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 ةل-اس يف ةغياب ةموظن.هلو تا. سانملاهيذتقئامو تادأ سلا حئادمبا مف ىنأب و مساوملامايأ مهتيوازب بطخيو

 اهركذو ن١ داس سلس ذيفافصلا د ةعي ىض وعلا يلعن نسحذي كااراف اه ةيئافولا ةداسأاا

 هصئاماطوأيف ل وقي افصلا لهانمهباتكيف

 قرشمو برغرا: دق اهراونا * قرت ىهازالا ىهزلا اهب ءامس

 قرم يد ءاح دق قريشط * اهظفحي مواسم ةارواتطساوا

 ع 35 اهمال بهشنإ فك تن ان و وحنا 20 اذا :

 ققحتي نم دوبشم قا < * قئاقح زنك شرعالا ى ماق

 قش بت ,طلااجمرا راراهرألا 2 حئاوأ نم امثاعم ضان

 000 قةحملل تار 8 د 1 تلو كقروأ» 1

 قر طمناملاو ناحلالا تب ىعاف نإ لبالب حاصف تنَع 0

 قام اهقرب امك يلعأو انذ الحاموأمم هقار دقام هللا يعر

 قدي سيل ىذلا يعاسلا اهيكركي اهسدق جار عمو اهاقرم هللا يح
 ىفوت ىلامت هللا دعاس كلذ ريغهلو ةليوط يهواهرذ يللا

 انل هللارفغةنساا نم نا.ءش رهش فص ةن:ىف

 ه:؟نيملسمللو اني دلاوأو هلو
 نيماههركو

 4 فاو نيتئامرةرمشع ثالثة:سةلوأ ثااثلاء زها هيليو ىناثلاءزيللا مت وف
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 : ناويك 00 * هبيلاموي تراتثام اذاو

 اهتم هدف يحضأو هييشلا نع * هنسا# تلح فيهأ نم هيدفأ

 00( تلحلا انا [اشتنم >. طرفا ارئاز قاثا مل لوقا

 ( ىفو همسأ تفم يف هلو )
 ىنش ملكلاباق ىوملا حارج ىفو * هقطنه بايلالا رحس ىذلا ىدفأ

 يفوو ىلا ارا س25 نوب تلاي >2 هسمن ندع ىتسش انا لوقأ

 ( ءامدةلاضعل قد أريط شن هلو )

 11و يسيلاو ةةلوز فك مأ + ( هسا "كلاي :له زبقاي هللا )
 م طم ل15 ريت لهو ) *+ايلاخ نآقام ةرظ ندعو
 راظتننتو اوجوام كم انقودي * ( كاف الوضورال تنأال ريقاي)
 (رمقلاو نسملا كيف عمجم ىتح ) * دحأ يلا اقوشعم نسحلايف تسلو

 اموهللاومحر سعا ثنا ىن ركل دمت خييشلا هلاهدشن انسب ىلعريطشتاضيأهلو

 ماسييالا ةياغ يف اهنم انأ * يفانقلا تاهقهق نع ىناربخ

 مادملا قارف يلع ءاكب مأ * ىعادنلا طلاهكحض يرثأ
 ارطثم لاقف

 ١ در ينوستلازازعاو © مامغلا بودبابرلا جاهم داو * ( ىنانقلا تاهقهق. نع يب اربخ )

 ماركلا لمش عيبا رورسمأ *(يعادن ءلاطسبلا كحض يرلأ) * ( ماهبالا ةياغ يف اهنم انأ )
 ( مادملا قارن ىلعءاكبمأ ) * ينغحودلا ليابلاباطخ مأ

 هلو مذلاووجطا نم اههيفاملاءنعان ذا ديشرل أ رت 0 ا ةماقه مجرتمللو

 لثمالا لجالا 4 تامو #3 فاو نيستئاموة رمش يدحاةنسيلاعت هللاهمحر قوت * كلذ ريغ

 باص دوادكء لامن + هللا د ب.ءريمألا هدلاو ة ة.قزمش !ةفلق يدنفأنيسح لحبملاد>والا ه.حولاو

 نانزوزاتاتكو الطصاو ةباتكلا لق يفاعو هتنبادجوزو يقوقرباايدافا د دثع مجرتملا يب رثورايع

  تاموىدنادمح ةد.لطتموةقرششلا ةنلقءدإق همانزو اا ةباتك يدنادمع ل وتاملن كلذ يفرهمو

 2 هبلالقتتاو مالظلا خيشلاةيحاتمب قرش اوةزمأخارو هن اقلعت ىلعم جرتملا يىلو_ءاف نيره د دعب

 كياامملاو ىراوخلاو يرارسس ١!ينتقاو نايعالادادعيفمظنتاو هرك ذ زريعاو 1000 .كسو

 انفاو ةك جرعلا نيل عابطلا بذه«قاف رلا عمةرشعلا نسح قالخالا لي .حهبسأبالاثانن |ناكو دسعلاو

 ىدحاةنساضل ها هر يفوت ةريسلاوةرودلا حب جيبلم هيتءالام أ لخادتيال ةعبرشلا دو د>- ىلع
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 يا رايد رمد» ىلع مالم * ادش فندام بادكالاو لال 'اذك

 . 1( كاعأ هللاهحجاس لاقو)

 مراسح ءانتقا يف الا ريا 1 # 5 *ام'تاقك ١ قالا شمل لد
 3 .فاشترايف الا ركجنلا وأ * ةريكا |ناكش را ل الا منغلاوأ

 - للا توعلاك ل نيعلا نم امد ١ ةلاطلا مايأللا قس 3

 0 هيف ىلظلا ناكو اماتخ *# يرصنخم رورسلا ناك هب نامز
 كلا فخ نم نكل رونلا نع # مساوب ضايرلاو قاط شعلاذا
 مساو٠ تاب نه اجب ىمنغو * ةرحس رك اسذلا كلت ىلا يريسو
 معاوذلا 0 0 ىمضو اراهج # ايمتاصرع يف هيلا لويذىرجحو

 اما ؛١ كات نيب يتاذر منكا « نب قح وماناوو ىليلخ
 متاح لئاصالا بارطم حودلا ىلع © ادشام ةسبحالا راد ايلا ايف
 4 كهع نم حارفالا ت ةمضل ةجاعاو اهيف تعزانام لاط دقل

 مهارد رودك رد ن ءلملكأ #2 انمار جاز عاصةقتعع

 0 ودش لغم اهيلع ىنغو * احدلاىفرمهلا ف طخاهالجام اذا
 يمكحاخو لع يلوم هءريصو #* ىدلاتو هاوه يف قيرط 4

 روثلا لمح ديلا لاقف سورديملا نه-رلاد عدلا ىلع لخدو ةمامع سبل ةلهطا ضعي نأ قفتاو
 0 اذ_هنمضف ةلحدم كا ذنان ظودرسلا» ادبأا خيفلا كلذ لقيتي ٍ * ناظرسلا ةزوج
 هلاقامىور يلع لاق عالذمجرتملا غار املف سو رديعلا ديلا اهيف ب طاخي ىريكلا ةلحلا ءارعش ضعن
 لحلا ىعاشلا كلذ

 تاكن لكب ومس افيرظو * نايبلا نونف يدبأ اعرابو + ناعما قو زال ابدأي
 نالقثلا سفنا هنم تقفنأ * لوهج خيش ف صو ىناتءأ تقف * ناجلا دق ى زن عيد نم

 بهجلاو ةوابملا عم هارثو * ناديصلايلعت .كلاقدصتلق * ادرف راص هنأ خرشلا يعدي
 نالطبلاب فادغلاك دوس #« ه>وب لالضلا ىلع ى دام * نايذطاو لوضفلا رشكا كل

 يسوردعلا انيدأ هآرو # نا رقلا نمعأ رعشلا نما * هيلا لاقي اًذام يرذي دل
 ناطرسلا ةزوج روثلا لمح * فيطل تاب فص. هادتباف #* نامزلا بركك ة ةعاسرال
 أرحب ةمامعلا يمرول هنيل * نائيلا كاذل امثال ادغو * 0 ياو اكحاض ىنئاف

 نازيملا ليس قا كرك ال قدرا برقعك يدعو هف * ناتءلا ةكرب ولدلا يري
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 .قءول ةلاسر يع مغلي د مط أمستيم قوبا 0 ' لازالو

 تارقئدا نبأ ءا رلا دبكلا نع # 0 اولكست له انب امحأأ

 .ىبرغب ينتمر يت> ىونال امو * يوهلاو ةجادللاو يلاح ا
 .يلرثعو يبونذ وحع ةبون الو *' هطخ صهدلا 2 ْى تة.#س له

 .ىتطخ ريك ١ نهدلا دنع كلذو * اجحلا يوس هيلا ينذام هللا يبل

 تقشنملا ماها ىداؤف ا هن اهسوق مهس نعنإ-: 001

 2 ص لهح 2 ا كلا ثبأ ني ةنقوب عادوال تح عرب و #

 ةيسشعو يحض يأ «٠ اهمسر يفو * امضاخ ةيحالا حن يلع تفقو

 .ةقشع ةلل 1 لاهأ ن 0 د ملهم ىْؤَن ريغ امف رأ 0

 كره زف رآح يف تنن 0 اهب * يتلا ةضورلا الك ساو اموق يبيلخ

 يتلا طرقلاو لاخلخلا يلا اولي.و هب ايصلاو ةلاطبلا قح اهباوداو
 ني سلف اقوش قتلا ثيدحا ه اورك ذنال ىبشملاب ىبتملا يفو
 قىلغ دربرام ىحصقا كالذف اع ةءاننن وهللا 0 هويح دصرللو

 يتبحأ دؤوب هايأ رس مسسأ 3 1 موه كعل ْن دو اورالا ُثحعا دّقأ

 كرس ا قاط شعلا ذأ د اهلي حامأو ىلحأام هَل هللؤ 03

 يتمامعأ اسال ع 1ع لم لكم ٠ ادب د هلَّضف نسال حاصاي ام 0

 3 ةشاصأ 0 الذ رغم 3 ةزعو اريركد ل هبلا نا

 ةرضخ سرالام ّق أسوىع حتت دع ةرمغلأ وانس> ضرالا كال, ندكن

 يل ريحو ىرادو ىلها يلع تكف نب اهاهاو رحيم تقراف 59 هللا وف

 مرم ضاسدن لا كلاسعل ىنادبو د مرفصالاا يونلا 0 يدوصو

 ١ ةرسالا 0 نيبام اسهم أ # هب رق باوطأب يل اح يف د

 افاكنو ىو كم ينءمجبو #* اب 01 ا

 .ةلعشإ ريحه نه تأ رفز ي وس د اهلظتسأةل-اههق رأ ع د

 7-5 نسح هيسوأل أ اللضاف الو نب هر اديحاو ايف قلأمو د”

 ترقتسا ف ار هلا ىلع 000 2 ىمالا يلع قد فيك الق هللا كال

 ةلذ لك يف ملستلا هل ىلوأف * عقاو كشال نمحرلا ن ٠و ءاضق د

 اةهلحو ميعأ ند برش ىظحيو نب هلّؤسوه و هالو هعربب ن*و د

 هل الض لكل ىحاملا كمن ىلع د هاورمشل نوكنلا قبعي مالس 0

 ىاج ننيبد -_نمدجخلل
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 انع اطا مسنلا يدبأ اهفلبت + انعجش م السم رصم ىلع مالا
 ىتادق نزلا وللا نآسأ اماع * قااةضو رلا يلع تارحم و

 انذأ تفند ذا طرقلاو اهنأاخبو + امل الدظو اهلي يملا اعود
 انرع ةرطاع ءادرالا ةريستءم # ةلاسر هللا يف' كس انا

 اند ءترتشأ نبدا ىل هللاوذ + هنلارك 5  ىبنلاو ايضا

 ان زمت مه بءقرلانيعءاهردص نهو * #* ةذل . سفن دا يشأ اهاهتسشم يفو

 نأوأ ماه نمل لاما تايافو * برام ىمقأو تاذل نيدام
 اسك حاتس يوطاو قلط شملاذ | * :ةنهو روس نك او كلي 01
 انحداهردب نع قشنييجدلا بح و * ان دح بيطو اييفانت اليأو

 انشح اسي صرف اهيتاهب دانه * تايم 2 رلا تيهذا | مامسخضقو

 انغ هدوع يف راحشالا ربث» ىلع * ايقار حودلا ف ماقذ ا اميرقو

 انك ام ناك ذا دقلاو امتاحاس * اهزانم الا تنخ ام انمايأ ١

 انم ىرج دقيذلاام ءوسي كيلا * ىثو يذلا اذ نم مايأإ ته

 مسا يبجرأف يرح ًايهغ * اءحلاو مهفلا كد نع يبنذناك نال

 اقدالا ود رم لالا طخ واخ لا كح مو ينتبعتأ ىلن> ةدارا
 قدشملاو فل 1و يقوشو ىرادو # قيهشو مرا ٍشو رممم ىتتلغ

 ١" انزحلاو محلا ىكتنا رصم يبرغب # ةبرغ راد يونلا لوط

 انس امرتحاو تاسوالا اهب ىساقا 8 لل ١ نانالا“ كاوطا كف
 انمءاهصتقي مار لايا هيلع * تقب دق فسوي هللا ناك
 نذأ هلراحيوأ اريسشب ىعارب * يماضإ ماقأ- نار بوني
 انج اًوام دقو اهياها رظنأف * ف هر لال - يف ينبع 8

 ىنغا الو ارمدخ يم دق تئاف ىلع * ارسح بولقلا دا 7 ىفقاف

 ا:.1لايف مارك او ىوألا يف رار * ٌةوسف كدشأام الق هللا كلل

 انذوا داحنافورءملا ىلا اديعو * اضرلاىىلا اماسوادعالا ىلايدغاو

 انغلا اننب تءاسا ايل ل نكحاو *« ىتشأ تنكام تقال ىذلاالولو:
 (انسأ لاقو) ش

 يرسم ادع ماه ىتعم مالم * قبح أرايد رنعم لع مالا

 يربعو ىع وهد نم مهارأ يورو # م-ءوبرو م مل الطأ 0 داو .
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 7 ا لنا زكدت هباصوأ نم باذ اداؤف تنشأ ه*أ موحب, ن؛ تنأ تامه

 0 هباقل ,ن م يهو ملاعملا ىورو# ةفاطل د سا.حعل ىو * هباصص ةرارم نميقاليامت

 : مهطاناق يرولادعاذا ن نمأي *# هب ا ال يدنع اب ذدعّتسم «ىدتغا فدك# هم الكرحسل بجحتاف

 هب ىفلا اريام هي رق نه # ةيشعتب رطدقو ءادفلا فيك هبانفل ا: رم انا نأ ىغنرال

 يذلابدنلاماملابهتادبو# هباطخ ءدبب هلزغت ادغو * هم نع يعأ ع تدعن الضافاب

 " هباحصان٠تسل قا اخكاذذا# اهلثادوعت نا كذي ا يبا * هءاضرب ىف ثرغ ” يتباحاو

 نءنك ف اهنع ثيياو * ةلاقم ظيرقلا نمكتئااذاو

 1 ىلا قاتشم نحام * انعاش اظح مهدي هلالا كلو
 يهوىمادنال اي رأو بي طخ نباةمالعلا بي دالاة حشو. ٠نزو ىلعة-ثومهلو

 يش ْؤم ىناحبر دباعرا ل اه يؤطاءالخ ا انير هش تيل

 ىمق نعامهسياشحأ يمر ىو أسق دق نامز نع ىلاقأ:م ا

 بيصذ> شيع يف رصم ىلاغهيف # ىض٠. دق انامز هللا ساي رود.

 بيقرلا نيع تفغ ذا يفادتلاب # يضقاءىلىضقدق يردب ثيح

 يرج نبح 4ث هد ىنترثعاو# بدحالا يف افالثو ىداؤنيف * يفغغلا راناهراك ل لا نمسش:

 يكمل كاذوييفق راب © ىارم دما اهم 0 ىبق اذناغو * نساغلا يف الاس ىعومد نه

 باحسلا لهمد كاوثم يف داح 0 قيشي هاز امسح أضاب ؛ راب رود

 باذإلا ىهزموهللا ناك ن يح * ١ قدن ا .نمكين ىليغمك

 يلع ى كال ئردب ىراو * بابشلاو ىناهتاا درب اسبال قبرشلاكا < ينبع ر ل

 سيلا ا.هاز ناعم ن 21 ينملاب ىرهد ربيص 1 * سدنسلاىهشااطسبلا كاإذ

 اعْنأ دق ه:دغنا, نصغ #* رفنو انع ىلا دص نيح «اعرتماس اكدصل اا رشدق رود

 م أارينههلك #* اعديم 0 ناعلا ههجو # رفخلا واني-لدلابا رمش

 : سمنلا تاكتافلا نويعلاب # ادحعم يدبت ناام - رود

 سقئالا فاعضيفبةاري * ايهال انم حاورالا بَ
 يحفلا سمش لجخم متردب# لالطلا قاف هن-> بيبح ىف «اط يح اللااذا ريصىل فيك رود

 لايخوهأ رعدقما غنم * احسن هاره بصلا ىقسام * لال دلا قوش. ظدالا ىرْذ وج

 علل !ىهش فراعلا :لئعاك *!اهللا يلو دسدرصعل اف سوت

 سفنا!لا# سفالايف لا * امدنع اميلك تصلا كرت

 ديلا لامجأن مايبازؤطأةب ةرقب ناكو رض ىلااق وم لاقو
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 ركمنلا ةمح ىهذشبأم هل تتدأو * عاش لك تالذ مزع ةدغو

 رضملا لالا يف ىفاطعالا ةحنرم * هفك دوج نء مايالا تحببصأو
 ردد ىلع اموب ءايشلا تك 3 هقارذ اذه لبق ىبأ ت تت

 ردصلا ةلغ ىل هارششب نم بهذاو * هريشب مانالا نيب ىلا املف

 رثنااىفو ىدنع مظناايف هترركو * هحيدمو :هتن ىئارم تاءج
 رهزلا اه-س االله يف يجسأت كتءاجو #* بحول عييدبلاب ' اسورع كبللا

 ركشل اودملاب ساالا ام * اهاف كلا الا ةعنم #

 يرش نمدوعلا ىلع ينغاهرمعلايدم * ابقار زعلا لزن» ىب انسح مدق

 رهدلا نء' رو رسدلا لابقإب اينهر * الماك كدنحيب اًكران ءاحل لل

 اق زايعالاوزاجألا قي رط ىلع نيب رمصعلا نضءبهب ضراعيل زاغلالا يف ام ومع فا ا رمدمءاي 1 ششبا نأ
 هياعبتكفهيشاو وهلذاعن .هتعاط ن ودل هيشاوح ىلءاظي رقث مجرتملا ن:بلطف كانا دحا هباجا

 هباتك ميدبيف ىناملاممج * رهام غيلب نه كرد

 هان وعدا ىف نارأو 1+ ةانطلبو لتقل لو كارت

 ادغافيلأت ءاابلل تددعأ *« هبابحت#تءاملا نسح هانعم * هت ني دقملا ماننكماك
 هباب نم هلوصو عاطت بال * ادغاظحالانمتانكاراو * هبارلا ىلع ومس هنف يف :

 ةليضف لك حرس يعربمللاو * هباطخ يلع ابعص ابهصتسم * الزئمةيلعلام ىلا كي تنوأ

 ارا .ىف الايتخا ي هش *# ةلح كنا نم كرصعتسنلا * هيأب 1 5 هجو رب يح

 اهبايلا املا كالت ىلع يب رث # هياءل ءاوسىوس يهذلا دهشلا هرذن ن* ير لقهل نماي هاب

 ؛باضحاد هلوقلا بعد تال ذَت_سا| م د :ءةدر.علا كتغالب تف رعد امرأ ١ نع باذادا وف شا

 هبادا ىلح نهلطعت ىلبحر * ةماعلا صذاكزغا تملظو

 هباوث غولب نع زحعي ناك ذا * هرالشا نع ارم باجأ اذلف

 اهعلطمو امف لاطأ وةدي مق 50- اكعالدباحاف

 هباض روق نعوشلب زوق اكلك :* هباضرب فش رغن هل

 هلوقهتديطقبهلاض زعم أن أن ,مجرتل ا هيلا كك

 هرسأب داجتتسملالاقملاهلو ** هبارتأ نميهو لئاضفلا لج * هبيرت ىعذوللابيدال اذه
 هيارسسع وملهعتقي ريغلاو 6# هظفا ينعملالز تفشر دقلو * .ةبارتب هبجو وثحم هاوسو

 هناكن عيدب نم عا دبل ي 17 هب يرسو هنطأب مانا لس * رداقتم صاش ث نههل بحتاو

 هبا رعاىلا ينءملأ ةب وسأ# * همظن يف ةبلمع لكب أو * هيأ رعا ىلع هنغالب تا

 ةباحأ

 |اةهلوق ع 0

 الاب اذكم ما هباج
 خس

3 0 

 اني

0 3 
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 1  ينلقتي ناكذ ةزيهلاب ليينلا'ىطاشن يكرخ أوج ءلخا ىلع عارسل || رطا:ةب ةميظع يرذ اور الا ,ض

  ناكو رهزالا ةخيشبهسفنهتتد حو ئدافالاو ءارقالل هتءزاللم عمءاسنلا ناسح جوزتيو رودلا كلن

 ٍ برا اهمولعم ضبقي وأ ردانالا اهرشا. لو ةيءاظنلاوراث الا عماج لثم مس٠ارادبو فئاظوةدعه درب

 سيلملا لاصلارهاملا بيدالا «تاموو# فلاو ةنامو ةركءيدحا ةنسقونوللطت حلو موا

 د وحتتلايل اب ىنكملابتكملا يديورلا ينسا ىلع نب دمت ندمت نب مساقنب مهارباديسلا سينالا
 1 10 ل وح ار رقلا الفزع لا هاو رمثنعو عبس هيل نفرح 6 د

 ظ 11 هيفرهفةيدمحلا ة ةقيرادلا ىلع مقنالا ليم نبدمحأخسمشلا يلع ظحلادو>و

  نفلاىفةسايرلاب هلاريشاو عيتتلاو هرقل ,لئالدلاو باز 0 اريثك قئاقلا نسلا

 ١ تايسانملا يئاجو تاياك لا بئا غو راعشالا رداون م اريثك ظنح اقدشمتءانسح اناسن اناكو

 درفث دقو "يش !مءينهذب قاعي ملهداشن انما ريثك 5 تعمسو بولطم غلب ا واسأن 0 ىلع اهتياورو

 ةريشعايك دحاةنس ىفوتري رحنا ةباغب هلوصأ ًايعةلمكت ”ومضولا ةحصاب مه ردع لهأ اهيفاكر اشي سلاح

 17 ن[يدنف]لممساهوفملا رئاثلا مظاناا بيجيناا لضافلاو بي رالاهيبناا # تامو# ىللاعت هللا همحر

 0 ١ و احا اهنا نك نسكلا ىننملا يرصملاى روبظلاب ريهشلا هللا دبع نب دمت نب ىلع نبا

ا هطخبتكو يركشلا ي دنف أ دجأي لعدن 3 0 طخلاند>وةباث كا
 ْ َّ نب

 ب لا مايل صاح هل ناكو ف>اصحلاو تاريخا لئال دو تارجنملا عبسلاو بت لا

 دئاصقو منا دمدلو رعشلامظنيو دوعلابرضو ناحلالاو يت.وملا ملعب ةديجةفرعمهلو يبل ناخ

 "00 كة امن هرم ٠ يلا همو دقي ناوضر كيب نس>ريهالل ةئنمت هلوق كلذ نق تاحشو ءو

 رذفلاو زعلاو ءايلعلاو زوفلابو * رصناو هاجلاو كلملا دوعب نمت

 ردحلا حرش ناطوالل' 0 * ةزنع سب اللميف هس: سيم نمو

 5 ريس>نهو لوبق ن نماعرخ أب 8 * املاطف امدق رهدلا لعف ءام نا

 رمغال بهذاو ين_سحلاب فعسأو # قفا ك6 م يطعأو

 ل اش ايران تدسحاو * اهتللحام اذا رسعم تكحض دقل

 رهنلا ةحاس ىلع اه رث هتهقو * مب حرف نه رايطالا اهب تنغو

 رب :|!نم اهخ درولا اهيف حرمضو * اي> نءضغلا سحرا نويءتضغو

 ا ا ق» تدع حافف * الليم اليذ ضورلا م أ رو

 ردلاك مظناا هفاضوأ ىنملعتت * هلل رظنال 8 هللا كل

 رصعلاو رهدلا درغم ميرك ماه * مهرساب مانألا لك ىلع ريما

 رفسقلا همهملا ين نايكرلا اهب ريت * اهردق نيك امسلا ىف تامزع هل
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 ركلاو دسملا اجا. يحضأوهلع *. بناج لك نم ج اجحلا تلبقأو
 رشعلا عبار يف ملا 0 * هلوبط تقد: نيرسشعلا عباس يفو

 رشللا ىف سانل ًاحام هط راوزو * م ان ار جاجحلا هتبو

 ريجلاو ةمالسلاب انيلا دوعت * الئاق ةنانكلا خيش هعدوو
 زبغلا نم. نيملاس رسب نوع اطلقو زوالا ف 1 40 تو
 للا 0 لاو نان الا وريبطا د +  هلغأ تنأام ا لك لشاف جابو

 رششنلا برطاي ليعامسا ر> يفو * اعدلا 2 نمتدبلا ف انسننالو

 ع 1 ارغلا ةضورلا فو # ين٠ نم بمجلاو تافرع ىفو

 . رد-_.هلاودرولاىفءاب رعلا برعلا نه * سرت>اف عسل رد ا

 ىشلا ةعقب العلا اذاب امهئاف * اسبيلع بقنو ارفسهل' نع انالو

000 

 رسسلا ملاك القاع اريستب هج رف ١ © انل ىونالا ريمي لسلق لكو
 ىرذ_هلايو#طابا.ثيف آالالد سمت # تابقآقحانصلالك اذهب نمو
 ردطقةااكر جاحلاقوف مههعيداو # اوعدوو ه وناع ذس٠مهقناع و

 ردم ديتحلاو نعاااذاي ةءالسا عم هل لو ا 3

 يلام هللا همحر كانه نفدوه ديب ةنسلا نهلوالا عبر رهش يف مجرتملا يفوت ةليوط شو

 فلاو نيام وةرثدع يتثثاو ةرشع ىدحاةنس ١

 20 نب ورا ووظ ديت رط وذا ابنا فاتت أ معلا ا فوشنت يتلا ثدا ولا نمامبف عقرمل
 0 ل اءالبلا ف دارت تابجومو لزا وثالوزت باد 0 نه ةراشالا هيلا .دقثام

 تاريت انوان لا كلك ان سني نأ ريغ نم تامالعو ةيداع با أ ايلكو ب وام.لاةف وللا تر الاو ةكلملا

 0 فوسالا لوصح كلذ ظعأن ةنودتوي مهمجللابو نولدتسي ضرالاو تاومسلا توكل هيفرظنلاف
 هر ضح ورصم ملقا هيلا بوسنا' "از ويلا قرمش» علاطب ةرشعيتنثا ةنسماتخ جملا ره ث بن هنم يف يل ملا
 3 ىلاعت هللا ءاش نا الص فم تالذ ريخىت ًاساك ةيلاتلاةة سلا لئاوأ ىف كللذ ربا قت فرفلا ةفئاط

 هاهفلاه.ةفلاو ةمالعلاة دمعأا 6 تام# د :رهش ور) ذهل نم نيماعلا ني ذ_هيفتا٠نم رك ذ# :

 2, الوةرهشو:و رثاذ ناكو يربكلا ةمك- ىلا و ديلا فح ادد ناك يفاشلا يلو. دالازبل يلعخيشلا

 مزالو تقول حار بشأ يلع هقفثو سو ردللا رضحو لعلاب لغتشاو نوتملاونآرقلا ظفح مجرتملاهدلو ربك

 داصوءال.:|اوءالضفلا كل -ىفمظنئاو سردو ردصتو يمتأو لوتس فربغودارلايلا 1

 ةينيعلابةفورعملا ةءاتك ةراار اد هبال ناكودلات ودقيرطزرحافءدلاوتاءوةهاحووةرهشو رك ذهل

 ما

 تو م ول
0 « 
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 . رجالا مم باوثلا ليصحتب زافو * :ريثكح هيلع الاومأ قفنأو
 ركفلاو لقتلاو لقعلاب اك م تاع زادطالا انوش + ىضقو

 ريح دهجم ريد” اهريدو * ابلحم ارط ءايشالا عضو دقو

 | للا لع سيول رح اهحوو * راخذ ن٠ هجاتخي ام زدهجو

 ربلا عتب ىلإ اهقاب لس 1ك روع اا
 ردلاب بسانملا دابجا دقو

 رسلا ةحار يف لكلا دعب حبصأو

 ع ا لك ىلع

 3 امه ريو
 نإ

 د

 ان

 رحفلا نم ريصع لالطأ هيكوأ * تنيز كراملا لا 1

 نب

 نب

 تن

 هلاذتشا دع لابا ىلخ ي.هأو

 هع ةلود باب را تام دقو

 رشبلاعم يفاودعسلاو ىرقلا عي * هبتحتباو قانزألا بن كاكاو

 رغئاا ةحءبه هزلا ضاير ت>حضاو
 ردعفلا ةباغ هن رم م ترذتفإا لو

 ابرلا ةرضخم ضرالا عاقب تحضأو
 جل ةنانكلا خبش هملسو

 ردحبااورباا ف ضرالا كوله ع د يع هباظح ع وب تاانو

 نهزلا مجشالاك داجعالا هعابتأو * هءامت دنع ردبلك هب راسو
 «,9 رسل 1 مسقلا 0 نئاص ىلع 2 انببلا ةمل.ح ف 20 هي سامو

 رش فو ءاهدزا يف رميهم قجحانص نا

 رشااو رد..ةلاو ءوسلاب هولاند الع ند رم 0 قريلاك ةدءاسأب

 هلو>-و رادتدلا هدب نيبو

 رصنلاو تاحوتنلا يذ هط مل حب * هير ةءالس عم ىعسي لاز راهو

 رغلا نه ليلعلا ىندت اهتهنو * اهير باطةوهدحنم اندناملا

 يرذملايوطلاىعاود رصمملاهتعد * دقو اسهب ثابو اهف هلزنأو

 ارادرملا قوش ؤأ رولا ىلا نيح هن هكاماتءائاق ابيفابمأو
 رخفلاو لئاففلا تاذ ىرقلا ماو * ىوللاب مخ باقلاو اهب تابو

 رجحلاو نك رلاو تببلا برها ىلع * الكرتم ارام اه حب أو

 للا اسوم دفولا لاحر طخم * اهبيتأفير هلاجحلا 5 ربيفو

 ااتتلا ١ ناعأو ارط' ةانيه + ىملاىوااب تفقنا ايما

 ري.ءلا بهذلا نماب رسعلا تارغلاو # 0 عوج ىوتماو قلغو

 للا ءلمزاحملا قارشال تدعأ * .ةربص لاماذ دسب اضيأ قلغو
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 كيس ىنطدم ريمالا عق وأه امنمضلب واملارحب نهةديصق هلوأنم ةلح هظفل ن ٠تعمس كس دم 3كي لع

 مظناا ةاسةءل دب ى هو جا ىلعأ ري .ً|ىلو نيحزاجملا ب طوف جساو عير سف كيد ىلوم

 عقواميف كيالامامحدي رغتاهامسوةلج ا ,من«تدر نال وار رعلا عم هلترجيتاا هعئاقو ةي واح

 هذه هو كم ىنطصم اوللا ريم.الأ

 رمهم يفكة>و ىلعالابصاملا يه *# رممعلا فااس يف تدبلا جح ةراما ٠

 رجالا - ىمظعلا ةمعنلا م هلال_ح لد هللا دنو ةءدخو

 رحل ىذه 9 يف امتراما * اومظعو فتواوالا اهف سفانت

 >بلاو ربلا يف نامثع ينب كول. * اهب ترذتفاو نولهالااسمب ماقو

 1ك 0 هقافنا مهدنع أهو * مطام دف نم جاجحلا يلع ناهو

 ردصقلا كابارالا كلك لع :اوجلا دا اه كنب, لققالا مون مه باطو

 رملا عم جاحالا برش انها لياو # ةل-جدو تارفلا دعب مهذلو

 رمح الو ساكبال ىراكس اولظو * مهيبح لا يف اوماهو اوءاصو

 رذلاو بنغلا ملاع يف هتاحا * اوثلعاف ىدالا توص م.ةلقاو

 رحااو تييبلا 1 قوش 00 * اوقلط دهاشملا كالملا ملاع يفو:

 رسيخاو رشا ف هلل مهرا 8-0-2 اودلخأو لاحرلا سيعلا ىلعا ودشو

 للا نع ايل كذا نرش ١4 ع يعورني قوذلادللأ و
 يرعقلاو حودلا لدي اهن درغي * مهريسم دعب سن الا رايد اولاخو

 رجفلاةءاط نعكينغت تمستبا اذا * ةديرخ لك تاداغلا نم ابفو.
 0 مث هللا لوسر اورازو # اونرعو اعيمتييبلا ارناطواوسل

 ل يف ءاح مك 3 الو بونذ # مهلع 3 ناطوالا يللا اوداعو

 رصألا يف نيعسأت دعا نع ب * ٌةءامو م مْ فاأ ١ قو

 رخفلاو ةياهملاوذ اياجسلا ميرك * هرصع درفم جملا ريءأ يل ,
 رهاب و تافهرملاب : ادعلا فيبم ب افإلا نطسم ال شلا ناك "ار ١1

 رص لاوزعلاب فوفحلا بهذلا ينأ * دم ريمالا يلو. يللا  عيدبب

 رسم يف ماكنا ادي>و اديرف #خ هرصع فراظلس ناك نما والا ريدأ

 00 لاله ناكو #* العلا قفأ يف ملا وادا ناكو

 0 ةرامالا ناكرأ ديشو * افولا اعدم العلا جم ىلع راسخ
 رصعلا كلذ يف جملا ناش مانعو * يوتااومزحلاو مزملا داوج دشوع
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 . يئابربسلا فاشل ىدمحلا ىلغ رفلا حتق نب هللا دبع نب نيدلا سمش خيشلااةبحا هاما بيدالأد وجا
 يددحلا يلغرفلا يديس باعقلا ىلا ء.ج ريهسن ودلوابو'ادنط برقةيب رغلابهيرق ىابربسي ا ةبسن
 نراءملا يف ناو هرضءءاملع ىلع هةفتديعصلاىرق را ليلا ديسدلو نم
 . كالذنم لاذ ميواقتلاو تاقملا نفيا لامو رثوالا طا نفل !ك نم كرداف نونفلا يناعو موهفلاو

 2 دعا و قلاةفرع.و نفلايف هذوسرو هعابةعس ىلع ل دارعصتخاجن زك هو كلذيف فلاوهمو ريام

 نايعالاحدمو نارقالا<- ف قافف رعشلاو مع راتلاو بدال" كلسم جنو باسألا قئاقدولوصالاو

 نساحم ىف ب طلاةحفنب ةامسملا ةحودزملاهندو نيحو دمملا مجأرثضعب ىف ه راش مارك تركاقو
 هام. 0| سل رفا ؟ ذدةونا وضر كيب ن> ريمالا مس ءاباه ظن قاس حبلا

 رخازارحبو اخسأ رادوط ناكف ةدائمملادلا وما ىف'ات دنطب ورم همانيتايناك ام دنع اريثك ءاذلجاسو

 0 ”امشلا فطلوةرمشعلا نسحو ةكي رعلا نيلو قارعالا بيطو قالخالا ةثامد عم
 تافدمم هلو ةلجلا هناسوأ ىقديادب نع رام هنار ةأف رينا ميدعزاكن زله و هدلب ءاضقلا ةباين
 نع هد: مهي رك ذو فلاوةلامو نيعب و تس ةنس هفل اة ءلاددناسالا يف ةيلحلا طباوذلا اهنمةريث 51

 ين رغملا يماقلا ىنرع ءااربمت يد هلل د ءيبأةمالعلا جيتلان . | ىلع ى ديس نسكعا ىف :1نيدل رون خيشلا

 ءانرلاو حدملا ندد اون أ راسيف لوب“ عدد هءالكو ةشارةبذع رءلايف هتقيلسو 01

 دوقعهامس سو هيلءهللأ لص هح ادمأهف عمج ناويدهلو لزهلاو دحلاوةساةعاو لزغلاو بد.ثتلاو
 ٠ هلوقب فل أوةبامو نيعيسو عست ةنسيف يواكدال هللا دبع خيشلا ءاعاظ رقدقودارفلا

 يناعملا دوقع اذكم اذكه * دئاصقلادرب كوحوحناحنوأ * دارفلا مظن دار ا
 دحامال أ لضف سمشر ذاهغام + يدهو نانيلاا,غاود ثالث ١ ا ل دوقعال

 هلال حاثأ ىذلا سي رالا# دهاشملا يعاس موهفلا عي دبب كبحلا اراذ يمان مورالا ىلغرف
 اتق لك هضن رق ىف هل ه-الا دق دقل يذلا ببيالاو * دياصم لوقلا يذل ىلامملا

 ا01 | لولا اهوحت احن وأ + دماحلا تر لاقل: ىعم بايظلاو بأ اهنم زاحول ناعم نم
 دفقاز فال امسدقو ارط ام نس ااا سا د * دراوملا ينسي ترصادلاو

 وقلا نم هوفرخز ام اهند نب .أ * دضاةمءواقتوروانسسح كلملا ءانس نبا عئادب اهنم 1
 الاوملا ساهم عاضذا ءاض * اذهوافصو عاض هللإو كاذ * دياوفلا طخ اعهاولاقو ل

 ما روبطلا ىفطسمهملا نجلا # دباعالا ميج يلع ا هللا ةراتءا دق يذلا حدب

 دباع ميسو يلد هبات #« يملاوت تاييطم  تاولص * دلاو ريخ دلاوو كاز

 يدا هلل رخاماءيج ب ٍ اجو ماركلال الا معو

 عئاقو خرا: ىفةزوجرا امنه زيجاراةل هلو ةنانط ادق ىنسفحلا بطقلا هخيش,ءاثريف هلو
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 يتجنارنلا ىدينيب فووهبسهذالاوهنء هلم هن رعي نميهأر ادحأناقفتاناف هلايعيللا هيدوعيو

 ينحهتقي رطوهنا : ىلءالبق«لزرملو لولق هيدلامودوجم ادج سفنلاميرك ناكوهلزبخيو رودهلا هيأ
 «تاموو» هلهللا_ذغىلامت هللاةمح ر ىلا يفوتو ةئسلا وحك الذ ىلع رمّتساو هقش لظبو ةدراملأ هب تاز

 ملا نب نزح خيشلا لض :مىلذفلا يف هل سدل نءو لضافلا هيةفلا ةماهفلا ةل- رلاو ةمالعلا ٌةدمعأا

 1 هدح اصح, هناعلا ةسورديف هءزال يديعملا خيذلا انذيش هناا ىكلاملا يراوطلا

 ُ امشب ةءايس نسح |مهف ساسو ةدياءدلاقاور ع .ث٠يىلو هحعبش ةافو كعاو هماقأ ههاح سوهأت

 ةاؤقو ةدئاز ةبالص ه.3ناكو سؤرملاو سيئرلا عم هتائاطيف هماكنتو سوردلل هتءزال» عمةدئاز

 كلا راداهر عون نهزالان م بررقلا“ نيشاعتلا قوس ةنارخ يرتشأو ي راعتد كو كا
 ا لب ازواذا .ىاتع اتاك ناكو ةداتسلا هر دملا نتكلم ةفودن اريح نكامأ ىلع فاحوهدودح يدعتو

 همدهف ناق'الاو زوربلايف ةءنصلا ةبيحت ثيحناا رجحلان ءهرادب>ةب دوا قولا وبعد 0 وءاعو

 ٠ نييستنملا:دياعصلا ندهن :اوعأكفقواو قلاب فرو أ واخت. واةيتشو[شاحت ريغ ىامئالا

 امولمعتسينمملع نيراملا نارعالا لاجو نيبارثاا ربح نه مهبرك ن منو رحب اللاب بلطو ةروا>.+ال

 ليبس يلع مهار د ةقوسلا وساناا ريماس« ن .ذخأي وةاباحوأ رهقاما كربتلا ل احالخ ثلا بارت لقت يف

 ةيلطلا نم ةزوالطاهبق د1 ةاببف نكسوةروصلا هذه يلعاهمت ى>نؤملا كاذكود ال ىذلا ضرقلا

 نءو لطبملاوقحملا نمت اوشرلاو تالاعجلان وذ أو يواعدلاو تاموهاخاىف نودو رب و نو دغي
 13 نميلءاوممتجا مهياعدتشا نءوءارحالو تالا. هريغنءاميظعولو» وناخاوءوبريض منيل ل

 مبهالوأ م-فذعن ه3 صهزالا ىلا لكاس سشو قوشألا ةءايو قادطلا ناكسو لئاكو لا ني «:اوب ت> أ ا

 ءاسؤرن» .لك راصو لاخلاداز و ةعب رشلاو ملعلا لأي ءازتسالاو او ىد:ناوولظلا ىلاهويسسو كا

 نآيلإ مالا شفسو يمين ورخأيو ىضقيتيناوألا ضعبب ةيحان يف سا هدارفنا يلءاذع.ش ةعامملا
 هللادحرةن_كامذهيف فوتو اروهشج ثنللاب مهذب .5 ضم واوفكناف ةط رشلا اح مهيلع يدان

 بشل ىرصملا ىف 112 ننامخع ةءاهفلا لف افااوةءالعلا ه.ةفلا مامالا تامو 1 ىلاعت

 0 ىرودنأا نأمم ا سخمشلاو دوعسأ اايبأرمديسلاكهب هذ.ءأ ماع ىلع هففتو رهتدلو ىعاشلاب

 سائااهب عفو سهزالابو عذاو هةدعءىفهةفلارسردو ال | الا نقث ا ودلاولا خيش ثااو ىمدقألا نسح

 دنعاسارك هدب كسءالو عورفلايفراضحتساو ةديج ةظفاح هل ناكو نوصوق عايل بانك !رقو

 ىلم ىنااربق رازو ج> مث هذملا يفادين مانت: ف اأو كبس سلا نسح عم بق رهظ نع ريرةّتلاّقأيو ةءارقلا

 ١ ناطقو ملسوهيلع هللا ٠ اول,زالوةرواجلا لعدرجتو هيام ام علا ماعيبباث : يف هلأ. ءباطو ة هما دملاب ١

 كلذ ىلءلزيملو يرخاب جوزتمثدالوأ هلداوو جوزت وذنب ,دملا لها بعاوت ريال راذب هقفلاو ثي دما

 لفئاحخلا لضانملا هيدنلاءوقا | لخافلا ةدمقأا 6 تامو 9 ةئالآ اهزهىف ىلاءت هللا ةحرملا يفوثىت>



 5 ِ .َ 0 "0 هت

 ٠ زاونالا هيلعت حالو هناقوأ بلاغيف هلزنمقرافيالهلا ثيحبةيلكة مزال خ.يشلامزالو اماناكولص

 هتفيلوهراص ياء هللا ةمحر يلا هخيش لقت و كيلستلاو نيالا خيشلا هل نذأو راربالا لاحب لحنو
 نقلوءاشملاو رصعلادروىف ةعاملا هيلع عمتجا وةدابعلل عطقن او هليب يف سلجسو عازب ريغ 00

 ملوسانااهيلعت تاقاوم ذرهتشاو هيااب وللا تب ذا و نيسااطلل قي رطلا كس و نيدب ا

 6# تاموز) لفاح د وشم يف مهزالابهياعيلمولوالا عي رر< : ف هانم يف يفوت ىتح هلاح نسح ىلع لي

 ذافنوةمظعلا نءرصب: ةلودلاذهيف كرد اوم ظابفالا تكلا سئرى رهوإلا ميه ربا لما ىعذلا
 نم»روهظ لوأو لما اميف هسنج“ان أ نم هلثا قيس: لامر صب ةدملا لوط عم ةرهشلاو تدصلا مظعوةملكلا

 دمج مايأيفءركذ ذ اتومجرتملا ىعأر يظقز رملاو كيب عاما ريكلاشي يلعب 0 قزر حمامي نأ

 تاراكلايف هيلاراشملا وه زاكفر ومالا عيجهدلق كيب مههارباس ارو كي دمت مايأ تضقت ااملف كيب
 محن نه فرايصلاو ةيتكلا عيججو ف رسم لا وداربالا عي و يريملاو هءانزو رلارتافد ىت> تايئزملاو

 ناسنالك ىرادي ور و.الا قئاقد نم ”ىثهنهذ نءبزءيال مهتاهدوملاعلا نيقاهد نه ناكو هنراشاو هدي

 ثعبيو يداويوةحلاو بولقاا ب اذه بجوبام فيو ىم اويو يدا ميو ىباحي و ةارادملا نمهب قلبا

 1 نءوىهاظملا ب باب 1 فااقىلا لس ريناضم 4 لو>دد_:ءوءارمالات وب ىلا عومشلاو ةميظعلا ايا دا

 ادار ىراصتلارويو سئانكلا ةمايأيفثرمصو يواكلاوركسااوزرالاوايادطا وعومشلامهنود
 مهاربا ربان زح ولالغلاوةرادلاقازرالاو ةميظعلاتايترملا اطبترونايطالاوةليلحا فاقوالا اهيلع

 ىلع ف.اتوةربسقللايلا بنور ٍ.هاذ مهوهن زان> دهاش ىت> 2 لارمصق ىلا مويلا كا ذ ين جرخ وهوا كيب

 ةنسلا نءةدعقلا رش يف كلذ ناكوادئأٌرافسأت دق

 ل نيك اهو علم

 رهشةرغيفاويفو )ملا ظملاوءامالاروجن :مدقتام لمى ىوساه دييقَتب ينتمي ىتاثداوْلا نه 'يشاوب عقيل

  تامو# ةبردتكسا ىلارفاسوامايأ ك :هماقنرناسيل ىنعلا رصقرلا لزنواشاب اص ل نع(ةجملا ام
 نمحرلادبعخيشلا بذهملاعرولا طاصلانيققدملاو نيقثحملا ةدمع ةمايفلا دينملا ا 2
 لوةعملايفرهتو سردو تقولا ءالضةرسضحو ملام هخ ةيطع خييشلا ىرقمبريرشلا ىرووجالا ىوأرتن 3
 .ىروبجالابو "ىرقملاب رهتشاو هيدي نبي سوردلاداعأو لك ةمزالم يروبج الإ ةيطغ خبشلا الو لوقثأ اون

 ينفملا خيشلان ءةيتولخلا قب رطذخأوةب !املاداف وره زالا عماجملاب س ردوروك ذملا خيشلا ىلا هتان ةدشا نر
 5 ارقلاب نارقلا ظفح حي ناكو كءاستلاو نيقلتلاب دراج جاتلاوةقر ا

 ناكول يالا لوطب ةظفحلا مء أرقي تبس ةليا لك ىف يبفاشلا مامالا حرض يف تيبملا مزاليو
 نارفلايلا هب بهذيرو هل 1 قبط لي اماقم هسفن يرإل اعضاوتم .'ا:دح انامل

١ 



 - ااا :
 الفلايف بكر راس وأ * ىجدلا ىف ممن حالوأ * الغتشا ىنعملا هب' * ىذلا درفلا كلاج
 الح ررح اهلثءام * يتلا "يلامالا زرح * ىلع وم ةميمتإ © ىنلدعاو دقو اذه

 الذع يجشلا 0 ل يف | مله و * الفت اهب عناو # يديسايدجوحوساف

 الرا هنعء ريصلاو * ارهاس يو كا فارطلاو 2 أهذم مدجلاف 0 هباوجح درب ننماو

 الو لوح الفامقس . # ةئروأ دق دعبلاو

 الا ردو أو ره يي>لغتشي و دهتي لزي لو ةدحاو ةئس ف نيتجوز,هدلاوهحوز غلب الو

 يلا ةدائعملادلاوملا مسا وه يف 1 انب عمتجاوانيلع ددرتاو ارا ىمهدلاو عم سه: ىلا ريضح و ةبلاطلا نم.

 اريغد ادلو فاخو نيتئامو ثال" ة ةنسؤفف كالذو ةيئمالانبب وهني تلاحو ةينملا هبأمسش يف هتمرتخانأ

 4 تا.وؤإاىلاعت هللاامهةءرذت لاءذه قاس ار هيفونو مح روهنبا دقق ىلع ربصو مجرتملاه دجهي سن ًابسا

 ل لت ءونأو ىرداقلا يسءشل| بردي ريهشل ادم ديسلانبا نيسحريمالا م>فملاذالملاو مظعملال>الا

 نسح موخرملا عبات ا يك. :رادتخا ل | نيج نا وهو نايحكفتلا قاحوب ريغص بناكي داق"

 ةيرايتخالا عملج ا مجرتملادلاو تاما |لوةرامعلا اص ريهشلا ريكلا كيب ناوضر هوحرملا عبات ىجب روج

 فاو ةئامو نيتسو ثالث ة:سيف كالذو ةبسشلا لبتقم كاذذا ناكو هبابيثهدلاو ب دن ءروك 5 دلادا اودلقو-

 للاب ا 0 هراص يِتح لزيملوأ يبن ام ابي“ ناكودر " ذرهتشاونايءالايفدعو هدبأتدب ؛ حتاوهنا شب هون ع

 دالب يلا مهافنو ريصمنمهتواو وه هجرخ أ رمصم ةراماب كيب ىلع لقتساالو ةروشملا باح اودقعلاو

 مهدالب مهيلا درو مهم ءرك ًاومهرضح أ ةةرامالاب كي بدم لقتسانأ ىلا تاونس عسبسامبا وءاقافزاجملا

 عف اوءفرعزانطف ا:سح اناس !ناكو ةرفاولا ةهرخاوةهاجولا عم يلوالاةلا اك الرصمباو رمّتساف“

 رادار يللا قامرص خو دوت هلا يف ةسيفن ةريغكأب 0ك أر لاوه رلقلار كيومالكلا
 ةرودلاىلءهتزانحاوجر مال نأ يهدأ افولادن طخ ال و1 كا ها نارام نع راعاب حسي وةبي رغأا

 ريغال ا رسةب دس نؤرقمهو دهم يهم نزش رداقلا نمد صخ. ةئامادرت# لب رص؟ةداتمملا

 دقوهظابا ادختكد عنب اغأد مح يءالا 6 تاءورإل كل ذك ناك مه اردلا نم مولعمردقب م طىصوأو

 قف :اومهرجزو مهقاعوةقوسلا فاخأو ةءاهشب ا ريسا مرا سواشاب |نسح مايأ يف ةيسحا ىلوث ناكهن أمدقت

 نهةمطقب ابلمث و هيلا بهدف هرازج ندم رحلاو انشا ارتثا ن .عيمدجو مدالا نهابئاحنزوهن ا

 ادودع٠ لزم وكيب ناوض رثام نا يلا كيب ناوضردعادختكو ىل«و كلذ نعل دفن ام رازاا دسح

 ررضلايفوصااعرولا لا هلاةدمعاا تاموو# ةناهذهىف يف ةوننايلارباك الاءا مالا دا دع يف:

 رواحورص٠يلارمض> يدركلا دومه خيشلا انخيش ةفيلخ ل صال اير خ ءلايقولخلا طاقساا دم خسيشلا

 روك ذملادو# خيشلا نيش ىلع قيرطلاذخاول وةعملا يف وهبه ذههةف يف خايشالا يلع رض و سهزالا»

 كللسو جاتا لاه بلر راغاايز نمخاسن اوراكذالاوداروال اوةيتولذا قي رط ىلءءامسالا هنقلو



 ا را“
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 طلاخو قا وس الاب نس او ةماعلا ىرز س. اوءامل ماعلا يز عل هسرد نه عمجراذاف نابشلاو ناعدجلا ن٠

 0 ج رايسلانيب ةبجهرادىجحاوب ةفيفختلاب ءاّشعلاو ب رغملا نيب ريثك ىشي و قافولا وقافرلا

 صر فاسوهرادزءةدعب اون ىفةروك ذملاتاقوالا يف: روصلا كلت ىلع نايحال ا ضن يف يرب 1

 .هذه ٠ نم بجرٌلئاوأىف فون أىلا كلذولع لزم واش او ىدياعمايأ | مالا نيب ةرافس يف ىلق ةهجيما

 ريرضلافي ريثلاهوفملاهرقفااةمالعلا ليبنلاهدئاو ليلط'ةددىلا # ثامو » هنادحاسةنساا

 تكلل امىسركلخدو هرسصعءاماع يلع هدالب ىفأ رق رمعم لب زب ىمفافصلا راكب نب نمح رلادمعدمدلا

 ىو اهريغو ةحارفلاو جات! لثهةقراشملا سبالم سباو ةب راغملا ةيه ن نعخلسن و مرك افمورلا

 تاداسلا خيب دحأو ةب حو ةل ضف هيدلو هلدلوو لهأتو قيسحلادهشملاب أسو ردىتأ أو ريص»يلامدقو

 هيلاريشأو ع اممالاىلاددربو هساح ءانو العد تا و هلا جارفراونالا أ ديسلا .'اقولا

 .ن+رلاد_,عخيشلاةافودعب هب راغااق ةاورةخمش«ىلوبو 4 08 بهذميفر رغلا با 5 سردو

 ةبك انملا حيام ثح را دج ناكوءاةلالا يف ظفل ةحاصفو ةمارم دو ةماهش عمق 0 مهراو يف لإ

 .ةغالؤلاو ظل !ىلاهعمطب لدع وةفظ اظفال وةدب نعد س دل تامسأ: او م اطالا راضحتسا وذل :ءاللاو

 .مهفاور 1 ثم عه دع ىلوبو ا .بااد ذه ىقدللأ هحر يفوت 6 ةب رطااتال "لاو ناخلآلا عامسو

 : .يبلامساادحأ نبدأ خيشلا يفوصااملاهلا ةمالعل اه.قفلا تامو 2 دوه -منب حاس خيثلا

 ريضحونارقلا ظفحوةفو: اب جيا مسه دل , دلوءا 00 طب يدمحالا ماقملاب سر دما ي درحال ا يعفاشنا

 خيشلاو ندخل ادم خيشلاويوا ربأا يبيعجسشلا وير وهجالاةيطعخييدلا يلءرضحو ر رم .يلا

 هبه ذم ىلع ىنيوةيلطلا ديف وادورد“ يرقي ارح ماد لاف ءان لذ دط يللا عم جرو ريدردلا دحأ

 هلوقو هايتقيا دلو ىحاونلا كالتي رك ذ درّممش و هناجر ذ دالملا لاحأ 000 لا نيب ىف و

 ةرودلا ةليجة ارماب جو نت 4 ةفيلخلات هنأهجا اوأادحيسا لا بأ !١" قونفصلا ىهسأ اه اك ءاحاوف [هوثاو

 .لالخحلا رحسلاهي .ذيعب عدوأو لاجللا اقف غرفأ ااا ا امو امنم هلدلو وذ :وعرفلادإب نه

 ظفم ةظف اا ديجا ميم ناكو نونفلاو هةفلايفهسا ىلعرض>و نوتملاَو نارفلا 000 عرعر .املق

 ةئيس قدح الخل وا ضورعلا لعيف 'ىةءأرق ريغنم رعش كنا ظنو مدخول نويت يسلك

 .ْن سحب ينج سذ 1 العطس يلارضغ ىودلادحأ ىدم سورا زمايأيف فاأوةئامونين امو عت

 اتايبألابتكن 4 ياعتاطإ ؛ اواهلا سراب هن دعوف ة همك ىث ه:بلطو هظاطأر حسب ينبذجو هظافلا

 001 نءضيف

 الملا نيب الحضنمو 6 هريصع يفادر فمان العلا ترقرزموم 3 نك يلوم لا ماي

 ةلحلاو نءالااذاب # ير وانمح رديعاي ال-امىداؤفهنع * يذلارمصعلا فسو'.

 يلا قاتشمنحام. * ةبحن كبلا ين. .الجأاركذ تيطعأ * ىذلا ىترب#+لا نبااي



 اهاعمخوا ايلا ولعن مر هراو و كاذب مياعةجح بتكف سلجملابارضاح ئضاقلا ناكو هنسح ةريسسانلا 1

 مهنمدحاو لك ' لوحو خغاشملامجروةنتفلا تاجحمو اذ !أاملعمحف كليداص لا اه 0 كب :ممارإ

 ملاظملا عين ءاململا |: ”ا داس ممراه ب بسح نوداني م هو ةماعلا زم ةمرانعةل_> هنلخنوةمامأو

 نكسو قاوسالا تحف وهتحسا وناخو سان :احرفوةيارم هاربا ةكلمم نمةلاطب سؤوكم لاو ثداو +او

 برضو طايءدىلا كيبدا رم كلذ بيقع لزنوةداي ز ورك فام ناكام لكداع مر مشو كاذ ىلع لامخلا
 "7-1 نيققحلا قب ةماهفلا ةل>رلا و ةمالعأامامال ا * تامو 8 كاذريغو ةميظعلا بئارم ئااأ ملع

 ءد تدب نم ىناش كااىلحلا ىدو:مشلا باه ولا دمع نب د2ءندحأ نبدلاباهشرمعلاخيشلا نيققدملا

 ولع رسحو صهزالا عءاهلا مدقو ةلحلاب وهدلودون هاهمس نه ميلصأو حالفلاودشرلاو حولصلاو ربا

 8 17 رمضلا ىلع ديسلا نع ىتلتو هبي رغلا نوذنلا يف لكستو يوا ريشلاو ىولملاو يزب زعلاو يبيح سلا س مثلا

 يفسردف | اىلاداعو ىلا مهاربإ قل ح .يشلاودلاولا خس .ثالاكراش.يوانشكلا ىالئلابس علل

 2 راك الاىلاددرتو اسردرهزالا مماجلابًرقأوا وب ثكمو لا.عو ةلهأب رصم يلا تأ ةدمريكلا عم الا

 ٠ 4 اال أ خس: .ثلايىلايوضأ و جملا يف يأن وامل تو دنت ةيدمحل ناو هولجأو ءارمالاو

 ليج ةلالحو قأ ورد لع عاب اطلاع طل لكشلا يوبان->اناسن انآك وموي لك يف هيلا ىنأيو تادا بأا

 ضمن ماقاذا طو اوللالم 6 4: م ةرمع تاسوةل ؛ام نع ءرهش نود لاعث نأ دعب ىفوت 0 5-5 0 نس ةأ وادا

 وع

 ةمالمعلا مامالا 4 تامو 3 هللا ةمحر هرم ين -مكتي ناك و ليرو الانا سب نفدو با سلا ضوه

 نبدأ خيش ١١ يلودالا يلدا ينط الاىوحلا نيقفدملا ةدمعو نيةقحلا سيئر ة 4 امفاايعذوالاو

 اي فاو ةئامو نيالا 100 الاي ايشلاة بارق نميرمهزالا يفاد ثلاىنياخلا سفولإ

 خيشلاهيجأ و ىنفخللاوىواري_دلان ملك يلءرضحو نوتملا ظفحو 3 زقلا| رقو هلغفل نم هتعمس
 يديعدلاو ىوالدطلاو يوارغ 59 و ير ,مءدلاويرفدلاد#خيشلاو يديالاد.سلاو فسويي

 ءاتقالاةفيظوديقتو سه زالا عمايملاب دافأو سردو يره ولاَو يولملانيباهشلا ىلعثي د#ملا عمسو
 ا ادعاع .كاذ اقم دقت كي و 'رفكلا نح ختيشلا ءثس فس وافر كاامدةعةيدمحلاب

 ا خي ذ حرش ىلع ةيشاح نه تافل و. هلو ةيهقفلا حو رفلا يف هراغحتتساةدو+هي واف ىلعاني» أ
 ح رش يلع يرخأو تاراعت ال ايف ىولملا حرسش ىلع ى رخأو تملا احا ىف ةيدنق رمسلا نام ىلع

 ح رش لع ىرخأو ثحبلا ب ادآ ىلع مالسالا خسيشح رة ىلع ىرخأو قام لايف - لا ىلعروك ذملا
 ٠ ةلاسرو مجارتلا 1 يلع حرشو ةإب اقملاو ربا ىفةيفم سارلا نكم يلءىرخاو قطنملايفةيسمشلا
 لولاه در رأي ها ةسّل |ثادالاب هقلعتهةلاسر و ةلءنمالدوجومو ةلقزءال د_>او لورق يف
 دوه ذيمل:لعهتافودعب اهلكو ةبب رغلا مولعلا ضعي هنعىتاتو ةدمدلا واخسشلامزالو ىروبخمدلا
 ناسملا روصلاو ةماسولا يوذ ملا هءيطن لشعوارع رحتااىفةباغ ري رةثاادءحناك و يشيلاى دفا



 نا 1 9 ”ردلإ 7

 00 د17
 تلا تنعاشاب دس ىلا ةرادصاادياقتلوصوب ربخنادرو(هرخ اوأيفو) ةملقلا ىلا علط ورسههيلا

 0 1 ايلا هعيش هتك بهذ لاكولااغأ اض ناكوتي ردئكسابوهوديلقتلاهيلعدروورص٠ن

 - سماخت بسلا ليل فول وبنك يفةسفن فمن فأي رح مسبار لا لع ضم امرا

 (ةنطارهشفو) يطببقلا بإب را كلذ ناكو رجفلالبقاري زغارطمءامسلا تراعم |(يفاثلا عمي ر رسشع

 د# نم اوكشوا عاهاهيلاريض- سدبلب ةيةرمشب ةيرق ىفةصح هل ىواقرمشا اخي شلانثدا وحلا نم هب عقو

 خيشلاباوثاغتساو هيلع مه ةردقالامممنءاوبلطو ىه وماظومب ميلا اورمضح هعارتانااورك ذوىناالا كيب

 مهارباو كب دا م بطاخام دعب كلذو عماجلا با 3 اولفقو مياشملا عم محو صهزالاىلارضحو ظاتغاؤ

 مثتننا وحلاوقاوسالا قاغب ساسإلا اوىما اوعماجلا اولفقو» ويىلات يف كلذ لعفت اي انما فكي

 تاداسلاخيشلاتدبىلا اوبهذ و مهوعيتو ةماعلا نءريثك قلخ م-ماععتجاو موييفاث يفاو 59

 ثعبف . يعامتج اهغلب دقو كي /مهاربأمها ريثيحةكر باو بايلاةهج ن ء”خسيشلا تدب ىلءعسانلا م>دزاو

 دير هل اوأةذ مهدارم نع عطاسو مهيدي نيب فقوو مهيلع ومهم !اريضحن رادرتفدلا كسب وبأ هلق نم

 كاقناهو مت أ واهو تعدت أي |يتلاتاسوكملاوثداوملالاطب او عرشلاةماقاور واو ورلاتلا عفرو لدعلا

 1 رعب سدل اذانههل ليقف كاتشاب انيلع تةاذ كلالذا: لعن نا تاق هلك اذهيملاةباحخالا نكميال

 ءاطعال,اريمأن وكيريمالاو كنامملاءاريثو ثاقفنلا نمر اشك الا ىلع ثغءابلاامو نمانلاددعالو لا دذع
 هزالا عماجلايلا خاشملا يكرو ساجملاضفناو باوجمط دعي لو ف رصن او غاب | ىت> لاقف ذخالايال
 مهداضعي خي + اش يلا كس ميهاربا لسرأو دحسااياونابوةيعرلاوةماعلا زم فارطالال !هأعملجا و

 كلذةبقاع هفخح كب ا لا لشرإو تول و يرام الخ ضر لالا كله - .انأم طل لوقو

 ةكماجلا نم رسسكتملا مكيلطو قالوب ناويد نيئرشال اهو ؟ ذا ميج ىلا ل صال

 مهنيع حاملا هةعل ؛ رآبلط مئانالخأ هي ران ةن لكما مكل عفدنو لظلاو ثداوحلا ن رم كلذا دءام اللف و

 نه اوعيحرو رك ذام ىلع حلصلا يف يملا مهنم سمتلاو مهفطالف ةزيملاب هيلا اويهذف مهم مامات

 عمتجاو كيب مهاربا لزنم يلا اشايلا ريضح ثلاثلا مويلا ىفو ةليالا كلت كلذ يلع اونأو هدنع

 .ىواق رشلاخيشلاو بيقناا ديسأااو تاداسلا خيشلا رمضتحف معاش عنا ىلا 11 كانهءارمالا

 . هتساوبهذن كيب مهاربا ادختتك ناوضرمهلا ىلسرملا ناكوريمالا خسيشلاو ىركبلا خيشلاو
 تلا يلع صالا طلاو ثيدلا لاطو مهندي مالكملا رادو مهنلخ يجدلا نم ةماعلا اوعنمو

 71 0 نأ يلع حاصلا دقعأتاو مهاع ءاملعلا هطرش اومزتلاو | ومحرو اوبات

 الي زرلالاوءاؤنوشلا لال غاوف صب و نيمرحلا لالغ انت 2 نأ لعو ةعررتم انك

 نءمهعابتا اونكيناو قالو. ناويدادعام سوكملاو دب رافتااو تافوشكلا و ةثدحلاملاظمل عفر

 يفاو ريسي و نامزلاميدق نءةررتملادئاوءااو نيءراةرص' وملء ريو سائلا لاوم ىلا يدب اد|دهتم

- 



 دققت
 دوعأ 5 هللا 6 مخ 2 * ايلم قر لبا يفو

 دوصقم لطفل تن ا( طم نش *«عءو»# انطاعم عهماعلك لسا :قباو مد

 0 ةرسملا ديع ان دعسأ 3 نإ اخرؤ» جال دعسأا ىعا دكافاوو

 رامعملااغأ ىلء ءاطعأو كيب دوت هاواممهلدأو را فملا ف شاك نس ريهالا كي تا اهو كاذربغ هيفا

 هديب تاماملومالوو امهم اسيعحاوزال < و هثنبا ه>وز و رو.الايفهب ردو هانروأ ني

 3 ةيدمحلا ء ءاىمعال ا ثااس ىف ماظن او هلأ اكو هدالب وهن اقلعأ ىلعءدي عذ وو هني حرفو ؛هاقءماق

 نينيعأأ عس !وةروصلا ل ح شاملا نك اسالقاعاسيئر ناكو مهةادشحو كيب رع كول للهال ىف

 بيعش رياغ# ن نفدوأديهش تام يت> ماناقو بك ربرعلامماعتج رخو ةن لاه ذه فج اا واه روحأ

 برعلا ءمتلسرأواد دشات زحاغأ ىلعةئبا ةلظ ,ةحتسلاهتجحو زهسراع تنزحو هلاس>أو اعاتب مو

 يدار اكس نامياسل ة هحوزن ' الايهةروك ذااهتحوزو هفا رقلاب مب ًادنع هتئادو رصع ملا هل قنو

 نه برقلاب تدل غ نكسوة: ءلهاو ها ذح ناك هنأ م دقت دقو ينسملا كد د نيهاش ريمالا » تادمو »#

 ىلعيذلا ركلاكي قطص٠تييب نكسواشاب زس> مايأ هرم يوادجلا كبب نسح كولموهو يكسوملا
 لضحو كيب ليعمسأ ا ءارمال | ةلت>نهرادو هرذ ركش اةباس فورد ل 0

 ماقاوهدي _ٍ نعاني .هرىواقرشلا4ّ ا 0 ةك مج رئما ريف مهجورخو نيب دعحلا مودق نه مدقتام

 . يفقس ملا :عا4م بشنا رمعاطو ناطيغلاب تبنت يف عا ملا لوصأ | نعهلك اناسنانا هوم بدبس ناكو رمصب

 ال اف الوساا شا طود أن ملك 1 ٠ناوحار ذالاو م 3 وما يف لييداذةلا ايهنوشار هلا ه4 هع سلال كب ةانع

 ةتكالك ١ و ناتسلا نكد انمى ف هليتأ د هلسراف هل يجي ناك هل ءلو كال ذل نكسملا هل رك ذي واط رغم

 نوح ءالأ٠ كا صتمينأ اهتءافت أد اذا اهاعف نيكستوتاموهسحن :,غ باغ ىدح -ك

 ىلبة ب ىلا ولاكي دجأريمالا 6 تامو»» ”ىشهب نكي ن اك صخشلا قيفيو لاا يف ن كى ةمافإسامل
 هتماعزمايأ يف مه ريغو ةينيسللا لهأ عم 4ع ؛اقووه رك ذمدقت دقو ىوادل اك نس> كولماذي ًاوهو

 كلا نيتثاموعست ة هدم

 1 ةزياك ب دانمذخناو مهملاظم عب اتتوءأرمالا رو>يوس ةيج را ثداوأا ند 'ىثاه عش 1:

 قكاوةشواعم اه دس وايصغاهضعل وى. .اقلا ن.كاباه شعل ةزيحلادالب سلاغ ىلع ىل وس اوهيرامي يندازو

 مرحلا نيرسشع عب اسيفو) كيب دا م نابي رقنوكيلهعر مام كسواهر عوهناجار ادهلاضي اغأ) ام

 ءاىعالا واشامأ ل ةريض هد. يد دل رابكو غرم لن :ايفوأ (ىلع.ةاا يرسهرهشنيرشعل قفاو 1

 كن ًاوةيردنكسا يلا رسم يلا واشابإل اص لوصوبربلا درو( رفص رهشىفو) جيلملا ىنءاملا ىرجو

 اشاب اص لصو (لوآلا عمد ررهشنب رشع يفو)ةير د: <ساةهج يملا رذاسو لزنو رفسلا ةبها يفاشايدمح

 « يل ريح - 3#



1 
 نّئطا ريزغلا رطقلاب ثيغلاو * اسموغو بولقلا حرف هبح رف

 .نأس ىلعا نمضٍبهاوملا اهف * ةحودبءانثلا سرغ هب سرع
 ندبااقون نابكر ئااهبت ناس مراكب انرمعم يف انغا كلن

 .يلدو حبل دس> ىذلك نم * دساو> نامزلا سر نه كي دفت

 نمزلا ليوط يلع فزئافحم * هركف نم طصم ىدهأ كيلاو
 نس> نهىدنلا عم رورسسلا حرف اخرّو ءانحلا حال اهنسح نم

 هلوقوهو رحنلاديعب ةءاضي !اهفهلو
 ١ م ليعلا قتاو نم انحلا ناناو ©. دوي ىلا نح ىف يناهلانامز
 دوعلاو كسملا هرطع عبير ريبع © هميسن حاف نوكلا يف اذشلاببطو
 دوعس» دع_ىلا علاط يف ىنااقوف * اهجوربىفتقرشا يتامالا س.شو

 رو ا كاقبلا قامألا تيغوا» اكحانس حيض نئالا ءوجور متو
 دومعم رشبلاو مايالا تمس * العلاي حاصدقوفصلاىعادحاصارف

 دوقعم حدملا اوالاهياع دم #* هفصوف لامفلا دو# ةحاس

 دومحجردبلاءايضانسح هرون نث + لماكى سلا يفتاذلا لمح لياج

 دودقم ريثاو ناسحالأو ديحو #* درفم دولا الل-ء ىف اياظعلا لي زج

 دوفوم دماحملل اياحسلا حيلم # اهلاو مراكملاو ايازملا رك

 .دواو دجملاو ناسحالا هفاصواف * هردق هللا فرش باه. مظع

 .دوهجم رحبلاو حاتري ىددااناف * يدناا يف ر>لاب«ا:_فاذاداوج

 دودمم هنمابضيق تانه ىدساو * ارث ام يدبأو اناردقاداس دقل

 دوفيم دفرلابوهف ريقفنم دن #*# هلّتطس ناف العلا ديلا زاحو

 ' .دودرم كرقفن لبقأ يدنلا: ىغايل * هبابب تامركتملا لاك يدان
 .دوعوم ردقلا ةليلا يف هزظاف + هساوما دسيع: مايالا هنتحاسب
 دودحم ودح حدملا يف ينزحعال * انثلاو دخلا يف تقلا, ناو ىناف

 دوعوم' ةداعسأاب كليلع ريسخو * ةدايسس هلع تماد اديسابف

 دولوييو انلاو ءاع الا ةنايو * يزراولا:ةحاي داعالا ةخيببايو
 ادوغرم كنشيعو مارك او زعبي * ان وع كارث نأ الا دنملا اذ' 1ك“

2 
 را

 وكسل
 هدوسسحوهنمسانااريسخنكلو د ديسأو دم نامزلا بسر نه كيدفت 23



0 0 

4 000 
 .هيحأو هب ا وهلوقباوةثو وع ءالكولاوءاك رشلا هل تنءذاف حمالاوةنامالاو قدصلاب ف ىعو ةموراا ِ

 نك

 فاطاو ةسايسو دول ةار ادبمو ةاطقوا ريس ننحوةم شوو: لقعب مهيف 00 ادئوةيرصملاءاسمالا ٠

 ةميظعةعاق اهمًأشن أو اهذر واين اواهتسؤو راد عز للاب وءالايف صاخنو دو بدو
 جوزو نيت لان ٠ هيلع ةلطم ىهولاذملا مدي دب ناسا ةعاقلالوحو ل امكشلاا ة ةحب ام ةععف اهفامأر

 الو راحيالاو ناعالاو ربك ألا هلااعذاميظع امبعنل لمعو ناالادو واط دحأ سد
 ةحببلاو نسأاو ناقتالا ةياغىفءاخ ةيحرل|سي> ن٠ برقلاب هدب راو اد سم رمعو ةياغلا يملاهيف
 ليج امشتاروقوانسح اناأا ناكةلخجابواسي ردو فئاظوهيف بترو تاه ضء؛هيلعفقوو
 عمربلا يف معد مزلقلا نهةنسلا هذه يف 0 فاصوالا لءاك فافءلا رهاظ عاضوالا حييام عابطلا

 ةيوشمهتنداصف ةايكت نكن ةكطو ةل لامحا ىف أل ىلع ىواقرمثلا كي نامثع ةراما يف جاححلا

 حاد يواصلا ىطصم خيشلنا ةءالعالو هللا همح رهلشم هبابيف فاح و فو.لابنندو اهينهياعىوضقف

 نسحلا رورسلابائملع ا نذلاو ىللاحارفاب قى رمش

 نكسلاواللا يفاءيطو اكسم + !ذشلا, تحاف ناوك الادهاع٠و
 ندبلاو حاورأ ىلا ىرسف * هتاحفن نم سنالا مسن اكذو

 ندلاب ايا صور تفّريَف 2 ترهزا|ىناهتلار اهزانوصغو

 نرتقملا ىلعلا دعسلا علاط ىف * تقرش| مف ظل اوذص سوءشو

 ندغلا تادكاما# كلا قى 2 تاساب + تام ركملاهجو روخأ و

 0 ن.٠ هبام ندلاب . تنغ * تدرغدقانطاحاورأ رويطو

 نامعلاب العلا يفو دشن حاصدق ن ا[:طاو ةرسملا ىعاداذ حاصأب

 نقلاو يهبلامركلاودوجحال © قترملا داوجلا دويل ةحاس ىه
 ُ نمثل تا ءااغ | راصو اذ 0 امتامد ثيغ 2 لو ها 2

 ينس فصول اذن اس الاو ضر اف# ةحودمم هتافض لاءألا نس>

 ٌْنَح ملا تاذ ىلرحو * مراكم 6 ءاطعا ليزجو

 نكتسلا هفطأ ةقرل افطأ * هئطع تدحأ قالطأ ف هقالخلا

 ند 1 بحر با>رو * مسأوم عامتج الل نا

 نخسلا ضرب ايلعلا ديلا هلف * ة_حيرسم نيبلاطال هناجار

 ينغو أريقف ينكي اطع اهيذ 23 د يصاقمب نيدفاولل هسخارفأ

 نسل ناسالا | 1 ايط # أه ريبعإ يملا نكت رطع دق



 1 ا

 هبداوت تماق هبفمويناكالف # هبادّدانأك ىدرلل ىد_همامأ

 هبتارم نيدقرفلا طا ::قوذو * ههجو نود ىحضلا سمث ينسرغا

 0 ةافعا ىرعرحبلاكو * هنيوببس ليسلا" ىدب فياح
 ريافوخ كنفناام هنأ يلع + نطوم لك يف قانا: ةقن وذا

 ةنقا بطلا كااولحم ىدا“ ىذغل# يضىخأ يرو لح يذإ ونفع هل

 ا ا مادو كام *ىضم دقو شاعدش لا لهأج هن ىلع

 هيقاوعتغ.> صم الااماذاو> رثو# ةملم لكل وعدن يذلا اذ نث

 هبلاطمتيعألبقاما يعل حو # هدسعب لئاسملا حاضي لاذ نمو
 هشاوذ لفط لك نءهلتباشو هدلةف ثداح نيدلا نكر دهدقأ

 هبناوجمئريغلا شورع كاذل * تضوقتوالعلاناكرأعدصو
 هبهايغلوزت تسيل يجدلا ناك * اكلاحدو ءأ عبصلا» وضرداغو
 هيراش صغدق بذعلات ارفلا نأو# اهاهاب تدام ضرالا نآر أ

 هبئأوث صخش لك نعدب لاز/ #* يذلا ملعلاب م مايالا بون تطس

 هبراقيدوط ىأادوط مضدقو ©: ةريررمم اولقأ ينأ مط تبحيع

 هيسا.سواضتلاءاودحم قاضو * ةرفح مذخلار 0 فّكو

 . هك اوساقرت سي عمد لسه : + هباصا ابككياف موق ىللخ

 هيفاعتاذا ذجاش> ال ا لمكى "1 0 ذ'دادقل

 للقب م الا انج ىأو * هؤايض وبي سيل باهش ىأو
 م اعؤيرةتكاو يل ىأو. #2 تةفأ مبلل داق ذ يأو

 هيئاصم لق لك ت عك أو تمصأ *:امدعب هدا نا ىغب ياا :
 4 .ارتهيف ضرالابرت جزامت #2 خرم دا نأ ادلع

 الاه اخ سنا وطرد ف ترطماو» كلما كما 0

 هبعا وكو هروح هيف هتقالو *# امعل» ناذللا سودرفب لحو

 "جاطاىديس لاضفالااياز .عماجو لاكلا بتر زئاح مخنملاذالملاو مظعملا ةجاوملا #* تامو دلع

 ارامم زاجحلا ىلا رئاسو :راجيلا ىل آو رمصم نطوتساو مويغلاز ٠ هدل' ولصأ مر# نب دوم

 كراشو سانلا طلاخوهدشر غاب وعرعر امو .هافرلاو زعلايف يارتق مجرتملا هلدلووهارأ كد تا و

 عمجماف ايهذراص ب ارتلاكس.ءاذازن كر > ٌةداعسو ةياصمق ت رهط نعأر ذخأو يرتشاو عابو

 ةيماشلاو ةي زاجلاو ةيرمدملا رابدلاب ءرب> عاشو» لانو رك ذزهتشاف وءالاداقهلإسو هدلاو



7 - 
 ىراوىوملا دب زدب د هأب سها رونو د ىراسلا هر ون يف ىرس# قىراس نال رسأ

 نايا قيم مأن *«ونكملا هوه ادةءو## 0 نسح يف ادب ا 20 ةرضم ردبو

 ىراح يوهلال كلف كلا كاييع لب فام

 انونب قلاغادب ع ذائسالادعدءالكن هو

 عاطت ةداغمأا 26 يود ٍق تأ عطم ةد - داعسأا قفأ كه س ووش

 عفش سيل هرع َّق در قوس 3 4 قري سيل لف 0

 عيؤمو ا يجد نم ليدس * مهروذب 0 لق يده 6

 اوعردنو اوبباح- لاك لكي * يالا ةداقلاو دا#الا ةداسلا 8

 عرتم ىهدلا ى دم يفدالا مهساكو د انصااو برقا حار ودراشلا مه

 حيشوتلا اذه هيلا بس امو#ةليوط ىهو 0

 ابرلاتاليثأو دنرااواقنلا نانفأ نيبابجعم ينثتو دما يعاز نابلانصغ سام ٠

 ل هلا تاميسأ هلا أ دق 23 سنام ندغقوفاردب تا

الا رانوالاو ىناغالا ىف راهتشالاةياغر ووشم وهو
 .تازاملوقي 5 سمح 4.“ موس و همام ه 1 ىلا ةحاح

 0 ا هلضنسؤك لزنم وهتكرتكاذدنف هس :غالبب بيدالا مساق يشنارهظ يت-رعشلا مظظنأ

 .يلاعت هللا هاعدو 3 نهدلا هو دكب الءافص عاو 3 هوفص دكا تل أ توما دراوم درو يت> ةواحم

ح ىف كلذو ناوضروةمحر 00 ةبدح ماقلتو نانا راوي
 : رهزالا 1 نا هعش نب ر شع ى دا

رلاب هللا أم دمغت نايرعا اخيشلا هرهد نف 1 نفدو لئاح دهش٠ يف :
 ىلع حرشدهفيل [ 5 نءهوذا اوضرلاو ةمح 

 كلذ ريغو ةيدزف رهسلا ىلع ىولملا ىلع ةيشاحو مع وهو ىوللا خب شال ريب دتلا طاقسايف ل7 ل مظأ

 هدح | ءالمأ ءاك ذأ“ ذا ملك ةمرالاهدال وأ ف اشو
 ةمالعلارهزالابهلح يف سي ردتلابنيعت يذلا

ل نبدلا باهش نكت ا لضافلا هين :لاهوخ أو دم دي دا نيدلا س ._ٍِس الأ ةماهفلاو يعذوللا
 دجأد. هل

بنااو نهرلا َِك عادم ابيجحالا مهفلاو سليل 5 ذلاهونحأو
 قطصمدب كر حجائااد رفااو حاصلاهي

ئلاوةماللاعلا ان.حاض هاير هللا دمر مدحرتملا يوب 1 "
 ىدزأا ليعمسأ د ل ةماهفلا ةدم

 هيئادعدامعملا طاريشاب تءاحو د هك. داحروزاو رهذدلا 4هجو ريغلا

 هب راشم تايفاص ادر وناك دقو ان هبوطخ عقو شيعلاوةدردكو

 هكا رك دجملاءا ام * ةرسح عمادملا كرد ىلا

 هيهاذم تناك هلب 7 ةلسصوو دع بهاذ لآو ىلع 03 أ الل يللامو



 ظ 1
 1 هي ينتعاوهمزالو هبحأت ناب رعلادمحأ خيبشلاه رص عىلو يلءثالؤ دعب عمتجاو ١ ريثك ؟ همزالو

 انخيش يفوت ا ةدع هتافودعب كلذ ذرظن صهزالا عمالا مف نراك ردر شب ارش رءنايىدخاةخوزو

 ْ ىفاشلاماءالاءاةئاوعمتجاو هيلءةراشالا تءقوفخشلا نيبعأ ىناوفلتحاو يروّْمدلادمحأ خسشلا

 ٠ قالطالا يلع عماملاخيشرمتساو كلذك ناكف ةميظعلاةطملاءذطدو راتخاو مدقن اك هنعهللا ىضر
 " دك الاةبحلاو ةيدقلاةيحمدلا ق-ريقحالىعاربل زيرو شيو لع ودصيو نم ردي قافتالاب مهسيث 1

 عماوبجلا عم جرشو همامتب ماشهنبال ينفغملايف هسوردتمزالو انيكك دياوف نم تعمسو

 ريغو تاقر ولاحرشو عضولاةلاسر حرشوةي دقرهىلا ىلع ماصعولوطملاو ىلا لال-لل

 هتقلا اذاو ردلا تت ثدح اذا اب ذهمافيطل عاضوالا حول عابطلا قيقر نأاكو كاذ

 سطعشتك ا١ همالكن موةنانطدئاصقب هرصءءارعش هحدمدقو رسيو شءن امهفطل نهتيقل

 ناثيبلا ناذه سورديعلاديساا انخيشأ اصلا ضاير

 افلا ءاس ياذا نكاول #/ انصا) نضاي ر أ رعلاط يا
 افطصا لاك» اياب نيد لس ي طاب لقو

 هصن 000 ارقسلا قمح يلعبتكو و

 ' هئاظفو دداده نش رم شةكحو: * يوطناذقنانلا 00 نادك
 هلءاكلقملا 5 و املع رحلا وه # ديس ةرضأ رانا ف

 هلئامال ينلا ىنسلا هدئادق * يف ىهف ةغالبلا رارسأ تشسوااذا

 هلئاق ٍكوطملا حدملا رمهتخمب * امامح دقعو حارفأ نس

 هلئاوأ همطتسسل ملاسو تا اليا ©( هلاخز ريخالا تنك ناويناو

 هدئاءةحفتلا لغسل

 هفرعع كاذو "هاب رطع * سوننلا توه امم * سور ديعلا ٠ جول | يوما ةحفن
 ا لل ةقملا نرد ىبباقافن. أ ان ناقررعلا و غنم تلم # ىب و::دقادهعحاورالاركذ

 هل رافسالا قيمنت يع بتكدقواضيأهلو

 7 ناقل أقيمتتنءنوكلا قر ثأ م 0 رافاشسا وق عاملا ف ةربحالأ

 0 رن ع اديرد دقع ىف * ةمظ:. تءاح دق تنقاويلا م أ

 ىراس يرولانيب هريس يذلا هل_ببع ىحدم نمحرلاب مسقال نا

 ى رابلا قلاخا رسو ”ىلعلا دم لاوذو لاخلا لضفلاوذ ىسورديعلا

 راعشأ مظن نه ال نع ٌصهودح نه * 1 رون نه هغاص يذلا نا

 ) .اغاضيأهلو)



00 

 تايوطلاوةصت نادحلا وأو + اهر دكجب لغنمةيوطلايفاص
 هيركللا ةداسلاة داجس خيش ني ددلا يركبلا يدنف اد ديلا :برالا بيحالاو بيسنلا يملا

 ةريس امهفراسف ن نيدايسلا هنءثر وو نيبصخلا هدلاودعب دإ8: ةيمحلا رمد فارشالاةداسلابيقنو

 جتنت هقطنمةعارب و جرحالو رحبلا نع ثدح هدوغ كولسلا كالسأ. ن» م راكم اس ارفزتنو كولملا

 هئمامريغل ب رطضأ لاو ضد 0 زرت ر ظن :م ناسسح عم جبملاو بان !الأ بلس!

 فخ يف ة ةرطس٠ ن اننا ع ةيزغ هرايخاو لاثمالاهب برضتاه لاكلا ن نمابق عمتجا دقو راحبلا

 هسمشتنذا نايا كا 9 لزيملو كاف لاكلا |. رهدلا هل لاق كبف كلاس و لعهناك متامز ناكمالا |

 ماثرو هناخأ عومدامتةسدقو هبارش ةرىهز تفطقو لابقالا قرشم ن هتعءلطام دعب تب ىعو لاوزلاب

 كرون كرا اون ازااهللاديعديسلا لضافلايملالا

 1 لاوبرقلايف قاما عيمج معت * هلضف دراو» تناكنم تامدقل

 دال ةنح يف تمل 3 يقتداوزاف ن٠ يركدلا دمخم

 .سهزالاب هيلع ىلصو ةيكبزالاب :مهتيب نمهنزاذحاوجر >ويفاثاا عسب ر ريشعنماث ةعماةل ل هنافو تناكو

 املق م الا كسم ناك وهف ةلججلا وتعال يدرى لاش ءابالا راوغول دج: ع نندو لفا> هشه يف

 ةياقنلا دلقتو ىدنفا لاذ خيشاايديسةلاخنباةيركبلا ةفالخغاةداحسمللوت تاءائو مايالا هلذج حمست

 رعش ىطوتس الا ئدتفار عدلا

 رفكف نامزاي كنييتثنح #* هلثع نيت اا نام را قل

 بقانملاو ايازملا 0 ف .اولااهلطو ةقيررلا تاو الا ةض ددو فراعملاو م ولعلاةمالع 4

 يرهزالا يبفاشا ا ىمورعلا حالصلاوب.دواد نب ىسوم نب دم خيبشلا ةماعلا مامالا بقانلا لضفلا باهش

 دهب شملاب حسي عدلا يولملادحأ خيشلا ىلعممسفىهزالامدقو فلاو ةنامو نين الثو ثالث ةنسدلو

 يواضربلا يدي ءااديسلا ىلعو نيل الجلاو يواضيبلا وحيحتصلا يوأ ربشلا هللا دع خنيشلا ىلع و يندسحلا

 لئاسشلاو ةرج يبأن ب | رصتخو ىنالطسةالهحرش عم ح.يحملا ينفأا سمشلا يلءو ةيفرشالا يف

 .ىلعخبشلاو يننخلاو ىزيزعلاو ىواربشلا نءلك ىلعهقف”و ربغصلا عءاجلاو نيعب رالا ىلعرج> نباو
 ةيطع خيشلاو يواربلا يس ءعخ .شلاو قباس خيشلاو ينب ادملانسحخيشلاو جيفطالا ىابتياق

 عمسو ةسو ردلاديءمناكوةدبدعلا نيئسأ | همزال اي ديعصل | ىلع خيش! نع نوفلاةيقا يتاثوىر وهحالا

 يلااهج وتم رصم دروا1 لئامشلا ب يطلا نبا خسيشلا نم عمسو قالو. هز سم عمأ حسم عملا هيلع

 .خيشلامزالو يجدلا د نبمهارباو ره رباخشلاو فلا ف وب خيشلا سور درض> .ومورلا

 بيج ا ىلع هداز يالوقو طمسال قئاق 0 وةلباقملاو ريجلاو تاضايرلا ينهلعأرفوهن:ءذخاودللاولا

 .يركبلا ىفطصديسلا نع ةقيرطلاو رك ذلانقاثو كلذ ريغو هداز يضاقو ةبادا وعونقلاةيافكو
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 عسيبرةرغنينث الاموبيفو ):ديدمةدم نع هلثمقفتيمل مساوملا مانعا نهناكماعلا اذه مسوم نا ربخأو

 . اولمع ( ءاثالثلاموياهحبص يفو ) كلذ لبق مهنهل صو ن..ةلاح لم ىلع احلا يقابل د( لوالا
  ناكفاغالا ةيصصب ريضح يذلا موسرأ رأا"ىرقوخاشملاو ةيلقاجولاوءار ءالا عمتجسا وةماقلاب ناويدلاو

 .ةسمحو فال ةرشعو 10 ةلادجاراو 5[ كلذردقو ة ةئب راو ناولهلا يلط هن هنوهشم

 .(نيثالث جاحلا 3 تاحوز ىلع اوامع ( هفو )رح اير نوعا اغالادما [تةضف افصن نوعبرأو

 : اك رعم يف لقهنالاهرنغو ل الغلا نههيفاءاوذخاف رامعملا فشاكنس>تديىلا | نامزاو لارا

 ' تنب هو ك كيبدارم كل ءاام نم كوامملاهو>وزيل !معاربق محا ءاذعا هن ةجوزاوسبلأو جاجملا عمبرعلا

 يفد. نفد يذلاهربق نههتمر راضحالة عام تلسرأو امماظءادجوا «جوز ىلع تدجوورامهملااغأ ىلع

 ةيولطملا لاومالاببسب دال. ا ىلعةدي رفن ل ءيف ا سعال عرش (هفو ) توبات ع .ه ىلع قود:د

 ' نيمزتلملا يلعابقاروأ ا اوبك و نوسمخوةنامنودلاو ةنامثاث طسوو لاير ةنامت رو هو لاعاهو ررقو

 مال اكلي نامشا نامأب كب بوبأآ ادختك نسحرفاس ( سنجل ءويفو ) مهنمأه را

 .نامثعلدو (ىلوالا ىدا->نبرشع يفو ) راهعملا فشاك نس * نور غسل الذصوو ةز

 مظعالاردصاارضح ( هينو )هدب ىلا لخدولابلا فوسكم رص هيما جاما ريم ليعامسالا ل 0
 ايادهو مداقتو:اةال.«هلاواسر أو هن أب ءا مالا ينتعاف زاجحلا يملا هج وت. ةي ردنكسالااىلا اشار فسوب
 تافايضو مداقنهلاولسرأو ىنيءلارصقولا 0 أراازمعاطو رصم يلا [هووينيعلارصصقهلاوثرفو

 . نيناص>امطمدقو ةني؟اعلخ كيد | سمو كيب مها رب ىلع 30 ةمحْز يف هيلع مالسالاو رضضح مث

 دبع هترافللاوماقأو ةملقلا ىلا عا >ر وهم هيلع إ سو نيمو دعب ىلو تملا ذاب || هل لزم أم ني خ ص نيجرسسب

 موييفو) انونظاونظو» ا وليم دقو ينيملارصقل ه>اوملارمصقلاب ساج ىم.هاربالا كيب نةحرلا
 ىلا هد:ءسلخ يلوةلااشايلا ن .١.٠ ءاعد ساب ةعلقلا ىلا ثاب فم دوب علط ( ةنا :ءايداح ثلاندحالا

 ممادخيتك عمكيبدا مو شكيب مهارباهل ل هدأو ينيعلا ارمصقب هلح ىلا لفاح بك وم يف لزن ورهظلادعب

 امايأرصقلاب ماقأو كاذ ريغوةيدنهةثقأتابعتوزرأبدرأةنامو حق بدرأة امس يهوةيده

 سيودلا ىلا بهذويفانلا ىداج طس ا وسي وسلاب بكارملاو مزاوالا هلا ؤرهو هلاغشأ اوضقو
 نءاهف تام نءامأو 9 ىرخللاة ليما وأهعدا و>وةن_ءكاهذهت ضن اومزاقلا ن٠ ةدجيملار ةاسدل

 ملاقالانيع ناسنا رصعلاهجوةىغو ىهدلاةردان تاه # نابكرلامهرك ذبت راسن مو نايعالا
 ةبادعتلاءاد هر سإل نم نطابلاو صهاظلا مم اريظمو نساّللاو لئاضفلا عءاج مظناادجلادّةءديرق

 مدجو هأن ع اهثدويتلا هدب اون أهي 1 ءالع شاسع مر كلل ونعحالو هايص ىف

 رعش به ناخ دإإ فلخ نا رب#<بذلارون ه:دبج ىلعف

 تامه نهود نيح همومه *# هبقاثمزعلايراومزالا ظقيتسم
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 جخيشلاب ةيانعهلزاكو كيب د ىلا ةسايرلا تلقتناو كين يلع تاماملق ةي ان يتلا 1 ايي
 ةهارك معي ىف نيس دب شملا رشانم ىنابقلا حستف نبأ ى ودب دمج ذيشلاناكو هلوقل عمس و يديعدلا

 حتفي و ريمالا دنع ىديعصلا خيشلا هيف رمضحب يذلا تق ولادص 1 ل

 هي واسعنو ركذي و مجرتلان همست ىف نوكملا راقب وخب ثلاءدعاسيف هةحيف ملكا وهترك اذه

 الشفا َجحرختلا فاقوالان ههلثراظنشد مار قب اخ لاو 5-0-2 اموهحتابقو

 باعت ظلت تالذ د:مف هناد اواهاباه درة هع ,اعاوراشا نم هيلع ا ةرفو هع ظرف 0 ظ

 0 وهدهو لاذرالاهلءلواطتو لاذنالاهيلع رسا#و يواك لاه يفت ركونساال

 هرمادرب وهرك ذلمح كلذ دنمف سانلاا هجم كالي قتلا قيزطلا وطقم و هئانب يف يدعت خخ

 : 4 رك و هنعهحاس وهلهللا رفعة سلاهذهيف يف ون يت> كالذ ىلع سيعاو

 كلاو نعام ونام عقيد

 اهفو ةليخسلاج ربل واو يطب.ةلا يرسسمرشع نماثأ قفاوملا مرغلا رشع سداسفف هعرذالينااىف وااهف

 يلا لينا غاب و ها ع راسو لادا يح لالا هلا يعر يف كروبو راعسالا تلحنا ش

 رفحو يراحغلا دل سائلا تافثلا به! ضرالا ىلاغءاملا لمشو هبابلواىلات د وةطسوتملاةداي زلا

 ةحلاصا الاميلطب ةيمورلارايدلا نم ىجاق لو ( رفصروشلئاوايفو ) رولا حالصاوعرتلا

 جالا شي واحاورظنت !سانلا نأ( ثداو+لانءو )افورصمهلا وءثر وهوداهو راد يفهولزنافناولخلاو

 اناجه كيب مهاربا لس أ وملزالابالو شولابةاقالءةنسلاهذهيف مهلا ب هذيإو هر وذ اوقوشنو

 يلع اي رعلا ناري او رفصرهش نمنيرشعلاو ث كال ر و بهذف جاجحلا ن ءريختسإ

 جاجا افاولتقو هوقر -اولمحلا أور وجاجخااوب :69 بيعش رياغم دنع ىج اونلا راسن م جملا
 3 اعواكا 0 ر ثالث هباصأ و جحا ريما ريمأ حا رجغاو مطاقث ا اوبهخت مهب ود ومطامحأا 0 او مهم راغااو

 هولخد أ هنمق قيثىذلاو نطاجابءاسنلااوذْح او لاحاوسا يف نايرع وهو برع هرضح أمل ماياةثالثهربخ

 ديب نمالام ةل#يللا ثالث نزطعاو ملا نم سانلاب لْزنذ دازال و ءام ريغ نما هبناجطلا مهكرتوةبقعلا ةعلق يمل

 سد امو يفجر كلذ بيس ارفاسسدل رقشالا كيب نامشعو قلال كليا دارج لا هيلع
 برقو ري اولاغيلاو لاما ن«هوفداصاممويلا كلذيف مهعابتافطخو رفسه ني رشع عباس

 ةعابلا نم شيعلاو كءكااوز,الاو نيباوطلا ن.زبفا اوبهنو سياكل نمءاملا لقنتيتاا نيئاقسلا

 املف بعتلاو عوجلاو يرءلانهلاحاوسايناواخدو جاجحلا نهةعاسج لصومهجو رخموييفو .
 هتبحصو ةزغيلا بهذ جا اريمأ اودجوو 0 لخمىلا اولاصو

 0 5 لسراو ةئساا: هذهىف ةنيدال ارز و نامالا ساطي لسراو جاححلانمةعاسمج

 احر شكا 'ينموزحلاو لاوءالان هةنداحلاه له يف عاضو ب ر>برع 6 هلاير فلانيث 2
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 8 طظحاوالا ىجاسة حالا مكلدب د” انسح ردلاك اظعاوىجورب

 ظعاوب دجووذ م اهدق مكن #3 اددجتو تنع نا هب نجبالو

 يح كتاوهناكن قرا ,ةيكشااةخيشو 0/1 أفقو يلعايل ول« .هدلاو ناكو

 ىرغأت هلطاف هيلعر خأتا؟هبلاطو هطغصلاد.محأخسيشلاو هو كلذ يلع رشابلا ب بساحة نأ قفن .او هن 7 نع

 و 'بانبلوجسلا كابش يلع هقلعو هرهشأو هب لكن وار وك ذملادحأ خي ثا باطقر وك ذملاغأ يلعهب

 0 هباهو مجرتلا يمر هتشاف هقلطأ مث "الماك امو هد ءاءهج رغال سانلا عمتجا و هتثهوهقوواقب قرا

 00 ةي.ذجلاداال ءومرك اوموبخاومومظعو*! صالات وبي ىلادادؤتلا ندتك او سانلا

 ورذهسدل افك , دا م ىلا بهذ و ةخسشملا بللطلو هذيلا امهقاور خيش يدنقا يف 0 ينوناملو ةشخا

 سي ا وصهذو وضحا هنسةنا دخل مهياع» ا مش جاوقاو زل لاح تصختف قاوولا حي ثم ىلع

 لك" يف قاورلايلا يني مهاعاخيش رمتسا و ارتكشو نم رهةباوعجرف مهدرطو مهر مو مهرجزف كب

 مداقثاا مفمدنو مالومطل وربك الاوزايعالاهيلااعدومهقاور فقو نم ةنادتلا ةهج هميظع

 بت مدل اول_سراف هناشيفةلودل' بتاكو هلاغسش | يف هل يمسو لك ولااغأ ؤططمهب لفت حاوايادطاو

 هونآتامو ةوجحك نماندلاهيلمتملقأو هلاح عستا و مول لك ىفاذفدن نوح وةئامهردقر هناي رئذلاب

 ناسالا ظيلس ناك وهند رت عابوا ضيرأهئافلخعز رحاف صرحوةن كماذناكو فلأو نيت +؟امو عنب 0

 ساجو ينيسحلا دولا ةراب زيا ة ةلرصرمضشس رصمىلااشاب نسحرضحامل هنا هلق فتاف سأالا قحيف

 اشاب ١ نسح هنع ل أسف ماقمث ةهنه سلخ مجرتملامهلع لخدف ى ركبلاخيشلا و تاداسلاخسيشلا عم
 يلابهذمأ هدلاوهيلع عز ف هيف 0 سا لل ق>ىفهملكتو هلاوحأ ن ءث اذ ||خسيشلاه رب را

 لكل يت>ليحترو يمسي لزيلو هتأيأ نم ع 8 ةيبادريرعأو هتبش راو لقرخ هلكواألا * ع

 يتح هنر ونوهتعوفيفلزيلو همم طالس هذا نادك ى َو>ةيككو ةقادصةهع.دد>و هرادىلااشاب مسح

 يشلا * تامو 8 ةنلاهذهيفةبيبشلا ل ,ةقموهو هتاممدنع» ربق بابحتفلا نع قلغن اوهتايحءامراغ

 ةمابر و عوار يف لاورجح يأن ايوا 24 :لاملاسةمالعلامامالا نبادحأ خبشل هناا لجملامرتحملا

 ءارقالل4_بلجاو هن هتاّةلعت وهدلاو مئاظو هلزاح ويوارب كااهلاد :ءخيشلاةل“ بصيت هدلاوتامالو

 علطتف هيباةبلط ربك |نم ىديعصلا يلع خسم هلاناكو ةلاهإ وضم ابدت اةطاحمأو 20010

 هنءاضإ ةلق عم كلذإ هدلو ردصو ءاصقأو يوا ريشلا خسيدلا هض راعف كالزااللءا نآكو هلم ىف س واحلا

 ااذقلل يدصتو ركمو ءاهداذ مح رتملا ناكو انيئس يديعصلا خسيشلاه هن يف كلْذدَقْش هناسل يف ةغثلو

 ةلوصاذراصو نأ .ءالاوءارمالاه لاتددرتو راكلان هدلعو» ف ةريشاو انا وعا هل ذخعاو ىواعدلاو

 ناكهنأ تح همركي و هتعانش لبقيواملعمدجو ىتلا «ةلاحو هقح هل يع ري ناك كيب لعن أشر وظاموةبيهو 4



 ار
 اذهاهخ رات تابو يرصن ده همساو رغنلا يغاقامبحدمانايب | هنسفنأ يدشن اوهظح لقاذلوةس غنونف

 بوذجلا «تاموإ# سلااجوهوهراد يناديحوةئسلاهذ_هيفهللا هحر يفوت * يراكناخي راناهو
 تو. هدي وهمالك يف طا# وانا عقاوسالا يف ىشيو ادرداما نيس ماقأي ركبلا ىلع درسا دقتعملا

 1 ناكو ةنومأةخيشلابافو رءملاهتعبتى اا رهارك ذوهرك ذمدقت دقو هناقوأ ب تااغيفهعم هبحصا لب وط

 بس> ىيلعاهنولو وي لالا نوهحوبو هي :اطيلختيملا نوت كغ و مظع ا يف سانال وهم نا

 جورألا نم هعم هواه .اعرحش سانا ريتا هننم ند خأدل ناك و مهعت اقوو مطل ا مهضار أ

 ةيحان لك نهد لع سان ا ةافدنامأ را وحو هنافثاكمرك دوهنرأب زيف سأ ا بغروإلابت هشنلاو

 هباع محدزاو دياقتلا مهد و ىلعاورجو روذنلاواياهملاب هيلا ادن ةبح لك نههنر ,ايزل اؤددراو

 219 «ةعنموه 2 1 هصل وهأبت دتعسأاو كاما اذب جا رفءأس الااصوصخو قأ لذا

 تسانايةشاناب ع كلذ لبق ناكدقوةحارلا ول اك الات 0 ندهمسج ملظعو هلدب نمسو تمظعو ثث.ف

 همانهيفهيعارروهمدح نمد, ددقو فيدلاوءأ كيش ةقزالابلك 0 نءايواط عوجلاب هيل الن لاغ

 ديالو مشل ةراثو كدحضنةراتوهمالكو هظافلا يف طاع وهسفن ش د4 لاز,الو هت>احءاذقو هتظقي و

 يلعاعالط اواذ 7 ةثك كلذ نوذعم ,ةتاجاحلا يوذو نير ازلا ضعب سفن يفال ظافاالا ضعب ةفداعم نه

 دوهش ف نيق رغما بيذأ جللاهلمأاع نمناك هاف كلذ 5 نوكب نأ لمت *و مهبولقتا رطخو ميس وفن : ىفام

 تح هلاحاذه ل زيه و ةيركبلا هلا ن ااا رفاقي وس نوا كيباو ك١ مأهذه م تبست بيسو مطاح

 01 عماج نم برقتل اب ىبي رشلاد+ سك هوئقدوةي حار لك نءهه دهش ثلا سأ 1 لاه له يف يفون

 تاوداعب.و لايل يفهنفد م ددعاوهمتجاوةرايز ءادعق ,اماق.وةرو عقده ريق ىلعاول معو دجيسمل نمةعطق يف

 وحني دياي ًاموخآتامو لاجرلابءا كلا طا *وقل ؟ اللا ا 6ع م>دزا دنب دشخهوءارقو

 عبرأةنسدأو ىنن :ل ١س زاللا ىدتقأ |قواص ن. ينضم, ,خفملا هيينلاومر 5 # تاموإإل نيتنس

 ىلجربلا طظفحو هرغص يف نوتملاضعإ نأ لا طظفحو هدلاو ر>ء>ىف أعز 52 امو نيعيسو

 مزالو خارشالا ضعب يلءرتض>و وصلا لع هيلعأ 000 ايلعدقفتوةيكرتلاةغللا فر ومو يدهاشلاو

 ودعت يه زالا, تريلا قاوتب هريغو دعسلار يصتخم هيلعأ َرقور اهيع دست ىرامارفلا دم خمشاا

 طعو سا<# هل لمعو ة ةحا نشواح مهل سلوماورالا قا 1 نيرواه لا كار "الا ةاطعأ ةءااظملاو ةدافالل

 ندبلا يبارن والأ ضيرأ اةعلطلا ىهبأ هيسجا يسون اكو هي تاب لوقكاذو ىدي اا عماجلابى ءرك ىلع

 ررق .ةدانحالاوءارمالاو كارت الا وبرعلاءانبأن .سأنلا ن رم ريثك ها ذةدهاشمو هظعو عامسأ غم محا

 رادو هيح أو هيف ماهو ناظفح" بم # اغألع هرمذ# ناك نمي وناساةقالطو ةحاصفب يراد ُط

 ئءللايف لدق ماريثك هراديبلا اًضياوهغنهذيوا ريدك 5 هيلا ددرتإ



 ير 1
 ' هظفحو نار قلار قو ةيفونمابمو>رملاةلحبدلو ىففاشلا ىعوحرملا وطه «خييشلا مدقتلارمعلاةماهفلا
 ىلع خسشلاو يفباادماو يرذدلاكن يم دقتملا خا ا.ذالا ىلع هقفتو زوملا ظنحورصم ىلارضح وهدوجو

 . عفت اوكبزأ ع ماج وسهزالاب سو ردلا ىله ل وقنملاو لوقعملا يف رهمو خهريغو يناخلاو ىولملاو يابتياق

 هرداونوهدئاوف نءنود.فتسيو هنومركيوهنوحيو نايعالاضمب توب يلا ددرتي ناكو سانلا هب

 هذ_هيفينوت * هتبك افمو هثيدح ليال فثاطللاو راءشالاو تا.سانمللراض>تءاوةظفاح هلزاكو

 نقلا حبيدفلاريرحبتاا ىلدجلاىلوصالايوحتاا هيقفلا ةءالعلا مامالا #تامو # هّللاهمحر ةنسلا

 ىرهوجلاوي ول ا خيشلامزالو رصعلا خويشرضح ىرمدملاي ىهزالا ناداعلاب ريهشلا يلءخيشلا نذةلا
 ناك هنأالا ةعلاطم نودب سو ردلا ررقي ويرتكلا ًارقيناكو جروب وريخالا سوردلاديم«ن كو

 ناواهباطيو ناكدجو ىأ نمايندلا نءففعت.الو همايآ بلاغ ةلاطبلا يحوةم آسلاولاملاهياعىاغي

 ديحوللايف ناتموظن»و قظنملا يف ةموظنمو هقذا ايف ةموظن: 5 ومظنلاو رثنلا يف ةديح هتقياس تناكوتلق

 ةاك احم يلع ناتيمال هلو بطلا ىفةءوظنءوزادلايف ةءوظن.و ضورعلا ىف ةءوظنمو يرغدو ي 5-3

 نابعش ر خاواينىفوب * ةيدنقرمسلا يلع يولملا حرش يلعةيشاحو ىرغصو يربك يدرولا نبا 59

 نبهللادبعنب فسوي خبشلا دعتسملا لضانلا هيجولا هيبنلا ةءالعلا مامالا ©#تامو# ةنسلا ن

 خييشلا سوردرمذجو ةزردمح | خيشلاهيدلب ىلع هقف ىفاشلا ةزرب ا وال.ةساار ودم

 دافآو سردوب أو خايشالا نه م هريغو يدل عصلاخسيشل ةااو ةيطعخ_.كاو ىواربلا خا اان مشلاو ينفحلا

 هريغك ل خادتيالهلاحب اعناقلكشلا يار وةو شاجلا نك اسامشةحاهيج ا رقالامزالو

 لزم وةيرورضلار وهالا ضل نايحالا ضعبيفراملا بوكر ىلعديزيال سبالملا لماين دلارومأيف
 ظ دبءخيشلا ديل 'هوفملا ديقملاةمالعلا ا تام و## ىلاعت هللاهمحر ةنلا هذهيف ينوتو لاعت تح

 رضحو نأ رقلا ظفحو هدلاو رحح يف ًاشن ىثيشملا ؤرلا 00

 رضحوةيلك ةمزالم همزالو دلا 00 مهوهدجو هِأ بهدم يهقف :وخايشالا

 لاح يفينا رقأو تايضايرلاو ب هذملايف ةببرغلاعورفلانءاريثك ظفح وةفينحيل به ذم يف هياء
 نلاولا ريخأو ةقشحيلا بهذ يلا لق افةيوعر ضعب هيناكوءادطا فور>و نأ رقلا نمش ةدلا

 هللوش هدعمسو هلعف يلعهمال الؤ هلاقث اىفهرورم- نظي كلذ

 لي هيد ريع درلكف د هضىعمؤالان م سأ ديلا ءرأا اذا

 هلاح قلع 0 ًوةثامونيناثو عبس: ب لقد هذلاو تومدعب كالذو تقولا كلذ نمهدنعهردق طجناو

 رغثلاروغشل كانه هرم ج ارو ةيفنخا بهذم ىلع قفي لم اهبماقأو طايمدملا ةرخ ابرناسوهلإب ردكتو
 امرتشي نم 8 هن ديفا مث رصيل هراد عييدارأو رصبت ماقافدل ض ىع صال رسوم مدق هلم نع

 ضعبب قلعت اًءرو نهذلا ةعحو ةفرعملا ندع مسلاوا و اكان انا ناكو موغزملانمتلاب
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 سونتلا يحم عيدبلا معرب * قلامملا بر نايا

 سوم“ ند ممم مز ايلعو 5 نيسح نبأو ءارهزلا لح 6

 يسونسلا مامالاك معلا ىف وهو * اقح مهدآنباك دهزلا يب وهو

 ىءرحم ليزت ةرعد ةوعد * ام 2 ىذت سماي هط نبااي

 سوكعم بلقتم نامز نه * عود قاطشا ل ءوغ

 سي ردتلاو فيلأتلا ماقم يف * هالعو يدلاو كاف سل

 ئموردملاب لاكتلا لهأ دنع نيهشر كاذ كاتحألا لغو

 سؤؤرلا قورط هباب ىلع نم * يزيزعيقتيدص ىدلاو يديس
 يدءومش ؟يفذت املع ةوعد * مهش ريخاي نيخبشلا قدعبف

 يسولجو 8 رو ىناقم ىف * نيس نباينيعملا ينصح تنأ
 يسن أ تنأو ىدرلا ف اخ وأ . « ىذال.كاواذملا ىتحنا كا

 سودق نمسهم هلآ نم « رصنو حتفو ةزع يف تمد

 سورعلا جاث ىبنلا هط شغت #* اماود مالا عم ةالصو

 سيفت لع لك تش ن نا حاص * بونذ ريسأ الئاق ادغام
 يف ىكلاملاىواتب رخادوادنبد#ربتملا ريقفلا ي ءواسا ار فغي .سمالج والجيخ هشك هر ول

 هسرد ىلعابظ او مهن أش يلءاليقم مجرتملا لزب لو فلو ةثامو نينامثو عب رآةتسدرفلابجر ريا

 ديعنبد مخ خيشلا و راعلا تالسملا ك- انلااصلال جالا تامو #3 هللا همحر ةن.ءلا هذه ىفوت يتح

 *رضح و ىننملاخسبشلاو يركللا ىنطمهديسلان عي رطلاذخأ اونا قواخلارك اذوب أى دفا ظفاحلا .
 طق جوزي لو ىر و داملاو يطاقسالا ك ردأو يقال دمحأخيشلا و يحدلا دم خيشلا ةمالعلا ىلع هقفلا

 هدنع سيلو هد رغبة ند نيرشعو يدحاهتبب يف عطقناو فااوةئامو نيناسمتو يدحاةنسورسب فكو»

 حوتفم هياب وةنا.تلا ةهح عستم هتلب د اقلطم'؟ يثىفهم د نءالو 5 .,عالوةب راحالو ب سغالو ب رق“

 مهماعطاو ميهلعرشأو ,وهو شوك اىف نوقولطم هعيجاو طبااوزوالاو جاحدلاو مانغالا هدنعوا عاد

 سدلو همدخم نا نأب سانلا ىف رهشاو هبا لسغي كلذكو هسفنب هءاعط خ بطي وهسفنبءاملا مويةسو

 ققااوهتع ذخالا ةيلطلا نه ريث ءكلاد لاين أيا ورازسالاو فزاعملا] هانم نهال

 تايئا>ورلاو ءامسالاو فراعملاو مولعلاىف ةديجةكراشمو 'ىثلك يف. ىلوطدي.هل ناكو هنه
 ةدحاولاب اهفرعيو ريئاتسلا نم ةريثك“ ةدعو دنعو هلع لئشنام لكف ماتراضحتساو قافزالاو

 تأ ةنالف هذنهو نيمساب تنب ةنومكهذهو هاتسب تنب ةقخت:ذهلوقيو اهناولاوايباسن اوي ا
 ةلحرلاوةءالعلا مامالا # تامو## ةنسلاءذه نملاوش ره ش ىف ىللاعت هللا همحر يف ون * كلذ ريغملاةنالف



 4 0 تامدملا 5 اونأ مه معنا غب اطول كلب او تاف وئصملا كح كلا عئانص نم يدبأ 95
 كي رشال هدح وهللاالاهلاال نأدبشأو ةلاهيلاو نيرلانيرانب ولق نءلاز 1 كل او وجانيلع ضافأ

 ٠ هللا ىلص ةلاسرلا مومعو ملا عماجو ماكسلا عءاوحي صخ يذلا هلوسروهدبعادتمان ديسنأ دهشأو 4

 اذه ىلع عالط الاب فييعضلا د علا !ىلعةللان :ماملفدعب و ةلالخلاو ناس-الاىوذ هباأو هلآ يلعو هيلع

 .مالكلاو آل ل[ بإ را لعا هيل [ىدنلا نسوماقلا ع اوت وم لاو رعلا جاب يمسملا فيررشلا حرمشلا
 ةقيقا ىلع ناهربلا اب ىرسااوهفةقي رطلا جيم وةداهزل ادب مار اول الخلان ادب قطانلا قل نآس

 هيلعتيءلجو ىلعملا م.سلاب هتيغلب ن هزافيت> قيقدنلاو لصفلا عضاو» عسبتتو قيقحتاا كلاس«كللس ن٠

 6 يا نسمو يفد“ ىلوه ٠ ن٠ ىالوةمزأ كلامو ىال ومو يدب دهب ينعأ ,يحو ىلح تت ىناعملايناوغ

 هلا هلفح ناكوهسمةهدوحن دوحولا اذ هيف الرا هس أ نيملاعالهللام ادأ ينيسأحأ ىضت سم

 ةفئالا ةحيرقلاهي حم امم هيلع بتك أنو ىلحملا حدقلاو مخل زاوطلا اذه يلع ينوقوب راشأدق

 نأ يردق ىلعناك ناالودكلسي نأ ل1 سيل ليس كلذنأت مام تر ظو هحيضفلا نماهر وقل

  نامزلكىف رصانخلا مهملع دقعت نيذلا ناي حالا ةعالال وذ هباع ظرف دقوام.س هكلمعيوهمامزدوقب

 : ناو باحنالا ليس ىلع درودق هرمأنأ تماعمن اماًشّدحاو ةفاخم اماح> !كلذ نه تمجحاف ناكمو

 تادحر يلاتا> دو حوججاد_عبتمدقاف باودلا لوقو قْلاةدابشبالا ةريال فادذالا ىضاق

 باتكلا كيف ٠ باهولا ىلعاا لوقتركذتو باجيءلا ب جعلا نه هيفام تامأتو حوتفلا باب نم لكوتلا
 ١ لاعتملا كالا ا ىلعادم'ءم لاخلا ىفه يف تلقو باسح رقي كفو نئماف ان ؤاطءاذه

 |0017 يمل اوذ ني نحت لاعلا ىشترملا » انديس- ءادبأ .ئذلا نئورعلا جان
 مشلاو رخفلا مظع ن٠ يوحامل * مسءلك ناجبتلا صخرا اديامل

 مجع يفو تع قولفل ١ ادلا نم * هل ريظنال نأ ىدطلا لهأ ع

 تلكو هللا يلءو تاق سورديعلا ىديس سوفا ىح:ذيرشو 7260 بلغم

 سورعلا جان هاو>ام نرظناف * سيفن لع ءاك ابكتلا حاص

 سؤرلا سار نيفرا هلا يذل سم * ىلاعملا جان مالسالا خيش ح رمش
 سقت نع لحدو الضنزاح * مش انعأ نيامكح الاديس

 ين«و* ” دقام مولع || ايايخ نم * يدبأ بدذهملا ماجا هح رش

 سو ىعرامعالاذمأضور رن * يدو نبال«ئشارامل تلق

 سون أل امةير نم فالسإ © ياركسأ نم سوفنلا اخ

 ١ قاومش هشلاءايض ترزأ تلت نا 0 2 عبدأو عبس تنب

 سو: رغاأ 8 ز فراع دجام * ادالج دق 'ىل ال يذه لاق



ْ 
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 ا 6 0

 ىزجدق ضيح لمحت نم لبق ند © ىرت ةردكو ةرفص مالا ١ ٠ لاتناهلا
 هدايز ع٠ ثكح# اهمداع # هداتعملاو نهطلا لقأ لثم
 هر رح نه" يدل هاطا دعب و_ ان ءركحإ  زوايع ناةثالثا

 ” ياهاتف ثناكو اهرك اباقن لاو نيتئامو ثالث ةث اس يفءاضفلاةظخ برشا ناكل س هفلكو اهرشإ لإ
 هزصصمو هرصع يف نارعالا نيع ناكف ةلججانوناقتالاو ةنايصااوزرحتلا ةياغعم ةدي , همك اود
 ناطاس دمت يالوم ينوناملو مسبتلا ل و هلا ج ىلع هلال> بلغإ ةرودلاس .هم ةمرحلار ذاورك ذلأ ريهش

 ىلوم اراتخاف مجرتملا ىأر نانا ار دال اني كآ ارطضالاو فال الا مقوو برغملا

 ىلع هدعب ناسا و ةيدمحلا ننسلاو : ةيعرمشلاة فال ا ىلعريسلا طرمششب ىمالا يلعهعيابو ناميلس
 ىلع مجرما لزيجلو ك كلذك ناكو مراح اوى وكملاو ملاظملاوعدبلا كرتونيدلاةرصن ا

 كلا نيتئامو رج ةنس قر وا يد سد أودع ١ يف ولو * ة:سأاوذهىف قون ندا هنقير

 يلاملا ينازإلا د نب هللاداح نب ا ,دمحأخيشلا ةماهفلاده.حولاو ةمالعلام امآلا 1 تامو 3

 خايشأرضحو 0 نلط فاش :نيلعا ناتشن ماب زا ر رع اة.هلوةشوشيلافر هل ريخالاهدجويفاهربلا

 املك اعافتنا هل هث«زالب عفتأو ةيقرشالاو هز الايس ردأ اديعمرا صو يديل ااديسلام الو تقولا

 ثيدحلاءار ل ردصأ اراوك فما هيك قون ملف هنأ“ ١ ونوهطخ4ةلوطمةزا اال هيلاسستناو

 0 م هع .ثروذمل امزالم نأك نههرضحو سأ !اهلع عمتجاو ىني 1 ادهشملاب هناكع

 روذ لاو تاوكحنا اوتالصلابهوساو و بيلا ببحو هح ال_داودقتءاو مهري غو راغمل
 رسقلا ةءارقب ايهيلايل ءاي>او ءاياوالا هاشم ةرايزو انا رك ءارقالا يظاوو

 0 و ىيسحلا ده_كملا يلابهذيو لبللا نمريخالا ثن !1نءامعا دموقي ه ركحذلاو
 اببالجتسسا ىلع ةموادس ا ها هيف سا:اداقتءادازو 0 يف ساغب حب .صاا

 صزالا نهبرقلإب ةينب ءاابز الاةفو'رمملاةماتك طرا ةمسسظع اراديرتسشا ةرخ 2

 برعلالزنف سمشلا ل_,ق4 هج موإ لك يننيرواغئ ارو ةراي ناج رح ناكو ا ميال قتناو
 رسكناف هدب رخ ىلع هداغب يلع ن“ طقسناء.سجناكو بو رح داراف نامكل لا نيب ىلا ع را ضعب ىف
 اموهللا همحر يفوت ى> ضاىمالا ىدياتن زيدل فرع تساز ورانا لجوء رز

 طاصلا لضافلامامالا # تامو ب يلاعت هللا هاا: :ك علاطي رااإ رق وات وهزالا طقالاو
 ىرصزالا ى كلاما ىواتب رلحا ضخ نبدمحأ نب نام .اسندوادنب د# خيشلا حجانلا هونملا ب .جعنأا

 ةقاس هلو :مولعلا يف بجنأو جرب وىديمملا ىودعلا يلع خيشلا خيش شوردوضخوهدلاو | 0

 3 لال 1 يف ةبحمهلو هدلاو نءهثرو ىذلا يلع ةداي ز رادقملاةيفنابتك لطواخلا ورثدا| ىف ةديج
 دحأ «رهو اميدبأ ظ ره ىُذلأ سم د6 دل نأ[ .ثأ سو هاا ا حرش ىلع ل ظرق ن :رهوةريثك عادمو



 - ؟نرا ا

 .لويستلاو ةناكلااج ورشو يش اولاو حورستا هئانثأ يف هلظفح ع نءىل؛ناكف ةيفاالا هيلعأ رقز ودنجلا

 هل امفاضأ انمو صيخأ: :لاومل -لا«لعرقو برغتسي وداحت ام كلذ ريغ ودها وشلاو ىنغملاو ىذرلا و و

 اذهو ه :«عمسبل هيلا ب هذوةءامج عن ماقف اهأرقي نآدب ري ك راءم نبا خشل شاانأ هغاب هر >اوأ -

 ثالثهظناب ب .فلالا هيلعأرق ىراجولا ل اللع نيدمحأ ساب ءااوبأ مهنمو قلاب هفارتعاو هفاصف ا نس

 لاقف مف لالا رقدنام اشه نبا نعخو.شلاضعب هلر 000 «سنلا 2 1

 مجرتملا ةزاجا نماجت هذاذك ح ويش ةرشعءال و بف اهتز ةئاملامأ لاق اهئأرقكو هعمس نم ضعبهل

 جحودقعو ف ار ةيسةمتأ ها ىداج عسانيف يسافلا جالا نباب اهرلادبع نب يعن بدمحأخيشال د

 ىهزالا ماجاب الذاحاسز د فآأ وةئامو نيناعو نيت" اهنسعجر ونيناعو ىدح اة يسرك مدقفم > رتملا

 عمسودافأو هرب رقن يثداحاوءاملعلا نهنيدوجوملا ب|اغهرمضضحو ةبامثناط وللا أرق هب ل اغلاق أو رب

 . نينمح لاذع دب زابأة كب ؟يقلو زاج أواه ريغو مك ّ كلاو ليامشلاو ةتسلاس ةكلالئا وأر كلاهيلع

 يمنمزلا مها ربا خيشلاو ينغ 1 يي ساامامإ 4 ثلادبع نب نيسح دمام و ىنمبلا 2

 يدنطارفعج هللا دبعو 00 كاورملالاو 5 امسلام< ركلادب ءنبد#م هللادبعانأةني دملابو مهريغو

5 

 مسك

 ىربجلا ند>و ىديعضلاو ىرهوملاك اهلضافاب عمتجاو رص ىلاداعو مهزاجأو 2

 ةيطعو ناب رع ءااو يعود. ءاو ىوا ربلا ييسيعو ىدركلادو#خيشلاو سو رديءلاد.سلاو ىوالحطلاو 2

 الر رمل لي راذملا ىلا ركب وأ وب أيدي وربك الاوهودم يديسهادلوهتبحناكو ىر وهجالا ,3 5
 0 سن روك ذملاهيداو ءدنع كرتو تايضايرلا ضعب هنعيتلتو اريك دلاولا خ..كلاىلع .2“

 يعارنليلل !باافره-أ و يس وسلادحأ خيشلاو ىنا وريقلا لاس خيعلاةبحصةي وساموعم علاطن انكن

 انياع لك شياميفخميشلاع جارت ةرئاسملا طيخءاذح حاط سلابب 11 لاتا رميو براغملاوعلاطملا ٠

 بيحلاو رطنقملاةرئادلا عمل ز م« قل اري ركل الا ىدمد تفقؤأو ى سا ةيشا قارس همهذ"

 هيئال اكهلوقب ركيوبأ ى ديس وخأ:ةيزأو فلأو ةئامونيعنت وش ثالثة: سافب دمت يد.سيفوبو *

 فلآو نينئامو سمة نسكن لا ةبحص سفح +. هظفل نم

 ا 0 0

 أدفب ناك ول سفن هيدفت 4 ٍادكج زماعبجريف

 ليلخ حرا 23 ىناقر زلا يلعةيسشاحو تادإ# عد ؛ رآيف ي راذبلا ىلع : ها مجرتملا فل ان

 ىفمضاعنباةفحتحرششو ليلخ يديسل عماجاحرشو جح كسءانمو 100 ا

 ,لعةيشاحو لاملاتسب هنءمظتنياميق لاعتملاع ةفو ةنثافلاةالصلايف ةتباثلا ةحال اوماكحالاوءاضقلا د

 ءاسنلاب صتخامينةموظنمو رف و لكن ىواضيبلاىلعةيشاحو رسفملا يزج نبا 0

 د_#خ يلع 2ك 1 د دمصلايلعلاهلد#لا اهلوأ 2

 مهملا نم ةذب ليص# * مظنلااذممدصقلاف دعنو 4ك

 ك2 5 او ب وعد ر رأةنس تام لملف ةافولاة



 هال - هل
 امنع ىلاتهللا يضر ىفااشلا مامالا حد يلا ءاءامالااضي ا دشنأو 17

 ىفاشلا مامالا ربا هلاقام * اهلاجأ واهريخ بهاذملا نا

 ١ يفانشةمأ .ةلامويهوجر مو * هلوقب تلقو هيهذم ترتخاف

 نيرشع عباس فوت * باتعالو باذعةقباسريغنم باوئلارادةللاهضوعهيتيركب مج رتلاببصأو
 ادع وبأخشلا برخملا ماعرحبتلا عرابلا ثدحلاهيقنلامامالا 6 تاموإلا ةنسلا نه نا
 : 0 ع هداج فلا ةنامز رشعو ناءةنسسافب دلو ىدواتلا يمافاا يي رماة دوس نييلاطلا نرتب

 باهشااواهريغو قاقزلاةيمالو ءافشلا و الاحراش ىرصاناا ىانبمالسلا دبع نب دمتهل ا ديع
 يسماملجسلا كرابمن 1 كل اهشلاوهريغو ا طوملاا 58 ءآرقىم املحسلاىلالخازب رعايا نو دحأ

 نيب ؛ئراقلاوها مرزاك" يف ناكو ثيدخاوريسفالاو لوصالاو ناب لاومالكلاو قاعنملاه اءأرق ىلعمللا

 لع هءدقيو هب سيو هدوي ناك و هيدي نبي اسور د يتافهتايح فحم .حصلاءأ رقايفهلذذأو ةديدمة كم هيلي

 نوعاطلاب فلو ةئامو نيسمخو سة: ىلوالا ىداح رسشع عسانةعنلجاة إل يف وثامو ةيلطلارئاس
 كلئوهريغ نود كلذل ىلوتملا وه خيشلا ناكذ هربق ىف هدحلب نميف تاهاحولاو وذ محازت .

 هخييش ىلا اريشم ىل لاقذ كالذ هل انمت» 00 ناش يف اموب هةاكو لاق كالذي اوضرو 0

 تنأو ةدإبلا هذه نم جر الف ق- يف كانامد يل اولاق سانلا نا غابدلا نيزفلا ديع_ يدش

 جملا ا 2 كو لاق يملاعت هللا ءاش نا: لاقثم فاأو رائد نفلإ كنركلا) جحتس

 مساق نب دمت هللا كينغ ولا فل اثلا نك عضاوتملا هيقفلا مبنمو لابلاب رطخي لو ذئءوي
 كاذلل كالت لع رمتعو ديو ىلا نارالاور اما 7” هبلع ارقو.ةيماهعزالا نك
 ظناحمهنمو هم شت وف ريغ ن«حيدصلا عيجو ليامشلاو م 5 لاو شاوجو حورشةملاطم عم
 افرطو قاقزلاة. الو ماعدا زجر هيأ واش زا ني ءاقيلاوب أ يضاقلاهيقفلا بهذمل

 الليل صوصللاهبلزنف ةنيدملافا رطا ىف >ودلابهلزنم ناك فل اوةئامو نيس ة نس يفوت ” حسي عدلا نم

 نيدححأسارعلاوب أ مانالا يتفموةعامجلا ىضاق هنو ؛ هللا هحرادم يش لاق تح  مهلئاقو همي رح نع عفادف

 ريسفتلا ضعب هيلععمسو ةيراعلا وأةعيد ولا يب اهل دا «يليلخ ارم متخلا هدلعأرق ىنسحلايدادشلادحأ

 مكاو ودب زيلأن الاسر هيلعأرق ةقأ 4 ادحأ ندع ةللادب ءوب أى ضاقلادهازلا هيقفلا مثمو هلو أن

 هب 5 ة نواح نب دم هلا ادعو ًادها زلاكساناامامالامهنمو ءاسنلاةر وسىلاةلوا وا نءريسفتلاو

 طبضلايف ريظنهل نكيو نيميااىلاهاوأن هيل اذا رصتخحلاو نيت ىمةيغلالاهسب .اعمم>و ةيهورجالا#

 ىلع ض ىع هسردنءماقاذازاكو غول لا لبق كالذو هءاعذخأ .- .5لوأوهو َ 1

 كسا ندم ىدم لم هللا كن .ءوب|هنامز<ي وراس مو ادحاواف رج هم عدبألهدحيف هلاقامهسفن

 ١ ا نوع «

 ن



 0 من5

 8 اسيئئاح رشر وك ذملاا:هيش امحرشوهقفلاو دئاقعلا لئاسم ةعماجاهباب يفةبرجمةذبنلاهذهو
 بجر يفاهفيلأ نم غرف هنأ ارح 4 لاقةمار ؟اهئمنض فةصقأ طو ني يبدا فرش يف نيعااداو م
 3كم ند هجورخدعباهفاأ هذهو ضفارلار <« يف صخارلامهسلا اهنمو فلو ةئامدن ريس و عسب 2
 ةعالايف ةءهاوجلا عورف ١" ايمو فل أو ةئامو نيتسو تس ةند دا يفا اهاعأ نيب ودنب ترجةصقل
 : ةئامو نيتسو عب رأ ةنس فاه فلا ةميظعلاة ديسلا لئاضن ضءل يف ةميثيلا ةردلا امنمو هب رشع ينئالا
 ١ اهرهط لغ فييرع ءاادطخم بت 0 فلاو

 هب 2 ةردمكح * اللاررد هب تسرد * فاو“ رد هلل
 اللا ب جابيف ردلاك * هءاقم لعاف.براي * 2 هلل تقافأ

 ن1 ناوين فلو ىتافاج ؟9كلا نءبجاحلا عفرءا سوهحرمشثو بقاثلاب 41 7 هتاناؤءنمو
 اهنهو رخاذملامظن يف هاو آل [دةعىباثلاو محملا فور - ىلع مظنملادةعلاب ينل 0 ءدشيأ
 قئاقحلا زونكو هليذو ع.ايلا نمهرصتخا دو ةيلع هللا لص ري زملا ىبلا ثيداحأيف زيجولا م ديعملا
  اهنهو 0 ا تو هول اد يد ب ةمالعلا هحرشدقو س رار 0 ريما 1
 مالسلاوةالصاايفر اونال' قراشما مو مالكلا بئا غ نموهواجو زم شيش» نبا بطلا ةغيص حرش
 "” ةقسوب ندمحأ حاصلا لضافلا خ خيش 3 :6 تاموإ# ةئسأ| ده قد :ءاللا ىذر وت * راتغا :| ىلع
 .ةيكداخةفي رشلاهمأو جادا ضي أف رعيو طاط 1 كلو ءلا ىلاب يف كمل كا علا يرصملا ىناونشلا
 .قرغلا ناونش نيذديقارعلا نيدلا باهسشبطقلا ةيرذ نه يف ارملا دحأ نب ياج ىضاقلاة ب
 بوسنملا طل! دوجو ىليهزلا ذيل نع زاجحي رقاا خسيشلا ىلعهدوجو نارقلا ظن ةيفوذملاو
 لئالدلا خساو فحاصملا ند مار هديب هاف 2 هيف ره. مقنالا ليعمسا ني دمحأخ ك0
 ' ددرت كلذ نود غيفوةقبط دعب ةقبط هب ,ساانلا عفت اويفادبم[لاغمال او يلازغالءاي -الا| ممراكلا بتكلاو
 . نش>خيشلاو ينفملا سمشلا وءاتشأ امينعذخا أو هوبا وىولا|نيباهشل ؟خويشاا ن٠ ةملتج يع
 2 نء٠مزالو رمد. يللا داع م 3: مرخلاب رواج وموبحأونيزرخأ يف ىاطلانا.منلا نيكو ىف ادمملا
 دوادىنأ نسوي يفرط أماسمو هيف رطني ىرا يلا عمسف 0 ا رو يف يخت يم دييسلا|:ةسيش ىلع
 / نم معي ( ال ةءاكاو يمرادلا تا.ئالثو يراخبللا ت تايئالثوايكمرتال ليامشلا بلاغوهيثلث بير قوما
 ةئايدو ةبعص لجرلا من ناكواهديئاسإب هزاجا نمضيفاهدود<ب ةريثك از :دحأو ةرشملا قاتلا ةلوأ
 ”ةك«ةبراغملا نم ل حر يف دشن | لاق هظفأ نم هتءمسام كاذ نأ تاياكاوراعشالا نهرداونال اظفحو
 ءامحالا هباتك و ىلاز هلا مامالا حد حب با 0 ًاذقو

 نيك. اءاملعلا ىلع لضف * دسم نب دسم نب 5
 نيدلا مولع ايحأهباتكي * اها دعب نيدلا م ولع احأ

0 ١ 
 اا



 -5هو - : 3

حي لف ماعل لن نه هيهدعوامهيطعيو هيلع ملخبوةترشحا همام وكل روض كي
 موهبلغو كيب دا صر ض

بوبا ناكو ىلءهلا ند بناح فلثو ءاملإ /
كالذ م .النأهسفنيفوا ارمضاح ريغصلا كيب 

 هدالب لجل 

 طسا را ىلا ناس اد 4 كلذ ىف ىل علام انأدقو عملا ضف أو لدوعلا او ا ا 700 اللحن م حب صاخ ْ

مةلج' وءاطو نورخآ ةعامجأ مماادز ملاوش
كملا دس ىلمع يفا وعرش ورا>>الاب هِق 0-00 بك ا

 نا

وةميظع ار أ اوكار ةريذكك ربب ارخاضيأ اوةدو ةعرتلامف نع ميدلا :
 اواسراف راح> الا تغ رف

قلاة نب الأمد هيفاو ءرشفن وعاطقلا موةعسل ملناه ريغ ب بلطي
 اوعلقو لينلا ل >اسإ يت جاا عءاوجلاو ةيد

لا هةيب رقلادال ءاييتلا ني-اوطلاراححأ :
 لمعلا ميأو ةدايزلا تن وذ يتح كالذ ىلعاو رمتداو لمع

فانو تارخسلاو تاما رغلاو لاومالان م كلذ يفبهذو لوالاك اوءجرو 1 1
 باعالاو ل ارا نه

* لاوش لئاوأ يفو ب دعالو د<الامديدلاو |
 اشاي د 2000 :ء نم مرفاس كببىلعنأب ربثعادرو 

هلا وبارواب مقياس رب ىلاههجو نم ماو ترا زل طرقا مأذ نيعم حبق يح لوما
 

 ىور شرق لاح رش لك يفهتافك 0

 ندلا فيقع بطقلا فراما|مامالا ديلاتام د ذهل نءةن د هيف تامر 0.

