زايدلا لانأ نم كولد قلفتب اماركأف
 ١ رعاشلا لوق ىناك دوصقملا

 موسرو ىوالاب لواط ا_منم * تفعام ةادغلا افع كاوهت معز

 ميرك نيسحلا ابأ ناو ربص * ىونلا نام اع وه ىذلاو ال

 موحن كاوس فلأ ىلع ىسفن * تدغالو دادولا ننس نعت لحام

 نحلا راضم نميحلا هيناعي امو فاصوالا نم بوبحلا ىفام رك ذوهو لزغلاو

 ظ هلوقك هبعاتمو
 هرز "ام ىوحن ام لقث ىوهلا نم .* 'ىنلمحو .ةينيع مقس :ينراعأ

 هلوقكصئاقنلا نم مومذملاىفام زكذوهو ءاجهلاهللاقبومذلاو
 ظحاجلا جبق نودالا ناكام * ةروص بقا روش عيسعول

 ا 3 وجوب محملا نع بونب ص خش

 لوالازارطلا د #2 مهباسحاةسقرت "هوجولا ضي
 تحس - و .- سس سس سس عسسسسم

  عوصح مع سوم مام هكاضتشم دم ع دع 8-80 00 ل 0
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 ىلا مدقأ * هئايبنأ ملاخ ىلع مالسلاو ةالصلاوآ#© هئالا ىلع هللادح دعب |
 راصتخالا نسحوملا هيف تعم ءاشنالا دعاوق ىف اياتك 6# ةيرصعلا ةأشنلا ءانبأ |

 سعسع لوقأ نا لدف بولطملا ةلوبستفيلأتلا ةناتمىلاو بواسالا ةفاطل |

 ناك نادعب قساغلا غزب هتئشان عضب ىلع وبرياه هنممرصنانأ بغو سملغلا أ

 نادعب رمقلا علطتاءاس سس نعديزيام هنم تافنا دعبو ليللا لبقأ ل وقس قو |

 ئذلاو عرضملا لع ةخطبملاو روعتيشلا لع ريعشلاراتخ ا فاكه برغدق ناك :||:
 ادعتمسم ةالا هذه ىف هزارباتلواح ةيدعجلا ىلع ءاملاتاخافنو نامذيشلا ىلع

 فرعيىذلاوايناث ةعانصلا هذه نع نويبرغلا هبتك امم *ىثبو الوأ ةركفلاب |
 لاحت س| دود رفعأ و دهجىأ ف رص لقموىأ ملعب ماهفالادكو مالكلا رادقمأ| '

 الا ةملكه يف عضأالنا تيرحندقف اذه عمو نييراشللغئاسصلاخ نبل ىلا ظ ظ
 هللا لاسملف اطاغ هنظنؤوا اطقس همهوتبام لع مقونْف مقتسملا ساطسقلاب |

 ىرملا هبحاس اطخأ نانسوقلا بنذافألوأ ءايعلا نم هب مام ءافثلا هسفنلا
 ىمعالا ريصبس اذا بصل بيعىأو ||

 رفسمجبصلاو با, رينا ورغالف * ةخيحص نيع ءرملل نكنت مل اذا
 هر محرلا دبع دم

 سل يس سم يس سم م مم 4 مد مسمسللا
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: 
 ظ 4 هيبرعلا هغللا عمه رتمبحرلادبع دم لف

 < ىربكلا ةلحلاب ناكسمأألا ةسردع

 عبطلاب ظفحت عبطلا ق وقحنكلو هقيحر لهنا درو امكن
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