 دروخ> ريمنزب نبسس> نب يع ربه ىلع نبني. دمت نبن- حن مها ربا نب هلل دع ةدايشتلاو أ

2 

 "ت52 نبي سيعنب يحنب مهاربا نبىلعن. دمحأ نب ن_.هنح نب لعن هللادبعنب :تن> نرد ح نأ

 نسحلا نبىقثملا لع نب نامثعنب ىلء نب ر< نب ىراخببلا درو ريم نبليعمسا نب دع ن يلع نب ركبيبأ

 رضحوأشن ابو ةكبدلو بوححلاب بقلملا يف: ىنئاطلا يكمل يقتل ينيسحلا داو دحش نب يدا غب

 -5 ناكوىلدهملا ف سوي د.بلاهنامز د اك ل اع ضعي سورد هيدا.ه يف

 تي :

0 
 نمهنراو قا ةبا :ءهني دج هبافوذعإ و هاقز يتحهمزالو ١ بستناف فراء ايف هرسهعدجوأ كاذذا

 تطقسو طباسولا تءطة: انعم كرش بلق ىلع رطخالو كعب نذاالو تار نيعالام ثاماقملا

 د:ءىضت م ديسلا امذيش كلذ ىلا راش أ كاسه ه1 هللا لص هدجح ةرمضح نم يقل اءسي وأ ناكف لئاسولا

و تل دا هنت لغؤملطاو فاو ةنامو نيتسوثالا ة 4 يفةكج هب عم هتحاام
 قود:دنمهبلا هج رخآ

 مع ع ددموءاقملا وز وأ هلا تالق لاق هدد ىنعلاقن ثيدطا كدا نا ولاق

نِيٌَ_سوتسة:-ىفهلادعو هلها فئاطلاىلا لق: :اومالسلاوةالصلا هي اعمدح
 دهاشملا كلت فرشو 

 ةالشاو ما ماظلا بوغ يفر د.لاكو ءامسلا لك 4 دلاك هنامارك و ةري .؟ هرخافمو ةريهشمرثاامو

 هنافل و٠ نمو ةروك ىلءسانلاةئسلأ يلعايندلا نعهدهز يف هرابخأو ةروهشم سانا نع هبادتحا يف

 فيرعشلا هطخاه رهظ ىلع بتكدقو نين ملا ةماعامالسالا تادجاوو ضئارف باعك

 اهيفاصرالااذهو عاونأ نيدلا ضورف

 اهفاص براي لقو * ايف ذسحانب ضعف



 .ركلا يبس "ل"
 20 ا

 2 كلو
 2 لص وال وتاج اايتحا ضب وشاب ولطب ناح.طا ةبوك هيلايهذف هعامتأ نمءاينا سهنالجربلطو

 امي مط بن روافيحىلا ههجوو ءاقالو اشاب دم اهيل جرخ امكع ب رةىلا لص و امل ذ ريغال ارفن نيئثالثلا رك هتبتكو هيلا هذفالا+رو اليخ هتافالملل  رافدل وصون هملعي رازجلا اشار دمحا ىلا لس 3 0
 كانهءرمع ىذلا كيب ل همس ارصق ىف ساج وة: لوا نم ةزيج أ ربىلا جر هنافكي دايماهأو بن اوز
  كينامثع رذاسو كلذ ريع واميظعان اس هباشنأو هعسوو رسمقلاه ا يفدازوةيمور نيبالغو يار ءاغنايف عرشو نيدا دماو عاذصلا بلطو رزانقو لاج ودورأب و بر>. تال او ةناذبج لهعب لغتشاو
 . ةرغتسلا موي يفو) سانلا هبح رفواطسوتمارطم'امسلا ترطمأ ( ىلعبة لا كليك سماخ لا عير نيرشع عباس عبرالا موييفو) دالبلا نمهقب رط ىفلاوءالاىج وهب ردن كسالا رغأ ىلا ىواقرشلا

 ا ىواقرشلا كيبنامثع نع اوريخأو هتدب ىلا لذ دن ةزيجا رب نم كيب دا م ىدع ( يلوالا يدا
 ١ كاذكو لبعز وب ةبحان يلا كيبدا يم بهذمن ةليلق امايا !وماقاف ةيل داعلا ةهج ىلا مهلا أ يقابو كيب مهاربأو كيب دأ يم جررخ ) سي ليل يفو ( رسعم يلا روك ذملاريضح هعلبأر يف 3 ديشر يلا عير
 : مهعابتا بهن مهجورخ تقو ىفو ةريزإا ةيحانىلا "سعال نه ةعاج هتبخو يلاولا كيب مهاربأ
 برع نمةفئاط كانهدجو لبعذ وبأأىلا لصو ال.هئاف كيبدارماماف !يمنمهريجو ةرافسلا نيحاللفلا ١ لاج نم هنود 2امنوذخأيو ةيرعشلا باببيتلا لئاكولانوسنكي او راصو باودلا نه هوفداصام
 اصخشنب رشعوة سم وح منهل ومش ومو مهمانغاذخا و مف مه ةينجال مهشيخ يف ةحطلاوصلا
 1 ةماىغ مهياعررقو موسيحو ليعزوب | دما اشم ىلع ضبفو اموي كاذه ماقأو خويشو ناملغ نيام
 قارت-ا يبس ةزوءرفلا جولخ دس, مامتهالاعقو *# نابعشربشيفو » مك امأنماولترا "هاف ةريزإلا بعام اواص ءلايهب ريضو همتسش ومهذاتسا ةعافش مهيفلقبملو لاي رفلارسشعدحا
 .راصو املا رحبلا ىلا سايقملادح نم ةلب اهله رنامك لات رهظو هئامبوضنو فرشلا رحبلا
 نم بااجلا عطقناو براوةااراذدالاهب رجالو راغدلادال والاهضوخم لودج لوسلس يبرغاار حبلا
 ىلا اواسراف سوكملا نيواودتاطعتو ةرجال | فاعضأب راذصلا بك ارملا هلمحتامالا ىحاونلا عسيمج
 ,اغىف حاولا قربطت نمتغرف عانصلا تناككلذا وتأاملف ١ لاوطباشحأ نم ريباوخ فوفص ثالث اوقدو بك ارملايف تالا اوك و ةرضخا رك نمادر# ا (1 !|لمع اويروةميظعلاباالا ١ ورضحأو جرفالا نمةعاج هتبحو ىنامل مالجر ةءرتلادس
 . يباوملاب لاخرلا مهتعبتو ديب ولا كلب اهومأ ةباورب اولزئاذاف 'اسلا يف ة زوكو ملا ريباوابةشوجنم شوحن نماهي زاويام يلعةساقم وق ةيوقثءديدلاحئافصو صاصرلابة وحلم ةميظءريمأسع
 اوان نيطلاو ةبرثالا ناقلذب 5 ريثكللا لاجرلا كلذ ع-بتو فاخ نمو مامأ نم لهرلاواصحلا.ةءولمملا
 ذارك ل سرأ كللذ ىعرشابملا نا بيس, لمعلا يف روتفلا لصح م ريسيلاالا بي و ماعلا براق يت كلذ

 ا ع



 هل ءهدعل تا ِ نا هححاسةينالا

 فلاونيتئاهو عبس ةئس
 :مراشتناواملهأت تشو دالبلا بارخوملاضملا عب ات وءالغاا نءةدش يس الاون نسل اوبرا لا ٍإ

 الاثءامقن اولاوحالا تجراف نيعارذ و< ىرلا داعي نع اصقانناك و مايأ :
 نؤرظتني سانلاناكو لاه

ف لينلا ةدايزب جرفلا '
او مهام |عطقت !صقثامل

غلا تعفئراو مهبركدتش
رءلاو لح اوسلا نهلال

 تلغو تاص

 الاي ررشع ةثالثب لوفلاو الاي رشعة سمي ريعشلاو الاي ريش عءةيناك بدرالا غلبو تناكامعاهراعسأ ٠

 .لاو لايربةبيولا عبر عسي يتحلاحلا دتشا مثضف فص زيا نمةيقوال اثرادو بو. يقاب كلذكو

 راهااو ل تالا ردسالوةياكحال و لغش سانال قبب م واهتودىالذةلغلا لع نوشتفي ساما راصن أي ا رمالا

 5 اذنإلا مهريسغو نايعالا سلاحف :
 .سوننلا تدعشو كالذ وحنو لك هلأز لونلاو جفا

 نيحورطم ق'الذ ىلعلجرالا غمتداكت الن اراهنواليلليوعلاو حايصلارثكو ريتا سلا بحتحا 0

 امو لافطالانواك ياو راص > انتنهناك ولواين هواك اوهيلءاومحازت سر نوارا > مقواذاو ةقزالاب

 ضرالا ةردقملا باد !ىاقذ ةلغلا تالذكو ةدودل' هتلك ا مي بربلا سانا عرزو ءاملا فكنا

و تالاطتااو ىقاولا نمءاملاباهوق-واهوت ردو
 اهوعرزو مقلا ىصقاب يواقتلااهلاورتشاو فيداوشلا

بعنيةسالوةيدن أ الوةراطقءامسلا نم لزنر م ءاضإ ًادودلاهلكأذ ١
 ةيوهأو تادورش كيك ئاوأىف ناك ل

 عجب ررهشر>اوايفو ) ءالجلاو توملامهمعو نيحالفلا نمليلقلاالا فايرالاب قب ملو ةلبقثةراح

 اشابال اهادحا علخ ثالث ووفهلابت امو -سهدن وعو ةيمورلا رابددلا نءاغأ ااسرفع © لوألا

أوعفادماوبريضو تام صارم اًورقوناويدلاب أوممتجاف كيبد ايمو كيب مهاربال نبي رخالاو
 رموح 

 تلدو 46 هينو 9 اهليالم ىلع ىلوتماواغأىطنع:ن ابعّرتلاو ةداءلاراذ ةلكو "اغلا هتبح

 رعدلا لزتف ةرذلاداص> كلذ قفاوون وكسو نائئمطاسا:لل لصف لحاشلابترثكو ة.ؤر لألغ

 هلاصإ | ىلعهيرتشي نهردقي الف 'يثهنمدجواذاودجوي داكيالف نيتااامأو بدرالا الاي ر رشعةعي رأي لا

 اوعمساذاو قي راعلا يفدانجالا عابتاو ساوسلا هفطغ ردا, لبهتب ادواهرادل
 يقهنم باو رعشة او

 نءريثكلا حرسي و ف شانلاةرذلا بصق باودلا ةن و .بلاغناكفارهقهوذخأو هناع اذ

 فشانأ| ليحنلاو سب ارا شيشلا نم هعج مهنك#امنوءمجيفر وسلا ىحاون يف ني ذاحشلاو ءارقنلا

 مهنداض ناو سانلا هنا رم يلع براضتيونامتالا يلغأب هوعيجيو قاوسالايفهينوفوطيو هينونأيو

 كيب ىلع ناب زابخالا تلصو ( هفو) ارقءوذخاو م«-ٌةَرىلَع نهدهوفط> ةساوقلاو نساوسلا

 .صعملا ارسل سرتاو ةزغىلا ب رعلاعم كانهم بكر ولن مل يلع عاطريضقلا نهرفاساملرادرتفدلا
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 : رئاسلاثمالانمالث. * ادغقوش يلفاره
 ع . لاقو باو 5 مج رتملا داعأق

 55 ١ الاود ,.ءديج يف د تقلع دوقع يف هو صهاز )حا رفالاب ضورلاو * صارزاأات 1! نك

 ' رخافملا يمس آيرلا ماس * ْن هعطقلا دعب لصولاو سم صاوخلا ىقاف يع ره 92 ند يف ردلا و

 32 0 سنالا يعل مظأ # ىئس ن“ ءىهاو يهشا رظاحلا يف ىلغاملا اذك س *ورعلار طع الوالك
 : رئاصيلا بابرال ودب, * ل لضفملا هش رهاو هاب اهرولو س ه ومشلا حم ظافلأ
 ' صهاط صالاو ة هدعممر د ُْت ءاا 4 *عا 5و تيساخو ربا اشالا كن. اه[ يسللا 0 .ضوتلان 8

 - رئافضلا يح هتانيس * هنويع نويعلا ىحم رئارحلا زرط ىلعا:مح * تءسررط هسرط. يف
 رظانتافوةقاشرد * ودِلا ىحم هتافلا

 لاقنأ ىلا

 ربك لك ن ٠ يمل اوذب # اهنل كايرأ مؤيد رخاكاذكوالوأت د ا 0 تاياا

 1 انما, هينتلا نإ اه ف هرحولا يف :ءأ صاوالا هل_صةمنمول_:ف المح هوا
 رخافت حسان 8 0 15 12 1 او يناعصملا نبا ىفاصملا

 رماح تدع 200 كاذبو + لح اس نههل ناام ره القمل امل رك ءأا س 0 ومشلا سمش هدحذأ

 رصاق نار هل نأ :ميناو اننإ عيدا جت 3 اهفاصوأ

 تاذل وم مجرت لاو ةريثك تاحراطم كا ذريغوةل وطمةغي 5 ودا را هدكاب و ل .صق سور درعلا د يسللو

 لعاباسأك اجزم م !هحرم ئوةبيحع ةيتاللصأابف رعذ ى دااةموظنألا نمناف رملا لهأ قوذ يلعاهاكو ناسح

 اينما 2 قحاملاشب هوأ وبرغملااهب لصو وهنعأمب 5 ةدوسن/اا يدوا' دحتلاو موقلا ناس

 يف سانلاو بكرلا عمه ١١ لآ ةنس لك يف :ر ا '١ناطلس ل نيءىي د اهحاصن أش, هولو حاس : هع

 ُ 0 هماظن م هريبق همالك اوأر نيذلا ثئاوأو امكلاو ةءارم ءأ اب دغصا ن* منشنو :ا<2 مجرتملا
 او هر ابدنامت ْ ىلاءت هللا ءاش نا وهو د اممالاو لولملاب همر داقن الا ةقر فلز هفصإ
 زئاس يف هلاسين أن اكف هرم ينلزنويراشمشلا ل_فافلا نب بوقعل نيدمحج خ.يشلا ةمالعلاهب عم مهتحا

 هتهزالام نعمربت ر شادع وزال اةءوهوانا لال اهل دجأ يقرا ,تخالا قح هتربت-ا لاقوليزتودلبك أودلاوحأ

 .نآف روذعمم جرتملاوةب غءايسش ثاءرومأن هىل حب مزلاف هنع هسفأ ل نعو مرا يف رجح هلذمأو

 ىلع لخدبجلو ةعإ رمثبلا ىهاطا وفلأ مال همالك ب 2001 عامسيف لم م طلسدل ةب .راغملا 5 داس
 لد مهبهاومو لو جداقتءاديفمورلا لهالو ةم.ملا| ّنودحاوروسأ الو ناف ْن افرعلا لمار داون مهناهذأ

 انيلاودغب ةهربانمم ماقأو نيناهت و سم ةنسيف رصءانياعدروأر هج يمسي داود ناكوليلقلك يف هيلا

 هتمرتخا تح لزرلو كاذذا تاحزتاملا ضمبلا م. بهذي ورصعبه بأ ب ارح أضعب ةرايزلحوريو تاييو

 ا مح اا يس

 ا | عيا <# ا



 تاني ياطلط اركي الا 0 نعم

1 

 هراوعرتلومألاو ةراج لكهنمءاتتلابطنتل ةمحاصلا ةيعدالابال وشم بحل دوالا 0 ِ
 رئافدلا تادهد لع ربااءا ونأ هّتقلاو راافلا نهذلاو رصاقلا ركدلا هرهظأ امعضامغالاو ردابتملا

 قراشرذو قدا»ى مهام رطاخناو باقلا نم رئاكتملاقوشلاو رفاولامالثسلاو رطاعلاءا ::ل1اكلو ٠

لاوماز> حافو ماكر حسو مامح حانو ماةحدصو
 نيتثام 4 4ئس دع ر رذاو ايف هيراتو مالس

روك ذملا كرات رهبلا لمقام ئردلامز كا او
 اهنمهتاحر ت سم وار وهال ك3 دعا مجرتملا لقمه ال

طو كك اذو فلآ نيتئامو ى بهجة :سىف هنالاسا صم يفكالذ ىل رك ذامءايهشلا باحملا ش
 ةيناأ حابر ق

يطرلا ه: :مغ ماي درااديتريدهو يضاتاةشورأ
 لا: زال ردتقملا كللملا صاب رم ١> و رعغخ او ب

الرا ير حربالو ناذحلا ضايرئم ة ةضورهن دج
 راد رد اق كلر“ ل اوضرلاوة 

 هلثهمراكملاول؟ ءاضفلا يىقهدعن فا موةنعب كاا لك م ودود 0 هذهن '.ه

 نءههوفملامامالا *# تاموإل نب علوم سن ةنلابايا ز رلا مهسو 2
 ديبل دعو اديلو لففلا نايلب ىذغ

 كح 0-2 رو“ :لانب نيسحلا ةءوث رج لضفلا سراغم يف وةمورأولا ءملا فهل نم ادياب هتحاصغا «سقاذا

 قالا ىلع خيشلا دال دآم قلاب فرعي و "اشنالا وز ةتقالر كو رانا ىنلاطلا فنا روكشلا

هللا دم عدكم بلا خيشلا باص رك [سصرتسا ١ عماجلا بوبم
 يفلمكتو اة م ؟اطلابدلو ىعري. . 

 ند برشو هلاب ذا : قاعتو هلق ع ديسلا 0 هم داس>الا بها وملا ف جرالو ةيناف رعلان ونفلا

ذو 0م اهوالاةقبر مطقو ماهومانق هلالزونص
 مولع | َْق كل راش 00 0 نامر اب 

ص“ داو لاك ١١ هيام  ةمكاك :مفىعو فود" ةلاهءلع بلغدنا نا موهفملاو قوطن :!أ ف سفابو
 4.دب وفر

 تافاصموتافطالمو ا رك تا ةدمء حو دك : ةدومسسوردتلا ني لابو

اخلا يلع نمس# خسيشلاا تدم نأ كالا ةئامو نيعيس و عل داقتس قرع لعدرودقو
 هلاك جم ء

ر داعاف مهريغو يذل ىم كسا ٍسورديعلا ديسلا
 كخدو اريكةافا صا ءامو اري_ذظانسالا ضو

 هيلعين:أ و هخويشنم هدعدةفىهاوملا ليما ديلا بسن يفءاجنعدنسأ ل ٠

طقم ءايطازافسألا وع ضوقو نيهرحا ىلا داعو مورأ ابمعناو مورلا دالب لذدو
 .ةرونملاةئيدملا. ن

 لاقف ةعيرثلا يمسي ناتسبل هءعدتسي فئاطلابودو سو رديءلاديسلا خيشلاهيلا بتتكو

 افصلا ر_م ال تقار * رفاوو فاو. افصل“ اة * رئاد سنالا ساك نيس> |

 ردابو ىل كبرق حار ند # ىتدبم حور نيس>أ # رسهازو هاز اتامزن

 تكب املا نيعنيسحا # رثا سنالا ملظنا ع * يونلا يف ابحس نيشحا

 صازالا عراف اهم توم لا 00 * رخافملا اذاي مل اقوث

 تبسلااهسأ اةعب ريشا يح #* رضاح ضورلاف دف ن٠ * تا يذو

 صاظ عرشلاف نطاوب كب حامل الو تر تو افا سما برقلاب - راب



 ع 0 3 6 0 9
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 مسحب كلذداقتعاو .نيينالا نءرو هةلاف لاح لك يلعو ةلماولا لالغ طحقل ب ذجلا اذسهىد و
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 ظ راردملا سفنلا ضفءارجاو راذ:ءال ةقو راطسالا رير>2 ثعابلا مث نيبحللا نيب باتءلا ةدام
  يذتقا لئاط هت امايك ذلا لغاشلا لغشالو لا وقالا كلت غسيل لما رااءاعد ساو لاوحالادقفت
 تاقوالا ىلاغ نأ دهثب هللاو ني>اي :داروأ ىنا ثنت -| نع باوجلا نم ىءهقثلاو نيا اذه ةإسارملا ريخأت
 ظ تنك دقو لوةنوليادى وقابةئباث ةبللاةع>و لوقأام يلع دهاش كبلقو تاوقأولقن كاركذ

 نييرممملا مجا رت عم ا.سابيحم لوقبامرهدلاو اءفنلئاسللهدوجو حربال ذا:_سالا تضرح
 . دعوو رشعلاث'انرقلا ءانبأ نمراصمالا لهأ ن.هلاحو هت رت يلع فوقولا ذاةسالل نءونييزا جاو

 ْ مو لومأملاو بولطالا ريخأتو ةلسارملا عمق م راعشلا كاذو لئاضفلا درب قالخاو راعشالا
 ” ةرضح ىدلذ اسال ارك ذي رج ماعلا كلذ لبق عوز قدمك او لٌوسمو كلذ نءما ركب حملا زغب
 اذهيفهنادقفو خجيراتلارك ذ يرج م”بنطأ و حدملا,لاطاف مورقلاديدان صلاةلجالا انور دل
 ناكو را هواتف اهلك نو:ذلا يف ىمظعلا ة دام اوه هنا عم صهدلا ءانأ نه هيلا ةيغرلا مدعو تقؤلا

 هما مهلا دغلب ىضت يم ضررفلا أ ذاةسالا نا لاةفرابخالا صانتقابنيملوملا لضافالادحأ هسا:
 5 تنك دقمعل تاقفىلا راشاو اذهةراشا مظع رع رات فيل ارشاد ةناناقزهنأاو هاما حاحتلا,نرقو

 ريبكلاريزولارعش نم هب ىعا يطل ارعشتمأر دقون:او 0 نسحاودهجالا ال لاةهلاوحاب نمزلا

 5 حدملافرط لاطأو ءانثلايفذاةءالا ىلع لاطأونا م هنوحرب يفهرك ذو سدئرا| اشاب_ا.همسا لوتقملا

 ةحنحاب ترطو يرا.>الا لجرلا كالذ نم يراطلاريخلا اذهىف رس ءاملا ىلا ساما كلذ ةبلح ىف
 ٠ ةر ومغم تاريطاب و ةرومعهت أ :قذهدف د ,تدءالو ىئامز ينافاص دق تاقويتامالاو رورسلا

 نأ مركلال دسءوريخا يدس٠و منلا هاو ن«موراو ليقملا يف نح ةءاضالل ىناقوا تفرصو ليمقلاو

 ١ لغاشلا لغشلا اذه ناكو ريصمل هيلاوريصن ريبذ هنأ روما ماظأ ىناوعورومالاو ىاع هيفافطل ينجم
 0 ” 2 هذهخسال ثردا ناالاواهليصحتو مجارتلا ماغأ نعذاتسالا ن راب خت ءالاوةملسا رملا ريخانل ماظعأ بس

 3 لكنيح الا راو جارت! تادوسمضيببب لوما الخ هتفارو الجت هنررحو عا ريلا دب عاجسالا
 تاردلج ثالث وحنمجارتلا نإ هَ ويندلا لاذشالا» وه عم ةيبلقلا اهون نسحيو خي راثلا ةدامأب
 ندهوءارحالايفنيذلاهثارءشو رمصملا'انبأمجارثا دعاما ذه تادوسملا ىةيفايةداي زواهوحو ماخض
 ذا ءالاف لاح لكي ءورخأ را ةعومج هرانا ومهارتفراثنوا ءاظنب ين> داو رادقالاءاياو ينتمظن
 دصقلا لجو ماظأو قأ نسا يلءباةكلا م هراث اييملاعت هللا ءاشناو ماقملا اذه يف ماتا لذفلا هل

« 4 
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 ركتالو دحجتالة.ههذ_هو حابتلالاهئاقبب و حايترالاهدوروبنال ريدك يلا يضفي و ريخأتلا 1

 ةحنمو اهساغل دافنال ةحبصو رو.>وةيفاعو راو رعس و ريح مم ءازالو مامتهالا ع هو ليبستلا هللا نمو

 شرا رك رع وح يشو موحرماديساا,عج ىتاا قار والا,ت رفظالو لاقام رخ ا ىلا امن.اهئاةياغال ٠

 ليسا راو اس 1 | هنعذخأن وهج ذ صتخلام حمملاءامسو يجبنلا فور يبعامهبتزو

 50 تكد داو ا ؛ب-او هللا ىف ينبحأن ةةقك فاو ريهاشملا نموألاقو حا وبحاصو قيفر

 نااار 00- لاقاءرذا . يلاامركو افورغمو تتم توابو هن 0 ىاناكوأ اند يدك ٠

 باكا لهأ نمنويقاف ١ امفام بلاغو لا كرو لكل ةروكشلا

 ءايحالا ما 8 0 مدا نيذلا ونادوسلاو لب زاجلاو ماش !او مو رلاو

 اذ د اذا | 5 هوو مظاعالاو ءاملعلا رابكخ نءمحرت نأ قكتسي نم لهأوتا ومالاو

 :ن:سزةعهطينلا

 لو مجاربىتو هنن تدزو:ةةدودشك :ك امتع كلذل بااطلا هن .غر تققحو هيه« تملعو

 قار والا ثللآ ت>رطو ةم-هطلاترتنف مجرتلا يننانيلعدرو كاذءانأأ يفو عئاقولاو رابخالانود

 ىلع ىدفن ند تعا ف [تم حرا ىلا عيضتو رئا رات ثداك - قحلي وط ةد_هلاهالااياو نيك

 ةنوهملا دمتسا يوقااسهاونءو قسدنلا اذ هيلع تادد>:ءاوثداوهلاو خئاقولامض عما عم

 هيلاهلسرأ كلذ ص ودخ يف مج رثاا تالا# أ ص ن. ءأى «مو>رااديسااانذءيشق اروأف تدجوو

 هةروصوهروثت 0 ههيئاملدرأ 5 تدل حاف لومءالا_با ن» هعوجرو# رس دعلإ

 ناناسلا دب اهعدأو نيرهاطلاهلا و هن ىلع دا لاح رتلاو ماقملا ىتااح يف لاح لك ىلع تادمحأ

 باحسلاهرك انضورل' حفتك وهيذلا رطاعلاءالساا ىدهاو نيرهاطلاو لضاوفلاو لئاضفلاب

 يدبأو ممصصلاخ ن.ةئشاناا ممشلاةغانلا تاحمللاةءطاسلا تادف.لاةج راتمايا-تلا رطل

 قيقحتلاو نافرعلاماسن ب٠4 ىهيتأا ةر ذا ىلا هثءاو.ارغلا يكر قوساو هب 0 ساكلاق وشلل .

 لثو«و ريرة:ااوةغاللا 00 ريردتااو ةدافالا سمش علطعو قيقدتلاو ناقنالا نزمسص٠و

 قتامورلعلاو ل.ءااىرجم عمو. فئاطالاو ف>:لايدت:ءو فئاطلا. ةبمكو ذئاللاحمطمو. ذئاعلا

 لهنا فراعملاو فراوءاا ضو>و فراولاقيرول'ءراكملاضورو رطاوةفأرلاو ةفطالملار هنا:

 1 اهامح حدافلا بطلا نم سرحو اها وقئاونلانمهللا اهماص يفاضلا خبال لظلاو يناملا

 نانع ذاتسالا انالومفطعناواذ_ه اهءاقب فنيميق٠نمالاو نويلاوابعاب رياميخدع.احرب

 هراهنوهليأ يفهراك طريمسو هراثوهماظن فيلاو هراث | ف.احنع رابذتسالاو راسفتسالا

 غئادلاو هدب فرعي كسمتااو هدو ق.ثوب كسماملاو هدهع ىلع مقملاو ةارويع هلال و ا راقاتثلاو

 سن أل ١ ةشفاو) اوهأنيرقو ه.فاعو ةكنيدر ىلاعت هنو وهنأ هحايصو هئاسم يف هاد دوقع

 ةلسارصو ةروا# ءامزي_.ءلا نيب ر#لو ةدمتضءدقو كرابا وكانا وو مقوتإو كرابخا
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 دا رمدن دي سلاىلاعت هللا, فراءلا باطقلا نبا دم د.يسلا نبأ ىلبع م وحر 1م١فراعلا د !!ن اليلخ
 ةلالحلاو ورعلاتيب ار كل اراب هاف واع تاكرب نما يلع هللا داعأ ىتشمدلا ىفنألا ينيسحلا ىلع نبا

 تايتاكهه:ءانياع تدر وو هريخا:ءمس نكاءرن نا 01 .جرتملاو ةداعسلاوةمايرااوزءااو ةدايسلاو
 ةرغو ماش كلاةماشناك الاه هقالذ أراكم إلا دفا (سواذلا لقادو- تاريحلا هلو ط ىثوو
 ىلع نار لا أرق ارقو 01 طعنا و.دلاو روح يف ا .امثَو ركاوماشلابهدوغقروأ م ايالاو يايا
 رهمو عييقوتلاو'اشنالاو ةيكرتلاةغالاو تايبدال اومولعلا ىف علاطو قرض[ ردلا نات خبفلا
 قيقر و هيلا رظنيل فطالا ىبسي قا فاطل عم ذل انا زكاو ةضلسأ نسا ادق كاتس اذ جم)

 نيئياو رلا ىدحارابخالا عام سف نيءلاب رظن هيلع يل عقب مناوانأو هدلاريع:مل لاككلا فققي نسا#

 لماما عاجاب فارشالا بيقنو ة ع اثلازايدلاب ا م هن اكهبصات موحر را دلاو اولا داملو

 «تناكف ةينملاادرها وج ه:هذ دق: كلمو ةيلقنلام وللا هرب اع نيزو رار ايقراسو ماءلاو

 "قر و جدصت لازئالف مايالا وىلايلا عج يلعهرصعدب رختفيو ماشلاعاةبعاقبلا ثان ىلع هبعيتت
 'ةدودمءدئاؤمو دابهإ_ظفرونو [متاغواهحمأر نسا للا نمةفأ ا؟نامك رلارينساو امدان ية>اصفلا

 . ايراغمواقر اهمدالبلا ىثغي. * اهؤوضوءامسلا قفأ يف سهش ءااك ليق داب ور غاح لكل
 7 نيب رصعلامجارو را 9 عمجو رابخالا مالاعت ءاو دباوالاد قو دراو كادي صبام رغم دلل اةمحر د اكو

 سمتلاو ةديدعلا يئانراارايا دهب مهلسوو هد .ءبلانأدلبلا ء كرف لشسارو نيخر ,و اقي رطيلع
 ناكو هدامْجاوهتمهعسو ب-< رشعىناءلانرقلا (]حأ نايعأ زاخو عدا لهأ ار ل كد
 8 ىذن مدمج د لا انخيش لسارناكءناف قير ا لع ع رادلا اذه عم يعا دل عال "سلا وه

 تالاصلابهفحتأو تالاسارماب هعبات كلذ ددعف هدام اة ءو و هتاطا هءاحاف ل 2 لاو

 كالذ ىلع لهاا بيسلارك ذيإلو ريقفلاة نوع بول_طملا عمج ىف مورملاا خيش عرشو تافدارتملا
 ١ ريك كاذب رسؤ هع هع طاف نييماشلا ضعب هدسءو امويهب تبهذو هعحرمسدأ ,:اماضإ اريقملا عمجو

 .ىمو::ويىءادلاب راحأو التثقالاديسلاث ايمو سلاجملا نم هعمس# كلا ذوحنيفهتحراطو ىنحراطو
 دنت اهيلعاموتخمدل لاقاروأتناكو ةمقاولا ةروصلاو مج رتا ىلا دي ىلا ىن لصوو اروهش مالا اذ.

 7 ”نيديسلاهعحام ليم <ىعدتس يبقارقلارجاتلاد 6# د.سلادي ىلءةيدهبهنرقو | اناتك ىلا لس رأ كلذ
 ظ اا دلو رعامرمالاا دعو ةيئلو وقيوهلاسراواضي ًاهمضر هيئامو ريقفلا هعمحام مضوهقا ا
 مكب انج ناانمل» او ةثوروملاة ىلا ىلغ ادامثء'كلذب بالا ىلعا:دمتعاو راجتلا نءالو ءاملعلان
 ممكلذ يغىناعأىذلا وهواهنمض يف لاقو مكجرديسلان نفائما. ام امسنالو دحألك 0 ا
 11 . اوجرتف كالذرلا قايتثالاةياغ ىف مكب نوكلان دفع يعا ملام اهعأ ن 0 تارا 7
 تدعوا رذ_ءريغنههلاسرامو 919 ردو كاذب نتمأانأو موا .ليقابا: 0 اواال د أكو لانا

22 
 نو ل ل
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 يرب كافج نه امج دولإب ربأو * ةتيه كف اف لدرا حا

 ا للا هدف بصمنأةفر * لام رك 0 الا وه نمي |

 راب ندا تاحيس ءاذيد لو ف هتجهم نارين هق د

 ىراهس لسو يهدم لّسو يعوهد اسف * فاد ىنأ كش كاننع ناكر

 (اضيأهلو)
ا نكاو نإ زدعاال كييجأ نأ كب اهأ

 لذلال مراكملا لمت>او هن 52-1 ال

 نبغ عسب ثأل يف ءأب 0 ءا# نكلو هى تس يردقو ع تل لح ا نكلو

 امةسقوشلاهاسك مج يلف 3 ىنحتاا نه ىلع 0-3 لو د فرع لهارباك الانباايو 5و 3

 ىتموىح  ثاهرك ذب لوطي لاح قاشملا بهذم يف ىلو *# نز- لك ءالع لاق ىلو

 قالمالاو لوا اًعاعم هرمع ناوفنعو هر اد.م يف نكو ريه5 هل ذؤو كك

 ةفيظو يف امانأل زو ةفلك ريغ نءردتبو ةفلا عع ىدجتس قازرلا هالوه يلع الك

 1 هو لا تدع هد دحام 2102: :ءاللاىضر يناشلا مامال يرعب ةي .>الصلاب ترءقوتلا

 مجرتملا لزست صزالا ةامع هدحسم بهذلا وبأ كي يني او كاذ 0 كانه نكسو

هل مب هف نكسا يحط سا ناك هلرمعوا قوت ةنبطظو ىف اذيأ
 ع هفقو سمأ ل> مشا اماف 

ت|هللاديءرمذ>الو هنا اكو ناؤيعلا ةرادا ريذصال زم هل
 ناكو هداز رططب فو رءاأ يضاقلا ىدن

جاو جا :ادممخ د ل ومجح رئا ان عمو فراعملاو م ولع نماعل ذه
 امهلضفب دهشوامهببجحأ باعمت

لاح ىرئأو مجرتملامأ جار كاد دنذ سئرلا يدنفانامياسكا ذكو' ءهركأو
 داو رو ه

 0 0 واشأب ردح اددتك ىلع ةسااطر أ فرا و لاغبلا 8

 + ن.هرالكن ماجرخو هي زا اوهناخي رضلبمويلك ينهتبافك هلبتر 0 < ايفداز

 8 و ةرهثوةهاجودادزاو اندلاهءلع تلبقأو ءا رو ا اا ريغو زب>و زراو نوسو

 ةروداط مهاردبا ثابلا هيلع منو هتوعدلا وعسوايا دطاب سانا هيلع :ليقاف ىلع يدمسهنب اجو زواحرف

 ناكو سو رءلااوفزذ هتاعسوهتيشب واحو هتاذءاط هيلا لس رأ'ذكو فافزلا مويو رفهنبا ل

 ةئرل ةيصقو لاعسلاب كلذدعب محرتملاخ. شا كءونو ىضذاملا "ايد ااروهظ يدا.مىفكلذ

 يفمهزالاب اع يلهو ةئسلا ند 00 رفشنهءا الغإ اذ ٠ هاو مان الا ىعا ههأعد يت>

 ىلعخيشلا حاصلا ىلذا ماهدلو فا فاخو ناوذرلاوة اوةدح ا ناتدسلاب زفدو لفا ا

 هئاراظن نع ترد ال #* هلع نينأامو دود 2 هيفدللا كراو

هرصهوهماش د.>وو هرصع دير ةد.متعا.|ة.ا مفلا مامالا دخلا ديا 6# تامو +١
 لالز زهدراولا 

 دهع هر 100 العادم سلا !منيقي حممد نابأى - هدل> هد ما د , وا يع ميه ىلع فر اءملا
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 ماش مالم اعماس الوال * اميدق ادادو ايسان نكي مل * ما رغلا دهغ ناخام ماهتسم

 مامتلا رودب يلع اروت قاف # بحم ءاقل ىلا قائشا وذ

 مانالا نيب لاككلا سمش وهف *# ارط نساحلا زاح ىلوه هجو
 (اضياهلو)

 ةيوظخ شج قوشلاا:دعىدعاو#* ردكلا ةياغ افصلإ انومتلدب و# مكر ايد تشو انعمئاحرت
 نصب الب نيعو حورالا مسجك *«؟دعبل اناف انع اولأست ناف ه«رثأدل سيل ر يملا بزح حبصأو -

 روصال وناع٠انمتيقب ا #* اهبدم> ايقأ سفنلا ءاحر الواو

 طعلا يمال حار عمد ا ةنجو# رعشلا يحد عماوجلاح بص قحو 2 (الزنتمهلو)

 .رفخلا ةرمحخ اهنحشر ةماقو * تلك دقرحسلا نونفب ةلقءو

 رردلا نم رغث نع تيقاويلا نم * مف ماستباو لاخ ربنع فرعو

 رضعلا فلاس يف ىغم ادو تين * الو مارغاايفىدهع دعبلا ريغام
 ريدم ري_غ يلاهدلا يف بهذمو * حاتم ريغ عرش ة لا يف يل

 رولا اكلذح نم تدع الذ « لءايناواسلا ىلا تلف تنك نا
 يرصلنيف رونلاو يدل> ينلقملاو #2 ىدجيف حورلاتنأوول لا فك

 مقلاو ! سمعلا قنقش تتار ,الا © هلل ترظنام يظل وللا" فيك '
 رضحلاو وديلا وذ هد ف قرو * هلئامش توردق ناباا نع نمهغ

 رشبلا نه اذهام هللا كرابت # هل نورظاناا لوقب نسح عبدب

 رجضااو مقسلا ريم ولحي هاود * يفو لوقملا وبد7 هنساحم ىلا
 اش ١5 ردقلا مهسسأ قيما د لقموذ سأبلا ديدش حال

 رطخ يلع هس هيوطا لأ لكو * هيواس دسالا فام نكلومير

 ردتقم ريغ لا نم و * هظحاول نه شحم سوفنلاو زغب

 ركعفلاو وذ اهنمه تشهد ةنتفو * اهرظان بااهيف راح نساحم

 رحعسلاة مسن 50 رحسا ةثنن نم « تقلخ اهنطل ىف هاذا اءاأذ

 رئالا نع ىنغتسي نيعلا يري نمو # هنساحم نسحيذ لك نع كيني

 ىربطصمو ىماح هبح يف تمدع © 2 هل فهماماشر نه هيدا

 ردكلاب دولا وفص د ل ينءاسو 0 هب تين بنذ الإ يرجهلاطأ

 ريغ يداعالا لوق نا عم # موتمشو يئادعأ لوق ىلا ىندأ ٠متسبر 2001

 رسكتم بلق ربجاو بلقثلا عد * هبلقت ىفالا لممغا .دأإ
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 قدطاو رحسلا ةفؤرمملا هئاراو * هناي نا. ةكازذ ةشانو

 اديااذ> ؤيهحوم نع ىدنرحيو * ةيجس ليزملا لذب هل داوج
 ادئااو لضفلا يدتحممال يري اذ * الطاب لجناو اندلا ضرع ير

 ادصلا ىلا اهنعو الا ىنثنت الف * اًيولق مو ل ل

 يدتقاابصلا مسن هيف هب فظاو * عضاوت هنم دحملا نع جز -

 اد.سو يلو« نارقالل حبيصاف # املاس لف اضفلا مج يمتتاهبللا

 اددو -دادزي تاداساا عببتي نف * هعيمج ل كلا زاح ناو رغالو

 ادم, ناك ام نا الا نم لاذ * يمثا اةذات_ءا راونالا يبال ندهو

 اذماا تدع اذا يعاللا دنسلا وه * هرصعلهأ يلع يماسلا ديلا وه

 ادن_ثنو العلا ناو ادد * هدوجو»ب ىذلا درفلا صولا وه

 ىدص اذ ناكنا ىنصالا لهنملا ود# السما ناك نملينسالا دصقملا وه

 يدملاد دم يلع ىعاذلا فرشااوه * ةهدحو لك نم دوصقملا دروملا وه

 ادتّيمو الاح لضفلا لهأ 5 ةمكو * مسيبطقو نيف راعلا لاحر طخ

 ادم نيلاعلا نيب حبصاف * ةديح' لك هللا هايح ماه
 اذرندا ردا افزولا لإ ةنانال ع: ةمز عانق مالو قر واو

 ادتحم ةبربلا أ يرولا ةارح * ليدوجولا حامص لب ريدم بام

 يدهلاو ةيالولا تاومس سومش * ىتتلاو قئاقحلاو يناملا زونك

 اذتحا دعض ءارهزلا يف رسو * مسهاباو ىفطصملا لآ ةسالخ
 0 بطخاذاىناملا ًاجلمم مه * ايرغمو اقرش نروكلاا تاك مه

 ادنعأ ساق تاداس 0 هو # مهب مهريسغ س اقفال موقلا مه

 0 اميمصار ُ اذحايف * افولا ينب اوناك تاداسلا قلطأ اذا

 دج ءزنكلا ىلا يد هلاكت ." ناو امكن ل رتل فدنشلا ١
 ا اي منع دونبلا بحملا ينذف *# اه روصق ءوس وفعلا نسي لباقو

 ادي وأ باغ قراشام ةهميادقو * هنالص 0 هللأ لسرا ريخ ىلع

 ادرغو .ريط حانام مهجاهنل * عباتم لكحو تانيحاو لاو

 !ًديو:وورسلا مارش زوفلا نأ 0 نيو لاق قلل ءاشلا ماشا انو

 _ مالسةجابي ديفهلو

 ب ةيح غلب هيلاو * ىعاقسءافش هب بيل * يعالس ىلمحت ايصلا مسن لاي



 قيوم 9 ْش

---5 0 
 الضف يرولا ىنسأتاداسلاكفالسأو * ىديس كملح ريغ ىلاعف اشالو
 الذلاو يزلا دساحلا لانو ترطو * ةمالس كادعتقالامو تماس

 البو ماد ىدي نم دو+ ل-خالو * ةظيغ كيناشل يذر اك تءدو

 الكش تنسحتسا نيءامدمياتو #* هما ةالص يداطلا كدج ىلع

 ١ الخ ديهامو نامغأ فطاعم. * .ايمصاب مترتءاما بتحو .لآو
 مماومو دايعابت اكن كلذريغو هتجرتيفاه رك ذمدقتدلاولاذاتال يف حدم هدير ةدصقهو

 يهونيعيسو عب راةنءدولو:ةئئمهيذهلو هنافو دع ثأيهو

 ادئلاودع-لاوحارفالاببيغلا ن٠ * ادي يذلا ديهساا لجنلاب كيينهن
 ادشن» تارسمملا ندغيلعماقو * اضرلا لباب انطاب ىف ءانأ
 ادرخم نامزلا- كارنشب ىساف « ىلا كرك ال 1 قردقأو

 اد_ءااد.حي ىذلاب انودعرقو * ا ا اسنن ىديس بطف

 ادب يذلا ديعسلا لجنلاب كين * اخرؤم لاق دحملا ناسا ناف
 همالك نهو ةيراونالا حئادملا فةروك ذءافو نير اونال ايبا ذاتسالا ٌئاد.يف ءارغ دئامقاضيأهلو
 هرفس ن٠ همودشب هيلاراشملاديسلا عد ا:يبودتسلا مها ربازوفلايبا خايشلا لجالل ةئنم

 اديس نساملا لع هل ترك **« ادي ةنساج ىف اببيح ىعوري

 اديك ناندلا حا رن.هانلخ * هلالدءاهل _ ههةثيحارو

 ادبكأ تتوءاشحأ عطقف * هلاسج نم ركسع يف انبسمو
 ا نيك نابلا ندصغ ع و * اهانزس نيريسلا راعا حلم

 ادمملاو انقلا ىط>. بءريو * هظاطدسالا ب هريحالس يك اشو

 ادضنم ارد فم اقيةع انارا * هرغثث ماي رتفأ ام اذا 0

 ادربملا لالزلا هيف ىف نكحسأو + 'ةلج درولا ن هيدخ هللا اسك
 36 أدنلا هلك ضورلاف اذ_ثاماو * ةقاشو و ةقرن_صشو من
 ظ ادرفخ»٠ نسحلا ةلود يف هروصو # ةنتف سأنلل هاوس نهنادح.سف
  ىدتعاوهف ا مغر ىلع * يل هاوه ذلو ان هب تفغش

 ادحا,ةبايصلاعرشيف شخ الو * هعيمح ىرمت تقفنا هبح فو

 ىدطلايوذ سعشم .دارب زوفلا يبأ* الع يوس'ىش هارك د يفسأي و

 ادملا اهراكت | عييطال رث 5 موو دلك ىف هل ماما

 ش انا لوقلا جات هجوتو * هردق سانا| يف هللا لجأ يلو.
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 الان يب مرك [تطتملا لمجلس اعد # لسرصم فرشأ لسن محرم نمو

 الهمتايذلاءاظعلا نزءافصلا زونك # افولا ودبو قطصملا لآ كتئاوأ
  5الض نمل ةادطاو يناهالا ثوغو * ابرغ»و اقرش ةنوكلا تاكزب

 كل أ ب افولا تاذاسمأ نمو * يلسوت ةوجحالا ذاد_سأ دنع م

 الئخ» ناك ن ل ىنسمالا لهتملاوه * المأ ناكح نا ينسالا 0 وع
 الذحانما نكسب لخدي هّتيب نف * ىهنلا ىلوأ جس ىمظعلا: كلا وع
 المصأ مهف رشأو أًممس مهجوأو نإ ىنس مهرهبأو ايدلا يفب «زجأ

 القع مهعسوأو ام رح مهرفوأو #* ادب ؛ مهطسإأو امنع ميعاد

 الت مهلضفأو اًقطنأ مبغلبأو #2 يت مىلكأو الف منتو

 الحرلاس دقالا هيح يداوب انطظح © نه ريذ 6 ا أ. ترط اياز 1 ريزغ 2

 الك اعيتيرولا تود هاو #* هحاللس نامزلا ىلا هل ما

 الناري دات تمأ لحام ىلع * هحامبس ءامدس تاه اذا داو

 يلصي يوذلا را ب 'بلق يلو تببأ هع تم رصل دلعي اناقوأ ا

 ىلغ اع رودس ممديدو د مهد ضفر مهيد ءوس ماوقأو

 الخ رادي اناس أودم ةئيسأ * اوعدناو اومص ري وا اذا

 المش عمتجم ظحلاو اغرلا رام * يلح تنك اهب مايأ هلو

 لع اهروثنم ناب حدلم 2 ال * هدوب ىنناتاتشور ف مظنأو

 ىلوأ ام: احلا ضيم عجراو # ه 5 ذ ددوس يراتشا تروا
 المقنلا حرطأو يلام ب يظظحأو # * انطا يل دوعي له ىرعش تيلايق

 يلعالا كالفلا ىف هاوثم كلام ايو # طقف هرصعال راصعالا دحا وأبو

 ىلبأ ناوىلبي سي يل ءامتتا كتيلا * ىلو ىدملا ديدمدويلو ىجأأ

 ىلد اينانأ“ ناف زالا' 07 0 5 عاده بانحلا اذىفيلو ينجأأ

 الهسلاو ىعولا هرثئايرب تداهو + ايلا دي هتخاص ٍضور صزامو

 القعلا قرتست ناحلالا ٠ ن' انونف * هنامحاس ا ىلع تنغو

 ركود نع ناحمألا و2 د * هناقرو يف ءادنالا ترطسو

 يلعب كارا ءانعت تنأ ظفلل ىئاحو * هيطكتءده رعشنم جيباب

 الح ناو عيضل ظح نكي ملاذا # هنأ 2 دعأو اذ يلوق تلق دقل

 التع» ناك نمل يفاشلا كلاقاو * ىل كاضر هوما تاع يلع
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 هنءارثب حلطصملاة رفلأ يلع مالسالا خيش رشوةيسمشلا ىلع بطقتلا حر. و صيخلاتلا يلع د «-ارصتخع

 يلا عن هفام مح ر هللا ءاطع نبال كلا نتمو مالسالا خس. ةلمسبلا ىلع قا دع نبا حرشوء زنك ال

 باهولا دبءذاتسالا ىلعةيلذاشلاةداسلا جسبنم ىلع رك ذلانيقلتو موقلا قي رطتيقلتو لاق نيممحأ

 لا انتاداس قب رطتيةا:ولاق':طا وارهاظ د دمت عنا وةلي وطلاةدملا هتءزالدقو قوز رمل قيفعلا

 ىلع مهخرشراوناةجيتنو مهنلخ ضاي رةرفزغ افلا س ؤكمهبا رمث قيحر نمهللااناق. او

 ' انحف .افونباتاداسلاد#راونالايلبا رئاعللاو راهبالاىلوأ اراظناحءطمو رغاصالاو رباك الا

 0 لسى نيتك نافرءلايباب هذال, رطيلعيتانك يذلاوهو قطصا ا هدج تاحفنب هاياوتللا

 داشرالاي بأ ديسلاه.>ارع قلاطادبع ريخ اب اديسلاهمع نع قارشالا ىأ نيدلا سمشدنسلا هلاغ

 ددساارخآ ىلا فاطالا يأ بديلا همعدلو نع باهولادببءصيهختااىبأخيشلاهدلاو رعفس 5

ه يتح هليص يفبادي و معلا مدخي مجرتلالزلو ىماعت هللا همحر مجحرتملا طخ نءهتلقناذكم
 ف ر

 قيقدتاو قيةحتلاب رهشاو ذيءالتاايلرو هخ ا.شاةايحىف ة ربتعملا ب كلا ارقو ةيلقنااو ةيلقعا امولءأا

ديدخناكو ماشااو رصعءاماعلا نيب هلضنوو رك ذعاش و لدجلاوةرظاملاو
 2 دلاو خيشلا مو>رااا

  هقالسخأ نءبستك اواراهنوالإلةعامجلا عمالامزالملزيمو فاو ةئامو نيعبسةنس نمدب عمتجا

ا ىوضناو ريقخلاعمهتدودو هيح يلع لزيمل هتافودعب كلذك و هفئاطأو
 راونالا ىبادسلا انذاةم ايل

 قل هو اكل او ةحراكم هيءاعتحالو راع هيلع تقرشأو ةءلك ةمزالامهمزالو افونبا

 7 حرش ىلعةيشاحو نافرملاو لئاضفلا لهأأ كدب دهشو نابكرلااهبتراسيتلا ينو شال | ىلع هتنذاح

لا ىلع ىولملاح رمش يلع ةيشاحو ةيدنق رهسلا ىنلعمامعلا
 .٠ لا يفةميظعةلاسرو نايبلالعيفةلاسر و م

لعةيداحو ردب لهدا. أ مظنواهح رشو ضو رعلا لع يف ةمولظن«و تييلا
 يفةموظن.و ثحبلابادآ ى

روةغالا يف تاءاثمو تيب ةثامت- ثيدحلا حاط طم
ناييلاو ىناعملا يف دعسلا ىلعة.ثاحو ةئيطاىفةلاس 

 

 5 وىراذالاةاور طمضيف ةموظ:.و لءفمىفةلادرو يربكو يرغصةلمسلا يلءنالاسر و
 هلو

ت_ -الاح دم يف همظن ن يله س اك ر عشلايفو يلع بسكر ثنلا يف
 0و افونب راونالايلا ذا

 ٍ هلوقهنءاعقو عاطقث أو ريم ةنلهءلعرطاخ

 ال_طنهبدو# هنعءاضرنملهف الد يخل ابحر وأم ذ ينج دبع

 الزام طقىديسايىذلا اذنءو * اصماخم تب ادقراونالا اب[ كيلا

 الذهول ٍبذل>أ نم هوسكتو * ذئام كباب ىسي نأ كذعأ

 الجناو هنهبا:ءعرحفلاسل # ذمال ةراقح ىضر' نأ كذعأ

 الذلاورفصلاووفملاوج رت ه:ءنف * دج حفصلاو نارفغلاب تنأاذا

 الغاووطامالعلا الخام راكم *اور> ةداسن هردصلاتنأو فكو
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 7 هرم: .ةذدبأ «(>-و ة ع باها ربع ع باطيفدهتحاون تاون رقلا طفحورصعدألو ىفاشن ل :

 5 5 اا را عحبش ا حرشو لا ىلع ريغصلاهرشىولا خيشلا لعرضفسخا رشأ جانب ف 0 1 ْ

 قعر ةحو با سعالا دعا وق ىلءدلاخ حي شلاحرمشو ةيفاالا ىلع يدوكملا حرشوديحوتأ انهو لا :

007 
 اء.صاو ا ام |اةكر 00 ,مرتايماارصابلا يايات صهاو 0

 ف انالاكب 2 امرا يالا وا مالا نم ءمداقتاو 01 0 1 1

 نم 5 كيب ميهار اها مدقو هوج نم سو رءال غا هءدوأ رفو ع لذ هتبكرمضح واعلان مل ريف 1

 مرا عباريف ةئزلا اوامعو:سهوج ناخدتاقشو ةيدتهةشقاو واو 1007 .سوةددعنةرشءا مليا ٠

فالاةعا :ص لكسشلاةبب غب رع يفامبأ أتدب ندهتح رخو سفلا | 3
 بيع الله ريغ ن٠ 7-4 4 .هيفر

 ىؤاق ثلا كب نامثءرمذح (هيفو)اهءاماةاشهراحتلا نايعا اوفاذكلاو*ارمالاو تال ا.ءزدالو

 تاصو (هيفو) نورا وريغص زاكءيف نكسوكر ؛نيهاش ىو مواد+لا كيب نس> نئاهرهتبجو

 ةدج يلا يهذو ريصقاا ةهج ىلعر فاسو هعم نهو كب نس> نم لدفن كب ىلع نابرأ الا

 م ريملاهدرو٠ نءهاقسو هقراوبل_ضنلا قف ن متم يذلاءامالا تام ةةداينميف تا
 0 ا.ضهيناطناكواو راكذفالا تاكرحدق-اتالو قارغالا:ةصور< كرديالهقئاروهبذع

 2 5 نإ ملا لعن دست خس ثلا ناف رعلا 2 ةمالعلا اعيش رهشت ثلايعذوالا و ريرحالاملاعلا قايسلا

0 

 يضاةانافشلا ىوامشعلا دمهم خسيشلا ىلعو ه#: هريث : ككل هنءارقب ير اذبلا حبب ,ت ىجب ادملانس> خسشلا

 هب <أ رق : اهننصم نيا ريلامأ حرش يره وج اذ ءاخشا | ىلعودوادبلأن :سو يده رتلا عماج و ضايع

 سس سفتاو يار اةفتأأ كل 4 أ دئاقعلاحرشو دعب 4 حتستم يك يدع الاد. لا خشن اىلعوا مه 2

 ع هنو يو اًضايلاريسفت ىوارب ءهشنلا هللا كداسيعخم شلا ىلدو ىذداقر ديل عضولاة لاسر حرشؤ ىواضببلا َ

 ريخص 6 اوربا سر سدس 1 ف ةهولاحرشو نيل الحلا

 ٍلعو مالسالا خيشاةيحر زا حرشو يطيغلامجنلا جا رءموةيب>رلا يلع ىروذخشلاو جهنملاحرشو

 هلع ترضحو ةديدعلئاسر هيف تارقوهب قاعتءامو تاقيملا ىفهنع تذخ | دقو لاق :مكلاة ب اده ىلع 5

 ةيطءخيشلا ىبع وزاكلا يلءنيكسءالم حرش وراص: الا ريو:: يلءرات#لا ردلاك ة يف ا بهذم بتنك يف

 ريغضأاا ص. د اح رشو يلح ملل عمأو هللا مج جحر شوءرثك الهنءارقإ نيل م جملا حرش يروهجالا

 مادا اوماللد جا خيشأهب رزبلا حرشو يواملاخ مال يدلاحرسشوةيفلالا يلع ينومشالا حرت 0

 يودعلا يلع ح ثلا ىلعو اغأ نا راةهو رح . الاح ردو ىصفحا/نيهاربلاذأح رشوأي لو ةرهسلا ىلع

 « ىلا قربج 2 تت



1 000 
 1 يلاه>وتو قالوب نههوقال وخياشملا بكرذ ءايمالاواشابلل ا تايون ضاع ةسمورأ ارايدلا نه

 ىف شرق هن اك رمغلاب بن مو شرف فأي ةلودلا هيلع تمعنأو ءارمالان هدجأ هلع مال السا تأيملو هّنب

 دلوملا لمع ( لوالا عيب ر رهشيفو ) ةرصناادصتبةفي رشلاراث الا دنءيراذعبلا 1 وويل

 ببسإهنءافرحن٠ناكو ىركبلا يدنفا دع عمحلاع داو كانه ملا كيبدا يم رضح وةيكب زالابىوبتلا
 اهارتشا ناك ةب رق ىلع دب عضو ره'٠يلا ريض اماذ اش انني افذتاو هدنءابعدو ناك يت َقاادّتغادو

 .خيشلا نمهض,ةىذلاة, رقلا نأ اج نسح نهءبلطو ىوازغاا كي ىلع نب يباج نس> نم ىدنفالا
 . امهنم كيبدا م هضبة ردق يعاحلط سام تالذ بيسر مهند عازتاا لاطو هقح ضعب كاذب يف ودبل

 .خييشلا ىلععل>و ليال| ن٠هةصح هدنءرمتساوةميلو هل !عودلوملا يف خيشلايلا كيبداىمرمض>و

 دالبلا يا رمش بسب يريملا ل وطءتب لاحض عا وبتكو اشايلادءاذاويداوامع ( ٌةيفو ) رومستو رف
 هذاثسأ دحس »يلا كيب م هاربارضح ( هيفو ) ساب ةيبقرشة جيلا ىنلالا كيب ؛دمحر فاس( هضو )

 ةنارزا حات ا وهل مزالوبتكلان ءاهيفام يلعوةنازاخا ىلعو هيلع فن شكل
 علا 1تناكنادءباهيلعدص رملااهفقو ضعب اهل داعأو ىحا راد هيدناهماسو ظفاح ىدنفا د نم

 ةيرر وغااراىلعةدي رفناو ر رق يناثلا 0 رروهشيفو )بابلامامأب اويلاريغامب قبب لوبار 1 اىىلا

  عودد مهودر6 لعاش ا ينال قالو , ةيكنلاىلا مهولزإ ًاراف ًىلعاو قو ليا ا ناخ هنول طو

 4 ةروداو رمش مهنم ريثك ب هوا ظعب مهضعي دلك أ و ََ اودب م أرقف ىلع مهاعررةنامر اا

 ٍقو) كلذ نه قث مالا 2 جض وةياقاحولاو سانلا نيباسه مرتكب اول_ءن كاذدكو مهنناو 2:9

 .كبك رهش يضقناو يحاوالا يفهب ىدونو يقارمثلا لام ضب انامرف ا يلوال | ىدا لمس

 اهيف تدلوبو ءانااا هع 0 ىلا ىض ارالاضءمبع 530 قلل 00 ءامّدر 2 ءامسلانم لزتي لو يلع ىلعررقلا

 عرزلا نمةدودلا نم 0 راعشالا ىلغأَو «.ةرامثلات كا ًَ -ادج ناريفاا ترث كو ةدودلأ

 .نيتلااودجيإذ قرلعلاب ساذلا يذرو اد رداد آلا عايبلا عا سافل سلاهذه ف لهو رافلا هلك أ

 ال قاواسأأ ةسخ ىواس يذلاةساذ كلاب هب يشاارةصالا نيتاا ل صق ن.هرامتسا لج غلي و

 : عاد راسعف دا“ :جالاعابتاو ساوساا فطخ بيدا ةيلكلاب نيحالفلاارو يم عطقتا م فمن ةثأم

 رايدلا نماغأاصرضح ) هج فو ) ) كالذ ريغىلا نيفدنب نافح لك ةب ه3 رح جس نءىنو وال افا اه

 ,راخالا تدرو(ةدعقلاربشيفو) طاحرو ةلودلا ىلا تائاكموذي ديهباضي أرنا للون ارش فول ة 4. .هورلا

 اوريغنةيردنكسالا ىلا لدمودقاغأط اص ناكواكسل» انشأ دمج ةياونواشا ! فموي + ظع ءالاردصلا لزب

 . ةعلقلاىلا بك وع علطوةدي ديلا ة:دلا يلع رص٠مىلا ولرب رش اناره (ت فورذيلا اهات وتان (ركملا

 . كي مهاربا ريمالل اهلي دع هّدلب !جاوزيفكي مهاربا حرش( ةحللا رهشر >اوأ فول اك :ثدلاوممعو

 يزاهملا ل ىفاولاغتو تادابسلا سيد مثيلا تدب راوحادومخاشبا ْظ رع واقي ا-جاحلا ريميل | اولا, ؛فورمملا
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0 
 ناك ناشو واجر ايتخاينولملا يدنا ليءمساري.الا مافءملارايتخالا ومركملا بانجلا 5 تامو #
 7 ةنايرلار ومأو ةساسلابةفوماو راقوو ةمشح بحاصافو رعم ئفويفةيرا.:>الانأ. 1-3 نءالحر

 دم مركملابان+ااضيأ * تامو 8 نوءاطلاب فلأو نيتئامو سخةنسنابعش ره شيف يفوث ىت- لزيي
 يدنفانمحرلادبعوةفلق ىناثيدنف اد شادشخ> وهفاةشاىدنفا سوي كوامم وهو ةفاق غاب ىدنوأ

 همانزورلا ةءاتكب ةفلقشا دم يلا سدلتامدنع ل اذهةباتك دقت تافدلا ليم تاذلا حلم ناكو

 هِينئااَسيأ * تامو 0 ه.ءاوز تراسو ماا افاو نأىلا 4 .ءاسمتدمحو انس ا|ريساهيفراسف ْ

 فهرتمعاضوالا ليج انس>ان اسناناكوهنا < رمضلاب نأ زولا ىدتفادمحأ فريقعلا درفملاو فيرطألا:

 : 5 عيمج اب وو ادودواروقوام شح عابظلا

 فالاو نيتثامو تسةئس

 رايدلا ىلا رفسلاىلا ةيشيواحلا ادتك اغأ طاص | ونيعهيفو 6 اهب رال'مويبمرحرهش ىلهتسا يف
 دب ىلع ح اهلاءا رجال كلذ لبق هوئمن ىذلاوها ذهاغأ اصوءايشأ اوتاب رش ةيدههتبخوةيم و رلأ

 بدسااكلذب يد ةأنامعن ىفنوا ثان ن->كالذدسف 1 كلذم نا يددذأناعن

 ئماسأ ةيلاسراللاضيأ هونيعة رم ا هذه يف معه ىلا اومجراملف ميأةعب راباشاب نس> تو٠لبق كالذو

 هتجوزي جوزتو ىدورابلا تدب نكس رصم لا اورضحام دنع اذهاغأطاصناكو عاضوالابهتف رعمو.

 ةيصملزو لينا طبه( هبفو ) ةيدةلارصهنءلزنو هعادولءارمالا بكر مرح س ءاخ ناك املف
 ادد ليقلاإل ااهنمو رمل يذارالا تقرشو عرتلاو جبال ناي ر ج فكوو بي اصلا مايآىفكلذو ةدحاو. ٠

 رعسالغوهللاةحر نما وقس 1 ظحفلاباونقيأو سانلا تحضو عقرلاو ل>اوسلا نهلالغلا ته فئراق ظ

 لحاو.لاو مقرا ىلا فكرباغالاراصف ماكحلا يلعا واطي و ءارةفلا ت-ظوةث سما نلابر نم ةلغلا

 لحاسلاب فقيو قالو لاك كيم هأ رباراص مثمنا ذا قم هر. يو ةلغلا يف نيبستملا 0 7

 اكن

 - يحرر

 ا مج

 ترك لا 5 كس دارم شل كو مسي رق كلذ قعدان مهيأ :موبدرالا لاير ةعن راب ةلءلارعس

 كلذو ٠ مهدارباوعإ مهنءاوتنتا|اذافمهروسمتقو لاثت ءالازو رهظف ةدايزلام دع ىلع ا 0

 لك و ( توبس ااو نزال يلا منواةذو ء ا!سماللاهبااقو سك راالوخدو لالخاادوروةرثكعم

 موسرملاا و رقواشابلاد:ءنأ ودلااوامعقءا مالا نعاضرلاووذعلاب موس يصهدي يلعودصاق لصو( ردع

 يهتطاسونوجرتد و اشايلا يلاةقب اسلا .متتاكب يدنفارمع ديل ارضح ا!هنأ كلذ هءاعىنب امةرودو.

 ماةقاطالءا مالا نع رص؛نم نايف رك نو هد.نءنهتالذ صوصخىفةيتاكم لسراف حاضلاءارحا

 نعءاناوج مو مرملا اذه ناكف لاح لك يلع نوا>ادونولداو منار مهعفدو مهعن« يلعنو ردشبال و مم ٠

 اوغرفاملف مخاوخانيب ومني حلصلاوةب ونا طرمشب لوخدلاب مهنذالاو اشابلاةعاف ذلوبقو كاذا
 رمه ٠ ىلا ريمال خيش ثاارضح ( رفد رمثع يناثءاث الث هلاموي ٍفو) عفاد.راك.:ثاوب رض كالذةءارق نع



2-0000 
 دعب و نادلبلاغاشمو طبقلا باتكلاويرادت:ااو راجتلا عيجكلذكو ةميظعلاايادملا هاا ولسرأ 1

 قيس ةئيهبةفز سو رءللاولمع طوفتااو سيعالملاو تال .الاو تاءامسلا هبلايلو سرعلا مايأمامت

 ”لدتشل نمو م6تعانصةئيهاهيفوةب ىعةفئاط لك عم عن انصلابإب أو فرملابإب رأع يجى شمو اهرياغن

 ساحتاا ضيبم يت>هلونب زازقلاو كابحلاو يرطاطفااو ىنا ولحلاو هنوناكو هنل | ابيجوبقلا لثماهف

 ناكو ةبرعيف ةفئاطلك مهريغو يناغلا ءاسنلاو ىهالملا باب راو بلا ىعاب و ينيحاعملاو ناطيملاو

 ١ هدعبوبكوملامأ كينجلاو نيداقرلاو ني ولاهبلاو بيعالا ا ف الخ كلذو ةفرح نيعبسو افناهعو“

 ةعيدب حن رفالا ةعانص نم سورعلاةبرعاهدعب و ةيشيواجلا وةاعسلاونومزالملاو مب راو تاوغالا

 ةميغةفز تناكو تاريفنلا 1 وناامهدمب و ورزلانوسلملاوةئزا كيلامماهدعب ولكشلا

 اذاناكو هئارظن ع ن.دحأ غلب لام ةمظعلا نه مادالا هذه يف مجرتملا غلب و اهدعب ابل: :قفترل عضولا

 ١ ةئئاك هلاغد أهل يضقاناسفابحأاذاو ةوشرلالمقي و دب , ريىذلاهجولا ىعهمتأ 7 يف ىأ ىلاهتمهتبيشوت

 ءردز ونسال بطكس ناثعهدعب ةرامالا ىف نيعتو تايلر هبودع تاماماف ”ىئشريغ نم تناك ام

 هقانخ قياضآامدنء نييلبقلاع اىمال ادن الابن هي راغ | ةلاوهو هروم أَءيِحِف هداقتلسواكأ

 رم نزع مخي و روضملا يف موعمطأو هترافسإ أ رس مهب 'اكف هلدتدك انمو يوادبللا كيب ن
 نس ىف

 عفت راهو ع و امول يي راما ممسأ كءب تالذو ناضمرةرغيف كلذءانأ ًايفمجرتملاتامو

 ريصقشااوهل» ,وطءا وسو نإ اوم رمعلا ىسمتن 24 اذاو رعش ل .قونوعاطلإا

 نكرلادس عنب يد_ةذا نامياسنبا ىدقادمم هيئاادب , رفلاو هيجوااونصلا 6 تامو لي

 حال صو ةفعيفأشن نايلج ةيماعاا ةغللايف ا لاقتي و نايوياكل كايد او اص نبائىدقا

 ايثك هيلع ًارقو دلاولا موحرملاخيشلا مزالو تايضاي رلاو تايئزوللا يناعو معلا بلاطو ريخو .

 فرامملا باي رآدادعيف مافتناو كلذ ف رهمو ميوقتلاوةئيطاو تاركاألاو تايباسحلان م

 ١ تاقرظتسااو ثال الاينئقاو نسحلا هطبتةكو بتكتساو نفلايف ةريثك ابنك ىرتسشاو
 مسر و اهعيقاوتو اهي راوتو !ماهأب ةلبقتس» ماوعأ ةرشع ةي وسلا ريئاسدلا موقو بسحو

 فيطل ناكو نسا وةح.دل او طبضل !ةياغىفهباس> و هلغشناكو تافرحنملاوةبيرغلاتال الا نءاريغك

 هبتكت ددبتو نابعشيف نوعاطلاباضإ|تام اروقو ةبحصلا لل ءاعدالا لءلق ق الذ الا ب ذبمتاذلا

 ليوطلاناوضرريءالا بيرالا بيجنلا قيفشلاب حلاو قد .ةشلان د ااضيأ 96تامودإل هنالاو

 خبشلا يلعأرقو ن نفلا اذهجه رغص نماعاوّم ليبقلا اذه نمناكو ليوطلا ادختك ىلع كيلامنءوهو.

 عابرالا ممر ءاراهنواليل كاذبه 3 ند او مرو ب سحو بن اوه ريغو يفاد رولا نامثعخيشلا نقثملا

 تايمسرلاوةر كتبملا تال آلا نم كلذ ريغو تاف رح ملاوكوازملاو ةريغصل او رييكلاةئفتملا ةحبحصلا

 هراونأ ةنمملا حاير ,تانطاو هراون لجالادب تفطقنأ لاه رك د رهتشاو ثالذ ىفهعإب مستاوةقيقدلا



 وي داك

 عا ا
 .ةيثكتدديتو نوءاطلاباضي ًايفوت# هسفن يفامشت يملا يلاامي رق ناكو دوج رلا ةردانلا نمش ةيلاغا
 هابر ىلغدزاقلاادختك مهاربا هك ولماغأدمحأ كولموهو ىدو رابلاغأدمعريمالا # ثاموإإل هر اخذو

 .هديسةحوزب ج وز ”وااط نيناشو نا سيفه ديس يفوت الف هئأب | ىلع هل دّقعو هرادن زاخ هل ءجوهديس

 مهرك ذم دق” نيذلا ينط مو ىلعو ميهارب امدالوأ مآ يهوةيدو رالا تسلا نءادختك مهارباتئب ماه
 ءامالا ىف ر>ادتو مجرتملا هبنت مهعارتا نياق وزتف اهريغ نم تناك المذاق اك |أو

 . اياضقلاو م دا يفهدلقف كيب دا ما دتذ ناك امدنعنابر طاادختك نسح> يلا 0 الاو

 أمييسإ عطق ف لزاونلاهب رتعتر وك ملا ادذتك نسخ ناكو 4 راجت راف 4.هرس قسس>و هتسايسهمحأو !

 روعالا قيحنت وةسايسلاو ةمدخان هس 0 كيب دا مد ةعة كا هذ كلايف مجرتملاهن ءبونيف هل زنءامايأ

 هر ذره اكالذدئءف نوشلا نس اء وب لا رو لانو ود كح اول > اف طاصملا هل باحتسيو

 هبا تفقوو ماو اءاضق يف نايعالا هيلاددرأ وسانااهتدصقو هتبب حتفناو هاو اودصضااعو

 هنو ساسإ وهنومدأنب ليللا نءةسهدح مهعم س ساخدأ لادالوأو“ انطللان :ءاسلحوءامدت هلذخاوباديملا 4

 1-3 5 .دارمدح وزذىدورأ ملا تنب ندد رس ليس هش ؛اهتحوز رك "اهو موعماتراقلا وهن وكحاضإ و

 هثءعؤرو هتربشتدازو كيب دار ارهد كاذب راصو مظعزا يخدش قا تنأو ل داوم أهيظاحم

 0 رعتدأو عر رمعم نه كيبدأ مج رخو اشاب نسح ىلصوو ثداوملا تاصحاملف

 2 ٍش ةدم ناظفحتسم بايب ةعلقلا ىلا |مبلقن مث هتيبب ف شاكرم عب هساحو كيب ليعم-١هياعضقو

 10 دن يح هعمل 5 و كيب ليعمتسا هةمدخل كو هنعج رأ َّ هسسفت نع اص يتح مجرتملا

 نوشلا نيمأ هلءحو هيلا حاتراودلاغشأ عسي .> ىف د داق نال هل ا اواو هتثأ دست

 4ك اب ماحدزال ا رث 5 د : رمعملا م لاقل هّةيص راطو هردق عفن ةنراو هناش مظعناهريسغو ا * رضلاو

 ةلودلا مزاولو 0 اه فرعي هدب .ن' فرمدلاو 4 لاداريالاراصو لاومالاهيأ !تدبحو

 ندحسح-و ةقاي ْز رو ةدوش كالذريغو جا اهلا ريءأت احاي >او لد ؛ راجتتاا ورك امعلا ف رادمواهابادهو ١

 ةيودع غلام ويلك كلذ ن٠ ٠ "ىثن سانا نهد>ال روعشالو نع ةءلج ريغ نمةقش رط

 جا مزاوا نم'ئىشب كي ليعمسانمز يف جاملا ءارمالغتشي لو ارمضاحهددجوهلعفوأ هبلطب ناشاوأ

 رفاست ىىااةريخذلاَؤ قي ءاملاو شياب ر لاو لاحرالاو لاهأجا نم ممز اوالا مي م ىضَق وه ناك لب

 ٍق اراهوال ,كاذريغو ثنصلاب اب دأو لاغبلاو نجطاو مهواسكو برعلادت اوءوربلاورحباا ىف ١

 مه دحال يغتقا اذاث 2 كاذيف مهماقأو مه طويلا ةبارشأ» .ىدبأت 2 هرأدن نعةديمب نك امأ

 جاو رختقوزاك اذاو "ىشبهءم نيسأ اا ن كا ارعشإالو ةلكف رطل ههح وم ذنذأ ينل رس وهاني

 ون و هلك أ أو نوكيلم منأ يلع أيه .ةرمذاح همزاولو هنادي حا عسب جالا جاما يمأ يك ري الفىلمحلا

 تان .ءالاو أمال اوكيب ليهم سارمؤدحو ماياةدعاميظعا مجهأ طلعو اغأيلعهرادن زا هلدسةتا



 ا
 الا طناكو ةتكسلاهدهإق نوعاطلاب يف يع ةرأمأ يف لزي+ و نامأو نما يفداعو ج اب علطو 8

 ليعامساك.اامنمو»و ىليعامسالا سك 31 ر2فورعملا كب لعمال «تامووف ءرشنم برأ.

 ريض> هديس ب رغتااو قكلاب يذلا كيب اص تدب هن كو سل اهتم يف ةرام الاد داةواضي اك

 ناك ودض حورلا فيفخاب ذهمافيطا ناكو نييكمكلاب نكسو الماخماقأو رم ىلا
 ءاولعلا ب 1 #2

 تنب هتح وزب هدعل جور ' ةطشقكي مهارباهشادشخ تام او مهي 5 مهعم بدات وءاحاصلاو

 طاصتبب نموه 0 سااعيغريمالا #تامو## ةللقمايابءديسدعب ينوتقح لْز مو كيب ليعمسا

 00 ةرامأ قون نينتامةنس يف ةرامالا بان فشاك سا الأ !ناكودر هلا كد هن ياعص» مي م

 لغتامنأيلا انامل واروةسمعجروج جمطلاب علط وا ذ> ا ريسأهي مةرانسف ناك امو ىدخلاةنلسق

 ءايحالا يف ن الا يلادوجوءوهو هثراماحلاص ةكولمتد دعب اودلةفقوالا ب ا طخ هب ,يف نوعاطلا هش لل

 ةاملسا يفهب سأبال ناكو هشاح نوح 34 | نيابة :آو | رنم ماب لا ليلقا .شنحال جا ريمأ سنرتملا اكو

 اشار نس مايأيف ةرامالا» هدإق يو اديلاكس م نسح كيلامن هوهو ينسحلا كيب يلءريمالا ه6 تاءو ف

 لهش عام طلا الآ اال ناكر نارك الاب فو رءملاةيدوادلا كلي : يباصه ةجوزب جوزتو

 ةاضقلا. نذدعينيسحلادهشملاب نفدوزوعاطلاب ة 4: بسلام بحر ف يفوت #2 دان :هأ| ليلق داق ا لا

 ادختك د[ كيلا نموهوادختك ن اوضرريمالا 6تامو# اريثكادجو هتجوزويلعدجاوو

 نقك.عمسأ لق 26 الو نوكسو لقعوءاهشو ةمشحب بأ املا هيلا ا كلوني بصان دملا يف لقت نونجلا

 مالا ىف مهيلا راشملا نيماكلتل اب دعا مايالا فالك قاراصو هلو ءاقق هون رشم ةراب ايفكي

 20 هل راصو ةهدليس ٠ ربك اتا ا ىلا ابرق ناكو ةسايرلاو ةملكلا ذ ذأ و ىممااو

 اك ٠و نكسو ةداعس برد اراد نالوا 0 ىنبو كلامو عارت أو ةونعو

 رهشنم لةأيف موب تب رخو هكيلاميو هي راوحوهدال وأ كل ذكو نابعشر هش رخاوأيف يفوت *
 ليعايف رثؤ ىناجلا ادت كن او ذر كيلامن مهد أو ىف أ اذ [نالكتخت د اغانامثع ريهالا 43 تادو »

 مايأىف ةيواغالا لقى يت> مهرشاعم و ءاسمالا مدخ. ىف لق :ةلزلو ىلغدزاقلا دليلا خيش كيسليلخ

 لالا نمار :؟ نع نوعاطلاباشي ا ةليلقامايأ امنا اهالوتو امنع لزعم كيب ليعمسا

 ل مه ةنرطقو هيلاا ب وذنم ناكهنال يوا دللا كب نس هع مح هذخأألا ونلاو

 فل ودااورابخ ال |ىفد سماسملاو بتككلا نثق ا بحي دارت ءاريضح ومر ساب ال انانبن اكو مهل اراج وأم 1

 دمح أك وامولم ًاوةلاوملا يت اكنو.+ ةشىدننان سدح لح ملاريالا < تامر ةدالبلاع وننمهيفام عم

 كلا فارتحا ايشزاحو رباك الاوءارزولا ةمد خو ةساي رلا فاشن نوبقش يدنف  ينادصم كوام يدتأ ١

 ةنمدوة] لكلام ةوزصلا/و ةيهذملاوةفاكملا قيلعتلا طوطخلاو ةيسرافلاو مجاعالا طخ مااوةسسف لا

 ناةثالاوةعتدلاة عب ديلا كولااروصامروصملالِبقلااذهن م يتلا راوتااو ظناحناوبدو «ءانهاشو



 .يلغدزاقلا شي ءاجناميلس كيرلا نمهلصأو يروباشلابفورءلاك.بناميلسربمالا «تامو#»

 طال

 رفاوري# هدهعاتنكدق * يذلا نكس اوناطوالابسأو
 10 سنن ماطابت # غ: 10 مويلا ريسغ قلأ+

 ادداك ن نحن عم ينو نيتسو عسن ةنسةيقجنهلاو ةرامالا دإةث ىوارعشلا ادذعتك ننح شاالش اوه

 رابدلا نمدروو كد مب يلع مايا تناكاملن نيديسوث الث ةنس يف مدقنا5ن ونجم شب راع روك ذملا

 ركسعلاب جرف رغسلا ةراءاددلقو مجرتملارضحاف كد د ىلع لسرأووزغإل رشم نم دادهالا بلطةيمورلأ
 .ماقأو ةدهدعب عج رو نيناسكو ثالث ةن كالذوةي .هورلار ايدلايلاممبرفاسوةميدققلاةداعلا ىلع بك ومىق

 همركيوهسماسو هلا ناكف كبي دا سم يما مضن اوةلودلا رايك قفانيو بناجلا ىعرم امرتحالاطب
 ينتعارص..ةرامأ يف كيب ليءمسارقتسا املذ نيىمأتملا ةلمح نم وهناك اعاب نص مطجاملفورا

 .يفنوعاطلاب يفوب , هب سأر ال نطابلا يلسالحر ناكوهتيمدفوهن :سريكلءايمالادادعيف همظن وهمدقوهب

 ىذلايواحر لاكي نامث 3 كولموهو نامثع كيب نمح ر لا دع لياحلا ريمالا 6 تاموؤ# ة:باوزه 1

 ةيقحنمدلا يفدض وءاذه نحرلا ديعاودإةنمدقت منيعبس و عسل 5 ةنساشأب ةزح مايأن ديءارق ةعقاو ىف لاق

 ريمالا مايأ ىف يفوتملار وهشملا مظعلا رجاتاانوسح نامشع اجاوما تنيباجوزتم ناكواطا وفك ناكف
 ةديقعلاو نطادا ملس ريسلا نسح مج رثم ا ناكو كيب نسح هدلو امنه فاخو راةفلا يذكي نامثع

 هلو ةلوق لبقي وهمظعي وهل وهي *ىهذلاوباكيب دم<ناكوةعلطلاي .جوةرودلال يمح عابطلا بوي#

 #ءر ” ام نمو عرطش ثلا عا ديو لئاضفلاو 0 ها ' و فرامملا يملا هعيطإ لي ؟ناكو هتعافشدرب

 كالذو ارمهق هفاح يبون "الا |مياعوهى وأ ةفصلا يلع ةزياب ىذلا ةررره يبأعماج ر ع هلأ

 "ه1 كيوم مود قرره زالا» ءاماععجو ة«يظعةميلو هب لمد ضيب وهتأامو نينامثو نام سيف

 ناكؤ عجة رضا دحي سمهلل نب نه ثم دي لم 007 11 ىلع ىديعصلا ىلع خيشل شلااانخ شد عد ةالصلا

 يلع با رحخاهل تررح تنك وموت ىفري ريقط او خياشملاوءام ماعلا يتاب وارضاح ىذت ىم دمع دبسلا | عش

 قون * ايناطاسام وبناكو بي طلاو تابرمشل|اهدعبو هطمسالا تدمو رصقلاىلانادتتا ميزيعلا فا رجا

 5 "يفك تاموإ# ةفار ةلايمديسدنءنفدو ىروباشلات ب راوجن وسيقب يذلا هزت نابعشيف للا همح 5
 اع اهزئءاهيوذو لئاضفلاىلاهعبطب ليعو ديلا طخغابتكيو ا.حئانطف ناكو ر 2 ذملاكبب نسحهدلو

 .كيلامم نم يليعامسالا كب ملسريمالا## تاموط لا هبا.شهللا ضوع لئاذرلاو صئاقنلا ن٠هينعيال
 رفسدعل رص يا عج م ماشلا ي لاه ديس عم جرخو نيهسأ و يدحا ةنس يف ةرامالاهدإق كبب ليعم.أ

 ا كلا مديرة دسم ا نال بدلا وك هتنب يفالاطن اهم ماقأو مورلا ىلا ديس

 هتراماهلدرف رص ىلا هد. عجز تح كلذ ىلع ل زر واريثك لذنتي وةعامجا عم لصيف سن اتاقوألا
 عجر ولاا ولاملا عبجو ةيفوذما ملقا يلا لزنو نييةثاةنس يف جمعا ةراءادلقتو ريكلاهرادىلا جرو
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 افا هماصخالاهملسو هتكلمتعاضأو كي نامثع هتفيلخ هدعب حافي و ةفا رقلاب يناشلا

 نههلعجو ةيةجع:هلاهدلقو هىمأر يكل كس يلعتخأ !نباوهو كب ناوضر رب هاللا 0 تامو +

 وهالاطب ماقأو ةبرعالا ةنعتعفئراو يوزن اكد ةكلمملاب لقتساوهلاختا هاملف رايكلاءا مالا

 كيب دا مو كدب مهأر .اًةرامالاب روظو كم دمه نا اماملف كيب دمتم 1 يوادحلا كس نسج و

 كيب ل“ ا يا كي نسحو وهمضلاف 7-3 ؛ليعمسأ نيبو موندب مق 0 عقو نا يلا هلو مخ ىلع لزيمل

 اهاناكو يلق يلاامبعمر ذاسامدت :ءهالذخو هلعاقفان م امن 9 :هوأ و امهمايرما ا مكدرف 5 هادعاسو

 كانهاماقأ وة انقلا ةبحلا ىلا | هذوةيدمحلا عم عقوأ» ءامطعقو م“ رك ذاك ةليوطلاةدملاهّت ىغىقبيدا

 رص: ىيلاريضحو مجرتملا امس“ قرتفاو امبع:لزيملوأ رن انامهمل |مضن | هاي اع ١ نم كب ليهمسأ عجر .راملف

 ليعم»اريضح قد > رمدك ز مث هاو نامانابنا ' عمجر مهعمجرخوأشأب ن رح ريح اسوي دمحم ي || مفناو

 ةاخا وا هعمدقعو .ثيواجلا ادخيتك كيب يلع. هقد اذه ذاك هوا ريدا آهع«ماقأف كيس ع نيدو

 ماع راطو بجو رجنو 1ا|1.هلالخو اشا٠ د وسحر ,ةاسامو دال. لاب بنسءومماقالاي || ١ ارارملزاو

 مزون انا يت>هناناذهلزيل وءار ةذلا٠ نمريتكتل رض دينو ولا وه |قمهرداصي ومهبيحو سانا

 ليصال اريمالا(تامو)اغيبخرقشأناكودارعل اهن.هللا حار أوهتافيملو نوءاطل اهتحاسب لدوهئاعشتوملا

 تويبلا نه مما وةسايرلاو ةدايسلاو زعلاو دللا تيب نما ل ,كيب مهاربانب ليلخنباكيب ناوضر

 نازل رفق تين بسب الاةداردلاوةرامالا ىف ىقإ سع تدب رمصمب نكي و رمصعةريهشلا ةعدقلا ةليلخلا

 ميداس س رخءو يي 7 0 تدبو 1 مياس 4 رموهه 6ع 7 3

 يل قراند ا 3 اسمر لقدناتل 0 0 اغأ

 متين يهتنت ةيلغد زاقلا ةفث اطعم يم خرف ]ل ّش مظعو» سم انو ناظفحتتم باب ادختك هلعح

 جملا ىلع هتراما يفزا>ملاب نين اكو سمح ةنس يف مجرتملادلاو كيب لو اخ ينوب مؤ ة يم ريغ اذرك ذاكهبلا

 مهرارقتسأ دعب دولا ررادب عججلاب ؛ عجرو ادهن اوضة ف وراغار رلا دبع اخأ كرو

 نباديلقتىلعاوقفلاف كلذىلافهخأ نءاضوعاةجنطاغأ نمحرلا دبع ديلقتاودار ومني نايعأ تممتجا

 راسو مهعايتأ هيلا مقناو مهر ” امايحأومزتيب حتتو ةرامالاهودلقو كال ذكناكف روك ذملانا را

 اهلا وفكْنأك و فلأوةئامو نيعستو نيتنثا ةنسج جملا ريمأ دلقتو ناسا ىفةفتلال ول ةايزو لعن اس ح اريص

 تتاموهنوب مهتيب لحمضاو ةنسلاه هيف يفوت حهتدايس يف لزب وءاخرو ة>ارو زمأيف عجرو علطو

 2 0 30 ىلا 0 ا ا
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 و كيبد# ع.بورا فقاومبلاغرض>وديعملا ٠ هد.يدو كبد نب ةشح ولات دين اي أاالاقت

 ةدرج كب ىلع هيلا جرخأت كيب بوبأ هلتقبمدلا ابني يرجو ديعملا ىلا كرب دمتش عم جرخو كيب ىلع ٠

  0مقناو هالوم يلع صاخو ءاصع يل ناءمإجا قتلا ملف مج رتللااهريمأوادئاز ناقل رام

 مهما كا دمحم حو مو ذخر ريع دعت كايد ل ا 0

 ةيرادرتفدلا رإةلو ه:ءجاموهترواش هدمبالا|سمأمريرالوهسفن يلعهمدقب ؛وهتهر> يعارب كيب دم عم

 ةساي رلا يف ردصتا 4بسفأ حمطت ل كيبد# تاماملو نس> ريسوةءاهشب نيئاس جلا ىلع اريماو

 اميف اوعمطو ا ةيكبزالاب اهرمع يتلاهرادمزلو هعاطقاو هلاح منقوهعابتالابك رثلب ةرامالاو

 ٠ وهاملصح و هريغو كرب فس ويوهل ن وذ رغملا هعبتو جراخ ىلا جرف دلايتغا كبدا سه دصقو هيدلل

 اور دغم شي واعلا ة دعاس ريغصلا كبل .ءءساو كس تئسو) هلتقو كلة نءهلح يف حورشمو رطسع

 كءاامو هعابت [ضمب عم مورلا ىلا رفاسمأ هءعج قارتناوةيماشلادالأ ايلا جورخلا ىلا هي م لالا يتحدي

 جرخو ةعلق قنش يلاهوفن م ةدما ماقافل وم ءالسا ىلا بعذو لاومالانمديدل ءدتجا«بلاقتةبهذو

 كببد امج رخف رصخع يحال ىلا كل ذبح لو وي ديلا رحبلا بكر اهم احب ء اهلا. ةل. اهم

 ةاندوملا قي رطلا هيلع عطقيل ١١ اوفقيوذا روش كلذ ىلعماقأو قار طلابهنورظ ةةيانويعهل دصرأو ىلبق ي

 او لن هنا عةراغميفاموي نيعب راواغي 2 مهضعب دلع ىنذ>اهناى ة>نابرءعلادنعلقنتي وهو 0

 لاملا يف كر وكيب دايم قنخغ نيميقملا دصرلاةفرع ةينالفلا ةهلسا نمغهن | كين دا سعي لا ىتلأ
 ءادعو عضوملا كلذ كيب ليعمسازاتجا كلذدتءف ناكملا كلذ نم عملا قر فلو قب رطلاهيلع هي
 ريرف هراوشمةبامنىف كيبدا يم بهذوةيابقلاد اللب لضوملاءاضفلا ىلا صلخ و ناب رعاا ضع ي زيف
 يلا ظقيتلا نم هيلعمهام يلعنيطبرملادجوف هكا ءوذ نع يذلا ناكملا ىلا عج رف ريا كا ذلارثأ
 0 نين- ىف عجر ةعضوملاكل ذنمكمبدا لا اهعرات تقو صو كذب 3 ققحينا“

 دعب امتراماب لقتساواهكل غو رصم يلا عمجرو ةءدقتملاةرو هلا ىلعاشاب نس> لصوو ناك ام ناكيتح

 تقرتحاو كيلامملا ءارشنءرذ ةكتشاو هلافصدق تقول انا نطو دئادشلا هءأسأةمو ني د عدل هب رغلا

 امظع انيصحملا مهدحوةزيطاوأر طدنءنماهز وسوةنب ,دملا صحو هياعتن اكان ندم عال وهراذا

 لبط كب ,نامثعأ لاقو .ءازعار بذا نوءاطلاب بص الهال > نيتهطا نه زححبا ىلا لبيان

 اممكلمول ثيحب 1 مريصؤدإبلا مكل تخد>يفاف كالي شو كل: عفاف ةيقالا مولا ريك تنأ ترج

 اليلج اريءأ ناكوةنساا 0001111 نيءوب ضرعو ودع !املعردقيمل ة ةارمأ
 بدأت,و ءاملعاا وءاحلصلا بري دنا ريك روغأ ادي ؛ةمطا مظع توصلا يروهح ةرامالل. 10 :

 هياعيلسو نفكو لسغ تام الو نسح مظعداقتعا نا ومهمءافش ليقيو ممداوإو مهمه
 مامالا ع ريض نم برقلا.ادخ: مهاربا امهديس ءعم كيب ىلع ةب رتب نفدو نيسهؤملا ىلعم يف
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 00 ناوباك هب كلف #4 اذه كنرقك هنرق نكب نم

 ممول ب هاذوهو جيلما :وعطم يفونو ةداهشلاهب امش ةحاسإ ت - قح ةداعسلا لا> ينالفا ركزي و

 لسفغت ريعإ ىلعال ومع ر ه٠يلاهباوريك>و نيءارالا زهان دقو بجر ربشىف ءات دنطب يدمح الا دلوملا

 ديلان ؛ادجأد سلا مركملا رجاتلاو مظعلاجا ولا ه# تاءو 9 هللاهحر مدلا ودنعنفدونغكو

 يلع ءاوذخ و 0-1 10 >ةيدافرلاو زعءلايفيلراو هنلورسح اش ى ماقلا يآ رغملاماللسلا دبع

 ةراجتلايف هناكم رقتساو ه رب انور دج نتف موك 3م ناو لماعو كراشو ىرتشاوعابو

 هراذئب و هنأ لئماهوةم ةنسلك يف زادحلا يل افا راضو 5 نعدداب زساثاا هتفمعو

 نك اببلا طخاض [ةميظع اراذاشتاو نيماحفلا راوجي ىتلا ةنقنملا ةكذ آذلا فاح اسر

 00 .خاهل ناكو اياك اداحناهيدحتاو هحأو قورحلادخأ ديسلا هيلا ىوضنا و'ةكبزالاب

 مج رثملا لوصو فداصو يفوتف ةميظعةو زود نب رونهشملا ممالكوورا حلا رباك انميشيارعلاف رت 1

 هديبعو هراوج ذخاو هتجو زب ج و زلو هتاكرشو هرئافدو هلام ىلعهدي عضون زاد ىلا ذئنيح

 و رد:لاءاشو راحتلا مظعراص و هتيصمظعو هيلعناكام ىلَءةدا زهلحعسأاو رده ملا عجرو

 هقذحل هيلا حاتراو يقورملا دحأ 37 ىلا .ءاكرششلا باسو ءاطعااو ذخالا يف هءامذو هدابق

 ىف يفوتو ةينمال |نيب وهندب تلاحو هينملاهتمرتخا ىت> كاذ يلع ل زي وه دج ةداعسو هدب امو هتهاذو

 لعا ثملايف ةريخالا ءاشملا دعب لفاح دوش. يف ينيسملا دهش !ابهيلع إصو نفكو للسغوان :وعطم نابعش

 يدورايلااغاد# ىلاقورحلا دادي سأل كح اونغماسملا. نءبرقلابىرعلا ةيوازب هي اد :عنفدو

 هراد نكسو هناحوزب جو زناو“ و :لكيندضوءدماقأو هناكمم رقأ و هيلا ىسف كرش اركعكل

 ءاسمالا عنا و بهوو يطع وذو ذ كاايح نم هيعأ الفول اوم ودعنا و اوح ىلع ىل وة ساو

 لي قا اروانتمسامنف .فهزيغ كرد,لام ك رد وهلال ض وام يلا لصو ىت>ذقملاو لكان ا>ضاو

 ناءأنبلك فواخملاف ل * اهنويعكتضحالةداعسلا اذاو
 طولب كرب ىلع لا يوضن اوادخك مههاربكيرلامت نههلصاو كيب ليءمسا ريبكلا ريءالا 6 تامو

 مهارب اةئا متاهيهجوزو مه ديس توهذعل دع :فلاو رة وهاك هو هرقأو هقارش اهل ءحف نق

 ناكو كلذرك ذم دنا نيعبسو عب 0 سيفالماك ارش ليفااةك رب اميظءامهءامط لمع و ادختت

 ةدمةراءالا ىفهنلا اروظن٠ للزي ورمدبم دءناهريظن قفاي مليت ّجااةمظعا| | مماوملاو ة سيلا تامهملا نم

 َقح هيراحيلزي لف ةديرجتب بدبحنب . وش ىلا هثءاو هنامبم يفذدمتعاو هانزرت قةلسرأو كيب ىلغ

 ف كلذو مود لاهسأ رب رض وهلتق يت هدص ريو هعبتي لزيإو كان :ههقحلا ةريحبلاىلارفو همّرَح

 نبا اشاب نامثع هلتاق1بهذلا يأ كر دوعةروص ماشلاولا ارقاسو تقل انو ةنأن ونيناسعو نيتثثا ةةسرخ >اوأ

 ديرا# يف كلذ ل قرفاسو اه وكلام يتحر .يغأةمب رأافإ ىلع اوب راحو ةيءاشلاد البلا يلعا 3 ومظعلا

_ 
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 ايمءاوسنعبلقلا فدص * امظن ردلا هنآك ظنفلك
 ايف داؤفلا كاضرتل *. ىتانالا لابجلا ه:.لجمون

 مطو لب نأ ثم «: دنع ل يعمس انا" +. دحاواتيامببلا تكف
 اهرحدرب رغثلا كاذتنفشرو *+ قحه.يفتدباذال ل خاران ىلاعت هللاهمحرد رعشندو.

 برحءءلاد رفملا و ببالاهبالا دي>ولاةردانلاو دي رفلاونصلا( تامو )ةنسلا نهنادعشةرغىفىفوت

 ىدنقأ دحأدلاوةججرتيفءرك ذمدقت ىرمدملاى ا ةافداادمحا نبنامةعيدسرئانلا مظاناا لضافلا

 نم هلك يلع ء قطنملاوو-:لاًأرقو ة ة.هافرلاو ةمعناا ل ظ يف قع رمهم ناويدب, هءانزورلا ب تاك

 له ًاىفان ول 'ضاني وثحاس ناكو اههيذ رهف ىتح يوح را ىناعصخ .خ.يشااو ناحاطلا ىلعخبشلا

 ةبيفناكو فرظلاع.حور ءشناماغل و هروح نق 100 ءايأرقو ةياقنلاوةيلقعلا ل اما ملا يف للا

 هلوقهنمقيقر رعشةلوةريغكر امشأو دج ةدربلا يلع سيمختدلو وهالاو ةعالاغا نم عون ون

 7 وسلا ىوس س ولفلل هيف رأ رف * اس م تنكو ىبح ىلات رظن

 ىوطلا لمح أن أ, ضار ين يلع * ىل لاق مهاردلا نيأهل تلقف
 وهو 0 ريطشن هظن نهو

 ايصداؤفلا اهنمتقرشأ ةجوب * ( فيه ىذ مسجلا ىّواْؤا ديغأو )

 ان أك فندملا ممتم ) * هتماق -نصفااو هترط ردبلا

 ار دودخلا ىلعأن هو ان_سحدازدق * ( هتنحو ران نم هلخ امعاك)

 (اينشاازواجادهش هش رب ضقنا ) * هقرح دملاىف يلغالا فاخ نيدو

 يقوةروهشملاة كمل لببلا هدمت |لعاباي ]هل
 هنع تل ىلا هلادهشأ * هبعر ىنا كك ىذلا اذهدعب *ةيغرموقابضيرقلا فيل سل

 هين ةحاصفلاب سانا| دن * ضاق بي ئان رع_ثدهف امثيح #* هس ىلا يلع تهرح هب 05

 اريخ سانلا يفهلالاهاز رجال #* هب ر_كالتف ناك وأاذقوأ * هجو مفص هؤازجهيف ناك

 هبطالا لوط ايعأ ارمّتدم * ءاد ب ربلا ىلا ىيدهأ ثنخ # هب رك نميهملا جرفالوال

 الهجةحاصفلاىدتامفك# هيأ لغبلاةيؤ ؤربيمدأ * الا تنأامءارآلا مدعي

 هب ري ضرالا ثيخاب اثم, اي»* افتد كام تموأ الوهج شع #* هب رغ راد اهنا يردنام وأ

 هبلكن با بلكت نأو حابن لي. ؛ارمسش ننبل هتلقايا.ىرمفلف
 ه.سناك نا ناسالا هانجدق * ام هللا رفغتسا يفا مث

 * رادسكلا يدا ليعمسايفهلو 2#

 ارعشنةذلاىراعنقذلاجسوك * رادسك نم كيدفأ يليخاي



 2 و 0

 هيفايغار لعلا ردقبافراءزاك نااميس هقحيهؤاطعا بجي وهقحتسم نع ملا عند لجبال هنأ يور دقف هيد

 يلءمهض ريو مهي فلي وهيذمالت اقر نال وكر > افملاوتاهاسمالال ىلاعت هللا هجولايلاط

 باوجال لوح ريغر ومالا يف نت هتوكسلا ريثك ةييطامزال كلذ عمودو واخ ينال مههناعي١ ال ذل

 .ةالصلاو نانملاكالاملا برال ءانتلاو دمج ابم الكا متو ناسنالا لام سار ونهو ءىثلك لصأىوقتلاو

 انخيش ىلع م جرتملا عمسو نايعالا هبحضو هلا 1 ناثدع دلو ديس دمج انديسىلع :مالسلاو

 لور قاع هط نبناميلس نيلضافلا نيفيررمثلا نه لك ةءارقب حسي يا روك دما
 هظرشب ديعلاب لدسملا هيأع عيبم كلذكو ليغلا كرب ىلع لاطملا هلزمو كلذودمحأنبهّللا ذيع

 ا07 دلع تانبنم رخأ ءانشاو روكمذملا دنسلا حير ءاروشاع مويب نيلسا-م نيثيدحو

 يف ةسفن بتك هدنع ناكو.ياحلا بهاوملا فَأ نب ليعمسا خيشلا نم ةزاجالا ذخأو ءامدالا

 .كلللاتس هيدأب يحي يذلا هر بذهملا فيطالا باشا تاءوؤإ هللا همحر نف كَ
 .يف أ تام ىبارشلا مساقلل يلوم مون بيطلا هللا ىابع نب نسحلا نب دد# فيفعلا نب اوأ

 ف تاهكوحا بتاكلادح نينا كسءرهمهلخكو فاوةنامو نيتسو عد راةتسمداومناكو هقادح

 ,قلعتو لهجاةقي ر نمهس 3 رخام تلات 2 منلاو ةيهافرلا يف ًاشنو ن أوب_دلاب ةعطاقملا

 .ض رعي ناك هن أالا رعشلامظأو هيف عربف ييلاملاىفوعلا مها ربانيد# خيشلاهنع ءْذخَأو ضورعلاب

 .لكيعمس| نبدعس نب ليعمسا ديلا ةمالعلا نقتملاانيحاصهلابتك مزلي الامهفهمازتلاب مذللءرعش

 هناويد ىلع باشٌْلابنوردملا يبهولا
 دحم الا ىرسلاو يلاءملا ندخ #« دست نيسحلا يبأ نيئرلل لق

 د>والا ىىملالا ىعذوللا * اك ذلا يخا بيبللا نطفلا قذاحلاو

 دهوألا ضيضلايف كرعشب تيهذ + انهاذم ضي رقلا يف كسقن تمازلا
 يدساا لوقلابت يحن تدكعاله » امزال هسبف ناك, دقام فثكاريو

 ىدصلااهوحيسيلعراشءتدغف * هروحب تع:صامب هلله تردك

 ئ دقوتلا كنهذب ريصبلا دقت *اهقان: كمظنل. نكف تمظن اذاف
 0000| ديلا ةرمششا» مملوق نم * 'حرتساو كسفأ فيلك: عدفالوأ
 كا وسجل حصنلاتلذبب لقلف + هنلق امين كيلع تفدنع .نئلو

 ل كما همام قاع دق هلا همحر ناكو لح يف تن هل لاقن ا ىلعد زي و كحضاهأرقاملف
 رغص نءءاياهلا كلمن ىلع هن لذت؟ويسصت نا كلجأينا ليعمساديساااضي هيلا

 ربدنم دقناشنذم هميش * قفءاخا نمرذاحو كلع 001

 نسما ةياغىف نيتيي هن اويد قعاطر ةمةذ سمع نب هط ىهاملا بيدالا هيلابنكو

7 

 دنا
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 سو ديلعملا ل الانا سرتإ رقتك م1 ناك غلب لو 1 ودعلا غاب هللا يبس ىف مهسب يب ل ع اما

 نع يوريو ةب رعاشوقدإةتءوهو دحأ موي مالسلا هيلع لب ربج اجو سوق ىلع 13 هوهو بطخي ناك

 ثدداحالاو رقفلاهنعّللايناةيب راس وقذف ن ,ملو هيل علا ىلع هللا لوسر لاق لاق هنع للا ىضر سنأ

 ليربج لزتمالسلا هيلعمدا ةيبرعلا سوقلا يمر نم لوأناتبثدق و ةريهشبتكلايفو:ريثكك اذيف

 هيلع مها رباىلاراص مث اهم ىمرلا هءلءوهلاهاطعاف نامهسورتوو سوقهديبوةنخلا نممالسا!«بيلع

 بغر كالذكس الا ناكاملو نبا رصد ماللسلاةيلغ ليعمسا هدو ىلاراصممالسلا ٠

 ا مالالا ا اهب عر ىلا ءاهاسنلا ناقثا از ديأو اهنكاوت يفاو دمت>او يسسقلاةعنصيفن وبغا رلا

 لجرل امني نمناكو نيدهاجماوةازغلا ن*نيمل سلا ماو الافاعساو لو هيلعهللا يله هل و رم وىللاعت

 دم نهةعنملا هذ_هيفهدامتجالاطدق يلع ىلو.هللا دبعنب زس> لئامشلاو تمسلا نسما لءاكتلا

 اهعاوت ارئاس نم سوقل اةيسس ضرفو ناوتشكلاوةلاو رانوالا ل وسالت الا واهةالطاو سوقلا

 اجلا شو هكر وشل رتتتوماهي قلعتراموةيماشلاو ةنناسارتساوةيطساولاواةيشسلا»
 تراراملفنامزلا فلاس نم نيذا ءالا لمع هيلءامناهدلاوريونتااو عقرلاوم نحلا وعبق وتااودعيقوتو

 اك لودالتاقوالار 'اسيف ُهَقفَت اعمماكحالاو هتف رعد ن ٠س ناعذالاو هع ميفزاقتالا اذههنم 1

 خم ال14 يفزع اك نام لاةفيرمثلاةعنصااهذهيفناو خالا ةداهشب هلدصال ا ةزاحال ا هذ هينهتردص

 مو>رملاهذءش نع كالذله ذخأ قي ونسلادحم نيدقأش ادب ,عمو> رملا عاملا هاملا له 9 !اطاسلا .

 بحاصمامالاو يرازفلا نحرلادبع ىلا لضتملاءدائساب ىلورنطسالا دمي هؤيرش ع نتف

 ىخالا هاط نب نر وهشملا !نفلا اك ةع أ نءاهذخأ قحبىربظلابف وردملاحاضيبالا فا ؤءرايتحالا

 انديسملا كلذ ىهتتب نأ ىلا خيش ىلا خيش ثنعةلصتملا مه دين اسابيدو رأي امش ءاه يلا وءاذ رلا قحعساو

 يلاوخاى أ م هيصوأو مامالا م هى | ىهتني 2 :سولع نم كبسحو مالسلاوةالاشااقل قل

 دح أ ىلع هسفن عفربالنأو قالخالام راكم مىلعا هاو سفنلاعضا ونو ل» آلا بدالابةطلاخلا ئضو!

 ىلعةمو أدملا عم هليلقااب ةع اذقلاو نامدالاو تمصلا موزلدبأ د لعجي ناو هللا قاخ نه اد>ًار قال ناو

 را 1 0 ! و هئعنص يف كس لَو ف للا ىمسو ناوراقولاوةنيكسلابهللار 9

 لصوام ىلا لإ هناف زجعلاب هسفن ث ذحيال و هماه -الو هس وقالو هسفف بيالوهللاحو رنمسأدالو

 نأو ريخ لك يفو فيعضلا نم ْوملا ع نمهللا ىلا بح أ ىوقلان هٌوملا ثيدحلا ىفذ مح هطاب لاحرلا نافهريغهيلا

 نابيعلاةلازا ةيفيكو كلذلدهاعتي ورانوالا دعو ماهل او ىسقال ةضراعلا ب وعلا ةفرعم ىلا رظنلا مدبر

 الجر ناك نأ ىرتشي نه نيد شفي ورفاكل داهجلا حالم عيني ال ناو د > يأ نم فرعا وثدح
 ادع اممالواملا هب ىعربال ناد عملا هيلعذخأيف قثووهمالسا ل اذافددلاو نذايملا ك كاذجاتحيفايبصوأ ١

 ٌقثي ىذلا هلهالالا هتعتس لعيال نآوهلتق ب ياموأ اديصن وكبنأالا حاورالا ت تاوذ نما .هالواملك الو
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 رشأو هرصعلهأ هقحا يف تاناهدلاو ماهسلاو ىسقلاةعن-_صيفهلقو يفد رفنا وديفاذ د راصنأىلا

 .ُنودمتعل و هنفهنولأسي و هنف له | هيلعد ريف كلذ عمو بستحأ وريف هدفي لف ١ ريذك امهطلاعو ةد ةدكيعل

 ةلزتاف نسح همس |مورلا ل٠ |نملجرةرارضلاهذهيفوهوداندقلو ادشواممرت ر يسقلا ديجو هلوق ىلع

 ةلزذأي ناهنمسلط ذءنحو هريصع ل هأدل لسو هنأ رفأ لبق نمزىفقافى ل ةعتصلا هذه هماعو هتنب يف

 .هثمبلطو ئذت نمد ديسلا انذيش ىلا لسر اذ س احلا ازهر وضح هلزنم ىفةهاصا |لهأ عمن ؛حاوا يف

 .يلا هلذف ضيفب ىددو لمي مام نامئالا ءيذلاهل دبا هصزامدناسأ ٠ نع ع نيلجلا ساو

 نانسلاو ف سلاب قا نيدلرصانلا مرك الا ىنلا دمتان الو.وان ديس ىلع مال لاو ةالصلاو موقالا قيرطلا
 لاَ هلل ىلا ريقفلا لوق. ف(دعإمأ) دقت نجلا يل اوام هسا يبس يف دهاجج ىمرامهبحتودلآ يلعو موقملا

 ؟ةفلنلا ند ىص» ند مدحرو هب ويعرت سو هيون ذهنلا رفغأحا اضادتك ل 7 موحر مايلو.هللادبءنب ىلع

 ةعتصاولاةدقوذاتساو خياطة عم لكنأهلوس روهللا يف يلناوخا اوملعا هناخو هبقعيف ةكربلا ل عجو

 ةش رش باقحالا رم ىلع باككالاونارقالا نيب تاقنللاو سو ةلاةعدص ناوداسنلا اهكرديذاتساالب

 دقو دادعلاو رفكلا لأ عالق حتقوداهجلا بان ريمعت اهمذا ةفينمةل و ,ةم فلل او فاسلانبب ةةيرظو

 مرك 5 لج لاقثح باشنلا يثرب كاذرسفوةوقلادادعاب باتكلايف موهياعللا لص هيب هللا عأ
 ةبقع ن عهحردت يف دم يو روكودع وهللاودعهي نوبهز”ل يلا طابر نهوةوقن» معطتماامم اودعأو

 ناالأ ةب الا هذه ريسفت يف لوقي سوا وهيلع هللا ىلص هللا لوسز تعم لاق هنعاللا ىضر ىنهلا ماعنبا

 وهوبوجولاى معه نم صال او هنأ“ امي فةتوهنا.لةداي زكالذوت نيشان ةوقلا

 سوقلا ىر سوه لعدم لس لال وسر نات و نيدلاءادغ أ ةياكلن ا ني لسملا ىلعة با ذك ض رف

 ن٠ سوق وءاح ورلاب يعد ب عم س وق ىبسق ثالاثثه دللءتم 'اكوخرلابن .ط وفيا دلقتو لد كانكر رو

 رك ذفاثالثالا لطاب نهؤملا هيوهلي 'ىثلك ناتبثو ءارفصلا يمست ىرخاوءاضيبلا عدن طحوش
 هيناص ا: رشنةنال د حاولا م ,يسلاب ل اد ديل يملاعت هللا نا ةححي ىعدلار أ. >الايفو س وق اان يمرلا ن 0-1 ادا

 3 يورو أو از ندم 0 اول. تالو اوك اوا وهرافهلين» وهل د. هملاو هب يعأ رلاو ريا نسما

 ْ نولضت 3 أ نم رف ىلعرم لس و هيلع هللا يلد هللا لوس ر نأ هنعهللا يذر عوك الا نبةماس نع يراخبلا

 ا ل 6 ىفإ مد

 6 لا مل نم لوقو عدلا قيس فارس تعمل لاق ه:ءدللا يذرةري 0 2و يهعدقو

 : هيلع هللا لصهللا لوسر امس ل هنعاللا يضر ةبقع نب ورم نعي ىناسنلا ىوروامب ممأسةمعل ىهف هيسأ ه

 ددحاولا مهسلاب لخدي هللا نا ريغصلا عماجلا يف يذلا وانب دأب يبا خلاب اذكهرلخا لخ ديل ىلاعت هللا نأ هلو
 ثيدحل اذه ر رحبيلف ::ال# هلوقا قفاوم اودو هل. وهب يمأرلاو ري | هّتعدص يف يستحم هع !اسةجلار أ هن 3
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 ةلالجو ةمشحو لةعو ةهاجو اذ مهتقبط نم فلسا ةيقبومهتي ربك | نه اكد يجرح د# م وح رملا
 اشي أدب سأبال اناسن ناك و روك ذملا باج دمار هد ناوضرريمالا ممم نماضي | #4 تامو 9 ردق
 ريغ نمو مهن« ةددبا مايالا كالت يف يراوبلاو نامبصلاوءاسنلا نهريثك ددع مدي ن4 7 تامو د
 ائيحاص هيي لشفلايف هلسيل نم هيبنلا كذلا ديضناادقعلاو ديرفلاوندلا # تامو 8 ماظنلادقع
 رحيح يف ىناعدمو ىلع هنوخأعءأشل يدورابلاةأدحأ نب ىلجمهاربأ مقالا انزينعو مركالا
 لفكر كاذدعب رك ذر مشا ىذلا اغأ دوهوابجوزرادئز اخ دمح,؟ىلغد زاقلا ادختتك مهاربا ةنبايهو مهندلاو تجوزت فااوةنامو نينامو نيتثث اةنسيف مهدلاو تاماملو نعو ةيهافريف مهدلاو
 سوردلاروذح مزال ورمل باطو ل ءاضفلا ل يصح مجرتملا يناعو مهدي حتف و نيروك ذاةديسدالو!
 قو ىمسن وناخادحاخيشلاو ىواطحطلادمحاديسلا ىلعهقفلا روذ<4ديقتو موي لكيفهزالاب

 ىلا كضاوفلاب يلح لئاضنلابق ل ورو ةيلقعلاو ةيللقنلا لئاسملا نه هيلا جاتحيامراذحتسا يلعأ مر دقن
 هوذ | نيمويب هدعباضي | * تامو © ةنمال ا نيب وهثيراوس ب رضوةيناا دايص هبا, ليل يفهصنتقا نأ
 .عامسالا هظافلا نسحب فاشل عابطلا قبقر لئامشلا يل لئاصإلا لج ناكو ىلع ىديس
 ىواح لضفالا لجالاو لئمالا بحاضلا 6 تامو # ةيزرلاهبا,ش ةحاسب تاحو ةيللا يفارتخا
 باب ريك بناك يتاول_هلا, ورمل ا دمح/نباىدنفا نحر لا دع ايازرلاو صئاقنلا نع ةاللا ايازاا

 لعرضحو عابطلا ليجو قال الا نس> عم هتعانص لهأ نءهريغنع هيزيتاملوقاملاو لوقعلا ف
 عمسو ىغت يمديسلا نع ثيدحلااضي ا ذخ ا وانلاكراشم هقفلا ىفةيادطا باتك يئاطلا نادم خيبشتلا
 حالافلا يقام ىلع ةي.ثاح فلاو كالذ ريغو نيحبحملاو ثال.اسملا وءازجالا نماريثك هياعانعم
 ةرامالاو ةدؤتااو نوكسلاو سفنلاب ب ذمو ءاع دالا مدع عم لانو ثح ابي ناكو ةسيناشكى تقاو
 نادخالاهافحو نويدلاهت كرو دعب هيب لاح لحمض اوىاونلا هكعلو ىادلا باج ناهيلا ةدايسلاو

 هدعل يفوت ناىلا تعانلا نم هرك ذ عمي نههيلعا زح يكسو تءاشلاهل ىنريةلا# راصو نربُلاو ظ

 ريءالا يلوم لصالا يموزلا هللا د عءنب ىلع لضفملاهيبنلاو لحب اريمالا # تامو ع نيتنسوحتب
 ةيسو رفلا يعتوهقفلا نوم ضع ونا رقلاءأرقأو مب را ىف يبرتفاريغصهديسم' رتشالاصادختتك دما
 0 وم ركيناكف لضافالل ادروم هتيب ناك وهدنءاراديزاخ لمت تح قرتو ماهسلا صرو
 يلعاريماهجون و ةقرفتملا باب ىفاسدئر دل هع نايا ءاق رمش عايض ضب يفك أح لزأ اوهقتعامت ملا متم

 أانخس.ش يف دقتعا نم ناكو رصم ىلا داع مئةمارص و ةماهش عمةيئاطلالا باوبال ىلا ةني زا ةبععص ه«ةةئاذط

 باشنلا ىىرنفنةناو عو رفلا جا رذءاسا يف ةدجح ةظفاح هلناكوأ 1-5 هب همن و ي.دقملا ىلع ديلا
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 هلال ١ ىلاحاي و * ىلؤ-وىد_هقاب يودبايف * يجار ساسنلايف هل بابل

 اقيرط هكحلسو هذقان * ىحاش نم بخ نا اماحو + ثوغتناو كام ينىلؤد

 ىجاهو جادقل ينمللو * داقتعا ئسح هل نامثعف + جاسهتباو رعب ي وقتاا ىلا

 انوعطم نابعش رخاوا يف هللا همر يفوت نامزلا نسا نم ناكها ةلجلاب و ريك كالذ ريغ هلو

 لجيملا لجالا * تامو ةبيطةايح هلل ااهايحأ ىجبرج نيس>و ىجرجد# هبداو فاخو

 هدج ةداحسخ..ش دمحا نب نوح رلادبع خيبشلا هيلا لاصلا ميجولا فاخلا ةحيتثو فاسلاةدقب

ناثو عبرا ةسيف دمحاخيشلاهوب |تام ينارعشلا بادولا دبع يديس
 :غولبلا نوداريغد هكرتو ني

س وهمابجوزتودب راقان مدح |خيثااةداحسااىلوق هءاهتانكف
 ' دشرتو مجرتملابشاملومهرادب نك

ع و نع يف وكذب ل ةتاف روك ذملادحأ خييشلا ف وتمث ةفصاخمايهعم كرتشا
 ند>وحالصو قاف

 ةمثحلاوءااديدش ناكوهفالسًأ و هدادج أرث امايحاوىنمءواس>تيبلارهءوةدومو ةرشاع.و لاح

مالو قالخالامراكتوةدؤتلاورلاو ةيشملاو راكنالاو عضاوتلاو
 يفةئمرتخاو هلاوزادب هلاك 

 هللا كرابام اق يديسىم-داريغص انبا فاو لمالاة قطن. ه ر#< سءش تءظقف لجالا دن هبامش

 حجانلاببرالاو حاصلا بيجنتلا نالماو ءاقدصالا صخأو ناوخالا نعأ « تامو ف

هارب |يديس هيدنلا ننفتملا حوتفلاو ريا باب هتبحتو حورلاو سفنلا ققش
 ةدادلاد# نب ىلا زغلا دش نب م

هتوجو موءاتخ كسمناك وهو مركلاو زمااودجلاوةورثلا تدب لهأ لأن م يبارمشلا
 ةيقب ضرقنا 

يفردمح ًاىديس موحرملاةجرتيف هذاصوأضعب دارطتسامدقتدقو مهءاظن
 ادختكناوضرمو>رملا ق

 ةيفلا تاقدصلاو داعم لامويل دازلاميدقتو قالخالامراكمو ريما لمف ىلع هدرحامنمو ىنإ+ا

طةثملاوءارقثلا لاةيلط دقفتا منو يتااةيضرملالاءفالاو
 فحاصا اىرتشي ناكومهنن وعمر مهنا ساوم ونيع

 نارقلا ظفح ىلع مهن وع٠*رقفلانيماسملاافطابتاكم يلع هب قثينم دل اهقرغي و ةرب* كلاعا ولالا :

 مهضرقيو مهءارقف نواعل وررقملا لاما ىلع ةدايز هنيحالف نم لبقيالو سشاطعال ةلسال ا 'المعو

مط ب سواه ريغوةعارزلا تاحايتءاو يواقثلا
 خيشلاهءالعلا ىلعهةفتي ناك ولاملالص ا نءمهاياده 

 ناكو ىويفلا ماعلا دبع خيشلاروذح مزال هتافودعب و موي لك يفهسورد رض 4و يكلاملا داقعلا درع

 اكو الاحنوعاطلا هئفبذ ايلا ةيشملاماسب ةدجيسلاحمس لزب ملوههودكيو هلايعىلعو هيلع قفني

داسح تحارتساو هلوادح تديذنف الاحمراةتوم
لا فئاد يف ةئسسح>هللاهحرناك وهلذاوعو ه

 مايا

 يلام !ضايريفركشلات دنت ةضور و ىلايللاو
1 

 هعارا ىنايناث يهد تكفا هلك سهدلاب هم اموي تمب ولف

 حيلم تاذلا فرطا اياشناكو ىلءريمالا نبا لح دمحأ ركمملا لالا مهني نماضيأ 6# تامو د

تمم هلل دبع نب نامثءريمالا مهني رماضيأ « تامو #8 عاض والا ب ذهم عابطلا لوبق. تافصلا
 قو
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 انمي لزم ودباضه مب ع يف متارلا فقوتسي ةباب يف بي ىغوهو ىهدينا سرك ذعم مهذب قلعتي امهين عج 1

 فحاصم ةدعم دي خسأ بابرالا دنعهي ءاراشب يذلا« هديمعو بأ" .<لاو نيطا اء ةعامج ىلعاملكتو

 ترثنو عادولا فاوط ةين :ما هب تفاط نأ ىلا باس ات م لئالدلاخسنامأو ا زادأو

 ةردان ىهالاهيدلاو هامل بدالاان .حاص# تام ول نذل اذه ماظن ضرةناهنوعو عامت> الا كلذدقع

 ل دو عرتك أعل !رالاةرخالادح وهو يدهش ثلا نيس> نب دمت نب نا مدع هدا نيءةرقو رضعلا

 ددسأا تب ةيق ,قرةنيرشاااعيج جمهمأو قئاقرلا جات ما اقدلاجا 0 :سايف يصوغ اناا جرو

 لاتفة.رغلانونفلاةف رعي رغص نم هقاعتؤهيوبأر ,>-> يف رو رم: يدا يلا

 يف ثي راوملا قاةحتسا يفة ب ضاقرط اهم جرختساو ضئارفلا ف رعوةرك اذملا هع قيل انس> اهيمافرط

 تاتك ناؤنعىفهن .ةكاموةلو.ق.قي ة.ةيرعش همي اسهلوكي ؛ايث يفءام رغلا مسق

 ىنان لضفلاو يقتل يفكالالو »*  ريظل ن ن.كالمهللانب 5

 يىنات .تئش اع كينثيالو 3 زمإ يقتنأ هللا تلاس ٠

 لكب م هزعل ناو هناح عاقب هللا ٠ ني ادعو دو يت ودقو ىديس ةرحغ> لاقف ثنيه«.

 تن :ج اذه يفماكتلاف (دسبامأ )نييملاءلا براين ١. هناداعقراوذ هنايزم ضن نم انياعنكناو هن ايح
 النوفعو هفاصوأ حدو هبات ديوي انالوملازال هرطقدهش !!ىلعلضنملاو هرامقر بال ىدهلاك ٠

 همظن نءولاقامر الأ هفاطلأ ماظعأو للا ةياعرب

 اع ئزأ : هيف نسا ممتع # في .هيذ مسا يْؤاو ؤاديغ و

 ا.نشاازواحادهش فش ريضقنا# تنجو . هلاخانأك

 52 0 بور قامو ردع رق ان كل وىنافصلا نامثع» ونضال

 نيدلاضئار ذملخأ دقلو ندسحتت 7 لك يلءه:هذب صوغيو نغأ“ '!بتئار غن علاش و اهدا

 هرس ىلاءت هللا س دق يود ادحأ ديسلاحدمفةيميجةدومق(ءراثآ نمو) كلذ رع ردي لها اسس

 ىحسج باصاخن تيعادقل * ىحاتف ىودإي كادان ن.و * ىجأي امتحا دازدق كل-يلاكياا

 يجازم ىلاسفأءوس ريغو * ىصحي سيلءارتسجاو بونذ *:ىجالتخا فلتخاو نايدءلا ن٠
 صالتاا يف يرمي تفرسأدقو د 0 اهتقولا اذ هف * يناوهاد_ف يوما يناودأو

 يجايه يف يذاذ ا اهب ناكو * ىصاسلاب يلر تزراب 8و * ىحاط هل تينج اس: قاضو

 يدحوو قزحايو ىفسأايف #2 ىجايدلا حنحةءاساتدزو #* هف لعفلات اج -امويكو

 جالسع 7 ,فادل ى || و ع ىطو يفاهدا لق الو #2 ىجاعزا دازدق نايدعلا نه 0

 2 لى أ نوءط ت 590 د حس ارتفاويدد 0 زو #23 ىددع تدع اوىوسيعلاوحتل

 #  -1١6جيرتى  يل «*#
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 ارهجهيسسيو هياءهئاسلب ليطتمإو يم ءركلا ىلع علطب راصف في رشلا ىلا ليمهل سبل نمو شابدالا
 زيزولاا وخرخ خأوا روفناودازواويدعتفةكرحب ا رسثأا ناؤهعم ككوأةقذأ مند نع

 ادب ًامممفم كال هناواقلطمةئيدملان و ا عفر, ةلودلا ىلااوبتاكو فبرش هاا قرط نموهيذلا

 مهبلطي ينتقم ىلعمطل بن تكف ةثدملا يف ضورملابا واسرأ ًاوطقف مرا خيش ك اان وكيامناو

 هاص أنا ق رصو ةندالا هذه كلذبف ا 5 وفني. رمشناا يبا و ىماشلا جاح ا ريمأىل|باطخ

 أنا هناوانممارو هثداع ف الذ ىلع رارج ركسعب جا ا ريمأءاقلل دعت. و مجرتملاوهدحأ ةئيدملابراغنأ نع
 ”يئهدنع نوكبذأز 2 هد.ضعام مك لاخلا كالذ جاحلا ريمي أر ءلف ه :هدهعءام فالخ'ي ثه:هزرب

 مدنتلا نمهدي لعلك ١ ننكر رشق رك :ةيدملاىلاعجراذا يق سر ل

 ريصو هولث اقف برعلا ىلعا ركسعفيرشلادرجج وجحلان 3 وماشلا ىلا بهذ 9
 ا يا + مبهأالامهعسوإف طقم طابب رط2كلذن بلو اخ ةنيدملا ل دو مهم رذط يع

 هأوقب أون ًا.طاف ,ءاوسضيغدل سيل ومال لاو ةال#لا هيلوم دج ةرايزلالا يت مدنأ ا 05

 .فئاظولا اير أهياعتابقأو ةرايزلان ه ىو مالسلا باب نم لخ د يتحد هغوم ,ركسمل ةني للا قوس -ءقشو

 نو رذياوناك نيذلا نبد سلا نمةعاج كاسماب سمأ ةلفغلا مهنم سن ااملف م ماسك ومهم ركاف نيملس

 ماياةثالث تدب يف 'ىنتخا نهدحأ مجرتملا ناكو ةعامجح ليالاة مف فخ مهم ب هو اوالستو مهيقابىنتخافهءارو

 ظلاخو ينيسحلا دهشملاب | سا هلدقعو ظءولاقهتقي رط ىلع ي شه و رمهم ىلأ ي يت> جرخو هيه ريغ مت

 الا روم و هتنب ىلاهاعدوة رن هسلاو هيلالامو كدب ف سوي ريمالاهسر دريضح و ءا مالا

 مهدالب ة ةقيرط ىلع لاب ةفرعم ضعب هيدلو هل وق ىلا تصدي و همالكعمسيو هتلزنمعف ريو هل يناكوا ريثك

 ةهاجوهلراص وهف ورصملموي لك يف ةضف فدا ةئام هنا رضلاب هل بترو مورلا ةراح نكسو رمصب رمتسأو
 نم طخحوافت 1 كلذ سماك هكرثلا ىلعةياصولا بيسإ شاب ليعمسا عم عقوام هل عقو نأ يلا هسنج اذ ا

 .نأىلاهراديفالماخ يوزن ورادرتفدلا كب ىلع ةعافشبإ هنعجرفأ روشأتل الث وح سيحوهءاعأو رذق

 فراعملا عماجم اخوملا لدملامركملا باذإا # تاموو# ىلاء هللا هعاسنوعاطلابن ابعش لا وأين تام

 اغأىلعءوحر ما ىلوم لصال ا ىمورلا ىد شرلاب بةاملا هللا د .ءناىدقأ نسحريهالا مفئاطالاىواحو

 ىلعهدوجو هيف دهتجاف طخ ايهلغشو هبردو هب »هوا ريغد هديسه ارت ا ىرصملا ىتكملا ةداعساارادريشل

 .موهئنيلخ هلعجو هتنباهجوز م سيئرلاو س ٌؤرملاه يف عمح سيفن لف# هنزاج امو ناكو سدنالا هللاديع

 قءرسصءلهاقافنأي ا دي وخلا وري رحت اباينتمم ديوستلاو قشملا ىلعافكمممديسةايح لاح فلزي
 اخيشمجرتملال مخ ىهولا ليعمساموحر اا نيتك أ خيش ىفونأملو نسحتسم 6 ونفل يف ةدوجلا
 .ءانثلا يمحو نيدراولا ىتلت ندحوةءورملا ماتو قال الا بيط وميسشلامراكم ند يطمءأ | مهن قاد

 .مقاف الا باتكىىلا 0 د مولا |نم فاو نيدلا لهأ نمهيلع



0-042 0000 - 

 افق يكب يا عا سا
 ةحعسفلاىف تا 1 ارولاق هنع تمقف هدوظغيف بهذ ويتم شلت مك مهاص يقتلك اع ومىلا رظنا 0

 اسمب كلذريغو مالعاو عون ملا ىروفاكلاو ريخلاو رييكلا ل سعلا عش نهأ ري اريثك اردق ةعاقلا | مامأيتلا :
 هذ ندب فد #ةلجز هتفض نلاكو »#ءا رعشلا نم دحأ هيو ةنب الوانب هديا عا

 8 لهأ لذم مع ودسلمىفاهنرتماه 1 ايف سيشلاهطخ ودقة يحللا لدتعءاضعألا بسا::هنوللا

 نم رقاظوط ريرح بي رارشو ةكيحاط ومافق يفع ةءخرمةبذءعاطو ضي 1 ةنرحئمةنامع

 اشوشب تافصلا نس >تاذإا| ف يطل ناكو ىهاظ هفا طا شنو ةمادعلا ىلع زخاد رح اللام طورتف

 ىفهلاموريضاهلغفؤ ضور !.عماانطف انعذولايك ذتاي-انملاورداونالا ريضحتسمامشتحع اروقواموسي
 46 تامو 4# نارفغااوةمحرلادوذو فاطم هحيرضو نا:طاروصقداوثم هللا لبهج ريظن ظفحلاةءم
 يوحنا يبملالا يذلا ةمهملاتاةيقحتلاوة | لئاضفلاوذ ةماهفلاققدملاربأتاو ةماللا مامالا

 ىسدعخيشلاررضح و رصملا ءاهلع ىلء ههقفت يره زالا يفاشلا ىلبابلار معخ.يشلا هيلا هقفلا ىلوقعملا

 ارقا ومولءاايفرهتو ينويدنسلا طسارلادبع خسيشلاو ىليبلادمح ًاخييشلاو يديعملاخسيشلاو يواببلا
 هداروأو هسلاحيفهمزالوءامسالاهنقل او يدركلا رمت خشب .ث ىلع ةيتول عا قب رطانخأو سوردلا
 ةيرثمتن اكو ىفا طايمدقملان ىهخشلا يأ دمحأخيشلاةجوزب جوزتوهراظن اب.ظح ولوةءلك ةمزالام

 مزيلاو !متاريم زاذ ةيدءنعال ةروكذملا ههحوزتتامو سانااه:ة:سعو سب اللات وهلاح قئ ورتف

 ىراوجلا ينتقاوةعساوارادنكسوايندلا هراءتعست١كالذدنعف رقبلاراداط لاقي ةيرقباط تناك ةصحي
 مولك حورو يشاوأ املا ودغت 1 م.-ربلباهعرزي ة بير ةاضرأ رحأت واما أو اراقبأو يبا ومو مدظاو ٠

 0 'شيعلا نو:ةهافر يف اهعمامعت«ماقأو هنافو دعب دو# خا .شلا خيش تلي جوزت مث عسب رلا مايأن ع

 اناس !ناكو نوعاطلابةنسسلاهذه يف ينوتوموتحلا لجالاهكردأ نأ ىلا ةدافال اوءارقالل ه:مزالم
 يلاعأ هللا همحر فاضوالا ليمح ةرشاعملا نس> عاب ادطلانيل قالخالا بذهدئاوفلاو دنا رفلامجا سد ١

 قائشبب فورعملاىارسلا يوتسوبلانسحنب باهولاد بع ظعاولا لضافلا ةدمعلا 6 تامو 9+
 مت ةيدنحلال اء ءانمعالا هءر 11 أ اضل ظعووفأ ا نيتسو عسأ ةذس رىصممدق يدنا

 ناب ان وسيردتااو ظعولا يلع مولاه .”ىبث هل يتترو كب نطقو نيم ا ىلاهجوت
 ةلودلا يلااضمع هلاوبّتكف !ماملعلا جتلافرسصم يلاايزاه جرخو هبي ببن كارتالاو ىفارشالا
 0 ءهلر رقإأنيمر رااملا هجوتو هعادم هولا لهدم ريظن يف "يشادل نيعف هيلع ي رجحامةف رع

 اهب كم و مورلاىلاهحوتفج .دو بد نم ,لك يفهتلاطتسا وهنا ةقالسسل 2كم سيئر عم جاذتمالا هنكي
 يق هن داع يلع م اشو قوراعلا يلع علطي راص وكم ىلا يفافرخآم ولع« نمش هسفنل لصح قحامايأ

 ين عي غ رشه نمأف مرعاظو مهب زاسهرك ذو معا ا يلعو مهياععرياشتلاو مب« قوام فارشأ لعطملا

 ضعإ4لياء كفا ةنيدملاب رقتسا املا في رشلا ىلعاظيغ قنحدقوايلاج رقم ةسنيدملا ىلا همه جو راب,

 ا



 2 يلا ردا ل
 هدادو هجو يلئجأ اما ريثك تنكو ريطتس» 0 ريهش هلضنو رد زغر مكه رثو ريثك همظلو-

 2 تاو عيرب اه رح نهدمتساو عبي رملا هجو دب لظتساو هدانز يراو حدقب ةركفلاو اندقوأو

 ١ ليف نيعبب رلا يفهنا ذو هلضن تافد نم ءزنت 1 ناد :قرلادوبءان رك ذياع

 نامزلا بيرن هنهانقرس * لايل اال قارعلاب تناكو
 ينامالاوةرسملان اونعو .* ىلإيللا خيرات . نهاناءج

 ميبوش تنذاو دامعلا يفر هنءسهدلا ضوق ىت> دان لكل اردص فراعملا عمج يف ناك هنأف ةإ#اب و

 ليقاأك لابقالا قرشم نم تعلطام دعب تب ىغو لاوزلاب

 لاوزلاءاع يقسأ امناف. تعا ناو ايندلاةيهزو

 ىلص هناكلذونابعش روش يف نوءاطلاب بيصأو مرحلا متاح هقا فل تحانو مركلاو لضفلا ءاعن دقو
 هناسأ لقتعاو تنماا يلال.دو ةالصلا نه غرتامدعب نعطفمرادلهج اونا :يدركلا دج-سم يف ةعجا

 رئاخذلاو لاملاوةسيؤنلاءايشالا اولقن يت>هت هوا ياقاووتحع وز تةجافدحال موي يفوثوةليللا كات

 ناوضر ويلعامسالا لبط كرب نام عرض غش نينثال اموي هتوما وعاشأمم ةفاكملا يتكلاو ةعتمالاو

 و زلاتخأجو وزناب وني ارظان كس نامثعو اراتمعامص وهماقأ يفوت !نايعداو نونجلا ادختك

 وام اوذخأة قداص يدع ذأنؤظ دما ..تبحصواو رضجا ملفاغأ نب سجل لاقي نونجملا عاب أن م

 دهشلملا هتجوز ن اح كاع ادق نفقاولب ءاعاولصوهنزانحناوجر >وجراذلا سا اجلا ٠ ن“ هوقتناو

 ندوةطخلا دعب ونوعاطلامأب سانلا لاغتشال موي ءلاكلذ مهزالا لهأ هنوعلع اي ةيقر ةديسلاب قورعلا

 تول ةرامالاب كيب نامثع لغتشاو كلذرت :ايفادختك ناوضر تامو ةزانلا كرديإ ٍبهذو مهنا لع

 ةسفنلاو ةنيمثلاءاشالا آر قنا تاو وياج وز تزرحافهةكرترمأ لمهأو امي هدبس

 ةيلبقلاةهجلاب اوناكن يذلا نويرمدملاءاىمال ا كالمتو ةلودلا تريغآ قحار زهشو نعأ مي و مهراديلا

 فرط نءة>جوزلاةياصوب ةكرتلا اوحيت ف كلذ لا #نوف, ياكل هدا اذنالان «لحرب هةتءوز تجوزو

 كينكلا و ةبتجتمالا_ضقبزو بابثلا نع هوقتن امج هوفتت امن او زرظأو ثراوروبظ قمافوخ ىضاقلا

 1 او[ لاي يردب اهتم دخ اة طف دا فاهم وافين تغليف ع لا ةرضحب اهوعابو تاتشدلاو

 نمو هتصاخ ع نم ناكو يريرلانج موجرملايف ريخ أ ايفا زم 3 ًاشةنافاكت :كولوالاعمىقابلا

 فاو هدجونهيلاهولخدافهداءأ لوخدلا باطو تيسلامون يفهيلارضح هنأ هنامهمو هتدخيف ع

 يلا قي دان ملاوايالا ل_ةاديفام .جار>ايفداهتجاو, ةيكك يفهرابصأو هتجوزو ناسالا لقتعم

 ليصفتر يغنم ءارفلاو ىريمشكلاو تاردقملاوةيدنلا ةمّقالا نءاميظعاموك ت يارو ناوللا

 ةذيمنلا بعلا تاءاس نم | ريغ :؟اددعتيأر واق اهيفام رعأال سابك او فورظيفءارشأو نيلجاوحت
 هيليعتفن هدب تكجسم او ة مح هوي عتسلجغلاقاهدالب تافالعب نو ةعاقلا طا ىلع اددبم



 ثا 0
 باحسءامسلا قافا لاجو * ةودغ ىيرااناطلس بهاذا ١

 باتك نياصلا سيلح مق * بهاذميفامالاليمحتلقاضو
 اناطاس رصعلايف ادغ ءرمل موي * امتجااذاسيكعمةسايكلافاك (اضيأهلو)

 اناسحا سكاي لويةسايكلاب و #2 هلا 1 سكلاب

 انا هيلون'ادرفث. سيكلاو # هيءامب نضم اد رفامسيكلاو
 ( ةزاجا يفهلو)

١ 

 ىراجمالف مولملا يف ىلجو *نراخفلا بصق يوحنل ثزجأ
 رايت>او لضف لهاتاقث * خويش نعاميمج ناباور

 راهعشا يف دامتعاو 3 * دحمو تدص الملا نيب مط

 رايتعال الحأ كأ مل ناو * ايم يروثنءو ىعوظن»و
 رازلا دعب عمدهعلا ىعرو ةلذكا اضغالاب ٠ نظلا نسدو

 راذتءايلاخاصأ نهكالثمو# يداذملا علا درفملا تنأف
 رايذلا كلت يفدصقلا لينب #* ءاعد نم كم لفغتالو

 رارقلا دنءاضرلا ىطعي ىسع# الوبق مكن 0

 راجتسملا نيلسرملا ماما * اياربلا ريخ يناعصملا هاد
 را نا ع تشان نر مال 5 هئايلع يلغ

 مهفدراولا ف الخلا ىلع فرك الع امسأ ف :

 تيل ءادشأ شونيم شون ربد #خ هدعب نياشم نيمادكم خيامتب

 فرعلا ىذ ةياورىفشويطاطشنك *اك اذن حصا! سداسافونذاشذخو
 يفوتساف تاياورلا كل: شاوطركم * مهشوبلطب عم سوننناس سناون

 فالي س> ىلع شونراو انيور * اذ ططوفشلاكو

 فحل ايف ةلجسالا دنع شك واط صو * سنئاطبرا داعفخك يالا

 .فجرلاو ب ركلاخأي لسوتوذفلا * ةعيس عج ام ريمل طق مسيباكو

 » اهيا لو 3#

 حر اولا ظفحو يوت ١ يىلعموادو * هباقع شخاو كالوم يلع لكوت

 اص كالوم هاضري لمع نمو * هعيطتست ىذلا ريسااع نءمدقو

 طاك» ريغ تءطساام هلهأ ىلا * هلذبو لميا لمف يلع لثبتاو
 جداقو كايأع ندس٠ نءدب السف * بالاح لك نم لاوقالا عمسلالو



 تت 5 طر

 هلتاقف يلاحاب ءاحلذاعو * لهم يدخ ىلع ينيععمدو * ينقر وأ قاو ثأو هسفق تب

 لجاو ءازوماهنود نمحوا: * فرش ىرذيقارلا يذت راادت# لغتسشارصعلاماما حد: ىنعد
 نءةيربلا حابصمةعي رشلا ردص*:لوالا هحاضإا ت 3 ردق جمال * امحضوملا تبثلا دنسلا ديسلا
 كلطنلا اهيأ مساف كوبعانأ * اهدشن أد تنك _ءملامءايحأ * لججلاو ل.هفتلاهفصو نعقيضي
 ةلنيظفاملا ماركلا فك ًاايعأ * لاجلا ثداح اىمديءالرلداكو * ارصتتم مالسالل هللا فماقو
 لغش يدنااآلا امهينعدلاش * ه _ةحارىطخلانالوأ طخاا #١ ل ل عاصم ةريف

 (اهنمو)
 همداخ لير بجا دغدق ىذلا نبااي*# لطعلا هظحماوساسهنم هالا * اهب صخم مللاعم نهبئا رض

 لصن مكب ىلب>اهنأاللعيبس> * ةرمدقا .تناكناوكيلااهذخ * لسرلا هبامدق اهموق ترشبو
 لزغلا حداملا ضي رقلا لهأ ذاتسأ * مه عاش ساب لا ينب يفاطاقام

 ' لجوارعناان» ] عورملاو * 0 ىلشم غلبم تازال
 (هلوقب هباحأف)

 ياخ آلام يف سو ضالاو *«لطاختت ءاجسقرولا هيف ضورلامأ+ بقاون موجمأ لال دقعأل
 براوغلاهيدل تن اد ن٠ ىلغفلا يأ + دج# ا ماظنالاو *بجاح دسا اولا نيعيوغنودلا اذ

 (اضي ل و»#ةلب وطيهو و)

 شب تاؤاكلا درذم تعزأ # سو.علل اهجو: وأ ىدبأو د يمس رمل ناطأ_س يهام اذا

 سفن نك ف كيلمل هب ءامك يف لفرأ تدعي 2 هبا ىسلك فاك وه ل _داح عمجج

 سيخ نال زغ اي دب ىلع يا د يساك ءارسلا ن . يل هب

 سيقمالب بينشلار هنأ نم #* اروطو اهنم ةرا'فشراف

 (يلاقفو)
 هدرا ةيشعلاحايرتبهو * !:ثاعماتع وأ رطق مضاذا

 (اضيأهلو) هدراشدئاونهنءاستنمو هاعلاطم باتكلا فاك لعتررصق
 يذلا نكلاو نوناكلاو سيكل * 'اونالا يدل ىنكت ةيفاك * اذئاذل ءاتشلا يف موق دع دقت
 7015 ففاكوأ تنوي فق سمش هن متافاكلا سداسو بابكلا # ءالط ساكو ىناملا هلىوأي

 ءازحالاودارفالا نءاوركذ * املك مجيب سيكلا نأ ىدلو
 ارطتافاكلا يلعهبقوفي * رمجس٠:لضف سكلافاكل ' (ينءلايفهلو)

 ارسسق تافاكلار ماس ىنسأ »+ ام كلاوكادي ترفظ اذا.

 (ينمملا فاضي أ هلو ١



 ك0 ع 1
 براغملالمهال هيداؤب تحاللب * هرون قراشملاق يعاست ايجي

 بتهاوملا لادن او ىعاسملا زعب *!ةراخشا ديسشم يلابلا دما

 بئاحشلا ب وصلهتملاىدتلا ءاح» * هلاونىيس طخ غلاالعلا بنبر

 3 قلاطلا 5-50 2 0 اياد بام 0

 01 م نه الأ جح تنازو ا هحجو ءاهج اندلا تهدزا هب

 بااطملا ليس كلب ايس هراوللا 7# ادءارو مع كدت هلا

 ثمانللا عزك نم .ةننم مليت انلاو" ماك أ قالا
 هلوقهيأاراشملا حدم ىف هءالكن مو ءافا اب اقن من ر ةقاخ يفاهرك ذةليوط هو

 دعو ريغىلعةرو زاطاي * ىلان يحفيطل يالا احديف * ءاقرلا نهةلفَغ نعراز

 [ملظلا ىحداهروناعو * رو رس قف أهعنم امل تثد د يناثاا امالظاميا تاذءس

 ءانهلك بواقللابد مم لاصوباهقا رشا يلج

 ءافولا لع راخألابر راونالا ! بأ ينكم دحام ةذمع اهخيدمىفلوقي و
 ءانفصالاةب صبا درغ٠ *:الدؤو 0 اا فرشأ

 : ءاوضالا ةمج تاربن 3 هادس نمأن ولف يف تقرشأ اههف لوش. و

 ءايلءال لالا جان وه * ىلجيلكيفادلالحوروه
 ءاحضلا نسم. ثويدطا مي وه# 2 0 وه

 ءافدتأأ صهااظم 0 أرمنو احوتف ىلا ب

 قار وىدشيفىدامتعاو * ىريصنو 0
 .باشلاب ريهشلا يه ولا ليعمساديسلا رئانلاءظاناا هاا 25و صهدلاةميتيائيحاص هحدمو

 سوةيماللا“أرغااة ديهّقلاه ذهب

 .لحتلا نيعالا "كنتو يلب ءاب * لج رلاع افلا كاذوارحلا كاذ

 لدس٠ليالاحجوأ مشالاوأ « تانأى حلا سمشاذاالازغيق 2

 ل هك طوس 000 نييحلا حاضو دا نغأ

 لك هرغث ىف يذلاب هندكحل * ةعشعشم افرصى تحمل ناوشن

 لسقملا حست هيف لاحم يتح * هب رضملا دجولا يدبك ىفماقا
 لءتشتءاشحالااهرح نءداكت #2 اةرح هدص ىذا حناوجلا يفو

 6-0 هّتيسأو ا« سقل امو * هب لالا ايعت ىذلا هد 0 8



 - " ١1 كتادا

 يناعزبهللاو تفرع ىغئرملابو #* دسم ىمساو ىلع هل تيتك

 ينالكت هللان و قيفوت هللا و * ( همتخ كس ف ) اوخرأ ماع تدلو

 14 و رتتبو.لا ىلا انال؟بواقلامأ حرتناق: ا|ناصغأ ف طاعمأ هدنامهباتك باوجاهعم بتكو

 تاذدي رغتو لب مزال عوج ل البلا ناحيهم أ قوشااو مأرغ غلا لهأ ان ناد ملا راو تانرو

0 

 هلل تان ود ادتبحا ب٠ م دما اً موقيف تت 00 :مسدقأاح در ةوعدمأ قواطلا

 لاسرأَو ءانثاا ربع تادف ل نب الك تايد: يده 1 قوشلاثب مسا بيدشل يف ؟ ىذصال هدام ايحو

 سوناق تادشر نهى دتحدال ضيفللاو طيسلاةر و ا ٠نهبحلا ءامدمت ىلا ا ءاستلا ف

 : ناسجالا ةءالمرشأو ةحالاللاو ة> انملا قراهم قرافم ىلع عيدا لوقلا 5 ل ظ.حل اهرب

 راغمملا اخوبشأب اساعد عت :ةااذا ناددملا يفةعاربلا سراف يكاد سم ةحاضفلا سو ىع جات ةعلطةرء ىلع

 صهدلاراثعلاقأ .لاقاذا ىذلاوه احرب ساطالا كالفلا ن «هلمضءر دق ةلالج نامتال اوةباحتا 1| براغ

 0 ةهبحف مسراذاو ةهوذ سه سه اوزلابكاملذل | ةحمفصنف مقرا ذاو رخنلاةحوو لالظءانق أ د تل اقو

 دواولا فيرنا هباطخو يلا لصاولا ف ايات قت دهاشاميدهاشو ةموس رع ورد لا

 دقو ر تطاو ودل اع( هلك هدو نأ الا رصحلا نم تمل :ةحاضفلا كلت" قشغم ىلغهللا نيعف ىلع

 دارو ؛فسفان :ةيكسملاك الا كيري هسه ضه ةياعس ىعو ٠ هباطخ مات يف يحلل ا ىلعرا ثأامهيلاردص

 يعن فر اوعلاو حلات ادعو حامتستالاك امح ريغ نمهفراعملاو مع |١ تاضوف ناولو هبانح

 قنأ قرشاف ام رغهكلذ لث.يف ٌوظا لاققحو اهتغم كلذ ىفةعاظالا يأر نكلو حابتستال يح

 سود رف يلاوعلا د: :ةاسالان اد رطعو هسا ارك ىلعةءد خلا يفةزاجالا لق ىىسو هسا ل ديو

 نانئفأت تلباكثؤ فشار اأو ق راش ماما مش ةقزاب تيهو اد اطال امك مسن هد ةءاغد تسوو هءاقثأب دانا

 ةزاحاايكن دود دادمالا لاي رد نءةزاحالا ضار 3 رحنا 5 ع دأن :سالاولع حامز لاذ اي

 لوط ةفأ عال ولو جابي رقاب تيلحو جاتلاب ت اح سو ىعاهناك ةصان كت الا جر اد.. ىلع ةصاخ

 8 ملكلا تاقلقءتنكل تاقفلملا جاةدضذتب 2 ولا زان ا ىلع ثحلاىف دءعسلا سأ ا دهعلا

 يفردسلاك ثقثتو نايّودب رغةلك لك يف لمح ةفاطب ىجيأ تاداجت مجسسنملاكرك ذ د ثدغل تاقرفذملا

 ضاي رسافنالو اتت ىلاعملاةور دل مد اههااغن تأ م رغم ؛هأو جه ايسافر ا طتماق ن املادقع

 ةّسدقملارايذلايفهرصع دير فن الاوه روك ذملاريدب دم خيشلاو ل وقأ * نينا امسنتمةذاعسلا

 راعشأ .جرتمالو نيمآ مانالا هدوجنول عمم و مااا ىد.هيفدللا كرا كشو سردبرو ديعل وي دم

 وسر هلوقأهمنم حابص هوجو تاذ ثايب أس ئا ىعو حا تان: ةبرهوج ا

 امه يك ايف رك ذب وهمءاقب هللا لاطأاةو ن 5 اونال بأهم ديلا نيدلا سمش ةءالعلا

 بر مل يج نمىظوظح روفو نب هح لع هب ًاراونالابأ تح دم
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 ىلذاخلل ربلا بزح ىلع حرشو موقلا نال ىلع لقتس»سن وي ةروس يلعريسنتو ندر رب ل
 فاعسااهامس ةماق٠و ي ركبلاد حا كل كف هلوأن م هك" انفال لا حرش يلع ةك

 قافصلاةقيدح وىمدقملا بسلا فرطالا دبع نب نسح خيشلا مساباهمظن هقنلا ىفةزوجراو فارشالا
 يبل 00 رو يتبادملانحخيشلااهيلع ظرقو قلم هلا يدلاو

 رامتالاو ةيدنشقللا ةع » رطل ايف ءلارسنلا ام ةل معن 5 تالسلس ينعةقلاوينيبرشل ناهد :

 مالسالاوناميالابادا !نع ماثثل فشكو , ثدحلا باكأ قائم ودنلاةئفلأ و راتخلايبناا ىدلاول

 ةلاسرو للعلا نع لثكلا عنرو بوي ايي كولمرك ؟ذب بولا عورتو يوجنلاور ملا اعل يوكل عخوو

 3 لمك السا ذوىسدقللار ,ديبنبدممخيشلا) اصلا ةمالءلاذاتسالا مسااهفلا جاتا ةوسنلق اهامس
 نيد نيناعووتنتا !ةنسيف كادو رصمب ناك نيا .سيراك هيلا !سراك سورعلا جاد ىمسملا سوماقلا :

 7-2 زيحتمه لا بتكوكلذل لءتفاظيرقت :اهيلع تكي هير ,وب> الا ةيطعخيشلا هذ-.ثاهيلع

 1 ءاملاملا نقم عفر ىذلا هد ةلملا ايتياطرأرع ابق دركلا 1 < يفةياملاءديناسأ لا

 كورتءالو عوطقمريغالوصوم راصف مهلا لح نم نسخ امه وادتس طلعو مه .ويم تلا ١

 ةاللدلاو ا دصقم«داذال تراص ءاص لب ةحاركت وبر طن مخنيدلايف نيقيلا ف عض نع مهبولق حو أدبأ

 لئلتوثيدحخلال اصتاام !اذتءالام 0 ىدطاةع اهلا ودمج انال ومو اد -ىلعمالسلاو :

 ع تا 2 دما تعنص 0 اك 0 3 0 ا

 8 ١ ع 0 يضل .

 قيفوتااوأال ّرعملاو قيقحتلار أر ماجد 1 تل حالقلا احاسصمأ وضايريتتسملا حاضولا 3

 ايبعوتيال قلايقاملايذ بجعلا لامي رقت ن ميت الاو بيرقل باحرمغ هلدجو فتعمل
 ةءالملا لضافلا ا: حاص نامزلا رم لعهلعءانتلاب ن ذاسلاتقلط أوكا مايالو ناللاونانبلا

 الماك ارديريصبس نت نقيا - ءهوعتنأر اذا لالالا نأ

 دوما الملان ومن دوصقلاي عورشل ناوا ا شه هلاداخمددح سرحو هلاك ردب هللأ ءاضإ

 ناقتاب ىببسزاح ثيدح لدي * هطاحو ىبفر هاقا هل تزحا

 0 لعب ىكأ تنس ابق © .هشو راو ه4 -ةقو

 نإوكن ريغ نم م يحصت ا نع * 3 * ميطبضوثي دحلا ا َّط رش ىلع
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 هب دلما هباصدح يف بوكا كلذ عضو و ينامالا يلا سوفنلا لب ١ لا قوي عتوفم ظءنأش

 فراغملا يعدي ن 17 .اءدري نم ضل يلا كاذب رسسي ناك مامئلاوزا رحالا عم
 'تاحرتبازلاو روفجلا يف

 ذا وهب عمتجا هنأ هف ىعوهربخأن اق مجرتملان ءدل ًاسورمصم ةبج ضفدع مو هوكشالبهتحددقتهو

 هنعهاصقاو هةمسطق كلذ فالاخ هنم عقونأ وهتاصلز 0 4 ,>اءانثااو حدملابهر ؟ ذودهنع

 لَ و ةسارفلاب كلذ هه فمع نه دن ءهنءكلذرهتشاولث 50000 نمناكولوهرب هن :ءعم وهدعب ف

 ' رس ههاهحر رغما ناطلس دس ىالؤمن | قفتاوا مهب ىضقن | قح مج رثملا يف هداقتعا نسح يلع

 ىدحا ةزسيفدل لسرافءامدلا وءانا ود ياهلب ا ةيواهلبقي وهوددهزتو ريخالاهعامجما لبق تالضب

 هياوح نم كالذن اطلس هلا رعوناطل لا يلا عب حر ”لوتعءاضواطوبق نععروتو اهدرترللا +ةإدنيةثامو

 لوقيوةلصلادر يف خيب ريلار الا رمت و قار وال يجات ماي دنع ناكوهنأرقابوتكم لا راق

 لها ةرف تنك اه مع تءروث ث يح كنتيلو ني ملسملا لام تيب نم كيل اها اسرأيتلاةلدلا تددركنادل
 كانك دل رش * يبءاضي اديرأاو تعاضوام هدرا الا كذرح كلوا: |نوكيف نيجاتحلا وءارقفلا

 ءا ملعلاهلاقامو كلذ يفهل هم ول هجو ركذ ديو كالذ ريغ عفان 'ي ثب كتقو لغشت نأ ىن ينك هللوقيوءامحالا

 حرش *وسوماقلاح رشق دا> تافدصا نم مع 5 رثمللو * ىلاعت هللاه-راديفمأ رمدتخا .بحف ءامالكو

 هئعدللا ضو ها مامالا ب هذمةلدأل ال ةنيئااىها ولا باتك اهنم ةريثكت افيلانامحالا

 يفد ا كا بيرت هبترلفاح سدفن باتكو هو ةئساا|ةمئالاهيف قفاوامم
 هيف عجةيمورديعلاةعضبلا ةطساوب ةيسدقلاةحئنلاو «قنلا بتكب ترث ىلع تايلمعلا يف ثتايداقتعالا

 قارشالا ةكحو نيقنلاو سالالا قرط يف نيمنلادقءلاو سي راركةرشعو يف يهو س وردي ءاادنناسأ
 شي ورديدتأ ىلا هخل أ اسار نوعي ةردب لها ءامنسأ حرش ف ردصلاح رشو قاف .الاباتك "يلا

 يلا ىمتنا نم افلا باقث عف راهنما دج ةريثك لئاسرو شيورد ظل يف ن٠«يةف شتفتااضي ًاهمسإب فلأو

 هز ومار اهللا تدب ب جح كسسانم مالعالا مالعاو بيبحلا اراثآ حاط همي بيرالااةغابو اذولا بأ وافو

 ةوفص ن«ىركبلام وتلا مادملاةفشرومالسلا دبع ىديسةغيص حرشب ماهلالا بويح نعى شنملا ماكالا
 قيقح يف توبثملالوقلاو قي دصلاةرضح بسن يف قوحرلا فالس فشرو يركبلابطقلا غيدلالز

 يلاغلاىهوجلا ن . هيل وللا طقاو ن_حلا يب اىلذاشلا مالك رقحتيف نئملا دئاالق قد تشو توبات ١١ لغن)

 جفاودلاورمص»ىلاههو دقة نس كالذو نيتسو عبس ة نس ىفا يلع هن زاجا هل بتكو ينفحلا ذاسالا دين [- اىفيفو
 حن»و ناخدلاةرجشيف ن اوذالاةيدهو لخلا مادالا عن ثي دح يف 085 ةكمكلا اوفا لع ةيكسملا

 ىل ىنب لسالاسإ ىحلاد.سس ف اهماو ةيطالاةفدلارارسانم نمل اًةروسىفامبف ةيفول!تاضوفلا

 دعاقملاو يلبابلا سمشلا نءيورنءيف .لباكلا يب رااو دوه ىنتبيش ثب دح خر يفد وهج لا لذبو

 ناهربلاى ريحبلا د# خيشلا ة طخ ىلع حرشو نيفصلاو يشانملايفةلاس :رو ةيددشق:!ادهاثملا يفةيدنءلا
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 بسابلا ىفاوجردأ اذامدحالاىلا « اهباودغ سانأى رديامو لوقأ
 بدا نزخ ىلع ىولاال تيدنقت *  ينابلو ريسدملا يف اهنع توسل

 ْ ْ (اضيأ هلؤقو ) ْ
 ةبجولكنءكالءالاا,بتفاظو# رضا ايا ةالغىفاثالفلاةادغ * اهطن» ليحرالا تدنش دهر

 دزالاو سن اربلا فاتر طخمو * اطدب سو سع تدساماجس دبع 0 2 الب ءامسلا ىليط اط قدو

 ربقلا يف علاضالاو يعاظع جبتس * تمأ ناو تديحام اهملع عب أس
 ريضصلا ةيقاع ريملاب ايلاطالو # ةربع ضيف ايةيكس ةياغ تسأو

 (اًضيأ هلوقو.)
 تاحرت مث نيبلاناطم تدش ه مايالا ثداوح لءف كاذكو #* ةيدغ تهل اهب ةاتفلا عن

 مايقودعاق ن 1 -1م2 ةادغاهماح رل تملجو مالدسإ 5 راوك ١ تاباثو

 اهقالخانسح سفن فطاب *# ماسشيالاو نزاعاو اكلاريغ 3 يف اهدعب نم تفلخ ام

 مالك نيلو ماعطال تفرص #* ةيانع مث لعبال ةعاطاو ماحرالاة[ صو وهتيلغتابج

 اسط ريق يلع اموي ادر اواي * ماشي نوصغا رحسا هلا ر * 0 اهكباف مراكملا كالت

 ماقك اقللا دنع ذل أت *+ ىض دقات فت نكدقاط ٠ ناقو # مال جش نم عجارمث بف

 مالعالا ةنباايىلوةقف بيس * ا

 عدلا اهدعبج جوزم م ماقللا اذ_هيفاافك ردقلا اذ_ه يفو ةلاطالا ن وح 4 1 كلذريغو

 دعب و ةرهشلا ن٠ ه.لعدي زهالام غاباساو هريغو لام نم هغمحاءتز 5 امعتاد ىت ولا شو

 كلل تارا راق ألا/ راش ند دوف ذولا هياعترثكو ماعااو صاخلا دنع هاجلاو ردقلا مظعو "ا

 كلذلبق م 0 ناك نيذلا هبا أ ع ابحت +او هرادمزل ةيحان لك ن. اهريفاذحم انين دلا:هياع

 قلغأو مجرألا لخادب ف كت ءاو ءارقالاو سو ردلا كرو ضارغالا نهض زا ردانااينالا
 راورتندلا فليب وا ة الا الم ةاره ان نيب رصملا رباك ا نقدا وا ايادطاذرو بايلا

 دوق“ لاير هاهم تبزلاو لسءااو نمسااوزرالا نم الام او ربلا نو ابدرأ نيد هلع ع

 كني ىاطصن كلذكو ناضمر يقكالذ' ناكؤ اهدرف كلذ ريغو اعوجَوثيدنهة شالا واكب
 رضحاموهاجاوي نأ ريغ نداعجتر وام ماج رم واههنعبجيتحاف هلا |رمضح واه ريغو ىتار د:كسالا

 مدقؤ هب قيلت ةورذ هيلع ع اخو هنزايزاوهر ضد هيلا بهذي مرض ميلا هيف رضح ىلا ةرودلا يلعاشاب نسنح

 دربال ه دن ءهةعافش تناكو كلذ ل .ةءاسهوءدعأر انيد فلآ هتميق ةةابعو رسب اخ رءاذو د ءءاناصختل

 همر لكاههض راهأرت ّ تسمي لبذل دارو وة ةيلاضرأ ة ا

 هلزوكيسو رظتنملا ىدوملا هنأ<يفهلرك ذو ابوتكم رازملا اغايدمحأىلا ةرمل-رأو لاخ !يفاهيفامذغتو
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 كاع اهتفدوا ريثك ان زحاجلع نزف نيغشتو تس ة:سيفهئجحوز تناموهخانساتءاو هباظ يف بغربو

 مزالو لب دانةؤاشرفو اروتسو ةروذةهو اماقءاهربق ىلع لعوةبفر ةديسلا دهشجفؤرءلادبشملا

 ودكسكلا وديرثلاو ةىطظالا مط لمعيو نودشنملاو ءارقلاوسانلا هدنع عمتجمو ةريثك امايأ اهرب
 اهنأ هب نكسأو هه فون! ريكص ا ذملا ةربقملا راو اناكم ىرتشاوتابرمشلاو ةوهقلاو

 3553 دئادقب وداهاث رو هيلع مه ري وكلذ من لبقش قارا ءارعشلا هد. هقوانارخأ هب تدب و

 هلوق اهم ىلدكنون# ر هش. ةقن رط يلع ةتشدملا هفاروأ يف ف هنافو دعب هاهم

 فاول دي غرو ايلا ع لا بال :قررك < اوارب نع ل ذاعأ

 بئاونلا تايداع ىماظن تفاحو * لئامش تشملا نيلا دي تباضا

 تئاقحللا نيطن حر يلا دوعأ »<  ةريخس اديزتزز امااذا ٍتنكو

 بعاوكلا رغما تازرغحلا نم « ءاهدسب وتديوىلىوطت ضرآلاىَرا
 براختلا ريغ قالخالا ف ثكيالو# ايماوإ_1لاو دوملاوىدستلا ةاثف
 تالا ارك نم موق ةدليمح * اهؤادر مدت سبأ اذ تيداف

 بتارملا قوف ناوضرلا هبحصيو. # ةلاح لك يف هللا مال اهذلع
 بداث لك نم نزلا ريثي وشب * 5 ةمامح تحانام ىهدلاىده

 ( اضيأةلوقو )
 نيصلاوركاذلاب سفناامومه ”لسو *:دقتاو ةدي ز ىت ال نولوقي

 ركفلاو ممللاب نازحالا فائخيتا # ةهبخو لكن 9 ناكشالا ل أو
 رصم نمركشي ىلعالاث دجلا اها ةبيبح قارف نه لست يل لهو
 ردقلاىلا يرجي ردقلاو اهرححب * يل داعي نآالا:عمدلا ىنأ

 رمعلا رخآ يلا يرئاهركذئدل * يم_ ماد. لازتال ىنورت اهاف

 ( اضيأأ هلوقو )
 .ثواحو تشملاىهدلا ريغ نما * اعورم لازيال يدا وفل امو ** اعطق» ىجضأس ناللام ىيلخ
 .اعمألضفلاؤنسحلا ثاذةدييز * ىجهمةفيلأ نمقارفالاو * اطرصمتركذت مأ لحرب "لأ
 انك برشنساساك تبرشدقل * امه اهطقناف:ىانيع اهب رقت *  ةذللك .اهبينع تضف تذد
 :امقَتم ينرعل كرتأ لف تيكب ١ ينناةكخمي يحض غلبت نش + امندمكاز٠ نعد تب رشات

 (اغيأ هلوقو )

 عجارتمأ يب ايفدوعيل لهو # بقاوعلا لي جاريصلا يقناخ دقف# عفرن ةبحاالا ىرك ذ له نِلَج

 هبدايسلاىلعابتييىلات راسو * ةوذغةبيملا ىنع تلجز دقل * يعاوكلا تا: الا كلب لضول



: 5 
 ىدفاقازرلادبعرمذ>وةد_عبلا قاف آلا نه نيذفاولاو نيدراولا 0 رك 1و فوضلل ةنعطالا
 ىريرحلا تاماقمةءارقو ةزاجالاهنء«سملاوهيلاريضخهب عمسو رصم اة هو رارايدلا ند سيئرلا
 يوغا /اهيناعبد مهني و تاماقملا نم 0 نوخييش س ردن نهدغأ ر فدع هءلا بهذي ناكف

 انييعت 7 وو و رث هيلع علخو هيلاهدعصأو ا . عد 1 اكو

 ةراسلاونيمر 1+ ارتفدب ةليزجةفولعهل يأ روق رخو بشل زرأو نمسسو ممل ومآ نم هن 108 رالكن م

 نوشمحوةئاممردقو هناك رمغلاب لبر زج بارك موس م انف هنأشةلودلايملا يهمنا ورابنالا٠ نه الالغو

 ةلودلا يلا بلطو هتيصرشتن اوءسمأمظمف فلاوةنامو نيعستو يدحا ةنسف ثالذو موإ لك يف4 ذف امد

 انادهاهول_صاووةلودلار كأن .تالسار ااهيطعت تنهار تو عنتم مباح اف ني« تو عبرأة نش يف ف

 زاجحلاو كرتلانم يحاونلا كوله هبتاكوقاف الاىفدرك ذراطو قي داندىفةنيمثااةعتم الاو فدتلاو

 ةديعباادالللاو راز+اونازنونادودلاو برغملا كولموقارعلاوةرصبلاوماشلاو نولاو دنطاو ٠

 ةلا اواسرا ًاوةبيرغلاءاي ثالاو تال صلاوايا دهطلا مهنم هيلع تفدارثو ةيحان لكنم دوفولا هيلعت 2

 تاطلسلادال وأيا 8 4 للا اراب 1 هش ةدْلاةدظع ةقلطاةيحعصونازف مانغأ نم

 لس ري ناكف ةيشاوطلاو ديبعلاور اولاوا هبل رويط ند هلاولسرأ كلذك وامقوم مط عقوف ديا ذيع

 فئارط نم هان دانا سأ املي اق٠ىفه.تايواهدن ءكلذبرغتسملا ةيحاناا ىلا ةيحانلا فئارط نم

 او ريشا ذوفلاو تامزملاو ىداكلاءامو ةسفنءا عا !ةلرغو اس تبرسدالب و نميلا ءاعنصودنا
 هيف اودقتعااعرو دئازداقتعاو ةريكا ةلزن»وةميظعةرهسش برغملا لأ دنع هلرادو لاطرالابءاش

 اذاؤ الماك هديج نوكبال' قب هلصنإ و هرز» ملواحاح رصم اد رواذام هدحأن ا يت>ىمظعلا ةينابطقلا

 ريؤتسإ وهب واتا طفح وءدالوأو هد ةءانصوهتطخوهدلب وه.ةأو همسا نعدلأ م مهدحأ هياعدر و

 اذك ةدلب نءنالفه|لو يف هدلب وهمسا نعةلاس لب اق نم مداق «يلعدرواذاف ةقرو فطلب كاذ نعاذه نه
 يديسعن لوقيف بيطن الفل لوةيفهببرقوأءراج ف صو اقباسءريغنمهف عن وكبنأاما راخنالف
 موقيفاهرواجامو هرادو هن راح ماب هل ريسشو هتنباوهدحوزو نالف هدلوو نالف هيخأ نعدلأ مث

 مهارتف رصلا فثكلابا, /نككاذ نادقسي وةراتدحي-وةراتضرالال مشو دعت فراق ل

 ل نإ مدق مهخم لخد نم لكوبورغلا ىلا حايدلان 1 هبأب ىلع ناعرخ زك هلوزنو ج لا عولط ميأ يف

 نب تالصو تال سار هيلأيم ئضعب و هانغو هرقفردق ىلع ان ١ اروأ ة هةضف تاروزعماا اش هاوجم

 ائاكفةلغال ارادقع ولو قروةعطقب مهنمرفظ نفةبوجالاهنمنومنليواهئايعأو | مالعوهدالب لهأ

 هياعهحوت وةمادةلاوةب.ظابءاب 00 1 اظفحو قالا نسحب رفظ

 باتكو حرش ىف ىف عرشو لقب ملام كلذ ىلع سقو هداعي.» مول ىلاهترم-خ تءءادوهدالب لها موللا

 سشوماقلا رش لثم رهمتشم 1برغلاو ماشلاومورلا يلا ان ير ءازجا هنهضي ويلا زغا' م ولعلا'ايحا ش



 'ميناسالا رك ذيففاسلا قب ول ىلع ثيدملاءال يف عرش هثيدحوم ريذ اولقانثو هيلا مهب ولق تب ذجحاف

 ةياوالاب لساسملا ثيدحلا هيلع ىلع هيلعمدق نهلكو ةفلتخم قرط يلع هظفح ن٠ نيجرخ او ةاورلاو
 كلذ نم نوبجف ني رضا عامسو ةزاجا وكلذبادنس هلك هم .جرخوهناورب ةهجرإا ثيدح وهو

 هستكلا لك اوأةءارقنمدبال م َْظ 0 ةزاحاهنم اودطو هلا او.هذ مهزالا ا صعب ن نا مت

 كح قاوع شاف سانا ٠ 16 عار نسف“ او نين الاةيبادلاب نوخيش عما عامتجالا ىلع اوقفتاو

 قوذيشلا يو *«خيشلاو ةطلا لهأ ضب مباع مهجتجاو يلوح. شأأ نيسح ك٠ 7 - ءا رش ىراكلا

 !ةايلع ىس سانلا يف لقاث مد و اهريغوةطألا لهأ دنعربتعمريبك لجروهو تكلا نزاخو دجسملا مامأ

 مهريسغو ىئارك الاناءيلسخ هشلاو يلا اطل اىفط هم خييشلاو ىعاجسسلا دمحأخييشلا لم مصهزالا

 رباك لاو ةماعلا نماهريغو حا ونلا كالت 9 ءعمتجاوهردق مظعو ياش ادزاف هنعذخالل

 عطقنا كالذدنءفام.ظءاس ردراصوةباردلا ىلا ةياورلا نم لقت اف يف اعملا نويدت هن وسملاو نا.ءال و

 ند يش ةءارقدعإ ةعاسمجا يلع ىلع ول هلا منع ينختسسا دقو ةيرهزالا نك ار

 هعمشبو هظفح نه هتاوروهدذ-لاجردرمب ولامعال الثا ضفوأتال_ 2 ند اثي د> حيحصلا

 حتفاو ند ,رمدملان يسر دما يف قيسأ 5 مق ادودهعب م مهنوكل كلذ نم نوبج -- ؛ىكالذكر هشلان 0 تايب 1

 تليف اون ربشتدادزاف رصعلا دعب ةدوزءملامايالا ريغ يف لئأ هلأ ارو 000 ا اسرد

 نءريثك هاعدو مسمي ذو نوب رمصملا ةئيه فالخ ىلعاهنوكل هناذةدهاشمو هعامسأ ةرحا لك نم سانلا

 يلمتسسااو 00 وخع٠مملا بهذيفةرذاف حالو هلجان ءاوامعو ممتويملا ن ا.ءالا

 تالاسا لا ضع وأ ىمرادلاوأيراخبلاتايئالثك ةيئيدحلاءا ازجالا نمش تيطار قف ءامبالا تاكو
 مهيديأ ني 1 سلأ فاخ نههئاسن وهنا و هدالوأو باح اوهباحأو لزملا 0

 قيسنلا ىلع ياسو هيلع هللا ىلص ىِ و: يلعةاللصلاب كاذ نومدخ م“ 2 رقلاةدمدوعلاو ريثعااب روذعلا سماح

 جيراتلاومويلاو ثانب ثلاو ناييدلاوءاسناا يت>نيعما سباأو نرش اءامكسأ اعلا ب كو داعمملا

 3 هأ : اراك قباسا!ن م ني 00 7 0 5 كلذ تحب خبشابت كو

 3 لوط ةلانكرد أر قال ةداندلا 0 يدقلا مالا

 ءازجالا درسب تاقوالا بلاغ لغ_كن ا:كق الذ ريغو ةيكبزالاو ةيدعملا طبغ لثم ةهاّرئالاهيلا

 0 اللا ةهوجوم ةرثك اروأيف و غسنلا ل ءتاعوملاتاوشب نيتكوهو:اهريتغو ةييدالا
 ىلا اوعسف رادرتفدلا ك بويا ًاويناردنكسالاك يبو وطصم لثمرابكلاءارمالا ضعب هاب ذجياو

 .لمتو يرا واي رتشا و لالغااوةلي زحل اايادطاب هول_صاووهسورد سااجروذحلاوددرتو هلْزمأ»



 مثالا فيك قيم جف لكن مدصق ىذلا قوحرلا بذل لولا ريم ماظملادنسلاديسلا عمت
 ميظمتلا نيهلحأف ةب ةبمأن ري | لعف ىلا هيعا ودو ةيماه هتسهتلازال ماهب رمل خشب 0 .

 كلذب ريدج وهو ىصخت الو دمت الباد[ أب ةعماب د أتم يهقالا هناك

 ظ ليجداؤفلابولسملكالو * ةنيثب نانبابوذخملك اف
 هلآ لغو ىعالا ىن :اا دهمان دم يب ىلعهللا ىلصو هناواجو هاواخ يفهناوعدااصو هناكرب ن هاو اغ هللا داعأ
 ْ ريهشلا يسوم نيا اصنب يلعري دقلا ينغلا هال وءملا ريقفلا ديعلارثثااو ملظنلا اذه لئاق 5 وهبحصو

 ,دلاولاموحرملا ب كو قيقاوت 0 ا نماريخة.وبلعحو هسفنر ورشهللاه شح يرواشلاب

 هلوقب ظيرقتلاو5 زاحالا هلأ سي

 برغلاو قرمشلايف سمششلاءايض قوفي * هؤانسنماي ]ءلارخيالوما

 برقلاو دءبلا يف عاشدق هلادهزو * ةمكحوا,ةفنامعنا|ثراوايو
 برالا اضق زوفي أهنم ةظحاللم * 8 1 ١ امظلاكديبع

 كلا يلع قوفي يت> هظيرقتب * ةزاجاباةكلااذهيف لابو
 2 نامأ يف انه اشيعو * ةمارك هم شرملا هلا ؟ ابح

 برقلاو  لذضفب مك ازا حو نسحب * هباسد موب ربجلاب مكلباقو

 ىاقلا هصالخا قف وتلا نرآةيو * هماعمالعأق اف ١ الاف هثيو

 ا مجحعلل ثوعبلا دم * اضرلا ىلعيف رشرءلاهلا لصو

 يبق مهرك ذبايح يدا موكل مهلكب حملاو ل | الاب هءرثاو

 يرتشاو بتكلالةناز> هيف لو هزالا نءبرقلابهب فو رهملاهعماج بذل وباكسدأشن أ اكو
 اهماظن لم' ةنازكخاب عم ضواذاهنا هونرعو اذه سو.ءاقلا حرش هي للا اجا هضوو بتكلا نفةلمح

 اهفهعضوو عِفجْزد فاأ ةئام هنع هضوعو هماظن كاذ يفهويغرو اهريغ نودكاذب تدرفناو

 : ورخأتلااهلفغأ ول نوننلا عم ىلع ص ريو يلاعملا جرديف يقريو ملا مدخي محرتملالزي لو

 فلأو نيمدقتملاب نب رخأتملا ني دحلا قءارطلاصتا وثيداحالا يرام ود ديالا باسنالا + مك
 مرح عماج» هادكال اللا ةنقي ومس كز ءىلال#: امث ةجزيسجا 550 اتك كلذيف
 ككاو ةئامو نيناسكو عسل شن ب ل اواىف كلذو ىف :للا نيدلا سمشدحسم نه برةلاب يدنف)

 هوسأوو هياوسأ ائساو 4 بلاوي وديا وق دج اف نايعالاو رباكالاب ةرماع كاذ ذا ةطخلاكلث تناكو

 ارد ةءارقب مهزد 0 ١ ,يقرومامتو دئاوذب مهد_يغيومهظعيو ففعتلاو ينغأ مط نظن وهوءوداهو

 اممغ هنوكل هنرشاع٠ىف اوبغروةيحان لك نم هنرايز يا اوأاو ةرج لك ن٠ هيلعاولبفاف بازحأو

 ج ركلاناسل ضعف ولب ةيسرافلاو ةيكرتلاةغالاب ف رعي و مهاكسشو نبي رعهملا ءاململا ةزوضرغا ل



 000 عدا د

 طه ريو ىرهوملا حاحص تلف * اسواق هباف دقام فا اذأو »ب .اسوءاةلا ضن رملا فيي رمثلا حوش

 اييَعا انيوالا ةرهج كالسيف د ىهبلادفدص ن٠ ءردل نإبأدقذا * ي- وم ىتلأ نيس نئئادملارحس

 هارون نه نم حابصم نمرانأف د” 6 هراتخم ةناسقتأ #*ئ يفرايتذاو اهئاف العلن زيأو

 اسلدتوإ_ثك كاسحبالذا * هج ىنثيالف ديرفلا م اسست هترصباف .ىغلا نيع
 ان رمععي ف. رشلا يالوم ميديو.* اميدقت مرن رمش هللاف #2 هدم ن 6ع زجاع يمظن ناساف

 اي تعال دعس فلا د ةراظن ةدملب ىلهح وت اذاو نو اسوأ و ةادهلل نفق لح 2

 اسقم قاطيال اليزج ايده .* هدخل مالا عمةالصلإ يدهأ

 اسم انانيلعأ نهوىغكترانءو # ىفتر ملا اذهو بحعم ل الاو

 اف هركذأ يطوشرفلا يرواشلا ىلعخيشلا ظ 2 مجاري يفتاظإ رقت || ضمعل 0 ذدقو

 ءاغلملا قطنههلل دل !نيعتسن هب وميحرلان :,حرلا هللا م أ هصأو طوشر ذيل مجرتملاةل>ر نما نم

 يلعو ناندعدلو دس ديما د ا مف

 نان لسلك معرفتي قهاوشوابأ طدو قن ”ارطوابعش مولعالناف دعو ناولملا بقاعتام همحصودلا

 م0 هابل سف رداكبت 0 ...ولا لجأ من با وبلوصجو نت دال

 : ما نايزلارخا هحعش ون الوسم كح ناسا تلا سنا نهتووانل الاب :اد 0

 هللا نمدقوءد وجو هذه .رمع لاطأو هدوجوب هللا انعنتم ي هترملام» رملادبدلا ان الوماشرلاةقثلا ت تلا

 ردصلاعس أوهب نيعلا ترق و حرفلاةياغبأن الدخل ديعسلا علاطا كهف ناكفدعصل اهمودقت انف رشوانيلع

 هحد٠دقو ةأك 00 ل علم دلطاَدمو حرتاو

 قافنالاب نيق_ةح ا ةئاخ م امطالطبلا ةمالغلاانذامسأواذ زذع.شأ هوم العءالاءاملطلا ةداسلا ٠ نمو

 فكلاكو دهاشن . 00 يودعلا ىدن يمضلا ىلع خيشلا انذاتسأ اطل م

 سأرب 0 هيلا لا> رلا شت ناب قيقحو هيلع ىنثن بريدج ف اؤدوهف دحاوب دغتال
 انتدإب طوشرف مدق نيحه.يفتاؤ ىذلا ةعاربلاو ةعادبلا سرافو ةغالا

 عام لضفدوط نمهبمرك ] * يفازملا سيفنلاريطااهءاجذ... * ؛اضرلا لك ا:طوشرف يف لحدق
 دب نيدومب ذفاذه لج أ نم« هتيسغ هلل: نامزلا دا * اضقلامونومهوجرت نملسأ ند
 امانف كاعلا يملا نوذ احا »و يغقناو ىلون امدق هواورو + همل مدع دون بو هدأ اسجحم

 اضن هن» يذلا س ًالادي_ثدق #* هناف .تانللا ىلع اه اهسال د« اضأ قيقعتت اهميغ لازأو

جفت وشرف هياتسمأ
 املا يت>اهراطقأ تجابثو دع از ر

: 

 ئشفلار اراناثحأفناكن * اندلع نم ايهاذ ىلوت امل



 تل 2
 دبع خيشلا يلءأرق ةوهزاجأوهافل وه نماريثكوهقفلا يف للا دبع خيشلا يلءأرقف نيئمو تامة: ديف
 لاق هناعومس»و هنأبو ركع هزاجأوةقرخلا«.بلأوةيلك ةمزالمهمزالو ذءءارمصتخم سو ردبعلاو .,جحرلا

 ماركلادهاشملا نماهيناموامايدأو | سانخأوأ ماملع نم يىلهذدو اء : رمذم لوخ د يا يتقوش ىذلاوهو

 يور بهزجاومابحالا مار ل هيلع قو ناكيذلاناكو بكرلا عمت رهضحواهايؤ ر يف تقاتشاف

 دلو هرشاعن 1 واو ةغادلان اخو سو فلاوةنامو نيتسو عبس ة:سرفص عسات يف ريع ٠ىلادرو م

 يوما ها هلاك تقولا خاب أ سوردرمه> و ره ءاملع قم هينا ىءدقملا ىلع ديسأ| هع

 هل فةثوهملعت اودهشوهوزاجأو مهنعيتانو مه ريغويفبادملاو ديعصلاو ىديلبااو ينفللاو يزهو هْللاَو

 رهشاو هلاح قنورتو هر ٠ "1 2 جار يت>هربهالاوو ناب نعا دختك ل يعد هنأشل ىتعاو هظفحةدوحو

 تار مث العد دلال رفانوةو لرش اك و: رخافلا سيالملا سلو مالاو صاخ ا دنع 0 خ]

 ىلع 0 هلل ا ل ليعمسا و مان بر ءلا خيش همر 0 و هئاملعو ناي مَ هرباك | عمتجا

 كم ترو طايمد 08 ب 1 لآ تأ اهلا يلا لحرا كاذكو هوربيو 00

 1 و اهرباكاب ةرماع ار هش لع تتاح نيا رارمةع ظظدلا زدانلاا يقانو ةروصنملاو

 فامدصطو مهزاجأو ا 58 :ءىلتو كول_سلاو ميلاد و ىحاولارباكاب عمتجاو عيا

 حاد بو تارواحو فئاطأ يلع ىوتحمي رد ءلاو هلا ةلادال ١ يف هتالاقتن ايف تتح '!حر ةدع

 60 كلذو لسِينلا ل ابافو نب راونالا 2 قب ل اب يبس هأن 5و ام ضارإاجم تناكتءمحولارثاوامظنأ وع

 دلوملاةرايز مويافولا ين :؛ انتاداس باحرب كلذو فاو ةثامو نينامتو نيت هللا : لم زن حرش رشم عب <« ١ اسءأن ال“ ||

 ةدعيف هنأ ح سو. ءاقلاحرشىف عرشوةغاصلا ةلكوب 000 ؛عملاسغلاةنطعإ 2 داتمملا

 خايشأ ولعل !باللط اهمذ م. ل فاح ةممأ ,لواهلمك املو سو رعلا جان هأمسأ دحر شع ةعل رآوحن فنين دعب

 هلضفب نايل ناز 3 هيلع مهعلطأو فلو ةئامو نين اًعوىدحاةنسىف كلذ وةيدعملا طيغب بولا

 هريصع يف لكلا خيشهيلع ل ريتاج ماعلا راقت هيلعاوم .,ةكوةغال لع يف هخوسرو هعالطاةعسو

 خبشلا وريم الاد#خبشلاو سور ديعلا نهرلا دب ءديداور ,دردلا دم اخي لاو ىديعصلا يلة خس لا

 تايزلادم خيشلاو يوأربلا ىسيع خب شنااو يروهجالا ةيطع خيشلاو ىل لادا خيشااوىوا دا نسح

 ىلع خيهلاوتا داسلاراونالاوبأ خيش ثااو يراوطان نس خعإ ملاوي وعلاد خي ثااوٌةدا ايعد# خو ثلاو

 يسدقملا ىلع ديسأاو ىكملا د #تمحشااو يف دملال ياخ نب رداقلادبعخ سدر لما رذ ىلعخ .ثلاو يواذلا

 نة رلادبعخيشااو يواتب رخا دم خييشلاو ى رواشلا يلعخيشلا واح رج يتنمنمحرل دبع خسيشلاو

 ارضاح كاذذاتناو هياع ظرق نهر>اوهو يدب و لاب ريهشلا يدادغرلا درعسد.# خييشلاو ىرقملا

 وهوفاأو ةئامونيعستو عب رآةنسةيناثلا ىداج فصتنمىف كلذوالا حرا !مظن هبتكو

 ١19 ى قرح «



 50 ا :8-

 ١ وبهذو ةفئاط مهنم عمتجافةحالسا ودا وهون اهأءوأروأ مهند هوفداصن هلك اوراص كيلامملانا مث مث

 رافملاو كتلاد الو اراضو بك الاف قالوبي امه زد الدلان ء اصخعش مرعم لسراف اشابلا يلا

 ناك هناكو كيبل يهم سسا تيبب كبد ىمنكسو قي رطلا لوطن مماع نورفصي و مهبنو رخسي
 سهم امويىفو) دؤنرالاو ةيجو,اةلا يلءىدان وهراغالاف ةاطاش | (نينثالاموي ٍفو)هلج |نمهن 5

 علخل مويلا كلذ لق مهزيملو هورب اوناكو اشاملا أولب قو ةعلقا يلا» !سصالادعس م ( 0

 نءهودجوام اوزج> مال نيب راما يلا ةدي رخو وعش ودع نمار ملا مب

 ةلودلاىلاىرطط دحاو ةيك ذل رو مط وخدةإل ىفلا ا اكو عمنا و ميك 0

 نامثعو ديعصلاةراما ادإةةهيدارملا كيبنامثعو ىلاولاكيب مهارباةدي رحتالا ونيعو لالا ةقبقحم

 ىل<و ةديرجتلا ليهشتب هديقوهلباقو نامأ كيب يلعادختك نسح كلب دا مرض >ًاورةغالا كيب

 هعجام فرد قح بلاطملا هيلعهجوو كا ريغو نمسلاو زيخغاو محالا نم تدبلا فو رصمو طامسقبلا

 اقياس ناظف-ةسماغأيلعاو نوه رهقب تام تحل زي ونا دتساو اهنهرو هك الما وهعاتم «عابو هاوحو
 «(ىلعبقلا ىرسس٠ رمشع عدباسا قفاوملاة جه ارهشن رمشءىداح ىفو ) ةيشيواجلا ادختكم واعجو

 اوامعو مهتريضحيد_بارسكو 'ارمالاو ينضاقلا ريغحو دسلارصق ىلا |شابلا لزن وهعرذأ ليثلا يفوأ
 ىصقن مثاليلق ًايشالاءافولا دعب دزيملو ةدايزلا تفقوتمث جيلا يف ءاملايرجو داتماا كنشلا

 يلعا اوبكنا واهرعس دازو لالغلا تطحشت و سانا تحضن يراصلاىىلا صني :اليلقدي زيرمتساو

 31 ن داليلاذخأ يلع ىدعتاايف ءاردالا عروش اضيأ (هيو )ءالغاا او تحالو ءارشلا

 لكولافأ ىطدم يلعءارهالااشابلا اص ( هيفو ) جاحلا ريم داليا 18 و مهريغو يا

 همزال وهيلاةعاقلا نم لزنو كب مهاربا هلهالخاف رقشالاكبب نامثعاب نكس ناكدقووراد هلاولخو
 راصو 0 موال اب ناكوذلا فشاك ق اح كالذك و ةسبلك ةمزاللم كو مها اعل

 رحاسلاومالعالا مع انكخِيش تام ©« نايعالا نهةن 50 ركذ # هعدنو هسلج د

 . .مالكلا لبس هللاذملا حلك للا نم ضاخو جف لك ثيدحلاوةفالا يف باج ىذلا ماهفالاب بعاللا

 .ةل>رلاو ةماهفلا ةدعلا ىف ود وما علا ودو فورعملاو ةفرءلاوذ مالقالاوقرولا هلدهاشلا .

 .نبدمم نبدم ديلا ضيفلاوب (خيشلا رئانلامظانلا ىلوصالا ىوحنلاىوغالاثدحلاهيقفلا هباسنلا ل ا

 ل ةنسدلو ه.سنو هسفن نع ءرك ذاذكه ىنالا يدي .زلا ىنيسحلا يفت رم ريهشلا قازرلادب عنيد و

 ارارهجحو للعلا ب اطيف لكر اوهدالسب أشنو هطخشتي 1 هظفل نم هتعمس كفل ةئامو نعل آو 3

 .نيد#دنسملاو ناقسلاهلث اد معو يملا ليقع نبدأ نيرمع خيشل ثااو يدنسلاهللاددعخيشلاب عمتجاو

 36ج سورديعلا نمحرلاديعديسلاب عمتجاو بيطلانباو ىحنبنامياسو ىحاجزلا نيدلا ءالع

 -هعوجرو زميلا يلا هباهذدعإ فئاطأاب لزنو نيةسو ثالث ةنس يف ىئئاطلا ينغري» هللا يع خيشاابو

 :لاذدم 0



١ 

- 

 م و ذخأي مالع ليبسهنعا ولزنو مهنعاو دععاب .:و نويلبقلا عنمتف لييخا دئارح لعاوفقوو رمدم يل اةلنخحا ّْ

 رهد ف شاك يفاءص» كَ رصعلا ىلا او>ارتساو مهءايخاوبصنو اولم اكتاملفا ولئاكش.ق قد>ةحاو

 مث 2 هد.سىلامذوك لام ةس 2 هو ىنلالا كلب دمت كيل أ# ع ندوهوكي لي

 بهذوهعابتاب كيب مساق ب دكر ءاكب مهاربا ىلا بهذو هعانثا امي لودبملا كيب دم بكر

 | اد وجا وجو يواز ملا ف شاك نطصم ير هعاناو * للدالا يف هلال كب دارم ىلا

 فرو ذملاب كيب مهاربإ هل بتكف هيخال قثوتساو مهيا اا ٍتهَذو دليلا عبد لطاشلا
 ” كلذلعفاماذ كب ىلعو كيب نسح نع درفنا يت> ةريخالا ءاشماا دعبالا روضاعا نه دك

 كيب نامثع مهر هقجا: صو كلب نس عب بكرو قافأ مث كب ىلء ىلع يْغو' هييدبأيف طقسامهقرافو.

 6 56 كيب دو ىشبحلا كي , ىلع نءاضو.ع ىمأل ىذلا جس مدلاب ف ورعملا كب ملسو كب نيهاشو
 كب ماس نع اضوع ا يذلا كب يلعو يولملا كن اوطر ناش رع رمت يذلاكيبطاصو

 مي ايا كناك ثيِح ىلقىللا !و.هذواراد قيرط يلةءلقلا فلخن» عما بهذو يليعامسالا

 ىلا كبب اب قوز سم هدأو عم هيب راكب مهاربالب اقوكد نامثعرضح او لاودالا ب باقمن احق

 مىعابت نا عرشو مولع ودل اولا اقوةيرايت>الاوةبأ اةاج ولا مهيلا ثريضح مث اضي 0 كيب داع

 ا اخد راهنلاعلطاملوةدعقلار هش نيرشء يداح تبسااةلي لوطن رمعم لوخديف

 نويسرال هزثك أ أو لا امو هقحاذص هعموذت ؛داأ قشو كيب مه ها ربا لخد من ادور ةلاجاو

 هو ي واقر كاك نادت ءمىلاولا كيب مب مواز بوجودي زل كر لخدمت عو ءوردلا

 كيب نامشعو اغأدئاق واغأ م ءاسواغأ أيلعو ريك ||كيب اعد هورادرتندلا كين ب ا ىجرالكلاك يب

 مع ”اوغأآو مهناش هءكو وقس ولا كين مساقو لوبا سايناك ىذلا كلب نمحرلا دب ءويم.هاربالار ةشالا

 ىلءامسالا كي نامتع# © وةل.هرلا ىلع ل زناوع أرح ملا قي رط يلعن م لخ دهافكيب 00

 مرفاشن 3 واضيال و.هالس اب ناكىذلا ىج رينادلا كيب نامشع و ىناالا كيبدمح ىه و واسعأ دابا خيش

 قالوا مطوخ د ملف اءطقن 1 ا ناكنم ف الخ رهظلا دعب ىلا م هر ارجتارمتساوممناوغأو

 اعلطو هتبحاشاءلامهذخاف ارا ف ذاك فطص.كالذكواشا يالا أسلاف ليصبا !اخأ قطضمامأ ومو

 ءارمالا اهب 5تو.اارثك أو ىرج يذلا اوسنو اهباوثاب ومبمتويب ىلا'ارمالا لخدو ةعاقلاى لا

 ميرملاب ةيماءاهو دجواومجراماف نييئاغلاءاسن بااغتامو مهؤاسن'يىقب ونوعاطلابن قكلاطا

 ال ام لدد تدب هل ع نكي نمو ها سعأ اوامعو مهشارف اوددجو نهوجوزتاف مدخخلاو يرا وطاو

 'ىشاهمىتب ناك ناةدعلا ماةرظناولاحرلا سل < يف سلجو عن م ريغن« هيفاس:هذأو توهلا

 - ةفئاط ىلع يدان واغأم ب 0 (دحالا موي يف و)مىحا وزاومطاو. ء.| ومهرايدو مهضرأ هللا مم مند 01

 01 دود نا ادع اب 30 ؛الورفساابما وشااودؤارالاوةيةوياقلا»



 يارا رشا ا ٠

0 5 
 0 وب كلذو يمافلا بك رلا هّتبحصوةوصملا ن نم جالا لحرا وةب روغلانك اكدو -

 اميق«ناك نه ين ؛اومسروةعلةلابناويدلا اولمع (مويلا الذ يفو) ةدعقلا ىذ ةسغدحال موي لحراو

 جورخبانام رفاويتيكو ان دنطياناب رجلا ادخنكن سح وريبكلا كيب ب وبر اوفنق نييلبقلا ةعاج نم 7
 اوهبنودلبلا عر اوشىفاهح ص يفكلذب ا ودانواغال او يم اولا اهذخاونامالاو نمالإب ر >اانام رفو بيرغلا

 انالا لز(سيملا موييفو)اسا رح زك سلك دنع اوسلحأو فارطالا باوبأ ل فق و بوردلا ريمعت ىلع
 رايدلا نهدصاق ل سو (هينو) اللا يلا جو راب كييلامءلاو فاوطلا 3 جال | يلعن امرفب ةادانملا ءاماو

 ىارفعزلا تينب هولزنافنوعاظلا, نيكلاهطاءارمال قبو كب ليعمسا ةكر باطن نيعماغأ وهو ةيمورلا

 تقوةليالا كالنيفو)ةبوقعلا قحتسي رهظلا »ب رخأت نم لكوارط ةيحانيلاجورمابةادانما اوررك و
 يلا جر>واهحبص ىف لزتةارط ةيحان ىلا هجوتلاو لوزنلإب هياعاور اش أوا شالا ىاءا مالا عملط (ب رغملا

 تاشاضلالا يلءنايداذراهو عراوشلاب ىلاولاواغالا فا طوءا مال |ج ركل ذك و هيلعاو راش |مارط ةيحان

 ةيرايتخالاواشايهدوالا علطوت زيا سيراتمىلا جور اب يق: ءلاوةعلقلا ىلادوعصلاب ت -,اقاحول |ىلانيمستنملا

 يلا ل .اءارونم ميرختلا نوديرينييابقلا ءارمالا نأعي .ثأ(تبسلاموييفو) باوبالا يفاوسلجحو

 ةظناحمال كائه اوءاقأوةيلداعااةهجىلاكسب نا وخر عبان كيب اموكيب دحأ )رجم ةيادا

 اوبصنوناواح يلا نوملمقلا لسو (هيفو) كانهاضي |اوريض أ دئاعلا برعم ااضإ 1 ولس رأ وةهطاك لتي

 ةبحان يل ماشملاهج و( انالثلا موي يفو)ار ط سب راه فاخ ن٠ «.يهردح نو.رضملاذخاو كا كانه همهق اطو

 ماش اوةيعرلا نا ماصخ الا دنع عاشبلءا مالا ةراشإ, كلذواوء>رو ا ىمالاو اشايلا يلءاوماس وا رط

 مه.اماو يم لاول واغالال زن (ءاعبرالامويحع.مديفو) يلا ةلاءانالا#لا موب ىلا كلاذ ىلع مالا ىتإ و مه«

 خيشاارمذحو دحًارخأتبال ورعب ثا ةبح سجل ا موي جسد يف جورب ةفاكسلا ةماعلا و ةيعرلا ىلع ةاداذألا
 جرطا عقوو سانلاىف ىداني كاذد نءاغالا جرخو ةيعبج كانهاوامصو ير كبلا خيشلا تدب ىلا يمورعنا
 بكارملا يف .طاقث آول زن نييلبقلاءارمالا نا عميشأو ر اا جرين سماح مار للا

 ١ وسل وراهنلا لوطي توكسيلا ىلع مالا ىت و عوجرلامهدصقنا نولوقيو ىلا اوعامتو
 اظلا"ىسي ىواددلا كيب نسحو راذرتف دلا كيب يلع نءلكو ضعبلا ىهضءب نم نول .>تمءا ىمالاو

 كلا محل كي ليعمسا ميت كبب نامثعنافاشابلاالو لبط كيب نامثعةرماخيلابلابرطملورخ 31

 ءارسالا واشابلا ل وحن لالا ناكا هاف نير غلا نم نكي ملا غابلا واهتخيشمورصم:راما يفهضوعنيعت دقو

 لمعنماوغرفاش سنر اةءاوامعو عناد ةلحو متر كالفذكرم ةاوحر نويل داعلا ةمج ان ىلا او>رخو

 نءنولزانى لابةلاءاسمالاو الا او رعشي لف لورملا يلعنونقا ا وب نمراهنلاةوحضالا كلذ
 رواشتف مهماماسيراتملاوةءاجلا اود واول زنا ملف ةقثملاود هبل نم ةياغيف مهنكل م طاجرو طوي للبجلا
 عيا وعج رومادقالان ءمهابأو كلذ يلعكب نامشثع قفاوي لذ مويلعم وجءملا يف مهضعب عم نوي رمهلل



 000 6 ل
 .مورلا نم يلشب لدوةلبالا كلت شق تسلا موا رفاسي نأدارآوةعماو 1 0

 ناكف موسرملا شاب 1 ررب 0 هيف ردح اناويد أيد. صىاشار ل ليعقم وسم هددو

 كلذ دنمفئدملاع ادا ند هاداتام صالختماو تونرهذءادتباز هلوزمملا اشابأا ةءساو هن هنوهضم

 كاذوةرم ىناث لع اورانوةتاومل اوسبحوب 5 1: نقلا زءاوتكتنوهيلع اوزحد>و اي م 5 ا

 -هناف رصم ىلا روضحلا لاوكر < ىلامقلا ءارمالا نابراءخالا تدراون(هيفو) هرم ءس داس يف

 لا ادلالا طويسأ نم كيبدارترضح ها نآلاو تلو لممسأ توتو لاسم ل

 3 8 رجه ةبجولا قات 3 * جادملا لاحترا رظتنمو 10 اميقم لزم هنافكبب ا

 مامتهالايفاوذخأو ةزيلا يلا كيب اص اناشرأو فشاك ىنطدعم ن 9 اضوعار | ُط 3 كدب دما كيب

 حلا روما مطاغتشا عم رذحلال دال ىلءنيح الفاو درفو سي راتملا لا رحبلا نق دنخرفح (هيفو)

 لع ةيحنونلقلا نم نينيعملا جونو نيم ر ارتفدلةفاضملا هي مالا ليطعت وةرصلا لام صن مها وعدو ٍ

 ءارخالان 24 يطوي-الامركمىدنفأر «عديسلار ض> (هنرمشءعد ار دال اموييفو) نيمزتلملا
 نآدعب قالو نمل صفنملا اشاب ليعهسأر ةأس (هي فور ارساشابللوخي اشماودل 1 خبشيلااباظخ ني..لبقلا

 ناوضرةيصق كدب نسخ ماج كك لمحلاجرخ (هني ريشع س.ءاخ ني ”الا موي ىفو)هيلعام ىدأ

 اهلصاح ناكف نيل ةااءارعالا ن :هةلصأولا تادت 1 ردواشأت ءاادتءناو دلابا وعم جا (ءانالث هاموييفو)

 نمط و كيب للي ع مو را يلافةفلا ار ومالا نعحفصلاوانن اوخ أعم حاصلا |: ءاط قبا لاىفا :

 ةيرغلاانءراعتلاط دقوانناط وأوانلاب .ءيلاانقتشان ١ الاواماقوابةن وه يصر و.الاو بيدنءىث لكوانفراعا
 "0 انسدادد انالوم نم موس صاضي أن ديب وحاصلاهجو ىلءرسصهيملار وضحا ىلع انهزعو

 نيو 0 0 .هلااةفنررةتامرلاةويا ثلا اب ءلا تف لا ةمئاكملا كلت تن

 00 0 ا :افن , الان ا ا 7

 بو 7 اطر نافار '[رلرتاءارارملوقلا اذه: «مدقتدقو نون ا 82 رو

 اوعجرتف كلذكىس مالا ناك نافةدملا هذه ىف يربملا نم ىيعاماولسرتج و كلذاول قتل أ و ماظملادر

 رصمب نيذلاءا مال ناف مك نذالابةلودلا ىلا لاحض عل سرت :ولالغااولاملااولسر ”ومكدك امأ اهاىلا
 كل عامالفارلا لصح' داو مهلخدأو كج رخأيذلاوهناطل ىلااغاو مهموقبالو موفي 5 ؛اهولذ دير

 قد رفاسو نك دي هاا ىلا هوحاسو خعاشملاواشابلاباو اع كالذ ىلع لءو سمالا تحيع. يا اناف كلذ نه

 راحتلا يلعا» ود لقفاسلك نيته رمملا لام ص قنا وعدا وجا تامهمجأ ولغتشا مْ َر 7 ذملاو ءانالثلام و
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 (ناضمر ةو روبقملان ع اضوعءا ٍصااودلقو كلذب اودانو سوكملا تادايزو
 1 هروملا ةشاب ناو هروملا يلاهجوتي ناوأ شأي ليعمسا لزعب موس يم هدب. ىلعو ىراطط رضح

 تاموتس رمت ئرفونا ويدلااولمعف رصم ىلا ووهتزعإ قورعملا ىخاملا ماعلا فة د< ناكيذلا اشا

 بفكأو لاةفهن رعنال ىذلاسرغ ءلان هايل 0 900000 كياهذب ىذر الع | سمالا لاف

 كالذ ميال لاقن كلذمامت اوجرتو ةلودلا يلا لا>ض ع بكن اولاقف ةفلالا نكميالو لمعلا نوكي

 ةباتكىلعاوقنتا مهنا مثيرات حبصلوزنلا ىلع مزعوةي رد ذكسالا ىلا لصو هب مكن ىلوذملا ناف

 1 ا خسيشلا 3 رفسال ناعو كالذ بيس ناعم روضح نمافوخ كيب ليمسا هكرث ببسإ لا> ذىع

 روفلا ىيراسلادصقو قالو ىلا ةملقلا ن.اشابلا لن (ناغمر مشع سماخ سيما موي يفو) ريمألا

 روذحيلاهريخأت مدصقو ىف ًاتلامدعو ةلحملاهنم | ارامل قو هغأت» املز و 21 لا باطو

 0 دي ًانلايف 0 داي 2 ةيك هيلع 7 00 0

 ديالو ا امن 02 وراك ىث*ي ل 0 لام

 1 ةرط يف مكل علطي ىذلاو ىنعةباين هوب 0 كلا دنع قب انا لاقفباسحلا ل يت>يفأتلا كك

 انضر ريغ يلع هدذع ند اوءاقادغوأ مويلأ امااكرفسنم ديالانأ لاقف كلطباوضرب 86 هويخ

 عادم نم ”ىدِب رفاس نهلك ناب بكحارملا ىلعردبلا لحاس يلع نايداني ملاولاو اءالا اواسرأو

 يفاوك رشي مو كك! روف ةيئاونلا اودرطو هيلع يرحم ىذلا لهاتس هعامتأن ٠ ذخأيو أاغايلا

 رادنزاخريض> ( هيفو) سارح ةعامحاشابلا تدب 00-0 طقفأ لاول اديحاو م الان كنس لك

 ااا ل[ ةساةيعاقلا ةملخ هممو ةباردنكسالا:رشئىلاةمودخت لوصوب رخاو ديد ,لاامإلا
 رحبلا يف دش ر ىلا لصاوهن ا ربخ أو ةداعلا ىلعم داب 5 راوةاقالملا رفس مدعنء أ مال ىلا ةئاكبو لم ْط

 "ع ادخ ةك هولمعوار ط ن٠ فشاك ىفطصه ا ط4 ةقرفتملا تاغأ هناقالم لزتف رياقالا#-

 تفلخ ٠ نهد صو ماشلا فرط نم هرب > ىهممد هاراالا كي نمر دع ناب عيشأ (هينو) دلبلا خي ش كيب

 ىلاديدملا اشايلاريضح (تبسلا ةلياوةعمجا مويداوش ةرغيفو) ديعصلاب هدي_سيملا بهذو ىلبجلا
 1 0-2 يدعو هيلع اوملسوةباينا رب ' ىلا اودعو ءارمالا بكرو ةلاّةس هل اولمعت قالوبل حاس

 ©001  ءاملقلا يل اريثكب ةداعلا نم لقا بك وفوق هعبار نينتالاموييف كو أو ىيعلا رمعق ىلا بكر و

 اوناكو لا -ض رعلاب ريمالا د خسيشلاا رفا س (مويلا كلذ ينو)ةءاقلا نم عفادم هل اوب رضوةبيلصلا

 با.>اولمع - | مثىمالا هيلعاوضعزأ دعب هوريغوديدحلا اك الالصوزأملا 00 ٠

 ءارماللو بج رربشع عباس وهوهبصن :.ءادتا 3س «سبك 7 ام ىلوتملا اشابال هيلع علطف لوزملا | اشارال

 هعاتم لوزن يف عرسشف رفسلاب هل اونذأوةعتمأ هضعبودقن هفعنو كارول هضعن كلذ د د. فاضإ ماي



 ا
 . لبللا فصن نيرشعلاو و عباسلا ةل يا يفنا سانلايف ع ) ىل والا ئداح ره-ثرخا وأيفو )

 نم نيكلفلا سب اخ ىلا لوفلا اذ اودنانألل كاعد عبس رمتستو ةيظعةلزل زلصحي

 1 و ا ٠ هلود> ىلعاومدوةماعلا نع الخف ةداخلادقتءاو ل

 ةيكبزالاةكرب لثم ةعستملا نك امالا ىلاو ءارحصلا ىلاسانلا بلاغ جرخ ةلدالا كلت تناك املف
 . حاملا ىلا كلذ نورظتني اونابوهللا هتبثنمالا هتيب يفق دب 0 ارمايفاولزتوامهفالخو لرقلاو
 ليقع قس يلعن 20 او>ع٠ 0 ويد ل

 ءاكملاك كلك كة تاكدضملا نم رمهعاذ و

 امتع كيب ن_>رلاد.,عاودلق (هيفو) مظع مهو هنم سادلا لذادونوءاظلا ل ادّنا (هيفو)

 ةعدقلاةئطا ىلعةن زالارفس كب لويعمسا دههتجاوهليهشت يفاوعرشوةنإ *راغاق نط مواعجو

 8 نيئال# 'و فين نه ماظنااو بيترتلا اذه لطب دقوم دخلا باب رار بصانملا شنلَو

 كالذي هللا درب من نامثعيف ناةلود دنعةها>وو ةءفنم كلذب هلنوكل ه:داعاكتب ليعمسا ا

 جرخو نابعشو بحر رهشلوطب هل ىوقو نوءاطلا صاداز(بنحر رهشيفو١ز>رلاهلجاعو
 دانجالاو كيلامملاوديرملاو ىراويلاو نابشلاو لافطالا نم يدحيالامهب تامو ةرثد كلا دح نع
 . كلب ليفماسا منهم ؤاقحت سر شع ىثا وح قجاتضلاف ولالا ءازهأ نموءامالاو فا
 اوناكىت> ةْريلاو ةعدقلارصموق الويب نوتئاكلادؤلرالاوةيجويلقاا رك عوديلا راشملا رييكلا

 ىقريمالا تدب نمج ري ناكوأميف مهنوقليو ةريره يلب دجسم نهب رآلاب ةريأابن ارنح نورفحي
 .نيلاملاونيلسغااوددعلا ياطيف تنناولا ىنع اومحدزاوةرمشعلا وةتسااوةس/ادحا ولا دهشملا

 5 دوملاالا غش سانا قببلو ثالذ ىلع نوب راغتي وةرشعلاو ةسخس اةإسغملا والسغملا راظنت ايف فقيو

 ١" 11 را :زابخ الدرع نتاج ارو اعيشم |( نسوأ (لناعوااثم وان سمالا دحين الف هبابسأو

 تاناضملاو دجانملا نم راثملا الط لاظنتالو اموَعَوَم هسفن ىلع ا اك ان وأتيم يبن يفالؤغشم

 نعطلا روؤظ اك ردو توميالو ىتشي نم ادج ردنو هنالث و اةسخوأ ةعبر أ ىلعالا يلصيالو

 ئمتوعوأ اظاخ الا قينئالف'رثديفدربلا نم شعت بف اسلاناسنالا ن وكي لب يمحي نأ و
 َ رمت هأو م داقنا ي يذلارةلالدفباهيبشناكو كلذ ف الخ ناكوأ نا دادز ايروموإ يناثوا ااه

 اولوف كلذءانثاىلا ولاواغالا تامواردان الياق الا كلذ دعب عقب و عفت أ مناضر لك اوأيلا هلم

 . ةعمج يف تام ثالث لقتاثا ريملا نا قفئاواذي ًاانافامهفالخ اواوفمايأ 5 هل الث لعل اف امهفالخ

 اوقفتا ٌترادرتفدلا كنب ىلعو ىواد_1لا كبب نسحةسايرلا ع زانت كيب ليعمسا تامالو ةدحاو

 , ن»> اودلقو هديست دب نكسو ديلا ةذيشم ىلعكي ليفماعبات 0 ط كبي نامثعريهأل يلع

 ' ماظملاو ثداوحلا لاطباو عالفالاوةيوتلاو فركلا اورهلأ ممن | مثجاحريمأن وضر ةبضْقْلِب



 ةانقوأارز

 ف ويسلاتلا-و مهريغوءار ءالاءار كلذكو 1 0 م وردي و هيفا جالا

 / ٠ لصاوح ف سان تانقو ماما نب كاذكو هامملاب لئاكولاتال_:ءاو دلبلا تل دو رضنلا باب

 1-5 ًاةنيسحلا ارودنممدهناو جاو.الابةمطالت.ةميظع ةك رب رصنأاباب جراخ راصو تاثاخلا

 هنأ كلذ ظعاولا ةانشب ىدتفاباهولا دبع ةنئاكاضي ! لس( هو ) ادجالوهما ناك تلقكا

 ..ناكو اهلسأ اتساواميلءيلوتةسافهتك ر ”ىبعايس سو هلعجدق ناكوهدمب لهأ ن.ةقناشبلا نم لجر تام
 ااضيأ ةكرتلايقاب زاحو هيردنكسالا ىلاروك ذملارفاسف ةي ردنكسالا ةيحانب ةكرشيفونلا لجرال
 يذاقلا ي 1١تر و ١!ككذن ارؤايشال يطأ هن رو.ةك رتب هبااطو ثراولا ريض ورص» ٠ يلا عجر و

 هل ]اعف هلهثملس امفالخ يدنعسدلو قدصمانأو راتكخ ىصوانأ هل لاقف كاذيفهلكو ىضاقلاءامدفا

 ىضاقلا يلعلواطتو مالكا اههنيب لاطو كلذ تايثاهدنعو اذكواذكبكيلع يعدي هنأ يضاقلا ؛
 نءلزازمب لف هوشق:وز اويدلا عيج فرغ هراضحاب سمأف ةلاكشيوا كانلا يلا ىضاقتلا عاطف هلوجعتساو
 هءاعاوض.#ف سلجلا نءهعفربىمأو هئماشابلا قف قا نع فار الا ىلا لكلا بسن نأ ىلاه دانع

 ةيحان نم بوةكمدو رواضإ أف داصو ناكميفهوسبحو ضرالا يلا هجاتباومرو هوب رسضوهورجو
 يبرلا سييعلاهلوقب شابلاءيف رك ذو بايسالا نمبيسا هيلار وك اكملاة ل ءرآ نك ايدفم نمدحدفل
 هياع هنمادقح كليب لوعمسا يلا سانا ضعبدي ىلعهداعأ و قفملاهلسرأف كلذ وحش ءارمالا كلذكو

 الو ١ لود عوازاطظ كادر اشابلا ىلا اضيأ كب !ليعمساهلص د ةقباسامهندب ةيفخ ةهاركل

 ههجو ىلع همطلف رذتعاوهدبيف طقسف بوتكللاُ 055 ل اهلا تقوهسبحمن ىدنق أ قانشي

 يلع هتيساحع؟ رم 1 هونحسو ءوذخأت هعادت :ار6 انك : مشن . ا ع ها 4 هدي فتاو

 0 ”جالا كب ىلع هيقعفع و هنيلع علطاميأو يتب سحاب ىت و باواطو ب دوحف كت !!نمءنختاام

 كليب نام ءو ةيليقدلاةنوشكر رك ذملا لاول كيبدمحأاوداق ( رفصرخ اوأيفو ) مءرتلان ه4 ةلخو

 نعد عال اوكي 1 طا راصوةيف ونا | سك رج كيب ىلءعو سدبأب ةيقري كب نيهاشو هب رغلا نسحلا

 ريخ الام مم هلص> دال, ا يفاو>رساملونيحاوظلا لويخو قاوسالا نمسانلا باودز وفط#مهرغس

 انآ لممسا تديءانب لك ( لوألا مي: زربش فو ) مهامنا نم نم موا عموهامم نيحالفلا ٍلظ نم هسيف

 ناكميفةاقلم تناك قااماظعلاّة دمعالا مطقهي ازظتو مخول بيترت 1 ةنقتمةئيه ىلع هعاودضاب و

 يق ل.:.هل سيل اعستماميظعادعقهب ىنب و هنار د- يفاهاءجو جيلخلا مندنعيذلا ىر اناا عماجلا

 تقول' نا رظواميظعان امسي هن احبس رغوة ك ربلاةهج ىفوهر همظعو ه:ءاذض يفءار مالا توي دعاقم

 سان أاذوادتاذك * انلبقلزاناا ىذه عا ذلا لاقهلافسدق
 ينتجأ مه ريغوا وينرغ # نائاس ال خيش وع دوب 3 كو اكلم عدم 2

 ساعن يف - ثاغضأ 0 م 8 لود * سارغ ةاارك مهدع نم
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 هللا ةطسا وبيلابقلاءا الا عمأظ اون هنا كلذ يف بوسلانأ لق دؤنرالا ثاغأاغأ اصاونت 0

 نمافايهلاول معو زي اوارطةيحانب يت عالقلاوةيهورلا بك | رملا مهكلميهن ا ىلعر م كا
 لهأ يلع يل اولاغأدحأ ىدعت ثك ( هب هفو) كاذباكسقسفن يلع بتكو فسوب يمذلاهب مزيل لاملا

 لسر اوت وبلا ضعب بهنو لب لاملاذخ أو برضلاو سيب ابمهخم س | الءؤاذيإ او هضبقر ركدوةينيسما
 ةرئادلا كلب ةلوصو ةلكهلو ةي» ويبلاةفئاط خيشرا زج |ملاسدحأب اطب هناوعأهثب رشعينات انةعبجلاموي هيف
 ع كلذدن 00 مو مهنمهوعنم و يلاولا عابت أع هفئاو ط تراذف هيلع ضبقلاا ددارأو
 عماجلا ىلااو رفح و نيك اكدلاو قاوسالااو ةلغأوا م ريغو ىجاونلا كالت لهأ نم ريثك عجم ملامضناو

 نو رضن ونودءّددإ ونوخرضل مهو تارانملا يلعاودعصو عماْلا ب اوب أاوافقو لورط مهءمورهزالا

 هلك او تقولا اذهيف كبي ليعمسا ىلابهذأان أ ىو رعلا خسيشلا مل لاةذ سوردلااولطب ًاولوبطلا يلع

 وهلب هةعاج نم سيالاولانأي رذتعاف كيب ليعمسأ ىلا بهذو . كال ذب مهنمصلخم و ىلاولا لز عيف
 مهباطو معاشملاو سا دا عمج هرايخاوهيلاب اهذلابهعابت .أضعإ سمأو ىوادهلا كيب 0

 لزعي وهات اغالار> الاودلزعي ىبا:ىلاولا ل زعأانأ ناك نالاقو كلذب ضر يللاولا لزع
 دؤنرالاوةج ةدضكم أع وارط نمفشاك ىنطضم عفر وةعطاقملا ن منو: لاا دختك ناوضر

 اعاد اراصو بضاملا لثمةلداعلاة يح ان ىلاج رخو كيب نسخ بكر كالذي لس راو تدم
 ةريثك قئالخ ها ءلا نب .عمج كلذكو ةماعلا لغ غيل ةشيدمل ا نم هقشناو ةريثك ةعابا رييلاولا

 اوبهذوؤعاشملا ب بكر ث ناصخحش لتةوةعام مهنيب حزجماو هر و ىميف تاشوانم ضعب مهند وهندب عقوو

 رهو ىلاولا لزعب مطمْرَلاو مه رطاخ بيطو كيب ليعم.ها كان هرشحو يركلا يدشن ادع تدي ىلا

 قرفو فيسلاب مهين عزفف كانه عمتجم ةماعلا نءريثكو يركبلاخيشلا تيب يلع تقولا الذ يف ىلاولا
 نو ' ب ئاوطاوش 7 شانلاءاغوغشرثكو لاحلادازم هش ليفي هذو يناس ١
 علط مم رغم ثلاثءاثالثلا موي ىلا ةيسضقلا هذه تردتساو مهنه ريغكلا سه زالإب عمتحاو نك خللا ا
 امهفالخاو دلقو نيةنصا مه ولم واغالا و ىلاولا لزع ىلعاوحاطصاو ةعلتا يل |ءارمالاو كي: ليءمسأ

 صزال ا ىلا ن اهدلإن هدي دا ىلاولا ل زو كدب ن 0 ىلاولاو كب ليءمسا فرط نءاغالا

 ناكىذلاو مهيديأب تعلط ١ ماكو عسا ضفناو هديب يلابك رم مهاضرتساوني رضاحلاخياشملا لباقو
 1 مع 0 امعءامسلا تمت( راض ريشا ا و) اسرفنكررا> بك ار

 راصب الاف ناعمالا ىوق للم: عب اتم قرب و توصلادي د_ث دعر ممبرّقلا» اوفاك ري رع

 ةعدقلار ودلا تطيح ةلزان راطمال اوةعئجا موي وةعملجاةليل لوطب كالذ رتساو لاعتشال ادم

 تفسذو برتلاتمدهو رصناابابج راخ وءاردصلا الهو ليلا نمل. لاتازنو سانلا ىلع

 ريم أن اويص ليسلا ذخأو ةةشملا ةب اغمط لصف ةنيدملا ىلا جاجا لوخ دموي كاذفداصو روبقلا



2 0-5-0 000 
 ٠ لحري ديلا يف مساق * ا ىظن ند

 نابع نمناكريطما ا جاحللا مركملاةدوخانلاو مظعملاااوخلا 6 تامو #
 ىمالب و هبانكذولب نمو ةيارحال ةدع هباب ىفةد مع نيربتعماةهاحولا لهأ باب دأو نيروبثحلار ادتلا

 مو ةدهلقلا نيرشع يلاث ءاعب !رالاءوي يفوأ لع ءابال ناخت + هسننيف اهثةحم هياتعأو هت هيديسأ

 دع نبنيوسح ءيشنملابناكلا ملكتملا يصفلاهوفملا هيبنلا انبحاص 4 تامو # هلثم» دعب فلخي
 ةلي_ضفلاو فرشلاو ةسايرلاو دا تدب نم يدفا٠ قدم :وتادخاوهو ىسحشلابردب فورمملا

 ةيبطلاو ةءبقنلادئاوفلاو تاكنلاوةبي رغلا لئا. لا راضحتساو ةحاصفلايفرصعلا رداون نمناكو

 كيب يلع مهجر خي نأ لبق ةقباسلامايالا يفتاذلوا:اقوأ رص كردأو دراوشلا ديد ىلع صرحهدنءو
 نود نكلو نيناعو عسوس ةلس يف مهءوجردعإو 0( ادا يام .مفنو نساعد | 4 ةنسيف رمصم نم

 هياع ىلصو ةنساا ن*ناضهررهش يف ٍقوكواموا نب ريشع وحللت يت> ةدايسلا لا-يفلزي حو كلذ

 م>رو هنق هللا كرابز ' ال ادو>وم لا ىحت رج نسح هنب أ هدعل نيدناعر تالت اد :ءنف دو كس بوي المع

 يدا راصنالا داو اد, ءنبدنبداوحلا دبعخيشاا لجبملا ذالالاو لضفملاة دمعلا * تامو #8 هناس

 1 لحأ نم ناك فنحتف هيكلامهد و دج لضفلاوةورثلا تدب نمداوجلا مركملا يللا ىواجر لا
 بلاغ ربس لبللا مايقو رك 1 ا 1 ع٠هجوت نس> هلو نا فويفلا مارك ايف

 اةاأو الزم يرئشاو ةلايعب اهيلا لقتث | 26 يفوارارمرمه.درووبازحالاو نار ةلاواد وهودهلبل

 درعصلا ىلاهجوت مث هلمهما رك |ممءاملعلا سو رديفددرتب راصو ةينيعلابن لاذ فو رعملا ةماتكا ةراح

 * . ريمالا 0 تامو # ىلاعت هللاهحر ةنلاهذهيفةليغ هوإةقف تاريسعلا ب رع نمةعاجنبب حلمي

 هرذص نمأشن لودراغلا 8-33 مهأرب اكيلاه + نم وهو ةيحفت :1قاحو ين 6 ىب دثأ اص لحمملا

 يتح ءريسغو سدنال او ايضا يدنفا نس ىلع هد وش طمعا دب 0 ةلاهملا ى سب>و ةفعو حالص يق

 0 راعملاو لئاضفلا ىوذ ى ذا نام ناكو رخل تك ىف ةاومهحالاطصأو مهني 0 يلعهزاحأ وهيقره»

 افهرتم ناكو نمي ص وأ ة م ةءج لك ىفهنراي ز نء عطةن ,الودلا ولام ود رملا يف بحو نش دال

 دمحأ هكيلامتو مز>هدنعو بيصن همسانههلةيشلاوه> ولا رو:ءاريج وهناذيف| ريتءم ةسممو هلك أم

 يد لزيملو هعابتىلعدنتسي وايااءارامح بكري راصو ليف نرك رص رخو ةلسو نر ىبادصمو

 ةنسااءذه تضقناو ىلامت هللا همحر ة:لاهذه يفىفوت

 : فلاو نيتئامو سمح ةنس تامساو

 هل اولمعف ةديدجلا ةنحلا ىلع اشاب ليعمسال ريرقتهديىلعو 1 مر ارشع ىداحىف )

 ضبق ( مويلاكاذ ينو ) مفادههلاوبرضو عما ةرضحي ررقملا'ىرقوة#لقلايلا علو ايكوم
 يقو ) ل_كار# يفه_ةبيرغت ماو نيواودلا 0-5 بايكح فدوإ ممل العال |.همسا
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 كفا ق_>وال كب اقر ملا + (اص>_ثارردبلا ر وسراالازغاي )

 ( كهاضي مل اهلا يف كيهاضا) ه حبام لك كافاوام اذاو

 اكنهاتلا كلب لص نع افاحز( #0 لوا رد(عج بح اي اهئطاع )

 1 ف يف ذإذ امالم شل الو ىاو_س ا هتاعشن ال

 ك.-ها مه نع قفعل اهذذلاو * (اصحخحا رح ىل عدت الو أيينطاع )

 ( كهانشا لاك يلع يوقأتسا ) * يدهج تيّينتوا وحصاا ىف 3

 كاك ن 0 تهز انضرلا عاقرو تن ) تذل ك2 ف خاخرلاو ع 04 ١

 ( كهارشيف اوكتفيف م عدتال ) ان ممم سرفأ تناف 2 م

 هداامس اغا كلذلر 0 يحال هلا نبأ يلا ب .: ةكف ءايدالا نم ساح يف مجحرتملا ناكو

 ا :ءمح ححصو يضل د رسظا وتلا يي تندد, د ىحالل_دلا لحضاي يال .

 راك ال'تاداعفطالاف # النضن# ثرضح اذاو # رئاملاو كتاذ ليهم

 صهازالاو دئا رفلاب كقسطن دنعىظم ديرتو ىهاوجلا مي هضيف نم * ابرلا ىلعمامهتاارثن
 هصن ام 1وبنطلا دمج دب, تل لكلا

 ماست مارفلا نم املعو * اهالع ردبا يوطلا نويعي * ونرت ةرسملا م لأ تلطا
 ادذلاع اللا م | ردق مظعأحالصاا نا يتنلاو نب اهالح لالا ادياماذاف

 هروط> ل قال م يحالدلانبا 55 ا

 يردزاف مظنلا ردلا رن دقو * رتات دقارفالايرثلا فكو * رثعي ىهزلا مالا ليذوىناتا
 ةقفنضورلان ٠ داقع مكمظأ و * دديفرد 1 اردو فيكو * رطقي بئاحسلا ردن هناك اع

 نكبمل نيعلا ىلع ايعس 3 انه *« رك ذي 'يشاب*“ىثاا نالانرمك * اش ايف لبق نه ناكاقوش كرخ

 رسحب٠ 1 اوه, داعأ 265 نب ةمالسع#ج عج اذه لازالو * ريعلام الو افوذ ين«_:هيل

 ىجحاللصلا نبا 8 ا لاقو

 مح ءاز . ريسغإ م 2-3 ا د هةهاهملااب لها سدع ةماهم د ( يه اكالذ ىلا ىسفن د تكرحدقل)

 .ه راشه لاحر ال ايف براثم 3 ( يمت ؛ ىسأاب سما ال 0 نب هزأال» 0 لزان»)

 ('ةراكملا نمودت لح مراكم ) هج امنا سان ايريس هلأ | نسم كل. ءاع

 ىصق# ةشنأ ؟ ودم الو ريس الو ىمحنالعرا ,اولاجزأو تاحشوءوئادمو عميطاق.و دك اصق ,حرتمالو

 نابع ادختك نا وكر ريهألا مب د٠ ىت عا ةحجودزملاا م ءو نيو دمحلامجارت يفامن» ٠«ضعل م 2: دقو

 سماخ ةع ا موي ىف يفوت * ادبح ريد هك ينوهد ينافالاو نغلابابر ا نيب ةروبْثملا تاج هوم او ىنيإجلا

 هلوقب ىلا: هللادر ىثيمشيلا ن مح رلاد. 6 حد شلاةءالملاهتافو خرأو ةن بلا .لاوش
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 اذهوهلودحلاو

 'ا عا[ اذا هاا
 دلل يلا نشل يمل لح ل نشل كلا لفل لفل ا الهلا يل
 00و تال يلا د
 الاداءاداءاعاعاساعاعاوأاب
 0 تس تعم عام

 4/11 [:| م ا ل

 0 ا ا
 نا ا

 ءاثام مافا*+اكاءاناداب اد
 عاداداداطإ| < هاباباداداث
 0 ل اا اع دام
 كافرا ه6 |(ه |( ها لازال |" :لا ل 0

 ناكو ىناةرزلا ماع خيشلاو ىحالصلانبد# خيشلاكءايدالا نمةغاج هب سا ىفاموإ عمتجاو

 . الجم يحالصلا نبا لاقفارب ريع وا ردبادسلا ارطق نم تظعافءامسلا تداح دقوأ ريطم تقولا

 7 1 كك لازتل ع هسنن أ الا كاذام اكيلانبءلالعفم * امغلاكحض مكمودقل

 لالا يف محرتملا لاقق

 اكشدقكهاج زي زعل * هناك مامسفلا لطه اكذلاعم عمحالصلا لمحت + اي نيعلاب كيدفأ

 يحالصلانبادشن م

 هصنم ىف كلاج نم تيلح # اسورعمىل ' الابلطلا طقن

 هصرف سنالا,بحلا يضقراخيسيحصت عج كعجهللا لعج

 ىحالملانباتادأ ريطشن مجرتمللو

 كهازتتا نسح ضورلاوهاز تنأ * ( كهافشنمافشلاةوهقيل تاه )

 (.كهاس ةماثث ىلع .اهيئتساو) * يدشن ىلذ كب ربت ال

 كهاوأ ىلع فطعاو افاطعتناو # ( افطا رصعأإ د ةعوأا اماطاع )

 ( كهابشأ يف لاسم عيدب و) * قامعملا واح تودع انما



 دول نا د ا داع ب +
 ( 00 1 0 د

3 2 4 5 

 هدو

-090- 
 بالاطلاجيم«ومولعلا ضور * ةردنزاخإما رب

 ئادملاو هيراونالا حئاوالايفيضوعلاىردبلا نسحديسلا ةمالعلا اهركذةدي رفدئاصقر رغهيفهلو.
 ةتسااتايبال |مذه هرصعءانب |نعاهمدرش أ يتلا( دئاوف نمو)ةيراونالا

 رئارس قدس وفص #2 القم كءاحدءبلا د 3 امري_ختغابو د ةباهم تزح ىالوم

 رصانمرك أ كالوم * دساوح ديك شال * هاب تقو لامجي * ةجهب كزعا تماد
 رداقلادبع كالعي نا الها كزع حال لو د رطانهرش تشكو ناد انثمأ رورس ف نك

 فورإبا هيف ل رت وانكفالؤدجا زن

 00 ْن ت | ل و |[ |( 3-1 2

 : 14 سفش 025 12414152 سال 21
 د |: فا|: 0#[ عاد عبل دادي

 اة دش ك0 اذ حس] ف 2-1205 مم 0
 ل |[ ه0 قاد 5 ااواباءاه ا

 ها ها عاام باد
 ب| ياكا| ١1 با عااعا والا فلا

 ١ ضاحإولسا|غخاد|تاا|داعاشا
 ىف 3 37 ثا | س دال ر رإ قف نا 1

 0 ل ل لظ  نضا هدا
 هنومب ن“ رس سا ملول اذه. ند تايبالا جارختس ا قب رطظاولا -

 ابعوم نم لصحيفاف ر>نورمشعو ةعبرأهلج رخو رخال و سماخلايلاهئءدعيو ٠
 هللادمحر يواكدالا هللاك ,ءخيشلاهرصع درفم ةفدلاهله ىلع فقوالو تابالاهذه نهتيب.

 ءذه يهوةياغاا ىلا هب قبسوالودج واتا ؛ |لمح لام

 هلالدط رفبارمسق * ةلح ةيريااذب هلاكو هتحو * هلامجاديسساي

 هل ابني ينضماو *ابجسمىتثئ نصغ هلاسوب يل نهنا* هقسح نع شال
 هلاذءنمكيمحا # ينناالهمباجاف . هلابلب ننلمدق * اسيالص هتيدان
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 دهشماوةيف رشالابس ردو سيلا يلعدل زنا قصالم ا دسم انام ظخوامأمأ هلءيح و هن اب يننلاخيشلا

 تقرا ارقو 1 كار نقوم نم تظبسو ةلظلا#, رلع ترثكوريسفتلاوثب ”ةكارمتنلاف دسك

 موةياطلا رباك ًاءرمضح و ءاشعلاو ب رغملانيب ىقتيسحلا دهشملابنيلالظاريسفتو ي راخببلاييحصو لئاعشلاو

 دهزلاب رهتشاو كلا ذك انا -ايطو فوص ةمامعو فوص ءاسكس بل و هبل ميف ف شقت هرمأر خآ يفو جوزي
 نم ةدعقلا رشع يداحيف ىفوتيت>هلا- يلع زيه وءايلوالاو خعاشملاتارايزلا ريثك ددرتبو حالصلاو

 رم نبدمحأ نب ره نبى لع خيشلا يف وهلا عن اقلاد رحتملاادلاةمالعلا لضافلامامالا © تاموو ةئدلا

 اهمدق نملو ا وريته ىرق ىدحا ب !ايدلو ءاندنط لي زنري رمضلا ىهفاشلا يبه ا يف وما شدينف نب يجحاث نبا

 مدق ةونارقلامج رتملا ظفحو اب جوزتف ةريحبلاب نير وهشملا برعلاة نوعا ىنب نمابوذح ناكو شينفه دج
 م00 ال دكا اندنط لزنو هرصع جياشم ىلع م رّقلا ضعب ىلءهدوجو مهزالا عماجلا

 هيلع متو كانه ءاماعلاينش راص نأ ىلا مالاهب لآ وةبلطلا هب عفتتاو يدحال !ماقمالر والا دديسملاب

 ةيرقلا ل وقنلا نما ريخك طاح ةظفاحلاد مجري رقتلا نسح سهام دو <هبقف وهودبوحتلا رعدلبلابنمبلاق
 ىناث يف 000 ا ا ارد را كذاو فشقتو عضا ونوس أهيفو

 ينبمماقمىفىزاغدالوأن مقوز سم ىد.سربق بنا < نفدوارم شك لأعتب ؛لوةنسلان هلوالا عب روشع

 هيلثأ| هباتعإبهيابرأتذالو هيدنعبدالا فقو يذلا رحتلا لضا هلا تامو ىلا ءن هللا هم ر هيلع

 لأ ىضعب ىلعنونتلا يف ًارقوأشن اهبورصميدلو سب دالا ىرصملا هللا*اادع نب مح ماق لم از !ىعذوالاو ليثلا

 لاجزاإال وأ فرم ناكو لجزلاو حيشو لاو بدال انغب رهتشاو اهريغوةم 50 ةحلاملا طفح و هرصع

 رعشلا يف لا رالا نةهيدلام عمدحأي َر اهمال ثيحبن ودفلاذهيفمرصعديحو راص و هيفهناقتالاضيأ

 ديسلاخيشلا ناكو هيف فاكتلامدعو بسانتلاو ةسالسلا عم يبتاملاهيلافخيراتلا نف يفامأو نسا ةياغ عم
 خراب يفناتيملا ناذهةييجسعلاهرداوت ون نهو ىنح هال ع نءوهلوقةبوهنمبحعت يلاءت هللاهمحر سورديعلا

 اهوا ران نيثالثوةنس ىلع نال تشي اهودي.دجلا ماعلا
 ىلج كيف سلا ير كيلامهتنا ز * اكلءيلك.جينإاقالا ماعتسراح

 يلعلجصزملا ينير كادصولحم # هثئاصرءعلا ليوط لاسجو 506

 فلل نموءداندأو هيلاةبرقولوبقلااباءانكو ةنأةطدت دئاصقب يئافرلا ىداهابأ د يسلاو وحرملاحدمو

 ىلاءث هللا هظفحافو نب را ونال ايبا دع ديسلا مظعملايل وما

 ازك مم ةيالولا يل وال ادغباب #* بابلالاةهزنورورمدلاهبو * بابلا ري_> كشال افولا ىنبل

 بائعالا ىلع عما ادد مكباب يفىلنا هط لاا * باطقالا عيمشو طدخحلا وهو

 لا هدي مسلا يلوماديسلا * باسوالارئاشنمافولا ل2 # دمحب يدملا لوط يتليسوو

 هبا#الا مزال "لع فرش * هل نهو ريسالا يسعلا ملاعلا * بارىعالاو مجءلاريخ راتخسم
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 ربشيفو) لوبهالسانماغأ طاصرفاسو مرخيبط طاشو لوبءالسان ٠ ةبب رق ةبجيملا كيبدومحو.
 يقو) وةسوملاز٠ ٠ اروهةمتام هناكو بجر فن هتنميف هوم ناكواشانسح تومي رباغادرو (نابعش

 صاصخشأ ة ةلالث لدواغي 1(هيفو) لمللا نم ةعاس سداسىف ةفيطل ةلزاز لص>( ناضم ررشع يناث

 اك لا 2 نمادوماستنرمهع اشاب نسخ تناك عئادو اوذْ>اَف ةيمورلا رايدلا نه

 رماع قوز هرخا نع كيب للي مسا تدب قرتجارحالا لبق ( لاوش رمثعثلا ةعللا ةليليف 0

 ةيشيواجلا قاجو نهم رحاغأ ناوضراهوزإقوةبسحلا نهبستحلا ادختتك نسح لزع (هنيرشع

 رمتساهلثمامب ل | :كتي يلوتملا ناك نافرمهزالا مماخلا ةيارجم الفك ناكدنا اغانسح ىبناف

 ة كلذ اغانا وضرل اولاق املف ناك كنب رواحمال اسبب موقي وهو بصنملا هل اودرألا و اهش

 اهضعب تابج اه ىهزالا عاجلا زابخأنافاهلصأال ةيناطيش ةسيسد ىهو كلذب مايقلا الا هعسي. .
 نموا ىريملا نم دارأةهج يأ نم عطقيو لصإ ها دخيتكاغأ نسحورا هرتفدلا كيب يلع هءاعرظانااو لطعم

 كلذدإةتيىلوتملا 5 امولعمو بصنملا هيلاعجريل ىلوتملازيحمت اهبديريةسيسدلاهذه سدن هفالخ

 اهدرذو كالذي مايقلاالا ةعسواشةبأ 00 جوهتءارغعاي فضا منءهلوزن نم 00 واهعندةوشررالا|

 بلظيف نيمطقنملاو نيرواجسمللا زيخا معني زابخحالاهءفديو ةقوسلا نءاهذخأي ا ةبسحالاظم ىلع '؛
 راو قاف تعا فالآةخوحمكلذور ركملا تحسلاو لظلا نم مههاعطو مهتوق ن وكيل للا ١

 0 رورضا!مطوقب اورذتعا وارمسكتلاب هوبلاطاممرو مهريغو نور والا وءاملعلاهملعو كلذ
 5 5 اطل قناوملاةدطارهش كلاثتيسلاةليايفو) تاروظحلا |

 ةجئوراقلا ركسع نيب عقاو تعقو (هيفو) جسيلخلا يفءاسملا يرجو ةداعلا ىلعءا مالا واشابلا ةرمضحي
 نماب ز> هجاو نع لكناكناب انا زحأاوبز حم نيقي رفا ن مةعامج مندب لدقو حالسلا وسب ةيدؤت رالاو

 نوكمف كلذ نم نوا سانلا لخ ا دو هيف ريخالام مهني عقوو هولتقاهنمضعبمب در فنا وأ يرخال اةفئاطلا

 ةفئاطنودداق مو صاصرلا وفقدان ٍامهيديابوةل قمةفئاطوةشرتو ؟والا ارعشل الف قرطلاب ارامناسنالا :

 ةيضقلا كردأمث مايأ وح منا م سمالا اذهرمتساو قرطلانهقير نط ىف منا مهفأ مهءاصخأن ع

 هتءاوضبقو ىدورابلا اغأدس 2 تدل ىلادؤؤنر الا نم ةعامجر ضح (هرخاوأيفو) هطاصو كيب كد هزني

 1 وحن مم ق رغو مهب تبان اف ب ؟رااىفاومح دزاو مؤسرملاجسي ااا دنع نماولزت ومهّتفواع نم مهارد لم
 | مارال لاهذهىف ؛تاموإ لاحاوسأ يف علط ن هعلادو ةعسآ لليق ورافن أ ةمس

 3 ىرهزالا ىفاشلا يليحعلار وصنم نبر مع نبناميلس خيشلا اهل! يفو ملا رحبتتملا ققحلارسفملاثدحلا

 1 خشن !امزالورسصمدروو هيب ةس رغلا يرق يدحا ليجتةينجدلو تاتشإ هدجو ءوبأ ف رعب ول ابفورعملا ١

 7 هريغ ىلع و هباءهقفتودفاختساو هن ذأ وءامسالاهنقلو ةيتولاعا قإ ر طهيعذخاو هتك رب هتاشف يف نذل

 هوبو سفنلاة معو حالصلاب رعشاوأ ربث كيو ردمزالو ىرزهجالا ةياصوسفلا لتبرتطللا» انمم
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 3 لذه يف يفوت ن يلا هتر شب ٠ مزلب ايف اضبأمهرشابب وامن وطي و بايثاانومله في ناكملا طسوب .ج

 دجأ نب ديلا دبع ناطلساا نامزلا ناطملم دكيتامو# نيعستلا زواجدقو ةليمرلا ةهج هدب يف 1

 نما 0 هللا هقفو ىندص. نبمملل-ناطلسا لإ هدخأ نبا هدعب ىلونو نات 2

 م« فاأو نيتثامو عنب را ة:ستاخدوو

 تناكو ىزوالا تاهجاهنمة ءمالاسأ كالا مو عالق ةدع ىلع اوراغاوةسوملانابراءخالا تاصو مز +ءاىف

 دحاورضح (هرخاوأ يفو) مظعءالغ | اب عقاو لويءالساناو عم يبعد« عدل 5لو.مالسا يلع لغت

 نع اهيلع ا اوكاص يت َجأأ تاهجل اودع 0 نا ممناينييلبةلاءارمالا باسل تام وس ىه هد. واغأل

 طولا ميل انين اولنتعملناء مهن اناقءومهتب راح نم مزالف لال ةااالو لاملا اوعفدي ملواشاب

 ْق تاماودرملا كلن |ءرتف رح اما ينمهرذع ل |.ةيالو نسق رفلا ليزي هناا مسقأ ناطلسا ناف <

 فرطنمهرخ > وا ممداقلااغالا فرط نه دا وىلره» دح اوةبح تابتاكم عم انواسر 2 ُن اويدلا

 اودع: مدن 111 ةأأ ءارمالا نمتايا وحب لسرلاعج ر(لوالا عب 1 ًايفو)اثاملا

 كيب ليععسا نا مث طوافنم نم انل ددح هنافاشإب يدباع نءىماوابالا اشاب .نسح عم ءوددحام

 صتخا هناو انل 0 000 ::رقو لياد كلذوارطب اراوساواعالقوا ازحاح تب

 مهاياو انعمجي هناف انيلعرتصم نينئاكلا ءارمالا ةيزءالو ةيلبقلا ميلاقالا انا كرئوتب رحبلا ملاقالاب

 0 :اسرأ انئاف لاملاو لالغلا امأوا نمياظأ مه ةةملطاتك ٍناودحاو سنجو دحاو ل اصأ

 اذ ةوااسروازيبعنا ن نحو بكام ادن 3 اثاهانا سر أ يتلا بك ارملا بدلا

 ياوللا هعوجر'راطتايف ني ولو..السالا .اقبانم ةئب والا دخيتك أ اسال رأ ماضي

 نه ىقو) ناطاسلا أف اذمال ف ةاموس دل نم هبى ايام يضتق# لمعلا نوكي هعو>ر دنع

0 

 0 3 نبا

 ناو منو 3 ردكتيلا تاغأومالس الا خيشوةلودلاريزو لزءبرأب أ تدرو(ىلوالا ىداج

 ىلعاو راغأوة وملا نال ليعمسا هل لاقي ناك رود هناو رفسلاب وهو اردعملا ىلوناشاب نس

 يلا رهشأ ةيسمح ىلع موحاصو تايسولا نذإ مه هن امدالبلا نيسالخإ ام اوذخأو ليعما ٠ ءاروام

 نمحرلا دبعم هوايميل ةعلقب نييقنملا ناهرلا ةيلرصملاءا مالا 0 ناطاسلا نآوءات ثلا جورذ

 اورضحالو |. طب تام هناف كبب ني-> امو فاك ن امياسو يدأر 1 كيب نامثءوىمها رالاكي

 ةحامراوامعل ونادي هزل ااا .>الاضعب يفناطلسلا مهرضحو بئاور مذ نيعو تاقفانق يف مهوازناف

 يلا لدو اغأ اص ن نا ايلا دروو امأعن | مهيطعيو كالذ هيحعل و مهلا ر ظن اع

 كي دو#واشاب مجنميد تق نامعن ةطساوب مالا ميل .ةلاءارمالا ىلع حاطف لوبم السا

 كيب دو#وىد- ذأ نامعأ ىلع ف رحاوهضيموكالذل قلل اشاب نسح ىلا قاروالاب اولسرأو

 ةيشاماملا يدا نامعن ىف: ةئطا ىلا راد زم امهجارذاو امه. ةنواممصأتم نءامطزعب ىمآو 2



 ساو
 1 31- :صي يذلا يي > ةرشعوأ اصف أةسسخ اهنم فرظلاةهيقيناراخعفلا نم فورطظ يف نوعي

 0 راثإ دةئام يواسإ امفام لقاف 5 مامأو ناطلسلا صو ملغ لويءالثسا 3 يدذلااشأاب

 طايل ا يفطصم خي ..شااناقالا وبأ<لفلا بوسها هاسملاةمالعلا ة 4 ااه. هيف تامو 3 كالذ

 خيشلاو يجرالكلا فسوب ْو عشنا ن اوضر لل ءنفلابايرا ن' .ىلوالا ةقرطلا كوذا ةعاتنم

 نسح>دلاولا خي 200- ديما يرمغلا - خسيشلاو ىداو ا ناغءرخد ثااو لتر لاو ىل .ثنلادخ

 1 او لبي واح ااو جاب زالا لحو موقت تاو باس ايف رم و مند يقاتو منع ذخأو ىنزيطا

 اهعيقاوأ و ضع ن . اهضعب جار ختناوة سلا خيراوتلا لخادثو نيتسدلا لبي 02 20

 فوسللاو 1 تاع :اطهو تأ راانملاو ماك >الال؛ الدو اهمساوعو اهطأ أسيو اهس'اككو

 هخايشأهلرقأواطخلام دعو س ذا ةككورب رحالاو طبضلا ٍعياهقئاقدوا ماعاسو | ماقوأ جار ختتساو

 مواح اواو و هنع اوقلتون فلا بالط هيلعدف وو هتغاشأ دعز درفناوةف رعملاو ناةنالابءو رصا ممو

 محرتملا مزالوهب عفنو هءاقإ هللأ لاط مآ فادرولا لاس نبناهثء خس ا نذ 3 ةقدلعلا امك .ثوأت 0 ١

 لوي هش هممسو ف اأو ةئامو نيسةخو ثالثة سس قهعم جحو 4ع يتانو و ةدبدم ةله دلاولا موح ىمل

 هطق يدنأ نس و 0 ايمسرلا يف ىلشنلا د ءشلأو تاب هسا يف حبو

 عقاومو ةرادس || تاموقمن» ةنسلاروتسد م ءاع لك فج رختس ناكوماكحمالا ل |”الد يف نيكسم

 ةريثك ىءعساانمل اةذ وذمأ املا عفنا ة ةيس اذا ب رعيوةلهالاو مسا وملاو طبقا عيقاوتو غراوتلا

 ةيناربعلاو ةيمورلاو ة ةيط هش او 4 رعلا روهفشلا ل اوأوتإهالا امحهنوملعي ماعااو صاخلا اهوانتي.

 0 1 دادمالاوبأ ىد. - ةاتسالا هو نسال ريغوجوربلا لل .واحمو مساوملاو عسبقاونا او

 يخاريشأ هب لغتشاو كلذىلا هباح اذ فلو ةناهو نيناع ةئدس ةياغل ةةاثثا 7 وكلا كب رحجافو

 أهداعن اوأ طسو ,وابقورشوأ وع علاطهواهر متاحردو [هم امحو اتا طأ باسح أ

 ماقو يدذقرمسلا ديدخلا د_هرلا لوغو ول هااو قيقحت || ةءاغب ١ رم٠2 ض ىع قئاباهضاو٠و ١

 ند 0 ةيملس ةزاحاكل د ىلع » هزاحاو الذب هلافتدأ ٌةدم هلايع مزاوأو هفرم هدو هدو. ذات. هل

 اذ_هقةءنا: تاوريرت تاناؤم هإوبولطملام اًمدعب اره أ كلذ لضن نم فرمعب ماقأ هنادظفل

 ليهس ن 6 ةرابعوهو ىدحملا نال ميتيلاردلا قا رطل رمقلا تاموةهدوةءلحلوادج اممنفلا

 ةصاخلا ليدعت هيف عج سإ رار 1 ل :-ا هب اتك ىفيدنفا ناوضر ةمالعلا هفنصام

 نهةيفام قالو كب راعس يف عمج ملسال ايف وراس يف طظسولا ع عوجيف طس وال 6 ةلدعألأ

 ةعاندب هلاغتشا 3 ةدافالاو 00 لز ف ن لاية ,رددل ن٠ كاذب لمعلا ةلوهس

 عاذسضلاو ةبلطلا عم سر اهوبتكي ناكملا ةيواز ىف سلاجوهو هدب نيب بايثلا ل يهفنوةطايخغإ

 ١9 ىلا يريج «



 ا
 هيا ملطالاةردحنن.وأ :دعاص ننس يلعرغالا ىلةةهح ىلا نيب. : لاو نك هاذلانيرفاسا فسعف

 مطاسرا وأاه ريغو بايشلا نءنييملبقلاءا سمالل تآحايتجالا مهذخأة | ,ثيتاتوا مفام جارخابمأو :
 هذخأونيببساملاو ني رفاسملا لام نءاهيفام يرقكلل] ناسا :.ةسلاب دو ناف معوريلم ءاردوأ ءأم تأ

 ةهبشدين ايش ديم ناو ةحاصمبالا مرقلطيالو مهلكنو 0 هرذا نع

 هوعن اصف هلسعف سانلا قةحب ا لامالا مهقلطي الف مه و هراتخاام ةنيفسلان 20
 هيلا بهذي عا غر اخو يل ةيلارف ادي ريىذلا 0 مهعاتدو 0 الجو ةرتشلةيقتءاذتإا

 ىلبقن منول داول' كالذكو /ضرعتبالن مال رعود رطاخدب بياب امي هااديو طياسولا ضعب
 ةدعاقلا هذ ساناام_ءو هنوطاصيف نورفاسملاو سررل هبلاعاطبو ةعاقلا تحيىلا نيمئاطز وأي
 ءارسالا رئاسءاس لف كال ذكو ناالاولغ نهةراسألا اوضوعتساو ةلا يفاماع اوحاتراو اهوعبتاو

 و .”الا يفاوناك > ارسةعتءالاو شاالملا ن٠ ٍنهجاوزأيلا ن نادرا نع و ودنيداهو نيبال

 اديهلذخاو ة ةيق> نمو. يلا هدب ىلع م ول نانو هتنرعي هل ء ري وهو هلاسرا نءريامديلا نا

 اودفوفرك اسعلا يف كليب ىل مسا ةبغر ىلو رلا لابج ودؤن رالادالل يف عاشو كالذب هتنم مهقوط 0 حو

 ةفئاط مسمن .كساف م,ءاضو ارساكتنا ومهلايدأ مدع وةفرحنملا مسهعأب .طوةناتحلا مطاكشاب هءأع

 ةيجري_ءايلادل ب اجو تافولمااو ٍتاقنتاا مهيلع رب أ وةقتعلا ارصجتاط وقالوب 1 و ةزيجلاب

 .ن. مولمعتاوةدوهعم ريغ سان 5 نو: 55000 و ةرفا اوددع م“ ىرتذاف كيلامملا

 ةمواقم ييعاصرحكلذلك باتك الو نيدةفرعمالو - اداىف م ردي مو ةي مورذلا يف ةلهولوأ

 ةحو 51 ةلودلا ىلا 922-- كو لاومال وايادطالاسرا عباتو شما ريثكتو 3 ادعالا

 ىلع ديا دبع ناطاسات و٠ ليقكالذو 0 ودعيصأ ناي داقعأ 60

 4 0 0 تو 92 2 تاياءعإ نهب 6 رط

 3 ن ةعب دب ةعائص ةياخ ان 1 00 يخل قلن رار مجول و

دب مايأة دع كلذ ةعانس ىفاوماقأ
يشا 2 دورايلااغادمم ت

لاو ئادلارو دهم اويف اوالاو هأ ر
 وانا

 لدنطلاو ضاملاو درولاو جيسف:ءا ب ارش كر ركملا ركساا ن.خوددملا تايرمثلا عاوناباهالمو ندعم
 ليجيزلاوةسابسبلاواوب زوحو لفن رقلاىب م لث» ةيدنلا تايب رملاو درولاءامورينعلاو كلملاببيطمل
 دايخلا ع نع لويخةدعايع٠وناب نع ادت ا هت ردلاب ةذي زخلا عم كاذ ل -رآو ىلباكلاو

 دال قةيلوكاذريغورر 51و ا ديرواقاو نيو نار'و عا رطو ربنعو دوعوةيدنهةْثفَأو

 ”ةيرشالا ناانبًارام ةبا مناف رات يقدر وهب عم سأملو كلذ لغه 1 ءارعا ن٠ مدقتاميف

 20“ "اا



0 
 اشابلا ل معق هاشملسناطلسلا مسابةباعخاو ةكسلاءا را فنمافأ رمل لطم وهسعبارف 3

 رفساا صاب مامتهالاتقولا اذا هريخأتيفببسلاو علا ةرضحب كلذيدراولا موسرملا ًارقو اناورد (

 ةسايريملا رحبلا ةسايرن اشاين بح لزب اضي 01 دروو ةباوتااولزعلابةلودلا ل احر لاغتشاو :
 اشا يحس لتقباضي| اوربخأو ىلد را نيس>اشاب ناطق هذ وعيلوتو ةرادصلا دلو ىبلا

 ادختك نامثع ريضح ( 0 يثو ) ةلحع٠م مدعم بلل ىرب» اوحتفاضيأ ) هلئاوأيفو 2

 ةياقاحوال باطخل او ييلابقلاءا سمالاةب راح ىلع ثحلا اهيذو نسا و هيمورلا رايدلا نه نابزع-

 ةنيزخلان م هف رمص م زل. ام فرب م_طنذالاوةدعاسملا كيب ليعمسا عم اونوكي نإ ءارهالاقانو

 . نمةلماءااراع نتحاهم صأ تام ىلعو ىرطط لصو ( هرمثاعيفو ) هل هدالةئيز ردا لكلا عمأ

 افصن ن رشعوةباع فرع و اطاربق ريع ةع أ ىرصملا عدا ارابع ركب نأ 0 ش

 ةرشع صقنبو ناعبر 1 ها ىلويءالسالاو سانلا نيب فرمدلا يف عقاولان ءفاعن اة

 صقدب نيهستو لامك ى رع واغبأ ةساح ما ةءاهذست ا رفلا لايرلاوة حل صقن ؛ نيتئاع ققدتلاو

 ىدان ويلاولاواغال ا لزتف رشعة سم صلب ةرشعو نيت |؟ ف دن ءلاو عقد« ىبإب فورءملاوهو اضيأةسخ |

 بهكرو لمحلاب كيب ساطيغ جاملا رب ءأجرخ ( هفياغىفو ) مما وه نهةصح سائاارسل كلذم

 ءافولا عرذأ كرامملا لينلايفوأ ( يطعبقلا ىرمم رشاعأ قفا ا يشف هتن٠ىفو) جالا

 قل ف ودنا وحيماعلا اذه يغقن او ةداعلا ىلع هنرمدج دييلارتكو جياخلا مفيلااشابلالزت و

 كبق لباقلا يح ارا لاملابلط اوحتنف يحارملا يف ىلالخلا ماعلا ل >ادتو فالدزالاة:كا هذه

 هيلع نيجراخلا ءارمالا ءالمتساو ةيليقلا ةبدا ليطعت دراولاق د جاي ة-الا :رورضهاسارا

 ىنيصلا ث ىوتشا لالا مئاشإب نسح هررق ىذا ناومل +ايقابب ةنلا لوأ نهبلطلا كيب ليعمساهجوو
 لسرلا حابق ساناايلعهجوو نيم زبلملا نم ٠ دالءلا يلءةررقمل ررقملا ةيلاوتملا درفلابةلاطألا كالذ هانم قو

 لثمدتي يفهيلع نولخدبو ناسنالا نومهديف ةيجتويلقلا ركسعو ةالدلاونيجارسلان ٠ نينيعملاو

 نيلي ومهنطالبو ماغاشيف ةباعدوجوب ةحاسالاو قوانبلامميديإب ةرمثعااو ةيسيقلا لي للا

 لوقلاحيبق :وعمسيف ر ل تقو ىل م هدعيفةظاظنو ةوسقالانودادزيالف مارك الإ مهرطاوخا

 مف س هلو رادلا ٍنولخدي ذا لاش 3 ادلايحاص اودجيملا ؟رو مهقي رطةرج اق نزطتشقو

 توب يل نب لهو | ناطيش اف نططأ اعرون ماع مودطأ نم هيفريخالام مهم ل هجوءأ اسنلاالا

 يرقلاب ف سءو ةيلب لك الز و ةيئو:ملا ىلا ريكا كيب يلع هبارق كيب ناوذر رفاسو ناريخلا

 ديشرىلالصو نا يلا لوةءلا زعة>راذلا فاكلا باطو فيواستلاو صايلاذخاباحسق افينءافسع

 كيذكو رو أو فسعلا فت اتسي هرو سم نم يم لكي فوداع منان دشادب يودبلا ديسلادلو.ىلا عجرم

 ارط ةعلقب طبارملا فشاك ىباط- 2.كليب ليه سا دلقو هيب رغلاب ىنسلا كيب ىلءو ةيفرشلاب كيب مساق
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 .ناطل الر صنلاب ءامدلاو ىهزالاب ىراذبلا حي ةءارقب سمالاهيفوهؤ رقومويلا كاذ ىف ناويدلا شالا
 دعب هلن وعدي كاذكو نيملس ان دم ن.ةءيظعزدمو عالق ىلعا ولو؛_ساو اويلغت مهناف وةسوملا يلع
 مويلك يفىراخبلا نو رقب ةثالثلا بها ذملا نءخياشملانمةرمش عري رقم اشاءلا ماو تقولك يفناذالا

 اهرب رقت,مهدعوو هنا <رضلا نءافصن نورمشعسر دم لكل ةضف فدن يتءاممويلك يفمط بترو

 موييفو ) ةرغااوةروتلابمهزالا عمال اناطيح ضييب# يفاشاملا عرش ( هيفو ) نامر ذب ماودلا ىلعمط

 ةوفارج|[ورقو اماءاس واج ةميدقلا ةإبقلا يفاو بادو ماشااوىمو رعلاخسيثلارضح ( د>الا

 نؤرقيكلدد 7 ءاهقفلا م ةماعلا كليب لمس ارا ةعئجا ةمقي ك ؛ كا ذ يلعأوم ادتساو ىراخلا

 ةدمالاءالحوناهدلاو ضايبلايفاوءرشو عانصلارمض>و ىل والاةرشعلاربظذ ي راحل

 مركملانايعش رهش #9 بترتلا كلذ لطب و *

 تاصقم مطنوذختيةفرايدلا ناو صقانلا بهذلاوةشوشغملا فويزلاب لماعتلا لاطب اب يدون هينان ىف

 ةثالث صقني رانبدلا ناكاذاو ج راخلا شوشفملا ب هذلاكلذك و ةسحالاةضفلا مهاردلا اهب نوعطقي

 اديدج داعيل برمفلار ادا غادملارعس نيدروملادوهال عابياناو هبلماءتءالوالاطب ن وكي طي رارق
 / بلاغنال اهريغو تاميبملا يفكلذب لماعتاا لعاو رمتساو هيلعاوقفا وبه و سمالا اذهل ساناا لغتمي

 مم لهسإ ملف فهلا ن مابي 0 رعس يلع عسب اذاو رثك أو صتنلااذه ىلعبهذلا

  3ناظطاسلات وب راتخالات رنا وئانقيأ )هلأ اأو ( مهيب امَيث نوح طصم هلع ع هام ىلعاوشمو كلذ

  2ريصوناخ ملسنا طلسلاوهو هناكهىفطضمناطلساا هنأ ءارم واح وبحر رتشعيداخ ديما داع 7

  3هل ىعدو هن رظوهمسا|ملعو مهاردنب رفاسملاو راحتلاةيصةعاشالار :ًايدر و و ةنسنإأ الثلاوحم

 ةيحان نهرادرتفدلاكي ىلع رض ( هعساتءانالثلامونىقو) رو < ذملا ذملا نايعشف ةعجل وأ ةبطخلا يف

 كالذناكو كانه ةثداح بيسل في ةعةما 1 بيبحدالوأنأامااهباهذ بيسو ةو>د ١

 دالوأ يلعهب وكر باشابلا نمانامرفذ أف كيب يلع ىلعكاذ زمفةيسسورنلا وةعاجسشلإافوصومدبملا د
 كاذبة بادملا معامدن#نعو ل ودبملا كب دمجو كب ربك ان هبت وممااكزنو مهدلب بي طم وبدب>ح

 اود ةوجديلاهعمنهوكيب يلع لسواملف ري زالوا وبهذ :فلإب هاواي راو .هعاتهاوعز و

 أوامجورادا|!مفاودقوأو مهدعاقمومه-لاججاو.دهف 5 و سعأف هي ةلاخ مهرود اودجووادح

 مهتنامأو مع ”ادو يلءاوصحنتو قرط قحوافاك مهنءا وبلطو دالبلا ن ءاطوحامو دإ .لا لهأيلءةدرف

 نءىجاونلاهودجوامو مهعرزبا وطاح اهو ذخ أناهريغو ةلحط لث هد البلا هرج يف مطؤلاع و
 مهنطوملا اوعجرو اهوعفدومهاردب طياسولا يهسب هولاضو مهما وك رادتم مهيش وهو معاج

 اللا نم بلطي ابق" |رسالا اطر اسلام اغالا ل سر: (ةةيفو )اه .دهرازمارخدمو لو
 لاوشوناضمررهش لهتساو # قافثالامكد ي ريملالاملا و «*#

 5 ون ا

2 8 ! 



 -985ل>
 مهواسرا نياه رلا ءارمالا نا ربخأ رضحالوةيشيواحلا ادختكاغأ ناميلس كولمكيب نسحو
 -ةلودلا يماكدم ضعب يلا ىلابقلا ءارمالا نه تدرو تانناكمف بيس نييفثم ةعلق قئسش ىلا

 طقساو مهافنكلذهغلب واشاب نس رضحاماف وفعلاباط ىفمطيمسلاب هفالخو رال 1

 يفو) رهشلايف شرقةئامس# صخش لك / ا رمطوزازعءاو ةلزتميف اوناكو مهمثاو
 اهفصضن نءهلز واح:5 س5 ةئامتس وكتاشاب نععسال عاطفاشأب ىدبام باسحر رع ( هن

 ظ 00 ١ وذخأاه و2 يريملا ف رطا هس ءاعماطو سك ةئامئاث هلمفدو

 هكر ىلا ةءاخ ورب ورفسلاو لاحم ” رالا بايسأ يف ذخأو مداقث 0 اوهوداهو هعم مهباسخ

 رغىلا مقادلا وقريلاو اشابللوءمسالخاوطالالوصو؛ةاعسلاعمرب_طادرو( ه رخاوأ يف و )جالا

 #* تبساامود لهسأ» ارطادرذلا بج ررهش ةءرد:كسإلا
 .لاتق ىلارك اسعلا عمج ركب رايديملا مألا قب رط ىلعرباا نءاشاب يدباع رذاس ( نينثالا موي هئلاثيف )
 نياتاب ل ممسا ق 55 و ىدؤنرالااشاب ليع.سا هتبعص رفاسو ةىيظع لاومأب رمدمنم بهذ ويودْسرلا
 تاوطالاتلصو ( ءرشاعفو ) هيل ابفاضأو هتءدأ مهراتخانمةيدؤن رالاو ةحنوراقلاركسع
 4 ىلا لا عال طع ةكيزالاةكربب ةقا روب كن 0 و كاذل جمب اف اشابلا يلامقادلاو
 ماه ا راجل نب .ديفاشايلا بكر نيتاياةدقووةقار>اوللتو قلاعتو ىراوداوبصنو

 .ناك املف بكوا | يلعاهتل ليف ىدونورمدتا!باب ج راخ ب زلاةبةيلا عجروهرازف ىبناشلا مامالا

 سانلاع.ّجاو ةيلرمدماو ةيمورلاز ؟ اسعلاو ةيلقاجولاوءا مالا ج رخهرسشع سهاخ تبساا موي حب

 هءاماو سلطالاناطتلاو ناحاطلاه ار ىلعو يدقلا راعكلاب ب ير وهمامأ ب كوملا مظنتاو ةجرغل
 تاناشايبلاو راءشلاب ا مالا م.يجهماما بكر و هك رمالتب ونااهناخ ونومزالملاوةمشيإ ا

 نم عفادملا هل برضةعلقلا ىلا علطا أو مظع بكوميفة:ىهاقلا قشوداتءملاميدسلا م ضال 4 :

 تائبا تح ةعلقلاب هسولج تقويللادب وكرت قو نه راطملايسو مويغلاك ارت«مويلا كلذ ناكو جارب

 ةدوءربس.اخ مولا كاذناكو كاذب ن ورش: مهو مها وو ركسملاوءاسمالا سب الو هسب :

 نيناظ ءاهةفلا نريثكلا محا علطو خاشملاو ءارعالا عاطوناوبدلا لمع ( ءاالثاا موي يفو ) يطبقلا
 يركلا خيثاو ىمورعااخيشلا يلع ما ىل_>ادلان'ويدلا يفريرقتلا“ىرقاءاف مالا يف نيعماطو

 ١ خعاسقملا ىلا تفتلا كيب ليعم سانا طقذ رابكلاءاسمالاو ريمالاخ.ثلاو يري ركا خيشلاو
 سعأ( هني ريشع سيلا موي يفو ) اوجرخواوماقت كربلا تاصحانداي_مأايا وا ضن لاقو نب رظاحلا
 فاضن اة ب يفاغلاراجوةضافمل كل دال ارعس اودقنفراعسالا صب ةنثوةريعسأ ىلحعب ب متحملا اشابلا

 لايرةثالث يملا ةلغاارعس لزتو ةدايزلابةينخ هنوعيدياو راصو قاوسالاب هدودو حشن ةسمخح ىسوءاجلاو
 ىل ىف ةلودلا ن:موسيمدرو ( هني ريشعنءاث سيق اموييفو ١) فدنوة«-آ دع بدرالا هنو
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 . اتاوخااي مهلاقوةيلقاحولاوءأ ىمالا كليب ليعهسا عضم (هنيرشع ىفو)ةيبرغلا _ يلا ينسحلا كيب

 ' 0 اوم وا هعقإبا واهب رمضح اف ةيقب هدنع ناك ن ناولذلا يقا ينمبلطي قذر اشان نسح نا

 نيسمخو نامت غلبف هتءامحو كس ليعمسا فرط ىذألا ١ اوبسجو ناويدلا ىدنفا نو.قش ىدنأ

 ةنامراد رتفدلا كيب ىلع فرط ىلعو سلك ةامعبرأ ويني عانت اوبخأي ناب ف رطيلععاطو اسيك

 بجعلا اذه” وش ىأ كسب نسح مل لاقن تاز ]فكس لع ىلا[ اوان | اناكؤامتك < نوتسو

 ماقف مالكلاو طغللا دازو ليلق مهنا ول> ةنايللا س رسولا رايوروكسرافكيب ىلع دالب ضارغالاو

 بزعلا ةبقىلا ج رخكبب نسح كيذكو بهذلا ةري زج يللا بك رو لزنو كيب ليع.سأ مهند ن
 نامثهتيب يلا ع.جر مث اشابلا يلا بك رشلدب ىلع حسبص او رثخيشلاب ىنلملا رصقىلا بهذ كي ىلعو

 ىلع هتفرصاهوانتق و يللااشاب نس> مايا نه هتف رصاهوهتءطاعتاموىباسح ربر حن نمدبال لاق كدب ىلع

 اوعمتجاو يوا دج ىلءعقوو قاوم لود.ملا كبد مود ىذلا جملا ريمأىعداوةنسلا كال: جحا ريمأ

 اغأ ىنطصموهمودخ نع الكوكيب ىلعادحك نس- رضحو نونجلا عبانادختكناوضر تيب

 أك نورشعو ةثالث كدب لع ف راع ىلع علطف باسحلا اوررحو كيب ليعمسا نع اليكو ليكولا

 اسك نوعب رآو فين دالللايف قاوبفل علطو

 «ةرخ ' اللا يداجر هش

 ليمسأو اناس رد اواغأ يلعواغأ فرع مهو تاوغأ عبرأ يف ةلودلان هنامرف رضح هيف

 لدعمسال نام رف لصو(هزشاعيفو) ةعفا م ةباتكيف عرشو ةداعسلار اداغأ ىهوج كلذل قئخ اغأ

 هتبيف اناويدروك ذملاا شاب ليعماللمع (دحالا موييفو) ةرازولا ظفلب هيف بطو>و ادذتتك

 ضاضفنا دعب واشاب ىدباعبا سحب مالا اهيفو ةيتاكملا اًورقو خعاشملاو ءامالا رذحو ةيكبزالاب
 توكلوا نم رهشأة تسلا باسح ري رح واشاب ىدباعىلاباهذلاب ةيدنفالاو ران زورا ىمأ ناويدلا

 ىلااهملاسو ةثاكرسغلا هنم ذخ ًاوهدئاوع نع ةدايز هذخأ ! امو اشاب ليعمساةدماهال تاههربىلا

 مهل لاقاو رضح املفةي رايتخالاوةيلقاج ولاىلالسز | اًعيَرصعَيف واعنذملانمدبتار اوفر را
 ركسملا يلعابفرصو اشاي يدباعيلااهانءذداولاةفاهبمتعنص اف سيك ةنامناه عج مكن ينغاب اشاب ليعم-١
 ودعلا عجرو لاملا جاتحا اذا ذئنيحلاقالاولاق لتقودعلاو لاق د م اولاقءىذ يال لاق

 باب يف يكد _:ءاهوظفحاو هنم اهوياطاذا لاق كلذانأ ني انهو اولاقاهردق كلذك" 5 . لاذع

 اميهلينب و طولفن+ كلب ميهارب 5 رقتساب راخالا ترئاون (هفو) جادتحالا ف هول ناظفحتسم

 مون ىفو ) قوف ىلا اوت مم اف قجا:_سصلا ةيقبو كيبدام امأو كي نوفل هميصوا راد

 هروضح ىف عفشتي لسرأ كنب ل١ ناك و مورلا 'نم.ناب رجلا ادد 3 رضح (نينثالا
  شزكيأ كب نسح كوام هنالةلمبقلا هذه نم. نكحي مل نأ يلعو ىدورابلا اغأ دهم ةياعسمب
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 الئلقراعسالاتلحنتاو بك ارا ضعي دوروو ربجلا عفر ققحمو نابع رايتخا شاب ادختك

 © يناثلا عبر رهش لمماو##

 .كالذب ,ىنتءاودلوملا لم ين عرشو ىنيسأ ادهشملا راوجيهرمع ىذلاهّسب ىلا تاداسلا خيش رفح هيف

 اوادجاو نارصتلا نين يللي وزا باب ند «ليدانقلا دوقوو ليالاب تيناوملا حتنب سانا ىلعاودانو .

 امونرشع ةسمح كالذ رمتساواروهزو 3 وطول عاشو ل دانف لامح | اذاكلا أومو 20 وتارايم

 ةعمجا ىلصو خيشلا تيبب ىدغتفهلخيشلا ءاعدتساب اذاي ىدباع رضح (ةعجلا موي ىفو) ةليلو

 ىرظط لصو( مود لا كلاذ ينو) ينيعلا رق يلا ب 52 ر مب .طخلا يلعو خيشلا يلع عاذو دحسملاب

 تاموسرملا تئرقو ىنيعلا رصقبان اود اهحيصيف اولممف تاموسرم هدب لعوةيمورلا رايدلا نه

 .ءارصالاب رح ىلعت.لاو رمءالا يئاثااو رصم ةيالو ىلعاشاب ىدباعا اري رقتاهدحأ نومضم ناكو

 يرقاملف ة.مورلا رايدلا يلا نوهر ما يجر فالا بلطب ثأاانلاو يردملا راعقإا نم م هداعب او نييابقلا

 0000 ليتمسا قلاب نفيكتاو ةفلقلاو نك ارااور تلا نم ٠ عنا دمواكنش شاب يدباعلمع كلذ

 ربصيإو ناعالاملا اليل نيرشبلا ذفنأو ةمظعلاورشلا رهظأ و بصخألاب رشبملا ه لارج نإ

 الام ءلعاؤإ ءالا ن٠ ةعاس سءاخ يفر شمملا يركيللايدنفا هدم ىلا لير قدرابنالا عولطملا

 يدباع لقن وماعلاو صاخلا دنع كلذ تنثو ةئ:الابحيصيف ءاملعلاو ءارمالا هللا رضحو راثيد

 ىلبق ةي>ان نم ادختك ىنطص» عجر (هرشع يناثلا موييفو) ةعلقلا ىلا هع رحوهلا زعاشاب

 نامل ارا داع هارب 1 هئيدعصو يي ىلا قرت كلا كين يحاربانا رخو أوج هذسو

 (هرشع ا مولا يفو)ةنا دو - نء*نوبلاط مهنا تانآو ا صخلمو كيبب وبأو اغالاكم

 رضح ارعاوأ ف د) رع الا نو وس لمح لف ءارمالاو خعاشملا هرضحاناويداشايلا لمع

 .مهتبتكو كلذ ىلا أو. حاف طول دع نهنويلطي تاياوج هدام و كيب مهاربا اشاب جارد

 روك ذملا جارسلا رفاسو كلذي تاباوج
 ه6 ىلوالا يدامح رهش لوهساواإلي

 طايمد قي رطىلع ربلا ند نوي رظط لصو(هنلام يفو)جملا ةراما كرب ساطيغ اودلق هن رغف

 .ىلا لخد اشاب نسحزا | وربخأ و رصم يلعاشاب نسح ادختك ليعمسا ةيالواهنومضم تابتاكم

 ةةرطسا ادذيتكاى لاق سسلاواشإب يدلام لركعو فران سقي لوألا عسر ىفلويمالسا

 جرخو ةيالولا ىجياق نينو يناثلا عيب ر ثلاث بصنملا ناطفق هع هتباين كم روك ذملا

 لدواملذ اموي نب ريشعو ثالث ةدءىف رططلا رضحو نيهوبب رططلا جورخ دعب لوبءالسا نم

 ربخادرو (هينو) نايعالا توب يلا نيرشدملا ذفناواميظع ارو رس ادختك ليعمسا ريس رططلا

 .يلعو ةيقرشلا يلا كيب م.-اقو ةيفونملا ىلا كسناوضر رئاسو ةينملاىلا نييل.ةلاءارعألا لاقتاب
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 شا 1 8 وامام ودميف نم ةعطق يهو م دو هيلع هللا ىلص لا راثأ ة ةيقلا يفةنا ز>ذ لخادي

 اهعضوو بيطااب اه ضو ةحقب لخآ دىاهءعذوواقو ل: فلق لمحور الا كلت راضح اهنم_ماطو فقل

 نيب ةاشم نيممعتملا ضع. «:يىص وبن الا و ىذاقلاب ير عاجلا ضب نب 1 لماهمنرو ىلا 217

 قودنصلا لخاد يفاه وعضوو نؤدملا ىلا اهب .اولصو يت ا 1! لع ةالم!ا/نورهجي هيدي

 ارا !واحهللاد.ءعوةلاو- ررشر ذ>(هرشع ع اسني:الا موبىوز) ةنا زآاباماك يفاهوعفرو

 مهوبلط مثيل رغااربا ايلا هياعاو دءور سهلا لغشا وم تح مايأة تس ه وكرت ةعابجلا ىلا ولصوأا مهنا

 لماكب انا لفكتتو ةروصلاهذه ىلع حاصلا انعمررقاش اييدباعنا مطاولاقو مهعماوملكتو مهيلا أودعف
 نوكبالاذها>ءاص هعم دةءنوالو زعم ز وكي فيك و ةبالولا نم ورمل نع ذاب نكلورومالا

 نولسرملا عاملا هب 3 ركل ذب تاباوخ هلاو.:وهعممالكلا نوكيهريغىلوت وارزقه كلا مضدحاذاالا

 يفو) قاوسالا ن.زبلاحشواهرءءالغوايناثلالغااتءفتراوروءالاتب رطضاف ماعلا م دع عسب ثأو

 اشابلا ملكت 3: يضاةلاوةيرات>الاو ا ثملاوءاسمالا هيف عمجاناويداشابلا لمع (هرشع عسانءاعب رالا موي
 ى ا انا ادقعال واد يعالو :دعاقالوا نر دالوالا- مطانف رعامةعاماءال ود ساناياو رظنالاقو

 انثاوبعالتوضقنوحاص ما موي لك ةعامجاءال ؤهوةقيق دب هند ليال وه وذقنبال "ين يلعاودقامت ذا

 اب رغواق رش لينلا يهتنمىلا طويسأءادتيا ن نكون سا! 1للمملا ءذم مهن طعاوا وباطاميلا مهانبجأ

 ضقنيالى دعب ىل يذلا نافالو قليلا يمك اذآو :درابتحم ن 2 واسرأو كلذاوثكت مسهنامن

 بجو كلذب مهسفنأ ىلعاورقأ تيجو قإ رط عاشو مع 2م .اوجيفزولوةيو لطب الو يلعف
 ناك اذالاقن ناطاسااةعاط نع مسهجورخو مهاره عدرج: :مهانق بيع اشملاو ىضاقلا لاقفال مأمهاتت
 حلصلا هبيلع عقوام ىلعاورقتستوا 2 1 | يناف كلاذكس مالا

 الاو هلمفأ ايف ينط راعيد_ هنأ الو مكلاومأ 00 6 ما

 مالا فلاخال نح اعيجح اولاقن ةلودلا سارا نى. وأو اهتم ترئاننو مكتدلب كل تكرت

 ظ عييأو لئاكولا قمهعر -و فءاسأ نكشأو مهرودو مهدالوأو 0 ضيقا ل لاقف
 نم نمت كلذ فكيملنا وركسعلا يلءهقن اهنيج كلذعجأو وم قاد كلامو مهدالب و مهتاقلعت

 51530 ءارمالاو اشايلا املعمحوكلذب م 1 اباطخةتتاكماو. كو اتا 1 اًيعمس اولاقتذ ىلع

 ءارمالا ةعيدو هدنع ناك ن٠ لك ناب قاوسالا ىف ىدانو اغالا] زن(هشي ردعثلا دحالا موييفو)

 ريبدي كلاذ لك و ةب وعلا قحتسا 0 أ دنع مايأ ةيالثث دعب رهظ نافذ اهبابرال اهدرب نيابقلا

 اوم نع ةعاججا نا نا مهاربا نيجارس شاب ونام رض (ءاثالثلا موييفو) كلب لليعمسا

 اشابلا نضوةلسارملاا قدك قو اب لاا ويد اشابلا ىل.ءأرسجلا كفو عوج رلاو لاحترالا ىلع

 ينظصم ةبحص» ا ارفع اوهتنو كاذبا رضجاوشكو كيلدتسا ةلئاغ خئاشملا نمضو مهتلئاق
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 ناك ثحو انكش تقو ىأ يف اذهب [شيأ كالذانان_طقاذ اوعاست الا ا وكلا حي درشلا ربلالاةيدمعتلا

 كازا عجراملفانا عز واحتتالو نئاهر لسرئالو ط ويا دك نمل | يضرثال نحن ذكلذكن مالا

 قار كسا ع .جومزك سعب مهيلا ز ريف مهتبراحواشاب لوعمساىىلا انامرف اشابلا لس رادهعب اسيف كاذب
 مهباعجرخف نيسارتم مه:ءاوكلءومطا واخاف هان ةعجلا موي كلذو:دحاوةاممهاعاولمح وبكارالي

 دحالامويو تسلا موردي برألا عقومث ةريبك ةلمح ركسصلا نه ل قفَةعَر 5 اورهظأ ن أذنب نب 2

 بصننيو لما ىلوعي نيش رفلا نم لك والاحس مهمه م اق بر او نيت مان م مم برضت عفادملا ترمتساو ١

 لوعمسا عرش(هفصتنم يفو) "يش ىلع برقع | مهذب لصفن ,مودصرادجيفاليل نهكيورخ : الاىبءكابشلا

 فالآ ة س2 يفدالاورشع ةسخ طسوالاوة فن فان يرشع ىلعال ااوررقندالبلا يلعةدب رفنت لمعي كب

 ةرضحب رادرتذدلا كيب ىلع تيب يفكلاذناويد لمعو فاكلا نماهعبتيامو قرطلا قد فالخ كلذو
 مايأةنالثةدءيفاهقاروأواه رئافدتيتتك و ةيلقاحولا .

 #لوالا عي 3 روش ل تساوإ#

 اقري قوف ىلا طوم ساد را نودي وحطصلاب اطي نييلبقلان لوس حرش وهيل ءوهاب لع لات ل ١

 رع ةيالوب الخاين سب ادخيتكا لذ 000 ارغث نم عاس كض وو نئاهرنولسر بال وابرغو

 اوب رقامد ءميرا|مهدرف ةرخثااىلااولصو تساذملاب ابرآوادذتكلاو ىحبقلاو لصو ,قادلاو قريلا ناو
 ىضر حادلاب اطب لوسرح ارض > امل وةعاقلا نددعأت هلقن يفاشاب يدباع عرشف صربق ةهجىلا ةاسرملا نه ١

 كلؤرير تارك وشب فو ردملاةيلهخ | :تاغأاغأ دحر رضح (هعيارىفو)تااويطايمو داع و كل 33 ار دل
 ّط 5 ره ذخأت لاقواغأدمحأ ماكت وةي رايتخالا وزعاشملاوءاصالا هيف عمتجا ان اويداشإب ىدباع لمعف
 نب رداع ماوي ارملا حا رس قاطو الغلا ولاا نمدالا بلا يريم دن طربا رغراقرش ىل ىلا

 هعنم كلل ترانا ل1ن مناك امالا تاجر :>الاب نيدراولا انعنوءنتال مث اكل ذكو اب سالاولالغلاب

 ناف باوجلانوكبامرظنتو ةلودلا ىلا م 7 وانءرضحعض رعبشكت :حاصلا مكتب واذن ررقتي نآدعب و
 اوال رن طرشب ةنناطاسلا نا والا يدهتنالوكل ذفااخنالانا نكامأ نييعتوأانأ وفعلاببا را

 ةبحص مويلا كلذ ةديجبص باو + اباخأ د حأعجروهلككلذ ىلا اوبيجاف هيلع علطف هن .بينأييذلانامر ةلاانل

 تاحناول الغ دكا ارم كلذرتأ يقرضحو خاشملا ف رط نهىودب خييشلاوةلاو-رهشو شي واج هللا دبع

 ل يفاوعرش نييابقلا نابرابخالا تلصو مث اهعاشقن ادعب ترثكو عقرلابل الغلا تدجاوتو رامسالا

 ريما ست هور مسوءونبث و يبرغلا ربااىلاقرشلا ربلا نءةدتمتةصوص سعب بك يم نهرحبلا يلع رج

 تعجروةيدعتلا ]حالكلذ نأ | ور ورحبلارارقبةزوك سمع ناجل وسار؛هواقثو تاطابرو

 هريغوةجولقلاو ىن حلا كيبنامنعو يد ونرالا|شاب ليممساونوب راخل اركسملا |مميددصو بك ارملا
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 هنرافخ يف الليأهد رف ريس رفاسملاناكف مارحلادالوأو ناب رعلا هتفاخو لب هل هاو ىحاونلا كالت

 .ىلوت تاماملو م.ذ..الاهناخيملو و منامي فهل ههلبقتأب 1 ةديعس همانأو ةديمح هلامفأ تناكفةلمخعاب و

 هناشحاص ًاوهللاهقفو بلاغفني رشلاموشبا ه دعب

 فلاو نينئامو ثالث ةنس تاخدمأ

 ةفا" ةعلق كانهاشنا اوارطدنعءانبل ايف كيب ليعمساداهتجاداز هيفو نسا موي مرحا ءادتب ا ناكف
 'يلاةعلقلا نم ةدتمتةينب اوكنارك زاخار اداناطخلاشلاو لصاوح ناز اقع نك اسماهبلعجو زيبا
 ىلاناب نع ادختك نا.ةعرفاس ( هءساتيفو ) كلذريغو ةريخذلاو ةناسبجلاا ملا جرخأ و ليلا

 رفاس (هنيرشعءعباريفو ) ةنيزاخا نم في راصم عاطتقابنذأو ركسعلادب لاحضرء,ل ويءالسا

 لوصلاةحانبنوسرتتم نويلسقلا ةعامجلاو نييالغلاب اوةملو هتعامجب دؤنرالا شاواشاب لصمسا

 دنع اوفقوف لبجلا ءزم نيكل اممهودجوف سارتم لوأ يلا ت تاصوبك ارماو سيراتمةعبس نولماعو
 قوف ىلا مهسفنأأب نوعنملم مهو مهيصتال بك أر أ اعنادمو بكار لأ صنت مهعفادمو نايل

 لاوالا سارتملا لع سكلا اوداز ًاةعاجمك ارملا لها نمةر٠علطو رارمةدعبك ارملا تقر ءاو

 نوقالابرهو ةعاججةب راغملاةفئاطن ءلدتف عورزلاةرذلاةعدز: فاخ نه ن نيمكم يلع جرش

 نانثء اضن ؛ارفاس (ه رشعسداسىفو) يك ١ رملا لهأ اهاربأ قيرازم يلع ل تدصنو

 ليالاغابو ةلغلا رءسحطشو هراولا عطقنا وةيامقلاةبجلا يلا مهجايا ورافسلا باهذ منةماو سيلا الب

 قو) ىخارالا عج ىورو ىلعبقلاهباب د ثرذحأ يلا صةن ريغ ن ا ه2 ام

 ىلإ :نونجر مخ لعو حاص بلطب تابتاكمهدي ىلعو نييل.ةلا دنعنم جارسرضح (هيرشع عباس

 نيرفاسملل ل.سلا نوقلطيو ىريملل لالغلاو لاملاعفدي نوموتيو 1 مذاميعي جااداللا

 ميلا اوجرخيإف ممهاصخا عمءاقللانيرظننم روهشتد«مطو ةدملالوطنماومثس مهناف راجتلاو
 لاسرا طرشب مهبولطمل ةباجالل ةب وجا مهاوب كف نيك اسملاو ءارقنلا قازرأ مطقل ادسنونوكيالف

 |لا ك ىنطصهوينلالا كبدمو ىلاو كيم .هارباو ىواقرشلا كب نامثعمهو نئاهو

 انشابلا ا ط ن.ىلشب داو هتحصو باوهلا/لوسرلا

 *# رفص رهش #
 ' ناميلسهتسحو ةلاسرلاب ٍهجوت ىذلالاسرملار ذطح (هناث ىفو ) ميراج ةعاس# رذح هترغيف

 اوضريملةعامانااو نيو يدَو الاغا مشل شط فار أو يلشبلا و نييا.ةلا ةعاجج ن.فشاك

 يلعموعماوفطلثو ةيحكفتلاباب' دختكن | وضر هئبحص زيا فشاك ىلع مهاولسرأ منن اهر لاراب

 نان واظن مكلعل مهمالكة لح نما ولاقو كالذ نهاوعنتماف كسب ب وبآويواقرشا ا كرب زامثعا يأ

 - يلع ليحتلا حاصلا باطب نوديريمم أ كب ردو ونوورمعال 1 از حاملا يفانب اط
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 ايها ةيملاعل اوةفر امك ءاعدا ريغ نم لضا:ي و ثحابيو نوتةللان هأربذ :؟ ظفحنوا ماعم قرعلو

 ىفوتاا يد فأن اع لس هادل وو باك لا عما :اكوءاماعلا عماملاعوءا- ٌورلا عم اسئرو ءارمالا عم

 ةحمدؤ ةنودملاامهمدلاوو نيت“ امو سمخ ةنس لصفلا يفهدمإ يفوتملا ىدنف ا نامثعو نوع أو نام د

 يفوتو يدذفا د ناميلس بقعا نيدرف٠ني 5ك ند يحن نيئاحيراناكو دلاولا موحرملا براقأ ن٠
 ه0 ا ا ءقعاو د .الادوجوملا يددن 1 ند ةدشاا له وهو ةرمشع تدم ةنسفا

 بح>انوهف يدنفا ع نس هع ئاامأو هتددحومدد>و ةحدالواواعو هدأ :ةيشاأ ديعب هنأالا اضيأ

 4 ضوع اودلق نيؤاودلار روذحو ةقركقلا ولوزتانع 7 8 اوم>رتملا لاعت انوه ذهللا ك را ذ

 ينسف ىدنتادمحأت امونيربشاا نود بصخلا يف ماق ا ةهعفد لام ىلد ةبلك يباب فورعأ ءللا يدفادحأ

 َ ا ىد وا دح أ يلع سهذو ردقاط ةوشرىلع هدإقتو بهنأا ىلع يم املا يدقفا نادشع

 ةنسلا نم « يناثلا عب د رنمتلخ نب رشع يف م> يملا ا هلا ىدتنا دمحاةافو تناكو ءايذا يف هءعفدام

 ةفيظول اهذهو ةيسايحالا قز رلا بتات ا5يدرن:ذاد#ددوالا بيجنلاودرفملاةدمعلا تاءو 2

 برعنال اذ تن اكلم رع اونقتاو اهحالطصا اونرعَو هدجو هيا نءةثارولاناهاقلل

 فرعي وامرثكو اهرئافد عاسنا عم ةيرحبااوةياقلا داليلاب قزرلا ىتازأ ركع لاقل“ ى* هنهذ نع

 دئاوعيف ءازةفاابقفرلاوةنا.دلاو ريرحالاو طفلا عم هيلاتلقتن انهو هنعت احلا نءو امتانظع

 بكرءالو سداميف رخافتيال هتفيظوب اعف اق هتشيعم يف دصنةم حالصلاو رياخا مدق ىلع ناكو ةباتكلا

 هم_ثااونوكسلا عم نا وب. دلا ىلا علطاذارتف دلا س  هللم<همداخ هفاخو راملااديك ريو

 ىلاعت هللا ةمحر ي ايت وتو ٠٠١ بأ لمت َىَح هلاحاذهلزيمور هلأ دكا( ارقلاب 0 هاا لذح دمج ناكو

 |:ى>ا ريس هفالاساكراسف يل: ةاءدوح طاصااب م كلا هنبانباهضوع ةفيطظو !ايفورقتو يفاغلا عسب رندا

 وحنب هدجدعب يفوآو مامتا انيق ءردي ع او مام هلجاعهن أالا ىن :ء١و اسحةفيظولا ءايعاي ماقو

 ثيغلاو ىاسلا ب اجلا ل تادو م اين دلاةداءا خكهواهريغك تن اذماوةف ظولات رشا ا

 د: ديلا ةفيرششلا قالخالاو ةفيثلاياجسلاو ةيضرمالاعفالا و ةينسلا بقانماوذ يعاطا لطاحلا

 ماكحالا يلون 1 رورسد._بافيرشلا ةيدحتلاوةيهاملا دابا اوةب زاححلاراطقالا ىماح

 | لهو 41-ةرشع ع 1 ءأم رقهتيالوةدم تناكوةن .ةرششءيدحاو هر معو

 ةئامعب و فينهسحم يفو تاموهياعديز ءالائمأراطقالا كللت نمو اثر ولا دعبارمف راسو ةساس :

 وكدتيو هسفنبر ومالا رشاريو هتك ىف ريب دنلاو رلقنل ا نعةظأ ىلا غي ال ناكو نااهرلا ناب رغلا ن#
 لو> فوطيو ل_الايناث روديف طقليالامانيالو ةيئزاوة ياكل ارومالا عيمج دافي و سعي و

 0 لا مانيف هراديلاهجوتبمث بدلا ىلس هي يت-فواتي و لفنتي ليم و ريخالا ت ءراثلاةرمكلا
 ترمف هللا نسا:1برقا ًايلعوا و دودخلا مق ومحال ةءول هللا فه خأبالو ماكحالا يف راظنال سام
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 يذاشلا نسسملا نيدلا نيمأ د نب نيدلا دعس يلع نبنيدلا نيم .ًادمنب ىناعص »نب ف سول نيدحأ

 يفج ردتو هدلاومام ناك ذا يفوخيرشلا نمحرلا دبعدي#لا هدلاو خيش يلءهقفتررشلاةفلقب فورعملا
 املف رهشلا رقةباتك يف فسولا ربك الاهوخأ هناكم يلوتءدلاو يفوت املف ةباتكلاو مالقالا ةف رعم

 ا نونفلا بس اغيف رهتو ةسيفن ابن ؟ينفاو رس ود هن رالف حرتملا هيخ ا ىلاهماسربكو ناش

 بسنتناو هتاعاربهظحاليوهربي ناكو كشك د مش خيشلا ىلءراك ذالاو باز>الاوةيلذاشلا قيرط

 هل از ءيفةيثي دماء ازحالان .اريثك هيلع عمسو ىضن صد ىلا |ذخع.ش يلع ريغو حسي يدل رضحو هيلا

 هلمع رخاقأ لع طرغم مر ؟وةأوصوةماهشا ذاريجو ابيهم ناكو لينلا مم اوميفةيك ا رلاب
 "1 ااةع سرا نآدعب نايعشر هش ةيافءامإر آلا موي حيبص ٍفوُأ يدا وف

 نسح ندراملانيبيجنلا هيدلو فاخو ةسيفن ةديساابرقهدل و يلع نأ دو نوخسش يلو :هبلءىلدو

 مايالام#ل وانا حلصأو امهدالوأام ءاع ظفحو رانا ام ماخلاو لاانمءاقب ؛ًأيدنفام ءاقويدتا
 خيشلا حلاصلاعرولا يل وبتعملا يل وصاله :ااءقنلا ةماهفلالل .مللا / ةماعلا امالا 4 تامو #
 خ شلا مزالو ريصعلا خايشأي اعهقفت ءالضفلاءابدعتلا ءاملعلان أم ذآ حا داقعلاب ريهشلا يمويفاا دمج

 اناسناناكو ةناودملاو لوقت او لوةءملايفةيلطلا هب عفتتاو 000 رهيدو ىلا ءاىدرءملا

 هن أش لعالمةمل زي حالصلاو لضفلاورعلاب ار وهشءاعضاوتم سفنلا بذهمقالخالا ليجا:دح
 هللأ هر هنم ة ةءصوب كا :ه نفدو اميفوتو ءاردسصلاب ة_قوقربلاب للعت قح سو: الاب وم

 يدتثانسح سيئرلاةردانلاو سيلجلا سينأ مخسنملاذالملاو 0  تامو #
 يلب رث ةببزمو نسجل هسنج ءأذي ؛ ايفهل ن هو ةد رغااةنلق كمازلا, ىورعءملا يدنفاد# نبأ

 رشاعو هلذجو هل زدىف هفانو هدب نمهفلخ هدلاو يفوت أسملو هتعان- ديف ر4*و هدلاو رج يف

 رشبلاب هيلادري نءىتلتيف نيدفاوللاعب صو نيد راوالالونم هلزتم راصو ءابطللاو لئابشتلا اناثزا
 دروو 000 ةقالعيندأ هب هل ند ة>اح ءاضق يهده ج لذ. و ةقالطلاو

 عي رملاهفطلس ًاكيمهركسيو عيبجلا ي ءاويف ماظعلا فولالاءا ما تح ماسعلاو صاخن ا هبلا
 ىهدلا نيعلو ةرغ 0 اناقوأ هعماسطق ةشاسلاو ةرغاسملا نسحو ةسايرلا وةمشخلا عم
 ,ىرتشاولاغشالاو مزاوللا ضعإ ىضقو مارا هللا تدب ىلاجيألا دصق ماعلا اذهيفو ةرقوةرسم
 نوعاطلابب جر رخاوأ يف كلذو مالسب مال.لاراد يلا لحتراو ماما ءافاوف لاسمح ال ةاودأو شيلا
 نيتليضفلاو نيتيزملاو نيتسايرلاوذ يملاغلايعذوللاو ىلاعلا بانجلا اغبأ © تامو 9 للا هر
 فك امدنع رص ناويزدب همانزورلاةفطظو دلقت يئاغدلاب قو رع ئجيانز ورلا يدنفا دمحاريقالا
 نارقلا ظن ناكو ةسايروةمارصوةءاهشب اذ س>اريسا يف راسو الهأ هين اكن يدنفا ليءمسسا رمل

 كلامنبالةيفلالا نم ظنحي ناكو كلذ لبق تقول خايشأ ىلعلوقعملا ودقفلا يفرضحو اديءاظفحم



 ف ا مل 67+
 ان

 اروهاإ

 يدادغلاى دفا ل ل> هلا يفانوخأ ديفملاةردانلاو ديجلاب:اكلاو ديحولاّيعذوالاو دي رفلاونصلا ٠
 دادغب نايغأ نمهذلاوناكو ةيهافر وةمعن يفاهمشنوهدلاو رج يفي رتومال_سلاراددادغيبدلو.
 لدضواملق' ةلماغموةطلختو ةرشاغماشاب نامثعا هكا ندد اوه سعبو ةديظعمو رو لاما ارا مانعا
 دلاو يلع ضبقف دوك ذملاا,ك احهنم رفو دادغب ىف لس >امهنءلصحو ةيحانلا كلتىلازامهطةيغاطلا

 هنتبوقعت حن كالهأو هاون وهلاومأ ؤدتطإو هرادبهخوءرئاذواسشابلا لاومأب همهتاو مجرتملا

 هنوخأر اما كاذذان اكو مجرتملا مهيفو مههوجو يلع دادغب نم ني رافهدالوأو هلايعو هلهأ ج رخو

 اهلْهأ رشاعواهنطوتساو رههيلاراجتتلا ضعب عمةمقاولا نم ةدم دعب مجرتملا رضحودال.ءايناوقرفتفا

 بعل د حن ناكو هبقره هو ىركشلاو ايسضلاو سدنالا ىلع طخلا دوج ومايا نمو هفطلل سانلا هببج او

 بااغ لقا: ناك لب لماكلاب هيف هءم لقانتب نم لقو ةع رمسلاو ةفخلا ع ٠ دحأهيفهي رابيالوعرطتشلا

 بغركلذب و يتكلاةمالس خيشلاالا لءاكلاب هلقاث نمر م وناحرلا د او[ ناز زوو نانا

 ئز وباشلاكب نايسو نامدعكي نمحرلادب,ءلثمءوساووهومرك ًاورباك الاو نايعالا هتك يف:

 مهم ةبغرو ءاعدتساب نامعالا دنع لقتني ل زي و هدنعهتن.م بااغناكو ىمندربلا ىجن رج ناميلش و:

 ديسااهقيفردنءهبايثلغيو لها ملوهتقبط يلا ىوأي و ةريشعلا نس>و ةفلكلا حا رطاوةفخلا عم هيف
 هلقاتبو ططلاهلد ومي ناكف هبح وهب صتخناو كربدا سس ريم الاون اع5 ردم اب و ةيفرتشألاب راطبلا نحف
 اد سفنلا ركناكو هناوخا ىساووابّتك يرتشاو هلا>جارفربلابهالأوو هيلع ق دغأو ع رطشلا يف“

 عابوه دعب وهدقفل ن زخرمصم نم كيبدا م جرخا ل ورانيدالو مهرد ىلءقسالو لللقهيدلامودو#

 رمتلا ل .ةفاخلالك الابن الماء ادهبعو همزاؤلوهريىفا لفرص واهريغو ىتكلا نمهانتقاام

 كا وحش اش وشب ناكو بالكلاو ءارقفااؤ لافطال !قعءرو ىمىفق رغب واه« لك ًايةبك انلاؤكءكللاو

 امنيا هنقو نعةبونكملارخؤي الو لالا حو نوقملاكحضيو نوزملا لس ان شنماةادؤاللا

 ب . وةيهقفلا لئاسملا منع قلتيو مهسوردنايحالا ضعب يفرضحي وءاكعلاوءاحاصلار وزي وناك

 0 اا هدا يدورابلا تيب لسخدو يرتلاناسالا فرعي و ناوخالاعامئجاو نامالا عامس
 هلمغافأ تن كدقلف هءاسوهللادم-ر هن ران ةهسبجر نب رشع ىداح يفوت و نيرتايل لاعت و نوعاطلا:

 هيد وهللاءرك ىلع مامالا لاقاك هلو أو هقا عا سيطو هلأ ةدوج ىلع دن هغانطو

 ىلارظناف كلل نيل ناف * هرظن.يف كهجو ظاردأ + ىتفلا ضف رعت تف راذا'
 هرش<ىوسندمعت الف * اذو اذ نه كل نيب مل ناف * هيهوجن٠ ىهف هليعافا

 هرب نملذذلا فرعياهب  لاخرلانيز رضاحماناف
 هرصنءيلادوعي لكحو *. مهرشاعو لاجرلا تولب

 نيمتهارباديسلا بررالاةردانااو ٍبيبللاحيدفلا درفملابيجنلاو دحوالابان+ا #تامو و“ '



 اني ةادقلا كادبعال قاش < دضاعم ريخهللانيدل تقو* اطاوت باطتسالا تام ركملانم

 4 ىخلملا تيب انمضههلو 23#

 لأ كنمو انامالخ ناكولو لباخعنو الخ هم زتو * هن ىرغم تنك ن٠ يأن ولاقو

 لسيقبو ىنانام يلع كاقب * يلبالباوجيمالىوعدتلقف * ليد يوطا عرش ضريملو
 ليلدريغل ىدهيو م ياف # اوابقأواولوتف ىدشرومههرناو

 أ ليلغلاذاو 0 و + اكيلاوأ هيلع اربس حرتقا اولاقف

 ةدنع قل عيضإ نأ * .امثا ءرملاب ىف نكف # هدشلك يف الك هج نع قحلا دبأ (هلو)

 ْ ١ #« هلو 1
 هلامح يش نبج يربص دمحاو *اسعنلا هّاقهرحسس يدجو ظقياو#اعللا 0

 اسمشلا هن مسح[ مس يف يك عب داو ةنثإ هللا هغاصذم هبائتف * اسنالا هنرارح ىنع تغا.ط

 اسد اونوذتسا هي زغا هب تاب # مهم وطهنعلاذملا لاس ذمو و

 انجح هشلال هان دعاس + امكح هلوأل رشع 2

 باشلاانيحاص # تامو# ةنسلان «نابعش ثلاث ةعمجام وبىفهللا هحر يفوت كلذ ربغهلودمج مس يفز غالأو

 يقبغ ءرو ياتي اةناطل سلا: :رامعن ءا رحصلإبأش و رسب دلو داح نب ىفطهمخسيشلا قنولابتشبلا

 هذاتسأ قظواهيذ رهه تح > ىسودقدلا دمحأ ى امسالا دنعه هرامو كاذ ىناءفاهبيهذدبو بتكلاديلجمةعانص

 ل وادإلاو م رلاو ةنولملا غاب صالاو ةضنلاو لواحللا يهذلاب تاشوقنلاو ثاريهذتلاو ةعنصلا قئاقد ك ذو

 نبيدنأ نامثعو ىمودقدلا لثم راكلاعانم ىلا توهدعن ةمئصلا قيق دب درف ة:اوكالذ ريغو عابطالاو

 بوب# ح ورلا فيف> تاذلا فيطا ناك و يوانشلا دمح خيشلاو دلاولا موحرملا قيتعهللا دبع

 0 راك ذالا يلءامز الما صاف وفعاةفشمادودو عاضوالا ولأ« عابطلا

 | اهلا ظدسإل قب ارتضخو انةسءاتشواقص ماودلالعةليل لك يفي ريكلاةدعلا فرطل مسا
 لاول امو 2 حج قوذهلراصوهتبناحوروهر اماه تززهظو 5 رمشلا مسالا

 "لوالا: منالاو رك ذلاهنعنقلتو ةينولخلاةداسلا قب رذ 5 يدركلادومت خيشلاانخرش ىلعذذأو

 7 و هتءانمب امن اقهن أ ىلءالبق»ل زي وذاتسال اةايح مايًريصعاادر ولع بلاوو
 هللاهمحر ارهشأ للعت نآدعب ةنسساا ٠ نءةدعقلار هش عمباسيفوتو ماما هافا وذأ يلا اهيني ريلابعيدب و
 ةبحلاوةدوملاو ةرشعلا نح عمالام اكاموب ىنءربسضي ,الواقو نيل وفقر ل ناكناف ا ريخ هفاةذوعو

 ريكلاوهوطاص خيشلا هو ةثالثلاهدال وأ دعب فاخوهلثمهدسعب رأملو ضا عال م نضر ال

 هلوةب_احلا يلاجو رمد فاقوالا يرشاب.ةدمعن , الاودر وك ذملال اس خيشلاو يودب ودحأو
 اذيأ# تامو 3 هتقو ىلع هناغأو هقاةقذو ردح رينو: رمامعو لاح ند سحو سا :اىقةهاحووةرهذ



 1 ش
 هسورديفهمزالو يدنا نس ايباد خيشلابعمتجاوةنسنيمرحلابر واجو فًوةثامو ني امو نين تنم تس

 همرتحاوةلك قاورل ايفهلتراصو همأ ريئشاو هيلا راشملا ىلعءانتلان تح ناكورصم ىلاداع ا وأ
 بصعتوق اوراايفةذ>شللاب هلريشأ يت>»سمأ مظعهخيشت و هدعب و هناسل ةطالاسو هلضنل هبه ذهءاملغ

 نيقحت لا يلاعم عطقفةيرهوجلار شذ ٠ نعىطوسالايدنفأر م ديسلاهل لزن و سمالاهل ملف ةعامجدل

 46 تامو #8 هلواذلللارفغ نابعش نب رش ع يداحءاعب رالا ةم يل ىفوت#ه رمش ىتتب سارملا يظعاجاححم نأك و
 اذن ىرهزال ا ينفا ثلا يئيبشبلا يسوم خيشل!بوسيملا يذرفلا يقطن يوحنلاةمال_لا هيقفلا مامالا

 | لل ل1 هرذلاو دا الا سوردرضحو نوت اونارقلا ظفحو هرغص نم رهزالا مماجلاب .
 داقت_-اولوقمملاوهقفلايف سردو نيدوطملاءالضنلاٌنملاصوبجحنأو هءو وسلا ١ و.

 هسف اذه هناكودضإو ديفتسإ ١ و يلي ورضحييف بتكلا بلاغيف يسورعلاا :حبشروضح مزال و دافأو

 امطقنم ل زبملو هتيكافمو هتسااحم نم ليال حورلا فيفخاعناقاف ونعالكأ اهوهسلم يف ادضاقماعضأو تم
 6# تامو هان وعطبم نأ: .هشرمشع ي داح ىاعت هللا هحر ىف ون تح هن ام ينءالبةءاراهنواليلةدافالاو لل

 ىفاشلاب ىف ورءملا دج أن لا دبع ني لع نب دم خسيعلا ننفتملان :قنملا ببللا يعذوللاو سدالا ةمالعلا

 !نلطونأ. رقلاةءارقيف ا شنو فلو ةئاهو نيسفحو نيتنثاةنس سن وتبدل و رسص لوزن يشن وتلا رغملا

 تالوقعملاوهقفلا ىفرصءلاءاماعرمضحوةبراغملا قاورب رهزالابرواجو نيعبضو يدحا ةنس رسميا مدقو
 نمءادجنلاو ءافطللارمثاعو قاورلا خيش ىن وتلا يباقلا ىلا ياو ىدستلا ىلعخيبشلا س وردمزالو

 7 رغلاتايسانملار اضحتسايف ةكلمهلراصو بدالا وجيراتلاب كملاط ووبقالخأب قامو م

 هسفنل دشن ًامكلذنف نساارعشلا مظنو م-,قوذب ىلو ديبلا دالوأيزنايزت وجوز'و تاكنااو

 مسوهب .عشأاىلصلوسرلاس دي ٠
 (كموأ يتلا كايالعم 3 و * رطيكنونجنهكممدمالعف # رطعتملا هريبعو ىلا اذه

 ا هرطسأ تطقنو * زواف» طاسب اهم تعطقم كلف * رعستذا اهري-ياهجالدا

 رش ا تنأَق ن># رمدقت 0 ا 0 خءاشنز> لك يفامءعفدو

 رششبت ماركلا لسرلاه بت ءاج # يذلا حولا ط, ما « ركستال لئاضف كياعاهلف ٠
 ىلا هقلاخ جارمملاب هاندأ * ريكالا ىبسنلا وهف هب الا هريغين: :زدعملانام .(امهو)

 رمهمت :نيمب لولا ى ودل يارا 7 ةسار قيمب كولا يأر َقَح «رصقاودز ل وقينيمالا كبح

 (هلوقب نيميسو عبس ةنس كم في رش دعاسم في رمش حدب هلو) ٍ

 كما روطس مجم كالواو +« اطاحرتالةنهودغت وافاذخ# اطاحر واهسعىتاتكايلعل

 اطاحر باك را يوظنت ضرالا يرن ءظفا كح دع يدا آاجوتاذا «اذايحاهئربدق سيعمالقاب:

 اسرادزاكام تبيح دق يرم.ا * !طامشوامناعأ .ط تءاضأ *# يحدلايف كانعم نسح يفاور 8 ظ

1 

5 



0 2 
 لهطا نه دودعمودءهبودعي # ٌةذيسعملاملا دايطصال هدءف

 لالاودابجالايوس دافتسا امو * اهلمحي رافسال ىذلار املا لثم

 ىل ةشاشبلا يدبأدق وريمالا دنع اذكتنكض اقلا دنع سمالاب لوقي

 لاخلا نم يملاحلا ينسبلأو ىولح * يف هعطأ ماةيرد_ةبو ىل ماقو

 ىلغءن٠ نوكلا يفاموىلث. نيأو * يدي عوط م اك!اويناكح نمو
 لدملاو وحنلا ٍلعو ثيدحلا ع # ع ٍقطنمو انيسفتوابقتديعأ

 لدخن» ريغ اهنهضعبلا لوا 710 ّ * سيل م ءولع نهاهريغو

 لقدلا مراصلا لايص مانالا يلع * الصت. رارشالاب راصذا لاصف

 ىلع اودلايف نيمسٍ باح بوكر * ىلع وهو راس اماذا راسةيهل '

 لبقلاب هيفك تالم تقدحأدق * هب باحصلاو نال_فاذهلاقب 4

 لقعيف لوقمملا نعصخش حايص# هتمهمهي رق,ماراذا حيصي شح

 لاذ سبل يلوأ يد درلاب * اذوتمهفام وأى هذ اذل وشب كح

 يلهذلا و أ روثيلأو يفاشلاك < ادع راض دق ىررلاىف هن 1

 ليسلا نم ام ليبس هاديه ىلا * هل نسل بحعلاىداوهي ”ينهاتف -<

 لدح الب تدع انفك ار *ي وه تيم تقملايفالد>ئءراصو

 للزلا' ةوه ُء. اهب لزو هب * تازن دق ءايهد ةهادلايف

 لاع نمطق اهال_عام ةلعو ,# هل برقع ال اباقع هتقعأذا
 ليح نمللاهنع لواحي نم # امو هالح تاحهبتلح نيشخ

 لدول راو مزعلا دايح نوتم يلع # يدم ديعب دخ اعنشاخ هذعف

 لبق نم سانالاب سيلباب هل نءوسيعتلا سيلب اصخشلاتاذذا

 لجل يف لسد ىذلا ي زاجحلاوه * نسح اهيناملا أجلماي كيلا
 لحملاو لاحلا ءوسو لاقملا شع « نمو هيف عفن ال يذلاءاعدلا نم

 لسرلا لضفأهط كين ىلع # يحضرا:ةءاام سو بر لصو

 لفتسمو لاع نمهللا دجوأأم *اولكن معا اتالاوبحصلاولال الأو

 نيما مهللا نيجارلا محرأأ اةسفنأ رشانفكاو أوانق ةوانتبقامنسحأ و انمراوانقفوو اب فطلا هللا

 :أر رثازجلاةلامع نمءا رحصلا نمهلص اير غملا سابعلا و بأ نقتملا ثاحح 1 نيفتملا العلا. لافتا ود“

 نذأو ن ونفلاو تال " ١ الردع ف يدب سا نيل ورد رشا نسر سمر

 ج>ولا ءاضفلا يفز متو هظفح ةدوجو هتخاص ةلءمأ !جاروم,ةاوريفةبلطلا“ يربي راصذ سب رددلا يف هل



 تدازن ىلع يديسهنباتوه هع يفاونشلا ةرا< يوالحطلا رمح خييشلا تدب يرتضاو عبثا ا

 عرد ليحمل تاب جوز ' مثقالخالا مرا لمعثسا وماعطلا معطأو سانا هي هيلع تدفوو هترهش

 مه هلراصإ و ةراطشلاوةراعزلاوةدمعتلا اولوأوةحاناا لهأ هيلع شرخاهب نأ ا ةينيسطابرازطا

 ا 2ث ريهالا ىلا ددرتو ماكطا نم ولو هدناغن ؛وآهلاخم ع نم ىلع ةعنهو 07

 دمسأ املف ينيشحلا دهشملاب ناضمر ربش يف هسؤردسلاجم زذحو هنحأو ةرامالا» هلالقتس الق. '

 يأ يفناذئتسا ريغ نم هيلع لذدب وتاب ىف ءافش لقي 0 لزم سمالاب 0

 دخينبالو اضيأ قائج ةكرب ىلع انكس ذخاوءاياضقو هماكحأ ثذفنوهترهش.تدازفدارأ تقو
 نيتفملاة ثالث ثلاثوةيعفاشلا ةخسيش هو 00 ةنرظوب هيف نيهتلا وهناك هعماحكلب

 ديع خيشلاو يلاملا ريدردلادجأ خي يلا مهو ءانقالا مهيلع رصقوروك ذملا ريءالا مهررق نيذلا

 راو ءاضملا هاظ مل اه ايف نوتنلج ةنكللا 1 000 : ا رعاا نمحلا
 داع 0 وب لك ةوحض يف رابهنلا نم ةصحروك 3 عداجلاب كارتالا ةبلطل اهاعج يبلا ةيكنتلا
 هتسافتالاعلاو ءاشرلا لوبق مدغ مميلع طرشو مهيفلكب ام مط بترو هقفلا سو ورد هناقلا

 ةجرت يف هرك ذمدقت يذلاذوعشملاةموداصخيشلاب مجزتمل 7 ؤريمالا ةايح مايأ كلذ ىلع
 هايميسو هيذوعش لعمو ةيالولا ب ااقيفمطءزربأو اناوما مالا دنع هن 5 هونوكد فسوب

 خسيشلا هنب رقيلعو هيلغ له انين ظاختن ل داموا حفتا نأىل 0 ركلاو قواوتلا لبق نه 0٠

 هاقلأو ةءوداصخيشلا ىلعضبق هدي-تام املف ديس ةايحيف اءهباذب انءىكم طوهلجأ نممجرتملا 0٠
 ىنيلخلا سن وانيد ا خيشلا كالذ دلقو ءاتفالاو ةيد ا حرتملا لنعوليئاار + يف

 لولا م ام لق كب فسوي كاله ى>الءلقالا هنارقا نيب هرويظ لاعشم دمسوهلاب 21

 ضرعنا دعب ماس 'هافاوول والاك ال هلاح عدجأ ارتاوةيكشااو ةنيظولا نع كل ديفا تا

 ةبرتب نثدو لفاح دهش.ىف ىهزالاب هيلع ىلصو ةنسلا نم نايعش ني رشعيف كلذو لاعتو اروهش

 ىوق ناكو ةياطلا نيب ر وهسش. عفا فاؤءوهو ةيمورج الان ناعا هتاناؤو» نهو نب رواجا

 ةسائرلا بح هعبط ىلع بلغي مئاظعلا دنعنانلا تباث ةميكسشلاوةمطا ماظعسارملا ديدش سابلا
 للحلا ثروبامم كلذور اا و نوكسلا ليوراهنلاو ليالاب ةكرطلا بحي وةسا.ىاو مكملاو
 فافعلاب نيزيو ىوقتلاب ل ميو لجولاو ف وألا .هيحاصتو لمع !اب نرقي ةيملاذا معلا نافلازلا ىف عقويو

 ردبلا لاق مك نارقالا نيب ةلئم هريصو نالذخلا ف هيحاص عق :وأ(لاسالاو ,قمحلا عابابلجبو

 ىلاءت هللا هحر يزادلا

 لمع الب مع نه ءاشأم هالطعا 8 ةياسئانب قا ةارآ هب ل اذا

 يف - فربج 0 ٠
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 هل يرذخ بلاده يف

 لسع" ياس دوا ياا 0050 <>
 0 0 بسب ' نو تجب

 دال ا راطاو كتم ةنالاوظقبتف بارخلاو ورامدلاةمءؤالار اق ىفهم دق عضيال هنافج ,ارذاو
 :,مكيلا لدن نماوع:م ما واروذلا اوس :محو كتمءاسؤ ورم 5 اؤرا:>اواننريدتباوعفر اوةسامثعلا نع
 1000 مكفرطنماوب دئاوهت و كيأ كن نحل 7 ذى وشال وةزاجت |١ بمس ناك نءالا
 اذك اهي وايكماذكراذك كل لماولاو رح ساادالب ن ماانآن وكي و قباساا يف تناك < ةماعلا
 اوقفاكالذ 'ىرف' ملف نو: نا لهنا راو نوال 0 !نمان دءونيلتاقملاو ر علا نم
 يف يللالا كلذ اوازن ًاوءارمالا واشابلا نم ةرتاكم ةيحص مولا كالذ يف باسر اف ةلودلا يلا اطاسرأ يلع
 نينثاا 0-5 : يلب ةةهجىلاةسب» ولاا .رلا نمةنسحاوهجو (نينثآل!موييفؤ) امركم ةعلقلاب ناكم
 يف تام نءامأ 0 تلامدعه تقلا لعأدلا وة ا يليعامسالا ىلبظا كيب نامثعاهبا لف و
 تالاكشملا لالح نيردبتملاءاملعلا هو أو نب ءردصتملادحأةمالعلا ءامالا تامر . , ذهل نمهةتسلاءذه
 نإ ريدعو نأ ةئس يف ةيدجلاب دلو يرهزالا ىكل املا يو ادجلا ب لاغنبن دح خيش تاقيقح لا بحاسو
 ل نبدلا سحش خييشلا هيدلأب يلعهقفتت ىهزالا عماجلا مدقوًاشن اهب ودير برةةي رق هو ف !٠ةئامو

 يمد و رمعلارنضخ يلع خبشلا يلءرمضحو يف زوملساا دم نيد ديلا مع يف ةكلاملا هقفأ يلعوىوادجلا
 دع يت - ايف ري١و ناقتالا, نوذنلا منع ةدب1 دعا ىلع خيش شااو ىديلبلا دممجديسا يلعو و
 ةريسلا نس> ة هرب رسلا صهاط ةروصلا ىلع خيش وهو 2 00 ةاي> يف سردونارعالا 3 ل

 قئارلا هزهذب تالكملا لو قئافلا ءريرقتب سانلا ديفي ةضراءلا ديد_ث ةحوهللا حيصف

 هلناكو شاو>و تادييقتو تافلؤم هلو رردورها وج راثث هناك هشلبامو رفا املع هسردةقلحو
 ةيدجاةدإب ىلا لزنيو اضيأةنانسلاب سي رد ةفيظوو قال وب يجب رجا هز يم عما ةباطخلا ةنيطو

 مهاياضق هيدي ىلع نواس: وهنوداهيوةحاتلا 15 4 اع عمت و امانأ مم ميو مح سم لكى

 ن ل ىلا ةتسلا لوظب ةثداحل |مهعئافو نورخؤيو مهثير 6-2 0 واعدو
 ىنكيام كاد ريغو حمقلاو لسعلاو نح.سلاو زرالا ن٠ هيدل عمتجا اع رم يللا عم جري مث هلوقبالا

 .هيلع ىلصو زهجو ة جلا يذروشرخا وأ يفارهشأ لاعت نادعب ىف ىفوت ا 0 لباق ياهلا .ع

 .يىلاصت هللا همحر هك دعا ربق ىف يوادجلا دمحم خيشلا هذش دن:ءنؤدو لااح دي لا

 ىناقلا يوارفكلا ندح خيشلا يوحنا ثد#لا هيقفلا ةمالعلا ملعلا مامالا 26 تامو
 .نوثملا ظفحو نارقلا ًارقف ير 4 ةلسحنا نم برقلاب يزاح>خيشلا رغك هديب دآو ىرم زالا
 ىوالدطلا رمعخشلا ويعاحتسلا لما خبش ثا لثم تقولا خوي شرضحو رص مىلا رضح مت ةلحلاب
 .روسشأو قفأو كانتا لوقعملاو «ةفلايف ربهو يديعصلا يلعخيشلاو ىنفحلا د# خيشااو
 لوقأونيعزاتلا نيب تاموصأخا لصفو 0 0 0 رد
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 حئفنا(هنب شع ىو )جيلخلا دس رسكواهحبص يفاشابلابكرو عرذأ ل يلا ىفوأ (يطبقلا يرسم رمشع:
 فشاك هنالاج لفك ناك ىذلا وهو يوارعشلا فذاك رمع كبل يعمسا رضاعاف ليف 6

 نه لزع دقواص وصخ و ناكمالا مدعب رذتءافاهدس همزلأو ا هنيكتيف ريدقتا هبساو هءالو ةيقرشلا.

 ناظفح:مادختك ناوذرب راجتساف هلَمَعب صاوهنهظ اتغافدي دحلا فشاكلا عماوراصهنا عا

 كيبناميلس اورضحأ (هنيرشع ىداحىو) هيلعإاصو هتيرجىف يسو هدنع هذخأو هيف عفشفا

 # ةدحلا رهش# ةرودنملا نهيروباشلا:

 ىناثلاو مف دم ني رشعو دح ا يلءاهدحأ ل متشب قالوبب لينا رحيلانايمور نانوياقريضح (هترغيف)

 (هريشع عب أر يفو) بأ الا عاطقن ابي سب نمثلا فمضةلٌقلارعسداز (هيفو) كيب لرعمساامهارتشا نم لقأ ١

امويىفو) نييملبقلا فح زب, ريخلا عاشو ةدبر خخ جو رخيفاو رواشتو ىنيعلا رصصقب انا ويداشابلا لمع ٠
 ءاعبرال

 يجلا صخشٍبسب ميا شملاوةيلفاح ولاوءامالارئاسب عم ىنب ارمهقبان اوي داشاملا ل مع(و ريشع سداس.

 ةكرح هغاب اموقسوملا لارق ناوهوانلا لنا هرك ذيخبذب أبنه ل وقسوملا لا رقنمتابتاكمرضح

 مهرذحيةير دنكس ةثب مقملا ل صنقلا دي ىلعرص م ءا م | ىلا ةمتاكم لسر أرمعم ىلع سعال اءادّتب| يف يلنمثعلا 5

 مهب ىلت>اورصم يلا لك صنةلارمغش رودعلا نماشاب نسح عنمو رغئا| نيد ىلع مضحي و كلذ نم

 اوهتنا كلذ د شفاشإب نسحدروو باوجدرريغن ٠ عجروهببلا اوتنتايملو هوامهاف كلذ لعمهملطأو

 هلارةيلاةلاسرلا داعافللطمنقلا | وبناكو يلبقي لا اوجر>و ي رجام يرجو هودحي مألصنلا اوباطو

 ىلعةيزطلا تناكو ةيضاملا ةنسلايف ةيشنملابةعقاولا عوقو فداصو عجرو مهب عمتجاواناحه ب كرو.

 تارتاكمو بك | سم وهلبق نءاركسع مهتدجننل لس رأناك دقو مهد وعب تاهل يف ربحا عاشو نيب رصملا

 ةدعذخ اورغنأاب دب رعف مالا ساكعن !ىأرف ناضهررخاوأ يف طابمد رغن يلا مذ يجلالا اذهة رص

 مهسنج نمزن آل ارمص؟نم نأو لاخلا ةرودهف ىعو هلارق بئاكواهبماقأ اسرع يا عجرو رك ذاكر يات

بتكنذ مهدادما ونيرق-ملا ةيتاك“ يلع هب ار عجاف مهعما اروهة٠ل زل يلنمثعلاناواضيأ
 ايلشرأ ومهلا 

 اشايلا اوملعافهسفنب روذحلاباطو هلودوبارس رب اذفناو طايمدملا رمضحو يجلالا اذ_هةبحد

 0 من أكتديرطت يف كيب ليعمساهيلاجرخ ناقاش ىلا لد واءاف زوضحلابهيلااواسرأو رس كاذب

 كب نس>و كرب ىلع ةمححص هب عمتجا مث قانقلا كل ذب هل زن واليا هب رض و قال وسالزننهلدعاودحا :

 ىجلالا كلذاوبلطواشابلا عابتأ نم ةعاج كلذدنعمهيلالصوف مهنيب تايئاكملا اًورقوكسبناوضرو

 هيبانتلا ةليللا كالت يفاشابلا لرأو ينيعلارصق ىلا هعما اوبكرفا شابلا ني وم هندي ةيفخ ةراشاب كلذواشابلا دنع

 اهرسف, نامحرتلاو سا جلا يف تةرقوتالسارملا كلئاشابلا جرخسأا ولماكتامافاهح.صيفناويدلاروضحلا

 مكيف نتفلاعوقوو مكع» رادغلا نئاخا نامثعنبا عندانغلب هناةي رمصملاءا مالا يل اباطخا وصخ امو ىب رعلام

لا ن.ه داو عاجل ء#غب وقد الب كال ومكنم يقب؛ نء ىلع قبال ما ذهب لقي مكضعب ناهدمعقو
 روملاو ملظ



 - اال
 لهأ لث. تيأرام باطخلاو مالكلا يلع دري و ىنبفاشيو ينب واجي فيك اذه اورظنا لاقو هباوجنم
 نورضا+لاو نيس هيدي نيب نءاو- رخو ظرغلا نم شعت رب هديت راد ومهنمءايحلقأال و ةدإبلاءذه
 يماعلا اذه لث نافيكلوةيوهو ظرغلاه:ءىلحن الوهو ه رطا#نوذخأي و لوقلاهل نوفطاي
 ةيعدب , يذلا اذه كّقحنأهل لاق واف ت تامؤو هب تاعفل هللا نهيفوخالواو ب اولا اذهىلعدرب ا

 (هنءاث تسسلاموي يفو )كلذ ىلع مالا لص تاو هدح و هلل مالا ولمعفلايهلتقل كلذ رحوأ ِلظ وسكم

 هريشع يداح'ائالثلا ةليليفو ) ةداعلا ىلع ىنيسحلا دهسشملا يلا :_.لقلا نم ةبمكلا ةوسكباولزن
 سي راتملا ي |١ اورو ءايمالا عليج بكرو ةميظع ةدعز تادح ( لبللان م ةعاس ثلاث قى
 0 لقب اوراضو االاو ىلاولا بكر وقر ثلا بج ىلا اود_ء نؤيليقلا ءارمالا نأ أعيشأو
 ةكرك يف ليللاةيقباونابو يضرعلا يلا مستوي نم دادحالا نوجريو ثالاتعلاب بوزدلا
 ركملاو دانجالاو تاشاضلالاو نانار يلع ةعباتتءةادانملاو ني جاه سانااحمبصأو ةحيظع
 ةتكَس تاصح را ملارخاوأ ناكاملفةبب دملاء_طوخدو نييلبقلا موجه سانلا نظو جورخلاب
 يف سيرا لا يلع موحطا اود قو قرملا يلا يدعمه ضعب نا رهظوةدراب ةيضقلا تحصاو.
 سيراتمءاب يفاوعرشو ةضا ب ىلا اوعجح رتالذ ل هحاملذ رك ذام عق وف ربخلاب نيعلا قبسفل للا نمةلفغ
 - دعإعج رهنافكبليءمسااد_ءامارطب ني.ة٠نويرمدملا ل زو قوفىلا اوعفرتو كلذاوك 0
 ناكو لمحلا بك وعجاحلاري 0 مل جر> (هني شع يفان تبسلاو وييفو) جالا ليهشت لجال نيموت.
 سب راتملاب< رمال ةءاقا بج سب لقأ لل, ةلق يف ىضاملا ماعلا لدم:

 و نينثالام وسم دعما رهش لهتسا 7

 ءاىمالا جر (هيذو) ةدالباومساقتو ةروصنأا يلا ىروباشلا كيب ناميا فن اوم-رمويلاكلذىف
 ةعامحر ان (ءانالثلا موي ينو ) كا ذ لبق نوطنارألالا اهبقبلو اوناك 5 ةيدقلا رصم يلا شي رادملا نم
 جراخ وهو عمال باي ههج وفاولفقوة يارا بدسإ ىسور علا خيشلا ىلع هزالاب ةبراغملا ضعب و ماوشلا
 : متبورغلا ياهي سلجو ةب راغم ا قاوروهىلا عجرف : جورخلا نمووعت موحايصو مالكدمب باهذلا دير ريب

 قلغب سانلا او مأو قوسلاى لا اوجرخنا وحرصأو عماجلا اوحتفي ملو هت يلا بكر و مهنمصلخم
 كاذبنوديزتو كاذب مهرمأت يذلا تنأ ل لاقف ههمملكتو كيبل عمسا ىلا خيشلا بهذ ونيك اكدلا
 انيأب هذول بقي رف كلذنمأ ريتك نودوعي وانءاصخم أ ىلا نوبهذي سانأ كم و انرلع نتفلا كير حن
 نتفلا نوريثي نيذلا بالطو كلذ لئماشابلا لاقف كيب ل رعمسا ةرضحب اشابلا يملا ني معتملا ضعب هتبعصو
 عماولا ىلع ظادلا وهو رادرتندلاكِب ىلع لا او هذ م تالذيف اوعناسق مهفني و مهب دؤيل ني رواجا نم

 عنا داو مدقل ام س ذجح نم مالكو ة ةقسم دعت أ حالا م + اورجأو كيبل يعمساحلاصو ةيضقلايفالتق

 ثلانل قفاوملاهرمشع عباردحالا موي يفو) ا 0 ةوامايأءمايلا لوخد نم ىم ورعلاخسشلا



 ٠ ك1 ظ
 .سماخيفوا ( أ.ه كرتولتقوأ نابل عدرو هعيمح ىهذف ةلفاقلا هذه هلام 2 ا ن ين

 ةئ1ة.ةيجمورلقلا ركسعنيب وق الوب ليناا"“ىطاشب نيلزانلا جاجحلاةب واغأاةةئاط نيب عفو 2( ةترشع

 مرعمو كني ليغمس |نويلةب نيديقتملا ةيجوول لا نم ةعاسص مه برةقلاءاو رظن ةبزاغملانأ كلذ سو

 4 -هلث.ىف اصوهخوجيبقلا لءف نعمه وبنو ةبراغملامهملكن ةيعرشلا أ ركشلانوطاعتب ءاسف 5

 .موبك ١ع يملا .يئولقلابر ,فةيراغملا مملعراثف تاجنبط مهيلعأوب رضن مهنع نودعابتي مهناوأ رهشلا

 20 0 و 0 وهو وكس ماكس ومحا) تشاو مهفلخ ةبراخملا لف 1

 ا ا 00 كد ل لمح غلام كاذنودةب راغلا نمو نرش ةيحنودلقلا

 اغالا لزن مويىناثناك املف تاناخابا ونكسو ةرهاقلا يلا اوللق::اف مهناكم نءللاقتن الاب مه مي ةبراغما
 اوفيقيالو ةيلداعلا ةيحان يلا ةنيدملانهجور كا جادا ةب راغملا ىلع قاوسالايف ايدانو يلاولاو

 ةيلداءلا ىلا جر#فيك اولاقو جورخلا نما وعنتماف هيلع ركام لهاتسي مهاوا نهلكودلإلاب

 طلي ليس ساي 1 لدشراف اشابنسحادختك ليعمسا يل |١ ةفئاط مسخممبهذو امظع اف توكو

 تق مايأةثالث ١ كاعل ممكن لك نأ لعو ةعافشلا ل شو 00 دة دنع لك هور

 .ىضوملا نبدمم خيشلاو ىمورعلا خ. حلا ىلاة قتال مند بهذو داس ا اورتشاواب از ل اوعمجتف

 0 .ىراصنلا ناب طايهدنهريخدرو ) هر هاو يفو ( 0 لالا 5

 تبسأاموب :لاوشروشلوتساو ٍِء

 نعي هدش بللعإ هعام 1 نشب اعالا 1 ( هسماخ يفو ) ةمحح رع ند كدملدرضح ) هعباريف 7

 دك ااهدعأ برمةفام- مفهيأأ تعفر يوك ش باس نا روسلا نيبة حان نم ةيخم وراقلا س8 نه ش

 ةلفأتلا أومهم نيذلانارعلا ةنئاطرصح ) هيفو ( هبئاكاضيأ هقثد اوهروهياءاوضيةفهلتقن نيتيغملا ٍ

 ةريخذ ليش ىلءأوةفن اواشابلا كلاذكو لام ىلع هوك اصو كدب ل« ةمسأ اولبافوةديايعلا نم مهورض٠ يلا ْ

 ١ 31 كيب ليعمسا يلا او ١ 00 ملغ عاخو جالا ريما ْ

 متأوةريخنلا ليش برعلا ب اطأان 1 أ ان مأمهلا ةوموفةنامثلا رهظأو مهم وذ مهبل رزتاهديلا ع

 الوةلودلا لاغشأ اوان رجاتمومكشارأ رغأ ل جالاةرجالا دايز يف مهنوبغ رثو كسفنال مهوزجتحت :

 اًضنأل قو كلذ ممط لاسقف هوأكو اضيأ اشابلاىلا | وبهذمث مكب لحامك ا رغادحأ اونذات

 مك عقونروشع الو ك رة ر يغ نه هأهب نول ؟أنوةءاضبااو ٍموزحلا نه ريدكلا نوسل خم ل ىئذلب هنا

 انالو. ايدل لاقو ريك ابديسااوهو مهفعب ةباجماف ا و فيرش أل يدجةكريامامقكلذ ْ

 طظاتتغاف صحفلاو شدتنتلا» املا ىلعو مهتكمأ ام نول وي وكلذ نولعفي راحتا ١!ناةداغلا ترجرب نزولا :



 01 / بص
 لك انشابم م يتالصفم علقم وة دبةمدص ىلقاقلا دوعلا ن نم ناعو'ه٠ةلبقو رينا نموديملا
 رووشلااغيبلا فالخ يدنا ةغللاب ناماكستي نارئاطو راقن اة عسسل ري ومس و بهذوةْضف نمذب أو
 ويلا تامو-صواطعاف هدالل نب روا#ازيلكنالا هئادعأب رج ىلع ه هينيعمتادادمأ هنممطهنأو
 دمةملكلجروهو قالب نكي رمدم يللارمغ> من دنكسالايلاراسف٠ ؛عم ريسا ع نا نذالاب تابملا
 نءاهريغ ذاختا ديري ودعم تناكيئاارك اسعلا تنام دقو قانعالا يلبع ليو ةضف نم ىءز «” ىلع ساي
 كلذ نم سانلاترن:ةلوزتال“ت مج يفةمالعبهومسوة مدخلا مسرب . يف لخد نملكو ناك سنج ىأ
 تاقشمهسأ ر ىلعو مه ءا-ج أ ىلع ةطمقم ىدنه تيش ند 8-25 أو عرفالا س الأم ل2 مهيمسإب المو
 .اوعحرواولحر نييايقلاءا مالا ن ًااوعاشأو هن ويب ىلا ةياقاجوأ 'وءا مالا عجر ( هءناسيفو ) ةيحمر ذإ
 عباسة جا ةليإ يف و ) ىميشلاىلا مهر وضح مئيشأو ايناثاوجرخ ( هرشاعيفو ) يلق ىلا يرقهقلا
 لا سيرا ملا يلع مموج هو نويل .ةلالوصر عيشأو بورفاادعرءا صال جرخ (ةيقط
 صالا اذ هدربمت ل ل ل اسر انسب ةحضوةحئز تادح
 كلذس سو نوصاصرلا مهلا هرم“ هلا عامان م صاخعذ | ةستح قانعا اونرض ( ةلمالا كلت يفد )
 .( هن رشع عباس فو ) مهعمءركر شيم و و هوداوياوصتخاو مهمك اح نءاهوفخأو ةامعاوذخأ مهن
 : 5 تونس 30 0 2 رضع ماجن ارءاعب رالاموي يفو ( مخ اان فو رءملا ناظفحت م انادمّت ام

 لاوزاادنع كلذ جا ُئاريسب الاو +ارظأو عاب رأةالثلاو اودع مل نكملاناكو ير“ مكلاةوحضلا

 3 ةعج ا مويب ناضدهر روش لهسأو ب

 ناك ىذلا كد لِي ءمسا زر ادب زاخ كب ليعمسا اودإو ( هنلاث ىفو ) ) ىطبلاةنؤب لوأ كلذ قناوو
 ىوادلاك ب نس>راديزاخاو رلقو ناظفحت م تاغأن ونجل ادذيتك دمحأت اجو زىدعءابهجوز
 لوبهالسا ن٠ فشاك مهارباريضح ( هرث ثءيفاثيفو ) هل زدل ىلريازيط اغأ ليعمسا نعاضوعالاو

 للص وامل هناو لويقلا تاباوي رص« ىلا عجرو المرا[ ميد هكر كيسا
 وحيل وبءالسانيب وهنيبو وقسوملا 3 يلا ارفاسم بك ارملاي لا لزنناشاب نس دجو لوبءالساىلا
 . ناكدقو هترمضتي دال علطو لوبمال مالا ةيرتكش -شيفدممعجروولباقو هيلا بهذف تاعاس عبدأ
 - مظعج م 1 و امف نمجرخو رمهم يلا الخد كيبدا ىمو كلب ميه ربانإب كانهم يشأ
 ةدح م دعهنماوققحمو نانئمطام مدع ل صح ةيدطاب اذه فشاكر مها ربا ىلصواملذ كلاذ سد
 'يشاهيفو سيوسلانءةلصا ولاجا اد او رادتلا ةلذ اق ب 0 هذي رشع عب اريف 3و) رياك اذ
 راهب وشاسقنإ املج ىفال ] هع ةماح راحتتلا يف ب :وجاجملا وراجتلاللا ومأن ءادج دج رياك
 اسرق اورسأو تينادأ سب الم حمه وأم وجاجحلاةمتءأ فال كلذو عئاشب و ةشقأو نب
 - دئازلار رضااراجتاايلاغو سانلان هريذكل ل_صخو ايا ع نيباعسال ىمهوعاب مث نما ءامأ و 1
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 هرشععباس سيم اءويىفو ) مويناثىلاترحتساو اريثك ارابغ تراث اوةيوق ةدرابةيبونج
)» 

 .ليعمساجرفن أشاب ليعم ا ىمسي ريك مهياعو قالوب لحاس لادن رالاركسع نءفلالا وع لضرب !

 موييقو ) يدقلاىللا ناكمدنع اطامسهلاودمو ءناقالمل كبب ناوضرو كيب ىلعو كيب نس>و كيب

 ادعردعرأو بورغلا لبق يذلا قرطأو ءاشعلا لا رجفلادعب نم ءامسا|ترطمأ ( ه رمشع نما ةعئججا

 بلاغ لسلسةيرطملاو قربلا رم'ساو ةيلاشةيقرشءابكت ةنوثرف تحرخ مئادطاس اقرب قربأواب وق

رب نمةحرد س.ء.اخوناسن رمشع سماخو هدوهرب رشع عب اس كلذ ناكو ليدالا
 . لاعفلان اح.سف روثااج

 ءاهضبقل ر فاسو ةروك ذملاةدرفلاتررقتهنفو ى راصنلادي,ءناك ( هنيرششعدحالامويىقو ) ديربامل

 حتا كلذيف اوضراعامل مهناف'يشاطاطب ايفممعسو ةيلقاج ولا ءايق نمد فيلو جحلاربمأ كب ماس

 دالبلا نمابضي:اماف كل ذك ناك اذالاةفهنوعف دي*ىش نيم زيلملاي دياب سيلو ةدعاسملابلط يلع

لا ذح ) نينثالامو. يفو ( ةياحالا الا مسيل
 اشإب يدباعاررقمءدب يلعود وسااغأ قالوب رغأ ى

 خجاشملاو*!سمالا عمتجاو ءاثالثلام وب يفاناويدلمعو ةماقلا يللا اشاب يدياع عاطف 3كم في رشاةعلخو

 يلع قرم ناطاسلاة ريض اولسر|ىور ش رفا 3 د'ااغالاةي لصووررقلا او رو يذاقلاو

 'نءفاخي و هاش ناكو هركسعسيئردؤنرالاريبك اشاب ليءمسالتق ( هيفو ) ةيبوءلقلاىلا لزنو

 .-هيلاطف مماطع ةرثكىفةبغ رنييلبقلاءا مالا لابي بهذي و ركسملاذخأي نأ دارأهناليق 59

 هفطالذ كلذىف ه_ضوافو هدعرضُ اًواش ثيحاوب ىهالاو ىرطعت مناهللاقو هيلع حلاو ةقفنب

 اوك ( ةمجلامويىفو ) هتءاجل كابشلان. اهاقلاو سار عطقو هلاتغاو هب يملتخ-او همر

اوريذ>او ةءلطلاو نيرواحلا ءامسهاب ةعاق
لا نم ةفئاط ينكدتال شرق فاالانأاشايلا 

 :نيرواغ

ا صفت يندأو طبسوأو ىلعأ لالا بسحاهعز وف هدن نءشرق فالا ةثالئاهدازذ
 نورسشع ىلعال

ط كلذكو ةعب راؤودالاو ةرشع طسوالاواشرق
 اورضحامت ةلقلاو ةرثكلا بح ةقورالا مءاو

مويىفو ) ةفادللا بوركلاو نوءاطلاىماةدأي زكلذفداصوهؤرق ويراخبلاءازجا
 نماث نينثالا

هيهويلا ثاكوسدميدنفا ىنطدمهروسهضوعدلة”ودب رغلاةفاقىدتفا نسحانبحاص يفوت ( هيريشع ٠
- 

 يجرطشلاىدادغيلاىدئفالا>اضي اوت (هيضو )

 » ءاعبرالامويب نايعشرهش لمتساو 9 ْ

 .ضعبلاعجرو ضعبلا ىدع مث هيناثيفاومحر مث يلرغلاربلا يلامهمايخم ءارمالا ضعب ىدع ( هيف )

 سفن |تقاضو هكر ا مدعءد_مق ةقرقإلايفوكيب ليعمسا ن٠تاهموتو رغسلاب تاماوياكللذ لكو

رف؟وةدملا لوط نءاوةلقو سي راتملابنيميقحلا
) هسماخ يو ( ةئدملا اواخدو مهبلافق

 رصمهىلارعذ> 

 ديعناطاسلا يلاةيدهج ل وبمال-|ىلابهذدقناكو كن رد.> دنطا ناطاس ري زوهنال يق يدنه ل>ر
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 ابفدلاي رفلأن يرشع ىعليحكل يبا هناكمدلقو لكارحبي هق غدنا لي قون رفالا
 ب ءاثالغاامويب ب جر رهشل مساو وف

 ا, ضعب و نيربلاب نيسرتتءاو رءتساو فان هددسميوج ورخلاب ىدانملا ىدأني ( مويلكيفو )
 لاحلا:قاضنا ايلا ك كلذكهذ زك ابمهضعب و مهتاعالخ يف ةيدقلاريصم مهسضعب واراد ةيحان ءارمالا

 | ةريحبلا برع يلا كيب ليعمسالسراو ىرحبو يلبق نه بلاجلا عطقن او رافسالا تلظعتو سانلاب

  دالبلان وبني ةزيحلا يلا دش رن. ةيب رغلا ةبلاىفاورشتناومبطالخاو مهعمجاو ريش يدانطاو

 دب نهدحاوموبيف اولي سانلان ولقي ورح بلا يف ب 5 راانوب رمذي و تاعورزلا نولكأيو

 اكو لالسر كاذكو قرشلا ملا ةزبب راو قرسشلا برع لمفكلذكو ناسنا ةنامتاثواقنن ةلختلا

 : قالوب ي اا ةنيدملا ن :بهذ:نا فانا الان ايت>ةرأ ةخعابواوا ارحبو اربرينسلالطعتت ةيفونملابراجنلا

 قل فشاك ةز> لق 0 هيو ) ةبانثا قوس به ( هسماخ تيسااموإ يفو)رصنا باب جراخوأ

 عطقو هنانسأو هينيع علقوامايأهبذعو هب اع ضن هع رخ عمو مجلا اص امهور ابنارممن الجر راديودلاب

 اطتسرا هءاعضيقامد:ءويوادجلا فايس ب مة نادعب تاميت> هفا رطأو هرتفشو هفثأ

 ؛ داراناد هب ةجوزلا قلطو كالذ ريغو سانلا عات.و غادمو هو جنم هتوناح قاب بنو كب نسح

 نبا هللاقي دابلادالوا زم صخش رحاشت ( هينو) كبب دامةحوز ةتسفن تسلادنع تب روفاهانف

 ْن ونجلا ادذنك. دحأعب ا”فشاك د#ء ىلا ين ورطنااه اكشن ناو رطن لجر عع ينيصلا مب ىطسلا

 . هلل راق مهدرطو مهب رضو مهيلع ب اغذاربق هيلع ض.قلا اوداراف مسييلع عنتماف 4 طي هبل[ لسرا

 لييععسا يلا مهعم كرو ملاولاىلاهع.ىنورطنلاو ف شاكلا بكر رف كل ذك مب :لعفف نإ 0

 هنذاتءاو هناريطذؤ.و قي رطعطاقو رجافونا باشلا كلذ ىلعاو دوشاص ا>شأ م يم انعام

 ناك املف هيلا رظنتهمأو هراد كابشتحهلتقو راع ضرقو ةريثك ةعامىلاولا هيلابهذن هلتقىف

 ءاسنلا مهةلخو ءالءاو قرا مهعموا وج رخوةيرعشلا باب باشلا راحل هأ عمت اح
 رصم جراخ ىضرءلا يا اوياطة_صحدعب و ىهزالا عماجلا ىلا اورضخو نيماي و نخرصن و نيدني

 هلذف يف بيست نميراثلا ذخأب 1 ترم طاطا فلناثلاو ظدغلا كب ل .عوس ارهظافاوجرشش

 حار ن«ىلعتحار و ةيضقلا تدرب و عما ضفنا و هيلع شيتفتلاب يماف بوغتف ينو رطتا راضحإب ماو
 كيي ملل دالبلا ىلعةدرفب اشابلا نم انام 000-1 ( د>الامويىفو ) هدحوهلل مالاو

 ءارمالا عمتجا( ءانثالثلا موي يفو ) المحو لاير ةئام دل, لك ىلعر رقو جحلا ىلعاهب نيعتسيل جاما ريمأ

 ماةف كلذل لاخلا جايتحا مف سعونامر غلا كي ليعمسا مط رهظاف قيعلا ريصقب خعا ثملاو ةيلقاجولاو

 هدوهرب رشع يفاثل قف اوملا هرسشعىلاث تدسلامو»يفو ) كاذياوءنامو هءاع اوظاغأو ةب ةب رايتخالا

 حاير تنبه ( هرسدع ثلا, دحالا موب يفو ) مولا كلذ حبه ءامسسلا ترط. 1( ورا نان ماتو

/ 
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 1 هرمثع ي داح' أب رآلامويينو ( ءاسنلا عاتمءرئك أ و اهرخ ا 1 نع اهيهنواهنمهع رع

 مول ب قو ) ةحادفلا رمش اك ديل , وةماقااىما عولطلاب رافنالا وتاشاضلالا عييمح ىلع يدانواغالا :

 كيبداىمو كيب مهارباا وكر مهنااو زا وريمالا دم خييشلا رضع (هريشع فا سيلا

 ريغصملا كيببوي اوىلاول' كيب مهارباو اغالا كي ناهيلس مهوعأ مالا نم هب وأو فيوس نب يف

 دليلاب ميعمدعقتو الماك نكياذاحاص نكي نا مهباوج لصاحو بول ملا ةروازب يواقرشلا كب نامثعو
 كلذبا يدر فاسام< هللاافعو مهءديفاذ هدو مهراث يفانراث مقنو ةوخا اناكريصنو انلارعدنع

 نوعسب مهنأ ىلعو عا شما يلا كللذ ىنء؟تاب اواولبزاووال اوباما +[ 1 اذهوءاقالاودعتسيلف

 لاح فق ولصح( مايالا هذه يف و) بو رأ !يفنيي رم اةداع ها كى 1 | ىلعمطا وجر وأح اصلا ىف

 رسسعو تكايجاليطتتو لشلا عمخهونأب رعلا فوةوو نءأمدعو قراعلل عاطقن او شياعملا يف قيضو

 نوملكت واشا لاي لان وبك 7 عادلا عمتجيأ ى و رعلا خيشلا ىأ ريضتقافا ري وارب رافسالا يف

 لعوةلودلا نءيرظطروذ> روصو |سمأعيدف كلذب كيب ليعمسار | رعشتء اف لاحلااذهنأشيفهعم

 نامرفلا كاذمهل او رثو مهعجو ةياقاحولاو خعياشمللة عا موي رصع ىئاشاإلا ل_هراق مود يصءديي

 كالذ نماوغ رف اميلذ مقاداعإ اومهدرطوىلا ِيقلاءا مال اهب ؛ راو ىلع دب دشتلاو مالاو ثألأهنومغمو

 ام د.لاقف هو ريتخ اف ىرتلا ؛فرعن الاننافمالكتلا ذه لصاح نءان وربح لاقو يد هرب
 ءاملا هب 7 2 لاله نانا اناا نمد>ًاردقيالو سا لاب لاخاىقا ضدقو جو را نم مكل مناملا

 ف , رط تسيل ء لسه و س راتمو ناطيحءاذنب لذتشم كاب ليعم | ةرمند>و ةفؤ فصارشع ة#هح

 اذ ةنآوت ولغ وأب | غاما:ءاسيف ب رحلا لاصصفناو ةءداصملا م,تقي رطلب بو را يف نيب رمصملا

 اذهيكلد تلقامانأاشابلا ل اقف لالا فقوو ىليطءتااوبا را ىضتقي كلذ وال وطىعدتس هنافلاحلا

 ١) ناو. ليفان اونينثالام وب ج ورح ا ىلعاوهنو مكل اوحأ اول, شاوهاين انوالوأ مالكا
 رط ىلع هي 0 0 ديلا رص ابا نم الذ دو رططلا نهناصت>ءدريخ»

 ٠ كلذو نييك اشاب ؛ مهباعو هي هنا عار رعي امبالا ايليت و صامهدب ىلع و ماشلا 8

 : : ةقفن ذخأ اء وةعاقلا ىلاالوأ علطب جرخ ن هلكو سي راثملا يلاجو رخغابمويلاكالذ يف يدوذو هل لأ ال

  1سإيرااملاىلا او>رخ وممتاةفنا ودل وةلمح مهن «علاطن الاي ررم' ءا-هاهر دقو نا دع باب نم

 بهذو ةعلقلان:ءاشا لال ( نين" الاموي ىو )زيا ١١ دخلو كانه ةاطو بمهنوراث  الارصق ي

 سماخءاس رالاموي ينو, ) هلو زن لبق» رالك مند كي ل |.همسادف 0 ؛ارالك الوةريخذهعف

 فيرش ر ورسف رسثااةافوباهيفاو ا 3 زاجل ارايدلا نءتارتاكمتدرو ( هنريشع 49

 كيعمسا رهسةطشن كيب مهارباتام ( هذي ردع عساتدحال .ةلليفو ) بلاغبب رمشلا هخاةيالو

 دال يبا هافنو قالوبناويدب كرا باك فسوا للا كب ليعم'لزع ( هيفو ) انومطمكيب



 ما" -
 3 وم ا رقاملنالصأ“ ين يلع اهدعب نودمتيال ثاذوملا | وبيجان اف ةيردنكسالا

 . :الو ىلةقال_عالو مكلادباماولءفاالاو اديأر وعتيالو كلذ نكميال اشابلل كيب يعم لاق ناويدلا
 5 ” يريسملا مهعفد نءدب الو اذا ؛ ن_.نح مهاطعأام يلع مهتدز نا سفن ىلصفاخأ ىئاف :امزفشك,ا

 .( هنماث تيسلا موييف 9 كي ليمتبا قرامنئرخاوزوك ذلااغألطاصهبرفا اسواباوجمسطاوبتل 3

 ةقرسلاةيذاو ءاسنلا عم عم مرة سف ومد و مهداسفا ب بسب ةكرع هركسملا ني و قالوب لي نيدو

 ةدبلا جراخولا اوجرخو قالو لهأ نم مع ج عمتجاف نكنودبءايشالا مهفطخو تيناودلا باحصاو

 .مهتحاسأب اوممتج ا كلذ ةيحيويلقلار معا ءلفءالبلا ن٠ .مينلزتامنوكشياشابلايلاباعذلا 050
 ,ةيتفلا نكسو ةماءلارطاخي ذحأو مالا ينالنو اذالالزنف ةيحئو. قام زرخاو مهولتاقو مهيلااورسفحو
 لامفالا هذه يلعانناطاسي ناذال امه نالافو نال كلك و ءلارلاقذ مطاعف أ ىلع مهخم وو ركسمعلا بطاخو
 0 باوياغأ اص رمض> ) ءرشع عباس نينثال امو فو )رذ > الا 0

 اهلالغو دالبلاىريمعفدب نودوقيو اهقوفامو 1 ما ”مخن وكي نأ ىلع نييلبقلا "ا مالا حما دب

 اشانلا لمعف مهيديأي حلصلا عقيل ءاماعلاو تاقاجولار اكن ءاسانأ ن ويلطي مهناو كلذ دعب ودعتيال و

 وللا يد_فاليعمساو ريهالاد# خسيشلا لا سرا ىلعاوقفتاو خعاشملا وايصال رمت اوال

 ةسيب وح ةفصأع حاب ركر.ه ( هذي رشع سءاخيفو ) هريث ءعسأ”ءاعايرآلا موي يفاو رف ات و

 امون ريثع ىت ات ر تساوةراح

 ش 6# دخالا موي ةيناثلا يدار هش لومساو 2

 نأب ربا صو ( هئلاثيفو ) فب و ىنرىلااو رمضح نيابقلاءا مالا ن .ةعاجْنأي ريخلا درو( هيف )

 اوجرخأو ماحتهالاو ليبشتلا يف نوي رم ملأ ع رشف نيعب رالاوحب يفضي و-ىتىلااضي ارض كيبدأ سم

 هو ريذ أو هعمازلكتو :اشايلا ىلا'ا مالا ملط( سد !موي يفو ) نيئاسبلا ةيحان يلا مهقاطو «مهمايخ

  :باوجلاهلسرلا عج رت حمه لاةن مم ”لوزتالهوباطو ير ىلا ةعانملا حز نوه دنع تيثاع

 8 عاملا عطنا ةومفم ابو 78 ل رولا اولثتاف مهب .اوجرظننو رخ ايار ليزا
 يأانف عاف في و-ىب يلا مةعجرو مةحز مكن اغلب مت مقسم انيطعأو متيطاع كنب ارا سمع

 :اوعجرتف الالاو حاصلا متقن 2 ناكر وضح ةّيفكو كدصق نا: ونرعت أ دصتلاولاحلااذه

 10 ( ةيجاءوب يفو ) هف زطنوم لئن مة يحول_ترأو قانثالا هلع عقوامو مكلءانددحاهرملا
 ةرصمملاوارط دذع سب راتملمعيف كب لوعم اع رشو قاطولا ىلا اهباوبهذو ىنالوب ن» .تاكلفكرشلا
 اناطي>و رح نءاجا رينبو قدنح رفح سمأو لاجرلاو ةلعفلاو نيثثانيلا عمج وةزيأر .يفكاذكو

 0 ةيدالا كان يفو ٠١ ارمألا حو رخل ماكت ) همس نينثالامون يفو ا ل املاو مفا دملا فهل

 مهرودب طاحاف ناظاخةس:تاغأ كيب ليعم ا لل_.هراق ىلةىلافاشككلاو د ا:جال ا ضعب بره



 4 ننس وا

00 

 دمحأ لع (ءامالغلا موي يفو) ةعلقلا ىلا علطو داعماهمفأ دم اوبرضو ةميدقلا رمهم ىلا نييالغ

 انمحأ يلع عاضو اهعفد ةوشر يلع ىلاتلا يدق :عءاهرإقتو هءانزورلا ن ٠ ةبلكو نأ يدقأ

 نأ ريخأو فاك ى عواشابل ماما رضح (هنب رمشغ ىداحءاعب رال اموي يفو)ةوشرلا نه هع دام دتفإ

 في وس يف :؛ ىلا اولصو مهل ىمأو مهقجانص نم ةعامح ناو ةيئلاب كيب دا صدنع رص مهارب ا

 املع ا تا ة نافةيلبقلا ةهملاانذخأوةيار حبلا ةهرلا مل انكر انناباوإلاىفاولاق مهنأو اهي رحيو
 ٍ لا را كلذ يلعحاصلا دقعتورصم مهنه نيبلاطال ومها نيلصاوانسافانع او ةكتاناو مهانلتاق

 عيججلاهب عمتج اان اوي داوامسف هيلع وكسلا نسحممأ ىلعمبعم قفاوتت ةيرايثخالاوخئياشملا ضعب ا
 مههج نم نولسري مهمناهنومضهاشابلا فرط نم دصاق ةيحصباوج لاسراىلع اوقفتاوا وقلا#و

 الا قفاوتلا انينيودسا ناحل لصف ةءافكلا امه نيرينت قير 3

 ليعم اواشايلا ىلا اباطخاشاب نسح نم تابئاكمهدي. ىلعو يلشب دحاو رضح (نينثالا مرد يثو)

 عل وصوب ربخأو ىركبلا خيشلاو ادختك ليعمساوكبب ناوضرو كيب نحو كيب ىلعو كيب
 ءاسمالا علط(سييللا موييفو) ءارمالا ىلا ةيده هعموريبك مهيلعوةير دنكسالا رغث ىلا دؤنرأ
 هل لاقن لاير فان وسمح ينيفكيالبانأاءاكبب مساق لاقفةقفناا ةهجنم اوملكتو ناويدلا يلا
 مزالف فلأ ةنامدحأو لك كرب ىلعو كببناوضروكيي نسح جاتحو كلاث هأ اذه ىلهذ كرب ليعوشأ

 ةدب رجتتلا يلع تفرص انلاقوكم ىلع هيلعدرف مكيفكت ين ج>هنئازخ م ماسر نا املا لس وانا

 فصن يف ادا ترداصامو مهماجح نم كنا و داججالاو ءايمالاو تاواشاب عب أ َت امشوملوالا

 تح يذلا لاملا كيطعأ ناو كنق النك لنا ودابلا ريك لهعالاقو كلب لرعمسا ظاتغاف خضف

 لعبوهب ىلتخاواش املا هدرؤ اروتنمساحلا نه ماقو كلف رععهف رصأ و هل ساناا نم هّتعمح ىذلا ىدب

 اولزو اوماق مم هضعب م اورواشتو ةينامز ةعاس كبب ناوضرو كيب نسحو كلب

 #«تبساامودبيلوالا ىداجحر هش لوساو# !
 كديو قاشم بلطب اهدا اهؤرقو ناويدلاب اوعمتجاف تاموسرم هديبو يرططرنذح (هيف)

 الف اشاب نسح مه اهنيع يتلا نكح امالاب نيميقم | وناك نا نييملقلا ةعاملا بيس, يناثلاو
 رك اسع مجتحا ناومهولتاقو مهللااوج رخاف اوضقأو اودعتو اوفحز اوناكناو ما اوضرعتت

 ءارقذلا ىلع ةيصولب عبارلاو ةديدجلا ةن_سلا ىلع اشاب ىدباعل ر رق٠ ثلاثلاو مكل انلسرأ
 توببربخلا درو (هيفو) غرافلا مالكلا نم كلذ لاثمأو ةيكمالاو رابثالاو نيمرحلا لالغو

 ةهجلا نم ل_سرملا ريضح (هنلاث نيثثالا مويىفو). رصصم ةبالو نع ل_هننملا نكحي اشاي دمج

 نوباطي و ىلبق ة يلا اطجط نم نوبلط, مهنا اهلصاح تاباو# يللاولا انأ حلاص هئرحصو ةيابقلا

 ىلا هوا رآنيذلا مهكيل اميومهعارتأ نوبلطب لطي تالذكو نهدالب نم هوذخاامن طاودريناومهي رح
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 . رصملوذدالا مي ريامزاوسا يلاةي ردنكسالا نهم هومتيطعأول كنا مالكلا صخلمانال وماي

 نع ىوتن ديرأ كاذكو مهاتق زاوج ىلعل وج 00 ىوتف ىدنءانأ اشابلا لاقف
 موي ناك املف كلذيهود ءوق ىلامو ىسفن لذيأو ىمتاقأو مهل ١ جر أو كلذ بجو عرصمءأ ملع

 قكلشت ماد مكل وقام هنومضم الاؤس اوت :كوهزالا عم اجلا ىلا يس ورعلا خيش ثاارمذد ءاءب رالا

 ناطللاجا ر> اوعنموداسفالاوداسفلا مهن« لصحو ةيرسهملادالبلا ىلعاو بلغت فاشدكو ءايمأ ةعامج
 ءارقفلا تافولعاوءطقو مالسلاوةال_صلا «لعىبناا ةرايزاوءنمو نيمرملاوءارقفلا قوقحا ولكأو

 مولع رر كاوا لوا وعيطي لف مهاهنيو مهري نال لام مل لسرأو راذالاو نيقدحت :-لاىك اجو

 مهدهاعو نكامأ ميمو ياست :ن رمد اليلا نم ءمهحرخأو# ركاسع مهبل ءنيفا وهن نب لف سم اوأ

 هم ود عج > روكلذ يلع ناه رمهنم ذخأ أو نتفلل انوكسوعا زءلالامطق وءامدالانّةد اه ودعتيالا ىلع

 لهف دووعلا | وْضَقُنو قرطلا اوعطق ةوداسفلا عاقياىفاوعسودالبلا ىلع اوفحزو أ زاثاوكر مكلذدنمف

 مهاتقزاوجنا وبتك ؟ولاحلا فكعأ اررمغلابررضلاةلازام دع طرشن مهلادقو . همف دن اطل سا بئانلز وحي

 اشابلا يلااهب اوعاطو ةدعاسملا له لك ع2 و مممفدو
 ا © ةعبجلا مويبيناثلا عير رهش ل هس لهتساوإإل

 01 ءاراهجل هب ئدانو ناظنستسم تافأ هبل وىوتفلا بجو. يلع انامرفاغالا نك

 (هملاثيفو) جو رخال دادعتسالاو م ..نيسشاغلا روضحو مهبأ 05 أ عاين 3 ةءلقادلولا عيج يلع هد هدنتاا

 ةيناكيوادحلا كس ن سد ىلا لسراف هل .حرتلا مط لسرأو قحانصلا أسمعال ا ىلع كس ليعمس ا ققنأ

 !يجاون ايلا جرخوابضغم بكرو يدورابلا ادختك د خئوو اهدرو اهماع يضغن لاير ف لأ رسثع

 ىض رق مهاردلا يف ةلادازو هاما هورادرتفدلا كل. ىلعو كب !ممسا اهحبص ىف هيلا بكرف ةيلداعلا
 نأس اناا ءالؤو صعتيى هاه“ 4لاهؤت دال الاوهص لال عمد دشن يفكي ليعمسا >2 و

 هيطعن ىذلاف ةقفن م يطعت تنك نا وةرذد لئاقيدجأ امَنَةَقْقن ريغ نهو ةر>س مهجر >2 دهر

 (هتءاث سيل | مويينو)ةءاقلاودلبلا كردالامهلع سيلف تاقاجولا اماونيلتاةملا ناس رفلل هراععا مل

 عوجرلا اما اهلصاح نييل.ةلاءارمالل تاباو دكر لج اب رع مشل لغو اناللا ماما رفاس
 نحنفالاواملع ميدعت ىتاادالبلا ىريم اوعف دنا طرشب حاصلاو قافثالا بج و٠ ىلعمهنك اه أ يل

 رضحو رهشلا ىغاطحط نم لرا كبي مهارب ناب ربخلا لصو مث مكنيو انني حلصلا نيقتانلا

 ءاسمألا عابت ًاوهعابتأ ىلع ةيداا ىرحت زم دالبلا قرن كيب دايمن اوكيب دارم هميسق دنعةينملا ىلا
 لولا ت>رخوكرتلاولاهالاويفاودلا لصحوةدب رجتلا رمق ىحارتلا عقو م هتبحصب نيذلا

 كيب ليعمسا هيلا بكرو قالوبىلا اش يدباع لزن(هرشع سداس ةءمجا مويىفو) يعارملا ىلا
 ثالثلا هماما اوريسو تاكلفك رشلا ىلعجرغتف لاما ىلعءالبنزلا عفادم هءاماوءا مال اةيقب و
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 مهنم لصحو باوبال ىلع نيميقءةيجسرملا لزنإلو كالذوحتو لودن» وأ ةمرحإ؛هنلعممعم شوبرطوأ
 لك و كاذوجنو نبتااو نم..لاو نيجلابىرقلا نءنب دراولا نيحالفلاو نيسستلاوةيعرلاو سائالر رمضلا
 نماندحالا مول يفو) 1 ,ناكولومه اردهنماو ذأ يفح لوذدلأأ ن نءهوعهباب ضروف

 ىلا نييستنملا تاشا خلال أ عسي مح ىلعةادانملا مه ءامأ وبا وبلا ةشابمدوأو يل ولاهماما و اغالال زن (ةئيرشع

 ديب م هل ل هجم ايآةالثدعب ةقرودعم سدلود>و ئمل اكو ميباوبأن ءاقار وأ مهاوذخأي مهنإ تاقاحولا :

 كلبكرش يل جرف قالوب ىلا لزنو كيب لو همس اب كر(هيفو)اشابلا ن:نامرف ىدانملا دب ور رسغلا
 ك.سوهن 21ق دازودور ب 12 يلعه كر نإباش ا نس هلمفان# ةسمص قداز دقو داغش مو هعنص يذلا

 طامسقب م ةميظع ةريخ ذزهجو نين ا نيكلفكرش ل ءفاضيأ |عرشوهبحأءأ راملف عفاد مال ةريث :؟ الل

 فرط نءىذلاوهو نييلبقلا ءارمالل ةلاس رلاب ه> ون ناك يذلا ل و-رئارمض>( نينثالاموبيفو)ءريغو

 باطخ يتانلاواشابال باطع> اهدمل + !نانأ وح اهدي ىلعو كيب ل.ءمسأ فرط نهر خا هتحبصو اشايلا

 زيملا ضينلانو تسكن ؛اايصخعأمو تاناوجلااًو رق وءانال ١ موباهحب صيف ناوي ؛دلااوعمتجافغياشملاا

 انتورب يف متامفامو مورل ىلا اشابناطبق عم مهباهذو نئاهرلا اننا ا ءلصح ضقنلانألاخلاو
 ْز مالك مهعماناف ا / مهدر : مهفلخ ان كرنئرخ يللا | اوفحز وان .ضعبلا دتحا كلذ ل ه>ااوانإ ر> و

 ةفطالملاابفوزعاشملا واشاءلا نمك اوس سة رلا ىغلقا عملا رم داو ٌؤرفاملن ءانءءأذلد

 لوهشتلاو مامتهال ايفا وذخ اواهولسرأو راذتءالاو ب ااا يف

 (ءامارالا مويبلوالا مب ررهش ل امتساو)

 لخ دو تاشافلالا ىلع شفي وتاناذ- او لئاكولا ىلعفقيراص و قاومالا ق |قش *واغالا يكر (هينان يف)

 كدجةق رو ريغ نم هبدجو نه هلكو لب 0: اا ىفرضح ا دغيف مهل لاقو مه دارفأ ىلعدبنو ىلٍ خا ناغ قو

 هضرمل همايز و رلا نم يحيانز 80 ءافصا ىدق ا دحألز ع (هيفو)هفنأوأ هن اذآ تماعقو تامفو هب تاعف

 ةلاسرلا تاباوماواسر أ (هسداسيفو) «:عءاضوع ىح انزورراينالاةفلق ةبلكيلإبف ورمل ىدتفادحأ دل ةنو

 عيا نأ لاملاو دالبلا نم م مي ديابام ىلعة دايز سي درب ودوبح ءاضي أ مهو كو سن وب نبدمحأ خيوشلا

 دل ام ءاعدتساب يركلا خيشلاتدب يلا كرب ليهمساو اشاب ىدباعرمض> (ءاثالثلام وبيفو) مرمي
 ْت ويب اهنا ليقف اهنع 1 ّّى :راصنلا ةراح ةهجىلا اشاباا تفتلا سولحلا مهب رقتسا الف يوبناا

 فلأ نب الثثو ةسمح ىلع تّيو ةاصملا يف أوهسف ريا بوكر رند مهلعةادانلاب وا 00

 خيشلا رمفح (هنيرسشع نءاث نينثالا موييفو) ةب ةبتكلا ىلع اهقابو افلا ريشع ةعبم ماوشلا ىلعاهنملاي :
 تابتاكملا ورق واشابلا دنع ناوي دلاب ارحب يف اوم متجافاشاب را فرط نه هيت هج وت يذلاو سنويد.أ

 سلفغاش لاو ةيلفاحولاواذ ذابلاامأو مهءاصخأنوبلاط منا وعوجرلامدعو قب ءاساا ب اوجلا امور

 | ال لاق سن وي دمحأخ خييشلان امثناك نمايأ مممدخم ءارماالا مط سيلو كلذ نء .٠ 'ىش يف هقالع م
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 ش ا دقو هفرصن قحان دنع ىتد "ىث ؛ ىأ نحنو لاقو يتولخلا ىدنفأ ليعمسا هباحاف هس ” نع

 ركسعلا بواق ريسك.:كنا يغبفب الو بسانيال 0 اذهاشابلاةل لاقت ايذ كلمتال نيتادشان#

 مثىههاوعبشا تعبشناو يمءاوعوج تعج نادحاو*ىثمثأ مثأوانأ مه لوقت ناىلوالاو مالكا اذهلثب

 اشابلالاقو ريذحتلاب مهاض__عو مهضقن نع راالا هسا ضرعاومتل نأ ىلع هندي ىأ رلآ طحن

 ' مث مهاتلئاقوولا انجرخ باوجلاء يح لبقاوفحز ناف باوجلا ن 1 انش وةلودلأ عن لسر
 :هنرخو ساجلاب كيب ل يمسا يبو روذحلاب فايرالاب نييئاغلا دانحالاو زغاا عي تانامر ةاوحك

 اهواسرأوخياشملاو ةيلقاجولا نم واشابلا نمةيتاكما ويتك مثكباي كبنال ةب رايتحالاهللاقف هئاكبيف
 ار ةاسملا اشاد ىلا اولسرأو كيب ليءهمسأ فرط نم جارسواشابل| فرط نه دحاو ةبح

 رضح ءزمشع عسب ار دحال امويينءأ( مويلا كلذ يفو) ةلودلا نم يصابرمه» ىلا سي ولا نم عوجحرلإ
 1 ءارسمالا كيلا ىلع أوهبن (ةريثع خيام غد رالا موي يثو) ةبقعلا ن ن* ٠ جاحلا شب واح

 ءا سعال نم ةءامج هدنعام دختسمناكن ١ كسر اكر وضحلاو عامتجالاب رمممب نينثاكلا مهناشكو

 الفورم او هلا اولس رأ ةجاح يف ايئاغ ناك نم و هدب , يفناكم هاف مهعمج م هريغو قجانْضلاو

 هدنءئمف يلد مهتافرادرتفدلا كبب ىلعامأو مسرتلا يف مهوقب 1 مبتحلضأو مطويخاوذخا | ول اك

 .لوز' ناك ( ةعجا موب يفو) نيرهش ةدم نم ةينيع ف عجور هنغأرب عادصا ميرأ ا يفاعطقن» ناكو
 ججاجحلا لخديي يَ ةيحس رحاهلعأو ا رصم باوبا اوماْغَأ اوناكو رمه# ف ذامطوخدو جاجتلا

 ملوماعلا اذ_هىف جاجحلا حانراو بابلاكلذيفماحدزالا نم سانلار سفن طقف رمعنلاباب نمألا

 ةقادانلا امهماماو اشادلا ادختك هتبحو اغالا لزن («ؤو)ةغب رمشلا ةنيدملا او رازوبعت مهل محب

 نملكواشابلا ول اقياوءلظيو روهطظلاب مهكيلامثو نييابقلا ءايمالا عابت ا نهايفتخم ناك نم لك ىلع
 ٠ 2-12 (تيسلا موب اهحبص يفو) هيلع ىرخم ىذلا ىلهاتس هنافمايأ ةنالثدعل دعاه دنغ 7

 رك اسءاءااولسري ةلودال اوبتك !خياشمال كب ليعمسالاق(هيفو) لم ىلا هةبحصو كب ساطيغ جاحلا
 يملوالاو ةيرسمملا ر " اسعلا نيب عفنتالةيمورلا رك اعلا ناف كللذ ىلا جاتميال ىءورعلا خيشلا لاف

 (هينو) يلوأك دالب لهال هوطعا باسمغالل هوطمت يذلاو مهلا ناس>الاب دنا رطاوخ بالحي:

 ةرسثعو ران د ةنام دلب لك ىلع اولء>ف ىرقلاو داللا ن٠ ةديرش ١» بلط يف كس ل.ءمسا عروش

 ٍقو)ه ريسغ و هرادنزاخاهطيتانيعو كلذريغو قرطلا حو 07 ن٠ كلذ عتيام فالخ

 يف هرازنأو 2 ف اوناك نيذلا مهو دانحالاو كيلامملا ند ةعامج ىلء أوضيق ري عسا

 كب ىلع ناكو رق يباب ةعاج 20000 هوسحو هب 5001 غل يا مهوأسرأو نك اص

 موقاوب يلعاوذيف ( هب رع فو) من ما قج كس لكيءمسأهب لري 2 ني.ستنملا ملست ىف فوت

 1 ويريدصلاو صيمقلاى وسه4يلع سلانايرمع هولزنأ مهضعب واضنأ لك ١ رملا مهول زأو
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 مه صالحا الا هدصق سدلو كالذ نم هنءأربإ ةلاوفا-و لسرلا هباجاف لا مقالا هذه يلع ما غأ يذلا

 ىلع ىغذهو اوقرفتواوضفناف ؟ يد  ملاطي دحأاموا وذ مهوكفو داما جلا تاسرأانألاقف

 لفمياععز وملاو ررقملاب م هويلبطو نيساحنلاو ةءجرها ول اوٌغاصلا ل هأىلا اولسراف ناموب كلذ

 عومجو خيفلا يعادب يت - ىاقايقإللا لالا ق رطتوةبالخلاةلاكو اوبلاط مث عفدلا نم ماديا اودجي

 ردا دعب امك ونحن فنك عرش ) ٍهفصانم يفو ) ةفرح نيءسونينثا اوك كلذ

 سن اموييفو) | 01 رحتملو مهل «امأيف نورقتسم مهن يخأو يلابتلاءارمال اي !اةلاس رب اشاب نسح

 رض و ربغلالوأف رفسلا هبداع نه ناكوإج ا ايلا ةاقالملاب مزلالا يأ رفاس ( هني يشع سداس

 اول هن : نكس ناك يذلا هتيباضيأ امد جااريمادالب نم | ارد ليحل باعة نلاءذهيف

 هب قحاوهوأوبأ تدب و هو كيب اص تنب جور هلوكل هنكسو ذخأ 6 2 رقدسأ

 # ريا رقص ر بش لهسأمث 99

 ىدخا هبات اف نيجالةقب وس ىذلا لييسلاس نا كيب ليعمسااهرمعتلاَةِي راسا تلك ( 5

 نا اننجك مهارباهديسءاشنا ن٠ ليبسأا اذهوناكرالا ةعبصاياعجو ةوهقوا:وناح نيرشعو

 موية رصعىف ا وسانلاو نولالدلا+_يلا لقتت اورمهءلأادعب زيماملا ب رد قوساهي القناه

 اذه لق:الا نساحلا نم كرب ليعمسالسيلو مويلا كلذ نيم ا برد قوس لط» و هينانءانالثلا

 ةفلساا بلط ببس ةيعرلا يف فسعلاد شا (هيفو) ىنيالاكة بلا هذه يفهضووةبإلا كلث نمقوسلا
 يلاواشإب د مترفاس ( هعباس يفو) كلذ نءءارقفاار رمضتو نافوصلاو للحل يعار. ىلا لالا يدعآ 0

 جرخ ًاوةعلقلاب ناود دا قلاءارسعالاو كي لئئعمسا 1ط (هرشع ثلاث تيحلاعرإ ٍقو)سإو لا يلاةدج

 يرتشاف ىدوراملااغأدمم هادختك اما رسثل ردص#: يريملاا م. زنا م ىلع رأت يتلا دالبلادازم متاوق ْ
 عرشفه- ضار غان. ءاشي نم ىلع اهقرفب هموهخ ىلا تر سابا يفو ادلب نيعي_سوحم

 نا 0 اشأب نسحناىدائافصنوةندالبلاذخأ ن«ىلعدازو ىوتشلا بلطف ال وأ
 هذهلءفنزنوهزتلملا تزحمئفاضي أين .صلالاملابلطو ىرخأ ف صاوةنمبلطو هبا سح يف تلخدو

 نهةعامح ترضح (ةليللا كالت ىفو)ام هزيلم نماهداذتساو ناويدلالا مهدازم متاوق جرخ > ًاوةلعنلا :

 طولفنم يدعت مهلا راو طولا ىلا اود ىلإ تا مالا اوريغنأو ةيلقلا يحاوللا فاشك'

 اهحيصيف علط راخالا ذه تةةحئاملف ريصم ىلأ او ريضح ومد ريغو فاشكلان ه كانه ناك نمب 1

 اندايسأأي لاقو كرب ٍليعمسا ماكتف خاش ااو ةياقاحولاو ءارمالا عمتجاو ناويدلا ىلا كسب ل فم

 هاو ريكا امأ امآنماولقتناو ناطل سا ذهعاوغقن نيلبقلا عال نا ةيلقاحوايءا ىعأأي زعاشمي

 لاخلا ءزاوناطلسلادهءاوضقن اذا نيفلاغلا نا لاقف م اولاقف مهعفدو مهلاتق بجاولا لهف دالبلا

 لتاق <.:ءلكد ة: زذاتنه سيلوزاطادلا ةئيرخ نم ا ن٠ نيلئاقملا ىلع فر هب مط اتق يما
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 يففقاو ةيشي والا ادختك يهدي ءواشابلا ناويدب نوسام ءارعأ ةثال_لا ناكف ضرك يل

 مجرتملاجرخو كيب يلع كام دعدالبلا ىلا هتالح رو هنالققنن يف نحمهل ترمو همادةأىلع هتهدخ

 ققحنأ+ نكلاهريغو ماشلاىلا بهذو طويساب بورملا رشابو ج رذح نه عم رص نماب راهوأ يا

 ماقاو ىنانملا شا تذيب جوز وداد راص دقو بهذلا يب |مايا يف رص ىلا رضح تحل زيلو هعئاقو

 ةبواغأ ةقباسلاددملا يف دإةثو هب سابال ناك وة:سلا هذه 1 تام قحالماخ يشأ قوسإ مهب

 صزالا عماجلا ةراظن و ةيق حدصلا مث ناظفحتسم

 فلاونيتتامونيئاةنس

 ىلوتو ىواتب رخغاافأ فرسوي يمسي رخا ىلوتو بستحلال زع ( هيف ) تبدا مويب مرح لهتسا

 راصو رصمةرامأ يف ريبكلا كيب ليعمسا درفنا ( اهيفو ) اجرجد ىلع ليعامسالا لبط كيب نامثع

 ليعمسا رمتءاوءادختك هلعحو ىدورابلا اغادمم ر زوتساو ضقنلاو ماربالاو لاو دقعلا هدب

 قوالا باب نإب رجا ادخلك ن->تيبب نكسوتابولطملا يقاوب ض,ةلرصإ: اشاب نس ادخيتك

 هرداصو يدورابلا امَأ دمتيببهسيحو يماسنب ناميلس جاغلا ىلع كيبل مما ضبق ( ةفو

 ايناج اهنءاوعز وفاريبك اغابهةضرق مهارد كب ليعمسا بلط ( هسماخيفو ) اسك نيس يف

 يلعوطبقلا يراصن ىلعابن اجو ني راعضمال ةحارملاب يلا نوضرقي نيذل |ىلعاين اجو راهبلا و نيلارا# ىلع

 لحاوساابلاللايف نيببستملايلعو ةيروغااو نولوطب ةب راذا فئاوط ىلءو ماوشلاو ماورالا

 اوقلغأو سانلا جعزنافكاذريغودوهلاو نيدجملاو شامقلاوةئاطبلاو نطقلا يعابب كلذكو مقرلاو

 فئاوطلان م ةلج عمتجا ( هريشءسءاختبسااموييفو ) ناديا نيك اكدوةيروغلاو نبلا لل'اكو

 يءورعلا خي ارمشحو لزاتلا اذهن.ءاوثاغتاواودذوىهزالا عاملا ىلا اورمضحو ةروك ذملا

 ىلا مندي هويحسو هو.سو هياعاو-اصن كلذ نم مهعنف عماجلا باوبال مق اوداراو هب>وىف اومءاقف

 قاورلا با, هيلعاوافقو ساذاا هنءاومفادوقاورلايلاءولخدأو نورواهملا هنغ عنف ماوشلا قاور ةبجح

 خيشلاة بحد هولسراو كلذبب-؛ كيب ليعمساىلا اضرع اوبتكو نيممعتملا نم ةفئاط هديكصو

 . نعوفعلاو نامالا منوم م كيب ليعمسأ| نءةرك ذن عمو مهيلا عجر قحهورظّناو ىمويفلان اميل

 يلع رداقلا ن.ةفلسلا وضرقلال دبس يلع وهات بولطملا اذهنا ( ايفو ) ةروكذملا فئاوطلا

 انوذخاي نيك اكدلا حتنتو عملا ضفنيام دنعو ةعداذك هذه اولاق ةرك ذتلا ميلع تئرقا لذ كاذ

 هنعءسانلا عفدي ني ر واجمل ضعب وءاغوفلاو ريفغلا م اهلوحو بكرو خبشلا ماقمث دحاودعبادحاو

 عماجب لزذ هليوز بابيلالسو نا يلا قئاللاريغلا مالكلاهن وعمي وهيلعنوحيصي ةماملاو ىهعلاب

 وههنأو خبشلا نم ةلعتفم اهنا نظو كبي ل.همسا قنغ لاحلا اذهب ريك يب لرعمسا يلا لسرأوديؤملا
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 عشا وتلاوةبذهملا قالخالا عم عسب بطه ذو هناش ىلع البقم سأثلا نع اممم ءايحلا ريثك اندح اناسنا

 قاجورايتخاشإب د ؤنزأ شي واجد أ لحببلاحلاصلاريءالا # تامؤ 9 للادحر رامكتالاوساثا

 مقلب ةلودلام افاعأد:ءالجبم ةينشلا رون»ةيحالا مظع حالصااو نيدلا وريأعا لهأن نم ناكوةيحكفتلا

 هنوقأب و 0 ا ن وحصخو هلوقل ن وياج ركتملان ع 0 ىء-لاو فوورءملابرمالاو قطار ف

 مهروزب مانلللا نورد راسك و لئااعما لع بح ناكو ضا الا نع هتعازتوهتاالخ هو

 ةماظ ىلع أاهففودو بنكلاىرتشيو نيدتكلا قوملا ًاريثك بعدي ده همولعرأ وا سقي و 98

 ىرمعلا ن 00 :كلا ةنازاهءضوو هتايح لاح يفاهميجاهفقوو ةسفنابتك ينتقاورملا
 يراذبلاحيحص يت سم ديسلا اخي ىلععمسو ىنحلا ين وخيبشاا يدوم خيشلا د, تحنةييلصاب
 هسنج نه 3 0 نم رايخ نم ناكف 'ةلفالو كاذريغو تارثالثلاو َلئاَمنَشلاَو ريك ءاشاو ل يا

 لجبملا ريمالا * تامو 8 نيعستلا زهاندقوةنسساانه لا وشن 'يف يفوت ةلكءءذعإ فاو

 كيلامم ن٠ وهو ني رووا: _هنارقلاو نيفورعملا ءارمالادحأ نونك :هللا فورمملا اديينك دحأ

 كردأو هبف ىعو«سيلا بدتناو ادختك ن مح رلا #4 بع يللا يوضن امن يلغدزاقلا 0 :
 يرحبولا نيعب هنو تالة: سيف ىواز :فل| كم م ىلءةرامأ ىف ىنن ن» 0 يفأ ا وةفراطلاوةديلتاانتفلاو تداولا“

 ا 1 ماش هثلاىلاعمج رم " يف دملام رملاباداقو ة ةنسا ةرمشع يأ 0 ماقأو زاجل يلام

 ” لوم ايو ه”سحاسإ ناكو هب هاو ه 200 هيلادروهمرك 1 رمعم يلا بهزلاوب|كيذدحت

 ىمس كلذلن تاغبقملا لالخ يف تاكحضملا نأ و دباب لزذا طلخي ناك هناذ هتكنو هئدحم '

 هينعرز اميظع أناس هنا أذن ًاوارمصق امردعو همازتاايفةي راح ةزيحلاب اسر د نآكو نونجنإب

 سانلااهيف بغرب و ايادملاو عيبلرص»يلاءراس نم باجيو نيحايرلاو ليخنلاو راجشالا ف ائصأ
 بهذي ارصقة ب ا*ين ١و نسل اةياغ يف سأي ةملاةزي زمان انس ا ًاكالذكو اهريغ نعاهنسحو اهتدوط

 يلاهفاضأو هتف !ءذخاف هجعأ نائسيلا انو ىأر هريصميلاا.شاب نسحرضحالو نايحالا ضغب ينديلا '

 مخرملاج + !لعارادوة نام بود لماذ سوما نةبرقلاب تااهراد مه !(مجرتشلايفبو هناقوأ

 ركيلاممنم هغابءدوأ كيب مهارباو عابتأو نومدقمو كيلاميوةو زعدل ناكوهيرارس ضعبهين نكسأ
 هدون دق هللاقي نوما ناكو بانأا 1 هدعب ىلوأ يذلا ادذ:5 ناوضرو

 ارا ناك اماف اش واح ةعاسل ااددملا لوط لزب ملو يوأعدلاوايا ضقلا ىف ة ةروشو رس ةلودو ناشدل |

 يف ىفوت نايملا رسعم ناي ءايفاروهشماف ورع٠:لزرلو ناظفحتسءادذيتك هودإق اشابن_دح ةده

 اغأ نا ءيلس كولمتوهو يدروانملا كبد ليلا ريمالا « تاَمو ف ةنسلا نم نابعش سماخ '
 فوردهملا كدب نس>و مدقتاكبطاضملاب لتق ىذلا يواكب زالا كبنس> هنيشادشخو ا دخختك"

 «ق -لرج د١1 9 ع
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 : هلعميالو هب نذعنإ نأ ناشلا لهأ ضب هس .اًارامثافهءببدار 1 رضا ع يقرأ اءافهثدب سو. هيأ 4

 هتقوبطق ليق ايف ىفوتملا ناكو هاب | هنأ يفهداع نم مه اردلا من ةدفاو ديأزتو نوراثااهيف سفانتف

 در وم ةد.ءاهنكسفقي "يح لا اوم رجلا رغخاو كانهرومأ تر يظو لاح ايفدجولاهس لف

 داعم ةدمانطقف ة هيردملا <..ال ا يملاداعمن ةم ”ةربشملت 7 ةنامو نين امو سخي ءاذ ان

 ةقرب ىداو نم باجتما ةغالا تناكو لوو كلذ باس يرئأو معلا يف 5 كلذ عم وهو رمح ىلا

 3 سانلا يىلعم >-أل' قرفيذ رغثلاب هسفنب ذا اهرومهريغو يلعدالوأ , - عما ثدي اع كراثيف

 1 ةيكتمةعاجولع تدروأ4 1 روت قولك يف . .؛عسوتلاو ماعطلاماعطاب روهش» ناكو كلذ نأ مم

 ميدقتن مهيلعل+ادالدب الن الا اذه ىلع ناكرصم درواو رو. .ًاعاذوف هل ةنو لا ايف مهي يف

 سيالملانسحأ س دلي ناكو ةينس ةرخاف ايادهب راجتااو ءارمالار اك اداه هد نيب ل 21

 ع 1 لم روك رهظيو اهسلايف ماك الا ةعساوابا 55 .ثاهنم عطقي بصقملأرير ا سب سلاعرو

 عومج“ هيلاهجوت ةدلبلاءاسن 4 ءاعتكذ 00 ا نين شع اامرو الوأ سبل يذلاريغ

 هيفناكو ةنسحا رايخأ ه:ءنولقن وهل ذهب نو رقي وهنومرتثاوناكلذفلا لهن أالا مالم عون ١ كلذ

 ماكتيفرطا وذا ىلع فارشاهلو سلج. كل تابسانموموغلل قوذوموقل امالكسل ظفحو :دئاز ةحاصف

 هتبعكو هعممدذ انآ موتا كانه ثكموتي رد كالا ىلاداعم عقاولا فداصرف املع

 ةتاددللاب ء(توازو هتك تلعو .نايءالاهلعتلقأ رضصملخدالو ةب راغملا ركسع نم ةفئاط

 ىلاهجوت ةئسسااهذهنمملوالا يداخحر 20 نكالمو ءارزولادنءدراال هتعافش تناكو اءادطا

 از ,ءايف مدنع ثكفف سلبا رطىلاةهجوتملاةلفاقلا نم عاج نيب وبرعلا نيب حلص عاقيال ةسادرك

 لاجلا ف ةدءعرااودربلا نخاف وال ,ءعلشل رثاديدشاتقو ناكف عجرم مايالا نءةدمتامارك الاو

 لاح كهش# هيلع ىلصو نأ كو زهجو ؛ناثأا ىداجح ثأاث 'اثالث ءاارامىفوت يت> مأذون ضرس ير

3 

 م

0 

 دغر

 7 :ق

 ها

 هاردقو كا :اهيلع تنزحو نيزازرلا ننادم يف يبفاشاامامالاةبقرادج تم نفدو هزالاب

 ةمالعلا .مامالا » ثامو 2ك هللا همر جز ربلا يف هلاح نس يلع لدن ةدع تاما هيفهومدعب هباصأ

 ي 0 خا يسيح اادحج نب دجأ نب دحأخيشا!ءالففلا ة ةححتأ وءال ا.:|ة وفص ةءاهفلا لضافلاو

 دصحنأو ةبادطا ىناطلا نطص» ختيشلا انخيش يلع ا: :مرفحو قاما دجا أخرشلا لعو ءدلاو ىلع هقفت

 رشع سداسوت ةثايملاو قالخالا مراكمو ةنايدلو ةمشألا عم لوقعملاو بدذملا هةفىف سردو

 قلاخلادبع ديسلا اصلا فيرسشلا ةدمعلالجالا# تامو © ريزولاب اربمدلاو دنع زفدولاوش

 .ى رمدملا ليلا ىنسملا رداقلا دبع يدرس ياهي سن يملا نيف راعلا جان دمحم نب ف رطالا دب ردخا

 .ةدايسااوزءااوة:ورثااتدب ن كاذ لبق يف زوتلا ىزيحلا دمشدم ىلا وخأره و .يزيما تنب نبايف رعي و

 .ئاكو ةمشااوراقولا عم كوليسلاو ريسلا نحو ,رداقلاة>يشمو ةباقنلا تيب ةباتكلا هيجأرعب رلوت
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 ةيحالصلا سي ردت لع يدعتهنايتحةدك انملاوةفقانمالهنوكرحبف هلوح ن.ءاغانماهرثك أو .

 يسورعلادسحأ خيل هعزانيفةعمجاةال_ هدب سهزالا خيبشل ةطو رسشملا ىفاشلا مامالام اةءراومم

 راوطالا لاغيفة2الاوءاضغالا ىلع هلمزب- او نكةلاناروث نم افوخو رمثللامس> هلاهك رثو.

 مجرتملايف وتل هنا يت> هنري م نسحو هماحب مهلع بلغ تحال ,وناهي ام تافتلالارهظيمو :

 ىناعد# خيشلا ةمالعلا هذ .ملت ايف ررقلب ةفيظ ولا يفرد دئلا رشا ملك ةي>اللصلا سو ردن :هبلاعجرو :

 َّ مجرتملا فوت #2 ةاصا ل نيكلذوا يينهحاتتفارضحو هلحأو ىواصلا :

 مامالا « تامو #9 نيرواجلاب زذدو لفاح هش «ىفمهزالاب هيلع يلصوةن#لاه ذه نم لاوشرشع
 مفكعسلا هببلا هيقفلا 0 ذاتنساو نيماكملا نايحل“ ةياوقا عدرا ةمالسعلا

 خايثأ ىلعهقفت فاشل ىنوي دخلا طسارلا دب ءخيشلا ب وسلا ىخر فلا قاطعنملاىل وصالا:
 ةايخاو هري_غودهقذلا يف جرخمبو ىرفدلاد#خ .يشلامزالو ني ةروملا 3 ًاونيمدقتمارصمملا

 هءاق رهظ نعد -ورد يل؟ ةظفاحلادي>ءاقلالا ن-س>ناكو هخ ويش ةاي> ين ىف ًاودافأو رسوذو

 تدرودهنا هراذ>:سا نم هتدهاشاممو ةيلقنلاو ة اّمءلاو ةيهقنلا عورفأل راضدتسالا سيد ءهتظفاحو»

 در خييشنا مم و لضافالا نم هعامجا تءسقو اهرب رحتل يدصتف ةخء د اف ةلك شم هلع -هيىوتق:

 اولاق مت يىض را ا هح ولا يلعاهور رح -ىت>ةلياوامويامفاوإ هلو نفل اذهينهب كيهانو حالا يفاشنأ

 ةاهملا واو باوجلايف نولوةياذام راظننوءاتفالا ني ر دصتءالا هس رنو ضايب يلع لا ؤ-ىفاهمتك :انءو
 ةفطاذدم لوسرلاباغق :وناعام 'ىشإ مالو هو ساذاا ضع عممج رت خي .ثالاهراسراو كلذاواعتف

 ةدح>و هراضد: ءاةدوح نما. -ءاوضةفةل.اوامو ةعاذ | هيف بعت ىذلاهجولا يلع :باوطارمشحو

 “نإ دف يف زوجع عم ح عزائم '!قفتا :روهالا فساق -ضعب نع عرولا لاق ناك هنأالا همه ةوقو هنهذ

 ينذحلا خ خييشلاو ىواربشااهلل' دع خسيشلاةخعب .ثءمايأ فار رماها علو نيئ-ةدمىيط  فداو

 هني إذ ةمالوا معا ق* ورعلا خيشلا»امنف ىمو رعلادمحأ خيشاا|ن> يش دع اهع«ىعادت, ةرههتي ا رو

 [ن1 تك رأ هاعزوتجلاءذهو :ءزانوةنحلا يف إف طنوزادنلا اذه ناك ولهللاو لاقوخ شاادتحاف

 هةهاجو تاق كاذب و هلثم ق>يفاد رك ذ نا .٠ جت فرو !كالذرغود اءنأ ىلا هعزانتواوعزاني ل ز و

 همحر ني روا#لاةبرتب ردو .هزالابهيلعيلدوةئ ملا نمةرخ . الاي دان لوأ يف يفوت * هئارظن نس“

 دمع نركب ىنأن بدم 1 -الابحاص بوذجلا حلاصلا ل غافلا يشلا 6 تامو لع هلوانلرفغو هللا:
 اسينرأوا نسم لاس دو دج يف سلب ارام لامعأن .ناوكن اةيرقب دلو مرثالاب ريهشلاي يما ارطلا يف رغما
 هلع باغو هرمس س دق قو رزد ]يدم «ريوشلا اصلا ىلولا 3: د ى ااءدودج بستنلو ًاعناهمو

 انريخأاميفءر+ أ أدل .٠ناكوهريغمالكن مو هب هناا رادشملاخيشلا مالك هةلح طاحو هرمأ ىدابهىف بذا

 يصوأ هبافو تب رفاملن همزالو كانه نيشاصلا نم لج ر يلءعمتجافةراجتلا مسرب سن نوايا هيوم :



 ت1

 - هعوتلاو قئالا لفن( ىلعةالصلايف قرا ادروملاهمسأةفي رشتاولّس يف ةلامرو مكي رئامشلا
 ىضاف ,ةاسز يلءاح ر شابلعحةلادرو حوبشلادب :اساهيفرك ذ عومجو ين تلا ءاوسالا ماغذب ىندالا

 امو كالذريغ هلو الاكب رتابا ضعأ تايموب يلاعأ هلوقيفهداز رططإ فورعءملاى د اد دييعربم»

 جاجا ارك ذو سفنلاةحامس * مزمل يلف. مانالا رشأع نم. هداشنا نءتعمس
 جاجوعا اهيف سبل قار طيا * مهةاخ نم جوعملا ظفحيلو

 ْ اذشو ةدياءملا فقو ىلعار طظانو رت ل ٍنيعن يدب معصلا ىلع خم م .شلاا يف ون املو

 ُى فورعملاب صم اي هللا هدحر ناكهناف ىنعمواس> هّدقو يفاه رسب صم لهأ يلعاذ 1-0 مش لإ قاو رااةف 5

 اًمايأ لاعت ءاضرب دي ريخلا يلع جلا يف هلو ملال ةمول لايف ءذخ اال و قحلابعدصإ ور ىلا نع يمن
 مظعدهش؟هزالاب هياع يلصو ةئسلا هده نم هلوالاعي روش سداس يف يفوأ ا

 لشرااهسأامدنعو بقع نبى حي ىدب .-حي رض راو جينييكمكلا طخماهأشنأ ىتلا «تيوازب ن فدو لفاح
 يالومنا ةي وازإلهئاشنابرسو كالذك ناكف ةلبقلا يلءبارح لا طئاحهلر رح نأ مباطو ىلا
 ضفا ىفنإهر +١|لهاوةح رضالاةمدخو هزالا . تال__صطهلناك برغل اناطاس دمت

 ةروصهلانيمءاردق محرتماخ.يشالواغل, م نيعشت ونام ة نس ىفهنداع ىلع لس راف كالذه:هرركتو نينسلا
 ةلصلا كلث تادواملف ةقفنلا نهم دنعام دفن يت ةدم رصمءاقأ و جل ادعب فاختدلو دمت ىال 0

 . خيشلايلا اوهذو تالاضلا باب را ساأغ لايف كاذ بخ عاشو هياع عن ةءاق هدي قي ن يقع اما

 اذ_ههللاولاتف كلذ نمن كمثل هناوهدسهقن ءوامن .غءوريخافنا طاسلا نباةيضقن ءلاشة تصح

 هوطغا قحأو ينم و وه مدعلان م ىظاترهدلو 2 نو لج رلالام يفدكفةناتتا هيكوزوحمال
 هلمف ىلعهرك-كف ريدردلا خيشلا لعفاعهدلا وناطلسااربخاف هي لو رعجراملوكلذءاطعاف ىم-ق
 ذات ءالااهاقف ةنسحلل ةازاجةمدقتملاة اصلا لام اق ءماعىناث يف هلل سر اوهحالص دع او هيلع ين# 1

 31 تت تامو 9 لتس دنت اخي هناف فا دمحرأ منفدو قب امة وازلا هده ىب محن ريا نه عجرااواهنم جحو

 7 كردأ املءلادسح أى ناشلا يابس ملا دمحم خخ شلارب رضضلا رحعملا نقلا ننفتملاةمالا#ىلا مامالا خسيشلا
 : .خيفلاهزاجأو 3-5 :ءذخأو ىلاملان اذ خا .ثلا كردأو تقولا خويش نعذخأو ىلوالا ةقبطلا

 ش ىبقياق لع خسر كلاو ىرذدلاويننماو ىولملادمح أ خيبشلاو ىويدلا برد وعش او يزب 7

 يرو.ينمدلادحأ خيشلا تاماملوة, الاه يلع مفت ةاوا اراودافاو نمردو ل ضان , و يع ادملا نسح -خبيشلاو

 ةذككشةوتدماو مهريغوهل ذ مالت هب فحو هتبص رهشاوهرك ذب هون ىلوالاةةبطلاخايسغأضرقثاو

 خايشالا نم نير دصتملادبا وضراعو مهاجاح ىفءا صمال ا تاو ؛يلاهوذخأو م صانتق الة 1 و مه لا مأ

 يمؤرع ءااددحأخييشلامدقتويرو ممدلادحأخ هشلا تامالو هتبمدقأو كلاش همم وعائرب وةسايرلا ف

 ةرع خادملاة 4 حمدا ي-ورءالمتدق مالا ناكو عم عج راملفد مسا يفابئاغم جرتملا ناكر هزال ا ةخعيشم يف :
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 .كيب مها رباه رفح رفاس ونئاه رلأ هعمدا وره٠ن ءاشأب ندح رئاس(هثي رمشع ثلاث تيسأامو ا

 «هب اهذو رم« يلا هئيحم نم لص#لوءاث دن اب يودبلادمحأ ى يسقي رطىفرا زوديش ريما هه ثياةطشق

 .كاذ ليقاهنول.فياوناكمهناف ث داو اوملاظملاه؛تررق:لبةحاظمعفريموةعدب لطبإم ور علا الا
 لام الاد تباخو كلذ مهل ءنوركذيف ةلودلا يلااهربخ غولي واهتعاشا نمنوفاذيو ةقرسلا لكم

 م ناكانالر رجلا ملاظملا يف 3 وجلاعلا ماظن رادم الع قتلا ماب ١١ همودق, كلهون ,وذظلاو

 .قيوتهاز ةملظم المش ري ردتلا ءامسو كبب ىليعمسا ةراشاب جاك مكجلاظملا عقر لطب مدقام

 فاضملا امم مالقأ ٌةدع جارخلا اوم فال داليلا نه ض. راصفري رحتااو الغنا عفر لاقي

 هشالذ ريسغو تاسهجلا ٍلامو ريرحتااو ملاظملا عفرو ةددعتلا درفلا وةيوشكلا دباوع وفاربلاو

 همقو ارازمهربق ىلعاو :؛وافسسأ ملقالا لهأ مي اعكلط ديشر واه ردك لايام ن-> تامولو ا

 ا ةراب زا دصةياحبرضو ْ

 3 ةياقعاا نونا يف هنقودحوأ ةماللعلاماعلا مامالا يون نايعالا نم ةنسلا هذ هيف تام ن هر د ٍْ ٠
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 لالا يودعلادماح يبان ب ددحأ نب دمع نب دجاخينلا مانالاةكرب و مالسالا لهأ خيش ءاقنلاو

 3 فاأوةئامو نيربشعو عسب 5 م ريدردلاب ريهشلا واخلا يرهزالا
 . : عمسو ءاملعاا سو ردرضحو ٍه زالا عمال در ون لعلا بلطف بولا ب يحو هد وحونا رّقلا ظفحو

 ب دج ينفنللا نيدلا س ش * و غايصلا مح خيشلا نم لكى عمي دخاوهط رشي ىرخدلادح خلان ءةياوالا

 5 2 " نقللو بج ا يتحهسوردلجيفهمزالو يديعصلا يلعخ ثلا ىلع هقفتو موقلا قيرطيفج راهب و

 258 ويضةايحيفقفأو مدقت كم: ةلاخ زيك أن مراصو ينفحلا خريشلا ن.ةينواخلا قي رطو رك ذلا
 ا هخو < ص وجاد يولااا نيخيشلا سو رد ضعي رمض>و ةنايدلا وةفصلاو دهزلاوةنايسصلا لاك ٠

 1 7 سنا بذه٠ن نطابااماسناكو يديعصلاو ينفجلا نيخيشت ١ ىلع هبا تن او هداعتعأل 7 كلود

 : 10و بالا اذ بدي مهريبكمدإبب ت أ زن برعلا نم ةملد .قنأديقلنءانلرك ذوقالخالا .

 ل رك ذامةصالخ» قدروا ليلخر ف ةعرح رز تاف) :.هلو هن رهشلال ٌوافت هيقلب بقلف

 كالام_هذمل كلاسملاب تلي طا ف لاوقالا نم .حبجارلا ىلع هيفرمتقاو يناقزارلاو

 لها دي 3 ِ َن اوال فعوا عحرشوديحوتلاىةمابأاة دبر ىلا مظنو نار هلا تاه 2 دنمىفالاةرو

 ديسيأل دم حولا ظأ ةمدقم حرشو يتولخانيدلا < 6 فومتا ينام ]ا

 فيرشلادلوملايفةلاسرو صفحة رطاويف درفأةلاسرو ناييلاو يناءلايفةلاسرو يركب ماا ني دلالاكدمم ١ ٠

 ةالصلك لكاسف ٠ ىلع رمثو مب -اييلعايمادايىال وءايدحاوايىالو» ءاية.ئافولا لوقحرشيفةلاسرو

 يفةلاسر و شاد رمد مالكن «د يح ونا يفةلاسر يلع حرب و يللا خس شال ل بماالاو ماسالا ىلعثلطب ٠
 4 يلع جمع و ىزؤد. 10 لبن يباةالصح رشيفةلاسر وثحبلاب بادا ىلعح رشو ثالثلاتاراعتسالا . 4
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 ضع راصف ادق هيلع ام عفدي ة يكماج هل نكي ناو رف دلابةعب دو هل ٍقدب* يش هل داننإو ي ربملا نم
 اهل ةيسنلاب اضبأ كلذح ذفناف هن .بولطملا قالع لجالهسفنا اهبسنيو ةيناربءامسأب أب نيمزيلملا
 نوددسونولعورئافدلا ىلع نوفشكي ةيدنالا راد معجرلا رك وعند م ةرعادلا ةمجحارمو.
 ءارمالا بهذ( هذي شع يفو) ه:هبلط 'ىثهياءداززمو رتفدلاب ىت يف هلداز 2 نفق مه فنأب
 لاومالا بيس مهعف :ملكتف ا مالا يفابو كيب يلع وكيبنسح وكس يا واش نس :
 0 ليشت نمدبالو يحذ الا دعا رفاسمانأ ٠ طلاقو ميعاد ل نهد من بواطملا ىربملاو مهياع اباعجح ىت
 مثأ» هل لافام ةلمح نمو ىرتلا مالكلاب مهخيذو 0 اوزذتءاقتاب 0
 ليع.سا ءاسغاب الذ ناكوروقلا نم ةياغيفمهوهدنءنماوج رن كإ ذلائءاو طرا لثم 0 وحو
 يق ”ن* . لكنا فلح و اشارلا هياع عن تاك مهماع عنش وه« اما بلط هتيب يلا كلي يعم - بهذالو كيب

 مهما اطفاشإب ىدباعدنعا وءاط (هتاغ نسا موييف و)ةسارعل ةباشا.ا هماس مهرد فأ 1 ولو'ىئهيلع :
 مهماعام أوعفدب يت > مه سحب هنافلحو ل مءاقاصوصخو مهلع عنشو اذنك ي ريملاب

 0 ةعملا موب مارا ةجبلا يذ رهش لهساو 2
 'انثان نسح مزع يوق اًضيأ (هفو):دي د1لا ةنسلا ىلعاشاب ىدباءل ررقم هدب يلعزاغالا رض (هيفو)
 ان وبلقهلعنصو برح تالاو ربانقو عفادم ةل+ كبب ليعم.سال يطعأو مدر لأ دالب ىلا رفسلا ىلع:
 ناوبدا كابن > لمع ءرشع عبار سلا موي يفو) رعب ومو ةبامسم واف [يب |ريغخد
 ةلودلا نمت رفح مسا ىم:ءارق بيب .!سمآلا رتاسو خيا ةملاوا ذاب يدباع هدنعرمضخ و رم قلاب
 اوفحز وقسملا ناو داوم ىلا ةكرح بيس ةيهورلارايدلا ىلا ذاب نسح باطاهيفوقتال# اهند | ورك
 دارو كب مهاربا نعوفماازك ذهب ذ يب كاواه ريغ ومرةلادالب نه قام ىلع اولوئساو دالبلآ ىلع
 ةفاك ةلح روم لوخدفف منذاالواناب كيب دام وانقلب كي مهاربأ م هينا و لتفلا ن.كبد
 ررمضتف ةرشعو ا ىلا لصو ناكو ةقف فما ةناع ةسنارفلا لايرلا فر «ىلع يدون (هذو)“

 ظ هم نع يف نأك واشأ ن رن عاما مرسلا نق 2 هنيرشع ىلا ةعطا موبيفو) كلذ نه نماناإ

 يدار ما كيب نامثع مهو اهرلا يلع ص ق هدنعاولم 2 يل مط ا ما يف لولا

 ادخت؟ن-> ىلع ضبقلاب رمأ مثىميهاربالا كيب ندحرلا ديو تفش كيب نيسحو ىجح رينطلاب ف ورع
 م ل .ةعاح هعيقهداوج قاسفا 2 نس برؤرو.:5 فشاك ناء. لسوناب را

 كيب نسح نآكو ميرحلا بابملا ل دوايوادجلا كيب زسح تدب لخد تحهقلخ مهواحاد كر
 كبي لمعمساةلاسو كيب نسح بلطن كي :ل مسا ةرضحياشابلا او رخو رخل > رفرصلاب
 امأ نامثع اولزع(هيفو)نيديقلا ةيك هوعضوو ود واوا راف ءوذخ يتبب ناك ن !لاقق
 هضوع ناظن>:-ه تاغا كي ليةمسا ادزختك مالا ف وردملا فذاك دمع اودإقو ناظفحتسم



 # مارح! ةدعقلا رهشؤل رهش ا :دعقلا 4س ةدعقلا ثا

 ١ مه

 د صحرو م 5 واصو كلاتملا جوز و تك ورمل ةلحيف كلذكرتف ادبأ نيدرقتم

 -ه يفوتملاتيب ىلا بهذيوةعا سلاو تقولا يف يكريذ ك١ “ اذ ىلا هيج تملا ةحوز, هيلع 3 لاو .

 216 ها
 مم»لتقهناو 8 0 برعلا ىلءهئرسصنب ةدكد فب رش ةزاشنإ ترضع ) هيفو ( هيلع مالمسال او.هذو 0

 ( هني رشع عبار سيما موي فو ) اذا, ىدباءضرم (هبفو ) سانا نآمطاف فال ةثالئااوحت
 ليش برع ءأاو ةير حيكنلا نودب رقت ب نك ٍِق كي , ساطرغ جاجا 1 لدا

 ) ءاث الخلا مول يفو) ةكربلا ىلا او هديملو كانه ااقو دل يا اور ى ذانتملا ماعلا

 ع ءاعب رالا 6 ةودحض يف اناخعرا رمدعلا دعا ةكربلا ىل 1 ةوصخلا ق جاجحلا ل (هتياغ

 الذب ىدونو هءرذأ كرابملا ليثلا يفوأ يلع طيقلايرمس:رشع (ثلاثااقفاوملا ةعرجا موي هثلا# ىف)

 2 <مو جلا يف انا ىرجو ترشيد سا اوارتكاو اه-ع.ص يفاشأ ١ نمسح ىلا بكرو كنشل هل لمعو

 اوك ورعد ن.٠ اوجرخيال نا كيلامملا يلع ىدون (هسداسيفو )هضرملاشاب ىدباع

 5 سآت ول ١ اوك رال ناكل مملا ب ادا يف ةقباسلا ناسا ن ن٠ناكو ةندلاب اوشمومهدارفلا
0 

 ع

 مل ناخدلا ت اكبش مهيديأيف وءايطإلا راع 1 نورك در مهو ناخدلا نوبرمشي ونو>وري ونودغيو

 ع ه٠ درو ”,مهدارسأ راكذا مد حالا لع جر راعيالو قرلا يف مهو 6-8 ريغن

 هدب لءقو كوكل ب>اصريمال اهدي-ىلاكلامملا دحأر داب نايعالا ضم تامااقومألا يف 5

 1 ماقأوه فاو هك امو هزاحوهناقل» يق فردأو اد اف سادحو تنبباا ىف ل وهنزانو جحا جس قع لبقواو

 تان ان رشلاو ةوبةااوروطفلاو اشعلاو ءادغأا باطي ىو ا وةدعلاءاضقنا ر ظني 1 ادع 0 هأ 2 3 5

 ناكو اي وقاد ناشدت راذاف 5 رمل ضرغكاذ قئاوا عر و كالملا ف صل فردتيوميرألا 0

 هداءد دودو نيا زعغ نم ا صق تا رخملاود 1 - هلتربظأ كلذ فال رومقملا اهحوز

 كاد ريغوهتاحاح يف و هس تدب يلا“ يوب هذبو 2 رادمالاو نّوشاَو هلاو مادخلاو لوطا

 .ضعن ةرمه# قاوسالايف مهدارخا لع كيلامملا بوكحر ل د اشاب ٠ نس ساحب امون يروح

 ١ ولع اشايلا لانا ماع اندب رب واهاني ل ىَتلاةئءدقلاةداعلا ف ةلخولا ةلؤ هنأ اولاةفدي رايت>الا 2

 ضرملا يف اشابىدباع لق (هعب اس يفو) غرافلا لغدت ثاا ليش نم هب اودانو كلذ اواشق تاذ مدع اناا
 .لب اقو ئءاهرلا ةلج يف ىلبةن هته ! فور ملاك ١ نيس ردح (هرشعي داح يفو) هي وم عيشأو .

 ضف ىوتحش ثأالاملا باطو اوعر سو هض ص نها يدب اءيفوع( هفصت: هيفو) رصةماقأو شاي 1

 ىنيصلاو ملا اغاا 00 اقذف امو هءقدبام (: !نيأنماولاقونا ويدلايفة اقاجولا ماكتونوءزتلملا /ش

 ظ3 ةيماف رت ةشاالامايف ملا أه.فدي 1 * ةكماحلا ندا ىنني>الفلا ل: ءالو ا ادنع قدمو ةدرفلاو

 هيلعامر دقبالا ة 9عخ و دعا دحا الانين م 0 كالذي نع , اناا حرفو ةيكماجلا مجرةياتك ىلع ىأرلا
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 . كيو 0 ةنسلك يفا,بءوةياسيك نيس ىلعكلب نا 0 در ولك كلذكو

 ةردقتبيبح '"لزسزأ ةوجد ىلع مو ةرفونملا ىلونأ( هناف بدح نبا نيب وهندب تعقوة سفاث.كلذ

 6-2 هباطي ل_سراف بتيبح نبأ عنتمافءأي .ثاوالاجهنمىلطي ةيدحانلا نمالارادمب هيلا لأ مئاهلقت اف

 1 زق هتاباقم نءهي اعانت.ا ىلع هبتاعف ةفاي لاب ىلع أهيلال زن عجرألو رذتع 0 ع نولاعل

 ياللا ة ةنامث ءااذَشإ رطور وك ذملاردقاابءزمااو ممعكالذ عنر يفاشاب واح هع لكنو هسفن يق هل

 4 6 لاو ثرهذ # كالذيانامرف ج رخاقناكدحويًاباندلا

 3 يبدل كيب نيءاشو 5 . رغا يليعامسالا كيب ماس مهو ةدرفلا عب نونا ءارمالا تز رب هينا 5

 قىاساعاكبب نا مثعو ةيقرشال شن ءكشك كب ١ ىلعو يفونملا ملفال ىن :يساسا كليب ىلعو : ةروص ا ملق ال

 ةد تف شاك دحأو اسخبجال ىل .,ءامسالا ف شاك فسوبو مو.فلل ىلم عام ءالا فشاك نامثعو ةريحبا

 كلذو نييأ. 0000 ةأدس 1 رو.:5: م ثناء ءلسوا شاملا راد حاسرمضح (هنمانيفو)

 اشابنس> مط مهر لها ائيفكل :الدالمااهذهنااولاقو ما ونيعام ىلع ةداي ز ىرخأدالب ب 3

 هوا امالسا روع ا ل 0 0 ا ةسو

 ” مارد 0 0 «وىقل رطااىلع مدرك يه اوك وبر - برع كعمل اير

 ) هفصت:«ىفو) 3 ًارشعة رح يف ءلاج ردحو نر رشلا نوب و ممد ةعئاقب رانا و 0 و

 ىلعةفوقومةيكشل ا هذ« نا اهري>و ةيشاةكبلاة يكتب ةفورءملا ينيعلا ردقلت درو 2 ةكتلارامعغ

 نم ةياغيفتراصوبا رخل ا يلا تلا واهم ىتالتدقكناكو دا كلا زينو رعءملا ماحتالا ن.ةفئاط

 3 ؛ رذن ههنا يعدي مالذو كيب تا 0 ره نيجأر ل سوات لحرا مؤعم .ث»عزانتو اهذ ءثتامو ةراذقلا

 فداصن ةيددنكساىلا رفاسو ءا سدا ىلا هبا سكن ال لجرلا كلذ مالغغلا ىلع بأ م هلا ر وءاةملاا هحناذ تح

 / لهأ نءهنوكل 4ي 'اهخأ نم راسو عودنا الذل نولي مهو شي واردلاةء. باو و هن مهسجع اواشاب ٠ ناصع ء يح

 " ةيكذلا ريت ىف عرشف طاص شب وردلاهللاقب و ةرهشور ع دهلراصوز همىلا هد كرش دل

 . اهرا انا واهرمعف عم أب ناس سح عم م٠امايرال طسوت ١ سوكملا صان مت وُشرن٠ ةر 3. دملا

 : اذيبطمو بيتاراطبت 5 وةبقأاةحسف يوامع هي ًاواعب ةطيحاملا| ماعد رووأان اطيقلاراوسأو

 ةسودومه دنع لصحف ءارمالا ع.يمج امدو ةمياو لمع كل ذ متاملفاشاب نسح مساب ىلصماهجراخأ و

 0 0 لسا هو 20 ؛أو: جبان عب حي روهعلا د هنأ 0 ةعاو

 ماهوب ىلا ١ ومددو 0 رع رابو 7 ةق نحل 0

 ءارهالاو انك -> ينكح ر 0 قالوب ىلا ةدد ةشاب لو دريشع عسسا» ) تي | موييفو (
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 و هضعا قرْتَخا نم « م-مخهو سريا ىايا طلا نه ه واهلا " نأ نءو قرتحا 2 رانلاو“

 اهباح اوذخنأوا هودر> أ سها تناك ناو هوذا 0 - ةبيلع ناكو رهظ اذا 2 هبقاي

 لوق در ىلع ةمءذغ ١ باب ل تاهو لو ذخر هارشبلا هذخأ مم« راقأن ونك ال قا

 قرتحاو قزعهو 1 50 نءاوفشك الو د“ أوفموقد :ءموقسئأدم دعم صعاشلا

 لاس ات اكع دوو مهاردوهيوناح ن ار .ثاوذخأو عطق تسهنما و وعمجتا مدع حيفلا لئماءطقراصو

 هبحاص يلع مد اتايزل_جرتوناح كلذكو بارتلاومدرلاام اع مكو الا بست تول

 راوح ير ىلا عايد ه تدي نءكالذ كو مهارد غاب .هن وت اح نما نا +ًاوهنءاوفشكف

 كلذو#و : .ر وصاطم هارد هنمض قودتص اماه نمو | مئاماوذ حًاواضإ أمرا داود 8

 افي تجرخأ ينلا ىلتةلا تدب 1 اذجو يلثق جا رخأو شبنورغح يف مهو مايأةع رأ كلذ ىلع لا ارمتس

 ااا آت فسلم 18 كاذلةرواجن اة واؤلا ماما مهم م ها 2 ؛ نه فال> كالذو 8 6

 سيك يفاهرهضوو .ءاضعأ اومن «غامداو دقت دا ا تح يق ومامالا

 كللذ دعا !ترمعو تغظلو مادي يمك 01 1 نيك لان هةططا4ك “| :ىلعاودسو هوتفدوشا

 رمح ) سيجا موي يفو) اعمسنم 5 ءاراموةخرؤااةز رلاثداوحلا مظعأن مةثداحلا ءذهتناكف

 ىج ربتاعلا كي ب نامعع وةيدمحلا كل امملان 3 .هر ردكلا كي بولا ًارمغحو نويلبةلادنع نمل سرلا

 يدباعاومل.اقد كلذكو هولباقواشاب نس>يلا او ,هلفكي مهأربا نعش نة رلادبعو كيبداىم نع

 مو نيب ولطملا او "ال ؤءاولاقو ةءاملاءال وه نأشيفاو هلكشوا شاب نس> دنعءا مالا عمتجا مث شاب
 ىلعىا أرلا قفتاف ريغصلا كب بويأو رتشال اكيب نامثعتأي لونوب ولطملان .رييكلا كيب بوب الات أي
 ثدِخأ ( رهذاا اذه فو ) اشانَن مح رادحاسةيكاهولس رآوىرخأت ابا 0 وتحتل وبلا ةداعا

 مظعقإ ١ رجع وقوب ربا لدو ( هينو ) اهمايعأو ةلودلا عارت 1 نا ذو نييالغةثالث ناصر 3

 ليعمسا ىلا ل - راف ءايمالل يواسك رادرتندلا كب ىلع مع( هيفو ملاواشابدمحأ يفوت وةدجردنب

 اضيأل 1 مهعابت ًاوءهعرط ىت>ءارمالاو قجاد 1١ يقابو كينارضروت وادخال
 يفو ) اشابنسحنعماقممئاقاشاب ناطيف ريك ايدلقتو وقسوملاةهطرسلاحتف ( هيفو ) ءاهقفلاةفئاطل ٠

 اهذءش نأ كلذو خ ح: طل ةغاب نيح الفلا ةيحن ويلقأ|ةفئاط نيب قالو رغب ث ةنداح فقو ) هفقصتت»

 ااا قعر 0 ىر كو حاشا و متم افا مينو دداطع ًاوةخيطب ىلع مواسير 9

 و نيحالفلا نم ءاهن لتقة ريك لاق مدي عقوو ناقيرفلا :جاف هئاقفر ىلعر الا قءزو هتعيش ىلع

 فايرالاد الب ىلعةدي رفتت ر رق( هني رشعف اةدحالا موي يفو)ةعبرأو < ةيجح ويلقلا نموانا هن انيثالث

 ةعست يوالاو فل رمارعةع.- طسوالاو ةماويممل نا نور + ىلعالا ىندأو طسوأو ىلعأ

 بدبح نانعني رحبلاةراتخاوءفر ( هيفو ) قرطلاقءو فلكلا نم اهعبتيام الخ كلذو الأ



 طوع

 , يف ا تاصتاو تالا كل تافتدساو نورعشال مهو ك ديلا ةيحان يا اه ذم رمساناو هنا.> نم

 :و ميديا

 اييمحاب تيهااو ءاوطا يف قاب اعااو ب ٍ,رلاو توبيلاو ةرئبالا| ن ن.ءدوقعلا كلت ىلعا؟ هر رفا احامو توباحلا

 نظياموك تراصو 24 راملاونيفقاولا يسانلا ن || ءاهلس أن اكن ىلعناكلا ن . أميف ن١ تطقسو اواث

 قوسااكالذ ىف فقاولا نا تيك نع ف ارط دلك الدو ماع هن ةئام ل 5 كاذ لق 1 َر 55 نم

 ا 3 نهد ا 9000 ضع 1 لاو ارفلا 4 44 ملراملا أ
 كلذيفق وسلا ناكومدرلا

 سانلا حتاوح بلاغ ىلع لمتس؛م قوسلا كلذو ناذهر ةيرصعو اصوصخخ سانلاب امحدزم تقولا

 خيط لاو فئاطقلاو ةفانكلا يعابب و فرايصلاو ه ءايقلاو نيتارزلاو نيراطعلا تدناوح هاو

 سحشو تاعاق عبسلا ناكسو ةهبلا كلت ناريج بلاغو يواهقلاونيتزملا نيكأ كدو يوالدب 30

 الصاح ناك نم لكنا لا او ىلستلا لجال تين وهلا ىلع ن و-اجيو ةصخلاكا:ىفنونأي ةلودلا
 ةملا كوم املا 1 هب طاع وو 1 راما القتستم وأ ايلاع ناك ءاوست قولا تال ذيفةعقبلا كتب

 نزاوم هد 2و رك لوسو نمار ةضقو ضاصر نمفاذمالا بلاغ عيسي طملا كلذ :ناكو

 رباطنت سيطاذغملاو لحيكلاو ضاصرلا مطقو لالا كلت تراصدورابلا كاذ لءتشا !ملف سلما هيش

 00 ابرخنم الوفقم راهبلا نا ناكواط !باةملا عدرلاةهجاو تقر د > عفادملا ل اا لثم

 تمقوو دلل كلذ 0: ومآ ىل | قار طلاب لصتا ورانلا لعتشاو ردك و للطا ضعب هميصق يرش

 0 دقع .عفتراف كل ذك نيليءربلا كذب رانلا ت تاصتاو مظعلاعفدملا لغم تمقرفنةطبلا

 ضرالا تع 0 ا سأنلا ا ةهج ند ءاسنلا تخرصو ةدفلا كلت

 لقث ف ىوازملا ناخرا# عرش ةلزلز اهونظو ينيسحلا دهةلاومهزالا ىجاوت ىلا ة>رلا - تاصتاو

 * ىوازملا ةيجافالا لسنا ىلاولاو اغالا رضحوءىهاظنمهبلا ترياطن ران | ناف لساوعا نم وعئاضي
 يتاا سانلا نيك اكد ىلع اومتن-و اه 3 يتح راثلا اوعبتتوةلودلا سمش ةهج يللاولا ل#سقو
 هلو | 9 ال نا دعب هتوناح هراذلا تدحار يتلا دراعم كج تكل وي !ليتاواو طولا ك كالذي

 1 : يف .اوعرشو لعاف -ء ا 2 ليعمسأ 1 مهن اوجرفأ 00

 ن.تناؤ 4| | لخاديف امو ةعتمالاو با.-الا ع نه هنودخنام 008 ىلتقلا جارخا تاو ةر رمال نتفن -

 يح |ريثك 1 كالذ ريفو ءاسنلا - ْن اوأو شرف ذ نمرودلا نم طقس امودوقتلاو ماسلا

 نم ا أش بلط نءوزورظذي اهباحكأو ١ مذ الواو اهوحتف مدطا اممصإ ا قااتدناوملا

 ةعاق ةمايقو هبلا ىئندلو بطاخ نم هيحاص ناك اذا اذه هتغت قحاندسع وه دل لاقي هعاتم

 نو:كوملالوسانلا نودرطإ ةجيح لك نءتيباملاب مهعابتأ تفقوو عيش نمو رعب نمو

 ْ توباحلا كت نع اير وأ قوداا ع ناك نم ناف يبدقلا 0 ةيناك ةلمح ىم دخل هادحأ
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 ا ا ا ل ا
 ملاهبلا كو نسال مهما 'ىراطلا قاشملا فكل نم هي هيف مدامو اهريغو 'ىئاقلا 0

 ىلع ةز دة« هد:غ نالاجلا ازا 1 ريب 3 فاوعومهيذياب قاوسا ١١ ةراداو رار

 باخو اشا, نس> ىلع اعيج قاكلا بولق تريغتف 75 ىلا كلذ بسب اهنامأ تلغوا مارش

 مهرشو مهةسف داز و سابا يحمر اهلا ا هنءاج رش اشفو هلاوز اونو هيف مهما

 اذتيح#6 دج أ ينو ) اع ؛رآلا 0 ةسما قو ) ةياغلا ىلاهلعأو رمدملا ة 4ههردح ل وكتاو مهعمطو ؛

 (هيفوا هنع اضوع هعبات شيواح ناوضر ناظنحتسم هتءئادذتك يف هناكم اودلؤو نونحلا

 هسسح ةده باذعلا عاوناب بقوع نأ دعب ىلغوأ ىججا#ح قيفر ةليهرلا يلةهوتأا نامثع لآق

 امتساو ىلع 5 يجامح اهريغ يلع لدو اهسلتخاو اهكَلِي ناك يتلا لاومالا عني ه:6 تيفصتساو

 اكل ريغو ةعتمأو مهارد هعمو يلبة يلا هحوم٠ جارس» يلع ضف (هيفو) ميس ايف ىلغوأ يحال

 ةليهرلاب املظ هقذع ىمرو هثه تذخاف

 ه«دحالا موي مظعملا ناضءر رهش لهتساو

 ةليلح ةبدده كي ليعمسا ىع(هي ,فو) ةداءلا نعت وسلايف ليداذقلا دقو نءءارهالا ترصتخا هف

 ةعبرأو سانجالا فام لاعيد: هةليصفت نوسمو نب قورذ م..س يهواشاب نسح ىلا اهلسرأو

 لبس ىلع نيلايشال ىطءافك لذ ريغوربنعلا ودوعلا رو“ نم ةلحوةقورطمدقأ رينا: دة فالا

 كب 0 ريضح (هذءاث ىنو) ةضف افصتن نوتسو ةئامسم> اهع ةيموراشرق ريشع ةءارأ ماعنالا

 ا كلذو فاوشالا نم لجر ةيحلدخلا رضح (هرشاع ءانالغلا موبيفو)رس<» ىلا يوادجلا

 نأ يلا مه دنع يتب لمحملا اوذخأو جاجحلا اويهتو ىذاملا ماعلايف عقوامناب رعلا نه جاجحلل عقو
 صاختسا ويصل ال ىتئالذ مهم ينفأوادب © ا1ب الاتق مول افو مهبراحو رورمس قا فشلا 6 ع ندع /

 ءادتقا ىذلا وددب ردح يذلا فيرم هكا قف الهو سارع عااد كك رسم ىلا ةيياوطلللا

 باب رارةيرا دلما وو اهالا «:اقالم 4 0 رهح املف 1-2 رد لاير ةئامعل رابدف ب رعلا نك

 1 و ف ع كلذورومزلاو لو.طلاورياشالا هماماورصنلا باب ن ه4ب اوا_>دو فئاظولا

 نييناقد:لاط# #٠ زمةلوهم ةنداح تعقو ( نيتعاسإ رمصعلا 0 دعب مويا كلذيفو) اذيأ ه.أامأ

 يزيباكنا دورأب بناح ي رتشا راهباا 0 م هنوناحود اله دنحأ يمد اراطع الجرزا كلذو

 هوموأسو عسي معا خا و م ةعامج هيلا رض تونا 0 لخاديف اهعضووةطبونب ايمرب يف جمرفلا نه

 هيفدع يذلا دّقنأا يف 8 بصوةطيلا رضحاف هوب رو هوريل ا او.اطودوراب ىناج ىلع

 م6مجئافدغاكلا نع دورامااك لاذ اوريطو كدي ةعطق اورضحاو دعاك ةعطق يلع هوعضوو مهاردلا

 أوهر مد غاكلا ين رثؤتال راثلاف ريطودغاك ىلع'ىث هنمعضواذا ىزيلكنال ادورابلا ةيصوصخ نو

 كلذ ني اءذ طقا-تيو مهفرطظ يف هئوعفل مهو مط 0531 عرشو توناؤلا ا يلع كديلاةمطقلاب
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 ةمئاصلا يطء ن٠ نونمواهئبحاص ماققم ردق ىلع ةرجاب كلذةعانص نيلوتي ءاسأ نحر اصو نطةمولعم .
 دحالامويىفو ) دوسلايراولا يت -ءاسنلا عبج كلذ هفورقأوأ زك أوأ ارانيدكلذل حادى 

 كيب نس>و ايناب كيب ناوضرو رار 0 كيد ليعمداو اشابيدباع ريح ( هرشع

 ة.اقاجولا اب 0 ىروباشلا كب نا ميلسو نامنء كيب نة رلا دب ءو شكشك كيببد#وناوضر

 اًشابىدباع بكر ( نينثالاموي اهحبص يفو ) ةيدقلارص »يف !شابلا تابومهتورب ىلا اوه ذورصمملا .
 سو حن رهظلان اذ, ل وق كاذوةبيلصلاةهجن هماطو ب وه« ريغ نه ةعلقلا ىل 1 علطو  0فلما 

 رصملا ىلا ةمد أو ادوعرءامسلا تدعرأ عفادملاءاضقنادعب و جاربالا ن٠ عنادمهلاوب رض اهمرةتسا

, 

 نسخ امأو يمورلاناسين رشععسانو يلعبقلاهدوهربنيرمشع عبارشالذو اريزغ ارطم 01
 كيب ىلعو اةساب يلد .ءامسالاك م ب ماسو كيب نأ. .ثئعكاذكو هعابن ًاووهان ب فل هناف ىوادحلا كس

 كاذك لودبملا كي دممو كيب ريك ابو كبب يحي و ينيسحلا كيب نيهاشو كيب نامثءوتنمراب سكرج
 ليعم-اواشايلادا ارا جدي ه صنم يف فيسوب 51 مساق و ةظاحلا لجال ر دانبلا ف نيقرفتم اوف“

 انلاح لدعنو رسمه يلابهذنيتح اولاقو اوباف ركسعلانةفئاط مرعةو ةياةاجولا نم ةئاطا اوقببنا كبي

 ىلا ةيدعتلايفا وءرشو ناوسأي !| اوم ريملادقلا نار بلال سو ( مويلا كلذيفو ) ىنأن كلذ دعبو

 لع ةريضحب كاذن شيف سس دا ءاورمض ةير ايتحال ايلا كبي ليعمسا لسزافان مس

 ريا لصو ( هر >اوأيف و) لفالا# ساجلا لصفن اوءاثالثلا موي اهحبص ىف وعمتج ا كلذكواضإ [كب

 مهنعر 21 كيب نسح ناو ىرحي لأ اونح ز مهنا

 4# مركملاناب ثرهش
 ةيملا يلارخأتلا يف اواسو ءارءالاو كيب نسح ناو اجرجدىملا اولصو مهنا رباغا ءاج هلئاو يف

 اشا ل نيب فال: >الاعقو مث ةدب رجم عولط يف اوعرشو كلذ ببسب نيواودو تارعبج تامعو

 يتأا دالبلا يف نوميقي مسهاو حلصلا يف مدراساري نأ يأرلا يف مهدي رهالا رةتساو ءاردالاو

 1 نادثعو ريغصلاو ريبكلا كيب توا اواتترتاو كلب نو كيف ليفملا كيال

 - اهواسرأو تابتاكم كلذب اويكو ناهر رص نونوكي يداراا كيب نامثعو رقشالا
 2( هيفو ) ىوينلا ناميلس خيشلاو ر وبنق فشاك ناميلسو ىجيوتكملا ىدنفا د ةبحص

 نسحناكوملاظلا عفر ةفورعملا هودالا يلءملاظملاتررق (هيفو)جحلا ةرامآ كيب ساطغ دلة”

 نسح كيب ليعمسأ رضح امافدالبلا يلاتانامرفاهعف رب بتكواهاطب ارمهمىلا مدقامدنع اغاب

 تاهجلا يف اوقرفتو نونيعملا !متنيعوتانامرف اهب بتكو ريرحتلا اهومسو تديعافاهتداعا هل

 ىرقلا لهأو نوخالفلا يهدف اهريغو قرطلا قو فلكلا نم اهيا عع اهبااب ملاقالاو
 ناطيغ يلع ةريغكلا ناريفلا ةظالسوعرزلا فايد ومالا توم زم هيف مهام لماما 3
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 فالآ ةمب رد نس لقا ةشونملاةيفوُشد + املا كلي لع دقوا ْرْكأا ةشوتس ؟ دو ىولعلا:

 يولللاتمع ( رهشلا اذهىفو ) ىودبلا دا ديسلادلو«ةزافخ ل جال ءاندنظ ىلا آلزأو ةضف فصن
 تاقرطلايف طقابتث تراصاهناّ ترص ٠يلالصوويرحبلا ماقالا راسي نارينلاو راها كوع ١
 يرقبلا مجالا رعس صخرو َتوءامامنموحذلابةنوك رديام انف امضرالا تفاَحو يعرملا ناطيغو:

 هتفاعو ليز هريغ انيس نوك عمةضف فدنب نيلطرلك راهنلا رخآر صب عابيرادى 2

 رانيدتاهفاخامةرقبلا تعيب و لامحالابا مف عادي ناكل :فايرالاامأو هلك | نمْفاحَت نك مهضعبو ساذلا
 نابجال او نمالاو نمسلارعسالغوا مهعأ ردقأ مت وءاوفرعو متاهيلا يلع م واكو نيحالفلا ليوع 2

 »د م الا ىداح روش 8 امال كلذ بست

 د-الاموبيفو) لا جربل سمشلا لاةتئاوىناطا از ورون امو الذ ناكو ءا ءاعبرالا هوب لممبسآ

 اوءحر ركسعلاو ةيلقاحولاو اما لانا وميرباملا اويهذ لاق ن ا ربخأ ولع 0 يجاح مضح ( د

 رفاس ( نينثالاءوبىفو) ةماقالا وأعوج رلاوأ حهفلخ باهذلا يفاشابلا نورتشت سي اول ناو
 ىلاءا مالا قابو كل. ليعم ءاواشاب يدباعر وضح مال ااههيقو ةيلبقلا ةهبلا يلا تاي' وجاب ىلغ 0 جماح

 سداس سامو يفو ) نيظفاحانساب نومة كيب يحول ودل كيدعو كس دوو ناو 20

 مولإ كالذو مهسنلاب هطيقلاىلا ع فورهملانيسانلا مسوه ىلا ن> رخالنأ 2 لا ىلع ىدون 0

 ترمتساو ديدجلا لق دنفلا ب ىهذلاب ةلماعملا 0 ( هني رسشعيفو ) مه يع ة-يص نيالا

 اودجو مهااهنم ر م سعلاعم نوعا ةو كلذ بيس او:قاوسالا ىلا نبجورخ مدعيف ءاسناا ىلعةادانملا

 نءءاسنلا نمو تالطسالاب ةنوقدا و وقم ارا نعد سوح يلغوأ ى <(: نكس كب تفسوب تب

 لع نرنم تاف رتحلار رضنف كلذ سس نيلع يدون كلذ لاغم 1 هناي د ركسلا يكتب ظ

 س.اخ يفو) جور يف نحن وسو قالطالا لصح مثناتكلا و نادقااو لزغلا تاغادب و تايادلاو تانالبلا
 ىلا اولصوءارمالاو اشايلانا اوريخ او ىلغوأ ىحاحاضي او ا د ( ةيرشف

 لعانالطعفو سدلو ىوار عش دان فالاك ريخر .ضحو ةيلةا>ولا نمةعاج ل صو ( هرخ ا ( احردد

 امام زانآك هنالةيقرشلاة يقودك

 5 سيلا موب لوسأ درفلابجر رهش

 نايم هببات اضيأسيحو هسبحو لعوأ ىحامجت قوما نادويا دج الخ اتابن شا
 ( هعباس سوما مويىفو ) هجوخ قنطصمهللاقي لج ركاذكو ثئابظايف ةعم بي ناك ىلتقوتلا
 5و رفالاالو ل د:دا|تاريملا نليألو نذاكيق نجر ةجال نجر اذا نها ءاسذلا ىلع يدوف

 نوما كاذو ةيلغدزاقلاءاس تاعدتيم نم كلذو ةياغدزاقل ابةثورهملامتامعلا نهسو ديلع ن انيريالو

 قب رطب تاصوقع٠ نههابج لعامل وكمكا هاهنا بيو تارودلإةفورملا ولما تاغاشلا طبر
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 تراص تح راقبالا ف ا توملاعوقو ( مايالا هيف ثداوحلا نءو) كاذوحم لاير ةسمخم

 'كلذ يلع سقوارون نوتسو ةءامةصاخ نوي دتسةمحانب ىزات ىف ويسب نبال تامو تاقرطلايق طقاستت

 "شكلت حيذلاض وجاي هوف غو نو رضاملا ءريخاف ةيفنح هلمءلاض وح ا شابلا بلط ( ءرشاعيفو )
 تمحو زاف هناك نهعفرا اوداراونيلاجاو لاج را ا<1!واسراف هراضحاب مافدوص رملاض وحلا, ف وعملا

 ازتك هتمينأن م مهناهذأ يف تثو عادامأو رظنيل كاذبا ومماستا+ل ءاسنلاو لاجحرلا نم سانلا هيلع
 كالذ لص>املف ا فشلا ديرب اسآنلاناو كاك تامل **يث ىلعد ؤص صوهو

 ًاريبسسإ ءاكم نع وك رح -ولاقثالا رجةعان.”نونرعبال موادجاليقث نولامأهددحو وماحدزالا

 بهذ. لك مهيذاك [يفةءاعلا بهذف او غموهوكرتثهكرتب ىمأ ةماعلا ماحدزا نم لصحاماشاإلا غلبو
 تافاخءدلا نم كلذ ريغ لو «مهنمو اناث : هسفناإ عجر هر>اودأر ووكر حامل مهنا لوقي نه مهنه

 ةعلقلاب ايدنع مهوقلإف نييابقلا يىلتق نما اسآرنونالث وف لدو ( هرشع سداسءان' الغ ءااموييفو )

 ادؤع: :كز وزع سار ميدو و مهونندم * مايآ هل الع ١ ةردبأو لختاادب رج نه ري ع# ىلع هل مرلأب

 ركسملا ه ةفناط . ارجاشت ةياطيغلا نم نيلحر قن-شب اشابلامأ ( موي ويلا تالذ يفو ) نائزع

 دنءيتأاةرحشلا ىلء ءاملظة نأ. ذا تنشب ماف اشايلا ىلا يوكشلاتءفرو مهحالساذخأو مهاب ريضو

 0 امن حدلقت (هترسشعتيسلاموييفو)ةيرصانلا قيرطوةيدقلارسصم قير ط نيب اهفةرطنقلا

 (هني رسثءيا* نينثالاموإ يفو ) دالي 2 لزعوةيسملا ىاج نسحب فو رعملار ادرقذلا كيبيلع

 مهماسأ نم ىلامقلا ىلا ةل سمه با و ةعتمأ مرعم ليلا ةيحانع هك كردلا باحأ نظن

 طظةءافاشا نسح مهريخ لضو و لضارغترف «مهلع وضيق يبا اوعاشأو م هوك ردي يف مهفلخاو كرف

 تاوغالا ىلع اوضبقو كاذاواءفف نماع اهنورمسيو مموم, ىلا باهذلاب اهىمأو يلاولأو اغال | ىلع
 يا كيب مها رباةجوزترفو كلذ بس رصعلاو ريظلا نيب دإءأ | يبةحتض تل د> و نيئ[ةسااوةيشاوطلا

 لسراو هتءافش تا,ةفتويبلاريمسآ يف عفشت كي ىلع ةبارق كيبناوضر نام تاداسلا خس. ش تدب

 تدرو ( ءانالثااموييفو ) ٍقرشلا رباا يلا مهو زححو ةيدعتاا نم نم مقهعنمو ةزيحلا وي ريبلخا يداعم

 هللا ارض>نايرجلا ادذتك نسحوكيب ميلا رب اشاب ىدباع نم تادتاكم مهند يلعو ةباحح

 ناو اّدسا يللا اولسونادعب كالذو كييلام او فاشكلا نم ةدعم.تمحو 2 رف م لمن

 اا ( ةنيربصع سداس سيب امويييفو ) نوروك نمل مهنع فلختت مجربا ةيحان ىلا 0

 10] مالا ناو ناوسأ اوكلمةسامتملاركسهل[ناربجاو يلغوا أ ىجيامج هتبحصل أكو ناطيقلا ليعامس

 لثم طيباعزلا وسال ٠ مكيلامم بلافو عوجلاوىرعلانملاحاو ايف ا و او ميم ىلا اوبهذ 1

 . دالبلافتتذت نءمهمو ناماباشاب يدباعملاريضح نه 0 مهءاثان ريدك "منع اخ و ني-الفلا

 كيذا وضر ىلع اشاب ن -> علخ ( نيدثالاموييفو ) ت تاغلام ا نمكلذريعون وج الغلا هلق نم مرخمو
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 000 ( هنو ) ةدملالوطو تاباو+ا رخأت بيس اشاب نب> قاقدا زهيف

 نزط هتحوزتيفونو هيملعام قاغو ماوعو هتعتمأ عا قع هو اذو مهاردلا باط يف هيلعودشو

 نس مودقدنع رصباهل.ذ يتااهتم*وهلئاعف نم دفي+و ب ركل نم هيفوهام عمادي دهان زح اهم اع

 نماشاب نس ح نكمنام هيذاك او «اهيوكو هليعافأال ولهنافد ازال ,قا,كلذ دب هازاجو ”ىئاشاب
 :غاشملا ىلعو رع تالي وتل ويد نييررمهملاءا مالا ىلع ىمالا مظعي ناك هنافرمدم لوخد
 ا نونوكت واكد ل نو رخم مكنافإبرح ومو :نأك ياو داثملاو ؟ يال وقبو تاقاجولاةير ايتخاو

 افا اذك اذكو ىنالفلا سنجلا ن. افلأ اذك اذكاشابنسح عم نيم هنا ينخاب هنافاهلهأ كالهىف
 ربلا رك اسعيف كلذكو جايتح ا تحدنعر وضالايفن زو رخأت«مهملا ري ءلاساج نه
 عفادملا ىفو عفادملا رج مسرب سوءاج فل ةنامو روث فا نونا مرعمو ةيما شلاةهطأ نع ةلداولا

 اصوصخو مهنع سانل دا اع تاحناوهق دصا و نظو مهولام ماعلخدأ يتح كلذوكو اروثنوسة>همحسإام

 ءارسالا نع اولوممو ملاعلا بواق بذج يت>كالذربغو ر وبلا و مظأاعنم ولدعلاةماقا ن ههب محا هأع

 روءالاهلدبمو ةءاقلاث ا هواشأب رسح لوصو ل قمرات او سانلا .هوتقو عرس ىفنمهاوزا ونعو

 درو (هفلأاث ءاعب رالاموييثو ١ كلذريغو 00 داو بادهلاو لزءااو نالذحخلا. نكت دعن هاز ُُ

 ةهللا موي يف نيقب رفلانيب برها عوق وي ريخأواشاب ن_س> يلا اشابيدباط نم بوتكم هتبحصو باج

 اور.ك نأدعب نكلو ىلابقلا يلع ةمي زها تناكو رازضريءالاد_دع رخالا عب ر نيرشع نهاث

 كيب نيجال ل_تقو قدأن ماو عفادملاب هلخا دن موماعا وبر مذف كالفكر مث ىلع اومحهو نات ص ةد را 1

 0 ما 0 قو يدان بع نءرثكلا لتقو كلك رك دلل

 تسوح مهن» برالا تناكو يدهشملا 1 رج ىلع مهم ةيلقاحولا نم ةعاحو باشا اراةفلاوذ

 نءروفلا ىلع باجنلا اذه روضح ناكو يهمالام نيب رفلا نم للتقوةءيظع ةغقوتناكو تاعاشض

 رصصق نم ريثك مفادءاو رشف كش لمع م اواريثك ارورساشاء انس كالة درو اهل
 لسر و رص لايتم اشأب نان هب ون كاذكو ةعاقاا جرب يفةيناطل اة ودلا اوب رضو ةعلقلاو ىنيعلا

 ةئنتال اعيحاورمذ>و تاقاحولا رباك اونا داسلاخيشلاو ىركبلا خب .يشلاك نايعالا يا نب رشملا

 ةقارحو اكن د |مايل يف ىلامعوهيدي نييةبوناوب رضف برطظلاو وهلا تالا رض >أ ( !مميرمهعيفو )
 دع ترضح ( هسداس فو ):لجولاءهبناك ام نكسو اميظع نادرا عتب اواط وفنوغراوس
 وطا ةيقعىلا ةيزطا دعب اودمص ىللامقلا ناو ةعقاوأأ كالي اهيفاو ريخ اف ةدب رحستلا ءارما نم تايئاكم

 روض>- نو رظتنم م.ناو لاقثالاو لامح الا يلع كالسملا ةبوعصل مبفلخاو دعصب رف ليك ادئ رج ىلع

 ىلا مهقتسملا قي رطلان «مهنلخ مهعجإب نوري -إ ولامحالا ١ ولم حيف ةريخذلا ن : ايفا ميكا نما

 ريق ماه ءاعو لما عي يتح مهعات هوم را الح ىلعا ولوتسا امهم 16 ا وريخ اوف هلا ماخمىلا لصوت



 21 ١ ا حس

  (هفصتتم قو )لالا نمةعاس نءاثىلاةعاس عمار نمهؤادتباناكو هعيجر مقلم رج فك( هر

 يلابةلاءارعالا نءربألا ءاحو الذ ريغو نامر قو سربق له تاضالا نهرك |سع ترس
 ١ اواصوومهنا

 رص»يلا رفح نم مهنف اهريغو ةينملا يحاون ىف ع'بتالاو كيلامملا نمل منع فاو طويلا

 رعااخيشلاماكتو راعسالاءالغ نم سانلا تكششا ( هيفو )دال يفىنت>انممممو
 نسح> عم يسو

 هللدحلاو نمريغنءءايشالانوذخأبو ن وبغيءارءالان اك ةاصعلان هز ىفهللاقو كلذ بسأشا

 كدالب حالطص | فرعأ الان لاف يشىاءالغلاب جوان ىعامو ؟دوجوب صم نم عمترارءالا اذه

 راضحاو ةي رجكسنيلا بإب يف ة.هج ل ىلع قافثالا عقوف كلذنأشىف ةيرايتخالاعمرواشتو
.2 

 ناك املف ل_تةائيشركةءاوأ فلاخ نمو اب نوداث وة ريعسسآ نولمعي و نيملعملاو ست ل اواغالا

 يلعاوقنلاو اضإ أيمورعلا خ .شلارض>و ناظذحتسم بان يف اوعمتجا هرشع سداس تيسلاموي

 قاوسالايف اودانو بستحلاه_دنح واغالابك رو كالذريغو نهسلاو حالاو زيا يفة ريت

 ىل-لانمسلاو ةعبسدب ةئ_س ىسوفاجلاوةرشعب ناكو فاصن أةينامشب ىناضلا محللا اولمجف

 لفقو ءايثالاتزمف اذكهو ةضن فصن,قاوأ ةرشعزيلاو رش عةمبرأ َدقّرلاو رع ءةقامش

 ىو) ةشركلاو ةشلاو ديكلاو مظعلا نء هيفام عم ةءادرلا ةياغ ىفناك دجو اذاو محالا دوجو

 ىلدو (هرخاوايفو) ديشر يما قالوب نم لصفنملا اشاب دم رفاس (ةنيرسشع كلان تدساا موي
 ربا

 ىلآ اورمض> هب ولعةعاجخو كد ناهثءو طاملا كي يلعو قفانملا ريبك-ااكي يلع ةبارق كبناوضرزاب

 يلابقلان او ر<.ىلا نومداق مهاواشإيدباعو كيب ليعمسا|ن:نامالا اوذخأو ةدب رجلا ويضع

 هيفاولتاق يذلا لوالا مناكماطحط ىداوباو  ةمدا

 # يناثااعيررهش

 ( هيو )مهتوبىلا اوهجونواشاب نس اول اقو ردميلا نوروك ذملا لسو هساخ سيخ امو يف

ويوفو ) ةنسةرمثءنامتنماون ريبكلا كيب يلغ مايأن ماسغاش ناكوةباوب هشايءدوأ اوس
 دحالام

.أيف عي ذأ ناكو يحضلا تقو ةريثك م فادم اوبرض ( هنمان
 ش يلابقلا نم لتقو ترصن ةديرجنتااناهس

 نيبنمليواقالاوبيذاك الات رثك و كلذ قيقحاونلظ عفادملا كلت س اذا تعمساحلف ةريذك سانا

 نمو لدبتااءامةلق بيس: نشفلا ةيحان نم ةيمور بك ]سم ضعب عوجر بيس اهناوىشال نا

تك دم رضح ( هفصتنميفو ) !هلثباوباجيف مف'دم اوبرضض ةاسرملل اولصو اذا مهنا مهتداع
 ادح

 ةريثك"أزارم كلذ لق كلذكو تاءراو تئيهف ف.راس»و مزاولوةريخذ زوج سب رقشالا

 اودعسو اهنماولحمرا ىلاءقلا ناو احرج ديلا تاصو ةديرجتلا نآربخأو
 نع اودعابتو قوفيملا

 رايذالا تءطقن ام ثاعاس تن ركل

 , * ىلوالا ىداج رهش لبتساو ف



 --١عو د

 كالذلب اهأتأ دحاةث دالاهذهت سل ل اقف ةقفن مهومتيطعأامو هن وق كليال نم ”م.نموءأ ا

 ةدعهفورتذدهل قاجو لكن اك ةيدقلاةداعلا نكسلو من هل لاقف تاقاحولا ىلا ن وبستني مال ميدق ةىمأ

 لاحلاةقيقح مهناملف نيثدءةدم ن٠ هلطنر 1 هو يوا مكودئاوعوتاكد_جمطو م.م ةدو دعم

 ذخأيو رتفدلا ىف همس ا و اهعبتيةيدقةداعهل ناكن 0 وفعلاب مهياع يدا اغالار٠ .ًاومها ع

 ارنا( حاز قو) مهد وئاسكم مهنبنا وح يفاو دعقورمالا اذه كرتمُن كل ذلاون أمذاق كدِج

 ةيدنقالاو تاقاجولاةي رارتح او زيك اكعلاوم دا باب ر ًاديلا هذال وزملااشاب دمة بساحٍت اشأب نيس

 نورمشءوة خو ناتئامو فلأ هءاعملطف باسحلا يفهاءاوةقدو هعدا 0-5 ويبهيلااورهذو

 لقي ىلا تللذ ن نءاشاب ن_س>اوفرعف مهر غوءارمألام دبي هااوذ ”اوعقابامن«مصخجنأ ب باطفاسك

 كلذيملا جات < يناف هيلع تعط يتلا مهاردلاراضحان هدبالو ه1 ا دنع 'ئشهل ناك نالاقو

 اكسنت هسفن ىلع ب“ 5 2 :2قاضف بلظلايفه.لعاوددف ركسمالة«زاللا في راصملا يف

 ىلا ايد بهذ كال ذةلازا ىفامندب سدئرلا ىدف | هللا ضف جس اههضعا : فاشون و كالذي

 اسناد نامالانوءلطي ىلاءقلا ن«ةيتاكءترمضح ( هيفو ) هلا ريم يلبس ميت ااا ناح :ء

 طرمشب هنودي رياناكءاو رات و كلذىلاا وريجاف كانهنوشيعي واب نوميقي ةلبقلاة يا يف نك األ

 لئبالااوباعملو قارتفالاب اوضري لف نامالاب رص“ .يلاركسملاو ا رمال قاب رضح وةلياق ةعاججا ونوكي نأ
 مهوفقرافو ىدانذأ ب ىعمهمعتءحرو في و يف خبةيحان او رقتءاو لوالاب 7

 6 ةعمجا موي لوال عي رلهتماو 3
 رمتسي لب رك اسعلا عم جرخيالو رص؟مقينأب اشاب رس لاثمهدييلعو ةلودلا نم يرططرضح هيف
 ة رغلاةهجلا ىلا ةيدعتلا قءارم ءالاعرش ( هيفو ) هرفس ءدعو ه:.ا5 )سانا ىققحت وا

 مويلك يفاوراص ءارمالا ةيقيكالذكو هلاقثاب ىميشلاي لا يدعف رادرتفدلا كيب يلع يدع ن«لوأف

 هانى الوب ل> اس يلءهلمعىفاوءرسشن كلفك رش لمعيفاشاي نسح عرس (هيفو ) ةعاج مخ يدعي
 تالصف. عاق هو بدثي> نم تأ يلع ةدنع بتادخاأنم * عونصمزي رثهنع ةرايعوهو ناويذلا

 لكن يبوفار طال اةدد#ا يلع ةر سم دب دحبأ ارخ ودع تاداذملا كلن لودي نولي دا يف

 ةئامعن راو كلذ ةحادمو بشل ا نمةطسل هب :ش ىلع عوض وه عف 5 ل ةمملا باشخال ا لفس نوصقم

 تمجهاذاو نيدصح:مهلخاد نهركسعلاوار ود,ءواعب ىمةفاتخعتائيه ىلع عضوي وهواعارذ نيسحو
 اورموتاقاجولاو ركسعلا فءاوط تيكر « هعبارنيثالاءوييفو)ب رخلا كلثا,ممت قشر لوطا هلع

 يفاوعب انتم مويز نسحو مهدت ر وم ماظن هبجتاف مهرظنيا شاب نسحو راث .الارصق تحب نه مهما ظن
 عبار سيما ةلبايفو ) ركسعلا نءىتب نءاشاب يدباعرفاس ( هرششع يداح نرنثالا موييفو ) ةيدعتلا

 قنا لربح تالا
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 مهن 00 رودلاىفاوفتحاو كإذل ساننار دكتف ةعلقلابن وميقملا كل خو قاطول يللا جورخلاب
 2الللا يقع رخ اذاف فرص ريغ ن« جورألا يلعم تر دق مدع كلذ ببسو نيرواجم او ءاهقفلا سب المم

 دحالا موييفو ) ةقشااوشب رغلاودربلاو عوجلا: اساقمالاهدشإال و هتيغيفهلا .ءدهقفنيامالو هلك ايام

 غيج تيه« عولحاو ي رعلا نهلاحا وأ يف مهوةلنغ نيح ىلع ةرمصم أو > دو جاجءأ- ا لزب (هرمءىداح

 لا الابءاسنلا عسبج برع رعأا ا ومهعت«ا ًاومطاقت 1 مطاج وراحت ا لاما ًاوجاحلا ريألاسحأ

 ملكتف ىئاشلا جاوا ريمأ را ازال اشاب داب اوثافتسسا جا عملا نا م ادج اءينش ارمأ ناكو

 ا لاش ندوساجاو نام.قلاالا نييلع سيل اب اياررع نهورمذحاف ءاسنلا مم يف برعلا عم

 اهارتشا اف صعو هتنب وأ 3 وأ هدأ 5 هناا ددحو ن. . لكن اجا وفأسانلا تدحرخو

 البف اهلامحاب جلا و لامجلا نمةميرالا قوست ب رعاا ءاسن نم ةأرملا ترادو هرسأىف يه نمت

 ويرد ل قسو أ ةندملا ,ىلا جاحلاب هج اول ًانهناف جالا ريمأةنوعر هلك كلذ بجو أعز امد

 نام رفلا بجو؟ةملب ملا نينا يل يقاوبلا ط-ةونيتنسدت ؟ وعمل :عندن مهرباك نم ة ةعامسهيلا رضحف

 اودعقن مباحص أ كاذ غلف مههوجو رانا إب مه ءاوكن ًادلادف نءاهر صاخيشأ ةعب راد :ءزحجو

 هواناقت اهيا مخ نيطنار مهدجوف يرخأ ويرط نمهبهذف كلذ جاحلا ريم غابف قي راطلا يف جاححال

 يتب ن؟ب رهف لياقلاالاهعم قب ,لوهكيلامتاواةقو ئامحاو. م و برعلاو جاجا كروابراهرنفانيهالاتق

 ١ لطب !اهاوزخأو ءول نام جا جءأ- ايف برعلا ت تاعفو دحأ ريو مايأةث الث جادسلل | ن نع ىنلخ أو دعم

 موبيفو) هودريإو اضيأل مح او ذخأو كلذ ريغىلااهادنفاوأ تيرس رع لاط نمالا مهم -

 هعوجراوعاشأوةعدقلا ل مالا نءدور وز ل هفاخ و روك ذملاجا اطاريءأ لد ( هرمشغ ىناثنينثالا

 نامه حلما لوا ار ١ ةلذغ يفاه وكلي نااوداراوب سي راما يلع نويلبقلا تمج» ( هيفو )بذكلاب

 جاجا ارو غ>هغابامل مويلا كالذ س٠ أاشابن --ناكو جاجءأا واغتشاو رص٠ملا|و.هذاشايااوءارمالا

 ىلع اودحداملن قاطولا يلاهتايا نء 'عجرو جاجا ريس 0 ةياداع اأيىلا يهذو هر وفن 74

 سمشلاق و رش ىلارحةلانهرحبلاو ربلان «عنادملا مماعاو وبرمضف نيظقيتس»نوسرتتملان اك سي رانملا

 يفو )اوءحر ومما وبرضف رهاغلا ه٠رءامثالغلام وباضيأ/ اومجه مت لئاط ريغ نم ين ىلا كت
 مهم ريضحو كانهاوساحو روشه دىلااو دعصو مها اواو نويا.ةلا ءار ا "راع أعل ١ رالاموي

 .ضءن هعمو أ (دنيرشعقو ) نير ديلا ىلا اومغناو نامأب دانجالان .ةعاج

 دازاملهنا كلذ سو نيشيمتنان ٠مهريغو تاشاضاالا نعوفملا لصح ( هيفو ) كيلاموفاشك

 نم لكو نك املا و تاناظا يف «يلعش تفتااو ةادانملاراركت نمرثكب اغالاراصو مهاطيف حاحلالا
 .بطاخلا ناكواشأب ن نسح> عماوماكتفةب راخالل ميضعباكشو كلذ نم موعرذ قاذف هاذ ىف غلاب هفدام

 «لالااذهنم نوبوركمتاشاشلالاةءابج امنا ايدل لاقذ نأ. كوت اة>ادؤن 1 ىجيرحد>أدل
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 اورذتءاخر ادتلا ع نع ةفلس مارد 3ليعمساي لط (هيفو) قرشا ىلاهلكتزاحناو بك ارم: 4

 مارد غلبت نبلا راكي لع يعداو أيش هللا ومدي وزاجيملا ىلا اولج مه ؤاينغأو مهيدياإ دوجوملاَةلقإا
 ا ىلع ىد دون( ةعبجا م ويف و١ راسي دفالاةعب 1 اتوا ةقباسلا هن دم نم باسحيقا#

 ةيوقعلا قدتةسار 307 نهواكولموأا يم وأيد ح ناكءا قس هنولب اقيوكب ليغمسا ىلأ نوبهذ من ريصع .

 تدب كش ٠ 0 دة كر فعج مهما نهم مرو د ىلع محو ةعاقلا# اونحسو مهممرافن الع ضبقو'

 رطحو ةلاسرل راب هولا غأ لعةبحصب ناكىذلا| غالا رذخ(هيقو) نيرصتقلا نيب ةيحان نميضاقلالا

 ىلوأ للف كا ذكناكث يحواتبوتاولبةئمواوفمت لف ارا يصوفعلا انيلطاننا !صخل م ىلابقلا نم تاب وجيت
 ىلا اوزرب وءارصالا ةدقب و كدب نسحعو كب ليعمساوا ثان ؛ نسح جرخ(تبنسلا مويفو) ةناعالاهيو :

 ليعم_ساهل لاقي دانجالا نم صخشل 4ل ” داح تءقو د الا ةلبل ىنعأ(هلد الا كالت يفو) نيتاسبلا يحاوم

 مهةح قاع م ءةسأم ىلعكاذ بيس وهكيلا# هلتق ةيم ملخ ا طب ةفط ءيف هند دب طم هأ رشلاوبأ فشاك ١

 كلذ نمأيش مطب تكي وهتجوز مماب اهمامتي اهطيسقت تكلف هلل لاق ةراشب رعضح ادع تر اقل

 .يلا بهذ ةندمحملا ىلعةاذالا تادصحاملف كب دارم فاشك ةلحيف ادودعماملاظارادج ناكذ
 كيب ليعمسا ىلا لسراو هتنب ىلا به وة جرال ناؤهتنب موزلب هرهأو هدرطق هل او كيب لوعمسأ ١

 1 ةيدطاوةمدقتلا ل. ىلع نيعردأ مبعم لسراوهكلامذحال يفاثلاو هب وكرماهدح ا(مددع نيناضحتي

 هربا ةدع لاسفل اولاد 2 رخحاملن لغش يفائاغ ناصخلا بءاص هكواممن اكو هرطاخ ل يمتسيأ

 هقاقر عم ث دحش ساجوار و هقمج ركن ةشوءرهخ هلأسو هدنسىلا ل دف لاخلاةروص هشاذشخ 1

 كلذكو ناسا ةوالح الواناسحا 4م يرالويذالاالا هنم ير الان ديس لح رلا انوه مهضعبلاولاةف :

 كفل هلع اولدد م اعظيغلا موامحو الحا ١: الو الاجل اعاذ 3-5 0 .مو هت>وز ع 2 < نسلم :

 ناريحلا تعيش راج ويف اضي ا اهولتق قف مهيأ ا تلزنو يلعأن ههةحوز تّححردف:ه هولتقو ءاشدأا

 اوطنو ناري !تويباوبقت وصاصرلا قدا هيلع برضو ناكولءملا فةوف يل اولا رضحو طا دا وع

 مو يفو)كاذب , ساد ءلا نيباءئاش ربا حب ا سار 5 هيو امهماع : ضبق يتح لز, لف

 ةعب ا هويراحوةذإ دملا قب رطيف جاج> ال تفقو ب رعلا نأ ربخأو جا !باهعرضح ( روك ملا دحالا:

 همس < مالمستا ؛ مهومحبااغاوب موتانا اوحجاحملاو هوهراذت زاخو هعابأ 1 || اغلتقؤ جا اريمأ راو مايأ#

 ورطم ىلع ذا تعول :مهاربا نا لوقي يدا: ما هءامأواغالا ق ا "الاموي يفو) ةيدقلا ئه دن اوع-

 ا ًايالونامالا هي الور دوا رواش اند اَوأ روهظلادار ًاوامماغو اهتم ناكر نءؤناطلسلا

 سراتمكاعاودصن ويل رغااربلا ىلا او دعوة يجو راقلارك اسغ لقت( ةيفو)هسننالا نهوليالف فلاخ

 بك ارملا وكر وربلا يلا! ه+جأ اهوملطو بك ارملا نممطاةئأا وج رخأ مناف نويليقلا ءا رمالا مونت

 تاشثافلالا عتيج ىلع ىدو (ءامالثلا موليفو )مارهالا دنعام.جح اوزا# و اهايس لاح مىلات هز



 2 ضل دين

- 0 : 
 ةرباربلا ةنئاط تءمتجاف ايرب رب الجر ةجن وءلقلا ركسع نه لجر لطفل ( هيفونلا

 1 :سيفلا موبيفو ( هقول اهلا يجيويلقلا رضنافاثاب نب سد يلا 4 اوهذو مهايتقاو ذسنسأو

 لع ازاي اورناسيل قالون ىلا باهذلاب تاشاضلالا عنيمح ىلعاودانو ةسشي واااو انالالؤن

 موك امأن ممر خي م_ييلعاغالا فاطو ةبوقعلا قدعتساهسنب يف تابن«لكو ةيلقاجولا ةبحسس
 لطببو .مهتيئاوح سانا قلغاف ج ور كحاب م د سه أ و مسينمامنم ىلعلاسيو تاناخلأ ىلع فق و

 لح راؤالا يلا علط م..بقالوبلا اويهذ هعامح مه مي جرخومويلا كل ديف يبا ا ناخ قوس

 ظامس ىلعنونكأب مما مه. اودر لا ةقفن :: اوذ خان مهن وكلديدش برك ما رقفل لد>وسمالا
 مدل 6و محالاةزماكلذوريغالس دعلاوز رالاو طامسقلا موهاعطومهبا ود ىلء نوقلعيو موكل

 دارو ا هد |مثب يسوماجلاودجعو نأ ة- ففف ءار شع 4 20 4 ,دملا يناضلا محلا نافددو+و

 تدن نمفرشاكر معو يدو رابلاا أدم لقت (هيفوإل تب زلاونمسلا كلذكو طاظحمالا دعب ةلغلار عشب

 افا ىدباع يخا | دالوأ دح اىلا.ةلا لسر |(هيفو)ةءلقلاب ناظفحتسم بايب اسحو كيب و

 يلعأومع ًاونيح ورجئارك اسعلان ٠ ةل واشار يدباءعتان ومد 4: 2 اولسر او هدنع ارسم ناكو

 ةعاملا دنع ن* ي م وتكملايدقأ لمت ريضح( هش رشععباسددالا مويىفو)رأ ع 1

 هنو صول ام عينج نولثت#م من ارب خافاهرك ذقبا ١ ةلاسرلا باو ناظ ةحّسماغأ ىلعهتر كو

 نكت نم اخءأ ين مولع قدي هنأ مبغ ركذيو بعص نطولا قارفناف رم ريغم ا ر 2 اذ ام

 ةيراحلاومودقلا ىلع مط لماا ببلاوه كلاذو كبب ندحو كنب ليعمسا ىنعا دالبلا نممهءاصخأ]

 ادلع 0 و 000 موماضخا ميركل 1 ره 0 لبق | 7

 ايقاف 0 14 ا ا انيلع مطر مشوا يصانم نأ عدد و انثب تما شالا
 رصه ىلا تدجامانأ اغأىلما لاقاشاب نسل كلذر 1 اما كلذائاخت اةهح ا ىلا ةرمكح و ومئشناو

 نوقلي- قالاز مالا أ واثتمي اف نيعياطماوناكنافهب تما بينما ناطل اا وم طوةعر دق ىلعم ١ لمعال

 0 هاا ىلا عسجرو هنقو نه م رفاسو روم ةورف هيلععاخو كاذب ابا ارا لل كت يا لاو

 ءاظعأومومرك أو هيلعاومعن أي موتكملا يدقأ دمت مهلا بهذالواشاولا فرط ن ٠ صخءث هنيكو

 مهفالخ ًمراكم حدو مهيلع ينشب , لفك لاير لا طال داع

 6 نسجل ءويدلوأرب +ا رغد رهش لوتس او#

 000 | اف يسلا فعلا يفاب 7 فنار 0 هش ؛زردحت رضح هيف

 انامل وربصنو ارلعةيحان يلا كي ا لي 0 0

١ 



 ا

 يواد_جلاكيب ةدمحلءاب 1 ن٠صاخش دش ةنال يلع عمل وأن :اوداشأب نيس 1 هذو) نوتأسبلا 1

 موهفلا مذ باش اراقنااوذرسصم يلا ردح ) هشو ( نامث ءو ىلعو نيها ثمهو قجا :دمهدلقو ١

 نيلبقلا نعربخادو هروتاسلا عا ل اريخالا بلاغج رخ ) تبسلاموي يفو) امد :فورعللا

 .يطعاف ركسملا ىلعةقفتلا ثلا اش نس- قفنأ ) هيقو 0 فل وس ةيح نيف نيميقءاولا زيم مهن

 لكلوفال ١ ةرمثع ق:دلكلو الرش عةسقت كيب ندنع و قاد تا ,, رمشع كيب ليعمسا

 يفذداب زلان و. ءاطل لادذ رعم ماو 51 و مهتدحفإ 0 ١١ لق باف نال 1 ةيرآ لاو هلا ءاط

 ررضلامهنا رقفل لصحف م هدا ارذأ لعاهوعز وقراج#نمافل مجارداقإلو محن لط( ه.يقو 00 ْ

 اضإ 1 لطو ا اينؤرماد اوراصف مهاصا وحوم مدن :اوحاولغأو مهزذك أب رهو 1

 انا تاغو ادح ل ويلات نعوامحارختتمال نك امالاوت ورب .اااوسكو ريم“ اولاغيلاو لولا
 ب وجر خأو هلتقب سعأ و هرك ذةدقتلا سكك اغإ كيعمببا عاشو ىلا نيب :الاموييفو )

 | هتيحص 1 كالذ سس سو هوئحسو لتقل نم هنءافعق ةءاقاحولا هيف ف عفاشف ب ةضد مارلعوكل ديب ناب

 اناويد اشاب ندح لمت (هيفو ) عقوامهل عقوف تالذ ىل اءاورهظن راقت ضع اع ام

 نورك ذيونامالا وحلملانوباطي نويليقاااهلسرا تاءئاكماؤ رو نايعالاوءامالاهيذ عج اميظع

 .نسكلاشاب يد. اعلاقفهمامت :عاضا«هلنودرب وكذب ةعاق لسرينا اوك عملا فهل بهنام اشاب يدباعل

 اقول اتن فيد ايم ودخل فيسلاالاءذخأنال ل وقألاقمالكلااذهيفلوقتام ى وادجلاكيب
 مهاف اقلطمةيدمحلا ردح .النأ ىا ًارلاانال وهاياشاي نس لاق كيبب نس> نا مث يبا وج

 ءارسعالا بطاةيلاق اشاب نسح نمش مط ويخ عمج مأ 0 ىلاهباجاف ررضلا مهنءانقح ايفان وادعأ
 نو طق تارا اندالأب مهكلع الةينا م ةءءال ؤهنولوةتو مكس سوفا م عرج اع ا .ر اوعمسأ اماعاباطخ ٍ

 ناهنا فاحت ة ة سهأ اًنلاو ةنأي ا مكن ءعقب مئانعما و هذ مهضعب عم مهخ نع ةيل ارصماو ةقفنلا يفاثع»

 عقوو ناويدلا ضأناو دحأ يب .ىت.ءالو تاون - بس رم هم بأر > يفا. دس نوجد كاذنم'ىبثمهنمعقو

 هي وتالوق 3و نامالاوحلصلا مهدصق ناك نااهصخلم مهلاسر نعأ» ؛اوجمهاوبت <بنأ يلع قافثالا

 انالوم ءايفاشانامأناطبقلا ةرضضحم #1 كيدارمو كم ب مهأربأ 2 و كالذ يلا نوب اجي مماف

 امو مهدالوأو ماي ءلأ نودع يرصصملا ياقألا ريغيف نود رياح أبصان: مل هدحونو ناطلساا | :

 ركسعةل 7 ن .اوناكواما واق ورسءميلااو رذحا زاش نافءا سمالا ةرقبامأو مهعابت :اومهكياامب نهاؤ ا

 برحللاو د: بداف تاذا انو امنوميقي ةي هيأ ا.ةلاتاهجا نم نك امأ مهاوي عاؤاشنا 39 ناطلسلا

 اغأ د لعو مالظلاخسي ثلا هذ سدا شا رم يلعاشأب , نسح ض. 3 5 ( ءا عار ”الثلاموب فو) لاّيقلاو

 عداه رك ذ ماسلا دال تأت ءاكيما كالذ باسو كن 1 ليعمسا د 6 ابهر داو يدورامل ل

 يلم ةلاىلاةت كلاب اشان , نست ى 2و" 20 ةأس (ءامب رالاموب يىفو) ش هك غلوم مسا



 : د
 ل رف هياع عافني ىلع فيس بيم ًادقو هلباةو شاب نسح يلا كيب نسح بهذف 0 ونا
 17 ب مساق ب يصأو قجان- ملا" مالا ةيقب رضح كل ذك و ةيدوادلا تي وهو دقلا هين ىل بهذم

 ١ لعو ىرططرضح ( هيفو)هبماة أو ينيعلارصق يلا علطواشاب يدب اعر 1 كل و
 رايدةيالو يلا هوتي 0 اغاب ىدباعةيالو و رصم ةيالو نعاشاب دمت لزعإ موس هدي
 لهفنم كلذ نا سانلا ث دنا ىتالوب ىلا هلا نع ىلةنيفاشاب يدباعع رمثف اشاب يدباعنع اضوعر 3
 : ءازمالا عتيج هيف عت ف معح هدب يفان |ويدأشاب نس> لمع ( نين ”الاموييفو)ةينطابا روماامهنيب نالاشابن سح

 01 دلقو ةءاخ كيب نسح س ةلاواه ريكو دليلا خيش ول جو ةماخ كيب ليمعتا سل اوؤعاشملاو قجاذصلاو

 مكماصخ أ لاتقلاو هوم ؟منعاو د شف كريب ىراصو كياارضح كب ل |.عما ااذه ماب طاخي اق مث جاحلا
 5 ار[ ف مخ لاقت هوي بملواعيجحا وتكسف هسفن نعل:اقي ناسن الكو
 اوج حرش نيموي يل دع موبىفناسنالا هلك ايىذلا لاقف با ودو مدخو عار : هيد ناسا ةاهيامل

 َج رخو هحلاعي ىماجا ناؤعديسلاو ه>رج نه لماق* كب لع“ و! ذه مهظيغل نومظاك مهو هساجم نو

 صاخن دسإ ايف صوغلانم خرزلا هعن ا !صاصرلان 8خرزلا درزن *ةدر زةرش < بس ةقيط لك

 مهر ماو 00 ودل الايزام :ءديدلا هج 3 ًاقدرزلاى ُ

 ىرك يلااو ة-ز نييابقلاةعامجلا نأ ربخأو ىودب لجر كيب ل ..عا ىلا رضح (هيف ةيقوايل ىرييت-
 0 هصموةيدو وأدلا كم ا فن, وس يف ى ١ مل اوأتاصو 0

 برملا يلع تيوقوهس ؤفت ناو ق'هكلا نماريءأ رمش ةسخ وحواقباس كيب دار هرادئزاخاغأىلعو
 ةنءاو>رفأف نيبليقلا دنع رسالا ف فاح نمناكو شيشكا اغأل يغمسارضح ( ءاثالثلاءوييفو )
 ' يف اوبا1#نا بردلل مهدادعتم اوةقباسااممتبونو حاصلا باط انتو دف ةماكم هئساواسر أو

 سفنثلا ىلع يدون (سيمخا موب ىفو ) قالوب ى ا١بهذوةءاقلا نماشاب د#«لزن ( ءاميرالامويىفو ) كاذ

 ا و الاطب مايأ الثدعب دجو نموهبأب رهعوبتم صخ شلك عسب تي ناب كيلامملاو دانحالاو تاشاغلالاو
 : فو رمملاناط.ةاادمح اذ( هيفو )فايرالاب زي,ءاماار وذ>كالذكوةب وقعلا قحتسي ةقرو ههه نك
 3 1 رق نيطلاريدةيحان يلاميمدعصو رباقن ةلجوملب :ايف تق: ىتلا ةمءورلا بك ارملا لغوأ ي <ءامج
 ' اول م ءأناكو اسعضإ اعف 1 والو كانه قدانخ رفحو سي رام لل يفاوعرشو نيبكا نه

 فك لاقوا نك امالكد م ماكنا شاب نسح دنءرذحو عاطف مويلا كلذ يفةعلقلا ىلااشأي يدباع
 يت> علطأال و يب رح اولى أدالوأو دالبا ي 1ءنوفحازءادعالاو تقولا اذهيف نطلتأو علطأ
 ةاقالل يوارعشلا فشاكرمعرناس ( هيفو )ىنيعا ارمدق يلا عجروه دنع نم ماقمت توءاوامهراذ .ذخا

 ( ةعما مويىفو )ةحأ رلاو نمهالاباو ربخأ و ةمي دققل اةداعل | ىلع للا بيث كمترضحو مزاقلا ىلا جاجملا»

 ةيحان مهمايخاو زوو نامثع كيب زمحرلادبعو ىروباشلا كيبناميلسو ايفلب كي ناوضرجرخ



: 0 

 بريف .اشي ارضخو اهلشت دعو ةم دقت داع نبا كلاياسرأ عل لاا ساب ىسير م اًهلن ءاديسك

 موقلا نسفناا يف ني", لظلا و ةوادعلا باس نم هنءهسفنىف ا ةبما رغاف ر وكلا كيذا ليما

 .تكسف عتتهأو رذ::ءاف نامأ,هيلار وضحلل دايعنبابملاعياشاب نس لسزاف هيف تعطلاو هرهظت

 ,ليعومشا اوربخاواوعجر هدر ةالس ا وأيش مفدي نأيبأف الامهنمضرقإ لسرأم“ امايأةنع

 نمو بق فام نءاك كر حبو كلذل قنحف زاجتلا نم تولساءملا.نبسس !يبارسثاان اخ ناكبو ادختك

 يبأ و باوملان هفأ ايدي علاق هادانوهتبب ىلا لخدوقال وبيلا بهذ و لالايف مكر و ةقباسااةوادملا

 هيلع برضو انه ىلا ىنتين تأ ح سنون كال تك رئيا كافك امأ هللاقو ه؟رح يف عنلم هاو هللا لزني نأ

 هةياعاو رثاكت ودتلا | وفلط وادخال 0 ها ميو واسم هعامشأن نه لتقف نطللخ رلاقدانب

 .قاهوقلان قاق ةزل اج راخهتنح او ولو ملك يقدم اهلا تعوم الطب ة مالو لاق داو هسأر عطقو هزلتقو

 .ناخ ىلإ ادخنك ليعمسا عج روهيلعاومت>و تيبلابا وطاةتحاؤوهدخو رءاخلا وج ركنا ةراما قي رط

 :نوس رحاب 3 مغلب لاقو ه_هجو ىلءهمطاف ىماسلا نا بلس جاحلاهب و .مدلان خطاء وهو ئيبارششلا

 مدقتاك ةرافاسو هيلع ىف قوةلؤدلا لا روب زاخو ناعنلاه ذه ورانا
 بوثول ماج. هنكلو * نك اسب نوكساالاحيفرهذل امو

 فلاونيتامو يدحا ةنس

 ملبوعو هدرهع ب) نإ 0 نسم رلاةدبي رطت يف كيبل هيه سلا |رضح ) مرا عدب أس نإ 50 موليف (

 20008 و ريغأل نيتجر درا دقم عم ساجو هب ةعأم --انوأ وهو هلباقواشأب نس د: 6 رذحو ليبدو

 كيربوأت وهو ننكر ج كين يلع مك ولميتيب ىلاسهذو ماقو رومهسو رف هباع عل .مايقلايف 0_0

 اونقتلا,م رجلا ث هرأا' نهيق او ىفهناَو هر ودلاه ذه ىلءءر و ذ>يف تاسأان اكو ةينايحاق ىذلاريغدلا

 نيش رفلا ند ل 3و ةيظعةعقو مهيب ناكذ ة 4م سس ملا لس 0 مهعماوقفتاو نييلبقلا ءارمالا عم

 5 اه حا ةينامثملارك أسما منع تحت ومهذعب عم ةيايقلاو 4ب رحيما نوي رمدملأ هيف ىلا 1 ةرييك ةلجخ

 د ؛ رحبلا عم ةين امش هلا تمفدنام“ ه؟رعمب نغم ط و ركحاران يف مهسفنأب اب اوقل 58 لا.ةلاتمحهو

 هبتشركب لديها 0-52 8 ةءادءش يف ناي رفلاهبث د عاماشأب ىدباع ةفاشع هروظو

 ُّق بكر و رحعلا قد سفن قلأو ام ا يلوذ هدس> نم تع اطو 4 تقى كلو ضصاقوو :

 عيشأو ة هر وصلا من هىلعرضحاماف ةلسعا ئرجاذامردبملو روذلا ىلعرمه ىلا رذدحو ةحنق

 تك تاياورلا ميل >او 55 واقالاتب ر طن - !ًمدب . بعت ىلع دع زهاو ةرسسكسلا عوقو

 ةي ردنكسالاب ىلا ركاسلارا خالل بهرلااشاب نسح لسرأو نو.امثءلا# راق يذلا

 نه ةعامحو 000 : ند-دحرفذح ( هرشع ىلا# تبسأامول قو ( مورل اولا لاا كلذكو



 .1 ا يل
 ش يو 5-0 -

 د ٠ مساق بدال اهباجأوةلي وطىهو

 | هماربامسههوت القا اذاخول ةماميب ٠  هسمادا هلو ةنابشل * اقشلامسق يذلا لج

 ,ممادنلا باح من يأف ءيطملا هجو'ذناك نا ءهدامقلا ىنتنأىلةنم# هدج نع ةثورو.
 هءالكىرمين٠لكول * الط اىذةذس.هيلعو همامالا درقلا قات * الصلل حاضي ناكول

 , اضيأ مساق يف تسب ودهلو

 كلغ لماذ. , ءاليسفي قئاو .هةوعو لاحلا ىف _ ءاطنإل الب مقممان
 كيلا داي.” ما زج ماعم دوعسسب انئحو | بيجيسلا بهذاو

 كيوك تبا, ماستوخمدب دوقتروللا ةلكو يل تنااببه#

 يططبلا هط دسلا يف وجيددلو
 75 سانلا لمهأ نم هفتنأ * دنهل اماج ءآر , الا يلا

 مهحآ ا>يبق ن ارسل اراذكحب #* هنمو 3 بوب يف هط ن

 موجب ذعانع فرصاا:در * ءأَو دبق نم لوش:اذ- ما

 0 ف را مد اك لمح ىمل» راين ١
 مجحرت فقولا ب ضطاشاياذهلف اوكوأم طش فوقوملا تديادق

 تشي مذلاو حيبقلا هضرع * ىجاهالامظ:اط_.دق ىذلاو
 ْ مركتو لاقث فاأ نيعلو * يلوأ كيونذ ن ءوفعلا نكل

 ترازبلااهبى ٍإ وىنوت لهنا 5 نمناك بر ١ ىنرغملادايع نيل ربل >«تامو#

 ل هيف لزفامنءهءالج تبجوا رودأ سأ و42 *أب ا وهب ماوق ىرأ أو

 هيفعفشأ هلا زيانخاو ةيلعنسيا ادار [ناطبقلاهن لعامل ةي ردنكسا يلا ريضحوهلامو 0

 رانيد فا ىدد ذانا..عنل دادع نبا 0 افناطيقلاعم ةبحدل ناكو رغثلا يضاق ىدؤ | نا فن

 لينلا ىطاشي قال وب نكس ورصم ملاذ روك ذلاىدنفأ نامعن كلذب ىنرب> أك هتءافش ريظن يف
 1 !نمةي رش ةرشع ينثاوحوا ريغص هنب ادعمو نيعست و نيت: | ةةس فك لذو كانه اناتناك ياا: رادراوحم

 | كلذكو كساناانتفثةعيدب ةئيبرئازجلا سبالءتاسبال نهو ماسجالا لاوطن اسما كرارملا
 - قيدانساضيأهتبحصو يزلا كلذب عييمجا مهو لامجلا لاق يف عيا غرنأ :أاغاك كيل ملا ناءاغلا ن.ةدع
 ادحأ طلاخمالو طق تيباانءجر خال سانلا نعاممجينم ن كسملا الذ ماقأ اأن ةعتم أو فئاحي تونك

 تامؤ تاونسناثوحم ماقأن ردا ايف نونأيهسنجءانب/ن.دا دارفاضءبالا رشاعبالو ةدمللا لأ نم

 نبااشاب هدوم نيارافاضيأ !ددتك ليعمسا سن ون نم دعب ج رخو ءد بعو كيلاموهي ر'وج رك أ

 هلعجو هر زوتاف ه.زالواشاب رسحبلصتاو لوبءالسايلا عمجرو ججو ره ىلا رضحوا ثاب ىلع

0 
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 كرت ىلاعت هللا ق ؛رط ف كوالا هيلا تبيح مثنوتملاضعب ونارقلا ظفحو جياحخلا س ًاربداودماح 0

لاو دهاشملاةرايزل هتمز الام عمة حاي 1 ا :>او سائلا نع عحجتاو قث ”العلا
 مهدلا اوم ىفروذحلاو ءاذوا

ودين دس و نمل امسأربلا . ركل حا وم هتءايس يف ىلغالا ناكو ةداتعملا
 تعقوودب رجلا مدق يعط اياو

 ناكو يللاءت هللا لدأ رباك اياهيذ عمتجاو تارا ثاكلذ ءانثثأ يفهل
 قراو> نمةبد نع مم :ءي#

 كالذ 00 2 _ ها مس يف 2 مأي هلا مذالي 0 امصاا يوطي هدم مقأو د تاداعلا

 ىلع مايالا كلت ىف قرثيو ةئاهالاومأقوسدلا كرولا نينا نمر دلاو٠يف قفثي

 قاتو ءاملعلا ةداسااروزي رح يلادروالك ناكوبراش ماو لكأل املا م نه4 لا نوجا كامئدراولا

 ت7 سا هل ناك واهريغو ينذلا نيدلا سءشو ىطا م دلا خيشلامم» 4 ف نودقتءي وهنوبح و منع

 دخ ع ج كلا ةيطخ هلحرشو نيذصلاو يد اذملا ةلاسو ةقسلاب , لاو ني اطل ديزم يذل ضديستلا :

 ىلع سنوي ةروس ل ايس اهمسابو سأوب ةروس ريسفت يلع ىناهربلا ىريدللا

 كلذدعب هلكو هعم تناسمايأيف كلذو ةليق مكتويب اولعجاو ىلاءتهلوق ىلاهيف لصو موقلاناسل

 سرفو ىنيدحلا كوش هايف لزمف ي دفا مال يلا درو تقل وع امو نيءهسنو عسل ةن :سيفو

 ةنسلا هذه نم مر هلا ل رو تح هيلعر يفء زوي اذوشا نضر شو دم ها اج دل !| ىلعهل

 هالو ناجاوما اجلا هافاوذ: رفسا كرو قال وب ىلا لزن املف ةون ىلاباهذلا يلع مز.فلاحلاهيداز

 هيب برةهي وازب نقدوكاذه لسغوه:م ةيصوب ةوفىلاهعاب" أ هبيهذوءار وشاع موييفكلذو مال

دم الا ىعاشلار ثان داب ذا دلاءونملا 5 ذلا يعذوالا هيا 1- :|لضا هلأ حش مشاا# تامو# از 8 ماقههيلع لمحو 1
 ب

 بئاف رصعلا خا كَ ءْثأ لع ظ>ولوقعأ انا تقواا رداون ن «ناك هنأ دنت فورعملا دع خريذلا

 مههار ممشأو مه ريغ وع ارعشلا م هرمهعلهأ بعادويثاوقللا داخأو رعشلا مظنو ض ورع 2 يناعو.

 يلع بدال ا مساق خم هلا _ءاديهلوق كلذ نش حدملا نددوجاوجطا يفهتةءا_.ناالا هلضئلاونعذا و ١

 همالم الو باتعالف لا وظحلا مسق ن' ناحع.م نعاشلا لوق نزو ظ

 ةءنائد بوت 2” نذإ هماه لذاو مماقل س + وحنا مسق نه نادس هلوق

 هءامعلا مفطخ نم ءدروت وبلا مح ١نمءدروه * ةمايقلاموي اهب يري

 اارخلا ل يف لات# #* هما يبطو هفكب س احلا عبط نم سرحت

 هما. ىف هفو> نم * ئءنيعلا نال * هماعدىف اع اراو

 يوما ينال هب يذل 0 «ءالغيروابجاص» رك زولا مر> ىف لحول

 يتيما نا 0 ا هسا ارممجع لاشلاب * همامم يغب ةلفغيف

 همالساا هرتستىفو. * ارت نايبلا وطاف وخ
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 يلا داعم 4 ةيثبدحلاوةيهقفلا لئاسمللداربالا نسخوةييرغلا ىناعملا كاردا و عسا درمسلا مهفلاو اثئنلا

 شاعم د مظننب و و!تقولا هل فصي لذ اهب نكسي نأ داراف ليلخلا 91 هإهاب رفاسو نيدبألا

 ةنسلا ٠ نءناضمر نير شع عباس دحالا ةإيل ردعس يوب اهمو نامعش يف س أب ان يلا داعن دلم | لهأ

 سانلا هيلع فسأتو ينبرافسلاخسيشلا برق ةيكرازلاب نفدوتلو اموي لاعتنإ دعب انوعطم
 الا فاي وةجلا ايش ف ضوعو ل همر شن و ؟”دالباا كالث ٠ نم نفلا عطقنأو ادح 16 لع اونزحو

 يعذوللا ريخلاو ه.جولا هيقفلا لحعبملا ةدمعلا «تانوإل تيدا نفيقتافل و هلو 5 هريؤسص ةنأ

 يفنحلا يزغلا ثان تلاهللا دبع نب دمع نباص نيد نيدمحأ نيطساص نبنيدلا مجنديسلا هيبنلا
 عل_فتوت الو قنألاو تالوقعأ ا يف أرقو هقفتو ت قولا مام يلع رمض حو ني: سأا دود> يف رصم يلا مدق

 كلسىف لخادبول ويبالاسا ىلارفاسو تارادتلاضءب ىطاعتو اذدلا باساب فغش من مولع ضعبب

 اضاق راما ماقاف فاقواتاراظن ؛١تاموس م وةيف ونااب راب اءاضقةبايأ هعمورس٠2ىلا عجروءاضقلا

 دجاسملاوةع دقلا فاقوالا ىلع فشكلااهيذ عدتب اورودلكا مايا ىرتشي وهو نيم رمدعو !هنن

 6 2 الاو أ كلذ ند مخ يد اهئايط ا وابقا زراىلع ميدي نيعضاولا باسو ةيالولاب ءاأ هب رخلا

 ير اوطاود. ءاو كيلامملا ىرتشاونيرصقلانبب مرق بردب ه٠. اظعا را اورد عج 3

 28 ك4عم لمح ناكو ءأب جولاذادعيقراصو ةموسملا لورا بكر وه مأ رش او هلاح قاوراو

 ةباين ىلون من ةيهقنلا رداو لاو عئافولا هثماه ىلع بتكبو لع 17 هيف عمجأري :راصنالاري ونت نام

 فا امم ا ان يف ر 5 ؛اوهتيص رم *ةناوهتداحو اند ادزافنينامأو تس ةنسيفر 2 ءاضقألا

 نيمست وعسأ 4 سيار أس ح " داعو نيمو نيتنثاة ةنس يف لوبمالاىلار ذاسم كل ذريغو دوهشنا

 مودقلا 5 هرسوح يت>اهعأ سم اراه رمأ هلل هس و ريصم مادلا يثووأ اشاب ن و كا اذه م.تجاو

 - ييثوف ةينطاب ةهارك رغثلا ىضاق يدفن امعن نيب و هنيب ناكو ةب ا 0 : راكع مخ والا

 ىلا هدمبربأ ىدن 1 نامع ش هاذ :ن اداكو مجرتءالاهداقو ءاضقلا.٠ نه هلزع قداشاب نس كة هب

 ف 4 0 منو همام نيعسل و فر نعناذمر نير همع غباش تامو افلا هباص أن أ مجرعملا ك ثيل ودير

 3 اكو يد. ا 0 هنأ 4 سبل اميدقأ نامعةءارب ءوارومأاشاب ن-- كلذدعب

 . | مجم اخو لو. ءالل_-ايلا هعم عج روزضع هتماقأ ةدمهحاضوهمرك اوهخاو': ١ .هنم هل درو

 ءارماللاغأطاس ع فلس و بر! ةيساما ىلا كلذدع هاغن م ةماحنلا معى يلوطديل تناكو اشاب

 يذلا ىدنف ىلع ا الادوجوملا ىاجهلاص 4 :امجرتلا نفلخو هتضوميفر د م نييرسملا

 قع لع سلع نب دحأ حاصلا خيشلا 46 تاموزإل اهريغو فونهوةلحلايف ءاض ضقااتإبا :ىلوت وت نك

 ١ دبعنبحتف نبا حد ا نيفد نيدلا أ يلع ديباب طقلا نبا ىزادح نب عسيتف نب 5 7 7 رم

 ' هيلإب ريه كلا فيرا! ىناهربلا يدمحالا ىجيلخلا ينيصحلا سلربلا رحب ريفخ مج نب ىسيع نيزيز علا
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 الصأ عنصتلاالو ربكلا ف رهيالاهضاوتم| دج قالخالا ب ذهم ناكو لزنملاب ةصاخب ا بهل ايفةه زل 5

 ميسربلا يرتشي و قالوبةهج ىلإ هرامحيبهذي هقئتشملاو ةمعانلا بايثلاع نءناك ءرثىأ سيار و

 تاما هناوخائاوح يف سدد دل ريلءنرذلا ىلا نيدعلا قب 0 1 و وهياعةلمحبو

 طظفاح يدنفا لمح نعةب ادن 200 زذ> ةنطظوىفر رقث ىهزالا 0 هدجي ممبهذلاوبأ كيبد#م

 هبارغىف نبس> خم يرخا واهب دييقتاامز الف ني رزقا حاشملا عب *سيإ رد: ةفيطو يملا ةفاض»

 نءبتكي وهو سأ: لاعم ثدحتو ة ةعرسلا ةباغ يف ن ..ح يم رفااءاز :-أ خماياذم هرخأناكو

 يح هنارقأ نيب اظوحا» هناش ىلعال.ةم ديعي واكد و كيفيو ىلثع >حرتملا لزرمو طلاغيالو هلغؤح

 نفدو لئابدرش.يفنمزالابهلع لصو انوعطمةئسلا نءةيناثلا يداح نير مش د عبل | سيف ماه اءافاو

 'لضنأدعنب ديحأنب دمج ديسلاع رابلاهيقفلا ثدحلا لضافلامامالا 2 تام 0 نيرا اغا ةيرتي

 ؟ مع ءالظن لعارفد تلا ةلامو نية .رقثدلو يراد-:|ايريهشلا ينيساسا ىل غفااوبأ نيدلا يف <

 دبعدي لا ينك اجنلاب عمسف نيعبسو ثالث ةنسىفاجاح نديلا ىلادرو و لوقنلاو لوقعملا يف للمكتو
 ءالعنبدمح د:#ملاخيشلا كرداف دمزدر وم ثبذحلا ودقفلايف عمرك اذو ديديءايدجانب نهحرلا

 ممتجاو راز وجح ماه ريغو ىح نب ناميلس ديسلا نءكاذكو ءام ا عمسف ي >-اج زاانيدلا

 : عينيلادر وو امفدزا كك زالمهمزالو هتقي طناف نامل جركلاد عندي خيشلا#

 فاصناب رك اذواملا ملعب عمتجاو فاو ةئامو نيناثو نيتنثاةنس ربهم درو هله هيج وةك كق احذ

 كان للعلا رقو ةدماح رج يح اون يفئكف ديعصلاىلاهح وتف د تقولاهل ف ميل وةفر ء:لكاموتدؤتو

 انا راع لف نسدملا تييملا انو رااجو نينات و عسب -ةنبسس رم همرملا عجر مليش فدا رفالا ضع

 ا بهم * | ىهسا او> تعمتجاو نيناعو ناءة: هرم ىلا ىنأ هوجو زفهدلب ؛ لهإ ًاهيحاو ليام

 هع ه.جأوءزاجأو 1 اشاد اع - مبا يفإ ,لاغبل !خييشلاب عمتجاو سابا

 ادب نسحب تالاكشالا نو مط وقأ ىلعدريإم عفدو د اعمر رقت نجأب م مل هيقايناكن ةلبانجلا

 0 نيم. ةنسرص٠درومث هرادقممهدنعمظعو هنأشا ل اهلا

 ىنأب 00 ؛هوتار وك لما اد> ش ةنظنط يدام يف كالذ ناكو ا ضب ةقباسةن ما ىذت رديسلا

 ماقأن كالذبهر .اجارف همظعي وهلم و ::ءذخخالاب ن نيرضاحلار 5( :اخ سا ف نوذ.ش ,.هسردي لا

 هن روكجذالا! :>.ذ حدم بيس دارءالا نم ريثك دنع مرك ذرهشاو ةيلابكلاب ةلاكو يف ةتبرسعت

 مداردل ؛بودوز وهيلااوهرهف سب ان يا رفسلا ىلعم نع متاهري غو سب الما هود اهف مارك ىلع موشحو

 موهرتجاواهّؤا املعهنعذخأو ق 2 مث سمان ىف ان ىلارفاسوما رك الا هوميشو رفا تاودأو مزا واو

 ماا ةديج ةثرعمهيق فرع ثء دخلا ٠ و يف اد 00 اضفلا عومج ا :س>اناستا ناكو هلذش أ وةرتعاو

 ةدوج ن٠ ددزعأم عم هناقاعت» يلع عال طالا عسا و روك ذملا :>ديشدهنرمملا اذه ف هنادي 5
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 نكسآ يت جور حاباذ سمأهنافهيئانلو ناطلسالةعاطالاا _ برُا نءانبجالو

 : اضل لا

 54 اني رحو انثويبانكرتو مكهوجو يف جالسلارا «ثا!ضرأو كلذ لجالا:جرفف حلضلا ينال ئسكنأ

 "المانجا واندال وأم و انضارعأم :كتهوان:ويوانلا وأمه وماهفامميبما هذف ناطلسلا ٍض مع يف

 ركاسملا نفاخ مل سرأتح كلذ كن < امو رفكلادالب يفالو هبان -.-امزعفلاا هوان دالوأ كايحاو

 ٠ ريهمرك ادنعناو هللا نذإبةريثك ةئظتبلغةليلقةثف نمو م كراك وتو فاد ا رم

 ' ا ريفةمملاو داعج الا لىلوالاناكو انني مايالا وملافالارئاسيف روهثمةعءاّجشلاو برحلا قاهر مأ

 رول معسأو ندولاب مرقلا دال لمد ؟ةاعاراوتساو راف كلاكتم امصغيت 1 د1 راع

 ]برو ثنذاحأو تايا كلذ نمض يفو ير أهنيبثو ةراث مالكم نيشو لوقلا اذه لاثمأو

 ا مكلذ ريغو امناإل اةعانسب ليال مهياككتسنو مولع ضقنو اشاب ىدباع مهماحاف كذريغو ا

 ةبيرغلاثداوملا نءامبعقواموةنسلاءذهتضقئاوهحرش لوط

 .نبدحم خ شلاح كيل ةناهنلاو ققحلاةءالم" خيشلا يفوت 0 : دسااهمذهيف تام 211 2 3

 .نب زيوهشلا ةدناهجلاو ني رمل ءاما لانج بهذملا حلاموهو يهذا ثلا, فور عملا حا نجلا يسوم 'ء

 .نعذخأو هسو ردلاد.ءموهئ رقه راصو ةيلك ةمزالم ميديعصلا خييشلام زالو هرصع اشم نع ف

 . :لوقعلايف رهتو ىولملاو ىنفملا فسوي خ .شاايلعرضحو يديليلاديسلاو يلرغ (| ليل خ كلا 4

 ',نيغودعسلاو ىهك افلاو نومشالاو ماشع نبال ينغملا لثمةقيقدلا ةر وهلا بتكلاس ردو لوقنملاو دج

 : :متاملاانبا.كابشوةلباقلاو راو باسملا معو ماورالا ءاملعضعب نءىرصلا رمذخأ و 23

 يلا اهضعب دوقتلا لب وحيفهلو 1 انياب نال و كلذؤهل-_ضنرهتشاو ى واللا نيسح خسشلان ء

 جارختسا يفراض>تساةدوجو قئاقدهلناكو باسحلا لع يف هصوغود: :ءارب ىلع لدب ةسيفن ةلاسر ضعن

 «تاذسااملاو ثي راوملاةمسقنمكلذريغو تار 1 و ةمسقلاوت ار وكلا لامءاو تالوبحلا

 - :ىئاو>هز وح ينىبااىث رخلا ةذء فذ ىلعسةك,ؤهرئاظن نع هبدرغناامنب زاوملاو لاو مصلادادعالاو

 ' ١ |ةيانيفةمح د ةيشاحناكلد رحولامه>ايغ اوف |نماهعج -ىاارب راقتلا نمهضان وها ةاتامم شما ع .

 بتكوىشنونفىف لأ اسرةد دع هلوتككلا قاب كلذك و ةقدل
 : - 1لبقثامو 5 ؟اقعلا رش *ىلعةيسذاحر

 / 1لثم هيلعةعلاطملا اومزالو رصعلاءا ءاعنايعأن هريغك هنع يقلثواسازكنيناثو افينا م .بتك اهملمتا

 . |عمتجاو يلانبلا دم خيشلا موحر او ٍيوسدلاةئر لا 4.الملاو ريمالا دمع خيشلاةمالعلا

 ٠ نارقلا ىئارقايفريقسفلاب ظاو و مويلك ينانلابظاو هرمتساو نيعبسدوتسةتسدلاولامودرملاب

 ٠ هلاح يلع لزي مو محلا ةريغصلا بتكلا ن.دي ريامدلا والخ سني و ميرهىلاىر وشن مينافةحافةظفحو

 ؛يواللر ا اج ع دعو هرمع نءمول رخإ يلا ةرنشعلا نزستحو ةدوملاو لا يفانعم :

 مهب ءاخسلاو ئهزالاةلفاح سور ديف رطقلا ىلع ئهك افللاو تاراهتسالا,ف يفةب دة قرمسلا حا رشو ملا يل

١ 

 اتا تام

1 
 ا 1



1 
 شان نمسح ىلاهجوف باثكلا سيئر يدذفاهللاضيفرسسم ىلا رضح ( ةحللا رش اث ءاأ الفلا موي

 راديلالزن مث * اضيأاشاب ؛دمش ىلاقو ةعلقلا ىلا عاط ء ساملالوأ ن.هلباقو م.ظعتااو لالجالاب هأقاتف

 دمخحرب رقتهدي ىلعو غاي فحا سيما وايفو ) فسوب رصق د:ءةملقلاب راد لأ لقت :اغهلتدعأ

 تاغأو راٌذرتفرْلا ومدخل باب 1 اج رخو ةيل داعلا ىلا قالوب نم بك رفةدي ديلا ةذسسلا ىلع اغا

 ىلا علطو ةيهاققلا قو رصنلا باب نمميظع بكومم لسخ دوي ءاقاجولا وترا تاغاو ناظغا

 الودا ءأالةقباسلام ايالا 2 اينو ياو ةوعدهل تناك نءنأبىدون ) تدسلا مويفو) ةعاقلا

 تذخأ تناك يت ل 0 تدر ) همفو ( ىعادلا يف مهذب يلع سان :| طاح كلذ يسوايناث م مما ا

 هابثو ردت اادعناك ) ةجملا رشاعءاعبرالاموإ يفو ) ةعوف 02 للا 21 ىهو ةيراغملار احن م

 0 م 1 ارصلا نمل ونيقي رغلانيب ة هه. .ظ ء 5 *ةمعوقوب 4 ايقلا ةهيطلاع ير تدرو

 مهقاطو ىلا ءارمالا عج روك ادا[ ىلاكسلا تزاحنامث فشاكنامياسو فشاكن س>وةيقرشلا

 مجرد و مهسؤرذخ و ءاّتشاالو> د ل بقءءاضقنا وحر «ناكو مه 09 ءرءأىدات اشاب نس معاق :

 دعب جتا يداءنمو جلا عرتلاحتف ف «عنم هنأ ىق>ةيهورلا ك ارااريدل ليتلا ظويهل يق هناطاسملا

 اريصح (هيفو )زاكلا بى ارملاق وهتتتءاملا ضقن نما و> نيني:رقلاو نيب ودوام !نارل لدلا
 مهلغأرقفهدنءنا وبدلا عحوهيلا ل ز:ةيلوئاااشاب دماشاب نسح باطف موس ره د. ىلعو يرططدحاو

 مهتادوجومو مهطاومأ نع ص>فلاوةاصءالتقيفدامجالاوديدشتااو ثاهاداحو موسرملا كلذ
 دالبلا نع ناولح باطو كلاذيف طي رفتلا مدعو اهرهظي الو ةعيدو هدنع نوكن نم ماقثنالاو
 8 ةنادجو هةيحصو ىل.ءامسالاةطشق كس ميهاربا رضح ( 0 )تاونس ثال؛ طظئاف:

 * سييجلاموي ىفو ) ةيكي زالاةكريب ىلا مهراديف اونكسو اضيأ كيب ليعمسا ميرحو كيب
 2 ءدعص هحوتو رادرتفدلا كب ىلع "ف اكس بهذ يليءامسالا ليط كيب نابع رمح ( هرشع 2

 15 اس عن أو ةريسخذو14ة::نوجات# 0 3 0 ركبملالاوحأن ع هلأ سفاشأ ,نسحىلا و

 ىلا أوعفرت ا ا ألا كف او ةّقلق مهدع - لصاحو هوفر! "0 تبادستا نوذاعت اشاب ىدباع

 لاءيدو نيد دامك نام + اصؤأو 0 طاو_سقب لاهشم اشاب نسسحرءاف اطحءط

 هنلذ اولس ن 1 00 ,نامثعرفاس ( هن رشع يداح د_--١الاموبيفو ) ةقفنلاممرب ا

 ىلعملخ ( هنيرشععربار سيما موي ىفو )تب زلاو نمسلاوريءشلاو طامسقبلاب ةودتشملا ب 1 رثا
 ةداكم اش كا كاع لمذا ( ةحملا ا ( ناني ارطتك رلقنو نو: :لا سي وابدأ

 هتمهنام !اصاحو ةك رئااةخالا يهو مهتااسر نع ب اوج ى هواهتر وص ويلا قل اءا مالا ن هدا ترضخ

 انمالماونو دحوم للامت هللا د <يانن او ةاصعلاو ةملظلاو نيكرمشملاو ة ةرفكلابانوب طا كتأ |كلذ نه
 ازهعرض»نئانج رخامو نيفلاخمالوةاصعانسلو ركن ءؤملاريثكتو مار ملاهللاثيبانجح وحي



 هن جزا

 7 : 0 7 تع

 5 1 نآكو زامياق رصق لاذع هل ؛ قطواضإ الغاب د كرو نوب يع جرخو ميلف

 .ةالدلا ةعامملا ارامرأو هيضغا ردكتو هرطاخاوفطعتساوهيلا ” وعمتاواضيأ 4 لال ريف ىوادحلا

 نسح عجرو ةعاطلا يلا مهودروأث رق نيعب ارق لكل 0 يفمغاودازو مهوضرتساف

 ةفئاطل ادجحتك ل |.همسأ ارفاس ) مولا كلذ ني صيفو / بورغ ١ليبق هيك امأىلااشابىدباعو' كثأب

 ١ لطاوَح نهلالغ ةلجاوجحرخأ سيفا موي ينعأ مدين يلق ةبجىملا رحبلا يف ركسعلا نم

 ' ا ةيلااغادحأ تدب ؛وريكلا هلتيحو كغ نعم - +8 نيرا ا ءا 1

 5 . همداخعم يدنح لِجر زجاشتو نك امامدع نم «عئادو ةدعتذخأاضيأ )2 ه.فو ( مهريغو اغالا

 هلا ا

1 
36 
 ج

: 
5 
 و

 3  هدنعناهلركذو هتصقديلا عفر واشاب ن.> ىلا مداؤلا كلذ بهذه 00 00

  هوجرخاف هناك«ىلعمطدف ركسملا نمةفئاط هتبحت ل سراف نييئاغلاعتادونم بهذلا نمأ و لماقودنص
  اوعابو يرهوجلا ميهاربا ملا تيب أوحت ( ةعجاموييفو ) كلذلاثم اواشاب !ن-> يلا هولمحو

 ١ شيوردواشاب ىدباعزرب (تبسلا موب يفو) كلذ ريغوناوأو غاصمو شرف نما ريثك ًايشناكو هيفام
 ش قالوب لاس هذورادرتندلا كيب ىلع بكر (هيفو) رفسلا نيدصاق نينا بلا ىلا مبمايخا 0

 1 زفلاىلعىدون ( دحالا موييثو ) قيلعلاو طامسقيلا لحال لالغلااهن» جرت و لداوطاحتاو

 شبيوردواشاب ىدب اعرفاس ( نينثالاءوييفو ) ءارمالا دنعاوم دين أني اظبلاعابتالاو دانحالاو

 1 .(هيفو) نيلحمر | ناكماو. صلو مهمايخ قجحا 0 اسلايلا امههاخاوحر 1 اشاب

 ُْ مهب لزتن : ىركسع فاأوحم هةيككو ىلغأ نيش ءارمأ نم 0 وهومأشت اشلا ةيحا :ن» اشاب رضح

 . ةيحانيلا هج وت مهريمأوةسها ةلاىلاروك ذملا كل ابعت لخد ( ءاثالثلاموإ يفو ) كلل ذهموية ا داعلا,

 حتفف بابلادودسم "ل يلعزمغ ( هذو) ب ا ساولاج ل

 3 كلذن اكو جردلا مودم عفت سمناك» ىر هولا ميه رمل 2 'كالذك وترش < ءاشأهن :مجرذاو

 . هيناهدكرتو هلعان ز>هيلاامنم لصوت ىلا جردلام كس اماع و فر :ةسوغ ن 000

 . نيغو ينبصوة فو بهذ يناوأوةشكرز.ةمتءأو شرف ةنمةريث هك ء[شأهذما اوجر خاوهيلا اودمدق

 اشاي يس لتق ( هيفو ١ مايأةدعيفدازملاب هيد ني اهعابواشاب 3 دو لا اهعيمحت رضحاف كاذ

 ات كلذامهباواعن امهلتقي راف هيلا مهر مف اوام ماع ضيقف هن ءافاكاشاب , ىدب 6 ءنم نيدذعش

 نير شع نمان تيسااموي يفو ( ىليفةه> ىلا 71 اسعب ىلغا نيش ريهأ ر فاس( سدا مول قو ( بالا

 الشاب نسج ناكاذسبسو لوبطلاب ةعام وي فناتخإ) لافطالا فافز من نامرغب ىدون ( ةدعقلا

 0 ةميظعةح ذا ؛اذاو ة 4. .طخطاىف بيطخلاعرش ام دنعن هل زاب يذلا خذ لا ملا عما# ىلص

 0 .تعيشأ ) ةحيلا ةرغيفو ) تفولا اذهلثميف كلذ منع رم أف كالذب هو ربخ ًافاذهاماش ا

 0 0011 ١ ليست الع اما اور دج ىلابقا نم ةعامس ناو نيقي رفلا نب ؛؛ عئاقوو تاياورو راخأ



: 300 

 ليعمسا رك ذ ( ةيفو ) 'لالغااو فئالعلا ف رصو ةيءرلا ىلعةيصولاوةسايسلا ن هحنههلفامهيلع

 كاذةءارق نه ما ١الو ةاصوا“ نم 3 نالاو لّدقلا ىلع دك انلاو ضي ردتلاو كرب ن س>وكِتب 7

 هسلف ماكألا قرفه سصق٠ر :مأ ناطفتورو سدو رثىصو اهشلف هبفصو صخملا ةعللاع| | 0 5

 باطااهع.و يلوا ن .كاشاندوج باطخ وهو يناثأ اءوسرا ١ | ىر مد نإ لجو رس قوفئم

 0 سبق ايناا 1 رايت مدنا قفلاو عج 0 7 00 لاو ام ١

 ا م باطلا يو عبا رلا موسر رملا "رق م ذاطنقو ةرف واب 1 سلو ,

 مدقتأم را 2 اقوا ١ اورد باطما هن هبوهض٠و سما مو وسار و ىرقعدت ودرذفو هتعلذاّضي أ ساو 0

 ءاثثلاهومضخو ا رتفدلا كسب ىلعأ باطخلاب ؛موسرم مث نيو طل هذال شنب ىلعةورأ هو هتمأخ سلو ش

 [ةه جل اتاقاعل ؛ةيصولاو جالا ريمال باطخ وهو نا" نام ,رذ مث قسنلاوةباحالا ن 0 رخأتاام دع نم هيلع

 7 0 مهطعب عم اوللحو لذا دىلا 0

 عمتجا 4) اقفتبو كالذلبق دست ةريك ةيعجوأم. ظع اناويدناكو مهكامأيلا اولز' واوكز

 يلع ملخو ان :اويداثالا لمع را نال موليفو 0 0 يفت اوشاب ةسجنا د

 نع 0 ناظفحت تاغ داو يلاولااغأ نام ءىلع علخ و أ ة هجم :ىمدإقو ناظف-ةسماغأ ربك 1م“

 ايلاو ءدهقةو شكشك عابلا نم شاك ليعم سا ىلع اشابلا علخ ( سيملا موي فد «اأ ا
 أول اكودت داع ىلع ىدلا فأ يجانزور هتوف املا يدتادحأرقأو وك ذل اغأ نامفع نعاض وع :

 ليعمسافر ط نه فذاك مهاربا لدو )ع هيلو 2( كلذ مما ذ'هريغ بصق اودارأو 4 0 أو مزعل

 ج كانهما هاا ُْ ناد اثسن 5 ىعدالوأ قرشيلا "اع ارام وده حا وكب نحو كب

 ,يف' مثهلب اقيفر وضحا ىلع هثحو كلذ ىلا شاب نسح هجر 'مرعم نول وكما هل عملا 2 ملا لقت قا

 00 5 اولازيمل نيام ءالا نااضأ ربخأو رك اسعلا ملأت تح ماقملا ىلا ب .جأمت اناره« نددجحوت

 ل 4 تار رملانآو عفادم أو. صأ و سا رأته كا انها و ف رو را سأر ىلع طويسأ ل حاسإ نيميق»

 ا ) هيفو ( بك ارا ميرااةيجا و هورايتلاةوقل نأ. الابالا رو رجلا كلذ ىفريسلا عبطت..:الو 2

 5 ندح قفنأو ناوطر كني نس هضوع نيعو قعافر ةءأا نم ىليعاحسالا 0 + كيب ىلع يفعتنس

 ظ را دياعقننأو لاير ما رع سةيلقاحوالو لاير فلا رشعةسفح ريمأل كل ي ءاؤ ا

 0 اوعمم دح>او حال دْلاةفءاط تاضخنأش رق ماي يركسع ءلكما يل طعاف اًضيأ 42: :أ|و ركسءيفاشاب 1

 2 ْ ةحزمهجورذ تقويف ]صحو مهدالن يلا عوجرلا نوديرب ةباداعلا ى ١١ اودر دو مهرسأب

 ديرب ج رو هركسعل بكر مه ربخاشاب نسح غابالو 00 ولا ا لا تقلغأو سائلا ظ

 لآ



 ا اا ا ا

 1 ا -
 7 و

-- 73977 00 

 '- لكو رضخحيإ 1 ءاملعلارمغ>و موي ين قر احتل رضح مما ريغب سلاخلا ضفن اواو رغم مل ءاململا

 هتيهاقمعأق مايأ نابعشرشعىناثىف ةخرؤم غلبملا هماستو كيب ميهاربا متن ةعجرراجيتااز ربع اشايلا

 ٠ انامرفل درا اشابلا ناثيح مطوقب مهوباجافءاملعلا ل واضي أئواتفااو ز رب أواشابلا نع هتلاكوو

 ١ صاختو ليصالاك لكولا لمن نوكيفءروذح نيح يلا هنعاليك وو<:اةمامئاةن وكي نأ كيب ميهاربأل

 ' لةكوالعرشاةح سلكاذنا ىلع كيب م.هاربا يلع هتلاطمو متلاطم اشابال سلو رادتااةهذ

 - رفسللنيعت ( سيما موي ىفو )ا شابلا غامد ىلع سلجلا ضفناواغابلا ىلا داس أو كا ذب امالعا ضاقلا

 ' اهايدحا رضح ( ةعمججا موي يفو ) ةقباسلا بك ارملابت قطو يكا رم ايفةبر حبلا ركاسفاا نم ةذَع'

  ادختكو رادرتفدلاكي ىلعهتافالا بهذ قالوب رغثيلاة ب ردةكتالارغتبا قم ناك يذلا ةدج ىلاو

 موي ىفو:) رصقلاب كانه س لجو ةيلداعلا ةرحان يلاهجونونمتبحص بكرف مدخأت اب رأو ةيسشب واملا

 ءاعدتساب ةيكب زالاب يركبلا خيشلا تيب يللا اشاب شي ور دواشاب ىدباعواشا, نسح رمح ( تنسلا

 . دخالا مويفو) جيان م بك ارميفهيلا اورضحوايادهومداقتمطمدقو رصعلا يلا كانها وسلجو
 .. رماف بهذلايلأكِنب دم كلام نم فشاكناوشر يمس داذجالا نءالجر اشان نسحدنغاور ذأ

 ..املفةكرمل ماجر جب ناكدا كلذ بي -ناليق تيبلا با ةلابقدسأر اوقاعو كلذ ب ولعفف هقنع يعرب
 ١ نوارحلاب اعد تقرا اذه يلا رص: لزيإنو ءونءافنامالا باطورصم ىلار ذ> هّواَقف رجرخ

 ١ ناليقوهقنعى رب ىمافاشإبنسح ى ا ءورضح او نوظن احلا هياعضبف جرخنو هدا وج بكر ف ىلبقىلا

 ْ نيب و مهني عقو مهنا اوربخاو ةيرحبلا رك اعلا ريكنمةلساسمتلصو ( هينو) كاذ ريغ بسلا

 مهناكم نه نويرصملالقتاف يك | ملا نءرباذقو عفادممهسفقل ىلع اوهروةمطا يلادقلا ءارمالا

 نمو بك ارما لمحمال درط طويسا لحاسو نيقيرفلا نيب الئاحدإءلا راص و ةنابخلا ةهجاومنرتو

 ةدهاشملا لجل د ءاكىفهتئيهو كلذةروصاوروصو مهلا ب رقثلا نعم هفوعآ زجىرخالاةحاتا|

 ىراسو اجر ةيالو فيسوب |كيب مساق داقنوةقاقلاب ناويدلا لمع ( هيفو ) لوسرلا عماهواسرأو

 سك رج كيب ىعاضإ !قجانصلان «مهع»و اشاب شي وردواشإب ىدباعةبح ةنيعملا ةديرحتاركسع

 ىف اوذخأو رقت ةنامخ ةيلفاجولا نمو شكشك كيبد#تو ىللاصملا كسب ساطغو ليعامسالا

 اوهاوةئم و رلارائدلا نم اغأ قالوب لخا ىلا رشح ( هرقع عباس نينثالا وي يفو ) رفسلاو زيهختلا

 بك رفءارمالا جو رخو ةلماحلا رابخالابةلاسرلا نعباوجوهو عاو تالاثءهديىلعوروخاري.أ

 ىوادجلا اشايدحاو اشابيدباءو اشايز_>علطو هتاقالمل بوكر لاب ةداعدل نءو ناظفحت: تاغأ

 اغالارذح و ةعلقلا اوعمتجا و خياشملاو ىض'ةلاو تاقاحولاو قدانصلاو ءاىمالاو اشابشنوردو

 ساك !يفتااكلا وميديا ىلعاجقب نولمحيوهو تاوغالاةيةب وهفلخةباوتلاو بكوملا,قالوب نم

 دب مل مهوقات وم يءادقا يلع 'ارءالاو تاوشاإلا ماقزاويدل' باباولخ دالو .هرودص ىلع روج
1 



 كبس دعو ١ ع تاو دي - ' يخص ل دعب اداره رم و

 -1؟94- 00
 مدقشخب هللب ند دانحالا نم صخش يلع ضفاف (هيفو) يراصنلاعئادو ند اًنودنص ةعف ظ

 يال هل | الاب نيل اتعلا لاجرلا ن ٠ ةيناك اهعنربامممدحاو لك نيث دو د-هنيتعاز راد ن٠ اورو ب

 رضح (هينو)ةفارقلاب فادح ةي ةتعاشاب نسال از كا اا خيش لمع(ةعمجا موي يفو)امفام

 اعر سؤىلا لممو ةنابابق ريح روك ذملا ن,تايثاكف هذ يلعو كيب ليهءسأ ىفراط نهدصاق
 مهورسكو وءا مالا عم اوقتاااذافر أ ا يت> ةهطلا كل يف ةظفاغلا لجال كاد :هةماقالاو دصتو

 ضف (تيسلا موي يفو) ع زها 2:2 اعناموب ر داق تقو مهي فاو هكو نءو وه نوكيمهوهزهو ِ

 نبرشاملا باتكلادحأ اهدا وولاوءالابدب لاطودب رمكو هساحو فداو ممل ىلع ناط. 5

 تانئز ناو تاياكلاظفحو همانزورلارئافد نه *خسأ هد اعو#تإ و اهلاو دارالا فرعل نب روبشملا

 لا ءامسأ ضءلإ ىلإ |ء ضيق (هعساتدحالا موييفو) ىرتلا رع وكاذ نءىثهنهذ ن ءومالو

 اروح رخاايابخ ىلع تركافاقب (4ناسحا نينا كم ىلعادختك 1 نس تدان 5 يردوا مهاربا

 كره بيسإ ةمكحلاب ةيعتح تاصح (نينث الاموييفو) كلاذريغواجورس» ءودضاو هذا واوا م. 5

 اشايلا باسح نم اريك اغليمىضاملا ماعلا يفراحتلا ن.ذخأ دلبلا خيش : ييها ربا ناكلاذو رابماا

 غلبملا كلذ مسه لاطو مهبساحو ىقاوب لاهل اوما درضع املث د ردتكسا نعاس زوق كلك
 ةناسلا هذه نم ناضعهر رهش لأ اوأيف ها رااترضحا ملف 3-3 0 رااروذ>ي || هودعوواولطاشق

 يعل ولا نودي ءلو كك د مهاربان. .افو> كاذو هلنورذتعيو هنوؤوسلا اولا لف ةمااطو مهرضحأ

 مهقاتخ قاضاماف مهبلاطياش ثايلاوه: داع يه 17 دادي ١ وموفطالب وينوحضفتال مطلوقي ذكي ب ميهأربإ

 انأو لوع اثا ءلاىدلاوو تقول اذهىف كلذل اتحانأ لوشو كلذ باطإ كيب مي ىاربانا هوو :

 يرد هلوكسشي ك كيب م.هأرب ا يبا لسرب راصولي .ةيهو ضر,مف دا كلذدعبهب هاج

 تاب ولطم اوعفدأ 0 4:يجأ رمس نه نين م هلوسر عمي م هاربا ل سريف مهلطوو رادتلا

 دصقوامهدب 5 ةريح ىف راح“ 2 [خينوراشاوى: .ًاورتشا لوقب و مط قارات اهب .اارمذحا| ذافاشأب لا '

 مقدلا فمهر شان ءاقوخ هنواقاثي م هواشأن ١ يلاارناث ردقااكلذ نوعفدل راحتاا نأ كمي ميهاربإ

 هع كسلا يلعرمالا قب ةمشهنأ وخاوكي ١ ضار يدق تاكر لا تاصح م 1

 ةسنارأ 0 لاير كلا نوعبر 1 هع راوهو غاب ءلأب رادحتلا بااطبإ لسا ع اءلانأمطاو لاحلا قاراملاف

 دتشاف ره٠مىلاهروذ> لبق كيب ميهاربال كل ذاومند ماو رهالاة قيقح نع هلاو>صف كلذ دش

00 

 00 لو 1 ملا او ا ١ تعتَحاَو كفاح و ١ را اة ب ك0 رأ و 1 و هتيج

 * ف - ىتريج - هإ #

 | 0 يا 0 ا ا كاذب ذأ هول ا



 1 يد 0 00 1 ا 1
 / ل ١م

 | منايا ةقرفتي مهسانجأو ىش مهاكشأو ةفلتخم مهدئاقعوةعشب مهروصو ا اع نيمزحم توشبو

 2. ةحلصملاب هوذحأ ايف اور 100 مهنم ل. نكلو ماوشو فو لوجلو الفدا ل

 1 اويهذو اشابشو ردواشاب ىدباعمكر نادجألا مولا يفو)ةلمالا كالتزامبق لييس دنع مارخلاب اوناف

 محلا وزان «بئاورلا مملع (؟ ساوربرإلا بابوءارحملاب اورق دلل جراخ نه نيتاسبلا ىلا

 ةعاس ديملاو ىراوجلا نم مهدنعام راضحاب ىراستنلاىلع يدوب (هيفو)هريغو نمسلاوزرالاو

  ارنك ًابثناكف امفاماوج رختساو ىراصنلا تويب ىلع تمجهو ركاسعلا تازن مث هي دان

 .مهتوعبياوراصو ركسعلا مهلاغ ىرتشاو مهوعاب ودازملايلا مهوج رخاف ناطبلا ىلا مهو ذا

 . ضرعيف هب ولطم بلطواشايلا تدب 0 اع يقل نأ ناسا ازا اًدافةحما 'ارماي سانا ىلع

 : اهارتشا يذلا اهبحاصر 5 أوأتي راح هتعأ اذافميرحلا بابدنع ناكم نم يراوجلا هياع

 ' اهكرنالاو فد نمثل هبجعأ نان صةنبال وديزيالفا ذكي 9 نادل لوقي وهلام س ا هربخسف

 مهم اولدتساوددجلاو مدقلا نيسساخنااونيلالدلا | و رضحأو كلذ لعديد شنلا عقو من ومش بهذو

 : ا دا نئافدلاو اي ايايخلا نع مهم ريختسل نيسدنهملا ناطبقلا عمج (هيفو) تاعوربملا

 5 دباغىلعماللسال اوبهذي نا ةيلفايتولاو قاتطلاو ا سمالا ناطبقلا ىمأ (نينثالاموييفو)اهريغو

 ا! :اوملسف ةياقاحولا مهالتو مهفئاوطو ميعاتتأ ماي دق ةجاتعلا بهذناشاب شي وزدواشاب

 .ناطيقلا "ع 1 ارءاثالثلا موب يفو)ريثك ؟ عي يفامهالكو نيتاسسلا نم اوعحرو

 «هننو) نيتاسلاب هميخم يلاجرخو لزن مث ىلوملا اشاب دمت ىلع سو ةعلقلا يلا. ماط من اعسو

 ةسج اال مارد زلستر .هملاءا مالا ة ةيحدصل اوجرد نيلايراملاسوي قعدرق

 53 مهكلم يفوهامو مهرودو ىراصنلا عيمح تويبءا. ةحااضإأ ما (هينو) لاير بلا نوعساو

 راح وهام ىلع ىلجسسلا ىف ايدك نا وماعلايف ابلثم ل 1 اوقف كلذ عميبج بتكي

 .دئازلا اررعفلا مهما قنا لم مهدار 1 يلع اهوعزوف سيك ةئامسحاضي أمم ررق مثميك“ ءأ يف

 اف !ًاررقوالاير نوعب رأس ًارلكىلع كلذلمأ كك ميم ةذوخألا ىراوملا 1 00 مهما ليقو

  (سيملا موي ىفو) ةر رقما ةيناويدلاةيزجلا نءجراخ كلذونودلاك لاعلاةيزج | راج

 '' اقباس ةداعسلاراد ليكو اغأ نامنع عباتاغأنسح عب ,اناغأ ىناعص .يلع علخ وان وبداشاب دمم لمع

 كرح يفاوحساضب ؛ أ(هيفو) كيب ىلع مايأن .ةرغاش تناكومذات نا ةداعسلا راد ليكومهدلقو

  (هيفو) كيب ىلع مايأ 8 0 اومن ناك 0 ناك 1 8 بابل ةناذاسلا و رايبلا

 ادن
 ا ا ا



 ١ ١- ٌُك

 , .هلدحيفوه وعجرو قال وبي هللق لو ءدالب دالوأ مهنال دايعنباث : داح كلذ باسو ةينوأ وللا يلءامام ظ

 ةيب رجاي كتم غاب هل لاقف راجعا عم ناخب اسلاجو وك ىلا ناميملجاحلا دجوف ىبب ارسشلا ناخىلالخدفأإلا
 سبك ةئام-+ يهو مكمزاتامهتبدو نيدذذ يتغئاط ن٠ لتةدادع نبا نا ناطل ا 5 حلا
 موايثو ) يفيووظ ضحاذهو ر رك ذام مهعم ل مف حبصأا ءلفكرخآ و ءمكتاتقالاو دغيف اهنورم 2 1

 ادءامةداعلا ىلع يكوملاب لودرملا كيب دمم جاخلارب امك لمحلا جورخ ناك ( هث رمد ع عد أس عا 5 ا

 ةسردمىلا ناطبقلااشاب نسحرضحو مهةينامثعلا طال تخا نمافو> ب زعلاو ةي ريكا فا إ
 الات ال| فئاوط هياعترمالو ! |.ححلاو بكر وملار.ىتءاسلاج لزرموةدهاشملا وةجرفلالجالةب روغاألا
 الو رساط رق يفهضق فصن فاأ مط لس رب ةحئافلان و او نقب و اك امتلاك تحن مين ةقت طلال >3 :

 م دجيعلا كولم ةئره لعاسب الن اكو هءلعةحرفلل سانلا ته دزاو ةليلق ةعامج بكر كاذ سمأ ى ضن ١

 اهو مهوحلابةءعص يعرب زح نهةفياعأ ةباصع هيلعو لكل ١١ طور در زهبهذ نم جاتهسأر لعزل

 ىراصنلا ىلع ىدون (ءاعبرالاموييفو) 0 بصق خطل ة'ءابع هيلعوهبحا وحوهناذأ يل“ بئاوذ

 قدحماو فدويو ىنعو ىسومو مهارباك ءابنالا ءامسأ ىلع يت جال يما اوريغن نآب دوه ٍ

 مهروديف كلذ ىلع شيتفتلا عقو اولعفي مند داو ىراوملا نه مدنا ميجاور شذ

 ديدبعلاو ىراوجلا نه مهدتعام او .نأيف مهاونذاو وفعلا لصش لاك كلذ ىلعا وااصن منك امارإلا
 كَ ةوعوأو هضعءن أ وعأيو مهدت هام اوج رخاف نيماسملا اومدخ: سالو مهسةنالا اشأاو ظبقي ا 1

 يخاقلا رضح (هفو) ةديدجلا ةئسدلا ىلغاشابلا رررقتب تب رشم رضح (هيفو) نيماسملا نم نم مهف :راعشلا

 ا كسعلان م ةل> ناطم هلا اثأ اسد ل رأ(سدجللا موبيفو) قالو ىلاديب 2

 موليبق نيب و مهند فنا عقول رمدملا 06 اورماخ موكل ةريحب || فرع ىلا ادخيتك ليعمس |

 ةقرفلارضُع موضعل 6 اوبرا 42و اونكن مث او-اطصاو ناطقا يدب ناد موماصخأعم ! اوردح ا

 اوب ربهف 2 | ارملا يف رك علا نم ةفئاطب ا 5 لودمسا م 5 لسرافاشاب نسحت اودحتتساو ىلو , ْ

 ةيربلا رك اسعلا تاصو (لاوشةباغةعملام وبيف 5 ل يلع هعهن.و ادختك ليعمسا عجر
 اوم هذيل ةياداعلاب جاجتألاباميقم جا عظ ا ناكو ج ااةكربيلااشاب ش ّ ١وردو اشاب ىدي اعف : !

 ةياداعلا ن ن' «جاحملا لحن را(ةدعقلاةسع تسلا 00 مودق ب يسب ةداعلا يلع ةكربلا :

 32 ءاوط تاخدو ممتافالم ىلااشاب نس جرو ةيلداءلا يلا اشاب شي وردو اشاب يدباعرذ>

 با ود كاتفك نش داكاوالز د قدك از كا لاكش أو ةفاتخم تاءيهبمهوةنيدملا ىلا هركا [

 دوس ريطارطب موضعي و شيدك الا لكلا ةاهمعذاربلا هب همد ثديايل اهروهظ يلعو نيحا : ظ

 ةءطق هيلع طيخم ريك عساو شوبرط ىلع ةلوشفمةنولم ةيشود ممم ضعبلاوةالدلا هبش لا /
 طونز نودال مهو شيطاربلا ة ةم زحح لثم هافق يلع بولقم شوبراملاب «تايديفاو 07 ١



 - ك1
 اودان ( ةيفو ) اذابن حادختك ليعمساهلئقو قالوم يلرغاادايغنب ىلع ةئاكت اهح (هيفو)
  تايتاكاوتك ( هيفو ) ىلطرلاةكرب و ةيكبزالاو جيلا بك ارهيف لوزنلا ن٠ عئملإءاسنلا يلع

 يوادسجلا كيب نحو كلب لبعمسالايإط> تاقاجولاو خياشملاو ىلاولااشاب دو اشاب ن بح نم

 ىلا نجر خيال نا ءاسنلا يلع ىدون (هني ردع سءاخد>الاموي يفو ) رصم ىلار وذدحال مهاجما ساب.

 ةحرسلاو ةيزاب رطملا شاب ن_سحرضح |( هيفو ) نيهتنب لذ تقئشم ويلا ده تجرخ نءو قاوسالا

 شوحيفدازملاو عيبا, نيلعيدونو اشوبحوادوسواضيب ءارمالا يقاب و كلي مهارباى راوججرخأو
 أذ رشا ( نيننال موييف و)ريتعي نا ةربع كلذ يفو مه ركسعو ةدنامثعلا ىلع نامثالا سخبأ ب اوعيبف تيبا
 كسمنا مع ير اوجاوذخاو اهيفنيءودوماوناك تاعدوتسهنءوءارمالاتو. نمراوج ةدعافيإ

 كاذكو ةحونلقلادياه وح نخاف ىلصملا ناضيح دنء يذلا هّتب ىف قلاهتيظحمو هرب اب نهىو 'ةرمدللا

 يورط بوو كل ذكاو ةمئباو راج نم ونملااغأ ناميلس توي قامو زيغملا كني ب ويأهرا وح
 يف مه ريغو ةب راغملاةراحومأ ابردو نولايطوةسلصلاب ةاضولابردب توب ,ةدعبإ واط 1 ارهالا

 نسح ىدي نيب ىراوجلااو ريضح ًاواهيقا : ىلءاومتَح وأ ذعب اوذخافلالغ أو عئادواهيف طالب ام

 نامث هتاجو ز ىلءديدشتلا وولي دعو قوز رم كيب ميا اوال عاب رمال ذكو نههينب رما قائم

 ىزر راادم خيشلاو يمور لادم ا خسيشلا ىلا اواس 1 ردلا دمح [خيشلا يلا بكر تاداسلا خيش ًْ

 عمملكتي نهنما وءاطو اشاب دءاولكو ةعلقلا ىلا اوعلط واوبكرمث رءالااذهيفاو رواشت واو رمضحف

 ةدعاسملا هتماوسمتلافهدنعأ وعفشاو هيلا اورهذانكلو هعنم ىلع قعر دق نبل لاماك انناط ف

 نآشيفءوبطاخواشاب د ماضي أر ض> و نااطقلا يلع اول داملف كرثأ يف نوك ان أو ىتوق.-ا لاق ومهباجاف»
 فاصنالا نم كيف ءان:ظامل.رصميلاكمودقبانر رساناةللاقن ت اداسلاخيشهل ب طاخلا ناكو كلذ

 عبي لح الوز وجتال لمفلاا ذهو لظلا ع: :موةميرشلاةءاقال رص» ىلا كالسرأناطلسلانالومناو لدعااو

 انك |لاقو هنا ولة دخان طحاو طاتغاف مالكا نءكلذوهمو دال والا تاهأ ورارجالا

 العم رفاس أ انألاقو مهمل تفتلا مث ما اوالمهتضر ناعم هريخأ و ناطاسلاىلا لس رآق جحءال وه

 ىلع ةفئاطيركاسع نءلّقأ موي لك يفىنأك ا افك امأ هلعفاوراظنتف ىنالخ مك لسرناطاسلاو»

 هلاولاقف:سانلاو قاوسالاو ثويبلايف ركسملا لمن مترظنل يري_غناكولو ةقفشواعارم'ىث ةرسيأ

 تقولا كلذ نههرطاخريغتو اوج رخو هد:ءنماوءاقو قحلا لوقان عي جاولاو نوعفاش نحنامتا

 رجاتلا ىماس نبنامياس جاحلا يلعاشاب نسحا دختك ليعمساضبق ( هيفو ) تاداسلا خيش يلع

 همجو يلعهمطلو لبقي لف كلذ نعهزجسب رذتعاو لواوف سيك ةئام مخي همزلأو نوليط نءةعاجسو:
 هل سيلو نبق رفةثامنلث الا كلعال هنا فاحف سنك ة'اماهر رق نأ يا هيف اوعفشتو ءوعحارف هياعدد شو.

 نو.-هخا م هسفن يلع سيك ةئاملا تاغ ى>لاقتدالا يف رمتساو اهلصاو> يفاهيلع مو لسرافاه ريغ.



 1 1 : ١

 2 - 10 ١

 ميا ن. اولخاف قافتالا كلذب مم و برعلا نم لسحر بحذف منوم و مهراتقيو الي
 اولغتشاف ةيلاخ مايألا اودجو ناب رعاا تءاجاءلف مبقاطو نه يأرع اونكو ملويخاوي ا
 ىلعهدون ( هنو ) هرمعلاطنهالا برعلا نمجني ف مهنيمك نه ءا رمالا «سبلع ءسإكف بباب
 موو ) ةجاحخلا ردقبالا قاوسالاةيسالو غابسملا ن1 نساجال ناءاسنلا ةفئاط

 كليب دا سم مسا ىف ةهارك ١ دعاشاب نس ءامسو جاحلاريءأك ب دايصاودلقو ناويدلااولمع ( دحالا ظ

 نافرصمن.لمحلا جورخداءيمموي ىلا وهموبلا|ذهناكو نح كيب دم ءاضمالا ىف تكي واد
 قدحاب رعلاخيشل تانامارفتدّتك ( ءاثالثلا مون ىفو ) لاوشرشع عباس رودعلا ذهيف داعم

 منغاعوف ىم كلذ ناك و هقاللس أةداعىلعديشرو طايمددح ىلاقالوب نمدراوملاو نيرياارفغب بدبح

 مهوب 00 وايأ. 1 را هشو )قالوب لاس ىلع كلذب هل ىدون وكليب :ىلعمايأن م

 اهريغ لع ص -فلاو شتفثلا عقو واهيفام ىلعتك رثو نأ امأ يلعاضيأ م و مهعابتالو مه افا
 ةجوز تباطو تازراخلاو فاطعلا يف تلا نك امالأ ىلعاواديل .هوسحو .هوعمكل ءارفغلا|وبلطو
 نمةلاوطلاص تح كيوو زادبلاعرشو يهةيشل راجل اديك تي ف تبع و كي ميهاربا

 جاتلاب كب يهارباةجو زاخياز تباوطو سانا ادهعتاعدوت دل دعا فالخ غاصملاو لاما
 كلف كيفازم ر*هع ادور كلاما !!نمبلطو تفئخاف كبي دارمةجوز تبلطو هريغوره اهلا

 018 رقد راقحتس هالو وشر والا ادتتك 5 يلع يلءملخو اناويداشابلا للم ( سئامويإفو) 7

 ةيئزطاوفي .اكلارو.الا عب جيف عجرااهيلاو 1 ةلودلاريش.ءودإلا خوشو

 يروباذلا كب نام لس ىلعع اذو ر ا ذملا نعاضوعةيشيإ والا 'دختك هلءجو ناجرتلااغأ د معد لق و ْ

 انج رتهلعجو بستحما هظابأ نبا ادهتك دمج يلع عل وةفلا كاروهدلا فاضي 1ناك املس

 مول قو) ةلماب ا نأ ءاضوعايست#هلعجو داليم نب اغأ دمحأ يلع عاخو ناج رتلاا أدت ع نعاضوع

 رادرتفدلا كيب ىلع ةراشاب كلذو كيب مهاربا ةجوز يفهدنع :ءاوعفشتواشاب ن نس ىلا خباشملا ب لا ةعجا

 نالاقف نوب قخرلا ينيب و فاع_ضءاسنلا هلاولا اقف صاخمو ناطا الاب جوز ز ىلعام مذ هدب هل وقب ميهيباجاف

 ىلع رمع» نم هاوجرخدقو ة هم .عرلاو زاطلسلا لا وم نواك ف داليلا نومه نك 0 (جاوزأ ١

 باذعلا نهانقذأالاو نول نك نكرر يلعام نءقدناف ءاسفلا د:ءلاومالا اوكرتو موي
 يفو)) اهباوماقأ و طو .اقااوت هذمماءارمالانعريظادرو ( هينو ) اورهذواوماقو ساحلا ضن او

 كييغ ناك لك نانآفا وسالايفىدؤونو عئاد ولا ن هصحنلاو شيت ثااودب .دشتلا لصح( تيسلاو ول

 ةدواغمريغ نم لتق مايأةثالث ةدميفهياءرقبالو هربظنالو نيجراخاءار.الا غاتمنم ةيثوأ ةعلدو

 ليهشتل ة فاس ها رد طابقالاويرفالاو نيملس ىلا راجتلا نماشابنس>بلط ( هيو )كالذدعب رهظ نا

 اهوعمحو رحات لك لاح ب س< يهدارفا يلع | مود رففام وي نيثاللأ مهلجأو قئاثو متل ولا 7 او 5 ِ

 1ك
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 وأه عاب كلذ نم يمه دنع ناكن مو ديبعلاو يراوهلا اورتشيالو نيملسملا اومدختسي الو باودلا

 هىعأو ىضا.ةلا يل اشاب نس > لسرأ ( هيفو ) طونزلاورائزلا دش نو ٍلبصالا مهي ناومزلي ناو هقتعأ

 كالمأو قزرو نايط نم سئانكلاو ر وبدلا ىلع يرهوملا مهارب للا هفقوألمعييج نع فكلاب
 ىراصتلاةفئاظ ىلع يدون ( سيم !موييفو ) حلاصملاو مهاردلا بالجتساهلك كلذ نم دوصقملاو
 - ركاسملاىدعترثك ( هينو ) مهلعراغصلاو ةماعلا طلستهبسوءاذيالاب مه ضرعالا مدعو نامالاب

 ب وأيا ا ىلا مهدح أ ىنايف مهريسغو نيطايخلاو ننرزملاو ةيماجطاو ةي>وهقلاك فرملا 0 ىلع

 2 ل هريص هناكو ناك د بان يلعوأ ةقرويفهنكر مسيو هقلعي وه>الس عليو طا.خخاوأ يجوبقلا

 : اوكلماذامهتداع هذهو سسكملا يف همعسافو هبسأ من ءانوم سجنوا ءاشث يح يهذب و هةءامحيفو

 : ةدلبلا لها لع لقثف اهيف يدها كراشي و داب يفابف تحي ناك يتلا هتف رح ىلاهف رح ىذ لك بهذ ةدملا

 ١ ةي'اطهعمو اشايددو الجر ةنيدملا باون | ىلع اوسلحا ) هضو ) هوف نعال وهوفل الام غلكتتل ةلعفلا هذه ١

 ْ ءافون ىدون (ىلعببقلا يرسم سداسأ قفاوملا سيمنس موي ينعأ هيفو )نيرشعلاو|نينالثلاو# ركسعلا نما

  ءانملاىرجوةلفغنيح يلعدساارسكف ىلاولا وها دخستك ةعبجلا مويس ىف اشاب نشح ل سراف لنا

 " فارشالا ريقوتب يدون ( هفينو)ناولح ةبج نيح.قماولا زير مس جناف ةيرصملا ءا صال موجه

 ناودقاجو يلا عفرتباوبالا يلا نوب وسنملا كلذكو فارعشالا بيقن يبا مهاوكش عفد و مهمارتحاو

  اوفطخ ةيروغلا قوس ىلعركسعلا نمةعاجت ره (هيفو ) فيرشلا عرشلا يلافدإبلا دالوان هناك

 'ةثرك تراثو تبناوحما اوقاغأو نوراملا سانلاو نيك اكرلا لهأ تجاهف ةْمَقَأوةمتما نيكاكدلا 5

 نوقابلاب رهو مهددأبام صلخعتساو مهنمرافن ا ةث الث ىلع ضبقن يلاوارورهفدأصو ةليوز باب ىلا

 لفاسأو هساوقلا عب ىدوأ ( هفو) كي ن* ناطباض هي ا.ينءلكاغالاو ىلاواناكو

 نمنيدراولا نيطابقلا بك ارمتلصو ( هيفو)اضرأ تدتلاو يريمشكلا ناليشلا سبل م سانلا

 ( هيفو ) ةعلقلا نم عفادم مهتب رضفاشاب نس> ا دختك ليعمس !مهفو قالوب لحاس يلا طايهد ةهح

 هقلا ىلا نيفاطخلارمآو مهرمأ اومذرف ةليدرلا ةيحانب ءاسنلاباودسفأ ركسملا نم ةثالث ىلع اوضبق:
« >1 

 "يي

 .ةكرش لاطباب يدوأ ( هيفو ) ةقرفتمتأ مج يف :؛الثوةليمرلاب مهنم ةثالث قانعا اوب رضف مهاةةبرماف“

يو كملف قح ريغب ايش ذ>اوأ هكر اشي يركسعماتأ نمو فرخلا لهالركسعلا
 هفاتك |قثونو برمغ

 يواوقلاو تاماملاب مهنم هدج و ن٠ يلع ضبقو شي واهلا هدب و يلاولا ريضحو مك احلا ىلاهب يتؤيو

راواون امطا كلذ لصحاملو سانلا عكشت بدسبكالذو مهرجزو مهدرطو
 0 هيفو) ممتهاوحا:

 ىلع افشاح ا فرجلا عب ات كرب دم ىلع اوعلخ ( تبسلاموييفو ) يلرغلاربلا يلاءارمالا

 مهبلع نوبكيمْأ اوقفتافلالاوحت برعلا نم ةعاجنا ءارمالا نع ربخلاءاج (هيفو ) ةريحبلا

0 
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 رص٠ىلا روضحال امهبلطي ىوادجلا كيب ودحو كيب ليممساىلا السر امثا نسحذفنأو قال و

 : ةيديعجلا كلذيف مرعبت واهو موءارمالا تود ن٠تويب ءدعاودتففر ركسعلا نمةعامح تجر خ(هيفو (

 .هعايت أن هولوهلمفي نم لتقو كلذ عنب م هم ًواخال اوىلا لا يلا لسرأ كال ذناطبقلا غلب امل مهريغو

 نءاوفكناف تابوهنم م,مهدجو مهريغو ا و#/لقو دليلا فاطو هل
 .يىلابهذو سصهزالا باب ىلع نيطارخلا ةفظعنم لخدو ة هير وغلا ن٠قشوةلبو زباب ىلع ل زن مثبهنلا

 .هدنعسلجخ ةيكب ز الاب ى ركبلا خيشلا تدي يلا بهذ بكرم ةوسكلاىلارظن و هرازف ىنيسحلا فيعمل

 بهذمث كيبداىمتدب و ريبكلا كيب وبأتدبو ةكبزالابيذلا كي ؛مهارب أ تدب نعمتي سس والا

 مول ىفو ) ةعاسهمم ىلتحاو اففخماشاد_ءدنغرضحو لز/اا ىلا بو رغلادعب عجرو قالوب يلا

 .مهدعوف ءارمالا لظدي لااركعو راجتلا كاذكو هلءاوملسو 7 اة سهذ ( ءاثالتلا

 نأ اويدلا اشابلا لمع ( هبفو ) هيانشا كتل تق ةولا ق تامي؟هلاغتشأب مهلار ذةءاو ريخم
 مايأ يف ناك م ةيةحنص ليعاسالا سكر ج كيب ىلع 01 ا 0 0 نسحدإقو
 . عبات فشاك مس اق يلع عا اخو ةيقحنص كم دااص عببات ف شاك سا طيغ يلع ماو كدب لوعمب أه ديس

 ده لا واكب زالا كيب نسح عمات فشاك دا ىم ىلع علذو اضي |ًةيقحع ل

 امأىسوهدلقو نادل تاغأ يلاولادؤن رأاغأ دمت ذإقو ةيةدند شكشك كيب نيسح عب فشاك
 علخو ناظفحّ سمتا غأولء>و كب دوت عباناغأ ريك اب ىلع مو ةببكشت تاكلي لك ١ الل

 .مهحصنو اشابلامملاتفتلا مهسيل للءاكتاملو اغأدمح نعاضوع ةماعزلاهدلقو ىنلج!اغأ نامنعىل
 قجائملاءارمالا تويباواخدتالو ةيدقلا مكنيناوقو مكقئارطاومزلاةيلقاجوال لاق, مهرذ>و ٠
 اغالا لزنو متو ١ ىلإ اوفرصت اواو ةث كل يضم دل وعو م 7 مكماوقاو ل وضتتملالا ٌ

 ..بيث رتو ريبدت كلذ لك ونيينلا د نب نار ارسالاعابتا ىلع نامالإب يل ءلاو يك رتلابةادازماهماماو ٠
 نيعلما (هذو ) مهضا غد حتتالو مهسفنال اوبهعتبالكلاريمأت ب لكن: اودلقو ةيرايتخالا ش

 هوعدوب و ماكو رغ«نه هنودجياماوبتك,وءارءالا توي يلا اوبهذل نأ مهما وءاضقلا ب باون يلااشاب .

 اويرضوةبمو انك ارم م”سمحتدرو ( ةلء ءالا كالتي فو ) كلذاولءنفهياعزومتحي وتيبلان ر٠ناكم يف ٠

 ىزب وهو قالوبىلابهذو اش نسحيكر ( ءاعبرالا موييفو ) ةملقلانءاهلعا وبيجأو مفادم

 00 كري كالذ لق ناكو سهذزارطب ةءابع سنالو رومسلا دج نم قيلق ةئيههسأر ىلعو ةالدلا
 اريك شاول ىلع هسأر ىلعو هردص للعربي رحةيرال دب ةياص نوح ةيناقوف ىهو نيطابقلا ةئيه هوة داما ْ'

 ىلع دب دح سعشمم اهف رطب هب رح ةئيه ةفيطل ةرسخم دببو ةريسك ةنيكسهطسو يفورخا لاشب معي ظ

 .هرإب نار ذاس الالب اساوقوأاحالف وأ الاطب احارم ه- ناكز .لك يلع اغالا يدان ( هبفو ) ةلالجا ممر ١

 اوك ريال ناب ىراصتااةفئاط يلعىدوناضيأ ( هيفو ) ةبوقعلا قحعا ب مايأة الثدعب هجونهو



 ا

 نيدحالذلا ريمحو نيئاقسلالامح نم مهقي رط يفهن و دحام نوفطخيو تاهطا ىف نوثيعي امهنءاوط
 خيشلا دنعةيسار تناك اكس م نيرش عونا وبنو قالوب ةبج مهضعب وباشنلا ىمسم يف سلج مهضعبو

 يداحدحالا موي يفو) تيزلاو لسعلاو رمشلاو مانغالاو نمسلاو لالغلا نءامفناك ام اوذخأو نادتتع

 اغادئاق لخدو نيقرفت»و ابا زحانولخديو ةيحان لكن مدل لا ىلع مهءوجهو مهطيطاتداز ( هرمشع

 1 اقولغ.هبايدج وفن ا دعاس 0 نكس ناكى ذلاهّني يلا ىنأو

  سارجل هيلع برضف ةبب رقلا ةيحان نهرخا باب يلا ب هذف قراط نم ناخو هايعاف هطللابهرسسك داراف

 "يت هاو مويلا كلذ نم رهظلا دم, ىلا لاعفلا هذه ىلعاول ازي مو هفداصام لك فاظخيءزهقب عجرف قدانب

 ” قارسلاو ةيهارطا نم تاراخلافا رطأ ىف حايصلاعق وو مهبايس نا لكتتو ساالا قاذ> قاضو بركلا

 - عقوتوةني دا ىلااهنمل وزنا ىلع نورسجيال ةماقلاب نوميقم بح اوىلا ولاو اغالاواراهنرسانملاو
 تصخر و عقرلاب# ةريثك ةمرع»لالغلاوةدوجوه لك املاوءالذلكو !هشابوأ نم دلبلا تح نا لك

 يلا ناطبقلا بكا ىم لوصو مب ,ثأوريطنلاو كعكلاعاونأ تالذكو ةريثك ز [تنالاو هزات

 راظتالادتشاقأش اورب مف رحبلا لانو رظنةيلاعلا ةحطسالاو تارانملا اوعلطو سانلاحرفف ناقل
 أوح رففةعلقلا ع قف تب رص عفادمو دل لع عفادق توص عمس رصعلادما ناك اءاف راصنالاتغازو

 تلصورباقن و ب !ىمةدعاوارف تارانملاىلعاضي | اودعصو نانئمطالاض:؛لصحو اورششنئساو

 هقجانص نم ةعاجو كيبداىم ناكو جيجض مهيفلصحو سانلاحرفف قالوب .لحاس ب رقيملا
 لل ع عفادم ةلمحاو رمضحأو ةيتيسلاةيج سي راتملمعىف اوعرشو قالوب يلا اويهذدق كارعأو

 اوكرتف كلذ مهمامتألبةماورالا بك ١م تدروفاهريغو ادارفاوةرذلا بطحو باشخالا اوعنجو

 ,لحتاورسك وءاسنلات:ىغز و نايبصلا تخرصو سانا ت>ضواوعجرو تقولاىفاوبكرو ىله-ءلا

 - مهناو حاصلا يق مهبنوا_سوتي تاقاجولاوخياشملاىل|ةبتاكمءا مالا لسرأ ( مويلا اذهيفو ) عفادملا

 - نوبوتبك هللاناح.ساياشابلا لاقفاشابلاةرضحبتارتاكملا كلت تئرقف ةعاطلايلا نودوعيو نوبوني

 | انهاتخ يفو ) هولسرأوءوبئكفاشابناطبقر وضحولع اقاعمإبا وج مهاوبتك !نكلو زودوعبو

 ناثلا رشيئساوه.ودقل مفادماوب رمغو قالوب لحاس يا ناطبقلاا شاب نسح لصو ( نينثالا ةليأ نم
 " ,ضعب علطولاوش رشعىنا نينثالا موي حابصلا ىلا هك اسميتتابفنامزلا يدي.هنا اونظواوحرف 7

 افا [ةحان نهرص.يلا رنحوقالوب نءبكر اشابن > نامئاغابلا !ولب قو ةماقلا يل اهعابتأ
 هسعموى غملامرتالا خيشلا هفلخ وم ركضو هعابن اهو هيف لجو كي م مهاربا تديىلالخدو

 سانلا نامطاو ةعلقلا ناو[ عسيوو لالا قاروك يحي تدب ىلا مهم لخدف ةب راغملا نءةفئاط

 وفاسف ليلا فلخ نع ىلبق ةبج يبلاةبإ رمصملاءا مالا باهذب 0 و مهرودىلاةعلت!امنملزتو

 . لحاس لا اه ولسرأو ميك أسمن. بك ١سم يلعا ول وت ءاو ركسعلا نم ةفئاط ايفو بك | يمة دع مهفاخ
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 ريا

 كا
 ليخئاغابلا نامث هلعف نم ظاتغادب وره اشارلا غاباملف بهذ 00 راديلال ازناملف 1 ظ

 هل لسزاف 4ب ساجو نيس> ناطل لا عماج يلا لزنف هني يلا لوزتلاب هاف جاحلاريمأ كيب مها ربا نم 1

 ريغصلاوريكلا كيب ب ويأو كيب نامياس بكر( موي يناثحسبص يفو )بهذف هلزنميلا باهذلاب ا شابلا
 لامجاذخ ا ينأ ب حأو قالوب يلا بهذو جاحلا ريمأكلبب مي هاربايم رو باشنلا برع يف !ا اوجر خو

 ١ انامرف مهل لاسر كلذاشابلا غاب امأف باشنلا بر ضميها 06 هل الا ا خاذملا نم

 اوكرو مهفئاوط مهلع تعمتجا يت>بطاصملاب | وماقأو نامزتلا اوقنعو لوس را |وؤ ل ١

 لعاوبرمضيو عفادملاب لب جلا يلعمهدوعساومهوتو كل. لات راعضا كلذ ل.دحاملذ م.ماوخاب اوقْليو /

 6 4 07-5 اس كسب دايم راد: زاخاغ أ يلعوةعمجلا ةالاص دعب اغأدئاقب بكوو تامه وتلا ن .كالذريغو ةعلقلا :
 ةدوقوم اهلا نا تانب ارقلاو قد:لال حاكم مكاو لكنا طلاب مهو ولاعب كيلامملا نم ةلح

 ىلعاو ص وةلب وزبابيلا | اوأزأ و ةبءاصلاةيحات 0 اوعجحر 5 نييعف دم مه اءاوب رمما ةليهرلا يب || اولصوف

 مس رام كح نانئمطأو نامأ أدان هلامهءاماو رمصناا باب ن ءاوءعلطو 2 رهقلان يبو ةيفرشالاوةيروغلا

 اوككزنا ةرودااكالت ىلعهوأرو كلذ سا: ءلا عم_ساملف لاطباشايلا مكحو كيب دارمو كتلي علال |

 اشايلا غلبالو طغالا مهفرثكو ةميظعهصيحاوداحو سانلاتجاهو ةح وتاملانيك اك دلا اوقلغأو
 تاشاضاالا ىلع ىداقاتالا ل ار نسح ناطلسلاوةيدوءلاو ةعلقلا ند> نيروك كملابو مه

 موب لثقو نك اهاةدعةتما وبنو ناغاماعلا فك رستلا بر ( للناتو ةكاف يلا عولاعلاب

 ىفو) باشا ا فيدردنعنمةيرعناتراد وةيدقلارصم وقالوب يلا حق رطلا تعاعقنا اا

 معتم لامثلا نغأ اودااو املأ خانملا ىلا او اذ كعب ءراكت ميغا 8 .(تيسلا موي

 لبقاشابلا ل.رأوةيحان لك نمةميظعة دب ىعمو لا كلذ ىفاودب معو ةلجح مهنما وذخأ ليقوةب راغملا

 ددشوةليم رلانسار ف يذلا كَ ..بلاباونابو ءاشعلادءباوعلطو اوعمت> افا راغملار ان اطق بر 9

 1ك ةمول 0 0 لت , نوت ١> ىفاشابلا 3

 1 و ايراد كفار كك ميهاربا ناكو 0 هيلا رابع ار كيب 3

 كيب ميهاربا ي يلا لسرأ يقرسثلاربلا يل 11 و هيك ١سضنماك ساو ناولح لأ ١

 ريغ يلع ناك كلاذناف هن 4 وسلك و6 60 تسل هنءاطاتغم ناك كيب ميهاربا نال هعمحاظصأو هيلار ضخ

 ههحو نم اولخاناطم .ةلالصواذاو نيمهصنمو نيوم* :2نو راسي مهنأءدصق ناكو كيب ميهاربادأ سمع ظ

 ياكلذدعب نودوميأ هدالرد يلا عوجرلا هءريممو ةدلبلاهلاوك ريو تماس موأهمفد يلعاوردقرل نا

 هب راهاوجورخلاب ا - يف ذخأو نبجلا نيعا ذه لاقو كيب دارس لذ ف : ىأرلاوه كلذ ناكو ناك قي رط

 تقرفنا>اطصااملو ناكلا ناك وهلةقيرقحال يذلامازمنالاو ل ةلاولاملا عايضالا كلذ نمله ظ



ذو ةيحاو اهملع هركش ثو اشاب نسحلاشابلا كلذ دعب أه 58
 ريغ نود همودق دزع هيلع مالاسال به

 :قريبلاا شاملا بصنو ةيلقاحولاةعامح كلذكو هعجاب وعلطةامبرالا راهن خضأ !ملفعاشملاةيقب نم

 تاشاضلالا يلعةاداذملاو ةبجباقلا مه هاماو ب زعلا شي واحو ناظفح: مشب واح ل زن وب زعلاب اب ىلع

 را>تاوتاشاضلالا م6 هيلع علطف قريبلا تحب قاب ناطلمالو هللا ط ناك نملكو مهزيعو

 : ىذلاو ىهدلا مهلحتا نيذلاون وفعضتسملاو نويفحلا س انا ترولطو 2س بالا ةماعو يلياخلانا قعاو

 1 : دم ل. رأو قئالغا ن م نادم٠ أرقو ةلامرلات الت هأ يت>احالسو ايايثراعتساهب ز باش دحيم

 رذاسل يحرخ انلااشاب نس حدصةنآكو لسعح أم هرييومودقلا ةعرسيفاشأب نسح ثدعتساا اشاب

 ' لدتشا هناف كس مهاربا امأورخأتاا مدعيف ىمالا مزلو لاخلا ىضتقاف ةيرباارك اسعلا قانو جملا

 ساج هنا ملدي .ف سلاج وه يذلا هسلحم شرفالا كري مفر اعصلا هوي ١ ىف لبللا ل وطن هعاموهلا ن نعلق يف

 باطو بزعلا ب بابملا علط هناف جملا رم كين مهاربا امأو هب ساحو ينيعلارصق ىلا بكروةعاس

 كبت وي 1و ريبكلا كنب ب انه تالدكأول 3 هلنذأو ناءالابانامرفاشاءلا هل رافنامالا

 نودحلا شي واح داو نامثع كب نر لادعويرؤباشلا كب ناهدلسوةيشيواألا اذ وريغصلا

 كيب ناوضركاذكودانجالاو زفلا نمةريثك ةعامو هظابأ دختك د #و رونزأ ادخبكد حمو

 للطي وهق طر و بابل أ دنع قي هتافزابكلاءا صال نناك نافناءالا بلطارضح نم لكن اكفايناب
 نه ناك ناو جالس ريغ نم هلوخدلا ىفدل نذؤيو ل امالانامر 0 هنأ يحافتاو رمثس ونامالا

 31 ةررأعبملا روض للماك املف ٍبطاسملا يلع ساي : وأن ادي.م ارقوأةليمزلا رمتسس هناف ىغاصالا

 لعقن كيبداىمو كيب مي-هارب أ لكل راع 7 ذمدقتملات ا رو“ .اناهيفو مهلع 1 اردو افب ؛ رشاطخاشانا

 عرش عب عب أث فشاك يع لح هيا مل هدذه لع عطار رمتساوناهالا ب تلال نءلك نيمانو

 دلقو ةءاعلا 0 ال دقتك هد < ىلع علخو ناظفحتسمتاغأ ها هنضصق كين

 .ءارمالا كلذكوءارشلاو عييلاونامالاباودانوةنيدملا يلا اولزنو باستحا نيم هظابأ ادنك دم
 ٠١ ناانال اونذاكلذكوم ويلا كلذ هدنع هقوعاشابلا نافجا اهلاريمأ كيب مهاربا ادعاممهرؤديملا
 0 2 ىلع نوظفاحملاالا مم و باطلا تقو ةباحالاو داد.ءةسالا طرشي منكحامأ 01 هحؤتلاب

 يلا ليللايفبهذمث مويلا كلذ كانه رمتساو هبابنا رب ىلا رضح هناف كيب دارم امأو باوبالا

 يلعهبنو اغالالزت ( مويلا كلذرصعيفو )راث آلا يلا بهذواليل كيب مهاربابكرو بهذلاةريزج
 نامالانامرف ءوامعافنامالا بلطو اغالا كبي ناميلس رضح ( هيفو ) باوبالا ىلا عولطا ابسانلا

 تعمتجاو اوعلطو عولطلاب سا: :1 ىلع تببنو ةيحناقلا ت تازنف سدا موي مبْضأو هدب يلابهذو

 مولا كلذ يفو ) نامالاو نمالاب دان : اغالال زنوقالوب يلاهارنةحو لالالا يلعة دايز زق ءالخلا

 1 انام فدعا نه ةلمح نم ناكو هدد || بهذو اهاس كس داصرادبزاخ ن "تلكر ) رصعل البق



00 
 ت الشاق ح لاحلاداز وشابدالا نه ٠ ريثك قلخ مهياع عمتجاو هناقذ رنمحايصلا عقوفهح رشم

 املذ برذاكالا ند اعاونأ نوقلتخيو , 0 آلا سس ربا نع لابي 0 -.لكو تاقوللا نم ةكربلا

 براضاا يلءاوشتفوةيضقلا اذمأ نعاوصخو لاا ةرظ وم لسا زاز ىلا كيب مهاربا عجر

 للطب كابدام لشرأ (هيفو) مهارد مراعاو رط او. طق بورمغملا 0 هود لف

 ىلا يجربنطلا كس نامثعو ةقيشءلارمصم ىلا بهذو ريغصلا كي ا كد طامسقب و ةريخذ

 اعظقنموروهش ةدماضر 0 اذهكي بو اناكو ةياه واو ناسمتا) ا مهو عفادمةلح اولز وقالو 9

 قالوبمب يودبلا دمحأ ديسلا دلوم ناك (نينثالا موي يفو) : ةدحأو ةعاسيف ىشو قرعنم< رايق 2

 اهوق سوو مفادملاو ةريخذلا لجال اهعجاباهوذخاف اف ايران "1 اا الا عاشم هءاركو

 خيرايو كيلامامفو نييئاغلا بكا ىمنءبك ١ع ترضح(ءاثالثلا ةلبل يفو) ةلمح اممم ارايرأو
 اك الإ تجر وكللذ تنثو 4 .دملايفاعئاش ربخلاح ا ن٠وكيد دايم ركب او رخو دا

 نامثعو اغالا كيب ناميلس ىدعف ةنامح لا ياك يب دا مل بصو اهنا وهو مقوامح اوريخ ا واهفامي

 ىرقبقلا عمحرو مهضعل بضغو فالتخا مهل 1 ٍقرسشلا رعلا ىلا ىلالاو يواقرشلاكي

 0 وكاد اب || اول دف ماورالا امه اولخاف نييولعلا ةلحى ا اومدقتمث لشفلال 1 كاذزاكن 3

 نك اولاقو اوعن» اف ملاةي ,دعَدأاب ءارضال | ضعب ساقدادمال اهم نويلطي كد دام ىلا اولسإ 33

 اذ ةنواركر مر ٠ ةعاج ميضوع 0 0 ٠ قنط كمادقأ تخم توغو كف رانا
 قيرطلاىعولمدقتلا ممل ك؟ لف سي اتم نيمصان ركسعلا» نه ةفئاط مرمامأا ودحوف ةوف يللااومدقتب نأ
 ل زاخر رثعن كب نامياس حمرف قدانبلاباوءارتف زرالا عرازمو ىنقلا دك رس

 برعلا مهلع ثعءعحرو مهبولق يف بعرلا ل>دويرقهقلااوءجرقةرسسك اه أهودظو هدد مويف تكد ٠

 ةقيض قي رطنه هيلا ه1 يفار قت كي دارض ناك ورح ' الاربلا ىلا اودعف مهوب

 تلا اولدخضو فومللا مياخادو ناكملاكلذ ٠ نهلاَقت :الايدلع ١ اور اشافهدرفع سرافلاالا عست ال

 اولازامو يرقبقلا اوعحرو مهتالامح اولمن لاحيرالاب مآ 3 1 الا ىلام أربا و ضقت يفاولازامو

 لعفب سيل ي ملام اذه نا سانلانقيتوةرسكلابرابخالا ترباطت و مازهالا مهف عيشأو مه ريس يق

 راح يلعب وكرلادارأ كولمم دبع اهببسوةغاصلا ةيحان نم ةش رك تلصح (مو.لا كلذيفو) لاف
 نيك اكدلااوقاغافراغصلا تحعرو ةشرك تراصن هنلخاوحروةراجلا هيلءاوحدزافاي راكملا ضعي
 (مويلا كلذيفو) ) نيك اكدلا سانلا حتفن يثالنأ نيبنم * كلذ ريغو نيداقعلاوةب روغلاو ةيفرشألا

 دا 0 بزملا بايىلا بور اا تقواشابلا َلْرَف فا>رالادازو جيراج كيلامملا نم ىانأ رهح

 ملطن عاشملاو ىذاقاا بلطناثا .1لسرأو كالذ ند 4 ذةعاقلا اها كلعنا كد :ميهاربا

 ةحودنما+جهل ناك و ب ز» || باباشابلا دنع يركلا دسسلا تايو حاد هءدلا ىلا ضعبلا رخل ضعبلا



٠ ٠ 0 
 مهنااو ربخاف حابصلا فمهويب ىلا اوبهذو كانهاوتأب وءاشعلادعب قال ول ىلا اولصوفد.شر رشن نم

 0 2 م مو 00000 6 ١

 كتعو .: 71 ةعادو. را واب ناموا :اطل لالا ملأ يغ يشن

 اماكح م موضرتو نارفاك ناك ول“ م كلين أن وضرت فيك لاقمأ ريجبهلا وع دف يباعت هللاه.ثءدوأام

 ىدنذأ لصمس اهب اح اق مكي نهم هو>ر 2و مهلعاوممت اذا - باذعلاب مكذ وءوسبي مكيلع

 ىننوخحنلاقو هرهنو هلوق ن:بضغف ةدبس> اوديو انلاَو ءدشةصع 0 متاطاساب هلوقب قولخلا

 ١ اوعمتجاو فارصنالا هنااا هملظب مالا 07 : أخا ذب ينعأ ءالاقو كردتساف مهسأبي

 يلعا بو رقت هي ءرالةبتاكم م 20 ؟ ًادغيفمطلاقف رفسلا يفهوذ ذًائسافةعبجلاةالص دمر ةئلاث ةر . ههيلع

 ىفكيلاقوه رذع لبن تق ولااذه يف هلمفاننكمال رهأ اذه ىمورعلا خسيشل' هللاقف رهزالا غماجلا يفالملا
 فارصن الاب مه رد .ًاويروباشلا كب ناميلس د !اهمأ سو تأ. 17 همطبتكو وزويهول 0

 00 مأةدعاشإبلا لسرأ( 000 )تا ا 55 و

 روتسدانألاقو ا ملا ع:مواهز -ٍ 5 نسد>أ ما يلطاو# 0 7 صو

 يلكوأ لهةلودل اردد ن م كام 0-1 رادجتملا لاح هايف ىلا ضوفمرمالاو مركم

 املف قفاسنم اخ هلوقإ هيسسو اش هلا ىلعة. 1 1 اهراهظان 3 اهربخاف ا ذأ ! اشابلا

 ناعيشأ (لاوش يناثيفو) مد 3 1100 كلم مكاشأ أملا ريح 1 هم راتىف رادحلسلا عجز

 ككاأرملا ذخأ هنأوةميظَع ةلئقم مهني عقوو ركسعلا ن نءاهجب نم برهو ةوف ةنيدم كالمك يب دأىم ش

 يلع ةماقلا نم ا تلزي ( تسلا 6 يفو) كاإلذ 0 6 رهظ م اهبلحاس ىلع هددحو يتلا

 ناديمارق ىلا جالا كيب مهارب و كلا كيب مهاربا بكرو يلا دهشملا ىلا ةداعلا

 ةدعاسملابهدع ون بابسال ,ل.طعتب :لارذتعاليهشتلا و لا ريمأ ايلعدك ًاوكيذكا اشالا لزنو

 : مهاربا ردو 2 ورمسلاو رشلا 2 ةهطصم يلوالا لثمةعاشأااو عاشا (دحالا موييفو)

 ريدردلا خيدلاو ىسورعلا خيشلا يلا متهيلعديعو يركبلا خيش ل ىلا يهذو مويلا كلذ ف كيد

 وأهوندحيرضأ نع ةيعرلا فك و ةظناحلا 00 مهاصوأو | لج هسسفت يف رغادآومط يحي را راصو

 قا 00 سمأ 6 ا اع فاخي نكن تنرلا يرضع 7

 يناقملا عارز "1 نوش ا نا اهيدسو 9 ةكارم ل 0



 -ااال-
 مظمملاريزولاةرمضح ناوي د نم فيرمشنلاو لوبقلا بجاولا فيرمشلا نامرفلا, |اذهردص كسرآامةلج
 ركسعيراساشاب نسح ياغي زملاان الوم ملظ نم يلع مولظملاو انو محلا ىملاع مركملاروتسدلاو

 برعلا# اشم يلا ةيلعلاهّتيتر ثداز وةينسلاهندايست دي |نوياههمعانودوالاحر وصنملا ي رحببلازفسلا ١

 عئاو وهامهللاورمصن ناطل سلا ان الوم ة ةرسشح أد هنأ مف رع ىلاعت 5 بيعدالوأ

 دارمو كي مهاربا ندلاوئاخ اذهيبس ناو ىاناةناكو ءارشفلا للا روك انم ىرصملارطقلاب

 0 0 ارةر وصتمرك اندإ هلا هدب اناا 7 نااار“ . ل

 1 انررط 0 رضع ل هبرة احس ا لن 000

 يلاعت هللاءاشنا نير و رسم ني ووبحع مكناطوأىلا اوم رتوانولباقتاو رهغختل نامرفلا اذهمكل
 مهقلقدازءارمالا نا 3 * كنف دقو ةلاخلا ن هرذخلاٌرذللاو هودمتعتو هباولمعت مكلاهلوصونيغ

 عاستا اوققحمو 0 اذهيفةر وش وسم ممياولمعو كيب : مهارات 8 ءدبأ مايل يف اوعمتجاو

 ينكيبشن يلع ى ارلاق فن راو َُظ ؛راملا ىلعا اوم نعوةف !اغاباو ماج كلذ د: ءةةدازلايفذخآ ل يلاو قرخلا

 تارتاكماشأب ؛ نس ىلا نولسربر و قا رطلانوعنيوةونةبج ىلا نوبهذيف كب داما فاوبف و3 3

 زخا 3 ا هان راحالاو ل: -.اناف نأ ُث 0 هه و بولاعملا قال غبمارةلاو باسكارب ردش

 اولقنو ءاعب رالاو ءانالثلا 0 يفهلك ثاذو طا مسقبلاو ةريخذلا وب عونا ارم أوعمح مث مالكلا

 صزالاو ىئاو:شلاو ينيسحلادشملاة روس راغسص مط نك امأ يلا راكلا تويبلا نه مبعاتمو مطا نع

 جئاوا مماعتسحالو ظفالا ثكو فاجر الاداز وناضمر ناجروملةدعملا قييلاعتلا و ليدا:ةلااواطعو

 دكءفب ؟اوف موقد :ءموق بت ؟اصم# ل قاممهددعة وخلا لالغغلا مهعيب بجسإ لالغاارامسأ ضخ رونال ذا

 اوزريو قالوب ةيحانىلاهعمنورذاسملاءايمالاو كب دا سمج رخأ هش رشع عبارس يملا موي يفو (

 كبب ىنظصم كيب دا مة رص رغسلل نيعثو كانه مهقاطواوبصاو هيأ ارب يلا| مايلىفاودعو مههايخا

 كييناميلسو كدب يحب و تغشلا كب نيسحو ىنلالا كيب دو قاردنكسالاب ف ععيذلاةي دوادلا

 ل ًاومهيلا بهذ و برغملاد«ب كي د مهارباب بكرو رقشالا كب ناهذعو ىواقر.ثاا كيب نامةعواغالا

 ةجاتحاام كربدامذخأو ر كسعلاج و رخ لماكت يتحةمجلا موي هبابنا رب يفاوماقاف عمجر ومهرطاخم
 0 اغ ا ةيلىاداسرأ زر اا ناشلمتا وضل 100 1

 ا هدب ا يو ) 0 7 ملارضدن شالا دضاهوعدوأو جاطاخأ

 نماث نيالا ةليل يفو ) اشاي ناظيقنبب وهئريا ريغضن وكيلاشابلا ىم اغأ مالس هنن بونص و هبابثاربنم

 ميعم نءرخاشلأ سفح ) ءاثالئلاةل ل يفو ) كيبدارب قو اي ًاريكلا كني ناعم رفا ) هش رشع



 اسسها

 1 ع
 ير رحلا د خشلاوربمالادمص خيبشلاو ا ورملا دج خيش كاذا نيت شاب نسح يلا ةرلقاجسولاو
 ىروباشلاك ب نامي اساضإ مهب < بهذوىنادرولااغأمهارباو ولاا ىدنتا ل ء«مسأةيلقاد ولا ن و

 ريغو اريدعواد وعو ليصافتو 1 جب رشعو ركس راطنق ةمامو نب قرف ةئأم ىممبع © اولسرأو

 ةدا نم نع ولأي و هنوملكب وهب نوعمتحم مهن ىلع نافهر رشءئمان ةمأسامويو اورفا_فكلذ

 هنوركذ و موايعاف أن م فلسامع بع وجرو مهفلاخم مدعو مهتءاطو مطاثتماهلنو ركذي وهدصقمر

 ]1 نتا ناب ىكفت رضح ( تدسلإءويريفو ) فلتلاو ررضلا نم نتفلاهبجوت امو ةيءرلا لاح

 لع هيض ناكوتايتاكمءاطعأو روم ةعلخ هي .اعماخ وعم 1 وكي مهاربا يلا يهذواشاب نس

 بعوتسل نيمداقلا ربخ مهغليام دبنع ماي انليقءاصالاهلسزأ 0 1

 ريفحو هل يلا بهذوليالا نه ةصحشكيب مهاربا عم ساج ىجكفتلا كلذنا مث لاو الا

 نه ةعاس سداس ىف اشابلا ىلا اعاطو كل د مهاربأ عم بكرف ةينغي واحلا اذكتك انأ ىلع

 يجكفتلا كلذ هبءاج اميف ناكحسو اظناحلاهتتككوءاهحبص يف يحكفتلا رفاسو ال زنمث ليف

 هغلب اثابلا ةريغح نا كيب مهاربالا اضيأ لاقو باهذلاب ضرما مط ل كي ميه ربأ بلظ

 كيب مهاربادل لاسقف كاذ. ن.ايشرأملاناوثلذريفو عفادم م اصنو برحال نود نا

 حرأ م كا لاذ كلذ قياي الو هيلع ىصعن وأ اًياطاس ةلود لاحر ترا ام قا كام

 نوبلطيو دالبلان وبوخي متفءامأ ملسر أنام مث ةمدقتما لاعفالا نع متجر و منيتكن!هل نولوقت

 ناكو نيقئانملامالك اذه هللاقف نميلادالب يفالا عللي ال نبلاو نب ايدرأ ماس نموةدئا 0

 هذهاودطو دالبلابمهليعافأ أولعف نيمو. ةب وتلادعب ةظناحمللا رفاسال كيب نطدمو كي نيجحال

 . قخافمهلزتاماو يا بن سح يض عمل ويهذودالبلاىلاهأتحضننادرواوقرحو فاكلا

 ظ - نآشفم والاو باتءلا حكت: لا كاذعم لسرأ و نيتنسم هع جا را عفربانام رف مط بتكو مهرطاو

 . يلاغأملسٍهذ ( ةلمالا كالت ىفو ) أولعفي لذ يملاعت هه قاخنع مهوعفراو مها داو امهلوقيو كلذ

 | سانا لفاسأ نم ملاريخلا ب امج ةروص لعءذدخاو قجسا ظفالا لع ضبقو ةير ةب رعشاا باب ةيحات

 . رابخالا تلسو ) نينثالا موي ينو )هدرو يلناودت :كسالا كيب ينذصمهقحلف قالوبىلا هب ب هذو

 | ال1 1) ىف رملاب تانامزن ةدعب تك هناو هرشع سداسءاعب رالا مويديشررغثىلاا شاب نسحدور وب

 : 00 تانامرفلاب نيميعملا قب رط قحومداةملاوناب رعلا رباك ًاودالبلاةعياشنملا

 | همنمأو فاصنأةعبسنادفلالاماو ررقيمهنأ م طوق ثهو بواقلابذجحو ليحتلاو عادخلا ع وننم

 ١ ع مظفلاعفرب ناو شل ذاوم.سال نيحالفلاصوصخمو حرقلا هريطت سانلا تداك يت - فدك

 تقرحتاومم ب وللا عج ت لاف مبماكح أن وابيسانلاناكوِك!ذريغو نا اس ناطا ا رتند نوناق

 نءبييحدالوأيلا لسرايذلاوءو نامرفلاكلذّةر وصو + ملا و زهءرساو:ة وهب رمدملاءا مالا نع



 -ا6١١- ظ
 مهسقنأ يلعاوررقو مزاوللابمارقلامويلعواهوبكت رايتاا قيرطلاو ٍلظااوةفلاخملا نتاوعجرو اوبانو
 اوماقو انيك ن وسخ وةنا.ئاناهردقو ةدج ةشاب وريزولاواشاب ناطبقلا معف دب نودوقيةحا هم
 ١ وعرشو قافتالا كاذب مهريخاوزعاشملا كب مهاربا عج ) نينثال ا ةلءل يفو ( مهتويملا اولزاوكلذ
 ةدجةشايلرخآو باول ينأى >ةلبملاب اشابناطبقل .خاو ةل ودالاهدحأ تالاحضرعلا ةباتك ىف
 ريذحتلاو ةكرحلابا يف ربخي رازجلا اءابدحأن .ةبتاكم تدزو( اهحبديفو) ةب ردنكسالا ىف يذلا
 ليقلاو لاقلاو طغالادازذ طايهدىللا تلصو بك ارمو ةيردنكساب يرخأ بكا صدوروب رابخاو
 مهنأب كارتالاو ةيجئويلقلاوماو رالا يلع قاوسالايف ىدانو ناظنحتسماغأ ماسر كر (هيفو )
 كييداموكي مهاربايار قفتأ (هشو ) لتق مايا ةثالث دعب مرامدجو نمو مهدالب يلا نورفاسي
 ىوانملاب ع عمقافنالا وةظناحلا لجالد ير يملارادحاسلا كيب يبا عمو كبب نيحالن واسرب ما
 ناضمر رشاع سيخ اةيل يف اورااسف هبصنه ىلا بهذي و رم هم يلا ىتأل دج حلاو اغابدحأنوبلطي و
 اعلطوام.جابكر مثةعاسهعم ساجو كيب دام ىلا بهذو راطنالا دعب كيب مأ ربا بكرةليال كاتفو
 خيشلاو تاداسلاخيشلاو ىركبلا خيشلا مهو ءا مالا نم ءاعدت ساب خياشملا ذي أملطو ةعاقلا يا
 يذنملازاكو تالاحضرعلا ةيلعا وض رع واشايلا اولباقو يريرخلاخيشلاوريدردل' خ.شلاو يءوردلا
 هرب _غءاشن نم ناك امرييغتي اورمأو ىناع هم خيشلاءاشنا مهجاف هريغو ىواصلا قلم .خيشلااضعبل
 يف كض عيف نحن اطل ايدل لوي وهيتبكر وكمل بقوا دجاشا ال ةليالا كالت يف كيب دا يم عضخماو
 لاقنةيدقلانيناوقلا ىلءل' وحالا مظدو رومالا بتر وانياءابموقنو انع هعفدو مالا اذه نيكست

 حالا ةليليفو) ةيررايتةالاوزعاشملا لع يفامض ٌمكالذل نءاغلاان لاق ككل فكتو مكتمضي نءواشابلا ٠

 موبةلوصو ناكو طب ردكم الاردن ىلا ناطيقلااشاب ن ح لوصوب رايذالا تلبظو ١ هرمانع ثلاث

 نافل مهندرف لكل ار ةراعادحاوو يرططلاو|شايلارأ دحاس ةيكاهوملءرأو تالاحضرعلا :

 ل او.هذ ةريسحبلاو ىدانطا باع اشم ناب رابخالا تدرو ) هو ) موي نما ورناسو

 (ُوو) رود لها ثان ذكو مهارد مهاطعا واعل مهسيلاف ىوادحلا اشاب محا اولباق وة ردكسالا
 ةحرمفالا ةمدخومهزالا ءارقن ىلع تقرفف برغملا اص د_#ىالو.ن.تاقده ترضع

 ةيتاكمو ةعاق بجو اشايلادب ىلع نيني رمعلاو تاداسلا خءيش'او يرعبلا خيشلاو نيتنملا عاشملاو

 د يلا علاطف ركسعلا ن«ةرفاو ةدعهةبحصو نيطابقلا د أ ديثر يلارسضح هنا هروضح ىف بهسلاناكو ْ

 كالَس رض اهبهحوتلاب ار رصيءاىماللاباطخ اهاب نحن .ةبئاكمءاطعأو رولا كلا رادرمسلا

 كيلعلا نود ةعامح لا سرأ ىلع ءارمالا يأر قنا ) هبأاو ( ظافلا ضعد نيمطتاا | مودم ةداكللا 1
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 ةعاس لوقلا شافي م 1 ةولعو أ ناك د يلع ةأرملادعصتو هيلع ة>ح رفا سانلا محدزاو عيا

 لوقي نم م.نمو كادر موظعل و :اهنزك رتواه دينوال واط تصنت سانلاو يك رتلابةرصو ىف رعلا

 . تافوالاضعبيف خبشاا رف "'ىشب ضرتعتال لوق مهضعب وىدايسأاي روتسدلوقي موقع وهللا هللا
 هفطعلا كلت ونيرصقلانبب ا ا وساعات باب ,نماولخدو ةحء لاو ةروصلا هده لدم ىلع

 بيذاجلا يقابو 5 رااهعمومرأ ديلاهلخدأو خيش ثلا يلع ضبقف ف شاك رفعج هل لاقي دانجالا ضب نكس

 ١ لالخ كلا قلطأو سيلا ىلا بيذاجملاو ةأرما ل خدأو 4 ءسأ :اادرطو هلك ابي مس لرضحأو هسلداف

 نينجا اهل رو ناتسزاملا ىلا ةآ كال رأمثمه رزعو مهمرمففب ب ذاجلا وةارملاج 1 هلي

 نااثاحصأو مهٌؤر نهب رشنا تزاطومهباين اوسلو اوباتوا وناغتسا نادعب بيذاجلا يقاب قلطأو

 هخش تراصو تج رذف ثداوهألات ثدح ق>ناةسراملابة سو. أ لبا ت روبل هتسأو مهم دقب نوث حتي

 ريللا درو ( هيفو ) كالذءابشاو دلاو هوتادعبجلاا ماعتععمجو ءاسنلاو سانا اهدقتعي و اهدا رقن ا ىلع

 يو ) راعسالا ينءالغو طحقاضيأ مهدنعلدحو مهدالب يف يظع نوعاط لوص ةيماشلارايدلا ن٠
 يذلا نووالق نب نس>ناطلسلا عم 1 هّن ,رصعيفاغأ ماس بكار ( رات رهشينا ءاثالثلا موي

 حالاسلا قوس ةيحان نم يذلارب ا ءااوهودو د سلا دع لا باب جيتفو ةلعف هع ا واللا ان

 يدحاةرملاءذه يف هد سةدمناكو ٍبابلاردندب يذلا ءانلاو هلفساتثدح يتلا نيك كرا اومديف

 عسق ةئس ىف رادرتفدلا كيبد# تيياريمأ رشءدحالاامف لقيت ةلتقملا ميس ناكو ة ةنس نيسخحو

ب رادلا لوأىفاهر < ذمدقتو نيعب ا
 عمر < اذ ةطخا لهآ ضع نا هحتت بس وخ

 "يلع ونا اشيفاغالا

 ةفاسه يف ةعامحار وضح م مافاعرو ةلمرلا باين مهرلا لوخدلا يف نيلصملا سانا يلع ةقشملا لوصحي

 كيب مهاربأ اغأ ماس نذأتساف تيسنو تفقثاو تلازدقاباجأ نءبالادس يتاابايسالاناو باهذلا

 لالا عار بطاصمو ملالس هليثب واميظعا دي دجاباب هل عنصو هحتفف هلان ذاف هحتف يف كيبدا سمو

 هتاطيحاوفظن وهنءثعشناماو رمتوهتفنب لمءاارشأبب مول لكيف م وهيلع ف رسملاب مهرمأو

 ةعجا موييفو ) ةديعبلا نك امالا٠ نم هيلا اونأ وهيفةالصلل ساتاام>دزاوءافطادعب ربظو هماخرو

 بكا أسمع ىجح: فاجرالارثك ( نابعش نير ءيفو ) نو خا يكداراا كيب ىناعص.يفوت ( هسماخ

 رايدلا ن٠ اغادحاو رمضض> ( ناضمر سماختيسلاء وي يفو ) كلذريغو ركاسعو ةيردنكسالاىلا

 اوعمتجا و اليلةماقلاىلا ءايمالا علطفاهرك ذمدقتملا تابولطملا لعشم اب ةبتاكمءدب ؛يلعو ةيمورلا

 انوابشلا باسحالا اندنعكل سيلاشابلل كييداملاقوا ريثك امالك مهفعب عم اوككنو !ثابلاب

 نوعحري ةيردنكسالا ىلا لصو نمي لسرأو هدرونانفرط يف وهام عم يلءانبساحو نام ر دعب يل ا

 كي مها رباوكلذ لك مالكلارخا اذهوأ.- وف دن الو رصال واج لبشن الف الاو اوناك ثي>يل

 اوملقا مهنادف رك ذيو خعاشملاو ةيلقاجولا نم لاحض ىغةباتك ىلع اوق وقفت امثامهنمالك فاللي



00 

 اهنومضم هرشعىناث ىلا موي ناويدلاب تئرقتابتاكم امهغهو رحبلا نه يجباقورباانهىرطط
 ىلعموللاو ةيضاملا نينسااييف ررمهلاو لالغلا نءنيم را تابت ىم ليوشت و ةرسسكتملا نبا زيا باط
 ةلبملاديذو رادالا ل الغو تافولعلا فرعها صمالأو ديعولاو دغولاو ثاهفو ةنيدل!ةرايزءدع

 نارا ردتك رت قرح ا بك !ضدوزو عيشأو ليةلاولاقلاو سائلا طار ثكقاموينوثالث
 لآ نم مشع ( فو ) نوبراخعرك ادع هتبحو كادر افاشيا لمار ناطرقلا خاب

 ةلرس نذر وهما يقيل رداع يلا لسا ؛مهاربانا مث الل ب رهدنا لقي رداكسالا
 نسحو ىنلل اا غن اميلس 8 وجا مهاربارملإ ونام واوا دخت ك ان يلعهيلاثعب مث ةينوعرفلا ٠

 ىلاهورمخحاف الا ناوي دلاىدتتاو اقباسةلاوطلا بتاك نويةشىدنفا نسحبو ناب را |: اروع

 اهوذخأ باشخأ و ديدح يم ءاريو دك ارمذعاب .ذ قسغ نأ دعإ هيو دا موي قرمحف

 ةدئافريغ نمهعيج كلذ بهذو اهرثك أ ,ضبقو لاومالادالبلا لعدزفو'نةريَغْنم اهب ب رأنم ظ
 كلذءانثايو ماوالازيحنت ىف اورواشتو كيب مهاربا تدب اناويدو تارعمج اولع ءارمالا نامت 5

 عبي عنتما قح هدوجو لقو هرعسالغو تاصرعلاو لح اوس نءحمقلا عفتراو لالسغلا تطحشت
 نيحامقلا برضو لالغلا جرخ أو نززازغلا مجهو اغأملس ل زف نيباوطلاَت كفلغأت قا وسالا نم زبظأ

 رم واقالا تنكسو لاا قاروقا 3 زيخاوحممقلا ريظفراعسال اةدايز نه مهعنمو نيبيستملاو

 اهادحا ةدحاوةليل يف ناتقير حاهن» تاقي رح ةدعتاهح بجر رمش ىنغأ (رهشلا اذهيفو )
 باشخالاب ةنوحش٠يهو ىتيدانص لجر ناكد نهرا تررظو ةيقدانصل|انتطخم يرذأوةيكب زالاب
 تقلعتو ةدحاو ةءاسىف تحوو باش: الايف راثاا تعرف ةبالخلا ناخدنع ةن وهدملا قيدانصلاو

 اراك مايا سو مدههاباو وعرسأ و ناكسااو سانلا جاهو لبي لا نمةصحدمب كلذو رودلا كسابشب

 بيذاجا نم لجربتقاعتةأرما نأ ( ةنئ- جسما ثداوملا نماذعإ ًادذو) تكفط ىت> نبراس ةااياولا

 ااا انايرع ىشةيحالا قيلحلي وط لجروهو ماوعلا دنعدقتعءور وه «ئزكلا لع غ خرشلاهللاقي
 اهظافلا يف طاختواه رازاب يهودجوت امني .اهفلخي 32 ًارماهذهت راصنام فاح ىشع وةيقاطو امم قس #

 نا اوعاشأو سالملاومه هاردلااهوداهو ا را علاتو تويباايلا ه««لخدتو

 تققحتف ةبريثلا اع ماع تاهقثو ب ذجلا تاجر د ىف تقترا مثءابإ والا نهتراصواهبذ واب خيشلا

 مهنمو ماوملاو اوهو راءهلاولافطالا|امههشيوهح و" امني هتمزالو لاج رلاك سب الم تءسلو اهبحوو

 خيشلا هبذش 5 رماو خيشلا ىلع ضرتعاهنا اولاقوهيش.م اق لنمو هبايت عزو اضيأ امممىدتقان»

 اوراصو راغدلاو سانلا شاب وأ مهفلخ رك "ولا ادازو ءاياوالا نمراصف هسا خيشلا نأرأ اغيأ

 فقو ناك»يف خييدشللا س اساذأاو ةميظءةححض مهرو سم يف م طربصتو قاوسالا نه ءايثأن ونطخي

 « ىن -قنرج م8
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 نيئسساا يف تايز لج را ناك تدبلا اذه نأ كلذ ريخو بهذو اهذخاف ارهذ ةءولمم ةمرب

 طئاخلا فتك يف ايقااط جرا ل ذعفلا ٠ ن« ةمرب يف اهم_ضوفريناندلا هله 4 دل عمتجاف ةلاخلا

 ,لحرلا كلذ تاموهيلارظ: ة هريغص ةئبأ ةأرملا هذه تناكو سداب ادأ وسو اماع يفب و هيفاههضوو

 *تيشملا فقو يلا تيلا لاو 8م !وعالات 5 وادنو امارت_ثا ىذلا اهفقوو هدم دعب رادلا تعدو

 يفكالذ ليخات أ ارملا كالتو اماع نيعب رآلا رح كلذ يلع يه»و ب ردحالاب سافاا 0 قيسملا

 5 مي رح ىلا تب ه ذف تحاثح اواهد, تاذت اقو امسفن ناكتملا كلذ يلا لوسولا من كالو ه.تكنو امنهذ

 تلاقف اهذخ /ن ينك اسلاضعب لءالاقف كلذ رمألا زيخ اوم ْمَقْلا نبت سعو زوك ذملاكب نيسح

 ث هعزف”الو ينرظتا ودْغيف كراد لخ'هللاقوءرضحأو را دلا نك ا 0 ىريغدحأ مارت

 .ىطعأو ةمربلا كلت هنماوجرخأو موبقتف عضوملا«”رافذأر 1 1 هديححصو قدا :صلا رمذ>و لدحرلا لءفف 'ىث

 لاشي لجرتب يلا ب بهذوك الذ ل“ فاضل !أبكروبج<تيل نعام يا اسحا ناكملا باص

 هب مع مع .ثيىوديلادب دشنب رمعنل آب اءادع ءاعدوماقودل: 0 هذخ اوالملةط لقونأ قا ادد خرشلا هل

 نهتم لان م بر ةلاب دب ىلعا بأم دي هوءرمدغو زرع هذلا نما ريثك ايش هيفنا لاقي تاطي وحلا

 ةرشع هنهذخأو 4 |١ علطو بام || عاد بئاغدي .حاصوال ونقهتدب !!كلذناك و ةلأ اقلا تقو ىف ىنبسحلإ

 ىلع مماضح أف 06 الاو كلام وود بكر وناك اك بابلا قلغأو جر واي هذة ةوامم سايكأ
 هبقن ( ةهشلا اذحه ىو ) مهرظنتساةاأ ود: ءامااسنك لمح ممامجي ودو للا حج ةريس ض نب أرق

 ,قاستف ةب رختةوهقروك ذا لصاملا سماظب ناكوةي رعشلا باي ىتااةرباملاةلكوىف الساحر اطشلا
 فلا نوثالث اهنع اقيم فارم 3ع !اهل>اد يف ا تال اويقنوذي مارا ضع 'اهيلا

 .ىوالحلا ءاسنلاحرطوريرح بايثو مها ردو بهذاضي أى دنبلا سنج ريغ نم هيفو تقولا كلذ يف لاي ر

 .ءارفخلا 3 رعتب ىناللخم ار :*آلاو ىرطاطفامهدحأن ب اجر يلب اود مايادعب وري || لاقي لا

 . .نيحالو كسب تا ره 4 رس يقو) نوح ريت او ايشامهماو خاف نيفاتسو ميسيع

 .ءاثالثلام وي يفو) كبي يناكصمر ايو ىش اوملاو تاب وهنملاب ممودب اولخدو يلبق هب حان ٠ نمكيدمحأوكد

 : 1 أو قرطم مغعمةبر 1 الامر تف هم ونجح ةفصاع حاير تم ها( هن ؛ رشع عدس

 (بجرر يش :رغيفو) اضيأ كب ؛ ىذصهريضح ) هما : ريع عش ات سنحت موي !يفو ) بو رغاا ىلا رهظلا نه

 , عفدناو سدح ملنينس دن :هناك وةبن وعر هلاب فورءملا وثم جياخ دس يلا هج وتلا ىلع كيب دا مم نه

 رغت نم رابخالات امو ) هيفو ١ زرالاعراز 3 «هتاطدتو طاي٠در<هببسإ قرشو روب تح ٍقرملاهلا

 جرخمال تاكيليلا بكا منا كلذ و ةداعلا ىالخ يلع كالذو كابل ابك اهلادرو هنابةيردنكس اللا

 5 لالغهنو 21 امهبقعت م لنا انح اهنا 511 نوع اةأضل 1 هم رم د ورامألا

 درو ( هرشاعيفو ) كلذ سبر صب طغللا ثكف اطا..سقب اهامىفاوعرشو رغثلا ىلااهولقن ةريثك



0 
 اوالفب أو ةديامصااؤروا ع بصعتف مريغو ةدنامصلا ىو واحنه هيف. نويبستي ةعاخل وه امناو فاو
 نورخإ .!و يحايصملا د_# خيشلاو يسورعلا خييشلاو ريدردلا خسيشلا بكرو نيسردملا سورد

 جتحاف امحف. اريثكا امالك كيب ناميلس ةرمضحب همم اوماكتو كيب مهاربا تيب ىلا اوبهذو
 اولاقف م هدا :ع يلام ل اسأ نم هناي هند 5 ا ءالرأ عاتم كلذ نأب كب ناميللس

 درف مهنم 0 ىنث يفاو 1 دنع كال ناك ناف ءارقذ سان هبأي رال وه امئ' و مط نكي ملا

 قرشلا ةيحان نه كيب دارص مدق ) لولا ىداه رشاع ةمزا مول يفو) هضءل بهذو هضعل

 د يسكللذ و واو راقبالاو مائغالاو لاا نم تابوهنملا نمهعمو اهتائليف لذدو»
 يناعصم مهو تاضغاا ءاىمالا هللا يلق ةيحان يلاكبب بلا رفاس (هفو) رصملا ن .ع لم

 نم مهد صق اوغاب مهنال كدب نيجالو ىواقرثلا كيب نامثعو ىحرالكلا كيب دحأو كيب

 يلف ةء ةحان نم ىواقرشلا كب نامثع رمض> ( ةيناثلاىدامح فدتنم يفو) دابعلا لظو و داليلا

 الابر ووش و ةامدلا لك مقاوا :مادالب ىلع مهأرد ة ةدرفب هفاش 00 كيب دا سم مع !(هفول

 ةياب امرمثلا دلوع فورعملا داتعملا ىوديلا دحأ ىدس دلوم لمعلءاث دنطب سانلا عمت> | 6 فوزا

 ىلاولا كدب م فار فرط نم ةمرغلا فشاكو ةذاءاا يراح ىلع ةيفونملاو ةمرغلا فشاك رضح و

 ةسنأ ارذلاير /تماذاوا قو-يف عام لمح لك 3 لهءحو تهدع هوم لم جا املا 8 ىلوأ .

 اوبهذفدلوللامايأر ا ١. يف ءالذ ناكو مها اًوُدخأو فارشالا ضعب يلع 0 اوعاراغاف

 1 خ .شلا صاف مهب لحام هيلا اوكشو ةرايزلا دصقن كانه ناكو ريدردلا خسيشلايلا

 2 رك ةعامج هعيتو هسفنب خشلا 6 رف فمشاكلا كلذة يطا نم ةعابجا عتتماف يلا باهذلابب

 هئلغب ىلع بكار خيشلاو هيلا رض هاءد فذاكلا ادذتك ةميخىلا لصو املفةماعلا قع
 .ىلع مجه فشاكلا ادخيتكل خ.كلا مالكءانثأ ىنف هللا نمنوفاخام متنأ هل لاقو هذيوو هملكف
 ىلع اومحه مهديس برضةمادخ نياع املف - و.ذب هبرمضو سانلا ةماعزم لجر ادؤتكلا

 تيبانث ةدع هوب رضو خيشلا عا يفاملا دمعا ديساا يلع اوذيقو مهيسهعو مهيبأيقي ةماعلا

 خ.يشلاعرسا ونيك اكد ةدع تءهنو دللا يفو ملا يف بهما عقو و مه-_فعب ىلع سانلا تجاهو»

 3 مهاربا ةعاعجما وهو هد يف واما فشاك بكرو كلذ دعب لالا قاروهلحت ىلاعوجرلا ىف

 ا زلطاخم اودنعأو خيشلا ىلا هب ريضحو :ددسأو وقل فن6 ىلا ريدحاو رييكلا

 زئدودلا خس ثلا كلذكو مو ليوا ىلا سانا عبجرو دلوملا ضناَو نامالاب اودانو هواصو

 كيب ميهاربا كلذكو انآ كا ل يملاولا كبي ميهارا هيلا رضح هلزنع رقتسا اءلف

 ةلئاقلا تقو تفشلا كرب نيسح بكحر ( ءرششع عماس ينو ) ةيشب والا ادختكو ريبكلا:
 ين ع زشاوطا احىف -ةنو هيلا اءصت ارا ءة.##و نييطاملا قود رخص تدب يلا رهح و ٠



 د
 كلذكو بكحارملا يلااهراكتب مه ةب .رددكسا يلا لصو املف سئانكلا مدهج سمأو لاي
 حو نوكي نا طرشب بولطملا مكل عفدأ انأ لاقف وقسوملا لصنق ديف ىراصتلا بلاغ

 عجزو هقي رط ءارك يلع هواصو كاذ نع فكناف مكذ اطلس هب بساحأ اشابلا نم نامرف
 قرم رثك اضيإ مدهو اهرخآ نءاه.دهن نوجيج ي ١ 1 ديشر نم كنبدا ره لخراو

 يدا ةرغ يلا تاعور زلا اوفلتأو اهوب رخأ يتح دالبلاو ملاقالاب نومي هعمنمو وهرمتساو
 |مب ىلعني قرششلا ةهج ىلع جرعو هنانع ينث مث نولكدز ىلا همودقب رابخالا تلون يلوالا

 يف سانلا تارداهم ىلع اوطل: مهنافرصمب مهكرت نيذلا هةجانص اماو ةيرغلاو ةيفوملاب هللف

 اهو تويبلا مح» يلع طاست هنافيدومم ينم تفشب فورعملا كيب نيسح اصوصخو مطاوعا

 : يأأ بهذو هدو: روك ذملا كيب نيتس- بكر ( روك ذملا سيلا موي ةيرصع يفو) ةهبش يداي

 ىويبلا خيشلا شب وارد ةساير ىلوتم رازملا ملاس د ىمسي صخش راد يلع مجسهو ةينيسطا
 ند ةعامج لس را (امي ريصع ىفو) هيلا رظنت سائلاو عمجرو شارفلاو ءاسنلا غادم وح همهنو

 مبهاربا يا بكرو هاردب م كرا ومهنطالف مرح نسح نب دومم اجا 5 راما

 هل يبعو هنع هونرصوهرطاخ اونخاودب اونطلتق ةيسواحلا كيك و ء[ددسك هل لسراف كيب

 بيس ةينيسحلا ىلاهأن ٠ ةعاج تراك( ةعبلا موياه-.صيفو) هيلا اهءدقو كلذ دعب ةيدهاجاولا

 0 ةعاج موياعفتلاولويط مهع.و ىهزال |عماجلا يلااو رضحو كل ب نيسح نمهسمأيف لصحام

 مهدعاسو مهساوق ريدردلاخيشلاىلااوبهذو قواسمو تدب اذ مهمدياب وةيدع1لاو ةماعلا 0

 ا ةفئاط مهنم دعسمو هباوبا اولفقو عمالا ىحاون نم اوجرفنكعم انآ مه لاقو مالكلاب
 تيناوحلا اوقلغاو ةركم. ةلاعبف قاوسالاب او رشتت او لوئاعلاب نوب رضيو نوحيصي تارانلا

 بكراوةيدقلارسسمو قالوبوتاراخلاو فارطالا يملاهأ عمجت دغيف ريدردلا خيبتلا مه لاقو
 برسل دعب ناك املف مهماع هللا انرسصني ءأ ءادهش توو انوي نوت 6 موبي بوتنو مكعم

 ةيروغااريف اوساج وكيبريها ربا ادختكىناحلا دؤنرا ادختك دو ناظفحتهاغأ ملس رضح

 انل ينكا خسيشال اولاق و لاحلا فعاضت نء اوفاخو هعم اوملكتو ريدردلا خيشلا يملا اويهذ مث

 بك رواوف رسمنا ةخئافلا اؤرقو كاذ ىلع اوقفتاو نوكتام لح نم اهب ىتأو تابوهنملابةئاق

 لاقن كاذيف ةماكو ساهملاب هريضحاف كسب نيس> ىلا ىلءراو كل جيهار ١. ىلأ ارحيص قف خ خ.يشلا

 تدربو سلما ضفناو كلذك ب هنأ اأو ببني كيب دامو بهنت تنأ نوباهن انلكب اوجلايف
 'ناءاس لسراف هفالخو نمسو رغ ابو ةنينس ىلبق ةيحاننم رضع (ةليلق ماياباهبةعىفو)ةيضقلا
 ٠ دالوال كاذ نكيملوا سكتش. الام يفاو دالوأ دنع هل نأ يعد'و هميج اهفام ذخأو افالا كيد



 مهءايخاويصنو مهعجأبج راخ ىلا موي ىنا م و ةاةالمابعمجرو ةداعلا ب وداخل :

 لزتيملو رصنل !بايب ةيطالبنجلا جاري. ألزو رعوتم !ااولخدو جاجا ىلصو( نينثالا موإىف ىو ) 3

 اشايلا ىلا لمح لو د د تان كربلا ءاثالثاا موب ين ب رو ةداهلا ىلعال وأ ةوصحلاب -
 هعف رجاشنت وجملا ريم|كيب ينطصم١ا و را : مهاربأ تربب ءارمالا عم حا( ءاعبرالامويىقو)

 اوبلطو لالا عبجي ست هنا هيلعاوعدأو لاح رعلاةبا 26 وقلما هذه اس كلد , دايمو كيب ميهأربإ 8

 ىلعاو رمثساو ا دلا عم .حو مورلاىفوماشلا فو زادحلا يف ورمصيفانتحضف هلاولاقو كلذب اسهل« ٠

 00 راسو هدنع تايفدّسي يلاجاحلا رماة[ كأم دا يمنا َ © ءاسملاب رق ىلاكالذ :

 17 اسم ناكل ساونا يفهعضو وهدي ىلا جاهل اريماذخأو كيبدا 3 :

 (ةعججا موي ىفو ) ىريملا نههفرط يلءامفالخ كلذو نآلا] ”ةنكلبو لاير فاأةئام هفرطقرقتا ٍ
 امايأر متساف هتعمل رةتساامىفوا يت هاهو ل_هد>اعياشامأ ازيجلاو ةعاقلا ىلا كد 0 3

 : دراسي رمزالارداج شما ال_صدعب ( مويلاك كلذفو ) از كمه رابتر ْ

 مهاجلا اوحتنوا وتكسف هي راثةركب مهبتاو رءارجساب لمزتلا وأغا ماسلا رضحف ذ عمار با وبأاوافقو إ

 رممعلا دعباغأ ملس رضحل نو حع صبي تا راذملا ىبءاودعصو أ 5 هوقلغأت“ قى 0 اورظ# و

 ةليلىفو ) اراسمحتفلاو قاغلار ركمتو كلذ عطقن اع اماأةيارو امل ىرجأو تاتولاطل اس
 اهذو ىجرالكلا كي دحاو ىردنكسالاكد د ينطصم بكر ( جاجا ةاق الم يللاءا مالا جو رخ

 يناوشغأو دالإ ءااوتأ ااومساقتو كيب , نيحالو ىواقرم هلا كم نام *ءيلعاوفتلاو ديعصلا ةوج ىلا .

 0 ير ةهج يا ارخسلا يف كلبدارص عرش ) لوالا عب ره :هيقو) 0 .هلاهطظ :

 هبا 0 تالا ف ابرمناروك ذملاءرو_ضخح عمسو رئاسسف قير طلا . عاطقراجنلاو نالدسر 1

 .تدب كالذو لام ىلع موقلطأع مهسيحف هيلااو رذ- ةعاف 00 ةدوذنباو د نبا و َ

 مم :ءيوأب هنأ مهلاقو نلت اراخا بلاطو اهولمظىللار أسم ناهرم مذ خو دمهقلا ْ

 مو اهرخ .1نعامةرحوا هه دب سمأمث مهدالوأ ومهءاسن سو اهلعأن اومأ ياسو ذب كلا
 5 او<يِف َو> فب. رار ها اهفر> واق ر>وامدهاهر 3 ىعىنأ يت - ابيلعتاللا ٍإ

 يلع ررقو لاومالاى+تاهجلاوداللاايناملعه :ماقا ةدهيف هفاشك قرفو ضرالااهووسو

 اذاف لوقعملا نءةج راثلا ظنا اطل نينيعملا تب و ةعافشلان هعنمو هفنهلهلوساميرقلا

 ةدإيلا اوقر 2 الاو ادي ايط كلذ لكو ررقملا اوياطاه وفوتسا اذاذ مهلر ُّط قءاوبلط اهوفوتسا

 ةلح اهاهأ ىلع ررقف ديشر ىلا لدو تح ق.نلا اذه يلع هريس يف لزر و 5 نع اهوبنو ْ

 3 لام ةيردنكسا يلع نيعو انا بلاغبرهف زرالا'ىعايبو راجتلا ىلعو لاملا نم ةريبك 2

 50 الغنم باطو لاي رفالا ة ةسم هقيرط قح هل ررقو اقباس ةيشي واحلا اديك



 ءارعالا ضيوف كاذ نم نكمل سمالا هل مي 0 كالديدراولاموسرأ 05 ير ةورم«٠يلارذحو

 كسب ند مولع٠"ىش ثهل لعحو اضرع مهنءذسخ ألو هيفخمو ر لا ىلا رمهم نههج ون ثيح هل ءاوقذح و

 يئراولا ل« يدس تن 1 جوزو لكشلا ىسهب ناسالا جسيم :امشتح اد سناك وا .نعاعونمم يتب ؛وةياقلا

 .تكاسلا طخم ةكيزالا مهب ف ورعملا متو: ةيهافرلاو زملايفيبرتو مح رماد اد سلا اهنمهلدلو و

 يف هللا همحر قون اهنم هلدبال تايه ةقمل الا سا: || نعاممد:٠هسدلمو هلك أ امىقاهفرتمانس> اناس اناكو

 .ارهامناكو رعب نابقلا خيش ليلخ نب ىلع قفوملا هاملا حاصلا خيشلا# تامو #9 بقميملو ةنمسلاءذه

 ! .دلاولاموح را نعالو هتعا:صوهقئاقدو نابقلاب فو رعملا نوط سرقلاو نب زاوملا ةف رعمو باسحلا لَعيف

 قلعت, اميف نيمثلا هق_«لا كلذ يف فنصو نيهبسو نيتنث اةنءيفاهري رحبوا يدعيحصت و ني زاوملا ىما
 نودهبازيتو كل ذانقتاو ىقال وبلا عيب رنب نسح خيشلا ة كراش مدع :ءماقلتو 4 اعفملاطق 4 راؤلل

 ئراوا أرايصم جحو تايسانهورداوبو بادا هيدلوة.دش هدم !ارو:ءاشوشباناسن ام >حرتالان اكوا هنفلهأ

 بديسحلا في . رمشلا# ثتامو ب هلم دعنا فايل و ءاعلااذهيف يفوت ن أى لا هّيبمزلو هلاحرق 242 :ملوتو

 نذفدو رضرالا لعلم ةييبشلا ل ةةموهو سورد.علان ججررلا ديعديسلا نبا نط همديسلا بي سنلا

 ةكلا نملوالاع-ب رنيرمثع عبار هناف و تناكو بني زةديسلا اهشم اع سب رثعلا ماةيددلاو دنع

 1 هللا همحر

 لاو نيكامةنس تابتشاو
 فاكب نكي اشايدمح همساو ةبابنارب يادي جلا !شابلا لصو مويااكلذ يفةعجلا موبمرحملالوأ ناك أ
 رصق يلاهباو دعو ةداعا ىلع هيلعاوماسو 7 .هلاىفو كانهة عالي ثايف ةيمحتأ
 رششبتساو ةعلقلا ىلا عاطو ةبيلصلا نءىشو بكوللي ب "رو هعبارنينثالامويىلا كانه سا ىنيعلا

 3 جاححلان او 3 'بيتاك؟ جالا رميمرمضح ( رفص ر مشع يناث س 5 موبيثو 2يمودع سافلا

 ' نانر 2 وءلاعفدم دعيف خال ريمأ عمط بج - ىضاملا ماعلا لثمةن -ااهذ ءيفاضيأةنيدملااو روزي

 ىلع رمتساو ماعلا امدو ىخاملاماعأ ايفةرصلا الو قل اوعلاهلا وذوي رم :ءاىمهالا نأب لتغاف ةريخذلاو

 )تنك ناك اذالاق قو ا ,دجأ 0 1 ريشلا رضحو هعانتما

4 

 5 0 6 أو باهذلا يف هيلع دك“ أ يعاشلا جاما ريمأا شاب دجأناوةن دااةرصو.

 1 يفلب ماعدا رسال هبوب طوخ ا عضو واقرا احأف

 ا يراسل يرسل ناكر كب : 0 نان ارت للجمال فلو احلا ريمأ يلع

 اهحبصيف شيوا+لامييلارمض و مهند يوجع: 'اباوثدحو ةيشعاايفميضعب عماولت ام كلذك هل لاقو
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 .٠*٠ رنيم ا 21نسار فاضلة تريل ]بط

 دما اي

 ريرحتلاو ةمالعلامامالاخسيشلا *# تامو © هب عفت و هتقو ىلع هللا هناعإ ءارقالا ةمزالموةدافالا

 : يق نامتليقو ة ةرشع سمح ةنس دلو تسلا نبإب ريبشلا ي زبزعلا يلع نبهب ردبع ني دمج ةمايغلا

 0000 رن ااه مثا ةيمور هب ءرس تناك اهندل وأ تسسلان باب ةئيمست بيسو ريع فلا قالا

 ”اذههدلومأ يرك_شافاتنإ نيناغوحم دلو نال يق يت ثانالاالا ندب ١ ةريغك رئارحجوزت دقناكو ١

 يف يودمعلا ىلع خ خيشلا عم نأز دا رةوةيهافر و نعيفهاب روا ريثك هب حرفذ هريغدل: موا رك م” ذه:دلوف

 مامالا بهذءيللا لاقتالادار ا رآ عرصرتالو بهذملاىكلام راضو ةكلاماب انرشتعا كلذإذدحاو بتكم

 هقفتو بهذملا اامرهت ةءاف' لاقت ةةالامدعإ ه«تاعراش 1 مان ايف ىفاشلاىأر ةهةعدللا يذرىفاشاا

 لساسملا يسرمناا ىلع نيددع خ.يثلا ىلع عمسو ىبل اءاربشلاو يناقثلاو ىوارفنلاملاخميشلا ىلع

 ةكباشملاو ةطاصملاب لسلسملاو تجلب املا رعملا ناقل :سوةت#سلا بتنكلا لئاو اوةياوالاب
 هب « رزجلاح رشو عضولاةلاسرح و هيد :ة ره سا ىلع ماصع اا ماضإ ا اءعذخأو كلذريغوةحبسلاو 0

 هطرشإ هاوروةتعو لزوم ء هزاجأو قيقدتلاو ثحبلاعمىوا يلا ىذاقلاريسفت لك واو مالسالا يشل

 قيرطذخأو ىنيلخلاو ىجيفطال 'خبشلاو ىويدلاهديءخيشلاو يولملادجأ خ خيشلا نع نومها

 يرغملاد# نب هللا دبع يكل سس نعءاها ذأ امهو ىولملاخ خيشااو يرهوجلا دما خي شلانع ةيلذاشلا

 الو سيلميفرخافتب الو ارندلا روما ل اد حا ماسلا مدق ىلع م را زاكوىكت 2

 .مولعلا ناةتاو لضفلاب هو رمصاعههل دهشي و هتسرادممو معلا ريغب لغنشي الو ريمأ ثدب ل>ديال وةباد كرب ف

 ىلذاشلاةرئادهنعتسقاتو هتايوصو::اعومس؟فزاجاو ةيلوالاب لل سملاهنه تءمسو ةنايدلاو

 .كسيناايطاشب قالوبب لني دسحاو سا ىفكالذ لك اهزك ىم ةاعقنو اهمسرو اهعضوب يف راع اذ

 هتدلاوو ىتدلاو نوكحل يتااخ نباتنأ يل لوقيو ىندوي هينئحناكو فلأو ةئامو نيعسستة كس
 .ةجابدو ةبلطلاي درأب ةلمعتسمىهوةبزءلا يلع ىفاقرزلا يلعةيشاح فنصو يرارسلان ما ١

 2 جوغاسإ يلع ةح-ابيدو ىشرخخلا حرش ىلع ةءاخو ةلاسرلا ىلع نسما ناىلع ة6كاخو 4

 ىسركلا ةيآ | ىلع احرشو ةيروامسشعلا ىلع ةلمكنو ماصعلا يلع ديذخلا يلع ةيسئاحو قطنملا ٠
 نينو برأ نعال هذه يف يفوت تحلو أ شىعالبق«لزرإو ديحوتاايفةيضو+لاىلعاسرششو ٠

 .قازرلادمبعنبهطنب حاتفلا درع نيدمحأ ديسلا لجبل لجالاديسلا 34 تامو غيملاعت هللاهحرةنس

 ةطديسلاة:باةمطافو ةقر هع 0 لح 7 اوةامح حاتنلا ديعديساا» وبذل وى رداقلاي وخلا يف نا دكا

 دو#و نامعو نيسحو ند 2 مأيهو ىد شيا ني سح نب د#رصم نأ أ دحأب يلوالاجوزف

 يدنا دءاهدلوأف قب م ركبا ىدذف يلعب ةمطاقةديسساتحوزقونا وحرو 1

 0 ةدمرسه:حاتفاادبعد لي اهدلاوماقأو ريخالا ىدتفاد#دلاووهو فارع *:ل1 ا لا سرقت ديت

 رمصهب فارشالاةباة: نايعالا ضن ةياعب هل4_حوو 134 4 مورل' كلل. ىلا هجون مثب سانملا ضعي يف ك



 م

 0 روصنلامدق و نوتملا ضعب 8 رقلا ظنحو لادم وزرع 16: بوذدب ا ةدمءزلب دل وةزوصنملا

 ردرضحو حالص و ةفع يفهم ةزايح تحت كف
 ملاجلا دمه يخ اولا ادمحأخييشلا سو

 اهنمب عفتتاو

 رخؤ.يف هءاهان |ىتلا هتيوازيف هناك« سا>|ن.دسو يدحاةنسوؤفو يف وئاملف بهذ اهقفىف

 موي لك يف متي ناكو نارقاةوالتورك ذلا ىلا الاءايا ىف هجن ىلع كلسو ةروصنملاب ريبكل |عماجلا

 رادلخديالو دحالموة.ال س :انع عامجالا عمةدثاز ةرهثهلتراصوذيم الثابرو 07 ةلملو

 اد لغتمي واهبرك اذ د/ئاوفهذنعو سادثخسالا هيفودحا
 ماعلاو صاخناءدقتءاوةرك اذملاوةعلا طملابا

 هلاانز>و نب او عسأ هذ طا..دمىلا انرفاساملو
 هيلاانلخ دو ريبكلااهماج ملا :هذاهانم طوة رو

 شوش ريث ل>ر ودوم حح ريض بنا هدرفع لاع شارف ىلع اتااح هند>وؤ هل ر>> يش
 بدار

 سباي زبخوكي رشو كنمكو شيقارق هيناقيطانلريض>أو اد.و اهب حرفوأنب
 نيجحو ةقددطسوب و نبإو

 انعم ثدحتو ريبكن اح يف :وهقاناتسو رسستاما لك او
 و تقولايفان رفاسو هانعدوو ريخيالاعدو ةعا

 د فا 1 وةنساا يف يفوأ لئاضفال عماج نحن ان اودو ةرااهذهريغمرا
 * تاَمو د

 ىفااى رفونيااد# نبدوحأ نب ىناد هم ديسلا هيدنااهيةفلاةمالعلا مامالادمسا|
 هدلاونع هقفلاذ_خا

 لوقعملا رمض> و مه ريغو يداي زلاخس.شلاو ىجلدلادد#خشلاو دوءساايبادمتد.._ءلانعو
 ءاملع ىلع

 سردوهريغو ي واأربلا يسع خ.يشلاك رمهعلا
 هلنكيل«نالا ماولاقاور ز«:براب هدلاو يف

 و ساجناو عءارلاموي لك ىلاي ناك ةءاطلا ىف ظح
 ةقيوس هسننب ىلا بهذي و ءوقيمث

 يذرأ'دوعلو بادح هيقو عئصتلا فرءن ال ناكو يزعلا
 همحر ة:سلا يف يفوتءارقناا وءاينغالا اريد

 ىوحتااهيقنلاغعاشماخيشو خساورلاءالعالا حا ننغتملاةماوقلاو نقتملاةمالملا *# تامو هللا

 دهازلا عرولا عفاقلاطاصلا ناقثايتالكشملالالحو نايبلاوىناعملاوذ يتطنلا ,ىلوقعملا يلوسالا

 يلاةيسن يتوهبلايهناشلا يرهزالا يوام رفاارطاخ نب ىئادصم نب د نب د نب دع نب دهم خيشاا

١ 

 ' ىولملا رصعلا خا ش | يلع رمض>و نوتملاونارقلا طفحو هدلاوءابر يصتدلو قرملا4 يعج ةتببلا ةل يبق

يشلاو ىديعملاوي ديارااو يواربلاو يوالدطااو ىرهوجلاو
 . ير وهجالاو ينبادملاو يايتباق ىلعخ

 ةخيشل اهاراص تح هنءذخأ نءلك ىلعحوتفلاب .مشاوةبلطاادافاو سردو لوقعملاو هقفاايف سجنأو
 ١ سفنلا سكش امضاوت. بناجلا نيلادج سفنأ| بذر. ناكو ةناثلا ةقبطلا ن لا لهأ بلاغ ىلع

 ,ىلءامزالا+ هنأع ىلعالبق» هينيالاوف لخا ديالو رسل اهب يهتني ثي> ساهي اماقمهسفنلىربال

 ةيسمشلا ىلع باعقلاو راهنلاةحيبص جبنماو يراخبلا ًارقدناهل قفنااممو ةعلاطملاوةدافالاو لافت الا

 نأيف كاذ لك برغلاد٠ ىروشنشلاو رصعاادعب ليقنباو رهافلاتفويفوءشالاو ةوحشلا يف

 _ ىنحأ يف يفوت ىتهتلاحىلءلزيملو هنارقأن مءريغل قفئيملاذهو ىل ذافالا لج كلذ يف هر ضحيود>او

 ىنطصم خ..ثاالاصلا ل ضافلاةدمعلاهدلو فاخو ةئسلانهسحر نه موي
 نم هفالس او هدلا وم دق ىلع

 "نها *.



 ظ كا 0
 ناكو يننأ ايفاطلا ىاطص٠خسيدلاةءالماا موحرملا انخعيش ىلع ةيفنللا هقف ىف ةيادطلا انهم ريضحو ٠
 د6تامو 9 هللا همسر ةئسلا هذهيف ماما هافاو نا يلا هرهذمل ةفل للا لكامل ضعي يف شفا
 ىلوقعملا ىلودالا هيلا ه.قفلا ققدملا ةماهغلاو ققحلا ةمالوملا ءاليلا مظعاو ءالضفلا دحوا

 يرهوجلاو ىوللاو يديلبلا لثم تقولا خايشا رضحو ةيلباقو دادعتسا هدل ناكوفلاو ةنامو
 يهو هلاقو دعب ىنطدم هكولمةجوز هحوزو داولا خيشلاب دهئاو ىد.هضصلا خيشلاو يناملاو

 هس راموهب عمت تحأ رموه ىلع ايلاوبغارلا انشأت د#موحرملا ردح امو نيس اهياع قرست و ته ضو 4

 راد 5 بدذو بغارلا لع او يفاوقلاو ضورمعلا لع يف اهفلا يتلا هتلاسر حرشو هبحاو :

 عمجر وردم اخير فلاب ة كماج- هل بتروهمرك ًوهلجاف مجرتملا هيلا رفاسةرادصا' ىلوتو ةئملسلا
 يهل مك و كاف ةماردو ةماهشب ةثالثوأ نم ةبراغملا قاور ةذءش ىلونو ره يلا

 ةيسنلا 006 راؤمللوه رص اوىهونذلا ىلع خلا عهرجاشت ب راغملا صعب ناىلع دولا ةرملا

 لواطتن كد يلع هرذحافهترا.أ مايا يف كي ىلع يل هاكتشاو ىلع خيشلا بهذف لعخيشلا -
 مج رتملا ديدكف عماطا يف ههجو ىلع ةمطل هنا ىلع خيشلا يعداو ريهالا ة رضخح يلع خيشلا يل
 امهفرصو كيب ىلع ريهالا هنم ظاتغاف قالطلاب فاح | مج رتمادل لاقف كلذ ىلع هللاب ىلع خيشلا تك
 نحب خيشلا لزءوقاورلا ةدع.ش.هالوو ينانباا نه رلادبع خميشلا رض>اولاحلا يفلسراو :

 صاذاراقوو ةلالحو ةءشح هولعي هلكامو هسدل٠يفاهفرح» ةيشاارول» ثلا باهم رابكلا خعاشملا 13

 نور ةنزال ةعييطو ةداعمط كل ذراصىتح» دي لسقت ىلا اورداب وهيلا سانلا ماقاي_شاموأ اكار 3

 ةيشاحو للا ىلع يرضخالا ةيشاحا نم ةمفان نشأ وحو تاديشهوتافبلات مجرتمللو مولعأهب وجو.

 لدجلاو قطناا لع يفةخ وس ر لعل دن: ةقدلا ةياغيف مالكا لع يف ىنام ا ديناد# ةمالملاةلا سر يلع

 ثاب الا صاوذو دئاوعلاو تالمصااو د“اونلاب اك يلع دئاوزلا دئارفو دئاونلاليذ باكا

 مو>رملا نع ذخاو كلذريغو سا ةروس صا وذ يف باكو خايشال اهاوفنءاهأقلت يتلا تاب راو.

 ماسناكو أودعنو هب ارد يف ةيحصلاو ةخيشملا قحهليع'ريو1ةالثوأ نيت سم ةعل حا يف هتراي زو هيلع :

 خ.شلا # تامو 9 هللادمحر ةنسااءذهنم لوالا عسب ر يف يفوت املا ةدخلا نمهيفام عم نطابلاا
 ليز ىعافرلا ىنود:_.لا ىفاشلا يف وهلا فورعملا ريكلا خيشلا يخأ نبا مهاربأ نب هللاد_عدقتعلل



0 
 ا هعفني سيل نكلوالوق تلق دق * هعلوب لذعلا ناف هيلذعتال

 هطخم يدنعناكو ةيقيرزلا ةديصقلا اياب> ىلاةيضرنلا قيقحتلا تاراشا هامس عددي حرش وهو
 جرشلاكالذ ينءباظو هءيج هقر> اوهمظن وهفيناصتوةفيل ا عج كالذ عم نع ض ىعأة رخأب و

 يدنع قابوهو تقؤلا كاذيف هنا ىنافلوالا ساركداادع م هدام لع و هل هتيظعاف

 7 ةقي رط ىلع ءامساو اباز>اواداروا فأااو هاش ىلع ليةما,ياع رباصوهو هب رخآ تناك ارو . همتدتو هيذؤت تناك و ةأىماب جوزت دق ناكو هب ريلع لةأو سانلا ةطااخع نع عيجاو هطخب
 عامسسالا ق رطيال مالكب ملكشب راد وسيع لاع سفنإب ب رثملا ةبيجت ةيدرورهسلا ءامسالا
 ض هلاوقأ ضعب رصعلا لهأ ضعبهيلع ركناوهريظن

 اهقاذامه:كلاط ايص * قبابص ىلذاعقوذن ولو
 ةءالعلاةكاردلا هيقفلا خييذلا كتاموإ# نيعجحأ انمحرو دنعوانع هللا ىضر حاص اغأ يلع ةبدتي ةفارقلاب نندو ةرهابلا هللا تايآ نم ناك هنأ فاضنالاو ةلجلابو اهم جوزت ناك يتلا ةارملا كلت نمادلو بقعاوةنسلانملوالا عير سداسيف يفوتو هب رب قلو للعت ىح كلذ ىلع لزم
 '  ىفو ىئاركح الاب ريهشلا ىرقملا يبفاشاا برا سابعا يبأ نب هط نب ناميلم ديسلا
 نارقلادوجو خايشالا رسفحو | باطورمهزالا عماجلا مدقونأ رقلا ظفحو رصم قرم ةبرث
 كيع خسشلا ىلع ر شعلاب هداعاو 7-2 ةدتملا دوش لاعنلا مداخ ىز زعلا يىنطصمخييشلا ىلع
 :ءاللضق سوردرضحو مم ساما عماج ىف مظع لف 2 هزاحاو ىرقملا ىروهجالا ندعزلا

 لسلسملا ىضت يمد سلا | :زذءيش نم مع هريغو ساملا عما» يف سردو يهذملا هقف يف ر«*و هآقو

 سارلالابو دحاو سفن يف ةحئافلا ةءارقبو مسقلاب و ةمحلاب و ديعلاب للسملاو هطر كب ةيلوالاب
 30 تاينادمبلا ءازجا عمسو ةبيلبصلاب نوذييش عما ةءامج يف ام يف رطب نيحيحمصلا عمسو يكحتلاو

 7 فيلات هلو كاةريغو ءاروشاع مويو ةفرع موب ءزجو لينلا هزجو يناسلا صهاظ يبا ظفاحلل

 مجرتملا يلعدسلا ةمزالم يارو ر وك ذملا انخيشب عمتجا امو ىش مولع يف نئاسرو تايعجو
 5 3 هتمزالم ىلع ا ار مهنلا م وف نك هيف امو هتباح رظنو هئاقوا ذك ا هن 5-3
 0 تارف دقول دف نءزيف هلم نكعي ليس ئىش اذه هل لاقو مولعلا هد نع هعاطقناو ديسلل
 00 يزيرملاخ مثلا تام ييلكلا عاطقنالا ىلا كللذ ىداو ادح هيلع بعسو ىلع يل يلع صوصخلاب و امهم لك ىلع 8 كإلَذ معو هن داعكا خسيشلا يلع دادرتلا :زك نع لائاشالا ببسب مطقناو هريغ يلعوهيلع لغتشاوهن» لبقف عايض رادتقالاو نونفلا نم نف يلع 52 كإثم ناف اهريغو تالوقمملا ليصحتب نمزلا ضءب لغشن نا يلوالاوةرافكلا هيف ام تاصحو
 لئاضفلل اهماج ا:_> انافا ناكو الع هللا ىضر ةسيفت ةديسسلا ماقع ءارقلا ةخبشءىف مجرتملا

 3 كغ هذيك تا



 كا 00

تملو ة:-نيعسآو فين نعىل والا يداج ين يف وك لئاضتلا كازذأ
 م طقسملو هاوقنه

ال ىواحعلا رفعج ىلأ امال اراو#ءانفدوهنانساب زوالا
 ناةءالا «# تامووط هللا همح رهيل ءارلغان ناك من

اراشالاو تا>غنلاوذ لءاكلا دعةملاو لضافلا
 ىفنحلا يواماادحأ نب هللا درع نب ىلعديسلا ت

لوو داقوت نمهاهأءدلاوواندش سم وانبحاص رمعلآ طمس
 فلاوةثامو نيعبسو ثالث ةنسرصم يفوه د

 ةبء هلا مولعلا ن.لءاهتمه ترج وتاذاهنا ثيم ئمز لق يف ءاذاع ”ىث ركىفبجما ورهمو ذونالا ىتاعو

هرارسأ بئاجصر هظأو هيف فلأو ه:أرعودت ابرهظاوهكرداهيف علاطو
 داح ناكو لاق ن مز يفهيناعمو

 انخيشءرما ادتب.«يفمزال وهروب بلع سم وأهعمسء ولك طفح ةظفاحلا يوقاك اردادج نهذلا

 ةديتقن بال بتاكللابدأو ىلاعثلاةغال'هقفو بلعثا حيصقاا هيلعأر قو زيخك ىضتصل#ل ١

 ًارقو ةريخ ءازجا هديب هنع بتك و سودماقلا يلع هحرش نم اريثك هن. عمسو هيارد سلاحيف

 نيناعو ناك ةنس ٍناغم ريفاسا# رشع ينئا ىف حيدصلا هيلع
 ةنم ح.يحملا اضيا هلع عمسو

 دعب يلا سمدلاع ولظ نءةءارقلا ةدمو سات عب رايفةءارقلايفةب وان. ةعامجلا عم اكراش.. ةيناث

قا.طلاوىلامالا ب:كو ةغاصلا نادي خسيشلا لزنع ةب وان» سلا ةتس يف لسم حيت و رصع لق
 

 ,حالصلا طخ دلقو ءامسالا طيضو

 ديملاب لساملا عمسو هترتكل طبضلا تحن لذدبال اهكلذ ريدغو تفي رصالا قلئاد و

 ةيفوصلا ةقرذ هسبلاو ةبحلا و يبيجيف وهاهو هتتكوار لكل وق, و ءامل قرمتلا نيدوسألابو

 ةيريرطا تاماقملا اضيأ هلع رقوهكردأف هعضويف ىدفصلا

 ءزجو عاجلا عمديشت لبعت نيمست ةنسيف دئاسملاو مجامملاوةتسلا ىنكلا لئاوأ هياع معسو

 نباتادنادإب و ينالا تاينادلب وىمجشالا طب رش طين
 جير ءاروشاع تاج و اسع

 ىرادلاو يراخبلا تايئالثو كلام نبا يلاوعو دهفن امي رة فرع مون: ثيداحاو يرذنملا

 نه .ىلاعلا مجرتملا فرو أزج نورشع يهو اهءافتب تايعاخلاو ناددلا رابخا هذ عر

و.هءزالو ءانداو هب رقو سورديعلا ديلا انخيشب عمتجاو لزاناا
 بتكا ئم ءايشا ةيلع أنق

ا ىلع لبقاو رعشلاب قطني راصودياا لامو ةيفوصلا
 راص يت كِلاذك لازالو فوصتلاو بدال

اركى ف قافوالا ملعيف اباتك فلا و لاع مالكب ملكتي
 جزعماو ديفم بيجت قس .ىلعةفيطل سي ر

هفك ةحار ىلع هعضاو دغاكلايف َقذ ولإ لزعي هني أرنا 1 ةداحورلاب
 هضعبب فلي و شفت ريف

 ملع يف سرامو ادباكرحتيالدعضو لذم يلع هعضوو هريغ هذخا اذاو ناك اك هسفنب طش م

 ريغوةدملاوريمفلا نه نيئس هيف سرامملا جرخ:سالاههنم.جرذتماو هام كرداف امايأ لمرلا

كلنلا ىف سرامو ةةشم ريغ نم هدعاؤق هيف صقل اراك هيف كااوت وع رم كالد
 ثاي

 بئاكحلا قب وز نبا ةديصق يلعح رش هلو هريغ ىقو هيف بندصو ذاك ىدتأ ناميلس عم

 اذوا يفأا يدادغلا
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 رسملاو نابلا كاذب ناع ماه ا رك تكلاما حسلاو ل الاو
 مزنسلاو ىلا ةانح ماركلاب ذل * جشوهو ىكللانسح ادشاموأ

 .يناشلا يزي زملا عواط» نب يلعن, يلع نب ىلعنب ىلع ملاصلا لضافلا مامالا خينيشلا 8 تامو #
 ىرذ دلاو يميحسلا دم خش .شلاو يزي زماا ئطصخيشلاك خئاشملا ن ءيلوالاةقبطلا كردأ ىرهزالا

 سمش لهم اًنوردارقأو ةبلطلا هب عفتنأو لهزالا عمالاب س ردو مهياعهقفتو مها رضاويولملاو

 ارويصانسءاناسأ انو سوردلاءاقلال رسع٠ىلامو لك أبو قالوب يف نكس ناكو ىننحلانيدلا
 *» ثامو ِِه هذ.ه ناعستو عسأ هن ىناثلا عسب رعسأت يفوت هللا لها يفداةتعاهلاهوفءاحيضف ابستح

 انبحاصدلاووهوءار ةلاب فوردملا عاف رلا ىردبلا ىضو وعلا نب ىلعدلادوجلا كسانلا حاصلا مامالا

 رمعنب دم نيدلا باهشءارقلا خسيش ىلع او ونا رقلا ظف-و رصمدلو ىردبلا نسح ديسلا ةمالملا

 ةبلطلاهيعنتاوماورالا قاور.وهزالا ع.اجلاب اريثك ةعبسلابنآرقلا أرقأو جرختدبو ىطاقسالا .
 .لضا لارايتخالا 46 ثامو كالذريغوت أ ٍاحورلاورارمآلا ضعبب ةفرعم هل نآكو ةقلط دعل ةقلط

 رايت>ا شاب يدتفامرح؟نأ الا فورعلا اغأ شي ورد يلوم لصالا يعؤرلا هللا دبع نب ىلع لجبل

 نس. موحرملا ىلع هدوجو طخلاب لغتشا ريغص وهو هدنع مدخ هنوكل ناك ةيشيؤاجا ىقاحو
 لزم يف اساجيدل مف ءازاجاانوكيملو بحناو هيف ةرهمو مخ ةقبطلا كاردأو سنالا هللادبع ونايضلا
 .ىدنفانسح> هزاحاو نيطاطألا نه نفلابا رآهبن عمتجاو ةداعسلار اد 58 ولا اغأ يلع مو>رملا

 ةئس جو ازين 1-1 هظخمتككو شب وردي ةلوادوبثءامويناأكو ه .ااراشللاغأ يلعي وم ىدشرلا

 .عمدجاو رصمملا داعؤءايشأ مهن ٠ ىتلتو لضافالاا ىلع نيءر 2 ار اردنا نيعنسو يدحا

 يف راصو بدالاب هتياندب قاعتف يحافغابا,شلاةذمالتدحأ ىتاوخلاز ع نيد هرمصع بيدي
 : لع ينعو هيرب رخلا تاماةملا نم لمحو يناجرال ا دنا ضف نهةلحوهدئادقوهرأ هشأ نمةلج هتظوفحم

 انذي.ش فلأ هلجالو اهواي اًءادناكو ردب لهأ ءامسأ ظفحو هيفبءآوهربك ىلع هظفش نأ رقلا

 الذل ىعم ىنيشتلاو اضازك نيرشعف ردب لها 0 حرش يف ردملا حرش يضت هد ديسلا

 . نيدوسالاب]ملاو حيحصلا نم سلامه ياععمسو رص مدقذ:٠ زوك ذملا مزال واسارك شي ورد
 ' هتبيربتج وزو مجرتملات ها دقو ظخلا ىف روك ذملاا:ذيشهيلءدو>ويبلامالاو لءامشلاو ديعلانو

 ظ .ةرهاصماوةباسالا تاصحاملو 4 لع هللأ حستف ىلا رلخداولا مأيهو: هةيغرب نيعستو سخةنس .رخاوأ ىف

 احالص وان دواريخ ه:.تولب هنرشاعالو شياعملا بأ, ّ لئاطعت و تقولا تعتل ىلزءم يلا هلا يعن هتلوح

 : ةوالتب ليللا لمكي مث لفاوناا نءرسستام ىله ف اليت الو »ىلا لتبتيو الماقالا ليالا نءماني ال نأكو
 هجولارو:هةبيشلا مظعبايثلا فيظن تءساان نسح ناكوةلزنملا تاي "الا ىناملربد لأ عمة أ نارقلا

 .يلع اسي 5300 اروض> يلع امزالم ةيئاحورلال وبة٠ ةيوطلاما م لكشلا بيهم ةعلطلاهرجو

 ال



 اه 2 0

 0 0 ّط صغو ا 1 0 نرحكثو

 مهر مرد تاساك نه ةفالسا فرص افشت م ص الخالا مدق ىلع مقو

 مهرمسل ماك اومهجبنىلعجمناو * مم ”ةرظظ سدلاو مهدوهع طظفحاو

 مشلاو سس , رصتأاو فوضت 3 لهأ د مخهوةوجولا مالسعأوةادطا مه

 ل وجر اه لان مهمأ نه

 ةذللاو يملا راح ايلا ضي 37 ديد نيدلا دوسأ فونالا مش

 م ومس نمل يل وط برحلاب * ارح مهادأع ن نمهللا نذا دق

 مالا رئاس نم ص ذوأب نهو 2 0 مح مي

 ا دجملا بر 1 فادو دن هم لاككلا مأق هدا يدل 39

 مع اه ليس نفذ ةمامغلا ضيف تنزذ هبا ةياحاق“ نءفراعملارس

 ملظعلاو لضفلا ر وس ةياثملا ردب ها

 ملكلا يف لاثمآلا هريس دمحم * تبرض يذلا درنلا معلا دحاملا

 مدقلا نه اذه ةري> لصاوب «ترختنااع تزافدقدوااءسيرعثب

 معملاو برعلا يف بقح هل: * تحمسامةللارك ذبملايللا ىحي.

 مدق يلع احمسلا ةيفينللا يفو * دحأ هلث. يناف ىتتلا اذه
 متس نم شيل اذكه نكي نمو * رغد نه تاريلغا يلع فوكع هل
 مزأا ةدش نمال مزال ةدش نء # هتءاط دج نع تمادازسشلا

 مدعلا نع انيثنم هللا ةعاطل * هتاقمل ىعوي نا مولا مر>دق

 م.ها ىلع تقاف ىرولا ُك ةموذ * هداصم هيدده٠ لب تقولا رين»

 مهو الو بير الب دودحولا و * ايو دوهشاادرفاير_ذنلادخاواي

 مخمو ءدب يف ةداءسلا يرأ #2 هيا سيلا كس فقول

 ميش هدراب لالز ميدسقلا فرصلا نم كن ر 0 | نويع كتظ>ال ذا
 مستتاوضرللا عييسو تقو ىنسفح © هلهان. تباطن« تقولا بحاص نم
 مدي ىفو ده> يف دعيلا هي يدوأ * دقن بازلا قاتش٠ كالدوب كراد.

 مترسا جاتحال جرم 1 ا د ابكنأش دوعلاو ةدوع انتدوع

 ميدلك لازال هييسم لبني * هريبعحاف مالس يكزأك دلع
 مهلك قلأا ريسخ رهطملا ىلع * اهعباي مياستلا عم ةالملا 2
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 : أوئعفق هس وياقلاباجنملا يبًارحب رج مقودهيفو عساتلا موب افولا عرذأيفوأى حمدا زلا تاعفد ترمتساو

 نيدونزج الفلا ارم وب وراق خي 2نراوتلا لنا ةةسسولرو نلف لل لاف 5

 يش كلذزم عجن لف مايآةدمهدسةجلاعميفاو رمت ماو 5 ربا ةميظءادانوأهل

 كلذوجاجحلا و لمحل, كيب ىطصم جاها نيمأج 2 لا هوو ) نايا ومرح عقوكلذكو

 مدخلا بابرأهتبحصو ة ةيشي واط اادخةكرفاس ( ( ةدعقلار يشع نماث نينثالا موييفو )لاوشىرشع ىناناعب

 . خيفلا فب ون رك ذهل نمة سلا هذهىفتام نهامأو# عا يلاعت هللاو اشارلاةاقالملةي ردنكسالا يلا د
 لاح دحأ نبدم نب نس نبد# خشلا رمعملا ىهاملا طباضلاد وجا يرقملا نافتملا فر اعلامامالا ' 3

 دونمسدلو رينا, فورءملا ىرهزالايدونمسلا تولملا مث يدمحالا ىنفاشلا نيدلاردب نبنيدلا 1 ١

 هر سوو و ةعمرمجو صهزالا ع٠ هاحلا مدقو نوتملاضءبو نارقلا ظفحو فاو نيعستو عسن ةئس 3

 ال ادع وبا جبل مهةعاج يلعهقنتو يلمرلا نس نب ىلع ”ىرقمل مامالا ىلع نارقلا 5
 ينيلخلا دع نيد فاد ءيبأو ي ريدبلا داح يأ ىلع ثيدحلا عمس و ىناو:كاافطدلايلأ يلعخسيلاو

 ةقي رطلاذخ و نيزخ + 1ينةليةعدم خيبشلا كالذ5هزاجأو فاأو ةئامو نين الو نيتن اةنسىفءزاحأو

 ةيول اة قي رطهنقلذ يركبلا فاطصمديسلاب عمتجا رصمدر وألو يد. الا لفن ز ىلع ي ديس ىلعهدمبب

  هيلقروتوءايحاف هدهع هبماقتسساو هياعهرظن رصقف ىنفح ا د نيدلا سمش خيي شلا ىلا ايوضناو

 قافوالاوةجريازلاك ةبيرغانونفلا نمل لصحوهيلاالا فوصتلا ىف بستن نكي رفهتءضافتسا م

 كواملاوءاسمالا سانتي و ىنيثماب ف و رعملا وهو ةئاملا ىف ءامملاقفنول زن اكو لاجرلا نءةدع يلع

 ًارقأوةيلطلاهب عفالاو نا قل ارقادقو نفلل ل هاك ذامزتخةد رغاق راج دف تادحاو هنمد دال

 ةزاحالايفابعه ص ناكو هنعذخالااورثك اف رخاوإلا يف ةبلطلا ضعب هذتفايلاعم د :سناكو ثي دما

 2 ةلسارملاالو ةقاطااةزاجالا ىريالو هماهب هيفةزاجال ا ب باطي يذلا باتكلا هيلعأرقاذاالا اد يجيال

 قةقي رطلاهذ هو كاذب ضري ف ةزاجالا ه٠ نوبلطي اولسرأ:ديعباادال .اىلاهأ. نم هعامج نأ قح

 : - قاف الاف هنرهش تمهذو نا:لايد كاريشاوَنا ثااه لاىستناءرخ جا أفواج ةرسسعنامزالاءذه لم

 2 ا ملا ءيفنب ردتااورك ذلاىلا اعطقناو ءرصب فك و قارءلاوماشلاو مورلا |نمايادط|هتتأو

 لكن مسانلا هيلع تدفوو انادي وصلا نألو بداصلاة قي ودبل ةنطملا لخاديسؤملا ل

 تازاجاةئيه يلعامظن تا زاحالا ب كابر رات اخ اوذا دجالابدافحالا قلق ح رمي وةهج

 ل جال اهافاو نأى ا ديقي 32 5 ذا قاحدقعإو دعا !وىدب ل زيلو قب رطلايفممذمالتلةيفوصلا

 ةقصالملا ةي دازلا ىلاديعأو للاب تي زالا هلعوسو نفكو زب وهنا دهرا

 هرف ىكملا ن نسح خيش !!حئادم نم وهلم 00 ؟اضفلاعومج يف فاو فسالا هءلعرتد و هلأ

 ملفلاو تقولاىجادحي اسم موف * متلو ىملا ةاح ماركلاب ذل



 ان

 اناني ةننيع ا

 |هنم معطقو نب رحببلا نيمأاغأملسأو بل مهخأ ادب ًااغأد دئاقاهال وتب الاغأ لعل ز زءنا لاق كيب هارب از

 يواقزشلا كيب نامثعباط ( ةرخ ًالاىداجر هشلئاوأيفو 00 -االا هعسوامواغأ د ئاقلمأ

 بارذ دالءلاناف كالذ كرئاو لاملا نءا ذك كرطءن نحل لاقو كي  مهاربا ضرب رف اجرجةيالو
 دعا ارفاسههدانحا ًاودكلامعر وك ذملاك ب نام. ؛ءجرخ (هفصتنميفو )ع وهلا نما راما

 هيفو عوجرلان 0 هود ربل ةءاجحهلاواسراف ةداعلا يلع كلذلا ديل ت ة'سليملو مهوقل عمسي موه سفنب

 كيب يلعتام ( سيخ امويىفو ) ءال_فلا سمأ سانا سنو تاما كلذ كون وعاطلابنانوملا زك
 ريهم و يئيعلأر هقةيحانىلا مهعجأ, اوجر ئءارمالاناكو كيب مهاربا هلع جعزاف يميهاربالاهظابأ

 ىفو )ءمتويىلا اوعجروبع رلا ويلا, يكيلام نهريثكو كيب لعتاماملف كلذ نءاف وة يدقلا
 هتني ىلا كيب مهار .|مج دو احرجما ادراك نيج لا رمل و ا دحالاموي

 قو ) نوعاطلاب توبنوب اك ب ناميلسأهإ تام (هِفو) ماقماق كاذذا كب مهارب .ناكواضيأ

 يل أديدجلا رصمأ شاب لوصوب ريخادر و ( نابعش ههةنهيفو ) نر اع ( بحر فصتنم

 تانآَو إبلا لهأ نية 0 الابن ماياانهدو رو وق قو وةدجاشاب كلذككو ة د . ردت

 00 ق عارضا هو ةماعلا راثث راد رسلا عام أضع هلتق ةدإبلا لهأ ن م لبتق بيسإ رادرتيلا ا

 هنون رمل م هو سأرلا فوشكموهو دإيااةباوقاطو هديل فصااوةاحو ١ را> يلع هوسرحو هوناهأو

 كيب مهارب | ىلاةعامجم .خمرضحو ةريحبلا نان عني ةنتتتءمقو (اضي ًاهذو) تالاعتأاب هنوعنصتو

 قئازتو هجع م .هذخأ 5 كدا رمد كاذيف كيبدا سم ملك مهب ءاصخ ىلع ةناعالاهتءاوبلطو

 نيتئماعم ةلفغيف مه و هب نينرعدملا ىلع محهؤ اليأ ب كي هاو ماصخالا ةعمأطا وة ةريدحلا

 ( نامشةياغيفو (غ اذغلاب رصم يلا عج رم * يمانغأ مهل اومهيشاوم بهنوةريثكك ةعاجج مهنم لتقف

 اوكروهولباقو ع املا باي رأوة شي والا دختك اغأ ىلع كرف قالو لحاسملا 58

 صزالاب زينطاقلاو ني رواجغلاءارقفتراث ( ناغهرةرغ فو )سب وسااىلا رفاسلةيل داءلا ىلا هئئحص

 اوةلغأ كاذكو مويلا كلذ هينلسب رفةعجلاموي كلذ ناكو تاومل هلا هنماوعنمو عماجلا با وبأاولفقو
 قاوسالان نو« ريزور واجلاو نايمعلا جرو ىنيسحلادهشملادحس»و هل ةرواغا كسب دة رده

 مهمثاو ر عطف كالذ بدسو ةقوسلا لذ اًرأوةيد ءطاع كا ذيفمهح .وهريغوزبظانمهنودكامنوفطخ و

 ةسر ديلا ناظفدع: :-«تاغأاغأ ما رض ءاشعلا د ملاثالذىلع او رمّتساو ةدا: ملا م زايخاو

 ءارجإب مه مزنلاو مهدعوو مهع«ماكتو ةهافسا ايف.مملا راثملاوةقو رالا اشم ىلالسرأو ةيفرشالا

 عرب مساتث ققناوملا لاوش ره نءاث ( دحالاموءيفو ) دحاسملااوحتفو كلذ ه:ءاول. .ةفممتاور

 نمتساوأ, ثكداذ قد زيرو طف هانا لا ٠ اهيفاهاك هداي ز زتنااك و كرابملا لبث 'ءافو ناكى ه.قلا

 عرذأ ةثالث زءزذك أ ةدحاوةلبايفداز يرسم رهش ل وأ ناك الغ رضخأءؤاءو سيب أر ه* كوطي



 ا
 ىذلاةحاهوا_راؤقلاسزلا تناوحا اوبتكو ةعاطلاو عمسلاب اوب اجاف كالذ مهفرعو ءارمالاو
 يفو) هرسشع ىداح يف نب كر اغأ ياسو ىجرالكلا كيب دس نأ اضي أر فاسو اهبرنشخ

 ةنهادم ناكهحام نا ليقو لد> ىذلا حاصلا ضقن كيب مهاربا ناب راخخاألا تاصو' هئيرشع

 رمح ( رفص سداس يفو) 0 ءايذ ذاب جتحا تع املف كاذنودن هل مثال ضاىغال

 ”000 فيستا فو هعم او رمس-| اما ملسو كيب ناميلس نا 5 ا ريدردلا خيشلا

 ءالغلا ٠ ن٠ ةميظع ةقشم ةئدلا هذه يف جاجا لصحو كيب ىناعدهم جالا 1 عم جادحملا

 ةالصلا لضفأ اهبحاص يلعةروثملاةن دما ور وزر ملوةديدجلاو ةيدقلا مه دناوع باول نأ رعلامايقو

 بناج مسهنم عطقناو عوجلا ن: :ماهبلاو سافلا نم ريثك ملاع كللهو ليسلا عنا مالثنلا نو

 جملا ريمأالا قبو مو ريصقلا ىلاسي وسلا نمرضحو مزلقلاىلا بك ارملا يف لزن نه مهنهو مظع
 نء مهؤلتقو مهو_مو كانهمهورصحو ةبقعلا حلطسيف ةب راغملا جاجحل نانرغلا تفقوو هعارتاو

 ريهأ ةاقالا ءأ مالا جورخو جلا لوزن ءادأ :أ يتوراقنأ ركع ملا مهن جالو م 00

 2-3 بهذوةينااب هيخأ ىلايهذو انالا كيبناهيلس 0 ىلاولا 52 . مهاربا ب هج 1

 00 001 رفا ( رفس روش رخاوأ يو ).امايآ'لاخلا نكسو هيخأ عار ع ٠ ردع نآك نم

 ناميلس م,يلا ريضح في وسىنب ىلا 1 املف حاصلا ديد بيب ريغدلا كي بوبأو رييكلا
 يلا اءيجاوعجرو حلملايلاكيب مي هاربااحا مم ه 'اعدتساب رقشالا كيب نامثعو افالا كيب

 رض كلذ رثأ ينو كلذب تانئاكع لاملا تيب انا نيدح رمؤج (لوالا عسير ليا يفو) ةيذملا

 مم مداقت كيبنامثعا كسب دايمءدقو كبي داىم الباقن رقشالا كيب نامثعو ريغملا كيب بوبأ

  ريكلا كي مهاربا لصو يناثلا عسير عبار نين:الاموييفو) اناث ةيذللا ىلا كيب بوبأ عدجر

 ءاسمالا يابو كيب دايم هيلا ىدعف ىلب رغلا ربلاب يريسبْلا يداءم ىلا ءارمالا نه هعم نو
 . مهاربا رضضح مثكي مهاربا مهرثأيف يدعو رصءيلااوعجرو هيلع اوملسوغياشملاو ةياقاحولاو
 2 ساجو هتبب ىف كبب دارهاهتيردعيف هيلارمضحو هتدب ىلا لخدو رمعم ملا ءاثالثلا موي يف كيب

 ' اشايلانءماخلاكي مهاربال ترضحو ناويدلا لمع (هرشاع دحالا موي يفو) ةلي وط.ةه> هعم

 ' كلذكحو هدي لبقو كيب دارم ما كلذ دنءو خعاشملاو ءارمالاو كيب دارم ةرضح اهسلف

 اك ناظفحت تاغأاغأ ىلع دإقت و ناك اك ةيشب واحلا | ىلع دلو ءارمالا ةبقي

 1 ىلع يمارتي راسو مظع قلق هل ل_عحو كل. دارمءالو ناك يذلا انأ دْئاق كالذل ظاتغاف ناك

 1 اغأ ىلع تاتقالاو ىهنذه يلا اودري لنا  لو## رادو هبص:م عوج ريفمهياع عقي و ءارمالا

 3 جيف دل نمدسقت يلع فاخو اغأ يلع شح وةساو اغأىلع لزع مدع يلع كب م.ءاربا مممو



 - هال - 0 ل ا يس
 اوبهنو ناصمرترهش يف هيلع ضيق نم هل اواسراف طايءد نءمجرتملا ىنن يلع اول ف ىرهرجلا
 هدالواو هناسأ عم انايرع انأبم هوازااو ديقلا هيج رو هتبثريف اوعضوو هرادوهلصاو> ن.ءةلاوعأ
 ةرامأب لة تساو كي ىلع ةلودتلاز نا ىلا اب رمتساف ماشنا سلبارط 0 هوارأو 0
 ناشىف كيب دم ىزغاا نيدلا مي م ملكف مالسالا ةرمهن يلا لملاربظاو كلب د6 رصصم
 قم رعملاو لا ليا محلا وساجملا الذ ىفا رضاح تنكو كلذل ييجي نأ داكن طايهدىلاهءوجر
 نوكيورغنلاب نيدسفألانءهنال ةباحالا مد.ءءىفةراشالاب ريمالا نأ زمغي ةلدسا 006 فوقورااعيب

 ةلودلا تريغت املف ةباجالا ن٠برقناكنا دعب نيدلا مهن ديسلا فوسف كراججلا لبطعت يفشل
 يفوت ىد هل رمعماو رغثلاىلا عمجر مثام ها يش راصوهنراضن ترهدو هلاح رةهقت دقو 2 انيلع دروو رذثلا ىلا ممجر اروك له ايش نكي مل هناك رمع جاملا راصو ةيضقلا تيسونت و

 هميياعالا لغتشي الو عوطتلا ةالص نه ريكي وراك ذالا ىلع موادي لاح هللا عدل ناكو ةئسلايف
 انك فسو كوامهلص أو يواك ربلا ادذتك مهاربا ليلخلا ريمالا «تامووإليلاعت هللا همر

 داوجو هرخص يفنا رقلا أرقو مهقاح و با. يف ىلونو ملي ةدايسُ ا ي واكربلا نايزع

 2500007 ردو كيلامملا يرتشاو هعايئاو هثيشا دس هءلا مهل او هدرس تدب حعافأ هتماهشو

 فراعملا لهأو ءال_ضفلا يوأ٠ هب نآككو ىخذاملا نزلا نسا كرداو ط1اديوحنو ةءارقلاو

 جيتحأ اذا مودعملاباتكلا نا يح ملءونذ لكف ادح ردك انك نقاد نيطاطخلاو ايازملاو

 ةرخابولقنلاو ةعل اطملا يف عافتنالا بتكلا نه هنوموربيام سانال ريعيو هدنعالا دجوبال هيلا
 يفوتنا يلا لفاوثلا ةالصو ةعلاطملاو نآرقلا ةوالتيف هناقواعطقو هلاح مزالوهتيبيف 2ك
 ىلاعت هللا همحر هراغنذودتك بدالشوا هذه 1

 هلوقب مساقخيشلارصعلا ببدأ هخرأو كرابملا نينثالا مويبماعلا لوتسا
 مهلك جرف هللاف #2 اورشاسا ره لهااب

 مع هللا لضفب ماع * اخرؤ. ءاخرلا قاو
 ةعارللا نايرابخالا تءاج (هعباسيفو) اليلق لالحنالا يف ءايشالا تذخأو قطنملاب لآفلا ناكف
 يلج قوز مو اغالا كيب ناميلسوريد ردلا خيشلامهوحلصلا نأش يفكي مهاربال نيبجوتلا
 0 : 8 هتداع ىلع وه نوكينا اهنه طورمشب باجاف كلذ ناش يف هءماوماكحتن كي مهارإب اوعمتجا

 كيب دام عمج ةبتاكملاب لوسرلا لصو املف هيصم» يلع ةيشي و اجلا ارؤيتك اغا يلعو دليلا ريمأ

 « ىن قرج-ا/9 ظ



 : ت0 ا 7 و /
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 م ضريح الا الملا صر الا ةيزالم وترامب «بيط عم هللا ىلاهجوتن _بحو ةدابع

 - ةفارقلابن فدو هزالاب هلع ىلصوأ:ءلان هيلوالا ىداسخةرغ '”الثلاةليليف وت يت جةحةدم ءاقسسالا

 يهذوارزا اعالاة اين ءلصحي 0 ا ناو يط جلو ذنبي

 . شي واحشإب نيس>ديسلا ليال ل والاو ليبنلاهيجولا *# تامو وف بهذ ثيح هتارفسىف هعمجام
 , لئاضفالاهماجان_حان اذ 'ناك طاطخلا ىدنفا ىناصم نب| نا رح“ اك مهاربا نيا فارشالا

 .فيرشادودوعابطلا ف ةولأ ناكوغراتلايفاصوصخ وُنونفلا ف ةرينك اب ا اوايازااو فطللاو

 هللا ادذتك دم ريمالا #* تامو #9 ىلاعت هللا همحرهل.:ه هدعب فاخيإف قالخالا بذهم سفقنلا

 .نيسحد عمن متدسب م دفنا 0 لا و يجب ' وباصلا مرح د كيلا مم هل

 .ةمايشبا يفراسن بهذلا بأ كيبد#ةيئادختك 3 > مدا يف فرتيوومنب لزب ملو لوةةملاكيب

 , لاعت يح عابت و كيلاممو ةونعهل وءاىمالا نءاد 0 الحبملزي و ةهارسصو

 وسما رطلا باه ولاد ءنبرمع جاحلا اصل! قودصلا ريما رجاتاا# تامو  ةنسلاهذهىفتامو

 . ماطلكيف هلا آي ناكف ىنفلا خيشلاب ضةخاورجت,وهو ةدم طايهد ن كس ىطام٠دلا لدالا
 بح وبموقيو م 0 21 نا طن اع ءمركيوايدهابهلساري وهروزي

 عملك ايمن ولكي ا اداممييلع مد اما طق فويضلا عملك يال هنا هتداع نمنآكو مهمارك ا

 ْ * قود نبروا# نه ريث +5 ه.لعدفو ناضءر رهشب رفاذاوةءورملاو عضاوت هال ن ه اذهومدخلا

 . ةقفنب كلذدعب مهله مث مارك الإ قولا هتئضقن تح دنع نؤديقف ءريغو صزالاب ماودلا

 "الماس عم ةءدضق هل ت تاصح نيناو ثالث ةئسس يون رود هدنع ند دوا

 الاس هلاوتكف لا يشار بخ ًاورصيلارضحت ةبسو يعذلاهيلءلواطتت رعتلاب رادت
 انين اباوحه لعبتكف دلاولا متل لا كرار اوع د لا لعيتكو يوت يف

 ١ ةمداحلا هذه لثم ف 0 ربح خيشلل عفر لاو -نع اباوج ةيريخا ىواتنلا نه هلقنو

 1 .ذاناكو «سن: ىلع افوخ رمع جاما روض- رثأ ىف ىنارصنلا كلذ رم>و كلذ وحنو ىعذلا قرحي 5١
 1 تع نأ دف ردع 0 رايك ةنوعب خيشلا ةعامح عم لغلشاف ةيوق مالسالا ةكوغكاذ 2

 95 1١ ىلاق ىف يوعدلا او اكوكش خ يشلا ىلع اول_خداف لاملاب مهونتقو ماقتنالا لوصح

 5 غوةحماسو .طاص ب استلا دنعإ هئاو رضع جاحلا اهاعدا ىلا ظافلالاب هب مل هنا كالدو

 ١ ,ناسسح خس .ثلا هب دامت هلع ةباتكلا نم متماف كارلا يل 0 كلذيبل والا لاؤدلا

 ليش اورو م فرط نءرمع جالا رطاخ ريفتوادبأ اناث هيلع بدا 50 رارلا
 )ليلتي هيدا هذه دعب خوشلا ت !هويفار مهلا ريهدصو غادي مو طايهد ي ا رناسو هيق هداقتعا
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 ع 3 نيث 0

 ري ا و قزر هلا هناك همايأ 1 ىرامللا نأش عفتراو كيد ىلع 0 ةساب ر كاف



 0 ظ
 رداقلاددعنب زيزعلاد سبع نرد نب قيش رش نب دج نب نا 7
 مه دبح ةذاحملاو ها لاو ةداسلاوزع )| تدب نم يزيحلات نب نباب فرعي وايرنصملا ليجلا قىنيسحلا

 عسسلاب مهفزيمو 4و رداقلاة دانا ةخيشملةفا يا كازا تنتاك ير

 راصوازفأو الن > هنم هود قح علا لفتشا -_- مجرتملاناكوزعلاوةورئاابروهشم» ىسوملا هاظ تعا

 عامجتاو ماشتحاوةبيهوةهاحواذ ناكو عورفلاو ”لئا ملاوتاك!اراضحتسا ىلعا مب ردتقي كلم هل

 هقاةدحر قوت ةها زال نارحالا ضءنو للا مايأ يف هيلا نو. هذي قانج ةك ربب لزنم مهو. سانلا نع

 نبيىلع كلاسلا لاضاق دعلا 4 تامو 9 :قلاخعادب عدوا هوخأهبصنم يلوتوةنسلا هذه يف نلاءق:

 5584 هيب نب دحأنب مهأربا نبتفسوي نبدأ نإ نمسح نب هللا لع نب دح أن ىلع نبد## ئبرمع

 مدل ةوانقب دلو ينيسللا نإ ر هلا يوادة!|محرلادبع ىد بس بطلان نباد# نب بوق! ن:ناوملس ش

! 
١ 
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 تروسيلا ةدجن بكر ونهر هل ادروفةايسلاه يلا بمبح مثينفإ اذاتسالا نعةقي رطلان قلتو رصم

 يبأ نب يلع نينم .ؤملاريمأرا زادهشملال خد مماركلادهاش!نمامهبنهرازودادغب وةرصبلا يل اهنمو»
 ءاغدحأ :ناطاسلانعمتجاو راه دقو _ 'ءاكو نين زغي ا منموناسارخ لخدم“ هسنعهللا يضر نلاط

 عمتجاو سراني ىلال صوف ناليسر حيي لا كانه نم بكرو نيءرحلاّلادام متءاطغلاهل لزج ًاودمرك/ اه
 اند رع نميلاملاراسمل نير ملا ىلا عجرم * ةواح دالي ىلا بهذو اهتاظاس

 - رط يلع رك ذلا ق واح مه. دقعي راسو هباو. ساو مهنع ذخأو اهخياشمب حيبتجاو ده 0000
 ةنس نير * عر ةتييغ ُع ا ناو: نيتنث' هس كالذو ريع« ىلا 35 * نيمر املا داع مث 5 00

 |دئئازاماركآهمرك أو يلاغت هللا همحر ماه برعلا خشب عم جاو ديعضلا ىلا ةئدلا هذهرتسأ يفا هجونملأ

 مزاقلا نمنيمرحلا ىلا هجوتو ريم ىلا عجرم اروهش كانه ثكموهمحر لصووءدجرازفانق لخدو»
 دحأ ن مها يباديسلاةمالعلا كاذذااهماماناكو نابكوك يلا داعمث ءاعند يا عاطو نميلاي لا رفاسو

 نسحيلاهتسا ودب ز للهأ نم ةعاجحةقي رطلاهنمنقلتتوهركذ عاشو «يمأجار راسا
 ١ 10 لاجلاب ٠ نعتيلابةدلب ىهو ص نع ز ئمسآ ةذإ» ةي ديرزلا نمةفئاط هبارادمو هنرك اذه

 و0 مه دنع رك ذلاةقلح م اأو هوبحأيتح خب لزب لذ ةيفوصلا قرط نولوتي الو زك ذلا

 ل نيمو عبرأةنس رعهم ل دوو سيوس ١ يلا ءزاةاان ه بع 5 ىو هده لأ كانه نم «عجر مت ٠

 موم لا كلذ ل بق هرأل وهب عمتس [ةناكو هياعادما سو ىذت صد.سلا انخ يش ةبحصب هيلا تيهذف ةيلاما

 3 0 اساسا افملاس 0 00 ةدوملالاك هنمتيأرق 0

 ش
١ 

 ار نم قالو. 0 لا رمهحو و 0 يو اصلا 0 خيشلا ةقالة

 ١ ِق هلاح ىلع لازاموارا از دالأ اا نم ىناع دم دع لاءدلوهيلا تاو رصمب جوزت مثءاع دةسا نوذيوءاعدتساب ْ



 د
 رسآ يف مونلا ةيقر اهنا ىلع * هنوفج هتوحام الا مقسلا امو.

 رجحهلاب لباقي نا الا رانلا امو * روك قيرلاو تاذلا هتنجوو.
 يرعقلاو قرولا حداص: هياء ىنغا « هلظط فيس ءدقنمفخنملواو

 كيسا 3 اذهو ودغا هب. اذهف * هروء-ثىلابالاو يح.ص هام

 ظ رصلا ن معو هىلوذع لقعو # ةلاقث لوذملا لدم هفادراو

 000010١ ريشلا ند ليؤطلا الآ هرعش'امو الغ  لطاك نسألا رفاو لات طيس

 25000020  رهظلاةلاحيف ليالا دادوسا ىذ: * ههجو روناحدلا يفوإكاماذا

 4 ىردن ال ثيح نهناص ءالا ىلع تنغف #2 يمل 00 ءاص سمشااروهطظت :ظو

 يرمع شقت !لوقأ اموي انحام اذا 6# ىتناو ةايحخلا الا هل صو امو

 رجالا ةر غ يف ماد داّةتعا لايم + صاخم تايب اكيردلاه -ظفل يح

 رث- 1و مظناا صاز- رعد يحاف> * همكحح ىبدب ظافلأ ىريرح

 رطقلاغا هزم ضورلاك العلا عير .# ًاهلضنب اعز ةلاندحت ءازخأ

 يرقملاب صخ ناو اهيف ةيسن هلا # الكف مولعلا نابلاب .ىذفت

 رمصعلا فة ااس يف نامات يدتها ايلا « :ةفنرزاح دق تدبلالا بح نءو

 0 رصعلا ةخارال سننالا حار 'ةجينب * قد,هتحور  ندنحلا دباماف
 5 0 ركشلاو دءاحلاب وهز 00 نء « ةلاخت حار حورلا نا: كرهمأ

 6500000 كلا «كمع ىف“ صللاب مهئادم < .ةدايسلل وم: ىئالونا تارولتت

 ردفلا ماد مكدو ندب نجري * اقنورةميتيلاك ركف تنب ذو

 مل ركقلا ةءار نكي م فانتا لولب + ناو او سوردسيللا نبا نع اوفعو

 1 واول 97 8 . 8

 000 رهطلا يرولا ريخ هللا لوسر ءاجي * ةحارريخيف دوملاوجرالناو
 1 37 رغلا هيك مم“ تدسلا 15 رئاسو #*' هماللنم م هلا : هتلع

 اهءلطماعادحا ناتديصقلاءهللا همحر سو دديعلاد.ءلاءاثرف هلو

 ئراؤندوحتلاةيط فثيح * « 'ةخاءسهز دعس ىنو * ءالبو ةةقرضعلامفد
 ءاتابلا اهئادأ نع تبرعأ 0 نانمف عيدي يفهللاةيأ * ءالال هدمشل لضف نسمش

 ١ يلا ةمأ اهتوعا#- دة سك نع وردّفلاانظق

 مدا ورحب الجالا © تافو# بحرى رع عسب اسيفىلاعت ههاهمحر مج رتملايفونوةلب واط يهو

 7 رم نبدنحأن نيفراغلاجا7نبدمم نب فرظالا دبع نندمأ نب د# ديا بيدتلا يي سحلا لضفللا



 »رسال // نك 7-7
 5 يال + جنيت دج

 - ١" ءاسسلا 3 د 3 0 4 ُ 0 3
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 3 اذ نه ام اغأب اهراهزا د ىلعت>دص دقداهسالا لب البو 3-3 2 از 2 هبت دهش للم

 أمسمش ىلجت لت هب ا كل + |تححاق ا هماس را ين د يلا ايوسنم لالا ىره رع

 1 34 ارذل هه اودع جهاذ.و ان انرامقأ ىو ةسجب كل 0 انعع. نءحالىل_فكثبدحب ِ

 ىتااك تار ثمغ نمةح:٠ كلل ١ اك المع م 1 ردماو د اهرار محا اط تقر ةقرشإل

 8 ءانس نع رص ةإدزت ان ىحذلا س.ثاهب تدال ةحل كل + اك ادب ءالملابساهبترطق

 يرولا يف كلث؟عمسأ مل هلت د اكابر نود ءاديالا لوط # ماحابي دلو وكب ةحارشا

 5 أرص ريس امنع اقرا وعو نب افراعده 0 5 تسأب ان اكاودج اناعا يلع كذا

 مهتافو هيمي يملاثءا سانلاف # كالا ىل سيل لم ولا تنأ * يديسيباتناجب رخنب ىل دج 5

7 

1 5 0 ”2 7 

 انور تويت رع ىلا انو ينو لود 4

 اك اح هئالطب اضرلا نا. #4 0 يدم لقاو * اك اردأاف بدن مه ارقي

 هصنامةلوصأةذ رعم يفهيلا بغراملافاعشا هلوءاءزاجاب دعو زالافلا ف لدا

 ىتالاولعو ىلففيف تقفدق # اك انمميركلا كالوم لائآو 22016 طق تاعج ىنا ىدملا سمش

 5 الفألا تماس دقاهتس- ىف #* هءاظن د 2 امظن ينتلمار * اك العراخفلا لهأ ىلع العو

 اذف بدن ىف جيرختلام 1و #* اك ادسأ دق ضو .هلاب 5 * اهماقم لح ادء:م ىنت>لهو

 .ك امنا الو ممم ىنعا * ينناو تبتك هبت رفظ اذان اك اةسءأ امو هشلاك

 اك ادنر و < نم ف رغإ ضيالاو #2 ةيدبأ ءزع قمذو .بتسأو

 اهعلطمةديهق سورديعلا ن حرلا د. ءديساا انخيبش ملا بتكو

 ردا تاع ككاو ونام حالو * راطتلا لب واهنك أش رأهللا يع :

 رخفلااسلوسراتاحناءاناو ©« عدا يقاوم راكملا اوزاحةداساجب

 000 ١
 ردلابمظن حدملايفاوقدقعب * مكبانجي اذئال كلا تيتأ 8
 زودنا فرات | هل داعاف

 .يرذعلا ىوطلا ابمحانيطاعي يفاوو * ري او زسلا ةرض> ينال 3

 رجفلا يف لبالبلا ساك اهب راد # ةضور لبالب نع ين_غاف ىنغ

 ردبااو سمسشلا قئافنبسح هللو # هثئ_سح تاحارب يحاورأ حورو

 رمسلا :لداع ىردزب ىنثتام اذا # ايلا عهاج هه>و دي رف نعا

 يراطملاهقب رنه 000 جو افرط الغلا 0

 رشنلا ئاف هلخ الا كسملا امو * هدخيالا قارشالا ةككححامو

 .هيرممملا ركسلا ن“ ىلحأ هنا ىلع * هرخث رب يوعام الاردلاامو



0 
 ربالا 2 دقعلاو ةدّضنمه #* ر هاوج نيم 5 2و وفنق

 ا و قرشا لل اييلع قه هةيماير يف تميا دف اهراه 0

 رطقلا رئاسيف ضرالا عييج مف * هرك ذءاشيذلا درسفلا لاو
 07 ريخ ا يلو نعاهفشك تلاعف تلامآ * ةمكحي نامزلا مدق نه نءيلاهل
 0001777 ىردلا تكركلاو كالفالا ىلعءاضأ * ةلحوابلح سوماقلا ب هود#قل

 ركسلادرو٠ن«ناوشنلاك حارهب * ابرسثم هاورف ان امهظ ناك دقو
 2 ردلا نء ىئاءملايف لحام اذا # هنحرشب سورعلاكق جن دق 5
 5 ل لع يناعملأ ىوطت هب ثرحم * ادعم عئادبإاب ا 2 داو

 لا نعلن هداك ل 3 رسم تلم اان قلم ؟ يناو

 يرقملاعيلاملاب م ءالادنعب 0 د مكفصو حدام نامجر | ديلا

 'ردصلايفو بواقلا يف ايازملا حد * افولا ة -> ود ىف هللا باس تفقو

 ربلا 4 ةمقلم ياو 2 مارك * هلاو ىلا نالد 7 هو

 ا ا , ذلا عد# 0-0 الم ذي آخ دام 0

 درو« ةيمشلا تاماقملاو بترلا ىوذل ةئدلاسهاوملا بهاولا دم لاقف رتب هعبتا م

 ا لااسالالاراولألك اه ةنانرلآتاحروذتلا رارآندعمو ةيضرلل ةيئاهرلا براشلل
 قيبعلادنااو كملاهماذخ ىنهالاتارقلا بذعلا برسشملاو ىنسالاب اذا كلذب حولي ءانأ نمضن
 0 دك ءناكلاد حار حاورإب يد دياتادبؤ؛ ىَيغ رلاو مندتلا ساكب اب وشم

 0 دوا فصاولا ىلع نكل يتطن« ىلع * دياز كنغصو نا ىردالق او
 : تحرس دقف دعبامأراربإلا هباحصأو رايخالاهل اىلعو انوار يت رملا يبالا ىلع مالسلاو ةالصلاو

 : فدانأ اهنع 0 هيوز# نداعتو هن و:ك٠ مهاوج هيفا.ذاف يويحملا سوداقلا اذه حرشيف يقرط

 هباتكب للام ادآىن :دسحلا يذت رءدممديسلاا: يحفادج ا وأنألو 1١ لاقملا ناسا اهحدم نع زحي و لاجحرلا

 . ةالبهلق ا ريدق ءاشيام ىلع هنا ني:سلا بقاعتو مايالا رمت ىلع. نيمل لا ةماعل عفنلا اذه
 7 ”:يرقملا ىلالا ىرومجالا نحرلادسبع هانم غولبهت م ىحارلا هالوم يلا دييعلار قفا هءاذب هشرو

 ظ نءبيجنلا اذه يناسذيال نأ ايجارواءل-هواءاهواد ماح يلذاشلا تر عشالا ىدحالاى مزالا

 1 فلو ةلأَمَو نيناكو نلت ه1 هنم نيقب عسدل نا.عشيف كلذر ر> هنا واج وهناولؤ ىف هنا وعداد

 انديسعىلا ةبوسملا مالاةوج نم ه ةبسأ هل جرحت يلروكذملاا انخشلهبةك امونيلاعلا بر هللدبخاو

 1 هصنام ىريضُخلا بطقلاةطساوب هنغهللاىضرريبزلا

 .اهكيهاولا تزحونلا نأ * اكحادأ رحب تمل ةل_: 1و * كالع ءامسىف لضف سمشاي
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 -و1-
 عمسف ماشلا لخدو ةيرسلادار والو ةيتولكخ يف يركبلا يف لل دق اجار ا راق /

 قطصمخيذلا ىلعتا | رقلاننذسخأو 1 ا خي .يشلاىلعةللوالا

 يف ىديلبااديسلا يلع رض رص٠يلاداعوةعا# نم * عمسأ بلح لخدوةدم كانهثكمو ييلخإ 1

 تافل ؤمهلو رهشلا ىفةمان ةقياس هلو هماقم فرعي ودب ين“ ديسااناكو ةيفرشالاب و رهزالاب يواض..بلا ريا

 عمسلا داش لع رشو اذن رابط ندا اة ل ذاوشااةعيرالاىفذاتاملا| همم

 ٠ كيفي ؛ وىليلازالو هرسهعءاماعأم وم اع ظرف نب اماكن رح رش سو رديعلا خي شال عضولا فت اطأ ض عبس :

 يفكراشو تا ارقلاولودالاوةي رعلان شن و ,نونفلا عاونأيفةدمهزالابسر دو ديجحميوسردو

 ةحخيسنا|قارظأ ىلع بتكيو ريغتصلا عماجلا هيف 2 ؛ناكف قالوس هد هدأ ارسلا يق نس ؛ رد: نيعواهربغ.-

 .سوماقلاب ا: 5 5 ىضت مد د.بسلا اخي ثح رشا اوان باج رش ناكلا عج ولامةركبمملاهري راقت نه :

 هلوقارثنوامظن ادسحاظي رقتهيلع ستاك

 ركفلا حداق تدسوأ لايل دبمو, رح دلاو ضيبلاا بص نع اححفصر « ذلاعد
 رمسلا ملاع ف هللا ل حيياصم م ينال للف جارعم ىلعج سعو

 ا ةداسسلاد قع ىذت رملاوه * دم ديل كاذ اكس الو

 ىهذلا ةديس ءارهزلا ةعضيلاىلا # هدج ىنيسملاو يكز فيرش

 هزلا مجالا يدهن .عامهادها: امك * ٌةرغ دع لا عاطم يق 0

 ردسبلاو سمشاهي ورت ةبسن كو * هئانس زمب يلت ةيآ مك
 ركفلا يلوأ نملسف ىوريلقناك * ىهاوج حاصص يور 0
 تحمس ١١ نع لج فاطلأ نيءعىلع © ادهش.ييغلايف ءايقرتدهاشكو
 رحبااةإط يف ردلا اهم جت # ابيطيح تالا معيف ضاخ 7

 رسالاو.ريخلاا:ءيفرايتخاديقب * سفنا هانعم حور يف تنور 5و
 ودقلاو رخفلاو زملازارطه لع * . ةباهم بوت هللا هاسك زرع |

 ريلاو رجببلا يف داصقلا لآ ايل «. دماقن تانغ انالوء لا
 ردلاب سيايال ليس او © يدحللا ررديف“ ارغاا ةيعكلاوه

 رصعل ايده تايماسأ |ىلاءملاءادبس * علا بلع :ة ده وسلا رام عيلاطم

 يردناذاميوقلا ىوقالاجسهملان «»#* افراوع نيف راعلا ين زنكلا وه :

 رعشلاو.ثثلاب برعلا تاغل ىلعأب ©, ايان حببصأ ناس هقلن نف
 رشلاره وح يلابقالاو زمان م# 201 1 نامل لواعم ا

 ربملا سفئأ اهمهفيف ابطقرت .* ايئاوع يدبأ لككل'مولسملا يف كف
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  8«!ملغلايف ني ردصتملا دحاىهزالا يفاشلا نابللا, فو رعملا دمحأ نب هللا دبع .خيشلا ىل

 يرفدلاو ؛ىواهشملاو يديء_لاو يننحلاو ىرهوذلاو ىوللك تقولا خارشأ رع دح ةيرهزالا

 ىيلغدزاقلا|ادختكم هارب اريهالا دنع: امايأ لزنلو موتا م .خو نسوردلا ًأرقو لوقعملاو هقءأ ايف ربعو

 ىثحي اهونمانالم اخ .هذنن وهلاح لمحو كاذ بدسن ءارمالا .دءوسانلا يف اك رهتشاو

 ةئاس كاذو تايلاسرالا ضعب يف لوبهالسائلاةرمرذ اسوةمفرعل اوةيءاعلا نعلا اللا يفهناسل ةطالص نه

 ناكو كب دق لخدورمع٠ن هك .' ىلءجرخاهدنع نيناكو ت تدع ١ شداد غايدمح ب دعما أرئؤد)ونات(  9

 ظ يلادروةيقي رفا ريت« ىرق نءاني زرق ةن ا: ويل رغم ا ينام! |هللاد' حنبز محرلا ددعخ ثلة ءالغلا مآ الأ

 ويم ديسلاو يتفم ا فسو:خيشلاو يدلي بسلا حاملا زتوودرشعلو ىهزالا عهالاب واو رمص“

 قايسا يفرصتخا 0 ل 7 ن خو كيرالا

 راف لكلا نيل سما ررغدم و ل رسما ا

 ىواكدالا للادبعخ. .ثال ةيفيحصتلاةءاقملا ىلع هتك امءراثث | نهو' تامقحجوزتملوأ هضاريشاو

 د هيف هذؤ فن :رظقي رط ج مماعجأ ل شم امسم ربحي ىدلتذل فرط فرط نين !

 يناعمىئاعم ريخربحج هنادب هناش ولع ولغ تدأ تن ةبرةنز د دحوأ ةعاربهعارب الح .

 هلالخ ولعب ولعت هيلث ةنقإ 1 5 ب. راكتس اقدمت كتاف كيلو حاب رببحأن لي هئاَمالةياغال زر حرر هناةبآ .

 همالكمتا 5ع محارل هما نا يدا يدان هياراح هتاراحل دن_كادي_سلا يعدولىعذوا ةلالج

 هسعل هاسفأ تانج ثيح ىنإ ىلإ ف نا هتساحة سنا يعدب ىعدب .ىع ىغ مه- مهش همالك يذقد 

 اع مأن مان وهما وهسل ةبلاغةيلاع هلاقمهلاعم ة ةللمءةئدت» هللا دع هللا دمع هأهيدأهم لع ا لماكت

 ةأح ٠ ابظاوملزيهو هياع ةيلع ثامن تاحب تداتاس توي هيلاةيلا ا 19 كمسا كاستل هدب 5 ةدلب !

 .لضافلاخ ثلا # تامو رفصرهش ماتا ”الثااةليا يفوت وامايأ للعت ىت- ةبلطلا عفنو سي ردتلا يلع

 .ءادالايمذخأ ىريضخلاب ادقلا طبس يرقملا عكلاملا ير وهج الا رمعنب نس نب نمحر لا دبعةمالععلا

 هبردتعخيشلاز عو ديفلاوةلامو نيس سمس ق ةزالسا ع ارسل نع ني دمج خد ثلا نو لك نع

 نعوذ نيسمخو ثالث ةنس يف ىىاجسلا نيدلا سمش نعو نوسخحو مد وأ ةنس يف ةزاحا ىعاح لادم نبا .
 ةملقب ري_ستااوة.طاشااةقي رطل نودحافملا هل وق يأ ءاعد وج ىني .طنطسلا ف هءوبنبد# نبهليا دع

 ظ باه_كلاو يرقبلاحامسأ سان دع جأخيشلا ىلعو نيسمحو ثالث ةنس قاحاح رهمدر وني ل ءطعا

 نك و رت رطةملا ٠ باهولاد.ءو 0 اي تار نرتم اا :

 زحالا يف يهودا زاجأ ا 2 دل 0 دمحأخ .كاو ىرندلا 00

1 
3 



 2-6 أ 5
 تاروع صخعشلا عببتتيف ضعبلا موغعبل سانئا.يف دقااود للا رثكو عابطلا ثرقثو بولقلا' ٠
 نءالادقفومار ا دالوأ ا برذ ى>حلاظلا ىلا هبولدب.و أ

 او رمش اولظلاو ٍيقارعثللا نممهدالب نم ٠ نودالفلا تاحو ررغلابوكرو ةرافخلابالا ىبسلا تعئمو .

 روشف نه تافرطلا يف طقانتإام ولك اب وعوجلا نه نيل مهدالوأو مهعاسمأ هندملايف |

 ليمان تاتيملا | 38 يت>لاحلا مهب دتشاو كالذ نمهسنكي اب اش لازلا دمي الفءريغو خييطبلا» 2 :

 ةذه نمان ةلك اي نم مينو 0 هوعطقو هلع اومحازت تيه راح جرخاذاف لاّعاو ريخلاو..

 مهردلا زعو ةذشلا ىف رامسالاو رمتس. ءالغلاو اذه ع وإابءارقفلا نم ريث ءكلا تنل ١ ظ

 م ذسلاجلاىف مهث.دحو ساناارمس راصولك وب هيف الا لماعتلا لقو سانا ىدبأ أ نمرانيتللاو

 ماشاا يحاون نم لالالا وحي ويولاءاهلل فاظأ الواو ريغال كلذوحمو نما وحمقلا و لك اما"

 لون رز كعمل تايناثراقلا حمتقلا نم بدرالا علبو عوجلا ند رم .لهأ تكتاش مورلاو .٠
 نه ايلاخ ةلغلا ل>اس رمئثساو دحو و لقفرازبالاو بوبحلا ةيقب 3 كالذ نه اي رقريعشلاو .

 نيب سانا عاضو ٍةعوطقم مفئالعو سانلا قازراو ةلوفق٠ كالذدك نوشلاو ةئسلا لوطب لالغاا .

 اهالغو اها وأ ضبق ةبج ىلا جرخ نهو ىرذالا عوجرو ةفئاطع ورخومهبغ و مها“

 , يلع ل .حابنأ سى لاغاا نظلا بسحب ليعافالا ءذه لصور ك ذ امج لاهت ءىثيف رقتدملا لتس اذاو 1

 ياك تلم و6 1 ليعمشا اهم أوديصال امودصني خاذنو دال ناوقالا لي

 ّ_ٍ -" لالغ عنم بيت ءاملعلاو ءارمالل ا'طخرادتلا ءالكوو زور ففي ريشثلا نعَدَن زا> لا رايدلا نه
 "6 5 تاركا ةداز نم يوكشلاو ةبرتالابة ري ضم بك ارملا روحو رجالا لالو نمر 5
 نادر اهيبتلا ةلدعلا ريل عب جر) كاذ يلع رء*الاىتن و اهتءلفوغتوا,ضعل ىرق تزيح :امافدحخلا .

 هج ءاطعاكي 1 ريمالا ةحلادمل اريغد امالغ كيب قوزرم هدلوكيب مهاربا لسزأ اةنل ودول |

 ةءحصلا تهد 3 عاشو رس« يي ىلا امهم ريضحر نايس ةل2 اهفلذوةرقب ايتلمح ندو ةيده- و

 يذلاكَب قوزر. ما تيب يلا اناص ونبا !تطانريبشلا هولا لعد كبل انالوم ندعو انيحأ + ْ

 :ذ ابفاخ اه مذباو ض ايدي نوالا ةرفة*ةرقب ذي ا 5 ضع مهل ,طظسا ىلا اناخدو. نيدباع ةراحب .:

 ائيدعتف ةيلا ا ما رلامفبرتمشلاو نيسأرلا 2 مهب لك 7 يفوءاضعالا اًكماكاسأر اذو 0 ا

 هذه ىف ثامن« زك ذؤإلم ةخرؤألاةبب :رغلا بئاجملا نم تناكف هتقاخ ع يدب وا عنص بحي ن
 و مالسلادبعنيدمح نب د نيش !ورذخ و هشلا ك راش خس نغل نباتا ان ناموا
 ..ذ وصنادل .كاودوعسلايبأ دمت خيشلا نملك سورد ريض رصم ليز ىنلاجيئويلا
 . سابال ا:حاناشا ناكو نسردو يت َ اودقفلا عورف ةف_ء.يف زيكو مهريغو يجلدلا دمت خيبولاو

 24 ئوفينلا هت:2لا لكنتملا هونملاةماهفلا ةلحرلاو ةمالعلا ةدمعلا «تامودإل هثلا ,لهيف ىفوت اهب.

 ةئساا 3 3 ند 06 نا مع

 نانثانابعأ



0 0 0 

 : .ءاثالتلاةليليفو ) سانلا ىلع عاب ةنو رخن الالغلا جارخاإب ر هاوزبلان زو ةدايزو دإبلاىفنامالاب يدانو
 < . كيبدا م دلق (هيفو) ناك مك هي داع يلع اقجينص وا ريمأ هن بيف ل زو كب قطصم رمذح ( ةدعشلا سس ءاخل

 عباسدحالاموييفوزاضإ اة حالا ننشاك يناعص»كال ذكواةجند ينلالا فشاكد مت 2 ولمي
 :كمب ناهياسو ىلاولا كب مي مو اغالاكس نأم اشو ىواقريشلا كرب نامثع رضح (ةدءقلاريشع

 5 لاوناك ممهتوز.ا 0 يلا اورضحاملؤ مدقت 5 عا قفراكم دآم ناكو توبن وأ

 2 ةديدجلا ةنالا ىلع اثابلل رقع هدب وةلودلا-ن. اناا لع شطر مهتراما ىلع
 ' اهلا تفئلن ملوك دام كاذ ليهار دعا مهنم علطي ملف مهيلع هتءارقل ءارمالا اشارلا باطق
 ١ نزلا كلاش يلع هب ارقكيب ناوضر ىف كس را عب او ةعمجا مون يفو)

 مدقت اك كيب دآم ةءكرصم 0 ىوادلا'كلد نسحو كيب ليعمسإ يلع صا ناك ٠

 ليعمسا عم هحداص دب 0 عشار صم ن ٠ كس ميهاربا جرخذ الف «ةصاخ نم راصو هيلامفناو

 هتليا نم رفاسف هيفاب كرب دام مسرف ةم حلا ةلملاك كب ناوضرزاصذ كبب نسحو كيب
 ؛ لوزنلابم سمأو اشايلا ىلا كس دام قمر (هرشع سسماخ تدسسلا موي يفو) هب ردنكءالاملا

 ةيالو تناكف هباب ىلع روتسلا قلعو ماقممتاق كلي دام ىلوتو الوزعم ينيعلارمهق يللا هوازناف
 نول همايأ تاكو: ةيردنتكس رمتب اهماقأ ين رجا ها يو. ارهش رشعدحا اشابلا اذه
 2 مهاربا نييؤ هذي حاصلا ءأر ءاردحا يف كس دام عرش (ةجطا رهش ر >اوأ فو) الغوانحمو دادش

 7 قاورفا سو اًودهتف هدلو كس قوزصو ريدردلا دمج خسشلاو اغالا كيب ناهيملم هل لسراف كب

 نئفلاو لينلا رودقو ءالغلاو ةدشلا يف اهلبق يي َوااك ةئسلا هذه تضقناوهني ريشع نماث تنسلا مون

 ن» لاومالا يبل ىجاونلايف مهعارتا ا ءارءالا نم ملاظملاو تارداضملا رئاوتو ةرحةسملا
 ظ ركل قسد درشاولالا م ةدو تابلا لام اهنوميو ملاظملا عا ونأ ثادحاو نادمبلاو يرقلا
 ما وئعب و نيءزنلملا يلع باطلا اولوش مهدالب نم ا دتشاو مبعرذ قاضو نيحالفلا

 7 مهامعم كلذ بيسي مهيشاومو مهرؤد ووبتعتمأ عييبل سانلا ريتاسم جائحاف مهتورب يف نينيعملا مط

 ..فاكو نسب و ذِخْؤف ينغلا ةحتارهذ مي 3 مشي نم عسب دجو كلذ نع ةحراذلا ت ارداصملازم هيف

 0  ةلبقتسملا تاسؤكملا نع راهبلاو نيلا رات نم الا بلط ىلاوتو هيلع ردقيام فايع لا
 راوملا يلا مهيدي اودم مراء الاداب ز تدمع اراخا وضوعتسا درلا مدع راجتإا قت انو

 3 3 ثب

 .يتاابمانمل ةل نملاملا تدب راصوالو أ ثراودل ناك هاوسهدو> وب اولا تملا تام !ذاف

 0 .تايئزجلا ىف لعفياميف ضراعإالو رهش لك يف هعفدب موقي لاملا نم ةلمجم سانلا رارش اهالوتي
 21 + .ههاةكراد نم الاءالل_لا عاونأ نم فص هوبالام سانلاب لخ ريهالا اهب صتخيف تايلكلا امأو

تدسفو هجارذتسا ىلع نة وع هيلع اوزيتشا نافهقح  ن. 1 ساتخا وأهنمحر ب
 2 تريمكو تادتلا 
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 بفكر وبورغلاد_عبقرتشلاربلاىلايدعوبك ارملايفلزن هنافكل و قط دمامأوةروصخل ا يفةيّمخ
 هوك زخاوز ازع كليب ىفاطاسم نيب وهاب نآك و روكس رفوطساءلعب ئفمس لجنرهناخ بكرف ةراسو .

 رحبلا نيب ةقيضقب راعلاو ليلا رخا هوقحلف هفاخاودعو سرافةنام 302 يف رةشآلا يم نالجر'

 زرالا يف ل خدف هدرفم بهذي نأ قمع صلاداراف لائق ةااالو بورما ميكي مف عا عورز اازرالاو:. ظ

 ىلاةاشم مهوقاسو مرهم ن 156 اماوذخأو مهو رعف هاعامجو وههياع اوضيقف نيظلايفز رغنافهعرق

 امأو كلذب رص.ىلا ربخلا اوس أو مهبل نيظنتحم مهناكمىلامهودرو ب اال مهولزناو رحخبلا :,
 بكرف هلعقوامربخلامهلصوو مهاب رداعيملايق كوب ىنططماوراظنثا مهنا: رو هنالايف نيذلا ةعاملا ..

 ىلا لسرلام مكس ره ءنماوب رقالف ةرو هنما كب بويأ فاختواورادو كاب يه رياو كب ناهثعا

 ينلالا 0 مع ك., دار: لسرأو ىل ىلا اويفذؤاع تيس هذو هيلا نم كون ةكيبناياه.

 ريكا جربلابهونخسو ةي ردنكسرثملاهبا جونو روكسراف ا نسم اذخاف ف شاك وأ

 دعو ريغص تد'ىف هياكل اورمد.يلاكن تو اورض> او فاردنكس الاب كلذ لجأ ن «فرععو

 روش س داس نينثال |ءموإىفو ) لأوش ف د::هيف أذا |! فدتاملا هلاودرو رعبا هدب يلا هودار مايأ

 ةب سعى ءاثال_فلا موي اشابلا لزنو كراجملا ليتلاءافو ناك ( يطبقلا ىرم.رسشع عساتا قف اوما لا وش
 جالا ريم ة رص لمحملاجو رخناك ( لاوشني رش ع يداح نيثال'موي يفو)ةذاعلا ىلعد دا مك

 سيلا موي ىف ةكرلا يلا يهذمث ةهدقتملا بك اودال ةبسنلابا دج يقدح ب 9 و*ىريبكلا كيب يف ةظكصم/
 يربلا نك دارم ىلع هلاحاف كيبممها ربا نم كلذ باطفاهف البو ةرصص'١لام نم *غاب«هلر أت ناكدقو ا!

 الابن دا: و ريع ةداجملا ةدررتلستكلا كالذىفرط من لاقف هعابثأ فرطو هقرطىذلا:,

 لقأالا كيبدار مام. .ذخ أيل وكي مه اريا'مضبقو دال اا ىلءةدرفاوررق 4 كاذىلبةاوناكوا ريسياردق ...

 جال اريمأ<- ملاغإو هلوقل كرب مهاربا تفنلي يلف كلدأ يري نهي لعام عطقيم د بفقو هلومأ دج | 3

 مم

 رصم يلاداعو جالا ل, شتو هفدلا الا كيبدار همسي لفءاياو هكرتو رصف يل لاا ارةكربلا نه كال
 لسرأ كاذب كرب معاربا لعام ملف يل: ةلاهج واو نيذلا عاجلا ىلا لسرأو ةضورلا هريصق ىلا | جرخخو

 نمد ادن ءدج إف كد مهارب ا رظن وءاشعلا دعب ىلأ رصعلا نع لدرلا امهنيب تددرتو هةطعتشإ هبلأ

 ةملأو 52530 مفقوذ ةلهرلا ىلابكروهردص قاضف كيب دار ٠ ىلع مولك اوعمتجاوه:يش ادشخ

 لياوحمرا 313 * ةفاسههلعاومدقتؤا وراسي رهضومافابا كن لو ثالاك ب نامثع ةيدعد هللا

 ةعل ,رالاهقجانصوبستحلا و ناظفحتسم اغأ ىلغو ةيشي واجلا ادختتك اغأ يلع هتبحدو نو ل !سهدو ظ

 دلقو اهباد رفنم حب دأو رضنم يل عج رمشليالان هةس مح مهفلخ ب بكروباءذوهب وكر كيبدأر «ماباملفا

 ادخن #5 نسح و ةشنإ ؛واجلا ادشيتكا محو ميدقلا يلاول اغألاصو ناظخت 2-3 تاغااغأدياق +

 ةيزالا (كسرفت هاسل# نع كرب , يأط ه١ رسب ي هلالاافشك له ياسر, بتم كينيفطس ١



 :١ ظ - مك

 روكسر افو:روصنلا ىلا بهذي نم مسهنمو طايمد يلا بهذي نم مهنفاهيلأ نوبهذي نك امأ ملط

 كيب ربانا بيسباصال_>مط اودي م ىنالعاوةكنركلا || يلع اوةفتاو جو رولا و

 مث نابرعلاو ا ا . مظعالا داوسلاهتيحصو هخيرات موي لصاو كيبدار.وامامجو ةعاقلا كلم

 كسنعق ينناشنامامال اةرايزا كيب دأ ره لوو هيب ويلقلا ةرحاذ ان ىلا مم يءمج اوح حرخوأو بكر مهن مها

 ىلا لهو يت> ريسلايف عرس أو ءا ردضلا لعل زو ةعلقلا فخ ن نءهروف ن٠ بهذ مج ورخ ربح هغأب ام

 ةكايضارم :مهكردأ و بابشاربش دنع مهوق-لفةعاج مهفلخ للسر أو كانه لزنو اح:ملا يلأ زطاذق

 مهثي حرجتاو اعجار ىلو كلذ دنمف»ريغ» زكا: وامتلفو سرق كيذا رفرف : مهعماومطتلاو

 ىلا هعب نمو كك يبدارم عمجرو تيجو هفتك نه تذفن ةداص ربك نامانس بيصأو لثالق ةعاج

 نملجر مهتيحصب ناكوزادرو يلعاودعو نو را لا ءازرمالا ب هذو لئاطريغ ىلع رضم

 اهيسيلةرفقم قب رط ىف مج راسف ىلق ةبج لا ةلوملا ب رطلا ىلع مهل دب هن وهرط هل لاقي برعلا نا

 ًاوعطقناو مبغاوط نه نب (مهن :عرخاثو :ىعطملا ا .اوداك ىت- ةليلواموي ش؛شحالو ءام

 اونظو مهقانخ قاضفم اسهالا نم برقلاب مهسفنا اوأرف ةراقسةحا ايلا اواصونأىلا ًايهنأش مهنع

 موفئاوط مهيلع تماةف م را اوكتن و ءوزملاو اهذع بوك ناك اوذارأو نحطها اورضحاف عوقولا

 0 برهوم ذخا ىد.فطخ ىلعردةن :لكراصو نيتتشمان 0 نوبهذ: فاك م ماولاقو

 2 سفحو , مهكيلامز , كول_مبكرةككلاتقويفور >1 ناكمرلا ماكم نم اولقتاو ب 7 نع

 ان اودجيرهلءرك ذىذلاعب وم اىلاةعا مج ل-راقربأا هملعاف ة ةضورلا زاكوكيدار «ين

 . دوجو عه بلاجلاعطقو بهتلا نم كلذ ىلءبترتي 1 يلبق ةهجيلا مهباهذلرص» لهأمغا وناوُمْجزَم

 آ ربا عاش بجر نير شع ىداحءانرالاموبرا معلط املف دي 1 معى سانا ت ا وءالغااو طحتلا

 ١ دإبلانيلب اق« مرسقنأ اودجوو مارهالاة يدان يلا اولصواا مهنا 7 هرهأن هناكو مهيلعضبقلاب

 ظ . دارميلابهذو قب رطلايف رظنيل ب بكرف هنم كل اقيرط انا رظنأ هلاولاقو ليدلا او رضحأ

 . اطلوو مهاقئأ اوكرتو نحعفا اوركرمهيلعنيلبةم م هورظن املف ةعانج مهل لسراف ماكتب زيكا ل

 . حالس عفر ريغنم مومامزب اوكسمو نيدكلا ك كاذ مبياعجرخف انيمك مط اونمكأ اوناكو نيب راه

 . كيدارم مط رضحاراهنا"حبد أ اوهدنعا ا ع فار دأ د هىلا مهباورضحو لاتقالو
 ظ .اويهذفي رحبة هجيلا اورناوما دخ ضعبو كلي 1 ريمأل كل زنأوبك ارم

 ا اولا كلب ميهارباو روكسراف يلا كد د نطصموةروصنملالا كيباب وب او كن نام.

 ءارءالاقفتا ( ناضهر رهش ف عت و 1 هحرحأ ربيتح ر ورك21قالوسب رمتسافكي ناميلس

 قط. ىلا كاذك راند نءمولا ين ايل ىلا ولا كين مهاربا يلا اولسراف يللبق ىلا بو رحلا ىلع نوينغثلا

 كيببوبأو كب نامشءيلا كي يهاربا ريض مهناب مولعم موب ىلع اودعاوتو روكسرافز مكب
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 ناعق ده مهعمو ىرخأ ةعاج مهفلخ يدع مكي م ا لص مخاد يرفاو كلذ لك -_-

 كلذ يلع أوت !ذدحأ مييرف نيف دلل ىغ علا يلعا وبرضوك يبدأ سع ىض ع نءال.اقالبلقا وهدقت و

 اود._حوف اورظن راهنلا روث رهظاملف مذ ودخو مهغئأو ط مهب عب أن 'و فوكلاو رذس 1 نهةياغىلع مهو

 يخرعلا ىلا اويهذف هعفادمو هلاقث 1 كرولا .كيبدارملرا ودا نداوانلاغ ىذرعلا:

 1 سانالةزود# تناك يتلا بك ارملاهشاب ؛ وأب هنو هناكم اول-وهودجواما وذخأو

 ددحالاو تاسلا كا :هاوماقافادحأ اودجيرل يميشلامىلام فاح ارك وةيدعتلا يف ا وعباتتو كلا 0

 ةنكفلا هذدهتضقناو مودا ل اواخدورصم ىلا امالاةشو كيب مهاربا 0 ع امالثلاو نينالاو

 نوكلا تمم كيبدا 6 0 فاصم 0غ 3 3 اذ ريغ ىلع ادا

 اال بدسو ناحو رداد ا كلذلرفاسف كييبدارم عم ح عادلا ٍباطيلع

 مي عم اوبزحرلاولا كيب مها رباوكيب كل هد تاولا 1 ىواقرشلا كيب نامنع

 زر و مهنه لو م ورم رك لا ودعقوهب "اهياونحك اوركلاك ميهاربا ىلع نوقع اوذخأو

 ةمكشو ةءيسو كيب مهأربا ةرمض# ناحوواح ادتكاغأ يلعو كم 32 رجا دعك دول

 هم" 5و كلذلكِب مهارب أ لات ءاق كيملعا لح بصنخملا اذه سيل هللاقوهنالوق لحو ه: :هامعكيست 1و

 حاصلاءار >|يف عرمشف هقارف ىلع ردقيال الودذك اذ هلدب ودل دب نآك هنال اذأ لعد اعشعو هسفن يف

 ىلو ااني>أ ممحيلطصن لاق عاصل 05-5 هلاولاةوهءماو لكتوءارمالا هيلا عمت جاف كيبداىم نيبو هنب 1

 هنثهل_ه>ناو انهدحا وكن وكيو سانلاةحاروأت 1-0 0 1 دي اب نهلغلا لب زو ١ نحاشتلان م ١ ١

 ادزء 7 ن.س> رض مايأ دم. واغأ ىلعو كيب نيجال رفاسو كلذ ىلعا وفلاو هيلع مت 0 نوك اللي . 8

 هددأو هتيم كيب مها ربالسرأو 0 ٠عحرو كب عن مهارباب ممتجاو رهمىلا كي :دارمادختكنابر ا 0 8

 قوز رأمدقو حاصلا, باحأ كيب دام ىلإ اواصوامل علو ماوةدادلاهههوا ريغد الفط كيب قوز مح ١

 هتدو كب قوز رص ريض ) بجر رشاعيفو ١ تاما الوةرقب اهتاه. نءومدا هود ةيدمكيب

 كب دأ سم موكب ريأا عاشو كب ماد اسعيملا أي ام جدو هيب أ ىلا هلدواف نايرملا ادحتك يباع /س

 رج يملا كالذ يلع اورمتداو بر اعلاتال 3 مط 0 ء.نه كل ند معو 4 كوكو قلص: لتلو ١

 مقتسيال هلءاو كيبدا ىممودق نكي. 00 كي مهارب ادي: :ءاوعمتجا ) مول ىلا ىفو )راج دل

 اوذك ًاناهنهاشو ١ و أ | دعّق هم عمون ًانوك االاواو ١ مهما: -ماناف ا ينح مهل لاةفاذع٠ هلاح

 2 ةلئاقلات تقو ةلنغ نيح ىلع كد م .هاربابكرفةزا يلا كيب دا ص لصو ةعرجا موي ناكاملف قيئاوملا :

 ةسردمهو ب اوبالا كلموةملقلا يلا علطو لوللا نم عمجرو نيتاس لا ةيحان ىلا جرذسو هتفئاطو هتءاجح

 نعو رم ٠ نه جدر اب هرمأبة سبا ءارصالا ل الرو هناشأاو ةيبلصلاو ةيسرادنخ نال 7 3 0
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 قس رجا وتاداسااخيشرا ونالا يأ خيش او يركبلا ىدذفاد لاسر ىلعهعم نذل
 اولشتو مم مهلا عمجريو 4 يثأ شخ عم حادال و هوءلطي و هرطاخ اونحال كعبدا سم ىلا صهزالا خيش

 00 ولكووورجاووةلا ١ .اورفا -املف مهيشادشخ نم دحا جارخا ادعام هطورمش
 1 مامن اف هردغ يلع مقفاون هدنع قتحمناف هسفن ىلع رو ورهالا روم نم جر هنا را

  ةلاولاقفميعاديعب ىتوعدنالاو حلصلا ىلع مكنقفا ور رض منهن ىل لصحيال هنا ناءالاب يل متفلحو

 7 5 قود كنالكت :دب كلذ عوقو مدع هدقتمن و هظن يذلا نأ كلو ن-فنو فاغ ىت>بولقاا ىلع عا الظن انس

 7 مارا 0 ولاثتءالا ر هظاف لبسلا ن اوما !!حانرتكةاربو مكيفةحارل اندوصقمو

 ١ طرتشال 51دك سب وب اويزات رمشااكِب نام ءيلا نول سرب في وس ين ىلا م .اصواذا مهلاقو

 .اورفاسو هوعدوو كلذ ىلع: ءاولدفت ومن وصالخستفرعالامذعم تهون ا ىطور شبع

 رص٠ىلا جاجا الصو ( مويلاكاذيفو ) رفص رهش ني رشعثلاثةعمجا ةل )يفرصمويلا | و رفح ,

 جرخ( لوالاعيبر لعسم تبسلاموييفو ) د>الأ موييف ل. لا, كي. ىناطصم بارا لكفو
 داتجالاو زغلا نم ريب يك عج تب و ةزيملا ربىلا كب دا يعرض> و يريبكلا ىدام.ةيحا: يللاءا مالا

 ل رافرخاألا ربلا يف مهلابقموفاطوو مومايخاويصن وةر اوما عسا لا
 هيلا اودعاملف ف سك نيرخاويروبا ثلاكس ناي 1 عك نمر لادبع كي د مهأرب | هيلا

 2 يول ىدانا ليعنسا :ةحواشالا ادختتك اضيأكْزن ازنومهدرطو هناباق» يف مهنذأي ٍض

 مماعاوبريض نيلوالاعوجر قئاوو رح ١( اوط ونا لفحاصاا ناي ر طاضي أهلا اوهجو ل ىرذا

 0 كب مهاربا كلذ ىأراملف ةاجينلابنوقدصي ال هو اوع>رو نةسأا مهب قرغت تي عفادملا

 0 مهاعف ريظن مهلععفأد 11 ترضي رخ .'الا ود صاف 0 اب هيرضو حاصلان ع 101

 2 اوزححو يرخال'ةهللا ىلاةيدعتلا نعنيقي رفا ن٠لك منتماو ضعبلا مهضعب ىلع نيتها ن٠ مندي

 . . كنذلا وبركلا د اوه:.نيرمشعيلا رهشلال 1 نكلذ ىلعم دل تاو نيف رطاان ىدافملا

 ”” تلغو نيدسفا!ىدعت رثكوارحيو اربةءرحللاو ةيلةلا قرطلا تءطقناو دالبلا لهأو سانا يلع

 ) ةداجتقلاو نيدسفملا ثيع 0 دملا كل يفو اهراعسأ تدازو لالاغلا دوحو حذو راعسالا

 1 رضخأ ادوع ضرالا هج و يلع او ؟رتيملو تاعورزلا اوكأو ةزيجلا ربيفباسلاو بهمتلا ىف كيب دا ص
 نكت و كيبدار مر فظلا ل وصحس' :!نطظو ني-الفلا تاما غو تاه+ا ن٠ لاومالا ضب نيءو

 وكذملا سيلا ةلل ناك املف بورهلا ىلع كيب مهاربام زب ساد ث دحتو هنمرص:جءارمالا فوخ
 و اد ؛نامياسوافالا كب نام 0 مهو قجانصلا ن.ةسفروك ذملا كب مهاربا كسرأ
 1 - ةاشء اوراسواليلةباذان:برقلابر الار لا ىلا الد ىلاولا كيب جءارباورةشالا كلي

 ١ روركشلا قالون نم برقلاب ثاذو مماكما 5 ووهنءاوهزمماف قدا ىجيلعاوب رضناروباطاوفدادف
- 



 ظ دمك 5
 نم ةعامح كر دأو نيمطقنملا هاب رغلا نم نيدزاولا اماعادم كلبا اخس انمار ناكرؤك لل
 ” نسانالو نسح قوذم وقلا مالك مف يفو لاح هللا ع عم هلوةدررغ ار ومأ مباع انل | ىحيزاكو نتحلاهلا
 ثكحجمو قالا عبر 3 !يقءاتدنط ىلا هجوتف دوعقلاو مرطاءزيحتأ ةرخآ يفو ميظع داقتعادف.

 نندوةيناثلا ىداوح رشع يلا ءاعبرالا مو».يف يفوت نا ىلا ىودبلا دعأ يديس باحر كاتو

 2- دهاع د د._ىلاا» عا ١. ناك عضوم ىف إبلا جراخنيدلا نط يد. حاضلا يلوا: ماقف دنع

 ةعج ندمان دما نب 5 خيشلاىفودلا ثدحلالضافلاةمالعلا # كام والي راهلقد قفتي ٍض

 5 جا خيشلاو يرموجلاو ىزيزهلاو ىوامشعلا سورد 0 يلع أر رم ' يفاشلا ربا

 سانا هب عفتاو نفلا يف فلأو ثيدسحلا ءارقاىلع بك او سردونيرخاو ىنفملاو قياس
 ةمزالمو سانلا نء عامجنالاو قالخالا نوكج مم ءادعسلا ديعس هاقناخ يف نكسب قاكو
 ناس ةئس يف رمدم يلا همودق نيح سورديملا ديسلا انش ىلا هلك ام هرهش نءو هلح

 . تاو ذئامو نار
 اهسوحم لازو ىتعابوب تباط "2 قلا دعها ةءلط رسم تحال
 اهسوت ءكءاقللا ٠ نس> ىدلتذصو * تعداف رورسأ | بيط اهب يرمسو

 اهسولح كاذلالل>و اهرورمدس 0 نينحزل 1

 اهسو.ءوىرولا قاطدل ت 0 دياع 0 نر 4 هينعأ

 ادع كيتا قالا ةرادب و قتلا نيالا ار اذا كا
 لافتشال ة ةفيفخ هيزانج تناكو ناغهر يناث ةءججلا موييف .اماهافاو ىت>عمسلاو هيفي لازالو

 لضافلا « تامو # هللا هحر ةفرفخ تناك ةنزانجنا هدلاو نع ريخمي ناكو مايةلاب نئاثلا

 د لا ين-1لا ىجناطفقلا يضع نبنامثع نب دو« نبىاج يدع ىدتماللللا
 0 هقفت و خأي شالا سوردروض1 ةمزالمو ةنابدو جالو ف ةعيفاحاصأو كن أشأو 3

 خيبشلاو ريمالا د خبشلانع مالكلاوةيبرعلاذخأو ىم دق نسح خيشلاو كلازلا خيا ل مم ٠
 ف تاقايشلا مط لمعيو مه ءاعمزعي ناكو *الضفالا دروم هلزع“ ناكو ةسفن ا. ينةاوامهرتغو ىلا ا

 هرحر ةايصوتدوملجرلا ع ناكودثا نءهئرو جنا اهخةلاناتساب فرعي رسعمجر اخ ناتسبب ماعلك ْ

 هحاسو ىلاتءت هللا ْ

 > تلا ةةامو مدت وناقةتس ٠
 دم رصم يلارضح ( هيو ) كانو سا >وايض غميهصخ نباةيثم ىلا كيب دايم رفا مرح ايفاهيذ 1

 _ علطو ايكوم هلاولمسمن نيموب هب قاف ليدا"يطاشي ادختك ن>رلا دبعرص بدول زناف رسهم يلوا
 ءايمالاو كيب مهار .ا. يأرقنتا ( هفصتنءىفو ) رمحالا بردل يلد عدبرلا تنم ةعاقلا يلا



“2 1 
 يفوت ىلا فاق ءاتل تدب ينانالفايلاةفغلاخ ن دل نيمو. هتوم ىلبق ه.قأ هنا ريصأت نءمالسلا

 ..ةماهفلا ريل اوةمالعلا 1 تاموؤ ىلاعت هلل اهمحر ةفارقلاب نفدوةنمبلا نءلوالا عير ثلاثىف

 ين: .حسلا تسلا فدو نب مها رب ني دم خسيشلا نئفّملا هيبنلا نيمهفتملا ةو نر دولا ةودق

 هقفتؤنأ:ر ةلا ظفحو فلأو ة ةءامو نيسمخو عبرأ ة:نسدلوداشرإلا يباب ريهشلا يرهزال !ىعناشلا

 .هريغو ىديعملا خ شلا 2 يو دبعخ داو ىواربلاو ينبأد ملا خيش ثرأأ يلع

 0 هلاخ ةافودع هزالاب ةوفارمشلا قاور ةخيشم ىلونو سردو يتفآو رمصعلا خايشأ“ زو

 دنع سلاجغاو تاما يف و رهزالاب مهيلا راشملاغاشملا دادعيفمظنن'وهرك ذر هتشاو فاؤرلا دبع
 8 ىبأ يلعب .طخلا يلعة يش اح بتكو نوذفلا يف تافل ٌؤمهلورايخالا ينو هزالا راظن وءاىمالا

 ,ةلضعب مهضعب نينمؤملاءادنب قلمتتة لاسر فنصو جلاب ل اسملا تابعصة سم يف لأ اسرو لمكت ما :1الا

 هلوقب مساةرممعلا 0 هتنر وج شل را رافق واشتاق

 . ممصلا رخفلاوذ لضفلا ل يلس * اباستنا ينيجسسلا دم

 ٠ مسعتلاو ةماقملا راد يلا « ادع هال وم وذعيف يمسس

 مياذيقا نارفغلا عم.# تمادزاوضرلا بئاحس هيلع

 : مل يفداشرالاونا # ها ةءناركلإار ادكثو

 ىناشلاةزريريوشلا فسوب خلا ديفملا نغفتملا نقئأامادقملا ةءالعلاو مامهطامامالا ,تاموؤ#

 01 حاخيشلا ةمالعاا خ.يشلا ىلع هان" نيدرقملا ءالجالا نيلصحلا ءاملعلا 60 يرصهزالا

 , خيشلاو ىمريجبلا دم خكلاو يواذفلا خييشلا ن ه لك ىلع رميضحو رتشاوب وبستنا.هيلاو

 :مهيلار املا ني ردصتخا ذادعيف راصويتنأو ناقانو ب هنتالا لوقوملا و هقفلا سردو يواربلا ىسيع

 . لزيلو ةلحلا رومالاينهريغك لخادتيلولاحلا:نسحوةسائرلاو لاوكلاوةمثلاو عامجالا عم

 .نب يلع عرولا طاصلا خديشلا# تام و» ةنسلا نءيلوالا يدار ثاعيف يف ونيت هناش ىلعالب ق٠

 1: - .ييفحلاخيشلامزالف كولسلا هيلا بيحو هيدأو مورلا د الب خ ن.هالوم هبلح ريشب نيمالا يلوم هللا درع

 | :هلزيم.يفههامتب ىذت ىمديسلا ناع.يحص' ١" عمسو هسورد رضحو قب راعلا هنعذخ أ وةيلك ةمزال

 ' ةليقع نباتالسا .وةينبدحلا ءازجالانمكاذريغو.دواد وبأو اسم كلذكو ةبيلصلابةأضيماب 1

 0 ,كفيطلد دبونلا ريثكةرشاعملا واحا> اناسن ا ناكويف و>ييشلانيسح درسا ةءارقب اهبلاغواهطؤ مث

 ,,للعت نا دعب بجر نيرشع عسابدحالا موييف يفوت ةيفخ تاقدصو ربهلاريذ ب
 ناكوءارحضاابيدركلا دوما: خيش ن٠ برقلاب نندوني:هؤملا لبسي هيلع ىلصو ربك نع قتفلا
 ولا ها هجر يوةلاوحالبملااميس هياع حولي ةبيهوراقوو ةلالج هيلعو ةدشااوه>ولا رون

 عضوملاب لاعتلامداخ وينيسحلا دوثملاب داقولا يواهقلا د #+>اآ نب ي.-دعملاملا خيشلا اليتاموإ»
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 .ركفااهب داجزاغلالا يذلدارم * هناف لعا لعافلا اذهل ا
 0 و ملافاقذاح نكو * الئاس عفدي جلا يف ىذلا سيلو

 لاق ثيحد.علا نبةفرط لوقىف لاك الا اذه لطول

 نيد :ىلا جاه نوح فب دسنه * انيدان .ىرتعت نافحي

 أرب ماي نمموامع ل لحد درديك هل مضريثسملانأ عم فقوالءارلا نوكس سوءا 0 4 يو 7

 10000707 ]| 1 ز ذ 1 ذ ] ] تثذذ ذزذاا

 لهن جاه نأ, يف :ح نءأههحوو ؛ ذاطخأ لب لي 4 د 2مل اي ا .ةعاج باح ارقواذها ولك: ءاف زوجا

 ةغلب سلف اهل 5ءا ال فقولا د: عنا م راو ريو هف ربخ ملاوه وهل ءاف ملا ذأو ردصملا هب. دصق -

 حصر نأ بيدحملل بسانااناكو ىيمامدلا هب ةزفلايذلاو هاذوو ًامخالوةد رع
 )' ام هئاهبا وجيف

 1 يلهو را دح أ نبد مشان ديسسة» .الءلامامالا كلذ يع اردقوهنار هن ههنا هوتيالثل ن> نبادبحو

 قا كئاعرج المج لاز الو * اهلك رخافملا 0 تا اي لاك

 اورد هردعم لمعفلاب اودصق هو ف هللمث ةناضا يوما لعافلا يري

 ريت وهو ريتسملا جاه ةفرطل * ابجخوم ينج نياربألا هلاق 25
 ركفلاهي داحأ ام ظفحاف فقول يدل # هلق ءابال رسجلا لقنب كاذو

 ع ن.سلا# ةدعو ىلامالا نمىشت ىم دم ديلا انخييش ىلعاريثك انعم مجرتملا عمو
 هع مف ان نع كللام ن نءيناشلا نع دمحأ نع ةيو رملا يا وءلاو شملا 0 نبا ءز>و

 4-7 «لك اق م هدإ لو "أ ةمانملا ف ىأر“ ًامجرتلا دياوقن هوكاذريغو بهذلا د1 ا ةامنسملا

 سداس نامت :الاةليل يفوت نوعاطلا نهد 00-0 نيم دو 4 1 ' سطبلا ديد شاي راهقايراتال هللا

 ”ناتسلاب هيب دع يدورقلا لاما دغلاب يلع 0 نادَع ةئسلا نر

 00 1 لق 5 لفتشاو ع و.لابدلو نابل رذعج 5 و نميموسلا يلوزاا 0
 دلاولا خيش كلا يلع انعمأر و مع دوج 1 ةئامو نيناعو نيتخا ةنس ىف ريم ىلادرو م

 اوس 010 واتاا خيشلا ىدل وكب ىلإ ىديتودخ يدس كراش ع.تايضايرلا نم ازيك |
 بهذو حاسف بذجلا هيلع بلغم 2 :اوريقلا لا وجال ةنسأ| كلة يفاعوبأ عءادرو ناح

 ايندلا ءباعتض ىعوقك رلاةسغالامعتو" يدر, تح سوعو هندببي قكتاجار منساوادها# مورلا ىلا

 عما ماقأو رصب جوز و نيعستو ىدحا ة 4: :ءس يف مهم ىلا دروولاخلا 5-50 هيلع ين بلاغلاواهليشيإق

 ىلا ليملاونيتما قوذلاو رظاملاءافص عم سانا نع عامجالاو نطابلا ةمالسو ةنايدلاو ةقعلا لاك
 دبع نبد#ت ىدس ربخا هيهدق يلعةءج لكيف نيتفار ةلاةرايزو ينارهشلاو ربك الا خيشلا 36 آى 1
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 هلوق نمو

 همالك نمو

 ههالكنمو

 .ىلاءتهللاهمحر ىجالاصلا ناوضر نيد بيدالا مامالا هلا هلس رأةديصقبا اوجىهمالكن مو

 كر دش

 ساذلابرهللاب مهرش نم * ارذح:«يرولا نمتي دهرذعاف

 انيراقحوهو قالخلاى حي # يذلا وميدقدو كبل

 ىنلاهلويتغلا عم ءانطا لك * مجبل وهنعانعلالاز

 ارب هللا نمولسلا ينم * مهءاسمارلانال لذاوعلا مار
 يلج | ىضةني تازال تلقف * دمااذل ]له هاولاةفالكتلقف

 رضاونلا دود ابىداؤف داصو * رئاوبلاظاحالاب ينازغلازغ

 ترعرات تدان ةوأ دق ظاحلب د ىلق داد ىذلا نداشلا 35

 يىبرك دادزاف نارجملا اطار 5 اذ قئطلا مهسأب فازغو

 برقل ين ابلاطو عواواذ # ين. بح ىلع افوطع نك
 بءشإلك يف ماهو ادجوباذ * بلل ءاود هب لاصو له

 لص لك اهلاب ىس دق * الازغاي يجري برقلا يوسأ»

 بص ”يأامدلا هنيعنهّيص # ديعأ 2 لاتةلا زوج لَه

 'يبأد بحاي كاذو مارغ وذ * ىناودامميوسلا يف ىلسسل
 يب قرحتلافطا يدبت مث * امطق للقلا ىنماي دجولا ف رعت

 يبظع رشنهصالةالالاط * ىلباو يلاصالا نهاعرذ تقض

 يح كلذلاءدهدقافنا * يهاضأ نا همظنل ىدصق سيل اهنهوةلياوط هو

 بندلرفغم ر <لاناشنا + روصق نههباسع دخاؤتال

 .ف.كيالاة للا موي ىلا قاب * فرعيمدق دو مكين يل
 001 * دم 30 يك اوهي

 رسلا نسبظن هب قبقحت اونفا » لئاس قادس ءاملع أ

 رجلادب نوكب قرحعالو رحب ن هظفل ب رعأ لءنلابالعاف قرا

 ' رطضي ثحبال ناسالاوضفماىدل# رواج الو كح: سلو
 ردلا جرختس لازال رحب نف #* هديفت-أ دنع باوج ن٠ ٠لهف

 ري>ايزدافربنصلا جاه نيح ىتأ ان احضوءهذخرب 1 هلوقب مجرتملا باحاف

 اد رج هر دصمل ينعم ىفلعفلاذا 2 ريص ةظفلر كلاب اوب رعأدقل

0 1 

1 



 ءارجايفكيب مهارب عرشو امايأ كلذ ىلع لاا نكسو نيمداقلا نمدحأىلابهذي+و ءالخلا ىف طقف
 بكزمت هي هلعاوملسوهبلااويهذف هلا باهذلابم هيضاو كيب دا يم نهي ومار طاخلاءافصو حلصلا

 يف بكر هنامث هيفام ليز متو هتين عاتم يف ل: 10 نيلوز.لا ةثالثلاادعام مهلا 0 . الاوه

 ةلغلاو ز رالا تم ذخأو قال وب ىلا ل سر أوهفئاوطو هفاشك هب وبهذا ةريزج ىلا ىدعوةءللامويب

 نعهودربأ تورثإبأكيبناميلسو كيب نيجال كيب مهاربادل لسراف كلذريغو طامسقبلاو ربعشلاو

 ةتلمحو هعاماوهضاىغاهعنتو ىل, يلا بهذو قرشا ةيحان ىلا يدعهن |متاوعج رنمهدرطو مهرهنف كلذ ْ

 ىضارالا تةرشف ةعءرس بيلصلا لبق طبمماوليئلادمرصصق ( ة:سلاهذهيفو ) * رحبلاورباا نه

 ةيلدقااةهجلا نمدراولاعاطقن او ءاسالا بهنبي و كلذ ببسب لال_ءأاتزعو ةبردبلاو ةيلبقلا

 فب ودم يني .يلا كيبدايملصوو ءارقفلاعو> دنتثاو بدرالات الاي رةرش.عىلا حمقلارعسحطشو ١

 امأو د ةطباملاوةدعاصلا بك ارم يف مهب املك اوبهنو نيرفاسملا ىلع قيرطلاعطقو كانهماقأو

 ب 0-1 لئاضفلا عاونأ ىؤاح لسضا ُمَلاَو دمعلا هيدنأ| 4. رقفلا يفوت * نا.ءالا.٠ نههنسااه ذه يف تام نم

 0 0 ارقواهب .اذنو رصعدلو يرهزالا ىبفاشلا يعاجسسلا دم نب دمحأ نيدلاباهشلاصلا خ + .كانادحأ

 نهراصو هعض اوهيفهتومدعبو هيأت .> قسد رد:الر دصتو تقولاء اش. ن هريثك يلعو هدلاو يلع

 2 اهحرشوةيادملاةمكحلا ع هنعذخأو دلاولامزالوةب رغلا مولعلاب زيقو لعلك يف كراشو املعلا نايعأ
 000 ًاتلالاكشاح رش 5 رط ئةو بيملاو هاوملا ظقلو ينيمغجلاو قيقحمو تح ةءارقدداز طاق

 ىقةظفاحو ةغللابةفرعمو فيأ ًاتلايفةعاربهلو ةديفنلئاسر وىيلاءتنونفلا كل ينهلو كلذريسغو

 هيلع ظ رقيفسحلاهللاةامسأ ىلع حرشو ديفمةيسش | اك تا ريا لئال د يلع حرشفيل ١ اننمودهقفلا

 ا:نلا تافصلاو ىسلاءامسالاب صتخأن «نادع.س لاف يلا#ت هلا حر يواكدالا هللادبعخيشلا

 رفوالا ظل اباهبيس نايا قاخنوأا يقلعت ن نم هئالوالابملعو هن امسايفةلاك : رس لوجو:

 حمو ىخاهأهيأ أوه نمحضوأن اهرا ا ظأو اهرارسأةللاهحتمن ءناكو اذ_ه رمحالاتبريكلاو

 نس>لعفلا ىلع تافصلاادومح مسالادجأ ءالبتلا ل ضفاو ءالغفلا ليث هلثم ىفسفانتيإ زاك ابمالطال
 دادعت نعرصقت نم لال> الأ ةلبق وو لاضفالاةبعهك ةءاهنلاٌةدمعلا ةمالعلا املا ل تاذلا ولوقلا |

 رعسإ | © هذ ”ءادأو ديثرل اهل 2 هيلعهللا ظفح ىعاجسلاد أ خي يشلانالوم ىعابت تلوطرلوه: ينال

 لك نيعنمهللابه:ذوع بهذلاب ربحا لدي مقري نأ هقحامم ب بتك اءىيعتحلنيحوادضلال ا

 تاقو دوسالا قانءًادضخأ أطتو 00 هللا ءاشن هن ات ثمالعو داما

 هنكلردلاه- تعم د ةةيدصر و نوع لعمل #2 ىديسايك ذيل تهبش

 هفلأن .لضافلاان دا 27 هئامش أو هناا 0 2 هفرشأ«نع نيع وو

 سابلا عظعايلقا وءدوأ *« سانا عامتجا وه ءالبلانا . مجرتملامالكن وو مل

 اهله ىفتامن



 رب //ب 0

 . ناويدلا ىلا ءاىمالا ءلط ( بجر رهش ةياغد الا موي يفو ) ةريحبلاة بج لا ايهذ هو هتيحو لخلق
 اغأمساقو اقباس كي مهاربا رادنزاخ نة رلادبعم هو قجاند فاشكلا تا وفآومةسح اودإقو

 فذشاك نيس>و كيب م هاراقارشاو كبب د2 كنلامنموهو وقسوملااف ىعو اقباسةف ودملا فشاك

 قرط م ةثالثلاءال وهو راد لا فشاكؤ طض.و فشاك نامثعو يدووملا ىنعمبّتةشلاب ف سعو
 . نهتفمساو رغنلاىلااشابل ؤصوبةي ردهيكسرغأ نمرابخالاتهرو. ( نانهشرهشيفو ) كنب داع
 ” امش >اوأىو) لدا ىطاشب رصقلاىلاةعلقلا نم دقلا اشابلا ل زنف رصم ىلءايلاورادحا سلا شاب

 كيوان ناراجالات ادو ( 2 ) كم مه اربالةيماقعاق ةعل 2 ديد ااشابلا رادحاسلصو

 - رصمبءا مالا يلا تاياوج اولس راو كاتهاؤتلحواتدنطلا ةريحبلا:ةيحان نماوغجر كنب . مهارباو

 ا ىواقرشااكد نامثءيلاةعلخاولسرأ ِ هيقو ) هبن وشدعتي أم مطاو ة.ءلن !نوباطي مهناو كاذب

 'رصمملا روضحانرقشالا كب نامثعو توننابأ كس ناهيلسو كب قطص٠ اولظواحرح ما-رقدس

 مهاربأو اغالاك.ب نام السب .ه ( ناضم»رةرغيفو ) اجري ىوا ةرسشلاكس نا انما

 ع دشتسلاةيم يلا اويهذ و ليلا فلخ نهاورصو سببلب ةنق رش ىلا أودعواتدنط نمىلاولاكب ٠

 رخاوأيفو ) دانجأو يلام ضع و لامجاو ةلمحابرص» يلا كيب ناميلس ادختك ي حيو ادختك ىلع
 اونا ماير ايخالاترثاوتو اضي ؛ًاديعصلا ىلا بهذوةروصناان مكب ا صل 100 ( ناغمر.

 : . حلصلايلا مهوبلطو ناي اجاغأدحأوهظايأ ادختكد مت ما ولسرأف نايضعلا ىلعاوقفتا وم مضعي عم

  يواقرتشلا كسنامنع اوبلطن كلذاوبأف مهتاجايت>ا م ل واهبنو يقين 5 ا طل نوذيعيو

 ا نودريو مهعمانعج را“: :اوخا عجرناالا حلطصن الورسضحتالالاقواضإ مفروش كي امصمو

 ١ ور كلب د باو ا رضضحاماف مهضوع هو أو ءوةجند نما ولاعب وممودو مهدالب و مهتيرعأمط

 ١ كيب قططملزتع هودجوام اوذحافني روك ذملاءارمالا نكامأ ن وشتفياوذخأو : ةدن رج زيوج ىف

 2: هريغو مهاربأ يلادلا مهنم ىواقرشلاك ب نامثعو كدب ىقطسممل عئادوو تانامأب اس'نا اومهماو

 ؛جورخ ناك( لأوش رهشنب رشع سي !موي يفو) الطاب واق ةريثك الا وءأةتكسلاذهب |[وسْمح
 . اهريمأو هدب نختال أوز زرب ج ا سما ىضقثااو ريكلا' كن ينطصم جاما ريمأ و جاحملاو لمحل

 / 'نيرفاشملاو 0 كال كلم ارطعو اين اب نا نها اهؤ ردتسف تك ارم وهو نيكل كد دمهاربا

 7 نمو اضد ال ءارمانأكو كااذريغ وني>الفلاو ني.زململا و تارداصملا نم مدقلاك لاومالا اوعنجو

 - رشعس داس يفو)اع.ح مهتبك لصاوهناو مهعمحاظمصا وحلصال مهممض كب مهاربانآب ريخا لصومايأ

 ١ العام راكع توي ىفا 0 ور ٠يلإ اولخ دو ةعامجاه دعب لص ووكيي مهاربا رضح ( ةدعقلاىذ

 . ةيليعامسالا كيب نيسح وكليب ىلعاضي !مبتكرضحو مهتويبيفاو أزن مناف كي يناهدمو كب نامثع
 : كارب لع مالساا بكر رود ةرموه سفن قءرسأن كلو كيب م .هأربأ هلعفام كبي دارم بجسي ملف
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 فاأوةثامو نيناكو ىد>ا ةنسرصمملا درو نوصالايف هلالمو بتعلا | ع ىتالك زو 8 ةظونح

 ةميم رومأ ىلا عر +دافاو ىعا مد ديسلا | ةخييش هرشاعو اهيلضافاب عمتتجاو مررلا نم دناعوهو

 كانهماقأو نيفيرمثلا نيمرحلايلاهج وتم مارتحالاباب اهأهاقالو طايم دب ءادبشلاةرايزل هتسرفاسو
 ةيدا :طلا عئاض: لاب رحت :لئاضفلا نم ىطعأام عم ناكوةيحصلا ىفءاخأ و ي هوبا دعم خيشلا هب عمتجحاو

 لضافلاةدمعلا# تامو# ةنسلا هذه يفيفوت امو دما رايدلاىلار -09- رخو ,خ«لصحتراب لاعت و

 ينوخ.كلادوادنبىمومخيشلادهازلا اصلا عرولا فاسلاةيقبةك اردلاةإ_رئا لماكلا ىذوالاو

 مص ةبيشلارون 2 سم :لا مظع انسحان اسناناكوهبتك نزاخو 4 ءطخو زوخيش 0 اد مامأ ىف ا

 شرا شادحا مالا نواز دقن ايقتا ثا : ا | نيل سن :| بذا م تأ .سأ* هال أرمغحت سةأيقف ندبلا

 امبمحر ةنامصلاو ةنايدلا هرف هداقنعال مجرتملادب تحب فقولا تكة از<كاهعضوواهعمج ينلادبتك

 ىلاعت هللا

 فلاوةثامو نيعست و ع. سه إ

 معو دبر ب أاوعرشف ىلا: ةىلااو ءدذو كللامملاو فاشن ا نه ةعاحاضيأ بحسناهف

 سانلاربت ان نمربثك ىلع اوضيقف لا مالا ب اذ مز اوالازيهجيف ديس رفسلا ىلع كيبدا سه

 دخلاروا حام لاملا نم اوعيحف م ةنانارلسو مهاوم اقم هورداصو مهو سبحو فر ستملاوراجتلاو

 هيد ىلا همايخ جرخأو رفسلل كيب دا صرب ) رخ ."الا عير فصتنم فو دعلا 0 لخدالو

 كيبناميلسو رقشالاّك ب نامثعو ىواقرشاا كيب نامثعو كبب نيجال ر يمال هكر خو نيتاسيلا

 رابخالات درو (ةناثلاىداحرخ اناا مايأدعب اورفاسو مهفئاو طو مهكيلاميو مهفاشكو توينوبا

 نبرح . الا واق ترمسكت | كلذ لءفاملف هد لا مضن اوكي داىم يلارضح كيب يلعةبارق كب نا وضرب

 يناطصم كانو كرو ب جر رمش ف1: ميقرمه«ىلاا ذي اك .بدارم عجرويرقبتلاوعجرواواذختاو

 دارص قت( بجر ني رمْنع س داس س رجا موايفو )رقشالا كب نام“ 2٠و ىواقرشلا كل ؛ نأ مثعوكب

 0 دكسو نيش اكن بوو ىلاولا كي م معو سنس كاع نحن هع ىلءعكايب مها رباوكبب ْ

 ادختكن سوح كليب ءأا بهذف جورألا نم منثف 0 | يلا بهذي نأ كب ؛بوبالاومشروافالا كيب 1

 انا ادة زرعنا يلارفاسم 4 كح علا جرو ب 2ك هيلعلات>او كيب داما د6 نايرجلا

 كيب نيجالو هظاب أك م اة ةيطارل دعا امو ةفئاوظب بكرذ ىلاولا كيب مهازبا

 ىنيءلارصق ىل!هودرو هيلععاولا ة-افما هال ادئءهوكرداف هفلخاو دعو م امملاد :ءهلامحو هئح» ا

 َن ميج ةلودلاو: ةيرغلام ءاقابأب .؛اغناك هناف كيب ناهياساهأو جيلا س ًاروورسلا ةيحانيملا هو رفسم“

 يلاباهذلابهورم 0 7 فأل هيلا رض فؤأ هىلا عجر ربخلا هغلب امل ملاظظءوالاو مو ادرف نيجالفلا

 كايد ىلاول' كيب مهارباهيخحأب عمتجاف رضخلا ديس م ىلا لد وف هءابتأ اوهتعام# بكرنيربككلاةلللا ١



 اكن

 فلاو ةلامو نيعسو تدم ةئص

 الاومأ مهنم بلطو ةيقرشلابداللا فاطو ةيرحبلا ملاقالاب حرسسو كيب دايم لزن رفصيف اهيف
 يلالزت م 5 فصوبالام كلذ ريغ و ناينيع» قرط ق-و افلكو 0 ظعلاملا ن م ريداقم مهيلع درفو

 يا كال اشاب دمت باطن نانو (ناب 5-2 . فصتنهيفو) ةفونملا ىلا مكلذك اهب لمعفو ة همس رغلا

 ناضهر:ىغيفلزن امش روس 4 هل ؛ ماقأو ىنيعلا رص يللا ةعلقلا ند لزتنةرادصلا ىلونل بايلا

 . ىلع هوبساحيملو ءايصالاو اداهوافصذ وأ رهشرشع ةيالثتالو هد تااكف ةيردت 57 ىلا رفاسو

 بخ ونو: ةلارئاسن ءاكل 2 ءاكلعلا لادخال ه٠ ناكو مارك الاوزا نعالا ةياغيف لزنو وش

 . نسلا ينانءاظناكوموقلامالكو نيحلاصلا تاياكح وهراوتا ر 3 أو ةيماسملاوةث>امملاوةر < اذلل

 رجه يلارضح>وةاقالملا هي هلأ لزأ و ناضمر ارق ديدجلا|شانلا رض+-واعضاوتمةدشلا روم

 .علطو ة ةمد اصلا ة هه> ند ٠ يموأعدعبص ف بكوملاب ا رو هيتا.ق ىنيعلا رصف هوعاطولا ث رشاع يف

 لوءالسأ ع نء«نياصاولارافسلا يديأ ىلعرابخالا تءاح(هيفو)هداعلا فاللخ ىلع كلذو ةعلذلا يل

 . نمض ينريثك قاخ قرتحاو عابر أ ةنالثلا واهتم قرتداو ها ممظعقي رح اه ب عقو هنأي

 لاحر نضءدواشاب دمح ند زعريزولا اوفنواضي اذنك اه لصخكلذدعب وال وما سضآناكو 3 قبرا

 . ةريغك ةعاجج ميعبتوةطشق كيب مهارباوكيب ملس بم ه(ةدعقلا رشعنما# تبسلا ةليليفو) ةلودلا
 1 . كيتراذ كلذباءئاش ربا حبص ردا أاو يهذو ليلا دنارجو نجطا يلعاليملاوجر 2نينامثلا و م

 ١ هذه ىف يفوت نمامأو #9 ءاشم ثعأ| كعب نه ي* أ سانلاك رتب ي اولا واغالا يدان وكب دايموكيي مهاربأ ْ 5

 ا ةداملا بش قيدصلا ئركللا يدنأ دمج ديسلا مظعااهيجولا تاكا يفوت« نارعالا نهةنسلا

 ةرامالا عماشسح اريس فارشالا ةباقث يفراسام ة#ال>ماميحو ناك هب ردلارايدلاب نام

 .اهالوت ة هب , ركيلا ةداجسلا خيش دحأ خيشلاةه © نبا يفوت :ا1و فاستعءالا مدعو ىاصنالا كولسو 3

 كلذيف مقيم ونيفرشلا ل هدو نايص: ما زا ىفارمشالا ةب هناك :ةناضءماعلاو صاخلا عاججابهد َُل .:ه

 ديسلاهدلو ىلع علخو هز ه ىلإ كيب دايم رض نامعش رشاعتدسلا مول يفوت وافصلو هن موغنالا

 ن٠ هدلاو ىلع ناك ام ئدقا ل#
 هالاةباقنو ةيركبلاةداحسلا ة هخء.يشم

 .اوجرخو نفكو زهجو فارش

 ةفارقلاب هدادجأ دهشتنفدو لفاحدهشميفرهزالا عماجلاب هياعاواصوةكب زالاب مهتنب نم هتزانجي

 يميرتلا ىولعاب ينيسحلا ليللا ل حن سحاب نيز نب دم قيدصلا يفولا فيفعلا في رسشلا# تاموؤ#

 ,هراظناب ظحولف د وبعاب خيشمد مسا بطقلا خيشلاةمدخم لصت اوّةد.ه امه 1 زنلصالا

 ديلا بطقلا نمالك بدو هتادراو وهنافشاكم ضعب نع ىح وهءاقتعفرتعيو همرتح ناكو

 خيشلاونامسلاميركلا دبعنب دم خيشلاوةيولعلا ةمطافةفي رشلااهتقوةفراعو رهّذم هللادبع
 هيدلو ةفيطا ةرواحت هلو لضافال نم نيمرحلا ىلع نيدراولاو ةداسلا نم نيريثك ةعامجو ينغريمهللا دبع



 ©6/ا 

 نولحعلا ليعمسأ خسبشلا نورد ضف قشب هد ىلا ل_را مت يدايملا ن 0 ًاشناهبو سدقملا

 رصم لوو ءايشأ هطخي بتكو هيفرهف ه دازدعتسم ىلعطخلا دوجو هتابورك» راحو هفوالرا
 تقولا عاش نسوردرضشل فراعملاو علال ليبي ىلع لقأو صزالابماوشاا قاور يف لزنو

 يلا رفاسو ىواضيبلا ىلعةيشاح بتك او ىديلرااديسلا مزال و يرهوجلاو ينفأاو ىواريبشلاك
 رادلاهتمهجوت ورمهم م دق مث بطلا نباخيشلاوةارح دمج خيشلا نع ذ+خاواءمبرواحو نيءرخلا

 نانعالا دز هيلااروظنم راصوناسالا فىعو راك الا رشاعوموريام ضبا رداو مورلا كمه

 خم كام يل يوضن و 5 0 نيعبسو نيد تيا ة يحس ءانث ايف ةلودلاءا ما صضعل عمر مم مدقع

 كمم دحناو يدرك اذ راض هد ا 58 0 ندا ريغص ناكو انو نب ىداه ينأ دمج دا ش

 فس تت سوا

 ىلا ةفاضم فار ءالا ةداسلا ةباقن يلون توتال هياع ال وعمرومالا ىف ذي اااراشهراص قح

 .ةهرب كلذ يلع موادوهلاو ةأوهلاءفأ ىفهيلع ادمتمهلاو-أيف هل اددتتكلاك وه ناكةئاف ولا و
 راشملاخيشلا يفوثن املا لاو>الاوتاكر للا نسج لاقملا ع ومسم ةملكلا ذفان وهو نام لا نم
 رشنو ةدافالا ىلع لبقأو اكسو اراد اعز واهنطةؤةتايلسلا راد ىلا هس رشهلع ضيقا ل

 راصومامالا بهذم ىفهقفلا نوت« ضعب يلع اح رش مايالا كلت يفتك هنا ينغلب و ةداعالاب مولعلا
 ..هللا ههحر ةئسلا هذهيف ماا هافاو يح ةلودلا تاز كيَع ةعاذشلابالو قم ماو رملاو صا وخلا جتحس 1

 46 تاموقإلعةبلطلا عفنل نا: زخ يفاهوهضوفمأو ١ غلا قاوربابنق 0 لسراف رصعه يمك ْن .ةلج عدوأن اكو

 نعهدلب ذخأىل املا يوبيفلا عوطلاوبأ 2 خ نهللا كيع خيشلار ىلا اصلا ةمالاعلا هيقفلا 1

 هيلا راجت نمدحأ وهو هريصعع المضف ن 6 3 رهزالا عماجلا مِدقو هربغو ىويفلا هم خرذلا

 هنأ هيلا ناي ناك هنا هعضأوت نم ينغلب و ىرحت دا ةياغيراسف ءاتثآلا ىلونو لففلاب هدا

 اهيضقيوةثالثلاو نيليملاهعمبهذي, و هعيطيف اهيضقن يت>ىهم مقفاذك دلب يف يتجاح هللوقيف ماوعلا

 هديب مهيلع اهقرفي نيك اسملاو ءارقفا يلعزيلا تاقدسص موي لكي فدل ناكو هنمكإذ رركش دقو
 تاقيملاو ةئيطاو كالفااك ةبب رغلان ونفلا نم هريغو بهذملا معيف ةماث ةفرعم .تناكوريمشيالو. 1

 نءىناثلاعميبر رمش يداج ةمججلا موي يفوت لئاضفلاتاودال اعماجاناذ!|ناك وكلنا تالا هدنعو
 هقفتيلذاشلا يفاشلا كابا دع نب ىلع خيشلا اصلا لضافلا # تاموو## هلثم هدعب فايل و ةنسلا .

 املو بسنت اهيلاو كشك دمج خسيشلا نءةيلذا كلاةقي رطلاذخاو ج رم هبوىواربلا يسع خييشلا ىلع
 .ناكو لاب ا .هلقب ةيوازب و , امامأ ىلصيإ ناكو اجيلما ريس مهعفراس و نيدي را | يلءاخيش لمج يفوت

 عابتأو هك هل تراض دقو اعضا وس# تاكندا احراظ ةرواحلا فيطل ةرمشعلا ن .-اخدش

 .نم 6 تامو ب ةنسبلا نهنابعش ني رمشع ثلاث نينثالاموي يف يفوت هخيش عاسبأ ريغ ةصاخ

 نيماملاو هن 3 هللا اف كيب دام فاي ورا كبي مها رياربمالا ءارصالا



 ا
 نبلحاخنو يزم زاامهارب رباخ.يشلاة>سو يت>سنالاايندلا يف سللوتيو اهتحد.واهرك ذ
 دلاولا ةخسسن ودصارلاد,عىفاودو ا ال ةحملا يف مهريغ ىلعد.تءبالو نيك. ةطق يدل: :ذا

 راثرد فلأ رششع ينئاءا سه انطل سراديف ب 00 اذهاني رتشادق هصن امءاش اشهتسر لوك

 نعينلأسو ا ه.سا كلذ تو

 ظ 1 ندثلاة دايز ىف ين. ا ذملامع زلااهتامح ن ل

 2 نلا ةخن اهنم 3 داو احتفو اني ديأنيارعض ِ اك ةمز رامداخ عم و يناتاو عجرو جملا لا

  كاذ لبقاهرأم تنكو هذ 0 ض تأ كلنتؤعسأ ن نس امها لاقو اهيلع ينجرفو ةروك ذلإ

 . اهلخادبت ريثكت ارايطو اهشنامب تادميقتلا: 0 «مجحر غ م ندحلا يفاهعدب زبو اهتقيقشاهتب رف
 . عضولا و طا نسحياهعيتسو كلذرغو تاردومثلاو تا اهتنالاو تاريستلا لثءةلضعملا لئاسملا يف

 | ءقهىلا تلم 0 هل تلقف عامسلابةقوشمملا يهافاو عاذقلا امنع فشكىتلاةردخخلا اهتبأرف
 الاب | نلقي رمشنعلا خييشلا نبأ ند ٠ اهارتشاهنا 0 ةميقلاو رهملاو هاهيفهن فدامرادقمامو ةميتبلا

 . ريغو رطاشلان باح زوةدوجلاةياغيف عرابلاةخمسنوةرك ذنااح رشوة ر صلات اكو طال باتكو
 ١ قا وافس أت يضقف سخبلا نشل كلذ لثباهاكو كولملان تا ز> يفد جوتال تاي تكلا نءكالذ

 لي نعاربع اشو ةديم ةلاح ىلع مجرتالزلو ايندلا لاحاذكهو هدالب ىلا 0

 52 تاهاوفارطالا ع. دوم تالاسا رملاوايادهاهئتأو لضفلاو حالصلابفرعو قاف لإ

 . دخم نبدحأ ا انوا « تامو #8 ةنسلا نءلوالا عسير رمشع عبباسيف لجو نعدب رب

 - هن ويش ضعل يف ينب رافسلاخييشلا ق ةنارو يليلاد معن. دمس نم ةيلوالا عمس يسلبا لا ىفاشلا ىناقاب 1

 3 ىنطص٠موحرلا ةيلوث مايأر مهمدرو ةقيرطلاودر وا ىف ىركبلا فطصم ديا 1

 يقول هدالب يل اداعمثءدالاب يفةياطلاهب خفتت اوةدادعو حالصو عر و وةندح ة رك اذ.هلزاكو ناقوط

 ذي زنينيدلا فرش نب, نيس> ديسلا لضافلا في رسشلاهوفملا لجالا# تاو ةينانلا يدا ثااثثيف

 : نب نيدلا فرش نب, ف سو ,! نبنيدلا فرش نبب وقع نب يم ء”ومنبنيدلا فرش ننيدلا *الع نب نيدباعلا

 دم ًالعالاهدج ينخلايسدقملا يروثااز الادب ,ءنب دم نبهللا دبع نب دوليا أ نب هللا دبع

 , :نامثع زي زعلاكلملا همطقاو ر وثب فرعفدوث لاك أر سدبقملا تبي حتت نيح لبخدهللا دبع

 اذ ازيفدالاهدجو نيييتو ةميأو ةءامس ةئسيف كلذو نفدهبو صوتي راءريد بون بف سوي

 . ناميلسنبد وادنب مي ركلادبعنيدلامب ركن بدن بدلا ب ديلا تنب ةيضارةفي رشلاهءأنيدباملا
  ديسلا نب رط٠نبب وعل ب و را ىبأ نب ظفاطادي,عنبدواد نب د# نبا

 تخأىهو فرشلامجرتملا هديفط ءاجانهنءو ىمدقملا ىردبلا ىتافولا ىنب_بلا ملا سنيدلا يز

 تيييدلو تاهمالا فرط نمهناكو ىليسملاب اضيأ مجرتملا فرعيو يمدقملا يلع ديسلل عب رلا دل



0 

 ١ ظ نيعارصملا نيب ننيتننلاريطشت هرعش نمور وحلا رخآا ىلا# ظ

 كام مجنلاب قهاش يرذ يلع 2 المجر عار ال ترلو حالملا تيل !

 كيفلاةبق يف وأ دسالا ةهبجىف #2 وأ جراعملا قوأاهسلا لعيفوأ

 كتتاهرس ىفاعم محض نل * دعا يوس تاناخم ف وطبال

 كامله قوس نسحاذلةيالو #خ فره يذب ىلفخ# عد 206

 * ريظشنتلا انوههملثن نهو

 الزمم هنعذخو هيناجواليخي * لستالوامدق لضفلا لهأ لضفلا لع
 الوة مث لذلا ف يل رام الغ * حرطاو زءلاىف شاع ايركميو
 ىلتعا دق نبي دقرفلل هرادةهو * اهرسأب هياع انزدلا تداح ولف

 الوألذلانم يساقام رك ذن * هئاأس رارطخايف هيلا تئجو
 طاصلاخيفلا © تامو © ةتسلان هل والا عب رىفر غثلاب تام ىت ة>لزيملو روهثهرعشناويدهلو:

 يركلا 10 ندع د اللا فلا ةحتن و فاسااةمقب نيدلا

 0 فاصنأوةمحو !قانعز ب دولز غو ةمضه ىحاص ناك رمععةي را شىفاشلا

 قيرطىلع كولسلاو حالصلا وبذجلاهيلءيلاغلا ناكو نطابلا ءافص عناطسوا واريدراسف ا وم

 0 ةئسلا نءىا“ لام 5 رشع يفا؟تدسل ام وب فو اهلخت ل راك ذاوداروأ عم حالفلالهأ

 0 تاءو# هنعلل !يذريفاشلا ماع ءالا ماقءبرقهفالسأدنعن ذدو لفاح دهشع صزال ا مهايخاب

 جملا يسزع نزلا سيئرلا 1 ارباخيشلا رك ذلا ريهشلا د قتسملا حريدفلامامالا .
 ندحأنب رج و ةليقع نبا ن .عمسو فن اًأوةئامو رشعة نساك: دلو نينالا هناء رد حوا ىنفاشلا

 يلو .ثالادجأ خيشلا ىلع رفح و بطلانباوى رد اا دشلاو ى رص اعل ثلاو ليقع ٠

 لاذع خي ثلاكدالبلا فارطأ نءنيدرا ولا نمو ىنغريمهلادبعديسلا نعذحاوءزيغوا ريشا نال, | '
 نم رلاديبع ديسلا انذعي ثمود ىره واد سحأ خب دشلاو يحو عدلا ارمع خس شم ثنلاو يواريشلا

 ةلم عسب ملعتلا ونايا اها سةلاسو هسا فلو ةيدنبشقتلاةداسلا ةقي رط ىلعرك ذلبسورديعلا ٠
 رك ذلا سلا حتف يفهتفيلخ هلءجو ةيتواخلا فىركلا قا طمديسلا راج و ةدئساهيفركذ ميهاربا ٠

 ةمزالم نيستحو سمحة نس نو ةكب هتر واج ةنس يتربخلا نسح>دلاولاموحرملامزالو 3 دوب

 ةضفن ابك ىنتقاو كلذ يفرهمو كلذ ريغو مسرلا وثاجارختسالا وقاف والاو كلفلا معهنعذخلا و

 دصارلاي زهبتك ةل+ نمهدنعناكو نامثالا سخيأب اهوعاب و هده ١ نههدالوأ اهددي مولعلارئاسيف
 تادية:اهيلعو ناقتالاوةحصلاو ةدوجلاةياغيف مجعلا طل ةفيرمث ةخعسن يدنقرملاكييغلا ٠ ا

 دلاولا موحرملا نم عمسأامازياكت نكو ةخسنلا كالت لثهرهدلا بال ةفررشدئاونو تاري رمتاو
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 . هرصح بتكلا يفرحبلادا دم لقي # امعن أ برغلاوقرمشلا له دقو« هربط داز نطاب نمءسهاظل
 هلايح ل وط نمحرلا انل مادأ © هريجود رات ىدركلاانذاتسأو
 هرزو ةمايقلا موي هب طحم * يذالك وج ري يالومايكديبع# هرمع ةمالسلا نمض ان لاطو

 هريش>و داعملا موي هلاه اذا * دغيف كالضف ضين نماضرلاوجريو

 هياعيلصو لما ناميلسخيشلاهلسغيل ونوة:ءاهذه نءم رجلا ثأاث هنع هللا ىض ر ذاتسالاةاقوتناكو

 هاما بيدالا# تامولعامهنع هللا يضر يركبلا نطصمديسلاه>يشرا وجءارحصلاب نفدو هزالاب
 ةريثك عيطاق٠و تا>شوم هلاهوفماحيصفاعلض:«ناكي ديشرلا رتع نب ىلع خييشلا سعاشلابدبللاو

 ليوطلاىف هلوقابن» سابتق الاباهلكر ثعةتسلا اروحبلا مظنو

 هدضب بيثكلادعو ناديتالو * اشرايكادوبح.مسافافحلات اطأ ظ
 هددعو ماعلا نيسحنالو * نلعافغ» ناوعف نليعافم_ نلوعف

 1 الاهنمو ديدملا يف لاقو

 نو:>مارغلاف هأوه عد د يحاوالالاقر فادي دم يف

 اونوك تاقه,حنعربطصاو * نتالافناعءافنتال_عاف

 >6لماكلا يفلاقوإ#
 أريضن هيتنجو يفادغضور * تي دهن ىتينم نءاحتت
 أري_صنوايداه كب ربيتكو » نلعافتم نلعافتم نلعافتم

 6 زجرلايف لاقو
 اءاهابص تيحضأي رولا ىس» * !ءالاولح يوهيف ىناف زجرا

 امو لق يريص لاةيربص لة نأ * نلعف:سم ناءفّدسم ناءفتسم

 26 رذاولا يف لاقو 9:
 يلاب وناف ميس 6 لكف * ىلازغاي لص يتعولرفاوب

 000 رهجوىتيو * نلوعف نلءافم نلعافم

 ىلعأيكنملصوب يلدج تلقو * ىلزغا.الاول-نداشيفت امس «طيسإلا فلاقو
 لمت نمناسنالا قايل لاقذ * نلعفناعفتسم نا عاف نلعفمسم

 . هيادهانميدنطاادبذم * الئاقدؤفصولاتالمردق #2 لمرلايفلاقو #

 هبانما نمحرلاوه لق #* نلعاف نئالعاف نئال_عاف

 ىيدناييل لاصولا ساك ل ءءاو * ملكد اوف نءرجطلا فف> 46 فيفطاىفلاقو 9

 مرلاز زملا ىلع ل كونو * نئالعاف ناعفتسم نالعاف



 دشث ل تايا> ا ايس ل ثلج نط <

000 
 هردق قاب لج دشر ةلحو * ىتتلاو دهزلاة يلح ىذهفدعنو :* ءىهزو ب ولقال ىلحتلا راق

 غارب تاقرا> تازدعم اه # ءرطقروللاب داجثرغو ثوغو * ةحرقاخا ىو قدصقلاسر
 هرطس سرطلا نيز ماظنت ان حب# يرولا ىلع 1 يل اياد« هرهزو ءالتبعلا مج اهب هابي
 ه:_بحرلقلاالع لنا هاوج # هرسداد زافرم /| ممصت تاحو #« دش سهةناده نع تاج ظعءاوم

 00 #برخ» .لهاىلاتفزدق نش اع * هرحز عمسلاعرقي ظعورجازو

 ةدسب نيملاعا مكحح اهب * هرئدو اهنم ردلا ماظأ عم سلفا .« ارظعو عاجسأ بابلالا يلعرادت

 هرب و هلالا ريخ 7 ماري * ةلدأ ىوق أ يدملا يف انل تماقأ # هرخ باقلا لخاد نه ه اهب يغب

 ىلتحتق لوقعلا حاوراب حورت * هرحسقملاباج ناو د عيدي *يملا يذل دهاركفاااهالحاماذا

 هرونوريم كاروت اهون ْنف * اهؤا.رتمةلارونيفقزيشأو ا# !ءكق ١ نسساحلا ىف ركف لك اهب

 ةيانعىناعملا نيع نم رسشنت و * هرصارصالا لما- نعاهبحازير# ةجوب ىراعملا رون ن٠ رهظتو

 هردنس ىف راوعلاب اهنء اليو # فال فراعملازي رباز ريتو © هريحو ديرملا رس اهب تفحم
 فئاطل فيطل نم هيلع ضيفت # هر ؟مقتسملا 000 ىدهو * يدحلا ىلا ليلا فيك هقرعت

 مرد ملال سوال يراك ع6 * ه واعد ميظع ءلا هلل ناك نمو * ءدعاقلطي رايغالا رئاسنءو

 هناشطقامص الخ الاهناش نمو * ه هر ةقيةلانيع نع رحمت *# هناسل ىط قا ى جطأ ناكزمو

 ه رست داؤفلا اهنابم نكسأو * . اهطاجدهاشو اهننامد لمأت * هركحمو ململا مول دسح ىلع
 يدها ىذةصالخ اهيشنمو فيكو*هردبي رسعلاد رطي مسن خوفو * امخوف حو ر ةنح الا يئافق

 هرثنو ناوالاتادحوةطقن و * اهرسابْتارئادلا رس زك صو 3 هزي وو نامز لا بطق يميذلا ماها :

 اهلك ةبالولا ذاينإ ندعمو *هرديبودوجولا سه الملا دي>و 03 اًهنحاو يدملا مالعأ مويقو

 هرصن وهلالا مف هبه نهو *اهبلاوحد ءااوفماعللا تاذنص ىنءعمو# هردو ءالزلا ا 5-7 06

 هليل دوهف هللا نيد ظئاحو د هرهد ناخ ىذا فو كا * ىدطاب فذقت جاو.الا هبرحخو

 هرجازع اهدصق دشرة قو * مه: هيفاهجخ ىده ةمكو © هرصع داس هب مالسا هو

 هرتسو باج لا لاز دقواللو * دهاوشت الا بويغ هيدل * هريس فصولا يف دومحمل !الولا ىلو

 هنادح حاخ نع انور اعدق 1 هر ذرجالا دصاقإل هنادعو * مَ 2 ةلم نيسبل أذا كلت ىلا ب و

 هزءارمالاف فرصلا ينادتااب ارك *هن ارشح ن هبرقلا ساكت هاقس * هريخ رك لاقباط انياراملف

 قتلا للح هروب نءهبلأو 3 هركحتوالالا لى هيب أقف + هدوجح دادمأ هللا هيلع ضافأ

 هزذع سمطلا ىف ةةباطق اذ هاش #2 هلاح ايييف دهاشإل نف# 3 رك_سةبأب 1 روب : هل ناكفأ

 ىل- 3 فراع منيع ير تسل * هرحو مانالاقرهنود نهو# يرولايف درفلا ةنااقع م
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 هقئاثح تقار نيدلا ىحم دمخ * هدسعل هلال تاحوتق هنور

 الل 1 از ا يصدر * .اقللاو رثنلاو رثحل ةباناده
 هنااكعتو ىددضشأ مسظن امقناعي * * تنلأ: هيق قحلا ظعو رجاوز

 اة ناحل كيدح ماذ » هجن انعدما جازا الدف

 هقراطو نونملا ىعاد اهنتقو # هديعو ن. ةيشث> بولق تباذل
 هقئاذ ناالاانأمأ كببغ تولايفأ * ايرادتاكذاو ىردأامهقاوذ
 هقئاوع هنع حازت نأ بغريو * ءداعمموي زوفلامورب نماسيف

 هقئاقسشو يدها درو اهدرو قف * اهدروب كبياع انالوم ةلاسر
 هفقئاذ ذتلا هب ادهش اهب انينح * تكح دق نيحا, رلا ضور امم ءاءاكح

 دكا نزلا قر الااع] تنلاك < ايسراوم ابداف تعا ايظعاوت
 ةقاك ةهشدب ياللا هم اق ىلع وم اهيل
 4 يسحأ امه * اممظن راج نم جلا ايجأ همس
 هقشان ىرعلا قشنئساو انس انيلع * اهسؤك تريدأ امل اهب انركحم
 هقباستو هيد_طلا سارفا قباسي # قنو» لكل ىواسلاو نملا م

 هقمار لضنلا ف رعإ ممن حامل * ارطسم تمش لاثمتلا ملاع فو

 هسقتاقر لامكلل قيرط ك * ول يف لامكحاو منت كلذو
 اا اعلاف افجي احا انزو او تللمما هينا قملا, يكد ارجل
 هقثاو هلل ىتثولا ةورعلا يه » ةباده موري نمأي اهب كيلع

 ه_فقباطتو اب نسعيام قباطي * عقوم ل باقلا يف اطائءال

 هردصلاْ يف ىهدلا زج دراهم * هقمان هيربلا نيب هب دويل # هذ ون نزلا ظفل الف

 3 هقب اس عتبأ م البال حابب . اهدنح ةماىكلا لجامنأ ىلع * هقئاررهدلا نءيفاوزاو الف هَل
 1 اهبرتتاغك اعبولقن و * هقراسلقالاب داجامدترطست ب

 اس ىلال ا يبسسلا ىلع ثجو# يرسدق كر لااهيحاليل داهذفت * هقباذ فرعي و اهيلك داج امب '

 هباقب ىرجن ضيفلان ويعتمادو# هقماو زعل هللا تدب مك * يدتقيو مؤياهيشنم لاز الف :

 هقمان وفعلا ىييرام اصلا لع « اعاد س 3 + ىلا ىلحصو * هقئاشوداصلكاهتميرشبف :

 هقد وزب امنارفغااب ليرسن, © .اهزومو ىعنمتقرلا بطق مدي وخ
 هلوق يواصلا ىطصم خيشلاةمالءلاابيلعبتكو 1

 ٠ تنبأ تلا هان ءاجباذا هرمشن نوكلا يف و ىدبلا بطب حافو + هرمشب حال دقن لبق اضر رادنه

 000 كإذودإرق

 ككل ا ذا يناساع
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 هقفان بلقلل نيئاتا ابفوس قو *« ككحدق خيملا قالدخ.ا مرام
 هقراط باخ منع ضازعا عفدو * ةنعإر يع مظمت اهؤديق

 هقرا يدهلل حالا» مهالولو * الماك ةيرمشلاك ل ءاومظنأ ماسه

 هقةناون نيلاعلا بر ناقرنو #* د لل 1 لاسيجحبت ىلع ضحو

 هتئاوع الا قا اذه دعب امو * مهةلذ لبق نه صن دق م هربهطتي

 هقنارم اهارد انانسو هبت * كرايم نيإ هللاد. .ءةءناكح

 هبقتعم ها ا الند هرانيدب 1 مهرد لك نع 1 هضوعو

2 
 ٠ هقحال لفطلا 01 هيعمل ريقوتل * هدش رباناده امل اذ ايف

 ق 1 لهالام 0 #2 الوأ هللا ىحاصاي قنا لاقو

 0 0 0 ناسحالاو كريب * مملار اننا عابتالا محار نكو

 1 هقفارم كتم امحر انور مينكن ذ نونبلالهالا ةلج نءو

 قر هقباع حاف ذم نافرعلا ا # نأ لبق لفطلاك قالا لك كلذك

 2 1 ادا ضرالا هتدصو * اب دما َىَح 3 قاخ ممعو

 0 هةئاقداب لج ىم هنا قيسغفي # ةقيفد لاعنلل رشب علذ يفو

 3 هقئار داح نه ضيئلاردرث_نو * هرثن ردلا مظن احعصت لاز اف

 دو هقداسمإ ”ىلا رون هب ثيد_> * هحصنب انع ا حاز نأ يل
 0 ىلع هاور # هزي ىمالفا فرش ثيدصح

 نسحلا اه انى ةطاد# ةليمح ديح قوف نامح 0-7

 هقمار ا سما اذه لسن و ةعشم انصح هللا الا هلا ال هب

 يام موهفلا 6 ل # ادغ يذلا لاثملل ابريض نمضت

 هقئاقر تقارو تقر هتجاحز * ت7 ارح هب اناقس

 هقباطن اءالك نذأ تعمس لهو * هلثم لئه ثار نبيع له هللاب

 .هقداعي ربح مْ الامل نبإو # ةئيدم يف ردات عم هناكح احم

 هقذاح مهفلاب ران دق كالم يلا * يدهلل فنروادي رامقأ ةثالث

 هقطان تادامحال الق نيلي + م6.الك عبدب نشأ ام هلإو

 .3 هفرا تفص ىدهلا اذه ضوريفو * 58 ىنأا كده ميدبف

 لب هقئارو ايف شبعلا يفاص ردكو هرك ذ بالا ريح ثبدح هيفو

2 
 ام

 ثا|ا له هد يا

 ه راع



 2 "ب هللا

 هلأسي لاؤسنع اب او نمضاتةياكحوأ ةينيد لئاسموأ ةظعوموأةمكحتالا قطنرال ءانسحديجيف

 ةمحرلاوةقفشلاريثك ناكوءوسب دحارك ةهل<يف عمت داكتالوهيلقب نير خاحلا ضعي
 ,قلخ ىلع

 نم كسميال نيك املاو ءارقفالنادحالا ريثك مضا وتلاريثك ىصاعملاو بونذلا باب رأامسال هللا

 عيج يف عرولإباذخآ طقارانيدالوامهرد هدب كسم ام هللا ةعاطيف هقفنر هينأرامعيج ًايشايندلا

 مداخه دنع ا. دلاة نوم هللا افك تربداواتلبقا ايندلان اش ا ميال ةرخ'الا روم أالا مههل سيلو نونا

 ةلاسرلاحراش ديسلا لاق ايش صني الو ه:ح اح ىلع كاذدي زيالف هيلع ف ره وان دلا نم هل يب ابام ضيقتي

 كواسلا اهامس ةلاسر هنعهللاىضرذاتساللو طق ةريغص بكرا هّتأرام تاونس رشعو# ةةءدخ

 في رظلا نباهل لاقي برغملانايعأ نم لجريملاهاسرأهئالما نم بوةكمةروصيثو كولملاءانبال ٠

 .باوللا سّملاو ىرخأ ةلسارملسرافاهلسرأ ةيناكم نعاباوجهللسرأ هنعّللا ذر خيشلانكو

 غفنلايظع اباتك تراصو سنرارك ةتس وحم تغلق ةلسارملا كلل: ىلماف ئاصالا ضم اةمضتمن وكي و

 داقأا دبع د.لاانال ومهم: ملعلا ن هريزك هيلع :5و نادلاو ىخاقلاهب غفتاو نايكرلاهب تراس

 ةديرفلا ةديصقلاهذهيهو الفي رقتةلاَس رلاحراش

 هقراوب نيسقيلا باب رال ودبتو * هقطان حانري ىال وماي كدحب

 هقداو "يلد_الا نونك؟ داجو * ىدحللاو لضذفلاو ضدفلا اناناكنمو

 هقئاقح مانالا ناذ'ال تلحم * ىدلاب ملك نذانع كي نمو

 هقئاقشو هزت لذفلا ضورلك الو * رثؤ. بولتلا يف ظعو لك اف

 هقطان زتسعاق نافرعلا ىلوأ بلقب * هلضف قئاق>ى رجأ نم ناحب_ف

 هقئاقر بولقلا شرع ىلع تاو * فراع باق يف هللا رس لح اذا
 «تفقئاوع بلق لك نع اهب لوزي * ةمكح صهوج عامسالاىلا يدهاف '

 هقراب حالدق دشرلا قيرظ كيري * اهلياد لوقا اميف ة-ح.> ىلو

 هقراشم ارون بزغلا برعل تدهاذ * اهدصق ققحللا انالوم ةلاسر

 هقئال_خ تءاج راتخلا قلخأ ىلع * ةلصذ لك يف دوما اندي_ا

 هقطان حاصلا كدعلا هنععاش نمي # اضرعم فيراظلل انبإ بطاخ

 هقئارط تش تي دحلا لييس نكلو #* هدارم صوصأاب ل كح كي مو

 هقئالع مومعلاب نكلو صوصخ * مهباطخ ناش هللا لها كثذك

 هقئادح تءاد لدعلا كولم مي * اهعنن ريكاواهاودج ناك ناو

 هقداصي لدع لاثالا هبيرضٍيفو * هءالك ل ا[ اا

 هقثار سءشلل ىارتالا نك اهانس * ةلصخ لك ىلع ازدحام ثحن



 مع ”/ ع

 هناقكلو انل ةرشبمهذهو قح كاتم ذ وخل الما لاقفاذكو اذكت أ ,ًأر يديسايتلقو كلذ نم تكف

 ياوم اوم 0 ناكورضحنال# ةريثكه نع هللا يض رهبقانمو نوجا هتكر بب نت واعطق جان سو هيلع يلع
 لوقبة روان ةزعلابر ىو ريثك واهف» ١ ريوالاةليادبر مام لق ميسو هيلع للا لص هللا لوسرأ

 نأ ل نذادقو ةثْلا لذ د ينبح نمل وقي هنعاللا يض ر ناكف كبح رمبحا وكبحاىنادوّخءايدل

 ناك لس وهيلعةلا يلص هيانج ىف امنعللا يضر ةشئاعتلاق كراردملاةيدلافهنادهاجتامأو كلذب مكنأ

 انها هنعدللا يضر هنادهاجم ن٠ غاب و . و هيأ عدل لص هللا لوسر لمح عيطتس 34 ا

 امئاقلفنااةالص عدبرط واهءاعداتسإ عا .ثْحهل عنص هسفنب هكسات مدع ١ ةاللصلا يف 1 هلا نع كَض

 نءمانبال ناكو لاو>الا نم لاح يفة بتم هيلع تا ف ءاظولاو ليالاةالص عدي و ضرفلا نعالضف
 لك 1 ددريوهواهلك ةلوللا هياعرئاج رو يبيوهو ليللاهيلعىضعامع رناكو اليلقالا ل يالا

 دلكأ باافناكو ةمعطالا صاوخهتبي يف لك وب و تيزلاوزيللا ىلعرصتةيناك اماريكو لاقت 21
 داروأ ف ئاظو يف لوغش.ءوهوالا هباحصأ عموأ هتولخىفءا رام لقو يرقبلان ماب ةراتو تب زاب زرلا '

 ةيئالاوأ امن دلاءا لايف يولعلاملاعلا يف ىلقو بكحاضأ وممعالا يدالوأ عم هت ة يميل لاقو
 رعشا الو يبي لعجي ف يىلاعتو هناحمس قطا ةفرعم# باق ىلع ضيف" 03 اماريثكو قولاوأ هيلا هااوآ

 عمسيال هنا ذادسالا تامارك نمىمدقلا ريدبد# يديس هةفيلخ ىلاعت هللا, فراءالاموبتلقو ةسياجاو

 تامارك نهدعي يذلا لب هنعهللا ىضرىللاة:ني>دعب واوهنهذ نهلوزيالو هظفحالا إلا نمامش

 تنكوذلا> هللاوا ذه تقدم تاقف هيلع موا ديو هسفن يف هب لهل والا عفانلا علا نم أيش عم بالهنا خيشلا

 ءالؤه ل الاد وب له بامحا نهر حم ىل لاقت 3 0 لذ يب ىجئادال نيحاير لا ضاير هتعمسأة سع 1

 دوح وم ريذلا نرضاخلا ضع هل لاف تاما ركلا مطن وكت ب ا لا اذه ىف ب روك ذملالاجرلا

 مكليحأو كلذ نم غاب ؛ | قب رطلا ىف يل عقو دق خبشا شاالاقف مالسلاوةالصلا هيلع ل وسرلا ةمأيف ي ديساب

 مو اراحتقولاو م. هه ئ هزلاناكو تشطمف ىداروأيف أر ا 1 ارعاق تنك مه انه يايل يف ىل عقوامج

 ءامىل مجد قءاو مآ تب ؛ًارتخ ر طاذملا اذه مدس دساف املعةقفش اهظقوأن ا تهركفةاندالوالا

 يتح طبه هلا ولثم برشأْل ءامتب رمشف يف ىلا لصو ىتحولعب لازاموءاملانمري دغىف يلاك ترص ّىت>

 دقو يدرو يفر قا دعاقا 1 اديدشادرب ءا ءادذلا يللامل يفةليا تدرب وأى ؛ يي لتيلو ءامةرطق قل 1

 لاق هديفعضلءدب هعف ريزأ ع.يطتسيال و اطغدنع طبقسا ذا ناكوهب يطغت أ ىذلا ى رح ىنع طقس

 انام اهظعانوناك تيأر تح رطاخلا اذهمتاف ام اماع ةقفشلا ينتذذاف دالوالام أ ظفوأناتدراف

 يلح رانلا هذه ي رسيف تقف ىلع رانلا< جدو باغوىندب' يفد يت> ىدنء ىقل واى دي نيب عضو رجا نم

 هنقانم نأ ل صاللاو تعف رمش ىلاعت هللا نمةمارك اهناتملعف ىن ىنتءذإف اه. ىورصأ تب رقف لايخ ثم"

 ندظن تازرخ هناسإك اناكم لكنا ذا مظع سوفنلا يف مقو ه.الكبل ناكو رمصح.:ةداكتنال هنع هللا ىضرب
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 هل نذأو لاح رلا تاماقمىف يقرتلاو لاوكلإبا فدل ٍده* ةميظعةزاجا هل بةككو اهتاماقم مطقيف

 ىلاهل_هري قيرطلاهنءنسخأ ين دحأدارأ اذادرمأرخ !يفخيشلاناكذ نيد رااةنإ روداشرالاب

 كلك كن سال رعأام 3 وفن نهملع ءأال وليفاف دو خسيشلاب يلع هتءاج بلاغا لوقيو دو خيشلا
 لع نءاريثك ةقاادحاو مزال ير بلا يف قاصدا هش خش مدقالو هيلادايقنالاو هنعذخالاب

 يامي يملا دار وأى لعرصلقب ,ةيولغأةقير طاادا دوأأر بالو 1 راملف هم ف بملاريثكن اكو قئاقجلا

 تنأاماواندار 9 ة:نأاما انريغدار وا رقتوان هدي ىلع الست نأ كب قيلب األ لاقو كاذيف
 . لاقنانك <

 هتمزال“ىثو هدار ااا ريصقلا خي شلا نم فاخأ اأو نيلاملةحرهن كلج م اد

 حر مشيهللا لأ ىرئاذامرظناو هللارختسا ىركيلا ديسلا هلل اقف يربك يفهكر تأ |نأ اال

 ديسلاوهئع نعيريضقلاو سوهيلع هن ىلص ىننلا تيرآرفتعو مظعلاهللا ترخشساف لاق 2

 يتقي رطت بلآ هلال وسراب وهيل هللاىللوسرال ىريرعقلا لاقف مهه اهئانأو هراسي نعي ركما|

 كرب اذ ه ىركح, اد .تاارمايودف كراونا نمةيستقم يداز وأ تسلا كتقي رط ىلع

 ًازقينأ تن نسحبأ هتي رئانيلوتو انيدبأ ىلع كاس لجر هللالوسراي يركبلاديسلا لاقف يدار وأ
 : خيشااظقيتساو ة ةعرقلاهيفالمعاامطمال_سلاهياع لوسرلالاقن ان ةدازو رس اع داووا

 خيبشلالاقهب لمعاو هرظنا كردص حارسشت اةعرقلا ينعم ديسلا هل لاقف يركبلا ديسلاربخاف هما هن
 ٠ ىللوقيوهو مانملا يف «:ءهللأ ى ذر ا ثك ًاوآةلد هل م هنع هللا يضر

 .ءامسلا نيب ب وتكح ر وك ذملاه فلآ يذلارحس درو ىأرو ىنطصءديسلا يدلو عمك يل دوما

 ةييبلا ادار وأمزال وهردص كلذدعب 3 رعيثفا لم | لثم هنه قرح ل ا" مججلا ر وتلا, ضرالاو

 هياعاما لص ل ورلا ةريضح يأرهنا هنعهللا يضر نيخأو ءاطتسا أام ىريدقلادار وأو هذا ىلإ لا

 ”يثهعم ناكو رجنلا ىلا ممىلاعت هللارك ودك رابمةللف ءارقفلا مدخن اكو ىلا رملا ضب ىف سو

 نيب نم خريص كلذءانث فاو نيروكّدملا لع هعمناكامقرفف دهز درو هلق يلعدروف ايندلا نم ليلق

 دوم خشي لوقي افتاه تعمس ى دياي اي خيشال لاقا وغرف أ ملف يوق لاح هللا لوقت خراصةعاما

 , لاق سو هيلع هللا يلص هللا لوسر تيأرف تمنح فلا تيا صام دعب ىلا ملا يىلاعت هللا دنع تابق كال

 ١ خيشلادي ملسو هناع هللا ىلص ذخاف كلب زابح أي ىت> كدي ثاه وىلاعت هلل ادع تليق كتايل دوه خيثايىل

 ٠ كنب 00 امهيدي نيب ةفب رسلاءدب عجووءرب د خاف س احلام رضاح ا

 اريسبالا ثماب لف كالذباح رف ظقيتساف هيخأدي ذحًايانم ىحاناا امكعم يروا او ير لادم .أانيب و

 هدا لح ديالو موي لكم رو زر هناهت داع نمناكو هئرايز ىلا هذوأخ وتقهبلطإ ىر كلادسلال ولو

 ١ تمق هلك ليال اةحرابلاانربس يديساي للاقفانترايز نع مويلا كاطب ًالمدل لاق 1 راملف ةراهط ىلعإلا

 لاقتي رام ةلاقن ؟دنعةراشبلا يديسايت تاقنةراشاوأةرادب نم للهديسلاهل لاقف ميكس :ءترخأتق
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 ةمئالا نمةنسسلا هذ هيفتام نءرك ذ © نينثالامويحبصةداعلا ىلعهترضحب ديسلا | 0
 بءاص نيكلاسلاةودقو نيلصاولا ةدمع كسان لك ةيمك ف راعلا ماالاانخي شيفون « نايعالاو
 اير رسمي 1 رضح يتولخلا يدركلا دوم خيسيشلانذاتس أو انخيشةرهابلاتاراشالاو :رهاظلاتاماركلا
 , د ذاتسالا نم ذلان قلت و دبءلاذخأف هاوساملك ادهازءال وم يلالودولا ينادّمم ادهاجادرحمتم

 اي : لع ضفَأَو 1 ودالاهئر 3 ىلع تءظسو رارسالاه.اعتل زاتو ءامسالا عطقو ىنفحلا نيدلا سمش

 ل نيا يعن أرنا ةبسنا 317 ملا يفةلاسردلو ةيندللا مولعلا عاونأ ةيسدقلا
 لعدر وهناسأ ىلعر ود ىو ظقرتسافةنا زاخا ستنال لاقو احاتفمءاظعأ مانلا يف هتعللا ىضرديجل رعلا

 ريغن هةريسلا ةحل يفاهمدتكف ذ يطار 1 ا ىلاداعين ينءدراولا تفرصالك ت :كفلاتاهبتكيمن اهلق

 دج هللادبعخ.يشلا يديسنيما ماو مالسالا خ..ثتفيلخاهحرش دقو ىلق نم ىناسسل ىلع ىلت يافاك فاك
 و رداغي لف :اناندا نايئاعن قولك ههبج رعت -ااعن اماعماج افيطلاحرشرهزالا | عماجلا خيش يواقر كا
 نيرواقلا ديعديسلا ةمالمااذاتسالا هئافلخ دحأ اًضيأامحرشو اهاصخأ لا ةرييك الو ةريغص
 ةججرت املوأيف رك ذ امبعينصهللاركش ىساب ارطلا ىفنخلا ىرمعلا ىرايبلايفارلا فيطللا دبع
 سه نبا وهو ةدهاجلا يفد و نار وك دالي ”صقاصة دب هدلومناهظفل ن 000

 ةراب زلال س أنا اهدصقو مصار تش يف ٍة> فو رءههن دإب لد>س»يف هلك ليلا ىبحيمدلا ماصةنسةريشع

 ناك هنا سم ريغ يف ا دعا ردعبال تح قال راخ بارا يوأن راصو ناكملاًك اذ رخبق

 ناكو رارسالاو يهاوملا نءهليل فهدا زاهنلا عولطباه 006 دلا توص عامسالا ليللاب همغيال

 يت>دعمهللا ركذيذ مانيامد رجب ءاريف مالسلاهيلعرسف خلاب عمتجيناك اما ريثكو راهناا ىف همون لح
 ىلازخللم رسل :ك يفام عي جةىعلاقو ةظقبالو امونالهللاركذ نءرتفيالناكو ظقيتسي
 ناكو ملعم ريغ نم يميلعت هتياونو ىاياهقيفوتي عى ات هللا تدمج هتملاطاملف هملاطأ نأ ليقدب تامع

 هوخأ ههولي ناك اماريثكو ربلا قيقد صاخ م: هي هتيي يفو ريعشلا نبخلك اي ايندلا نهتفشقتلاريثك
 هصخيام كرتهدلاوتامال و هتافشقثو هئادهاج نءهلعشامىلعهلموللا 80 ريكا هوخ أ ناكو كلذ لع
 الو ريعشلا نمةرارغ بفصن نه :كك ًاةليل لك يفهباود قيملعو ريخاولاملا ريثك» دلاوناكومطهثرانم .

 هدصقوهبهبلق قاعتف كذشاذههل لمقف ى 22 ارةنسةرشع نا ؛ هرم راد

 ةقي رط ىلع ناك نا دعب هيدي ىلع كلو ةيت ولما قب رطلا هنعذخأو هب عمتجاو رص»مدق يتح ةاحرلاب
 دار وأدكرىعردقأالن كلو كردي ىلع كل سأ ىنا يدي .ايو سمأادب هيف دل لاقوهنعهللا ضر يريمقلا

 كريف هياعددشيإو كلذ يلا خس كااهباحاف كلت ةيرر طكملم 1 هداروأ ًارقافيريصقلا يلعخيشلا

 ةعبسااةقيرطلاءامسأهنقلو ةلب وطةدم<«هزالفر وك ذملا عم هقدص ن.هف عامل ىريصقلا خسيشلاداووأ

 « ىنل د قرع هو : َ

 ارغال الا 00



 ا
 31 ع 1 3 ١ ٠ ارهاب و 1

0 : 2 

 *»د

 9 0 نم. راصو#ه .اعاستت ايش هلعأرق نم 1 را ل عما 4س

 .ديعنبدمحأ هيحولا حلاصلا خ خيشلا# تامودإمةن لا هذه يف قونةقفشو ءايحوةأو سمو ءرك اذزاكو

 ريهاشملا نم ةعاجح يلع طخلا دوس يركشلاب بقاملا طاطلا بتكملا ىرصلا ,لدالا يمورلا هه
ىلعزاجأ و زيجأو عرب ىد 4م 1 رودو

ذ ربغو تاريخلا ل الدو ف>اهم 00 رط
 كل

 جولي ةبيشلا ار ونا مجو ناكوةعاممج زاو حاو قاف الايف هط> رومشاو اماغ اءافت | سانلا هب عفّتاو

 8 ٠ ةءاعب رالا, مول ةشع يونغ اوب ءابذهم قالخالا ن هج لبا كلا فيظن ىوقالاو حالدلا أم 7 هلع

 ىلاعت هللا همر ةفارقلاب نفدو ىهزالاب هيلع ىلصوةنسلا نهيلوالا يداج ثلاث

 «فلأوةث امو نيعست و س# ةزس و

 هب ريضو يناملسلاب فورعملا لاما تي اغأ مهاربا ىلع كيب مهاربإ ضبق مرح: فض::ه يف ظ
 آول اش نرخ داب دنمت هلاع هحنحأو ءوقلاق لدنلا 0 هلاقتلاب عأو تام قح تدبابنلاب

 لزن( رفدر شع سداس تبسااموبيفو) تاكا موهونفدوهون :ذكو هواسغو هد 3
 ( هذو ل)هرمشع عسا: ءاثالث دلا موي يف كلم: قظضم جال اريدأو لمجملاةيحصرمصم ىلا اواخدو جاد

 قح ل يحيل زيملو كاتهنمعلطو هثردا ىلا مو رلا رايدلا نه لسوشلي ليمسانأبد 2

0 
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  تلصو تصرخ خال او 2 ةعامجلا يقاب وكس ناوضروكس ندسح ي )ا مضناودي ءصلأ يلا صلخ

 ليغمسا ىلا تايتاكب همها هنا لبق اشابهدوأ كيب بها ربآ قتح كيد[ رمان أب رقت .راخالا

 ىلعايلاو آي ل 2 ”ىلأ ثابدوروب را.ءالاتلصو ( هفو ) هفالذ نب 23 ةعاج سوحو كيب

 ةّتيححضو ريدم يلاهعمنمو كيب دارملدو ( ىلوالا ىدامج سدا -يفو ) كلم 1

 ةثي حاصلا دقعامدعب كي ليعمسأا قجان اهات د ماَسو كيب ليعمسا ربصةطشق كمي ربا

 صوقوانق كيب نسحو اطامعاو و محا كيب لي ءمسال يلععأو نءاهر هتبحد ءال ؤدهرمذءاو مب و

 اي او مداقتوأب ده مه ل -رأ كلذ ىلع مهن و هننيحلصلا مثال امساك ناوضر و اطامعاو

 : نوهدقش اوناك لن ب رحالو تاشوانم هميم عقيو 300 ًاةئاففبام معة لله تأ 4 رك 3م

 اك ام لعرفاس ) ياوالايداسج رهش فصتيفو) ماعم ميدخفز حآَ نو رشات وفذمدق

 ل و(بجر ربهغ ةرغيفو ) اشابلا ةاقالل مدخلا ب 5 رآيقابو نامحرتلاوةقرذتملاتاغ ًاوةيسشي واحلا

داعلا يلا بكر هيلعمال_سالاهح.دىقءارمالا تدعو كاد تان وةبابثارب ىلا اشامأا
 مؤيفو) ةيل

 ةعلقلا يا عاطو ةئيدملا كك اا ن٠لخدوةءلدأ ءلا نم بكوملاب اه ملا و (نينثالا

 اوامع ( سيلا وب فو ( 37 هشلا اوهجولار ونمالياج ا محو ناكوآي 00 اا بان نم ءمفادملاهلاوب رضو

 دحالاموي ىفو ( ةدأت ملا علا عسيمجا ىلع علخو ممترضحيديا ةنلا ىرقو خا ثملاوع ارهالاريضضخونا ول دلا

 1 1ابلا زو كراملال بنلاءافو ناك يلع بةأأ ىرمس» لوال قفاوملا نامعش ع ,هفصنلأ|ةلا( كر املا



 كار :
 قدا رسكو كرابملا ليلا يفوأ ىط.ةلا يرسم عباسل قفاوملا (نانش رشاعة علا موبىفو)
 يفءارمالا عرش (نابعشرخاوأى و) ءارمالاو رمصم ماقماق كيب مي هاربا ةرضحبت بسلا م وباهحبص
 نم ريثك مهلامضن اهناوكيبنا وخضروكبنن لل لاحفتسال لبق ةبج يلا اهرفسو ةدب رخل

 نيس>ورادخوجلا كيب يلعو طشق كيب مهأربا مهول ليعمسا؛ءا+ ميلا هذو مريغودانجالا

 كيبدانماهريءأو ةدي رحزي ويف اوذخأ كلذ اوقةّئتامدنعف ليلا فلخ نمكيب ميلسو كيب
 : مزاوللاو تاو احاشحالاا اودطو كيب ىحيوكيب نيحالورةشالا كب نامءو تونوأكي نايك

 كَ رملا اوعمحو ةرداصم مهريغوراجتلا نه لاو.٠الا كيب دارم باطوررضلا مهنمل صحو
 10 10 80 (هيفو ( نيئاسلاةهج يلام,مايخجياوزربؤبابسالا اولطعو

 موييفو) ىزعلا ةقيوسب تدب يفهوازت ًارالوزعممدجوف وف ةديدجلاةئسلا يلعاشاب .ليعمسال ريرققهدي
 نمامأو#يريغدلا كيب ىفطصم جا اريمأ ةبحص جاجملاو لمحملاجورخناك (لاوش نيرسشع سيخ ا
 دبع نيدمح ن.نامثع نبدمجج ديلا لضافلاهيحولا لحالا كيفما تاما# ةئسلاهذهيف تام
 م: ةيووازب دلو قولخلا شادرمد د يل ل رطقلا نبا ىفطدم نب مح ررلا دبع نب دمت نب مجحرلا

 كسي

 3 ف راقولاوةمبالاع :.>اريس راسو مهتف الخ ىف 0-2 يرسلا دلا ويفوناملواهمب اعنو هدجح

 5 موحرملا مزالوةعالخلا ضعبو# 54 ,هافرلا ميما قلط ياء ناكوهفالسأ ةداعيبعهيلا ل اضافالا دادرتو

 ويلك ف هريغو ين اهقفلاة# طم يف نق .الايلوتلا دمجدي_لاونامثعديسلاهدالوأووهدلاولا

 ربهالا - ع خيشلا لع 0 3 وازلابم يلع نيددرتملا خايشالا ىلعو صهزالاباضي او ولزنملاب

 مهريغو يقوسدلا هن ع لي خيشلاو يو ارفنلا لم ل 2 رع خييشلاو ىمورعلا لع خيشلاو

 مهفالسأ دنع مهر وازب ؛ نؤدو ةخس تأ نمناذمر رمشع عب ار يف يفونةدوللاو ةرمشعلا نسحاناسا ناكو

 ىورعملا فطصم خيرشلا يلدجلا يلوقعملا يوحنلا ىلودالا نففتملا نقنملاهيبنلا هيقنلا «تامو##
 6 را خيشأا ىلع هقفت "ل تهذملا يابت لالا يف ناك: + يقالوبلا نس رلأب

 0 ردنكسالاو ىايتياق يلع خبشلاو ىديمصاا ىلع خيش | ىلع تالوةعماريض>و ىلدلاو يدوعس
 حبش شا مزال تام امافد انآ لطت مومهاربا ديسلا هدلومزال يفوت املاذ ىدوعس د.سالامزالمناكو

 هلْطَ اإل وهن ًاشإءونومراضحتساوهتباد -- : «حناكو قالوب و4 ود دملايفةيلك ة هزالم ىنربججا نسحدلاولا

 ةماولا |ماححالا ن مرو هنواعو يطساولا عب ءاجو ةينانسلا ماب رو نسا ردن هل ذخأوهراظنأو

 يواعدلاو اياضقلا يفةمكحلا ل ثمهلييراصواهلهأدنعهنأش مظعوأمب 0 ريتش يح قالوبب

 ه6 تامو #2 هنعافعو ىلاعت هللا همحر ةبالصونانج ةوقوةماهش هيفناكوتاموصخلاو تاك انملاو
 روبشملا ة ةرونملا ةنيدملا كيب نأ ىدن سلا نيسح نب دمت نبل دبع خيشلا لضافلا حاصلا يبإ لولا
 نيعبرأ هاون ةني :دمل اب رواجو نيدراولا ند هريغعو ىدنسلا ةايح دم خ.شلا سورد رضع ةعمجو

 ااةزدىف
0 



 كنب ىلع هدس ىلع كبي دمحم فلاخ نأ ىلا|,بماقاف ةيلبقلا تاوللا نمةهجىفافشاك هلعج نأ لا كيب يلع
 هلاوذو هلاهت هيلا رمضح نم ةلنماذه نسح ناكود انجالاو فاشكلا هءلعتءمتجاو يل, يلا بهذو
 يأ كي دحةءدخيف اذهنسح لزيملو كيب يلءهدي ب نماهكلمو رم ىلا كب د رضحأو ةقانخو.
 ند عم جرخ نأىلا هعابت ًاوكيبدمحةدمةرامالاف لز مو هةحاصو بصاملاومدخلايف هاقرفبهذلا

 قفوملاهّللاو ماشلا عايض ضعبب تامو كلب لي ءمسا ةبد جرذس

 0 فلاو ةئاقي نيعساو عد راد هو

 مظ فقوو كيبدارم جاهلا ريدأو رمعم يلا جاجا لخد رقص ر شع ىداح يملا موي يف اهف

 تامو تاعام رع وحن مهوبراحو لايجلا نيب جاجحلا اورصصحو ةديديللاو ةرفصلا يف نابرعلا .
 برعااوب' ودلاو لاما نمكلذك و ةريثك لامحأو عئاضإ تب خودانجالاو زغلاو سانلا نه ا

 ءارمالا عمتج | (بجررهش ثلا س محا موييفو) رباسجمحاو كلذ لكل فسأ حلا ولاججلا .يلعأب

 لزتنو لاخلا يف يكرف ال د م لو زلاب هورصاودك املا بليرأ) اهأنلا ىلا“ ا 1

 كيمهاربا لم و هنأ يرضلا هئماومل:ءاو مويلاكلذ ينهعاتهوهلا زءاولةن و ةقيتعلا رصم ىلا

 هلضأ ناكو مايأ ةثالث صقنت رهشأ ةينا* ةرملا هذه يفاشاب ليعمسا ةيالو ةدم تناكذ رع ماقعاق

 ضضعبل هءايفدكيلا# نم هلضا اذهكيذا صمناكو مالقالا باب ر 1 نمل زيمالساب باتكلا 0
 اير امأ مايأ يف 0 هه ةهدمس 82 اند راع ىح لزب 0 كلا رضح وةذواعم يف رادتلا

 اذه نآكو هيلعةتدايسرك دينو ذيو اريثك هبامجوهءم بدات نك نكلو هتييال و نم هلزع ىذلا ودو:

 جوعاف ترصقو قورعلا تزجعف عطقلاب هجلاعف جارخهل جرد قناكو ةياغلل قنعلا جوعأ اشابلا
 بحاصالةاع اسنئرناك هنا الا هتيكنالا تافتلالا ىلع ر دق, الودهرد_دصدنع هتيلتراصو هقنع

 يدركلا دو# خيشلا انخيش فاصوابعمسو ردم يلا رضحالو ةاسملاو ةسناؤملا بحيوةعيبط.
 ة هب ناك و يدقأ ن نامعت انقيدص ةطساوب دهعلا هباع ل 10 هدقتعاو هضخاق'

 : 0 هاقلأو شربلا لامعتسا ن 3 علفاف خيذتلا ىلا دهعلا 00 ةناك رش ْخاا ناد 1 دقو

 | 1 ده ل ناكل كر 4 يلع ردنا تن 3 لوش ناكو َّن اذدلا لاستسا ن 37 م لاقو

 4 عرز ةيا ارمسلا لخادن تناك ييثلا ةحسفلايف افيطااناس لمعوتاوصالا ةدللا رويطلا

 .اطوحو ماخرلا ن نهةفطأ ا ىلعة بق هطسوب و لفلاو نيمسارلاو درولاو سار ةااوروهزلا

 اراكمأ مط لمعوةي رانقلاريفاصع نم ريثد :؟ (لخاد ؛ و رص الا عييفرلا ساحبإلا كلسلاّن م راح

 ةيذملا مهما اوةفيطللا مهتاوصال برطيو ةمقلا لفخادب نيطباه نيدعاص نوريطي واهيلانو واع

 هوازن ألو ةءنصااو لكشلا ةعب دب اهلاكص ا انقآلا كلتو نسلا للا ىف ةقلعملا صافقالا ينام ف الذ كلاذو

 1 سانلا ىلع ةندملا قرط قاسم وراصو صافئالا ور ويطلاء الث مدخلا هتناةروهلا هذه ىلع

 ناو وكرم _ ن2 لى ندور نجح دل



 35 20000 : ٠ 4 3 0 ب 5
 5 4 2م 1

 3 006 ظ 57 : 10 يب »+ دابا
 لئاكلا هيقفلاخيشلا #تاءو## يلوالا يدا عبار فتامو هستيب يف عطقلا وامايأ ضرع يَ
 ىودعلا يرب نب :دابعنب دم خيشلا مانالا ءالضف دحواو مالعالاءاملعلا 1 لضافلا سس جيتلاوا 1

 رواحو فلأوةنامو نيتسو عد رأةن معه ىلامدق يدعينب , يف ةولملاب نوذ دملا اص يببأ ىلع ىلا همن ىهتنب

 .ءامملع ىلع هققف" ”ونونفلايفرههورصعلاءاماع سوردمزالوت قولا خود ثرضح منوم ظفحو مهزالاب

 ريدردلا خيشلاو ليلخ خيشااو ىوالحاطلارمعخييشلاو يو دعلا ىلع خيميشلا لثم ةيكلاملا نم هبهذم
 ةيلك ةمزالم همزالو هريغو يديعصلا ىودعلا ىلع خيشلا هحيش نع تالوةءللاذخأو يلبلاو

 هونو لوقعملاو هّقفلا 2 رابكلا بتكتلا سردو هن كمزلب ءأم 000 راصو ىعمو ا هيلا بستناو 3

 ناسالايف ةحادفو لايت نتاع لب وظعابهلراصو هنعذخالابةيلطلا مأو هاضفب خمشلا

 ووذش ىلع ةيشاح هفيل نمو ةقيلسو راذحتساو دادعتسا ةوقو ريرحتاا يف باودو ريرقتااو

 ,نباو ىطيغال - ءاعهللا لد ى ادله هىلع ةيشاح وةعئان ةياطلا ىدياب ةلوادتم ماشه نبال بهذلإ

 هماوطا ع يلع هب ةيسح ةشاحو ثي دل جل ءااطص» ىف ةعاج نبا حرش ىلع ةيشاح و يدهدطاو رخ

 د كا رلئاضف ىلعو ضر حرش ىلعةيشاحو نسملا يبأ يلع و بطقلاو دعساا ىلعو و

 رر# و ديفي و'يرقي .:ىل؛كزيإو تاراعتسالاو ثحبلا بادا يلعو ةيدضءلاةلاسرلاو تاقرولا يلع

 اندنس ءاقستسال ا ةلعل ١ للعت نآدعب ةئسلا نم ةناثلا يدار هشر>اوأ 2 يفونو مام! هافأو تح د.يكو

 خيشلا هخيشن ءةباين كلذريغو ناضمر لثاضفو جأ رعملاو نأ. م ةممسأو 1 ىلايلأر 3 ناكو

 ريمالا #تامو# هللاهمحر ةماعلاو علا ةاط نهريثن :كلا ملا هسردب عمتجو يودعلا يديعصلا ىلع
 كعل ةيقحتهلاءدإقو هنأ كرب ىلع تاقازمشاو ادخيتك مهأزب يملا ملام ن نموحو ب ورسلا كلك ل5 2ك

 0 وهذي .يلءهرمأااو 3 هو رمهتلا طحت ا ةيركل ىجورسلاب بقأو مه دينو

 هل و كي للك ندا اذهكي ىلع بطخو ايفلب كيب ليا تدبىلا امبعم بكرهك وام كيب

 ىئنفعا كين لل هللاقف كليبليلخ ةئبا كلي ,بوبرال طخ مثام اءودةءدنقعو ريكا اقلب مه زب

 لاق دحاونا يننيتثالا ليهشت ىلعىل ةردقال يناف ىرايد بردي رت لاقف كلذ نمدبال لاف ك 1

 آوبرشو يلا كإ ذ يف كي بوبأ ىلع ىرخالا دقعو ”ئىثنه كردص قرف الذ كدعاسأ انا

 اوفزوامهاثمأب قيلياعامهزبج نادعب سرعلا اولمعو اوذرمتن اوايادطاومراحلا اوقرفو تاب رشا
 كبب ليعمسا ىلا مخل اكو ليعمساوةيدمحلا نيب ةشحولا تاص> الو جوزلا يلا ىرحاذس ةداطاو

 عقمجرتالا فاس ةيمو رلارايدلا ىلا كي ..ليعمسارفاساملف هتبعص ماشااىلاج رخو هشادشخ#ل وك
 20 ردم كي د نحيا 4 اضي تام 20 1 نكاد عايش ماعلا 0

 1 110 00000 هأ 1 200 امخأنب 0 :

05900--- 
00 



 الإ يال 037
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 ا ىو
 َِ 5 ا

 اشهددهلل اهي 1 1 دم نب يلع هد. فدو يديورلا تذب نبأ, فرعلإ مهار نب نيسحلا

 اكيش بسنلا اذه حمص اهرك ذم دقتملا مهارباو ليعمسانيليلجلا نيديسلادلاو وه مجرتملاو مشابو
 اس ا هناي ناكتدفلسال ا افاكل اه يفابايلا ءامح ناك و يرتاك يذت رمد ديلا

 0 فراماامامالا ؟تاموؤإ# ىلاءت هللا همحر هن أش يبغال رقه اففعلم قالخالا ميرك ةبيشلارودم ارمعم
 35 - سنوتيدلوو نونا مىموسلا ف كسلا مح نب ديه نب ىلعنب دمت نب هللادبع: نبدمح |دهازلا يفوصلا

 يواب رغلاد# ىدويس ةعاججلا خش يلعو هب هيلع أر قوةنابدو فافعو حالصو ةفعىفهدلاو رح يف ًاشنو

 هةظفاح لاكو طا دقو 0 ارداةعرسوهذهذءافص عمفراعملاو مولعلا ف لمكتو ني رخا ىلعو

 . دحأ ىربخأ لوق» وهسردءانث ايف كلذب حرمهيوهلةنريير 2 يف هيا للعدو هيحنودلاو ناك و

 دالبيفهرمأ ارهتشاو ةياغااىلاىوقتلاو حالصلا ن«مجرتملا غلب دقواذك و اذك ىللاةو اذكواذكب

 جرخالف مهسلاح نعاضرة:ه سافلانءادرفنمناكوريبكلا ا > اياك ارابتشا ةيقيرفإ

 مظع 00 هلل ناكوهدلاو ةرايزل نيدعلا يفوأ يلو ةرايزلالا هل < نع

 اهنع ضعاف هدلاودب تناكىتا-سرادملاة اوت هيلع سض سعو هلم. لفارارءايدلا هيلع ضرعو

 70 ةيرفلابتكلا ةعلاطمو دبا أ صاوخ عم مدلعلا ةرك اذن« يلعهبسفن فكعو اهالوتي نمل اهكرتو
 5 ناكو هب ولام هل يرتشيف ىفتر هديا انخيث يلا ةئاق 0 500 ناكورب* 5 ىثاهةهودن :ععمتجاو

 ظ : اهنمةريثك تادابشت-اهنالسارم ضعب ف تب ًاروا ريدك هلساريو هيتاكي

 3 امالتءا دنءردقلا ضيف: نكملو * ةداعي ال يوكشلااموتوكش
 : نونحس ناويديفنا-> تديك * ادرفنم لكسشلا بي مغ مهيف تحب 5 اهنمو

 1 000 ناكلا لءا>يتابلكوجاحو ه# اشر نم ساكلال | ينك أ انهو

 000 ةيردنكسالاليزأ يواكدالا ةءالسنب هللادبع نبدأ مهاملا 5 1 هيقفلا تامو#

 !ارثك فحم و لضف هيدلو ةرواحملا نسح ناكس ل ربلا رحير فخ .2 نب ىسعديسلاةيرذ نمةفي رش

 ٠" ددرتيناكو ةدمرغناايفءاضقلا نءبا:ورعشلا نيواود نماهريغو ةن ريرحلا تاماقملااهنمءايشالا نم
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فاجن ؟علاط و نيتئاملاوحت نب رانا نيهدقتملا نمقي روش لب واودةدع ع محو اناي ل ارا
 2 1 

 79/ للاخر محملا املا خبللا 296 تامو 8 هخيراتةنمرغثلا, ىفوت تح ةيضر.ةلاحىلعل زيرودكل+
 , .مزالو رم درومل ى“ ءركلا ىلعةكمي كارئالا طظمعي نك طظءاولا ىلركب رايدلا فسوب نبا يدنا

 سورد ف يفر مدمج ديسأأا: >سيش ىلع ري 261 يل راو كارب هلل ظعولاو رصع خايشالاروضح

 ينناذومييبأ عماج يف لأ 1 كثااو ه يملا لل ناعتت و دان وفل اةنسيف نوذعي هش عماجم حيخملا

 3 1 ءابشالا كرذأو هزاجأو ىتوا علا ليعمسا ١ خيشاا سوردرمذ>و قشءد لخددهن ارا

 7 ٍ :ةءزالملاو يملا يفهتنيرطىلءلازالوة:_بحىأرههلوا رسكذماط اد الدر ناكو مورزاواهرلاو ركي



 وب ظ
 رضحلاوودلاىفىدالاىلومهاجلا ز ر_# ب نع ماقملا عوقر# ريغدسجا و

 يرحوهوءاوسالاوبطخلا بمنع * اجبم تذقنأ مك هئالآروهشم
 رصبلاو حورال فاتؤم ه.ياع # قفت» نوكلا 3 هقالخأ نسحو

 ريخ» نو راتخلا لا قطصملاب #* يدنساب لامآلا نهي رع م>راف

 رحيسلايف نابلانوصغ قوفءاقرو * تءجسام شرعلاهلاهسبلع نص
 صهزلاب ناصغالا ةماق تنب زو * تدب راهنلاسمشام سفلاول الاو

 رقي: نم كالجلا اه هللا كرا«: اينشكتف ىروبتتللا للالاموإ ١
 تي ب يلع هم ودخم يفاح دم همالك ند و

 امجارادغلدعلاب م ا اه ام درفرص» ىعا> ناب *# درج تنوفا اقدص منقأ

 ديص(لا بحو فا ملا تا تاجا راطقالا يف هارك ذ #5 كنب 0 كلذ لقت الو

 ىذلا ناعأ افوهلم ثاغأ * ديبعلاو عهرارحادرول فاص رب نال ناسا كلي

 .ديرب ام هده الاقم م * اذا ىح مولظملا ىلا ىجدي # ديد مزعب هدا هدياع

 عت للا لدأ نسا ها ةلل يف # الاظ هماكتسا تي
 دير٠غاب كح مهنع دعبأ * مرش لك نم ميحارأ م دقو شا دبط ف أوحبداق

 هم نع ىغم فيسلا ناك ول # ديعسلاوب) صالخ ل ابهالاو #* نمو ايقش هيد اعم 0

 ديعبلا عار ضاىغالا يطيل هءازآ مهسلا حي ناكوأ * يول بيذت رانلا تناك
 ةوطس ىدب افاعسأو افطل * ديمح مصوبزاف دقو قطن * اهصخ يف تال 57+ زارت

 ديفم ادبحم اعرش اديؤ» * ايلاع يدملا نيد هب يحضا * دي دس ادصقو ايلع ةمو

 دقىزاجلا ىداولا ظفاحاي # دهينع غاب لام هنيسسسب #* اعطاق ارصتتاسو همزدعن

 ديهشا هيلغام ىلوقو ىلوق: +: ىف كشالرضعلاك لم تنأ * بترا لشق ىفتا لال
 ؟رلآتراساهبانسحلاكتريس « ديحور دب ضانال نيب تناذ * تفرش _ةراطقالاك ل
 ديعيلاو ابرق ابرغو اةريش * يرولا رست دايعأ كتفاو د6 دب » يف مدخايندلا يف نابس

 ديدجديع الا لعركذ * ترآ دقا سنالانسلأو
 ندسح نبل ماك, ليريج نب هللا دبع نب رماع نب دم نب ىلع نب دم نب نب م.«اقديسلا * تادو 9

 ىلع ندملايلأ بطقلانب ادم نبناضهر نيدمحأن نايعش نب ناضهرنب نامثعنب نمحرلا ديعنبأ

 رفعج أ ن بدم نبدمم نبدمحأ نبدة نب مهار نب نيسحل اهللاديغ يبن يلع بارت يأ ندعو ؛

 يأن ب ىلءنب طبسلا نسما نبىناملاو بلا نب مها ربانب جابيدلا ليعمسا نبن س1 نبن س1 نبدم

 .هديف>و هباسل يف ةحشحشا جالا, ف رعب رفمجنوب أ ءادجن  صع ت سذلا ححتصلا فارش هالادحأ ب ااط



 لا هب قم

 ناوضر ريمالايفهحنا دماهنف رثئلاومظنلايف عابهلناكو ةينانلاةرملا هو مبقاو رةخيشهيلوتموهو
 ىملالا ةماهنلامامالا 6 تامو ١٠ ةينانجلا ئاوفلا يفةر وك ذمدئارف دئاصقة دع. ذهل ىناحلا اذفيتكلا

 ش ىدتش ,اماماراص يتح لعلب لغتشا ىز وم«دلابريبشلا يوابلطا دم خمشلا 2 3 دالا

 .كيلستلاو نيقلتلاب ازا ةفياخ راصو يلا هل تنحاو ءامسالا نقلتو ىإ رطلاب لغتسشأ مهي

 ءاثن الاو رثنلاو مظناايف ل وط عابةلا ىعاشأب هدأ اهونماحصفاك ارداويةةناكو عفالاهب ل دحو

 0 أودن ناسا ارهو هئاثنايتاك هلعجو هلا هبلط ينفحلا هخعيش توم دعل كيبىلعكااءاملو

 هيلاراشماه>يشيفاحدم همالك نموهتلودةدمهيلاايوضنمل زي و دئاصقب هخدموا ريثك امارك |
 ىرشب عم كايؤر يلا ينس ني * رشب نم كالحألم هللا كرادت
 رهقلا ةلح يفال رسلا ةل-ح ىف # انلت روظ نأ اها حض تق وسدشلاام

 رطع دبشم ىفساب حال 1 حاو #١ دأ لطحكو ساقنأ سئافن يد

 كريس ابو عساي و ”ىلق. كلاي * يلمأب حورلاب لب سفنلاب كيدفأ
 رظنلا نعيماسلا لماكبلا ك:ح يف * ىنبمتأ ركفلا نا ركذلا مكعاي
 ىرس داّؤف نع تبافو نورعلانع #خ ترتسدفق برغلاايا .خ يف ةرداي

 ريشبلا  ءاح دق“ كلم: هنكل © رشب اذ ىذحلا:ام هللا كئاحبن

 رك نهو رسم نع نييلألا لاب * امث نياصاولا نوبع نع يحج

 ردق ىلع ايشالادجوت يسع ن نكل * هترضحل انقو جلصت نا سفناب

 ردئقم م ريكا لك راسف * هب نامزلا ىدان ىذلا دب رفاا اذه

 ررغلا نم بل اهرصحم نسيلف * انما م سف دم تاج

 ربا نع ىلاخا كينغل لاملاو * هءئاش صدلا دبحو وهو فخذ

 رهسلاو دحلابال هللا نم الضف * ابتراينالا هتثرو يذلاوهو

 ردقلل ملستلا عه لاح نبسحو * ةءركو»مو اقفوتو املحو املع

 رتتقا مارك او ركحش ديرز. * اذك مانالل ءافشو ةمحرو

 رطخلا ةجل يف حبهم تمقوأ دق * بركح يف ن-حرلل تاسوت هب

 رق-.سيف ءاضعالاو بلقلا بلق» * اهتاغ ردت مل ةدضشيف تبو

 رظحلاىلعافوقو» تهرامنسح نع  اعطقنه بلقلا فيعض دجو حب

 رطو الإ اكورتمو ردسق عوضوم * ادبأ لسرم ىءدنزحلالسلسم
 ررضلاو مق ا رد ةحهع #* الصت. تاب امل عمدلا حدو

 ردك يفداعيوف و يلظو يلغ> * القع هسلدت ا زكسشم

 ا لاق“ 9 ل واو سبا



 84 3 ا 7 1
 ئهو رعلاخ + .ثالابسبلاو هو رة رغحا ءاآلا هدا

 ١ كي دارو 2 هز ودقملا باب هنع

 خييدلا اوأرءارمالا نكيملو كيب ميها رباهلا ا اومهذو قو رعلاخيشلا مدي و خعاشملا بكر واهج وتم

 ميهاربا م 0 و نييجوتماوءاقوتوهقلا برش ةفاسمر اندم ار كاذل و هوذ ىعالو يمو رعلا 2 ٠

 سانلاهياع عمتجاو را ءاادج اخي مكاأ ءايسنأ تدب وهو هندي يبل ي*و رعلاخسبشلابهذذ ةملك, كنف

 ل د هوسلاف ءارم الاو تاداس !| خيشلا يل لا بهذو يثار ءلادإحاو رووظلاي فهن اناس

 مهخيش مامضن الذب راغملاة فت طوق ,سذحلل ماوشلاةفث اظ مج رمال بصعت ونبي زحاوراصو ىمالا مقافتف

 اوققوومهو رذ>و ىرخالاةقرفلا عم ناك نءاودعوتو صال لو نم هعمياَقلا نس يالا

 عماوناكن يذلا ياش اراكو ءارصالا لصخسإ و ةيضق |١ سوس .يرهوجلانباو عماجلا لود ن» مهعتل ْ
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 لاربشأةعب سوح كلذ ىلع مالا رمتساو مهريعو سأ اويدحأخ ىشلاو ريدردلا خيشلال::ىئثيرعلا

 لآ الل انوع الاد حاو كارنالاو ماو ماودس هثبلا نيب ةروك ذملا ةقؤاطلا قو و ةبان :ءلا ىبو رعلا تفعسأ نا

 لحال لصحام 4: ملصحو مهنعبذالما وشلل ىشي رعلا ىدصتو ةقفاحلا باطيفاودكأو ة.يسفحال

 ىنتخاف هو. لطوعءار ملا :ءفر اواودعقي دصلا جمس او نلالا هيلع تقلطن ا كلذ دنعف مصالخ

 قايسوردا + تلا ةتيحتصو اغالارمؤض>واضإ مال هط رمذنلاعابتا و ىلا ولا هءللطل نيعو

 اوحلطصامت اند رمسو مهةأو راو ةلغاف نيءالا نءاوناغوأو رف 5و أوفتخاف ماوشن ١١ ىلع ضيقتلل ماجا . 1

 ىلإ رعلال و هتساير و هتدعيشم تذلنو مويلا كلذ نهىم و رعلارهظو م | 1 ةروك ذملاةينكلا لع

 يرتفع ن الا لاقوهسفنب لتْحا كاذدنمف رمال خادتالو ء يش يف نشراقب الو تب موزلبهورهأو 7

 هوددفودصقلاب هياعاو راثاف رهقلا نم هيدثتأ يف ةلؤ' هل تل زن ونآرقلاةءارقو ركن لاوةدايعلا ىلع لمقأو

 يفرهزالاب هيلع ىدصو هحابسصب زهجوةنسلا نمىل والا يداج عباس سيلا ةليل يفوت وتو هملأت دادزاف
 ةداسلا باح رينفدو ةيشب واللا ادحتك اق ل فو ءارءالا نمزتكو كيداردة رد لفاح هش

 ينكلارسن فانا لاسر ( هراث ١ نمو ) ىلاعت ّللاهمحراموي نيثالث وةعستبةثداحلا دعب كلذو ةيئافولا
 نيزلان.قااخعادبع خيشلا|هياعبتكو ديب زىلاتادوو افدالا افونب را ونالا ىبأدي_تلامساي

 مساقديسلا فني رمشاا 6 تامو #9 كلذريغهلو نايصلاخيشلاو ىمو رعااخيبيشلاا يلع ظرقوةيشاح

 ةفيطودع.ناكو ف راو يطلا لذه ةجراألا مولعلا يف ىلوطدي. هلو نونفلا يفاماماناكى سن والا د نبا

 يفوةد.ماويف رمثسا ىلوالا نيت رمذب راغملاقاو رةذعيش.» يىلونو يرودنلاناتسرا ءيلاب بطلاسي ردن 5

 رهطم خس .ثلان ل اللاذفو رءملانينث و لا ةسردميف سوردلاداعأو اهتم ل نع متنقفلا ت اصد ننال

 نيدلايفةعا سر ةفابشاناكو 4 فى ل 0 رشم هثنأا م هيث اوضرلا حئادملا يلع 5 ؛ رقنةلو»

 فرط نه كلذ سدس نيهأو قب رطلا يفهلم مضراعدنءىراصا ١: ةفئاط ضعب نادأ اب روهةلخ ينابعص'

 اريثك لاعت نادعب يفوت ملسّللانكلو ةميافعةنتق نوكت نأ تداكإو ءاملغاا هل تب زحتو ءا رمالا ضعلي



 ٍإ 1 1 0بمه-

 1 / يف ىننحلا خيشلا وكس تن :ك ىلا هو هزالا عبانا ند برقلاب ةنّنح اراد يرتشاو هنارقأ

 0١" يواتدلا باحلَسأ هلع ت تكتاو وديا نايعالاو رباك اي ءرطقلا زادب ىفرعتو قياسلا

 - ريمالا ثوم دعب لوبمالسا يلا رفاسو كلذ ريغو نوشار و عابت 3 مدخ هلراصو نوتفتسملاو

 3 امس نيفنلا مرك ناكو ريصمملا عجرو ءافشلا باتك كانها رقو ضارغالا ضعب ءاغقل كيبدمم

 4 دحأ خييشلا طاطخادازامو 0 او ءارسالا من نعل معي و ماءطلاماءطاسحيددي ىفام

 ّ بصاخم مظعأ ىهذأ ىهزال ا ةذعبشملمجرتملا سفن تقانهلجأ غارفو 508 ىروهمدلا
 ” عياطالا كي :ها ربادلبلا خيش عم هرضشس ةَقب رطو ةيفيكباهيلا لسوتلاو اهيلعءالتسالا س>افءاملعلا

 قون مايادعبو ا وهنمدلادجحأ خسيشاا نام «ة ل عو خمعاشملاوءاهقفلا عمح و 58

 .خيشلاو خايشالارابكو وع اىمالاةلامتسا هدعاس وق رطلا كلت , هش مللود نيعتف ير وهمدلا خيشأ

 ةيعفاشلا ضعب تللذ ضق د1تلسماق سالا ميداكو مايالا كلث فمهعمهدهءاموتا دا 10

 اوعمحو يركبلا خيشلا تيل مهع٠ بكر و مهدعاسو يرهوجلا دم خذ ثلاىلا اوبهذو نيلماخا

 ندستح خيم ىسلاو يدوئمسلادحأخيشلاو 00 نلازخاب ثامىلةهةيعفاشلار ياك نم ةلج مهيلع

 ةيعفاشلا بصانم نم صزالا ةخعب تنام يل اهنومشم ءاىمال أ يلا لادءذ ىع اوبتكو مهريعو ىوار ذكعلا

 نمر أدبع خيش عباا ناف ةدإ .الدأ و م سلوا. قاف .1ناك اذااصوصخو كن اني

 .٠ نيعتلا نوكيذا ىلع ءاوقفتا مهناو نسسلاو سس ءااىفكاذالهأوهن كك مع ذاشلاءاملعلا يف دوحومو كينك

 : 7 دامو كيب ميهأرب .| يملا » كس لاحضرعل كال ذ ىلع نو رمضاحلا متخسو يبورعلادمحأ يشل اكللذلا

 - ”ىشىالو راغصااهلطبإ رابكلاهلعفمأءالكلا اذهءىث ىأكي ميهاربا لاقو اوب ًاواوفقوتف كمي

 1 يبمهاذملامدقأ نامهالا ب هذمو نيملسما نإ 11 اةيضاعلا رعاتسعلا ف نو.دقتالةيفنحلانأ
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 . مدعيف اوددشو ةيبصعلا مهيف تراثو ينحناطل لاو ينحر زولاو فن ىضاقلاو ةيفنحءا ىمالاو
 " اويكرو كلذفىرهوجلادحمخيكاددشو قاس يلعاوماةف كلذب عاشملا باوجلامجرو ضقتنا

 1 ” عاما و ةعججا ليا كلذ ناكو هباوناي و يفاشلا مامالا عم هاحناوساجوةفارقلاىا اوحرخو مج

 - ءارمالل ناكورمالا اذهديلا ل وي اميفنو رظنرةماعل نم كلا :>او سانلا تعروفةرايزلل سانا

 | لوذدمدسعو مهنعءهففعت بيس مهتأوغ .اومهؤاسأ ك كلذكت 0 .هو داّةتعأ

 1 ادا ضاوصلارو هض .رعذافت | م 0 |ىسف 0 م زد ممالصدر وم متوي

 ا .ةيدشي واحلا ادذتك اغأ يلءمهياارضحو دلبلايفةفنار ود مول ب طملا لرب ها كك

 1 . :نمدباللاقو دم خيشلاهملكف ةراب زالاضإ كيب دايم رمضحو هجون وما 1 هوججاحو بحب جاحو

 ! 'دمحأ خيشلان اك ةيفنملا يلعاذرش كاذو ةرعفاشلا يلع ايش نوكي وهو ىسو رعلا نم .ثالاوسيلمةورغ
 ١ يت تفااخناو كلذب كر زءأي وهو هيلاانْئجدقو ىيذاشلامامالا دلب دلبلاو ةيكلاذا خيش ريدردلا



 ذا سمج احلا ريمأ وجاجحلاجرخ ولمحلا ب كو مل مع(لاوشرمتغ نمان سيخ موي ينو) ةرثب حالسلا
 بد جلا جورخ مان يف تجاهو ريعم تجامو رخافتو ريثك بلطو مظع بكوميف جرخو كيب

 طابا ارهودجو نءوسانلا لاغباوبدغو ريم او لاغبلا ولالا يلط لا ومالا عجو بالطالا

 اهراعسأتلغوالفال وابن 2 ؛ريتعملا سانلا نو ناكنافا رهقهنماهوذخ أ واهنع 5 غل

 ةيحص رفاسو س اجالارا نم ريثكق ق'الخهيفرئاسو 'يشلكف ةندلا ذه لثمج> دعي م وادج

 ىطااملا كي ىلعو يروباشلا كيب ناميلسو نامثع كب نمحرلا نضع مهو قجانس عبرأ كيب دا ص

 ىقعو الأ حار رضضح (هينو ) را#ونابعأو اك 6| كلذريغ 5-0 اوغآوءامأو كسب راقالاوذو

 مادضو ناضءر ةرغيف ةغلتلا نم كزن لز لا ءاتأ ال ناكو ناك اكرمصم ىلءاشاب ليغمنسالار بر تهذ

 ةدسجىلا بهذي وسي وسأاىلا هجوتولةلداعلا ىلا لوحناضءر ىغقناالو ةقيتعاارص٠يف ناغمر

 انجب موي يفابكرف اناث ةياللاب ه هلرب وقتا رضحواشاب مهاربا توبهللار دقنةقياسلا ماوالا بخ
 م 0 نم ةنسلا هذهيفتام نه امأ او ليلا باب نم ةعاقلا يلاعاطوةدعقلاسداسنينثالا

 3 )3, دلو ىرهزالا ىذا ىغي رعلارمعنب نمحرلا دبع عيبشلا اذرش لضافلا مامألاهيقفلا خيشاا تام

 ك دنسلا فقّراعلا 03 ثلا هيأع صاملو نوت ا ضعإ طظفحو ا مو ةرغلامعا هي رعلا ةعاشب

 ٍ ةروص يف هئيح هذ اف ديجةظفاح وةيدا دع:سأةوق هيفواوسن أظة يتم هدحوهدلب ىف نيم رمسلا روصخم

 2 ريم ناكف سرألا قروذط+لاب هلذأو هقراذيال هلامز ذأ مناكف رص ةمفا درو وةمدخلايف نيعم
 دار لغتشيل هكرت دالبلا ىلاهيلاراشملاديسلاهجو الو لوقعملاو وحنلا يف هريغو يبببلا دمحأخييشلا سورد
 بهذملا يف ةلمعتساا ل بلاغ ه-لءرض>وةد.ج ةمزالم ينامياساادح | خييشلا مزالف معلاب

 مث يتولخلا جانلا هيلا دز اهحاو كلا  هكفلو ىنخا خيشلاو يديعضااخيشلا سورد رضحو

 لودالا هما لو يوتفلا يفهحردوة .اك ةمزالام هءزال و تربل نسحدلاولا موخْرملاب عمشجلا

 سانلا هثرعو هنًأشب هوو قثورت ف موحرملادنءةبب اغلا تكلا نادحو كلذ ىلع هناعأو عورفلاو

 ةمالعلل حاضيالا قول نتمهياع ترمذحام لوأف هقفلا يف ريقلا ب رخكدب وماوشلاق اور ةخيشمىلوثو

 فصتاا رادقمو”راصبالا ري ونت حرش راتخلا ردلاونيكسم الدر شوزنكلا نت« يلالبن رشلا

 ررةيفةقطان نس>و مهف ةدوجوةظناحةوقو) ناكوضئارفلايفةيجارسلا ىلع ديسلا رشورردلا نه ٠

 نيعبسو عسأ ةن#.. يف جحو زكر تال و منعت ريغ نمةحاصفب هظفح نءهبلقرهظ نع داوملا نمهعلاطيام .

 تس ةنسيف ةبذ> هل تاص>و رصمىلا دازابج اللاوو هركلاب كرداوافشتتم أدرفنم مزاقلا نم

 نه اسورد ىتاي ود جاسملاو اياو زلا ي ١١ ي ا راصو هلا نع خاسناوهلايع كرتو نيناثو

 يلوالا هتااحا يلا داعو الياق عمحارت مث 0 دلال 4 كد .س مالكو موقلا قرظو ءافشلا.

 ىلع زي”و هتلص مظعو ءاتفالا ف مجرتملا نعت يقابل دحأ م خيش عنأا ةيفنكلا ىتفم يفوت امو.
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 ها

 لولا عي 0 *رخاوأيقو)» سه باغو مورلا لا ما ثلا نههرفسورحبلا ىلاكن ل.عمسا لوزن ريا

 ماوشلا مجسهف ءاشعلاو برغملا نيب 2 كارثالا ةفئاطو ما 07 صهزالا عءاجلابةثداح تعقو

 " ىلا كارثالا بهذ اوحبصأ املفةءاجمهنم اوحرج واصخش مهنماولتقف مهوب رضو كلارتالا ىلع
 1 لع ملكتملاو ةيفنحلا قم ىشي رعلا نمحرلا دنع خسيشلا ب اطن كلذي 0001 كيب مهأربا

 اوبيغت نالتاقلا نا هفىعوةقرويف مهتك وةعاجءامس نع هريخاف كاذنعدل سوما وشلا ةفئاط

 دايسالا ثايمسم نع كدل | مهارإ صح هدنع نم هجونالوهيلا مرفأ !وربَظ ينمو اوبرهو

 بلطو عاش 1 رع نيد ىسورعلادمحأ خ خيشلا ىلا لد زف ةقيقح مط دي

 ” زينحأو ءاتنالا نع هوأزعو كيبأ د اسموكي يهاربا ظا ا وا دنع خيشلا

 هفاخا وذ>و نمحر لادبع خسي .كلانعاض وعةيفنمللا يتفمن وكيل ةماخه وسبل ا ويريرحاادممخسيثلا

 اغالا رمسو مهعجابماوشلا ةفئاط ٍبرهوتاداسلا يش هيف عفشفارفنمةدلبلا نم هوجرخيل بلطلاب
 عطقب وقاورلالوخدن.ةيربطلاو ةلدالا اوعنم مث امايأ خالذ ىلع سعال ارمشس تاو مهلعاودانو مهقاور
 ارحتف وءاسمالاو خياشملا قاف:ابرض كاذب يتكونيلوتقملاذيدكارت الا يلطمعت فيغ رام مه ْربْخ نه

 (ةينانلايداجرهشر او ينو)ىلوالا يداج عبار ىفوث هرهق نه ىثير ءلاخشلا ضيصو قاورلا

 مهرمأ يوق كيب ناوضرو كد نس>ناب رابخالا ثءاح( هيفو) ىكلاملا ةدابع دمت خيشلا ىفوت

 الل لع رب[ ليم ساوةرفانملا ومامهدال وأمماعفتتلا واجر ديلا | د رضحواعوجاوعجو ٠

 - اودع_صوملابقلا يواجرجد نم اوب رقاملفاضي ًاوهرفاس مثريغصلا كد 1 ةرفاسو كاب دارح

 هلام م وهإ_ةقو ىلع ىنأ ليعمسا ىلع ضبقو بج رلئاوأ يللاجرجدىف كي ب دأ مم ماقاف قوف يملا
 ض يما يحاوضو رصمب رهظ (بج رربهش فمةنهيفو) هتءاجوهفاش دلك ىعهدالب قرثو هديبعو

 دقو مايأ ةثالث هتدشر|دقمو يمح نعةرابعوهولافطالا يت> ةبطاق ساد يفاشفو بكرلا ىبانءومش 5
 !فارطالاو نه للا ولسصافملايف امحو ثدحو ةحْزر ..الا فالّتخا بسه<صقنوو كلذ يلعديزي <
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 ا داح

 / نخسةلفغ يلع صخشلا قب يك 1 1 و مرو ضع وعباصالاةكر 506 0

 يقو) ةبرغلا ثداوخلا ن نءوهو مانّعاو قرعاابسهذيو هاكر وهغامدناسن الا لعب رضي و ندبلا 7 0

 - مييفو) هك مانغأ اوناش كا وهن. هدبحص وىلإفةيحان نم كيب دام لصو (بجر ىرشع 3

 : ' ةرهك ةدانز اهتلليف داز منك رابملا ىلإناا يف وأ( يطبقلا يترسسم رهشيلاناقفاوملاهثي رشع ىناةعملا

 0ك أرملا هيفواي راج جيلخلااودجو سائلا حبص ا وهسسفنب جب ءاخنايفءاملا يرجو دسلا ىلءالغيبح

 هديواشاب يجياقرصمىلا لصو(نابعشر هش رخا وأيفو)ةداعلا يلعاشابلا لزني لو ةيعمللا لمحت ٍض

 ' نافرقو رصم ل ةد>ىلاواشاب مهاربانأو ةدج يا هجوتي و رمهمنعاشاب ليعج ا لزب شماوا

 ١ قوم كيب نسحو ىجورسلا ا تاصو(لاوشروشيفو)ةني زا بالطب رخآ



 570 ه3 0 5 ٍْ 0 1 ا ا ديا

 هك؛دع اهزنكيف ةردو #* همشإ 8 ايكاهف

 هءدك يوطا نم يا #* ةعيدقلا رك نماهتمظن

 ى رج ىجايدلايف ىدودخ يلع 3

 ىعاهناا فطضلالوسرلا ىلغ * يمانامالسلا وةالصاامن 2
 مالكلا ادّدايف سمشلاقام * ما ردلا هبكضو هلاو ع

 1 0 زوح ل 3 5 5

 نسةبنال | الا وىلاغملا لهأ نيب 3 وهشملاحش ولاا هنهو مج رتملايف حادم مساق خيا رصعلا بيدالو 0

 : نسا كاكم ثتيأرذم # ل راف لك كنف وهوماوث 5

 نس دودصلا ىذلااببأ < نه كيلع هب' نا لغ ْغ
 نسا قاقم تءرح كه # قد كيعدأ شل نك ْش :

 انّأ'نم امظ امالي ىور *  اهامدنءامامد ىمدم ةلساس
 نجمالظلا الكنج * نأ ليحتلا كبض نا رو
 نجعثلاو وجاجشلاب 0
 نئالاولالطااخااي #2 نئف ىوطاهل تن لص 9

 نغالاديغالا لازغلاو
 رفخهلاخ ىربتع * راظئااوداٌؤنلاٌة هزت دود

 ظ رظنلاو لاما ةضور 0
 رعشلا نمتهابغيف # رمسقلا هناك ههبحو 5

 رهظهدق نصغقوف 0

 اد 0 اهو يهتاىلوأاي اهلالح>ا اهز اهبلادرفه هينا ١

 نئسلاو ضورفلاب ءاح # ٠ نكؤم ريخ ءاجرلا

 نءزلاىدم يلعاقيلاو * ننملاه_ةحب يجنرأ

 ندد ىوالا ىذريمالل

 ا

 02 امو نيعستو ثالث ة 4س 50

 ةليلةب امئارمب تابو رصميلاو اشان ليعم سا روم ىلا لاو (مرلا س ماخ نبا وي 3

 0 بكر ورخآ ا 7 قو 2 بكدو رك ا تينشلا

 ل / هاذي واكنش هلا 3 وةملقلا ىلا 0 ورمل با نظل 1 رلاشلا



 0 كد

 ربت 0 وأ ةضف نم

 ىنمتل ار ثأ ناب نصةك ينختلاو نيالأ يف هدقو

 ينحتلاوهبلاودب دءعل ينفدقءالب ءانواوأ

 رمسلا ميج تفقافةماقو

 هلالدعا يف ممسنلا هناك م هلادةعايف سايملا هنطعو

 000 هلادتءايف بطرلا بيضقلابوأ +« هلاك يتردبلابهساق نم

 : ىرديال قف نم ءادب تبت

 ناوالاورممعلا اذهبي رف * ناسا نئاف ىل فم ناكول

 ناوطاو لذلا را يفو * ناجشالاو دجولا ريمس ىسمي

 , روالاكه عم داقي نغ يح ذأ

 يملا تايك ايهيلع <ي * ئرذعلاىوطاد.ق يفتاب ,وأ

 يمو بازل هبحو * ىثملا يف لالطالا بدني و
 رمفلاوانضلا بوثهسبلأ

 فيشر كلل ءاوق ىو + : عدمت كتاتدق ثق تدك

 دضلاب اذديولباقأم و هلا لسسملاو انما ”اكرأأ و

 يس أ ىف همك ديس نم

 هيضددي>وهتقو دنرف #* هرصعلدأ ناطلسدنكل

 ءرجهدويق يفديبعوإ * ءيمأ ىلع تحنارط سانلاو

 ربا و مهرس يف هنو شي

 5 ٠ رافقلاهماهميف ثيللاو د رافنلا يف يظااواشرلاكو

 1 ظ رارسسالا لان هفخيلو * راوجلاةهرجاموي عربم

 8 : : 0 ٠ يتاتف يف

 0-00 ل" اللاو ردلاك مسظنم * لاقءنم تيدبأ كو اذه

 ش لازغلاو ىظلا نا * لالزئم سوذنلاىلاىهشأ

 يك رض ىتشني لصولاب هلع

 نايبلاو مسي ةنجتملا م نم * ىلانب هغاص امتع فعنو

 ,ناوذالاوبابحالاةخدمو 5 ناس + !ةمدخ يف ىنئاف

 رم نم هلايا ريع تقفنأ



 كفا

 قوج_ث هب يف ارهظأو * ينوفج ئرولا نيب اجيهو
 رضلابوث هيف ىناسإلأو

 ىناعي هةشعىفادغنإ. * ىناعم نم هيف [ هقرفو
 يناوت الب ىعست ةيحوأ * نانسلا نعشد> هيدهو

 ريشن نههيطيف ؟و اذه
 رائااذخأ موري دنمم * راقفلا وذ ميقسسلا هفرطو
 راذعلا علاخ هي هدق تنام * ىرايتخاب قشعلا هيف ناكول

 رسسلاب ىرولا نيب عمو
 ىدذب نونملا نع هنال * ىلق راحتسا هنم هظلو

 باءارا<يىف قي رغ غو »ب بم ن» تام املظ هيف

 ربلل ه ريس ىف ىدتمي م
 انمح عنيبرلا هز هناك هناك ينج دورولا هن هدخو

 ينغرازهلااهيفةضوروأ * انح داؤنلا اط ةنجوأ

 صهزلا ماستبا دنع ايصلانم

 أل نلازتاس وعد ماق دو * هيج ١ ةجولا يف هلخو

 هسنمال دوق هلفأ  هيأب نه بملا يف كو اذه
 يرد را

 حابسصالا ق قاافنع ادباذا حايسصلا ن ءاشد> هرغأو

 55 ءافشلا نع ه6 حاضولا يكوكلاو ايسضاانع
 ىرهزلا نبانع مان ١ نبا ن

 ىلاغلا نيملادرفلا ىهوجلاو * ىللاللا نع ثدسح هنسدو
 لالا وذ قالا هغاص دق * لاسثم نع زعرد دسةءوأ

 رثئاادعب مظنلاب هناز و

 سْوكلا يفرادت ةرخ ن٠ * سوفنلاىلا يهشأهقير و
 سورءلانءىك ذأاهرشا و * سومشلان م يمب|امتاقس

 رطع لك قوفيامحرو
 هابل هدتعادوح -ترخ © هاولاذا ا هدسيجو

 ّهاءارب نميف ىتايحام * هاوالا قشاملاهينلاقو
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 افرح ديعأ ينفلكتالف * يسيل كيف يلا تاقف
 حن عولضلا نيب ةلغأ ماو ترك ذاب عنتاو

 رشا ىذ يذاع نعامنص دق

 1 مارغلايف يبا:سو * ينعي تنك نا ىللاقف

 ىنغايبظ بحأن م ناف ** ينعملا,يأيئسح ضم فد
 رعشااىف اوقع نموا لج را“

 لأ 220 ديدرو * ىىلازغاب كيف يبدو تاقف

 لاك )ا, فوصوملا كس يف * يللآل نه تغصدق 5 هَ
 رذفلاو اهبلاهيل يف تن 1

 راقولا و ءارحلا عسئاب و * راذعلا علاخ هيف 607

 يرادأ هةشءيف واذ * يراءشيرولا نيب هفصوو

 رمت دوسح نمو مال نه
 ال لذ اهضاخو امد. * اليلعافتدمهيق ترصو

 دانت 1 هل الكو * اليخ يوما يفىلدجأ+ و

 ئرذأت سا لوقب هي> يف

 ماقسالا ةدشو ىءولو * ىعارغ هل يديأ اكو
 ماودلا يلعهيفىوبصو #2 مالحالا 2 يتركفو

 يردق تأ,ج دق ينعد لوقب

 اوهات نيقشاعلا هيف ناف * ءاوهت نمنسح ف د لئاقو

 هالو نم لجو ةفطن نم * هاوسنم ناحببساي تلقف |

 ردنههجأ: نسح ناطلس

 هق كش اذ قيهيشو * هيف لوقأ اذام هلاح
 هيشتخ باغلا ثويل يبل د هيبش نع لج دقهف صورو

 ر>طادوق يف لقا هل

 حابس عمد وضنم هناك # حاضو هيج هدعب و

 حايصموأ ىردب كك #* حاضف هرون م ردب وأ

 رجفلا عولط عم ايرثااوأ :

 نونلا فرح مسرلا قايمباشدق * نكت اذ تف هايحاحو



 هنزملا لاك نمنح ناطلس ** .ةيربلا يف كالو ن نا 0
 هيشملاو راهنلا ةركييف * هيلبلا نم هيفانأ اسمي

 رذالاواهبأا رايس و
 ىلاوملامت كاوديفو + يلاعملا كاقر نم قحي
 50 َ .اللاكعومدلا لساسو

 يرذعءليقاوكنهي راغب ىلذخ

 لالضلا ن:ىداملا كدس>و * لالدلا يذروصنملا كدقب

 لالجلا يذ حافسلا كلاخو * لاما ىذديشرلا كهجوو
 رسلايذ افولا نوماعاقفر

 ليحكلا جءدملاكفرطو * كيقصلا دنبملا كظحلب
 لايم انما كرغثو * ليسالادروملا كدي

 رطعلا قيحرل |يبحالا كقي رو
 اباد ىلبا والا يلعال و * اياو> ىلدودصلا لءحنال
 اباشكيلع ينضملا ىلقو * اياذكاوهيفيمس>ناف

 ردبلا جوك كيف ين ربعو
 اًمشع تام كيف هءاهد امم * اقحوبف كانض يلع فطعاو
 يقل هلولطلاو عوبرلانيب * اقر كافح نم اليلع محراو

 ره نمو وح ش أرف ىلع ٍء
 دونم مسأب رغأ فشوو * دودة درو فطقبجمسأو
 دول |لذاعلامالم عدو * دولممت لداع دق مضو

 روقلا يلح ىنضملا كبد يف
 يحاص كيف ناركس هاف * ىحاوالا هرحهيف عطن الو
 حانج نم طق هسيلعامو * يحاونلا يف عاشدقهدجوو

 ي ردبابالفلا< راي يملا يف

 الالد اصلا عردزهت * اي ا- أ اهواذه
 الاقم نيا لع دما * الاقو ينثناو ام رتناو

 ردحسلا ٍلغ عو رف هسأح ن* :

 م ىف  ىتريج ت ع

1 
 : اهب فيل يو 1
 ف ريالا رو



 ه8

 ش رصح تدع يف يهناام و

 .هايعأ ىوطا لاقثأ لمحو * هانيعي الل تما لق

 هاين اقنلا يسلظاي تنأو * هاوأ هب امم هللقو

 ىردت ثسل قاتشملاةعولنع

 بيحرلا ىلْز نمنع قب رغب * ىببطاي كيف يمقسقحب

 ,ىبيصن نمنامرطا لمحال * بيحالا ند «فانأ امي

 : رجطا ط رغب ينيتاعتالو

 يوخلا رايت نميبلقبامو » يوطانم يتجببم قامو

 اوداموي هئادادمو #* ئونلالوظهرضاامرغم لص

 ظ رغثلام استي عم اقللاالا

 يدخح ند قوف نم ىيمداو * ىدجوويحدلا يف يدهس قي

 دصلاو افلا عم ىمالا نه * يدونإاي كيف ىماتأامو
 يرجا مغاو هللابالقلا عد

 .ىحاضتفاو كبف يظحءوسو * ىحاللا كيلعىنايصعقحب

 حام سلاووفعلاواضراابدج * حارجلانمقاشحأب امو

 ردبلا قيقشا »فرعا سعاو

 محار رايدلاف يدنعسيلو * محاف مالظلاو حون قي
 م>اللاهردق ىنتفرع دق * محازي م كيفيل لذاعب

 يريص لع كاوق ىنفافطغ

 ينيقب عم كيف يناظ نس>و * ينبدو قتاوىربص قحب

 ينيندعال تنأو ىق-ةرفو * ينيورأ ىبدأو يفر

 ردقلاع..فرلا ىلاعلا كب اي نم ١

 يالَخ يف قافولا الر وع كلا نم قحب

 يفافع نه عاشدق ىذلابو * يفاجتلاو نارحملا نحو

 يسمأ هس قاشعلا لم يف

 انسولا كلي :نونجلاءرحأو * انسذاةلخ د كاطع أن م قحب

 اكس  حيرجلا باقلا ريصضو # انز زملا كنعسهذأ ىذلابو

 (ىك رسسعرسإ ءانسخلا كناذل



 ا
 ٠ ل ' «؟رايكلر

 جاب

 يبدو هلقعو ابدؤ»'# يهب هنس> و ابذهم

 ا
 قاتشملا ةأةنعامنم *. قاشعلا نيعأ نءابجحم
 قافتا ماشلادالبالو د قارعلا ومو رلايفهلْثءام

 رمهبال و ةكمبالو

 نائلا هل تق اتش اورفف * ناوضر اهس دقل هظفح نع

 ناصعالا| تلاق اش سامو « نادلولا | تراح ١ ىلتأ] هنا

 ي رز. يدقباده يتاحخاي
 الال داببلا بوث يف سيت * الازغ د دتيادام دنعو
 الامواث ردقناب نايغوأ # الال: ا.ضلاب م ردب 5

 صال اوذابغاص دق ةقلخ وأ

 هللا لح تأقف ةنتف يل * ءاشنأ دقشلا نأ تنقيأ

 ءالولءرصع يفد غأ نف * ةالحأ امنمحرلا كرابت
 رثناا مظن بما يف ىلذلام

 ىلزغت هن ىف يلق ارو * يلاذت يوملا يف ىلالحالو
 يلذعهافج نمىل تن رامو # لزمعيرولا نع نك و

 رذءدلا يمصا دج ويل قرو
 بذعياشرلا اذهاي وهى نم * بذعإ انبراشاحتلقو

 بد# قمل نع هنال * تاو هاوه يفيفالث ىظ

 رتسوهنود باج كو ا

 ينامر هقشع راح يفو * ينالب اهب ىرم يتليحام +

 يناهد دقي شاوريغنم * ىنامز هب رقبىلداجنا

 رحسلاو هركموهديك
 بيد " هلاو بصإ اقفر * يدبدحاي ا هتودان

 بِ َرَغ - قشاع يف * بقرلا ةلاقم علت الو

 يار دورا قوق ةطونل

 يوحالاو ينخغا رسلاملاعل * يركحشلا ثينوليأ تيب

 ىوض رلابج هقيطتالام * يوحشلاو ىوطأ نمهدنعو



 اولا

 ننملاقاوطأدابجالا_لقو# نسح يماسلاهمسا نمىدتلا رحب
 نكسدقبلق لكيفهبحو# نمت وف, رشلاجبلا ىلع نمو

 ربلاو ىتتلال» امنا

 هرينملا حفلا سمشةتأك + «ريكلا ةاحلاب لحو
 «ريثك قئالخهب تفاط * ه 0 ولا ةريخو

 رصعلا اذه ريهاهثال

 افايألا انف هل اا هل قاف .الاوناديب لايف عاشو

 قالخالا مراكمينتجأو * يقالتلا ى رآىهجو تهجو
 رشلاواطعلاب لحن نم

 عابطلاو تاذلا لمح ىلع * ىعامتجاب نما ردقو

 يعاد داشرلل عاد لجأ * عازن الب اقح هتأر

 صدلايفةمش ةرد و

 اريك امظعم امم * م هتئياعام دنعو

 نر الحبه * اروقو ابد وم ايديهم
 رهجلا مثرسلايفهبرل

 لاح هيج نعلحأ مو ا لاخلا ف هن لان تقلع

 ىلا هرسب ع مو * لامي هريفل لماملو.
 يرهعيفءريغ لضنا و

 الالحا هيمو هيمال * الاثتما هتاضرم يف تمقو

 الالم يلذاع ى روأ+ و * الاقم هبحيف محتسأ

 ٍكرصقو ىدهعم نع يب رغيف
 هلجأ ةمئأ ةداس عم * هلمجلا يف رم امندو

 هإدالا كسك ايتكاردن * هلظملا اهعوب مم

 رد لك قوفيهروتو

 لءالاب ىرزيساماماذاانصغ * للاب واي رمام اذا ايبظ
 لما ج ربيف سمشأاب هساق ند د لودلاب اردق زعنس>ناطلس

 ىردي سايقل اب اعطق سدلف
 كرت هدقو داك د يديه هظحطو أب رعم

000 7 



 يب

 ل نلف
 ضدلا بوطخىسارتبيشو 2020077
 يب وثذ نم بيشلا هجودومساو *# يب ورع ترظسدقام دنعو
 يبول طم يرولا نيب لئا و #2 بويغلا يف ناك دقام ناكو

 مكسحلا مشمس ميفراتحي * مكح اذيف شرعلابرا نكَل
 رمعلا خيش ري رحالاق ذاخلاو

 5 0 4 هبام و # 0 و

 ئارغ نءاط ايلا 1
 كاومش يحمملت يك ىرضت * كالو ىلا سفناب تلقو

 كاب راثملا يف يلوم ناذ * كاوقت اقشلا دعب يمهلتو
 رزو لك نيصاعلا نع وحب

 ابويعلاو تالزلا رتسبو * ا!وثذلاو ماثالا رفغيو
 ايولطلاو بااطلا عمجو #» ابولقلاو باناآلا ربو

 3و دنماهؤ اصح ةزد يف

 ىباصتلاو ومالا طرف ذعي نم *» باتملا يلاىسفنترداف

 رصاوُي رفوةيز> يف

 ناي بيجأ ** حالضلا ةياغ يفلزأ مو
 حاون نم تددنح 0 اذيو #*# _ىاولنمديلايف عطأإو

 ريسشل هل العلاو ريم نه ريالا بكوكلازاسنيحو

 شدو هرمص ع ف ةناكا ع راسا ةمامأ هادع سو

 رسل زب رع اكون وز

 ءانهلا عم زعلا بح أصو 3 ءاوالا ىذ ريمأ 4ب ينعا

 ءايملاوباد الاويكسلاو * ءانسملاةيببلا ةعلطلا اذ
 رخفلاو ىلعلاردقلا ودللاو



 اهل | للا

 ثفلاخ ءىمال ىديسو * تز رابدق بنذلاب قلاخو

 يربن يف قشخو تدسن دقو ا

 نأ ر مسخ يلا يبسفن عم تلمو * ينامحر ىوملا يف تيصع مو

 نايدلا بناج عارأ ملو * ىناطيش يجدلايف تعطأ 5,

 يرجأ عاضو يره“ ىضقنا يتح
 الووج هتيسح ملاعو * الوذع هتلخ حوصن 5و

 الونغنكيمل هابتئاوذو. * اليلض هتننظ دشرمو
 ىروظ فلخ بحلايف هتذب

 تضةن:دقشرعلابردهعو * تضذنرىدملا لامعالو

 تضنكر دقووللا ليبسيفو * تطما ايلا بابل 7
 ١ 1 م« هيف ىهف يدحو لوخ

 اب ولطم نكيمل ”شبحيف * بودنملاو ضرفلا تعضأ مو
 اب وح ىدطأ نعلزأمو * ابوحملاو يلا تعطأ؟و

 ريز*ةرذى دنع سلو

 قيوغ لق داؤنلاو ي 8 لضو * ىوطا نيدايميفتءتر م و

 موت يرن ري ار الوغاو دلاوداشرلا قرط نع تامو

 رسأاب لاع نم هناددم

 تنو امو 0 قل اه سانت تاذالا يلامكو
 ةوناام يتلا وبس نعو * ترهسدقتاعاطلا نعمكو

 رشطابرفوخ مدقأ مو
 بارطغايفرمعلاراصوىلو * با.شلاركسعتيأر تح
 لال موق ل * يلابهلحرطح بيشلاو

 يربق قيضمىلا يلزنم نم
 نأ رفغلا يذن احب ساووظن ادق . .نارقالاو ناوخالارثكأو

 ىناوت البالا- هييجأ * قاطيشينوعدي انكو
 رزولا مظع تامحنيت 2س

 ىلامو يبحاصص يع لمو # لامشلا بتناك ينم لكو

 ىلابالا ثداح يباهديت> « ىلا ينركس نه نللاع



 ا
 نسحلا ايف حا نك نزح اذاهتب لايل 5و '

 .ينثب سيل بملا يف ىلذاعو * نزملاك قنجويف ىهدأو
 ىربص لوط دعب اريذ "ىلع

 ادصلا فو> نيشاولاةلفغ ىف < يدحواهيف تح َح اونو

 يدصق غولب ىف ىوءنوكي #* ددو فيل>ارص ىرأإو

 يردبال ىعوا نءدرذهنم

 .هتحتف قداح قاغمو * هتطو يوملايف قيضكو

 هتعطق يحدلا حج همهمو * هتضخ دقرخ خاز قة شعرح و

 ّى رج ىايقلايف ىف ناخدسالاو :

 .ىولبلاوانضلا بوث هتسبلأ * يوهأ نم يوديف عاجشو

 يوعدتعمساموب هلامو * يوكشلاو يمالا نس يفتايدق
 رضلاو اف ادق يف تامو

 سننلابيبحاهيف ييماسم * سن يف تضم تاقث وأ و
 سمان مانموي ىردن سيلو * سمشلاك اننب ىلجحي ساكلاو

 مال اةالو شخ وي 1

 -اراقالا لجخدق ة ةقفر عم * اراثوالاو يانلا تءمسكو

 اراعشالا مظنأ ىليد تبو * اراطوالاودصقلا تغلب كو

 رغنلا ىت' ىلا فيها يف

 ىراذع ىحدلا يف ىنت ضاسو يا راذع يوما يف تماخمو

 اراث ناسملا دنغىل ناك ي راجأالءار نا تنكو

 يهد ند ةلفغيف نذعأ

 .دودقلا نه مضلاب تزفو * دودهلا ةدرو تفطقكو

 دودحلا نع تبدعت الو * دوهعلا نعتل>امو اذه |

 يركسو تيشغو وشن ىف

 يملا باذع شخأو الهح * يفلا راحيف تحبس و

 يواهبلا تابر بح يف * يطلاو ىوطارمثن عمت حرو

 ردقلاو يلعلا تاذةولعو
 ثردابدق مالا باكنرالو * تعراسدقنايصعلايلاكو



 هن ه9

 سمعالا مت ىهنلا يف هلادبع

 .بنرلا لضذفلاو 50 د بدال لهن مدصقلا لجواذه

 يبنسلا 7 ةيضق أوعمسلو 03 نهذلالوقأ ااودحكب نأ

 ردنمهّتغص دقام ماظن يف

 مارسغلاو بحلاب اءاوم ل نءصاميفتنك دق

 مادلاك ب ذعلا هال نمو * ماوقلاو دقلاحءلم ي 0

 رشا لت عفوولا هدخو

 ديدأ نوصغلا لثم هدق نم * ديغالا ع نغالا ىلا قشعاو

 دع افوخ دسإلا ةئأر اذا + دحس كواملا ةلههجوو

 . رس نم يو>اموهظحل نه

 هلاجيفقيدصلا فسويك * ةلالد يف ناك نهاممسال

 هلاكىف حال متردب وأ * هلادتعايف لانا ضو
 رشعلادعب رهشلايف عبر أيف

 1 قالخالا ةليج * عابطلا ةحيلم أو

 ,ىعا فاست لك نم + عامسالاو راصبالاةهزنو

 يرحذ هيئراح دقامتسحو

 نارا ايف راح تن .اذإأ هب ءاروطاك نيصلا ةليحاك

 ءاملا لالز وأ سوفنلاىلا * ءابهملانميهشأاهثدح
 رحاداد:ةثايف ريجطا دنع

 اهيتنيقشاعلا سوفن تلام * اهيا 5 نيدمغا ةليسأ

 اميف سيل فادرالا ةلسيقثث * اهيتشي ديغلا كيلم افيه

 رمصللا لوحالا قرر بيع

 ينابملا مكحم امظن تيدبأ * ناصملافيهالا يفكواذه

 ينانح ىوح امص امحرثم + ناحرملاوتوقايلا نه يهب

 ردصلاواشحلا نيب عال نم

 ديلا يفايفلايف ىسفن تيفشأ «ٍ ديغلا الملا لصو ىلع؟و

 ديشرنءبحلايفيىلسيلو * ديرطلاكق اف الل تئحو

 يرمأ حالص ىلع يندب



 -8غ1- ها
 اقللاموي يف قتعلاب مههصخو + قتلا نهةلح مهاسكدقو:

 رشا يفت رءسرانرح نم
 ءافنللا عم يلا ملاعل # ءارضلاوءارسسلايفركشلاو

 ءالبلانم قرتلا ذقتمو © ءامحالايف نين اروضم»
 رسعلا دعي نيرسسبلا لزمو

 ادم | يمشاحلا لوس لا ىلع # ادمرسمالسلا وةالصلام

 ادشنمينغودجووذناام * يدطا ىوذ هيو هلاو

 ردلاك مظنم زجونم 0
 هزاورلاو مولعلا رجبأو * هيايملاوحتأ مهعباتو
 هياكشلاربظأدق قشاعام #« هيالولا ندعم ملي نمو

 ردصلايف تك ْذدق حران نم

 لفرد نع كالا اسم جمهور كلااكلا :عمسافدعإ و
 نويمااةرق اهاري كل * نونجلا عمدأ ن امن راعس

 رمال اذه ناننلس ها
 الاس رص يحض ًارصعلا حال سيفو اند الملا نيب الح دق نم يرولا يلوم

 المك ادق زنابلادمأنضغ * الك ًافرط ىشلاراعأ عر
 رحفلاءايض هانم نهو

 تالاطلا يفراثالا ىردزيو #١ تاداغلا يف دسالا دي لى

 ةاقسلاو ناندلاب فاط وأ تاناخلا يفءام هصلاب سعنا

 رم ريغبا يل كايا '

 انامحشلا و لاطب الاز أو * .انارما لجخأ دق هدقب
 اناريح هيجوب يده مو . انالزغاا يبسدقل هظحلب

 رخبلام ربلا يف يدها ىلا |

 ديحولاديغالا لازغااودص * ديرفلا فيهالا لاللا برت

 ديفملا لضافلالاكتلار هن # ديدملا رفاولا لالا رحب
 رهدلا نيعناسن ااج دا

 مزمسإ هسقحو ع مو * هربغ نع هتصدق هسب> نم.

 مسح حوط تحن يب.نفن تاعج * هرج ين-عارذم هنكل



 1 رب اونا ريو 1 / 118

 كل 1

 0 0 وا كي زرار كلاس كرما

 يربكلا للا يل لقن مف يصوبا دي.هىلانيناثو ثالث ةنس يف جس نء4هءوجر دعا هايس عم هان مث

 كيب ليعمسا كلمتاملف نينس ناس و ةلحلاب 0000 نيعستو يدحا ةنسملا اه ماقاف

 اوعجروةب دما ىلا ةيولعلا مضل |املف رك ذاك نيعست ولما و ةندس جطإ[ ةراما هدإقو ريصم ىلا هرضحأل

 1 يوضن اومهتايبقنم ا هي تب و هعم جرت م ا نءيكيب ليع ساب هورصمىلا

 اممودبييلا امهباوت :أوا ريا ناش كيب دج كتقو عقوام م نط عقوف مهحا م« :ظلوريغك هيولعلاىلا

 ميركاابذهم اليلجا ريمأناكودّللاةمحر ىلا روك ذملا كب نسح ن ةدو ةميخ ةعطق ىف ف وفامامهنم لكو
 ١ خيشلا ب تيردالا تب ءالأ لضافلا انبخاصةلحناب 20 و حدا اصلا لهأ بحي بنا نيل قذائالا

 ةعامو ةلحماب هتماقأ ود ههدنعو' زحيحوةم رك ًاواريذك هب زل ,تغاوهبحأو لغرفاا ىف و رمسلانيدلا سمش

 1 هنعدب أ يغل شح وتسي واعي رس هيلادوعي م نايحالا ضعب يف طقف هلايعةرارزلال اهرب يلا باهذلا نع

 .هتجود نم يف هنمضام كاذ نق دئاهةوتاماقمو خادم هيف نيدلا سمش خسيشالوهبالا سفتًايالناكف

 يو انه اهتدروأ اهتسالسواهتقرلو بدبحلا نساحيف بنطلاةحفت

 ابسنو ةرهش ىلغرفلا * ابقلجتف نيدلا نسمشلوقب
 ابداوةق رطيد.+حالا #* :اي_سحوابهذ» يمفاشلا

 ىرذع هاودنم ينايرمسلا

 ىلجح اهب اهيلان ع نسح كيل * يىلونيملا ءلا يف نم ناب 4

 الذ ير ولا يف يرايح مهف# الذارطقاشمعلا ع1

 يرجح دودملا قون د
 اياطمااو تاريخلالزحمو 4 اياربلا قلاخ ىلا. دقو

 ايالليلا همابم ىف ماه نم د اياطغابطقذ خاوي نم

 5 رين هلايا رحب ض اخو

 / ىنوكستكر حر حسن ونف * نوذجلا يف عدوأ نم لجو
 نوتفم هلاو باق لك نم * نوجشلاجعاواترهظاو

 ورميويوطلا ىفديز ب
 يبارتغاه بيف الح ايبظ * بار'نم غاصدقنهنعو

 يفبارتقاب جيمس ول هاوأ # يلاد_ءهق_كعيفيلذاو

 ردبلاب رب حاضولاههجو نم /
 اقتانالزغ ىشعا هدا,ع * اقنو دقىذلاوهفءهدحح|

2 



 هولاشو هعابتأ لارض >يت> ةبطسملاب ايهرهكلد 2 نخرلادبعرمتساو رز « ذامزاكو ةملقلا يلا ةبقلا ئم

 هزالا خش كاملا ناشدت خسيشلا ك وامتدلصأو ننشكيبدمحأ ريمالا# تامو ا8ةنارقلاب هونفدو
 رمأوءاقرو ه. كآ كم نول ةمدتو ةيرلع :! كالسيف ل> دو هقرافف ةشحو هدي نب نيبو هندي لص

 ن-سح هرهاصوةيقحم ملا ل ةنو هعابنأىلا| +ضنموهيلاابوسنم لؤي لذ ةمشن واحلا اددتكم دان نأىلا

 نيل هذناكو ةعقاولا هذه يف لق ت>لزيلو ةداعس بردي ت.لااطىنب و هتنباب جوزتو ىوادخلاك ب

 نانطكايب يهارباريمالا 6 تامو ف عضاوتلاوةبلا ملرمظي و لعلالهأ م اني و يرهاظسئاج
 ني ر وهش.و نيفو رعمةو نعو ةدعاو ناك و ىنامل !!يدنقا هاربا كوامم ىدن ذا نس>كيأ امث ندوهو 1

 ععاو حرذو هيلا اوسآنا كيل ىلع ره ارهظاملمث حب داو يجب رج ىنطص»م منهوةيدقلا توسل يف

 ىف عقوف ةروصدنملاةي رحاشب مهعمن .و نكشك كيولطف كاين لي اخ هل راغ بهزذام دنع كيبد#ت

 قهومزالو كل لا مهمضو مهبحأف ةءقاولا كالت يف كب بد مم بحتاو روك ملا يب ردح لتقل

 تامو كلذك هعما وحر >كيعصلا يأ ب هو كيب ؛ ىلع هاكلس يلع فلاخاملو تان وراو رافسالا

 عجراملف يحب ءءء جمهاربا مهفهيلاراش هنأاو ه٠ مهريكر اصو كامب يلع مايأرص؟هشارف يل ول ء ىجبب رج قطص»

 اهنءءدالب يما ةفا خمادالب هاطع ًاوهيلع 1 هب 5 ,هوأو احس هل رم ههةسأب اي ريف نيو كايبدمت

 جف ةأنممدةءهلو مه ريال نيحالاغلا ىلع اماظ افوسءناكو ةنامالاق ابو ةناد ة ةينمو ساب كب ب .

 لاومال امم همو د صلخ بو مهبذل ءلو مهاجسلو نيح>اللاب يرخيف ةفلد ةشه ند هللاةقيلخ

 نو>الفلا عمتجا كيب ليعمسا عمر ملال د مداربا ب رهو ةد دال اك لت:تامحاملفان او دعواملظ

 لك يفءايلوالا حارسة ةراي زىلءامزالماذه كر :مهارباناك و راد هاب هوةر>وهولتقو مدقملا كلذ يلع

 ةرابز ر ىلا هذي مث هفاللس اروقو نات_سلاروقر وزبو ةفارقلا يلا حبدصلا ةالصدعب بك ريةعمج

 هيدشنا يحبك ةفورءملادهاذملانم امهر واحامو ثمالار وزيف ا الا هن»جرخو ىئاشلا 6

 لك يفهأ دا هناكو كلذريغوةر جيب نبا و ةعانضمخ نباو رج ناو زعلاو ةلاعثلا تاداسلاو

 فاض رحبلال زو كيبليعمسارفامأملف ةزغيف لاكي ليعمسأ عم ج جرذخ ثداوألاتمعقوالو ة 4ةوج

 0 » تاهو 9 ةرو م لاومأ ادا رص طو ماش ثأأ عايض نضع تاهو هنغ

 اغا نحرلادعو كس بمهارإ نب ايفاباغأ ع نمرلاذسع كواموهو قالا فو رءملاانفلي

 د راصو أةددص»دإةف هتءاحش هدمعأو هلاهمضكب دب ىلعناكو كاد ,ليلخ را وهاذه

 * تامو 3 مرعم لو مسييفناك ةثدالطاهذ_هتاصحالف منءانوسحمو هئار هازال ةصةلج

 دكإشت ناوضرنيسح نبا كأي 6_1 كولموهو مالطا رب ناش ركام ن-س-ريبكحلاريالا

 لمع و نيعبسو عسن و نعم ونا ةنس جمل ااريهأ علطو هدب ف سأجو هس ت وودعل ةيةدحصلا

 ناوض راودإؤو نينامكو نيلثاةنسو نين اثو ىدحاةئسس يف جحلاب علطو اهنعل زعمت رمهمراد رفد



 كك
 فحمل ىلعافلا هو ادقامتو م اه شادشخ هيلامضن أو ىلبق ىلا بهذو هزعلضفن اوةدش

 اغأن رحرلادبعهيلا لك هنأسلو هدب عطق هياء كيب دمحم ىذقو دهعلاك بن بويا تكنو فيسلاو

 كوخ أ مئاطلساي لاقو هيدي نيب ىنمنت دالاجلا هتبحصو هلا ل دو هبلثميهيلاريشحا لو كلذةي ل ءفق اذه

 هللؤنالو يديسب قنرادالجلل لوقي راصو ؟رومأءوكدبع ينافىنذخا ؤئالف اذكواذكب كيف مأ
 «ديس ىلع ءاخ يذلا شاب |١١ دذتك كلب هللادبءىلاهاسر اربصم لخدو ٌكايب دم كلماملو كالذوحمو
 هقنع ىىر وهبلعض.فو هيلاهذف كي ىلعيلامفناو

 ٠ رشاب و همودخم ياهسأربعجر و هدب طسو يف

 . ءاملعلا ب ناكو ةدمهزالا عماجلا ىلعارظان يلوتو هنوبحيةقوسلاناكو ةب واضالا عم ةدمةبسملا

 يتحمزحةدشوةسأر ؛ةوقهدنعو روءالايفرعبنو ةنقهدهل و مماعافش لبق ساو ملا لهأ عِمبدُأت و

 كليب ىلع كيلا ممنءوهو كيب نمحرلا دب عريمالا 6 تامو #3 هنعهللاافعهمزح ىلع ءاضقلا بلغ
 ١ كبل بوي 8 امان بلو بهذا ايبأك ب دى شادشخومفمهاقر و# صا نيدلا هقحاتتو

 كي دمشرم ًاررظو كيب يعمايأ تضقن|!.لف مادقالاوةعاجشل ابافوصو م ناكو مهريغو كيب ناوضرو

 ممايما مظدرف كيب ليعمساو نيدمحللا نيب ةنثداطلات للم نأ ىلاهنيشادشخ معه رك ذل

 ا كيب فنسوب لتتق مولإ ناك املف رك ذلا هاظهنوك عمهلاح ىلع ىتبف اذهنمرلادبعالا

 ناك !؟ هيج: :دهلاودرف ذ نييتنممهقابجرخأو نييدمحلا نم * يتب نم مويلا كلذ يف ب رهو هيف براض

 رصه يلا مهعماولذدو مهلا ودضناو كليب ب ليعم.-|ىلعاوسلاو ٌتىلبقل مهتب راحل هنيشا د شخ عم علا م“

 ' كليدارعمهلعنيدقاسحاا لعن ىلاورمالاذافنا ىلع محازعااو دقاحتلا مهني دب عقو مشرك ذاك

 / . ةيولعلا نم ديدلا فوملا ةيدمحملا لذادو ضعبلا مهضعل نم نقي رفلا او ك كلذك هلمهو

 مارق نوفل د تديملاو ةئيدملاج راخ ل جورألا اوهزالف مهجويل يف نورقتسسيالاو راصنأ يلا

 . مويناكاملف ةيدقلارصم ةبخمملاهعانتإو كيب دارصو ةيلداعلاةهج يلا هعابتأو كيب ميهاربإ
 ظ ' نكرينه عم ىلتخافرهقلا نم جادوالا خفت كدا رمح بص أ يلوالا يداج رشع عباس ثيسلا
 ١ لغف:فكواولاقةعاما عمرمشلابلط يلع مويلا اذ هيف مزاعلا مهل لاقو هتسصاخ نه مهلا
 ث هاناتق مهنم اندنع رضح نم لكذ قب -نم مهن :ءانيتاي نادبالو تاشنلا يمرم ىل ١١ بهذن لاق

 نمحرلادبعهيلارمضفت ةعاس سلجو باشنلا بطاسب لزنو بكر مكلذدعب نوكيامنوكب و
 | مه واءهبرمضب ةراشالا هعابتالر ركبكيبدارمو ةصح هءءاسلجن ىشيحلا كيب يلعو روك ذملاكد
 . كيبدارمهردتباف مايقلابمهفهلج ربه دوس زمغفا كي نمحر لا دبع راد_حاس هل نطفف كلذ نواه

 ' يلاةبطصملا قوف ن.هسفنل ققلاف هب رمضلإ كافارأو هنلاب ا لاعب هنارقل رض وهلا يجسو

 ٠ كلا ىشبحلا كيب ىلع ىلحغةبككلا تقويفو هواتقو كيب نم رلادبع كيبدارم نأ لجاعم لغسأ

 ١ رض كيب يها ربايلا لس رأو هتريشععمج وكيبدار م لاحلا يفكر و زي ارجشيف ىنتحاوهت> وجي



 تلا ظ 1000 0

 .ىورصب كيب ىلغحلا هرب لسرأوهراد يفالتق ىتحهيلع ةليملا لمعي لزي لا فروفوةميظعةوطساف ظ
 كيبدحم نيب ةسشخولا تلضاملن ماشلا ضالخسا يف عدطاهبو ماشلا يف كيد يلعلتقةنكت لوأ ٠

 تمم تامالوهند ماه ةرمتسافةب رخال اهي ه(ةزبا اال كا كر ىوضناكيب يلعءديشو ْ

 /نيب ةرفانملا تءقوالو نيعست ةنس يف كلذواغا ناميلسهذ وعىلو وهل نعو كيب دا ىم هيلع فرحتاكيب

 ركيراصو امهترصن يفذهمحاو كب فسوببو كسب لد سمسا يلا مضنأ ةيدمحملاو كس نب ليعمسأ 1 ٠

 3 و لديللاءيجيو بهذي و تاءدالاو ليلا لمعي و سراتملا ضعي و سان داعم جورفيو ٠

 انك تنل كيو ليعمسارقت_ساو كد دارصو كيب مهارب تليها سالامثيتح

 00 , نيي دمحم للاب راح ديعصلا ىلا كيب لي .همسأج رخامافدن دماهف رمتس "أو اضي أذ .وغالا"

 هيدمحل ا يلااومضنا وكليب ليعمساةيولعلا ناخ املف ماشلاب كيب دمحم بارغ :دم كاذكو اهماكحا.

 ةهجيما ل وحعتلاداراف ثرمأ قرف رفتن يبا ماشا لا هءمج رخ رك ذاكةووصلا كالت ىلع كيب ليغمسا عجرو

 دو أهلاكوامم لبسزافةئادا هلا نما فارع دن ألا اوراسوكنلامملاودانجالان هريذ ةكهعممضنافىلبق

 فاخ ن.ةعاججلا عم يدعو همازتلا يف تناكناولوكانههرظنني هنافناولحيهيئايودراد نم مزاوب هيتابا .
 ضعب ٌرمضحو كانه تايفهمداخرظتارذقملا ءاغقلل مهنعوه فلو اوراسواوبكروناواجياولزنول جلا

 هباهذإقي رطىفدنملايدصرلا هانا ريال لسلك وديعلا كلذ دص رلالسراةكيداب وشاب 11| ا

 اهب طاتخلاو نازل ىنا نأمل اليتم راسض كش دس ةةقط اهبل هريخلساف 1

 ىف وثكماناي رع مهني هوبحخسو لوا رسل تحب اناوو نع ودل اباضيق لوقو ةيسوالاراود لعد فئاو طا

 نوالوسل هوملسو هادي  عطقب ىمأهيلعهنيع تعقواملف كب دأ ص ىدب نيل 000 مسا نيألا ١

 ثوغربلاصر_-ةرظنا هل نولوشيو نيكس أزح ده: :يقراوعطق م ههجو يلع ثوب رمخل و هلوعفصلا .ليغا 1

 ةفطالاا ليبش يلع لوتتملا عو ر نكسلبل ثوغاربلاة ضر قكك يهامن ا يداواي فال هلق ناك نا هلوقهنورك ذي

 جمر لع محابس رايح .صيف كيب داره لخدو تيكتلا لمس يلغ كلذهلنولوقياوناكف .

 ينع تاليحتلاو اياضقلاو ماكن->الا ةسايسيف هينادب , نم هبصنميف هدعإ تايولو رك 3 6نفدوا
 نيسفورعملاكارئالا مدخلا اصودخو سيكا أعملا ىلع هللا ةمقن ناكو مهونذب اورقي تح نيموهتلا

 كي ٌنيسح> ىلا 2 و ثق منذ هنم ررححت هنأ هتبالو يدابميف كوس

 ئراصن مه ,ركصأو نيماسنا يلع مهرضأو هللا قلخ حبقأ ال ؤهدل اقف ماش ىفهبطافت لونا ١

 ينط ءايلوق ىف تككش ناو نيململاءاذي| ىلا كل ذب اواص وتيل <نوم دي ونيمل سف مهسفن اقوي
 بره مو ىناث ىفناك املفكللادبام لعفا قحننملاهل لاقف هريغ نءنوتلا زيءال مهياع ف ثكلإنانذإ

 كيب نيسذ> بىحعتن لياقلاوهوان وتو ل كوم ماسلا و قحنصلا نيج رمس مفعم

 ىلع كبد فلاخا مو كيب دمعو كيب لغ تال ذكو هلعفب "يش يفهضر اء مل تقولا كلذ ند يرتب نما

 تمحو



 ل لل
000 

 0 5 0 وى 1 ربلا ىيفاشلا يرسب زااد جنب ىسع نبدجأ نب ىسع نبدحأ !خيشلا ةماهفلا ريل و

 ادعو نيرماو ره ةولوقثملاو لوقعملا يف تفولاخياشم سورد رفح و هقفث هيوهدلاو ىلع ريثكلا أ رق ةوأشن

  ترمتساو هر يغو هيد ًاةيلط هيلع عمتجاو ىهزالا عماولاب هناك ساجأ» دلاو يفوتامو لئاضالابابر ص

 .احالض لجزلا عن ناكو ةباطلا ةدافاو قنو رلاوةلالجلاو ملظءلا نم هبملعيهام ىلعهدلاو س 0

 فرب رمه٠ ىلا هب ءىججو 583 لولا عير رهش ثلاثا رالا ةليا يف ءاتدنطب ينونةمارصو

 اناا .ةيقب لجبملا ه.حولا 36 تامو## هللا هر نير واحلا ةبرتبهدلاو دنع نفدو صهزالاب هيلع ىلضو

 الامي الان ناكو ة _.هافرؤةدايسولالدو نع ينير يواربشلاهللادبغ خيشلان ا ماع ىديرع

 ' بكا !و بئاغرااا يف لذبيوةسيفنلا بتكسلا ىنتتتي ناك كلذ عمو مولعلاو ف فراعملا ل. يلا تفتر

 كذ نهوةينارونلاو نس + اةياغىفوهو بتكملا يوارعشلا نسح خسيشلا وح رملاطخي بتك دع

 شقث يف تاعوبظملاتامصيلا يفدمس|اوشقنواهبهذواه داجو هريغو يم نمزالاهحورشو يري رملا تاماتد

 3 1 ًاوةكلف تالا ةدم يبرشنلا دم خيشلاهمساب مسروةر وصلا ذه ىلع ضعب ىدنعو بهذلابد وليا
 ٌ ؟ىثلك ن» ا هازل“ وف كلذريظن يفءاطعاوأماقثاواهري رحت ىنتعاو كلذريسغو طئاسو

  نطدوحلا ىرششع عس اةةعبلسا مويدللا دحر ىفوت عبطلا ظيلغهنظب هناذ ىريىذلانأ عم هنسحأو هف رظأ

 ةكليز :ىننللا ىفدملانيمأ ندم نب رفد ل نبديعس # خمرشلا لضافلاهيقفلاةم العلا (تامو)ةندلا

 نبدلاجاتخسب لاو ل ةع نب دمت خيشلا ىلعثيردحلا عمس وةكءءالطف نمةعامح ىلعهقف' اهمرحيس ردملاو

 هسورد يفهءلعال ريرقتلا 1 ريغو ريبكلا يدنسلا نسحلا يبا خيشلاةنبدملابوامهتقبطو ىلقلا
 ش هدلو دقت يلعان زحهرصب فك هرمعر خا: ىفوميلع ين أ وهسورد ضعيف سورديغلا دبس هرمضج

 0 ءابثأ قورجبلا يف قزفف بي علا نباخسيشلاةنبالاج و زناكو مورلا ىلاهلسرأءرصع“ 53 نءناكو
 3 يدها ن نس ًايشدلانهرقق باح ب رظ ىلعمو رلالاهبسوت مثريصمدر لويشلا ايزي وعب رأ

 «رخلا ىلا عجرو هياع ىن :ًاودخوب شلح يفء ءركذو يولحلا د نيد ديسلا مهنمواهؤاملعءرضحو

 ا ةديصق هلو لو هياعدللا يلصرا ا ىلا حدس ىف راهمأةمبرالاهتافلؤ ٌؤهنموةرونملاةنيدملاب نطقو

 ياك اذودرون اع , دمار هب عمتجا نيعست ةنس يف ىوللا دحأ خيشلا جحاملو سورديعلاخيشلا اهم

 سا وةدارعنمةيض رلل هلاح لعل زيموهزاجافايناث هنمزاحتساو شب و شهف مدقلا
 1 ى مها رباكيلامن موهو ناظفح ...تاغأاغأ نمحرلا دع ريمالا 6# تاموو ىلاعت هللا هجر ل

 ةريخالا ةيذنلا كيب يلع ينناملذ نيعببسو عست ةنسيلا|ميف ردم اومدقل 115 نيعب مس ناس قد , وغالا دإةئو

 اق : امأ مساقداقتواينا* هالوك . ىلع عجرا ءلفاغأ مساق هضوعاو داقو كي نيس>و كيب لماخ هلززع

 : مل نعاضوعايلاواغأ سو« دإقوىلا ولااغا ياس هضوعدإاقو هل زف نين امثو ثالث ة:بيىلااميذ رمتساف

 5 الجر ؛ناكاودتقيو طبل ىلع ال فاه نم اوك اهتز غملام>رتالالسرا 1 !ام نماهالكو روك ذملا

 ل



 3 ظ

 اههو ير علا نبا ىتد حرشو مها رباةلمعبتملمهفتااونارجلاوةلاسرلا باوج نغةراّسأأ عفر همامسلار رم
 هقيرطلا رارسأ اح * اذه مهي نم لك ٠ هقيقملايفقحوهو * لابخنوكلاامنا

 بول بو بجوملا نيب قرفلا ىف ملعلاحتف و مامالا يرعشالا هيلا ب هذام ىلع مالكا ةلئ_سم ريرحمو
 تاقثلافي رعتو ةي رخف ةحفن نم ةيرس ةحشرو رشعءلا ثالوقملا ضورنم ىهزاأ ف طقو ييكحلا
 لوقلاو فال_ءالا  بارشنء فالسا فشرو تاذلاو تافدلاو لاعفالاةدحودوهذة زشاع

 نتملاو ةراعت-الا ىنعم حاضي !ىةرابعلا طسبو هبر فرع د ةفه سفن ف رعنم ثددح يفهمشالا

 0 ةراعتسالاةف رعم يف ةراشدلا ةدفنوةي_ثاح ىنفحلا فسوي خيشلاهيلعبتد و يوادتنطلا نراعال

 لارا ولات خيشااهحرشو م ءلاو سنجلا مسا يف فيطل نأمو ىرهوملا نيدمح خيشلاةهالعلا هحرشو

 نيح رش ير وبحالا نمر لادس .ءخيشلاهحرشو عضولا فئاظل ضعءد عمسلا فيدشتو افونبا ٠

 ىلعح رمش و فاققسلا نيس حاب هللا دبع ىديس مالك ن مةذبنب فارشالا ةداسلا ف احنأو نيطوسد»
 ةلدتألا بهذلاةلسا سو ما ةيودحتنلا لما اوعلا يلعح رشو قئاذلا فاحا يع ة.يشاحو ة ةمزهلابةديصق

 نمحرلا دبع خيشلااهحرشو ةيسو رديعلاةثاغئسالاو ةيهرلاو ةيغرلابز>و ب رعلاو محيعلا ريم

 يف ةينسلاتادادمالاو لمكي+ل يولع ىنب بقانميفيورلا عرسشملاليذو ءابقفلاةعق صو ىروهجالا
 هلعنوقلتب اوراصو ةديعيلارايدلا ن .نودراولاهيلعر 1 انأو 3 كلذريغو ة ةبدن :شقنلا ةقيرطلا

 عمج نأ ىفغت يم ادهش ديسلا |: خيش سمأس وطغلا ماقم يفت اقوأ لغأ فرعنا ةيفوصلا قرط

 ةعضرلاةطساوب ةيسدقلاةحفنلااهامسو سب رارك ةرسشعوحنيفاب اتكهمساي فلاف باتك يف دنا
 ىلا ريوواعي كزب 0ع لاا مبمعوةريثك خمس اهنهلقندقو نيءيسو يدحاةنس يف كالذو ةيسو ددمسلا ]

 دهش؟ شكلا ةءلق ت< يذلا هتيب نم هتزانيا وجر خو ةئسلا هذه نم مرحرشع ىناث ءاماللا ةليليف اضل
 ماق:نفدو ريد ردلادح أخي عاااماما هيلع ىلصو ةكدلا ىلعهبسن 'يرق ةورهزالا عماجلاب هيلع ىلسو لفاح ظ
 ميو نيب رضعلامجارتيفاهز "ابا رةرتك تارك فر وبني زةديلادب شم سب رمل هللا ىو ْ
 سردميناجرزالادح أنبا يدد :فامالسلادبع لجب لاهمجولا 26تامو# هللا همحر هله هدعب اخي ١
 مدقو لوقشاو لوقعملا يفنقثأ وهدالب مولعلاًأرق لوصالابةفرم.هلاققحالضافامام!ناكةيدومحملا . ا

 الدا رردلا اهيذ ارقي ناكوابيفاسردمررقتةنا_حلانةيدومحلاةسردملاءانب لكالوةدءابثكمورصم
 امئءاماىلوتةرخاب ورسعهريرقتيفوةسح هناسأ يف ناكوةسيفناناحيا درويو ىواغيبااريسفتوو رمسخ 1
 اسيقت الزنم ينتب اويرملا يروهجالا نهحرلاد»_بءخ.شلا ىلعءدوج ونارقلا نضعب ظفح فئات |

 ف 1 3 ينتقاو كلذ نم ءايشأدلاولا مودرملا يلع ًارقو تايضاب رلاب قلعت ةلناكو يتلا نءبرقلاب
 نءيلوالا يدامح سداس ءاثالثلام وب يفامإيأ ةيصحلاب لاعت نادعب تامدتك قتلا !
 5 00 و #هنادحرةليضذواماشتحاوةمارمصوةهاجو هل ذمةيدو ملا يفهدعب فاذعملو .



0 
 ققيرط ىف لش ايلعلا هتدحول * رهاظم نديق يلوملا انب ىل

 ةقياخلا لوم لج نادو صاقب *# هر وهظ رايتعاب ريغ 7 امو

 ةقيقحا لهال تقارةدحوقذو # اهدوجو فتاونايعالا تدث 1 ٍقإ

 ةسر لك يف هدبشأ ريصبلا عييمسلا هناو"ىثش هللا لغم سل لقو

 ةئيه ريخ يف عم |عمج سماع + يرتيلكلا ف ىعاوهيشو زو
 ف امتامشادارملا لاف نام .ءالا ترث اهل وق نعت !ًاضوةنونكملاد“ اةعلان 1 مايريخأو لاق ةليوط هو

 قفمىلدهالا ىحبنبناميلس ديسلانمةلساىم ( تدروو ) ةتباثاانايعالاب اهنعربعي اذلو للعلا

 ةلاد ةعبد ةمزظنم ىفءا لغ ةزاج انيستكذ هدالوال و هلةزاحالا بلطب هيلاراشملا يلا دوب زب ةيعفاشلا

 هئوأودىفةّتثم تادءشومو عسيطاقمو ةرثك تاموظنمهلو ادب ناسي رأ رف رك انام

 سورديفلا بطقلاة| سلس يف سومشلاّة|ىمواسارك نودسةين وصلاة عقصاونمةريغك هتافل ومو

 العلو اسا رك نورسشعوس + نيدلا رس ورديعلاةديصق يلع نييملاحتفلاو املاك نول

 ايمح نم سؤكلا فيئشأو سؤكلا فيلشل ضبف نم سومهلاعورب اهدحأ نارخا ناحرمش

 اراك ةسحول ع رلا لي ذو نيرا رك ةتس نايتفلاي اذالص حرشب نمحرلاحئفو سورديعلا نب ١

 فرعلاو سيرارك ةرشعة|حرلاو سيرارك ةرشع فاخلاو فاسلا مالك ه فرغلاملا قزتلاو

 ٍفرمهاوجلادء وسيرارك ةسخرسه:هليرجام ضعببرفسلا قيمنتو رطاذاو سفنلا يف رطاعلا
 ال رار نام لوصرلا له |تارقن:ةفطتقملا لوصنلا سئانتو ىهاطلايب#لا تنبلا لضن

 باقلاو حورلا ىلعمالكلا يف بذعلاجبمماو اساركر مشعان ةيجر زاخاةموظنلا ىلع ةيحرسلا هاوجلاو
 ءيقل يلا فاحناو سي رارك ة ةرششع لابلبلا جييهتو لابلاعورتءامسهرعةناويدو ناسارك

 يف ةيسلالا ةحفتلاو سي رارك ةعب رأ ضورعلاو ةيفاقلا ىماع يف: ضورعلاو ني راك عب رأ ليلخلا

 رابخأ يف س ورطلا قيمنتو ينط طم نبوللادبءءدج بقان ءيناخدلاةقيدح وطبدملا ثيرداحال | ضع

 قيلعتلا يف ةيادطلا ةحننوةبا ضعب تخحفبأ ادكلايف ةءا ةءانعااداشراو نسورديعلا هللا د بع نب خيش» لج

 اهو ةيعملا يندب ىلع تاباتك ثالثهلو

 بروهو لاح لك يف #2 هدب,عكن بيعاو بدالا نسح هإمزلاو * اهقح ةسيعملا طظعأ

 ةحفتااةثلاثلا ةيعملا ى ين« قيقحيفةيعملالا ىوذ فاح ةزاثلا ةعملا ١ ب يلعةيعذولل !ىذداشراملوالا

 هرددصص قشددعتب فيرهتلاوةيرهدلاةهوظنملا ىلعةب ىهوجلا 3 | اللا ثئوةعملا ىنعم قيقكتف ةيعملالا

 يفةينسلات اداشرالاولاّوسلابا وج ىفلاكشالا عن عنرو قداصلا يندب حرمشب قئاذلا ف فاز مارعلا

 ةحيفنلاو لوما ليلا برسش ليلخلا فاح او ةب رداقلاةقيرطلا يفةيلعلاةحفنلاوةبدنيثةالاةَقيرطلا

 ضع عامسالا فينشتو عسحلا عاون أ ضعب مقلا ةيشمت وةيبرم ملاوةي>و رلاو ةيياقلاراك ذالا يف ةئدما



 اسف يلا و ع 0 0 اردقاووسشلا ل ارك 0

 46 مهاربايف زراع ههلو # 1 م 1

 الكشمرصلخا نماومل> مكبرب * يلطو لاشلا كا يلع * دلو ب كلاررعا ا ىالا
 دضلابةشاشحلا عارامو يداؤف# يعر مو ىناعر ع ايبظدللا يعر * دع يف مكحن يروغلا مدن | 8
 ' براغريغ هنأالا ا س دقلاو نيتنجولاب اهراهزأو #* ةلود اا ناصغال ماقأ 0 0

 درولاب تن كسملا تار * هقيقش يف هع لاح ائمع ** دملايف لازال ن نا 0

 0 دمحاويركشبار#هبحاحو * ى 0 ناذخلاو يع ركل 0
 1 ةالاصلاو يك طامي دبلاههدجلا بتكفم ورام ريصم نم ميك +لااشاب لعيلا ةسا رثإ ه بلطو ظ

 ظ ميظعلا ردصلا يلعمالاسلاو داسلاو
 ظ يمانلا مال دلاو ةالصلا مث * عرك محار ل قاوم مك ملم تزل ظ 2
 باحالار كا ايلوالاو * با 3 ماركلا هلأ وا * ءامنالا 0 يبنلا يلع
 0 * هيسشعلاو حابسملا ةلاح ىف *# ةيحتلاو مالسلاف د 9
 هرازولار ف مايا زا يءاس  هرادصلا داو الاس مش ا ىلابباملا للا هاسحالا ول
 روكملا حلاصلا ءاندلادسمإ * يق آو يضع امسيف هب عزك أ * تافصصلاو تاذلا يلع ىف ا
 هيحالا عم قال, نم كاذو * هبغاو صالاخالا ىفصو * م الا دادولا كاذ 0

 رفاغ بر نمأ يف ازال * يناوعلا ةا> يف يب_. نمو * يفاكح بر دمحبا يقف 05
 فقالا ىوذ نمانيصحا:ه># يفاص أاءفن لكحلل متمدو * رئاشنلا يوذ باَبشَل 1

 مكيدل ىذلل ىمالس اذك * يعاط هاز ثيغلاك ؟دوجو #* يماسلاحامسلا لهأ ماذا 3
 داجياةداسنممهب مرك أ * دالوالاو دافحالا اميسال *« مكيلغ ادغ بوسع لك نم

 ردقلا ىاسناويدلابتاكو 0 ريبزلا فراسعلامامالا كيش # ا وىركبلاان 1 : , :

 رايخالاةدمني_حىخأ * رارسالاو لضفاا نامجرتو *« ركذلا وادتهالاوالعلان 2
 ىءوردبع تاببأ هلدهو * لصضفلا عوبر ّق محب 0 2 لكلا بر 0

 هدافالا ندعم هط هاحم * ةداعسلاو ونسملا يفومئازال * يس ودقلا ديحاؤلاب م

 هباطقلا 0 الا 0 هباحصلاو هللا 4بيلع 4

 ةسرريغ نه لكلا نيغ وهأذل *# ا

 رق ل © #3 كو
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 .هدودق قو خرم جلو »* ناكغأ يذلا دفع تلد * هيرق يوه قفالاىرا رد تدار

 .هنايق ضعب ريغ يليل لاقام # هيو ةءلط ن ونجا دعاشول * هناذا ف مدجتلا ا

 هرغ 5 قرابنزلا راهدسأولو 0 ةنادننع ْن ٠ لكلا نأب اللا 03 لق: نساحلا لهأ تزيءاولو

 »+ هن اليس ُْق 0 ريغ 0 دع

 4 أدج ةعي دب ٍصو 4ه الكن دو 3

 قردحاه وشحةشاذ لامع و ني بص اهع.م جح عومدلا لغه د بص هاجت د اًوفلا امأ

 000 ءاق * حام هلك دغاب ىل نم * وبخام عمدلاب يلا يهو

 .مه تلق ءاقزولا 57 ولاق * بضعلاو لالا امامي * ةتلقمو هتءاقو رمق
 ١ ميا رسا زل( ذلااوهو .*' هشكهر رسخلا يي <24: تاهيه برعلاو مجعلا ىواست ىنأ

 اهتعلط قفالا س مشهتبسح *' تالا لسه ذاءرصخ ن ها هل ينمملا ىف روغلاو

 بنكلاهذهىل لةويل فق * لفك ىلع هثماق نصعاي د بهشلا اهردب هتهونو

 باذملا يدنلارظقءرغث و ** فكم نامعتلا ءدخ يف (اهنمو)
 وبك يهتشل نه دربهو * هملسرم كاحض عفانبو :

 26 حتادملاىفاهنمو

 برغلااهدنءضقريوالا * ترك ذام قرشلايف هتايبأ
 لاق نآيلا

 نهز يف لاو اهطاصفو * بنذالوراعالوتفز * ةىغاشم نعار مكب كيلاو

 بحصلا كب ومس مدووساو * ةينافءارذع اهلجساف * بحلا ايانوكترز
 ْ 6# هرسهللا سدق ىنفملا خيشالةلسا ىمىفلاقو 9#

 امرك افايندلاو نيدلا لاح * سومطلا مادقم ين-ةملا ىلع » ىسورديعنم لزب مل مالس

 2 ل ىلاح يقدنم ىيبح نب ا #3 سومّشلا سمش ايلوالا جاني

 .ارخذ ثوغلا كاذنلا م اذأأ + سوقنا يح تدمع ىذالم * اءيج ينمملاو 'نسحلا ينىخأ

 ز سورغلا لك هن اح يل نإ انيصح اة انل او #2 نيوحملاو يداءالا مغر ىلغ

 00 0 2 ني ناد ىلا يوح يو ردب * مآ اود يوفص هنا للا هي

 ل 4 ها

 ,ىبيحاي كد قح-و د اوهاثنوة- اعلا هب نسماي د هأيخ يق ردبلا نكاح اي

 فار و نيعلا عبشل ام ** لا ِ كبدذم نادع.س # هاهم كبف ىلحملا نا



 هدوعرو هقوربو هيلوو * هيحسو عم ْبْلَقلا قش ةينع با>ءسو ءكلذنو هطيسو هليبوطوب

 ةمن وهئفج نه سعازنو # هدوخمو هدو:بو هفدربو # هرصخحبو هماظبو هملظنو

 هديبع ضعبكي هشال اه: سحنم#» اهرساب تايناغلا حالملا نا *هديرغت نهرو رحشلا ىلعت أ

 هريسغةياهنو هاد ثوغ * .هدوبعميف بلا يعا سأ ىحدم # 6 كف كرف هل يتسشع

 هدو-ج و ههددرنغهساعلا ديلا لمع ساد ىالرلا « هو رمسو هر يرولا راس.

 3 ىلاعت هللاهمحر هءالكن هوؤ# ةليوط هو

 اهبابحو اهساك اماو حارو ** باياو انل واحي هب باهذ * باجح دوقأ نأ بسحوباجح
 اوباغ رضا الا اهممدل نان * اذيحلكتلات مع سدق ةريحو * باوصو يرولاولءي اهبءاطخ

 باق هياعام هدحوب انتده * اهرعشب انلاض نا لاح تاذو

 باغ ةر لا قوف اطدوسا # تن :ءانههكو فشكاموفشكو

 0 يتوهبىدوجو * باحسهتكحامعومدسيدو * قايد نع ىلس يعلساي لا كال

 باوجو يوطايف لاؤسنإي * امناو ينسع كاف ام مث امو #* بانج دوجولا يف ينكل يلع
 بارشءاكحاهلاح رم ترن ىوركانعهتيطاخاذا

 باضر ىهشلا كيف نم لحاهب##: اهناك تلام كلا سم تلثم نأو
 * اهي هلو 3#

 يتةو قار دقف اماه اماه »+ سوفنا١ ةايح انأ اهرداف * س وكلا كلترش برك لاط

 سفناالاجلا يف ياقلاسطغ * ىتح باط دق نامزلاف اماه #*# ىبسلج رورسلا هب حود ني

 (ِ سون امل كفر ا او #* يرسويجورةا.>اب ينآساو

 ىسيع تيطح ماقملا اذيفنا * ينغأ .ينعدف اه ينع تبغ (ابننو
 ىموردعلل مالملامالفف * حاص ريغيل ركس نم نا حاص ْ

 شى أاءت هللا همح ر همالكومو 0

 هئاحراىفعمدلاريزغلذياو * هنايثك ىلا قوشاذ تنك نا * هناب و قرقعلا بشك ىلءيببففق
 هنالزغ يف نوتفملا يثرط اي < هن ا هءيرد نه لحنو * هناردغ يف نفسلا ريست يتح

 يوطارانهب تنبع مت ءو * هنايقع يق 0 لبا هدورو نيب ىدرواب لو

 هناربأ ىلغا يك ذأ ىذلا وهو * هران دمحم عمدلا بديص اولاق * نال نع نافوطلا تلاسأو.

 قرابو سيذعاارك ذءديزرو * هنامل ىف ءامل ماسثبا 2 « امنال حامرلا هقناعميوهي

 2م ماو + هنأ محو هرغ# ك<سلاقوش

 # اهنءو ةلي وط هو



 مس

 يناباو فئاطلاب نكسو ةيسورد.ءلاةيولع ةفيرمشلا همعةتبا جوزتو جلا ةبحصةكميارفاس نيسمحو
 ككف جيلا عم نيتسو نيتننا ةنس يف ايئاث ردم ىلاداعم“ ةنانطدئاصقب ربا حدموةسيفنار ادةماللاب

 نيتسوناءةنسيف رسم درو م“ هدلاوةافوريخهات انيتسو مد رأةن :ىفو فئاطلايلاداءو ادحاواماعأ م

 نس نيد اديسلاةئ | ةيقرةفي رمشلا جوز ”نيعيسونيتنث | ماعيفوجملا عم ةكم ىلا داعتاماعا مب اعل

 0 يدل اس قولا هدلوامنم هلداو واملخدوةيولءلانو رهاب

 الخاو لئاضفلا رشنل هساوح عمو © ىونلاهب رقتساو ءاصعىتلاف * جا اة هلايعب رسصم ىلا

 0 و يرهوجلاو ىولملاخبشلا نملك نعوه قلتو ىت ةاتلاوذخالل ءالضفلا هيلا تعرهو يوسلا نع
 أ هل حءضخو هب ءالضفلاهيونتعم الاقوالاح ل وأ ناس اكريتهذعا وقلث هو فسر قنا

 هئيصراطو هلئاس دربالو هلئاسردرال مه دنع ةعافشلا لوب هراصو  ماقبط فالتخا يلع ءارمالا

 طايمديلاو ءا:دنطىلاو ىلعالاديعصلاىلا تالحر هل ت ددعت ةدملاهذهءانثا يفو برغملاو ق رمثملا ف

 راز و هبحاص نعذخ مهتم لك ويلذاشلا يلعديسلاب عمتجاو طوريدوتونو ةبردنكساو ديشروملاو
 سلبانو ةزغىلا هجوتت مأشلا ي 1 رفاسمل ةنانط دئاصقءال وه لك ينهلو قوسدلا مهاربا يداس.

 هو.طاخو اهؤايدأو مأشلااملعهيا تعرهو يذار |١ ىدنفا نيسح بانا تدس قش لو

 ىدا ىدارملا يدنف | يلعد.سلا تدب يف سو هيلعههل ىيديتاادلومةليل يفاشاب نامنعري ز زولاب عمتج اوادج

 م ىوذيلاديماارازو رص٠يلا داعم ديعصلاىلاهجونو رمص»ىلاداعو رازو سدقملا ثني ىلا 6

 يلااهنمو ةيردنكسالا مل يشر ي يلاهجوت مث رسم يلا عجر مث ةيهلكىف هتداهكط ايهد يلا ب

 يفةلبترواجاوفأ سانلا هلا تعءيهو دئاصةيحد٠و لوبقلاو ظحلاةاغ اهمدل لسصخت ل 0

الا امي ثكول و ناشرق 1 لكرعُم يلاوج
يص ىلامتوريب ىلا اهنم كر واموي ناعب ر ًارحت

 م ىلا 3 ” اد

 : يف ريعم لدم ةايلامتابوةروص: ما لخدمت نيعس] ةئس نانعش ةياَغ كللذو ظايمد ىلا مث ربق

 هرغسو ةعمجا) ثالثابن هدو سم عدس محو مأو 3 وعأةريشعد :ايف هثكم ةدمناكو ناضهررسشع عباس

 0 هدئاصق نمو تا نمنع طا..دلو تارم تس د.,ءدالو تأ مث الثردم ىلا زاد ا نم

 هلوق نيسحو عسآ ةنسامهنعهللاى خر سابع نبا

 مو لوجو نمادجسسبو ١ هدورو بيطو ىملالا» رعمو #* هدوروو هدخ لمس وسإ اماسق

 هدوس ن اقلابو ةدقم دف مس اياو كاسح نم ريت ابو اه. .دين يف كولو هلا نم

 ننيببشلاوليزادلاو لب سلا« هديعج ل بلوهأي# يحضو #* هشيج روأ و 4. >اح نونو

 هدوسمو ههافشو كاذبا #* ند نامرلاو توقايلاوحارلاب 2 هدوقعو هلوححوهل امارقأ

  هلس> ند رئاوبو لماكبو # هدصوو هرديضو هيثمأث نم اس ولمو لحتدسسو ديه
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 نس 2 نبي قلاو بعنبقا ردلادحأ نا دبع نب ىداع نبداحت نب يولعنب يلع نب دهني يلعب

 نبرهابلا هللا دبع :,اةمطافهمأو بلاط يبأ ني ىلع نب نيس نب ىلعنب دة نب قداصلار فج نيىلع

 هلوثا ىمرجامفللا كم عنب نامش اج راو كور داو دباعلا نيزنب ينطصم

 10 يلا سيرحل ١ 2ع هب نامزلا ءاض كدعس 002 نأ 0 مايا س نكد هل 01

 د.شرلاىعذوالا د ىضملا تفل لا ديدم ري لكب 2 دفا و نعم 0
0-1 

 كييعيس تقي رمش ىف :| 2 هدالا.م مرات

 يم هءاحناصوةقر امال وة دع ودل وذ زاحلاو 7 دج لاي ورح يف اتت ةنعىلعأشن ابو ب

 أ انام نيسمحو ثالثة سىقو هنايو رك هزاجن أو هيقفلب هللا دبع نب نحرلا دبع نيدلاهيجودسلا

 نقلتف سو رديعلا ر اضكارمص نب هللاديءدر سلا عمتجاو رحشلا رد: الزيف د: طاىلاودلاو ةيحح جوت

 عمتجاو ا ا اود ا لاو كيلو فاض ؟ ذلاهثم

 دزطا راض ارازف ذ جوربةنيدمالخ دوءايأوالاو ة ةبا رقلاع نماهب نم اراَو و رصأي ل للا ديعديسلا هيخأي 0

 .تر وسىلااء>ر مثني:-ودحاو ةئس نابعش نم فدهلاةليل كلذو سور ,ديعلا خي ثلا نبادجاديسلا

 يلا عجر كلذعانت ايفو نيوودملانإ نيدباعلاني زةلاخو هي أدنعم حرتملا كرتو مرت يلاهدلاو وتو.

 قطصعم ديسلا نم كاذذاذد او تروس ىلا عج ر مثةدعتامار - : لاه يقهلترهظو ةداحدالب

 .سو رديعلاهللال_ضن د د.سلاو سو ردرعلا د2 نب نمح رلا دع نب نيسحلاو سورديءلارمع نإ 7

١ 
: 

 ش 1
ْ 
 ا

 مالغدبسلاو ينيسحلا يلع مالغديسلاو ىسابعلارخاف دو ةقرخلاهسبلأوقرطلاو لسالسلاب ةزاجا ٠

 اور يوذ .ديملاةدجوو رثلؤ>دفنعلاى 0 نب كرف حديد ا نئدلا 1 :

 46 تح دمه خيبشلا نع كا مدخ أو اسوهيلاعلاىلصهدجررا نم < ةعجاراه ةفقولات اكو جححأأ ةكم ىلا 0

 ينات.غادلا مشو ىدب نادت نرش دولار فكنا دي اا ندا يلآو قدرسلا :

 نهلبا كبعو له ننهللادب ءوبيطلان با ودد> ا نب رم دم ,سلاد: سلا خس شيا: نءذخانةكم *يلا عبحرو

 سابع نبا ْرِب لا رازو فئاطلا يلا ب هذ مري ثقايد#تو رهدم رفعج نبةللا كيعو يم ردام نامياس

 فو فصوبيالىذلادولا امد راصو ينغريمهللا دبع ديسلا خد شبا كاذذاعمتجا, و دئاطق هدعامو '

 هللادءع يديسراز و سا وشأا يلا اهنم يك و ةدج يللا لزنف رص يلا هجونلابأ نذأ نيس وناس هلل 1

 مهنمالك حدموءايأ والا نم هريغو ىذاشنا مامالارازورص» .ىلااهم كك رو ةديعقب 4دحعكوو بيرغلا

 59 مجاجيسلا بابر او ءاحاصل اوءاو اعلا نهريدم ربك أهلا تعرفو هنلحو فو هناون ديفةدوحو هين دئاصقب

 هلفو خيش ارازد اين موهتلحر يفروك لهوهام تأ رك اذملاو تاحراطملا مهعمهل تراصوءاممالاو

 محا رانك وذ ؛اذولاةق ةقرط اهشلأو نيرشلا قفاوتل هيلا امو ريبكهب>اف قولا قلاخعا دبع ىديس ُ

 ا
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 ا

 ' ىلعءادتقالاوةمامالا ماكحأب ءادتهالا قي رطوىنايشلا ل بنح نبات اد رفع ىنابرلاحتفلاو نيتروسلا“
 . عئموةيعضولاةلاسرلا ىلع ةيعملالا قئاقدلاو دادعالا صاو> ةفرءمداؤفلا ءايحأو ةقينح يبا بهذ.

 فرشأىلعتامطاسلاراونالاوءايملا طابفتسايفةارما نيعو رئابكلا لعف يف يدامتلا ىلعرئادحا ريثالا
 ' ةزمح فقو ىلع مالكلاةصالخ ورا رسالا نم هيلع مما يفاميفراربالا ةيلحو ينيثملا قفولاوهو تاعبرملا

 ضيفو ةرهاقلاو رمعم سناك م ده يلع ةرهابلاةحجلا ةماقاو جيررشتلا لع يف عرهلالوقلاو ماشدو

 1905 ىلا رعاملا داشزاو نآرقلا كقرسب ن امظلاءاةشو نامءالا يهذم نم ىررورمفلاب نانملا
 ةبرورضلامواءلاةفرع؟ ةيربلا فاحناو تيب ةئامةموظنم كولسلاوديحوتلا د عفكولملا ةفحتو رهاوجلا

 نابعش نم فصئاةليلىهو ةباجالا ةليلءايحا يف ةبانالا نسحو برقعلا عسا جالعيف برقالا لوقلاو
 ' ضايرلا حرش يف ةيفولاحنملاو كولملاةحيصا ىلا كولسلاجهمهو مسالطلا لع يف مسابلا رهزلاو
 ' ١ نيطالسديس ما يف برالاغولب و ديحوتا |مع رير< ىف دب د لامالكلاو مالكلا رعيفةيفيلحلا

 , ريقفلاعم :>| » اهبلاغ ىلع تءلظاةموظنهوةروثنم مجيلا ةريغص لك اسر اهبااغو كلذريغو برعلا'

 هدم برمز راصو هينيءرمعو ىب ودلاولار 0 ىنفلىعاملو نيتتسوحن. هافولبق مجرتملا ىلع

 اءطقنم ناكو يلعدا يح : 1نبااي هل وقب ينيطا# لج مت اةؤاقنرواتت اوخاس هذ لوش و ى رخالا ىلع

 نع فعضو للعت يت جح كزيم وه ةقنو هذنويش يمان رب ىئاطعأو هناعومسمو هايورع زامل لزمملاب

  رهزالابهيلعىلسو قالو 2 0مل ةلاةسلا مطرف قاع د>الاموي يف وتو#ةكرملا

 . نهانكرد أن مرخا ناكو ناتسالاب زذدو ىزاغلا لطبلا»_يبأىلاهبسن "ئرقوادج لاح دهم
 نبد_#* نبىفدص٠ خيشلاانخيش ققدملا ةءاهنلاو ققحلاةمالءلا مامآلا 7 تامو د نيءدقتملا

 .هدلاوةافودعبو جر هبومدلاو ىلع هقفتو فاأوةنامو نيثالثو نام ة:مرصمدلو ىنالعا يئاطلا سذوي
 ايضرفتايضايرلاو مولعلايف اكراشءارضح:ساتق:ءاّرئاماما ناكو ىتفاو سردو هعضاو+ ىف ردص#

 ,ىلع ةيسداحو لئا شلا يلءاح رش بتكو هوسر ىلع ل دن ىتشنونف يف ةريثك ت افلؤ.هلوابوسيح
 6 تامو #9 ىلاعت للاهمحر ةذكاهذه ىف ىف وت فرأعملاوم ولعلايفاسأرناكو | فداجأ ين ومشالا

 .ينيشيشلاب فرعلو يمجعلا نب زعلا ىنأنبدمحأ ب باب ثلا نيزوفلا ى أن بدحأ حلقموب أيدت

 ةديجبتكه دنءوةءو يموددوت اذا مبانسحان | ناك و ةيئافولا تاداسلا زن ينكملا بتاكناكو

5 
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 مامالا ا ثا ثامو 2 لا داما امويىفوت دع ةمعجا رخو ةملاطمال هب قي نااهنمريعإ

 دعب دلو رسصم ليزت يميرتااىمورديعلا ىول هلا ىني لا نمح رلا دب ءمحارملا وبأ نيدلاهيجو بطقلا

 ىلعنيىادصم خيشن ىنطصمهدلاو وفل ًاوتنامجا الثو سمح ةدس رفد عسا: ءانالثلاة لل بورغلا

 ا نا رديعلاهللا درع ربك الا باطقلا نبا خيش نب ههلاددبع نب خيش نب هللا دبع نب نيد, اعلا نيز

 عرتيةيرتلامدقم دم نبىولع نب يلعن, ةميودلا ىلوم د نبا فاق-!| نهحرلا دبع بطقلا نب ناركسلا

 لا 2

 ا ح
 ثيل ير ملا



 ا ظ
 اضعبو رير>تلا نءاضعإويراخيللا نءاسو رد جينطالا سمشاا يلد رشحو :* قحملل ثاقزولا
 لئامشلا نماضعبو قيل اةافو دعب جهنلا فطن يشيبشبلا ف و رلادبغخ.يشلا لع لاكو بيطاغا نم
 3 لمنال مناي 1 0 2 0

1 5 4 4 
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 سا ا ول ل ياسين ا م مور وتس وب صر و

 حرشو للا 1 0 ب سوش الو #3 اق خيشال قد 30

 ىطوسلا ريغضلا عماجاو ُي ا او سانااذل يس نبا نم لكةريسو ىاالطسةا ب هاوماوديزلا يلع يلهرلا

 داو كابع ىلعو 3 ىزعلا فب رصت يلع دعسلا 00 0

 حرش ن٠ اضعبو هيل ءىفاةكلاو يرغصلا حرش ىزازرولا ىلعو * كسزمل صولا 0

 ةرهوجان * م اسوردىوا ارفنلا باهشلا ىلعو ل امفال اهم مالو لياخرصتخم نماضعبو يسويلا عم يربكلا

 حرشسو مللاحرم مشو حيض وتلاو ةيفأ الاوروذ_كااورطقلاى كتكلاهللاد.ءالعو ان ىنومشالاو

 ةيواخسلاو يداداقلاو ىاكلاو هجر زخلاو لوطملاو رضتخلاو ىباولل ل تا ىدموع وناارصتخم

 هللادمع يالومه>رشدرو قود ل باكلإا ة هع قب ف داو ويقارعلاةيفل ًاوةيناسملتاو

 صبخلتلاو يمويلا ةيشاح 0 رش ىمامل-سلا هللا دبع نب ل2 ىلعو# تفي رشلا ىساملحيسنلا
 ةلاسرلاوةيزملا نتهةيكلاملا خي ينوملسلا دع ديسلا ىلعو د ىراذبلا حيك نماضعبو م ؟ىلانتدو

 ءاتفالابو ةنايو م عيمجي هزاجاو يتي>ربشلاو يشرانماسوردو ىناقرزلل هحرشو ليلخ رصتخمو
 ىبيزالز:كلا حرشوةيادهطا نتسهىفنملا يدايزلا زب زعلا دبع نبهت هيقفلا ىلعو ** كلام بهذه يف
 ًاياشو راظنااو هانشالاو رتكلا نه ىؤاحيرلاددرسلا لعو + راثااؤضئارالايفةيجاربسلاو

 تارطنقلاوسحلاوباسملاو تاقيملاىرتسعألا نعد او # ةماعااروءالا تحيبرم فاو ١
 خيشلا ىلعو * مولءااةضورو سمخلا قذولا ةموظ» ىميحتسلا يلعو * ةعمللا نماضعبو تافرحنملاو

 : وانباطسق ةلاسر وهوا طقل ىطاي.دلا حافلا دبع ىلعو مرح هننساتلا لاكش ويفلاةهالس

 دمحأ بابشلاكنورخ حويشهل و* ىدحلا نبا ردوب الر طسالا يف طاشملا نباةلاسروةركلاب لمعلا ىف

 دم ديسااو يفرشلادمح اعلا و ظعاولا ىدنفأ نيس حو ىدنها نب ذلا ماسح خسيشلاو زارا نبا

 .فئاطللاب يمسملا هخويش ان رب يف اذكىكلالادمحو ىمافلا د_وىنادوسااد#و يناسملتاا قفوملا

 تادارالا يهتئمو نونكملار هول احرسشب نوصملا بللاةيحاهنف نافل مام أو ةيروهنمدلا حاملا يفةير وللا
 ةياهنو تاراعتسالا ندم نم تالكشملاحاضي أو ملا يفاعم يف مهجملا حاضياو تا راعتسالا قيقحبيف

 ىلع ماهفالا ت ثاردخ نع ماثللا ف ثكو ةقالعلا عاونابة قا ذأ او في علاق ,دملاماسقأب في رعتلا

 نيبهجح ولادجو أ ,ءايضب نيتلقم لاري وتقورشعلات ار ةلاىف ريكمتلا نهةييطللال ريمعتلا ن:سحوةلمسلا



 ش د ا
 موكلا نيبيش 'نميلعكيبناوضر بره (ناضم رز خاوأىفو) توتر ىلارمتساو ةيحان لكنه
 ىثيحلا كيب ىلع ىلع ضيقو ديش رملال زيا ولا كيب م ةاربااوثع كلذ لعفاملف يلبق ىلا سهذو

 سشععساتيفو) هبراجتساوناط,قلا يلا بر مفاشاب هد 0 مهارب اامأوامماتقوادختتك ناهبلسو
 ,غباس ءاثالغلا مويىفةكربلانمرفاسو افا, كيب ناوضر جاحلا ريم |ةبحص جامل ولمحلاج رخ (لاوش

 سما موييفو ) ةيرد كسا ىلا رصم ىلاواشاب لليعمسادوروب رابخالا تءاج(هيف و) لاوشني زر مشع
 نينثالا موييفو )رفا سل ي ىنيعلا رمدق ىلا ب هذولي دووادلا. نمتزءاشاب ده يكر (لاوش نير يشع ءعسأت

 ال111 لزت(روك لها ةدعقلارهش فام م يفو) ىرحت يلارفاسو بكارملا يفاشابلا لزن (ةدعقلا يذ ثلاث
 اورفاسو مدخلا بابرا ًاودلاو-يتاكو نامحرتلاوةقرفتملا تاغأ وناجواج ا دختك أ ىلع هو دك املا

 دب لطااشابلا ةاقالامل

 دحوأأنفغنملاةماللعلا مامالا خسيشلا (تام) 6# ريهاشل اوءا ماعلا نايعأ نمةنسلاهذهيفتامن 2 »*

 روممدبدلو يرهزالا ىهاذلاىروجمدلا مايد نبتف سوي نبمعنملا دبع نبدمحأن ا والادب رفونامزلا

 هليه<يف لاجورملاب لفت ئافدج أ افكبمل متي ريغص وهو هزالا مدقودحأو وةئام وننلا سدا
 فويل .انوةبب ع نون ذ يفةذ رعمو ةظفاح هل تناكوةعيرالا يهاذملا ابلغ زا ودل 4 ِف دوجاو

 حسيدب ارو هله ًريغلو هلدال لذي قد تيا دفين اصتأللو ةماعب مق عفتني نكلو ةعب رالا به اذملا يلع ىتفأو

 تاياكحلاب ا مطل <ناضمر يف ينيسحلا دهشملا يف سوردهلناكو ةعفا: دن ا وفءاب رغاا ضعبل نايحالا ضع ىف

 هنوكلءاماآلاهتباهو نفط اخي هثلااةافو دعب ىهزال أ عم هاا ةذبشهيلوو تقولا س هذي ىحهل عقوارو

 اياد هتداهو فارطالا نمكولملاهند_دقوايث دلا نمد دنءاناحمس ف ورعملابا رامأ قحالالاوقناك

 1 نع أءمحل ةبيطا ميظع تدصلاريمشناكودب ومرتحياوب اكةلودلا فرط نمرص.٠ةالو رن اسوةرذاف

 اهؤاملعو ةكم سيئر ىتأو ىرمدملا بكرلا عم فلوةنامو نيعبسو عبس ةنس جحو تايعججلاو سلاجلا
 اهنل وقيكالذب ثنية دمصقب ىواكدالا هللا دبع خب ثلا هحدمدقو رصم يل اداعو هترايزل

 نطوال دوعلا حض ثيحانرودص * تحرشتاو تقولا باطو انر رسسدقل
 نيغالب مكيعاسم ادوعو د #*تدهح دقو ٠ هولاق دمحأ دوبل

 ناملاو رسلاىف انلحأ تأو 0 اندطسراتأو اند ثأأف

 نمزلا ةمالعاي كمم ربدق * اندخوا مث ةوخرأ انؤاعد
 يلعو يلعو *ريرحتلاحرمشو جبملا رش يويدلا دج نهب ردبعهريصعيفةيمفاشلاهقف أي لعمجرتلا أرق

 ىلإ مش يناونشلا ءافصلا يأ ىلعو * حلطصملا ىفىا رسعلاةيفلأح رشو جوملا فصأ 0

 ةهوبلا حرشو رجم نبال نيب رالا حرشو يجوغاسإ هعاجش يأ ىلع بيطخلاو جهنملاورب ردتلا
 .حرشوة.رهزالاورطقلاوابحرشو ةيمو رج .الاو مماقنباىروبحالا مئادلادب ءىلعو # ماللادعل
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 هلاوقاطي د سا اولا ءةدجولا رؤس !ابابا وج هلاول سري ناب ىأرلا طحناف كاذيفاوروتشاو ةراكلل كت

 رسم يلا لاقاكمرهص كيب ميها ربا لس ري ناو ب وبحو لالغبدرأف الا ةتسواسيك نيعبرأة لدلك يف
 طايمدو د.شرب نوديتيو البرص: لانو خم ضالا م هم 0-0 نعال كو نوكو.

 ْ ناعاد لرت ملا كسب لع ءامسا ىجخأ كنا رقفشاك ميا ةب ةيناكلاول#سرأو كلذ حنو ةرودنملاو 1

 كنب مهارب . نلف ميش اناكو يار هللا | د 5 ناميلسواشابهدوأ كي ب. مها نا قنا ومسار (هيفو) 3 3

 كيردا 7 ةديع يارلذد الف كم . ميهأربادنعحا ايصلا يفرسضحو كلذلا متو مويلا كاذ يف ةيقحم: فلا

 أتعلب هناهنودضمةلاباط> كيب لب ن1 نء4 مدرك رتكم هيج نشب مارا جرخأ هعمأ مخ اف: ١ ظ

 ن٠ اذكردوممملا لجرلا ندد .نادينوت وةنئاخلا ةفئاطلا كالهوة عال نيب ةئتنلا ءاقيأ نم تعنصام
 باوجلا يفلاق هارقو كب ميهارب ا زم هلوانت ملف ريخ يف انعمجانب رو هلاهان ا يلع اهعزويدوقنلا
 ىلا بهذوماقوءوقدصب موهرذعاولبقي مف لكلا كلذرك< وكب ليما دياكم لهجال ينم لك

 ديدرىلاهوفنوقال ول يب اهب لؤي ا دج الا هلع ادد ؟د م هنا اوس رافقه تيب

 رن ءائداج نيثالاع هي كيب مهاربا دوج وجاوطات>او يبي اعلا ددتك نايل داون كاد
 هورفس وولمش ين-رمصقلاب كاند ساح وةيلداعلا يلا ب هذوةدج يلاواشاب مهأ ربالصو( ةيناثلا يدامح

 مويااكلذ فو ةيناثلا يدامح ريشع عياسد حالا موبهر ةسناك وهوعدوو هيلا اويهذام دع سي وسلا ىلا . ا

 (هريشع عسا ءاث الث ءاموب ٍقفو)كس ز معمسأة ب حصر |وناك نبذلا ن هَوْرَع ةيحاز نمداةجالا ن .ةعاجحرضج

 ةقرفتملا ثاغاوةيشي واطاادختكا ا لا ىلاواسرأو بز كار مك ءلابأب يلا اوعلطو ءأ مالا ب 7 7

 تدب وهويوادطلاكي ندد تدب ناو ا رخال .راتعإلا شم وةلا و 5و ناجرتااو

 مهدانج :جأ او مافاشا.لا هلاقأ: :موربخأو ا واوعجرف ل نعا يِت>ينذ 'يشىأولاقكلذهلاولاقامافةيدووادلا ٠
 لزنوهتعاس نم بكرق مهماشابلا بعتراف مهنهالتما يتحدبا وعمتجا وناويدلا ش وح ىلاا وءلطف بوكو لاب ١
 نين س هتبالو ةدم تناك مويلا كلذ يف هغانءاول زعو لاسم اورض حأوةيدوؤ' دلاتيي يلاةعلقلان م
 كرابملا ليثثاءافو ناك( يطبقلا ىر.سمرشاعل قفا وملا بج ار مدع ىداح عبس م وبيفو) رهشاة' الثو .

 ةزغ ةيحان نماورضحدانجالا نمةعاجن أ ابدأ وعريض نايش ربتىرشعيفام (نينثالاموييفو) ٠
 فاخنو ىلبق ييلااورهذو ةرلا فاخ نءاو صو زجمطا لغناطيضرماغأ 97 0 1

 كيب 0 هتءاس نه سكرف ريم 00 ن*ضرغل نا 0 هم رلادد“ مج

 اورضحأ محملا لعدم 000 اق 00 م اومن واف ا دعت

 تاقر طلا تعطقنا ءءةفط رغم ةدايز ةنسلاء ده يف ل: ادا 00 يول رقلاب وفدا امر ْ هباوقلأمثىنادراملاب+ لءاولصوهيزانجحم لم هوم سعو نإ: ككل !ايريخ_دلادت لاهنت



 050 اجه

 ' وصب ءامالا ىلا اول رأو فاحوهو هم ادقأ ىلعايشام مهندي هوبحس مثههجووءافق لعةميئر هعفضو
 :ةلاحللا كلث نمهصاخو هيلا بكر ثللذ هغاب املس قاب خسيش هاربا دو لا ناكو هيلع ضبقلابمهنو ربخم
 املْقا شاك كلور [كني دام وكي ميهارباربظا غلب ا.لف رين ان دو مها نمالعا وايام“ ”هسدل اوفا :5كفو

 ١ قالوبىلاراس رم ىلا لذ داملن دب رام لح هل لا ة يب ب هذ: نبأ يلا هللامقف هفطال هرج اوو هس.لارضح

 'هوبلطو قالوبىلا اوهذوةيد حلا نم ةريث كح ةعامس يكر ف ى روونعدلا دمج خييشلا تدب يللا لخدو

 || ىلا طن وحط مسلايلاءاطو مولاول>ادف خيشلا تهب نم ارهقءذ بأ ىلعاورسجيلا مهتباجا نم عئتماف

 ب ا ادب 500 فدادفناتكلا ةلكو هنءبرقلاب ل زن تح لزي+ ورخآ حطس
 ٠١ كردي نملتاقيراصن قرطلا هرلعاوةاحوداةجالا تيكر ؤهب و ره عيشأو هدرفمب احتار هذو هيكرو
 كيب دأ يم عم هاسااح هلل > وفك مهاربا تاب ىلا ب هذو هني داالخدفالخلايا اكولسم م رطد##و

 توااةئياعم نمهاساق اهلا و لل كرهولإ عب قب ودع اوذزاحأف كب ٠ مهأر .ايراتساف

 يف ىلوال ادام ىر ع نما“ ءاعبرالا موب يف نسيوسلا ىلا هواسر وة دج يلا بهذي. ناهلاومسر مث ارا مع

 . ىلا عاطف ريد ةلا ىلا ب 53 رماببهذف هلثق داراف عنتمافريمقلايلاهب بهذين سرلار ماس كرملابل زئالف ةفحم ١

 ادختك نامل سو ىشبملا كي ىلعو كيب ميهارب مب .رح يملا اجلا هناف السلا قوس كوب ى _بخاماودعصلا

 بءرلاهل+ ادب إذالاطب ناكدن ل زمح و يا رعشلا باهولا دبع ىديس مام ىلا اولد

 !اىلااردغتكن املس وكليب نس>و يشيل كد يلع يفنا ومسأز مبن :امئارب_ثيلا نائم“ برهز» ريغك

 . 000 ا تارسراا أو ناططسسسسانأ عتمانعب هني لازاظأ وع اوف انقر

 ةياغ سيلا موي يفو ) ةعينشلا ةثداحلا هذه تضقناو هيف ساجورحبلا ىلءارصقا بهل ينب هنيبيشفف

 ةنع اهعفر كلب ليعامس |ناكو ةيقجنص ريبكلا كيب ب وبا اودلقو ةملقلابانا وبداوامع ( يلوالا يدامح

 ظ مف هئيقجمنم در اود أو رص «ىلاهوبلطةبولعلا عمهنيشا دشخ عج راملن ءاند: :ط ىلا هلق مث ط اي ءدىلا هافنو

 2 يبوبنااودلقو ناك معرف ةيداطاهذ ه تعقو ىت>الو زعمرم دج ماقاف يواد- اك بب نسح ضرب

 0 اودلقو ريغسصلا كنب ب وباب فرعواضإ أ ةيقجستدناك ميهذلايبأكيب يدمر ادي زاخ فشاك كد

 ” موك اوم ىف اوك ر وةيقجتصاقباسلاولااغأ مهارب ااوراقو ناكك اهب اةرتجيتم تيتان
 .. اودإقو ناويدلا ىلا اوملط( ةيناثلايدامح عباس س سيلا وييفو )تاناخاابطلا مه تبرضو مهتويبهيلا

 يلع اودلق ١ك 1سم كيذا صرادنزا اغا يجو دلقوةيق جنم اقر اس ناظفشت اع[ نائبلس

 ناكيلس رصف ىلارمضح «هيفو) هظ ادابأ كيب يلعب ف رعيذلا وهواغإ اة .ةحأ :دكي ميها ربارادي زاخاغأ

 أ را ةنالاعبإ مومضع كيب لزعمسا نمةبلاكه هدب ىلعو كيب ليعمسا |دختكى يا ريغلا|دخيتبك
 ىقهليكو نوكيو ةنيهررصع ةلعثق كيب ميهاربا ىتيو كانه ميق ؛جييلخلا س ل ورسسل ا يللاوأ ب .>اىلا

 .مههلع وض معو يضاةلاو اشم ورضح اوان اويدا دانمتلوا ونسحأحلصلا وه_فذثاف ضيقو 0
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 0و 4

 ىلا
 8 4 مم

 اا
 كل 4



 ا
 لضنامالان ولك يالملعز وجحلاكاو راس ثيحن م مأرو نذابالا "يشق ف رصتاةيدمحملا نكمألو

 اقرافم ةزغنم هضاب دوأ كب مهاربا رمح. ي لاريشح ( يلوالا ىداج رهش نماث س ص اموإىف قو مع

 لبو هتبب ىف ساجو رضحوهلاون ذأف روضالا يفنذأت 0 ةليللأ نقالقو كيب لعمال

 كل شد أ شال كيبدار ههللاقو هيلا مضن اوكيب فل ل !اًاحتلاف هم ف دعقوك يب نأوذزهنم

 جرخو كدب دام 21 يلوالا يداجح ري دع عدباس تدسلا موي نا ولعلار ودصيف ن 1

 كي ىلعو كي نة رلادبءهيلارمغخل ةيولعلا عم سمأ يف ركسفم رهقلا نماخفتن» باشنلا يمص ىلا

 كيب ىلعرذو هولتقو هء٠ن هموكيب دام هلجاع مايقلا كب نة<رلادم عدارأامل ارامل ىتنللا

 ل د قحاعرسمراسوب راو. هذاملف هورب ريدا رشي يوزاا اوهّندا افرشة ري طغو شيخا ٠

 ةةضارغا كبي ناس يلع عم متحاو هيب ىلابهذو كيبدايم كرو هنن . ىفيوادجلا كيب نس يلع 5

 نسنحو جام ار يمن اوض ركب نسحو يل واااغأى هودوادذلتك نامياسو نيد كييدحأو هنريذعو

 !اليعو ةردواوادلابيو ادا كب اس تيارت كو ايفل كيب مهارباو حال_اقوسكب
 تاي ع بح >حاو ةديدجلاةرطنةلاو ةي>حو رسل رطل وزبايةحا ىف سر ْراتم

 ميه ارباسكر رج الكلا كيب رمل وس :ىناصم مثو هن ريش ع و 4 :ثادشح : 1

 عقدو ىوادجلا كب نس تدب ىلع عفا ذادملا برضو باوبالاكللهو ةعاقلا يلاعاظ و بزعلاة بق ن مكي ا

 مويودحالاةلل كتالذ ىلءاوقاب و تننا وطاوقا وءالاتةاغو تبسااموب راهن لوطن مب: برحا ٍ

 مرهضعل ىلعنؤفحز و نيب ا رقو عفاد.مو صاصرتارااو ةقزالا ين نيقي رفاا ع نم برت دحالا 1

 بهنلا نم مه زيح يف ةعقا ولا تور ءالر ريضلا دش مهعضعب ىلع توجب !انومقنب عرش انو رشا وةراثا 1

 سي راثملا نيب نم نيا عماج دنع نه ءاوعاطو جيلا نمةفئال اط مهن هاك ةيدمحملا نا متلتقلاو قرأاو

 دئعف ىوادجلا تيب يلءاوب رمخو عفادملا هياعاويكروهوكملءوهرهاظ ن ماغأ نجلا دنع ثدي اونا 3
 نيرهاشم عفلخةيدمحملاو رصنااباب ىلاةلب و ز باب نماو>رخو او 7 ناغلاةي واعلا ناععالذ 1

 دحأو جالا ريأ ناوشردلب نسح لتقف موعءاو#ت :اءالخلا ىل اور خاملف ليلي نوحخي فوبسلا 0
 يوادجلا كيب نسح رفوكيلا امموفاشكودا د مهريغو قالشإ فو رعءملاا هلي كاد مهارباو ناشكم ا

 نيدمحلا نيد لساب راد دشامو!ناكو دحالا موي نمةلئاقلا تقو كلذ ن اكو كيب ؛ناوضرو 1

 كب نوضروكيب ,نسحامأو ىشمامايأا هب مطقنا فتك يفةكاصردتب اما ||!كيبقططمىوس ٠

 كيبنأ وضر صاختوامضب نءاقرفتوا ديدشال قا ..ه وات اقف نإبرعلا اه يلع رشوة افا ل 1

 ال هوتي |[ راراض حان "لذ ىوا دجلا كي 0 7 كلا شيلاهتصاخ يف سهذو ٠

 ه«بلعقاح مثكلذو<و نوعلل نب ايبهذن ادا لوقيو هع !حام ديس ب رءلاخ خليشو هلوح نخ 1

 اود اند رع هنح لاو خلاو .اءاوضبقف نات تح: .:يفناصحلاهبرط :ةلق يلب بوصخ يشل 1
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 ْ 0 يلابهذو رصم ىلا لخد وىريبخلا ىداعم نءىدعو كيب ليهمسال دوهعساتتدسلا

 ١ ه«وادللاكم نت نابر هالا نيبتمن ةرودلاه ذه لعدم 5لصو نهوؤهروضح بدس سانلا يف ج رطا

 جالسا ق 000 ادختكناميا وكوب نمحرلادرعو كيئناوضر مهوهنيشادشخو

 ليه سا يلع عسيمجا اوما ةبزاغمودادجأ وكيلا موف اشكو مه ه رسب حاللفلاةعاج و ننث كبد خأو

 يقحرصم باظو ١) سلو كالذدنعف مهعم نمو كيبدارمو كرب يهارب | ىلءاوفتلاو كب
 كيب ليعمسا لسراف ءاعبرالاءويحسبدأو ظيغلاو رهقلا نء٠نوكبامد ثأيف ودوتقو عوسأ !ىفاهلصو
 . رضحو اشابلاد_ءاناوي داولمعو ةعلقلاىلا اوءاط ( نينثالاموييفو ) ةيدالا نم ىداعملاعنهو

 يلااوازنو ”ىث لع يأرلا رقتسب مف نآشلااذهيفاورواشتو غد ثماوةداةاحولاوءارمالا ن:نودوجوملا

 راهلار راج كيب ليعمسا بلاطو مهاوحأتب رطضاو متو لب زعاو مهتمتءأ عب زوت يفاوعر شو مهوب
 مهلا آت لصو نا ءابقلاةعاجانأب ريخأ و يريخلاهي لعل >دقةفاس مهاردمهنم بلطو نيرم'ابملاو

 ردهم نماؤجر>و ليمحلاب رمآ كلذ قةحاملف ر الا ءلابو زيا رب .يلا لدو مهضعبو نيناسيلاىلا

 مهو مرا شع مدار ءاثالثلاةلي ,اكلذو ةيلداءااباو زو لدللا ن نءةعاس عدبارىلا رصعلا دعب نم اشف انش

 لعو ٌروتلاافق كن امثعو لبط كس نامثعو كرب نيسحو ةطشق كرب مها . هقحانصو كيب ل يعمسأ

 ناظفح :سماغا 01 راادبفو هشابهدو اك ب مهارباو نام :ظ كرب ميهارباو كيب مآ سورا دخولا كيب

 ءاثالفلا موربصأو لجو يف ساثلاتناب و .هريغو ىلاولا اغأف سوي و ناب زعادخيتتك لل 7
 تناكذ ماشلاةيجيلااو .هذو 0 .بصيفاوبكرو متويبإف بهلا عقود ميجورخ عيشاو

 هعوحر ول قملا هرفسمايأن 1 مفاجامابأو رهشأ »تسر هذه يترسسم ىلع هعابتأو كبل .عمسا ةرامأة ده

 مهمايأ يف ناك يذلا ىلاولااغأ م هارباكإذكو مويلاءالذىفنو رخار و كيب ىنطص»و كيب داره يدعو

  مظب كف لوخدلا,نذالاباثامرفاش ابلانمبلطي كربم .هاربالسرأ و نامالابيدانو ةنيدملاقشو
  ادعامءاعب رالاموي ءارمالا ة قب لخدف كيدي يسوون ا ال را امرفاشالا

 . رابك نمريك يلعوب لوعمساه تبدو هراد ىلا سيجا موي لخدو ىنيعلارصق,تايهناف كيب مهاربإ
  اولزو مودقلا علذ مهي جاع علذو اش ثابلااولبافو ناوي دلا ىل || اوعلطهرمشع نما”د>الاموي فو 0

  كيمهار ١ يلعاسغابلا عا اكن نا ويدلا ىلااضي أاوءاط 6 هنير مشع يداح سيما م وييفو ) موب ى
 ا ل نامنع رلفتو ناك اك اقحندص ننش كيب دحأ رقتساو ناك م دإبلاةذبش» يف 0

 ىللعو اضن !أةيقجنص ةيفودما فشاك ينط ص اوداقو رقشالاب فرعي دلاوهوهيقحنص كيب : مهأربإ و

  تدرو» رخاواىفو هديس مايأ ناك امايلاوكي . يلع ةءاجح نماغأ م وهو ناظفحيتسمتاغأ شاك

 .ةيواملاو ةيدوةيولاعرسصتنوروك ذمار ةتساو ةزغئلا اولصوهعمنهو كيب ليعمسا نأب راد أ

  رص٠يلااولخ دامك! ذالول و مهعم متي ماذ: مهلة يضفلاو مهيلع مهسفنال ةنملا نو رب وةب د محلا يلع ةخئاش
1 

 ول
2 

 ما 5

 ادن 3ص



 او 1 1 0 216 2

 مجرخ نميفروك ذملا ىلع ههمج رخو ادختك ناوضرجرخالواهلدخديإو ةيقجتملاءدقيذلا

 0. ءايشأو راندفالا "1 ةريشءدلكو عماسط لس رأو زبصم نمد ءاااهجلطا لسرادادغب ىلابهذو مدقتا

 اذ_ه اغا ور كلام بع ذبع دعا لع حاكنلا خسف ىوتاؤتكو اطاسرايفاوملسي ٠

 كيبد لقت ااملف ةهاجولا بإ د نيراطوةكب والات اغلا يهب اراب لاب نكشنابج "ذرهظو 1

 ةظحم ن ناس تءسلاب جو ةلواعاز ل لوا دح كك هلعجومرزؤتساهديسدمبرصم كل ؟بهذلاوبأ ٠

 هفرعو بهذلاوب أك. هدم همودخ هفرصف امعتاموكم لع ءوجا اهب وز ناكو ادننك ناو ١

 رواجا ةيشي واحلا ادختك اغأ يلد: :ءيتأ وكيبدمم بكرفاهديسةنب اما ةاعار ههيلعتعتتفااع راما ٠

 عاب و مردف تاج تنامو اهماعدقعذ عاتتمالااهن كف العاب اا اواو تاداببلابرداوكلال ٠

 فاض اورج الاوفأاب اعف رصو يجن وباصلا تيل ةر واجملاهرادينب وكب دمحم ودخل ة كز الاتمب ِ

 كيدمحهحوزو ةلنأش 2 ةج'ارمشلا ند مو>ر ملا تيدب فورعملاءاوطا بايد_:ءيذلات تنيلااا

 1 ةيراحوماشلاىلاكبدمشر ةاساا واهتكسو ريبكلا كي ؛بوب الر اذلا كال: ”عابمتاضي 18 , رارس نمي ومس

 رصمةبإالو باطن تادئاكمو ةلوداللا كا اياد مب لويهالسا يلا كان 8 حرتملا ل رم ىعاظلا

 كيب دم ىلا كلذ ريسملادارآو رمالا تو ةرازولا م ةريوطعا ودق كوكا !او 34 ٠

 ليعمسأ نيب ةدثشحولا ت تاض> نأمل هور قاب ءافاب رصخرملا م>رتملا عجر وكلذ لطيف هتوعريادر وف . 3

 رومالاىفهمدقوةية>ئصلا كن لرعمس هدف مهيلعةبلغلا تن اكوقي دمحم ةعاججاو كيب فدو وكيب ٠

 لتقرشاب وكلذب رتغاف ةسائرلاو لقءلا ن مهيفهملعيام هيلا روهالاضي وفتدي رية اهمهوأو هنأشإ ولو.

1 
: 

0 
: 

 تهجودزاوةسا؛ رلا يف مفدماف هلافص تقول نأ ن ظو مدقنا" ى وادا كب نس>و وهيب فشول 3

 ءاهداذزاكور ا ولتقو هنا وطاح و كيبل يعمساهلحاعف ماربالا هلا و هيلعسؤ ارا 1

 هركبو للملا لها بحي ناكو قالخالاب ذهِتو عضاوتلا عمم زحو نانجةوقوةبال_ددهنفو ةفرعمو

 مهضقب يواتثم مح يف بتكو كي دمحل هنبئادختكمايأ م ةذال يدصاو ٌةدب دش ةها ير

 مهعنمو مهلع يدان و هنعهللايذ ر عادم ءامنميياعذخأ يتاامهقئارط نعمب>و رخودهعلا 1

 عنقتو نيململامهمادذتساو ديبعلاو يراوجلا مارشو ةرخافلا سبالملا مهسبلو يل ركدن*

 داقتعاهلناكو ةيقحتصلاب سلتامد نع كللذ لثم مهعم هلمفكلذكو كلذ وحتو ضييبلا عقا ربلابمهتاسأ ظ

 ريمالا ( تامو ) هب سأ, ال ناكو هلا وحو هلاغشأ اضقيفهئيلكى سب وره وجاد خيشلاىفمظع

 ناكون,ب رحبلانيمأو بزعلاةئادختكد اقل و بهذلا يلَأ كسب دمحم كيلا نءناكو ناب عاد خلكم م 3
 هلهللارتغلاقو موتي راي لا ج رخقح م ما فال هنمةهارك هندشا دش نعل امو افوص وداعا ١

 ٠ 1 ١ © لا وةثامونيعست و نيثثاةنس تام ساو »

 مول يىنو#* كد ليعمسأ قجانص ضحن و نازعا تكل مما رمذح, حابس (سيألا ل5 فل
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 8 ١" يه بم

 عفدي و مازتلالا نم ب قاعتيام يلع يببق دال, ىفرمتسا كب حلاص مهرب 2 .لتقاملف نيدودعملانامجشلاو

 ديعصلاي لا جرخو كيب للعم دي - نمسغألاوب | كبد شدو: مان ىلا لالغلاو لا نمي هلعام

 بناج لك نم كيب ١ ل 2 يلعاول قاف ةوادعلاة وص كالذي بناجالا ققحو كيور (هسادكح لكَو

 عدصيامهش توصلايروهمج ةقاخا مظعامخض ناكو روك ذملاغأ ىلعمن مو مطاوم 1 2 الجروب

 . .نايفنما ةانجالاوءا مالا هي لا عمو هتمص | :هوهترسصن ىف ةوهدمجا و ةيرك أوكيب دمع هب سن اف مالكلاب

 ظ ىلوتساو اضي اك ب يلعمهربقنيذلاةرا وطاراكو و مهدايسأ لتقو كي يلع مهةثنيذلا نيد ورطملاو

  هعم سضحو مهريغو هللأد.ع يب ًاو عيب (ليءمساويفاودالوأ وريصت دالو اوماهدالوأ ل ثم همهدال الب ىلع

 . هثليب يلعاهريم آكل يلع مه جرخأو ونييتلا»ا<ىلااولصوام ومدقتأ# 3 رصم ةه> يلا عسب 5

  ينوديدخ باج اذوةريصق ظالغق راسم مهيدي ب ,وهعم نمووه برا لا اذهاغأ يلع جرخ ى رام

 ةيرض سرافلاةدوخا,جنوب رضلإ جراخىلاسؤرلاةدد- 2 ةنتمريماسه أهبة سضق نمدب , زااهفرط

 تصاخالو نكات لسا مجرتملا 2 0 2 نم.ذهتناكو هةغامدو فدخنت ةدحاو

 1 رومأ«بيلعم ةنف روك ملا يوازغلا كيب ىلعاخأ األ يهمساءادختك لء> كي دمشيملا رصمةراما
 ىانلا تاو ىغقي و اننا ريغ سانلا قراشف ءادختتك هلعج وهيلععلذو |ذهاغأ لعرضحأو هامهاف

 ٍ رومالا ف يأرملا ع ددعرب و هيحافن ) [همو د ناكو همودخم ىلعواو قحلالوقيو“ ى نءىلا علطت ريغ نو

 '] نأ رقثلاو لضفلاو علا لهأ بحب ناكو ايندلا ضرعو سف ةنإا ىوه ىلا ىلم لام دعو ةدك املا ندهن هققحنأ

 ش صزالاها< ةيدمحلاه:ىردم كيبدمحأشنأ| 1و ةغنالامدعو عضاأوت لاو نجلا نيل ممم هتلكب ليو

 : ةمزالملا عميراذبلاح و 7 يف ىو دعلا ىلع خيملاانخبش يلع محرما انئعمرضح ناك سوردلااهيفررقو

 ماكو لات و ذقيفملا 000 :واهيفح راسي ةر وك نلاةسودملا ها
 0 سور درطخو ةيتواماةداسلا قي. رطهنءذخ و هيج و ينفملاذاتسالا ديفح د مخ خيشلا ةرضح

 مقنع هتوص لعاب نار قلا نما رسشعأر 2 و خحعاشملا سورد ل ةرشلا د

 | ةلبعمف | ةيضاملاة:-لايف مجرتملاجحو هدعب رهتشاو هتنبا هحو زئىذلاامأ نست هكوامو ساخلا
 50 ىلع ساره و ريغصلا كيب ليعمسا ريمألا( تامو )مدقناك اليتقةضارب ةعقويفيفوتوةلج را* 1

 ..اودحأ و نامنعو كنرمت ؛فورءااغأملسو اذهكيب ليعمسأو كي ىلعةو وخاةسج مهو ىوازغلا

 ١ :ةراماب أوعماستو مهقتعأو رالزقلااغاريشب دنع ا ةعب رالاهتوخانأك كريب يلع ىمأت

 1 رصد أو ملسو ليعمساوا ماقأو لوم هاللس انام 6 روتس اوم اسودمحأو ليعمسا هيلارضخنر سهم مهيخأ

 : هيلع تاق انااا دكر مهاربادنعرادب زاخ ماس ل« و كي . ىلع هيخأدنعادخيتك ل يممسا ل |معو

 ٍ؛ ناوضرةنبام ُ امبليعمساج و زئو مازيلاو توب ؤةره !مذرا 2و مهمأي نس هن وكلم ولزعو كلام

 3 0 لا عكا ْن اوضرناكلذو متاهةمطأفب ةأمسملا هو ىنالااددتك



 0 دال
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 لاقو لا ا فمانارازل 0 0 ادق عماني هذمآ

 مهب و ايشأاةلد ردو كارت_ثا نمو كءءاب نسو كي ءاح يذلا ج رسلان ءاوهللا كنعا هل

 هوذخ 1 سلا نءيقايلادبع خي 800 اورضحأو مجتدحو هتدحنونكسي ءارصالا نمنورضاخلا

 هريص ق ونا ىثب رعلا نمحرل ادن_بعخ. شلانااضيأقفتاو د مهدمسإ وهودهن وبس م هو اورتن

 ةريثك نوي دهدءناكو 45 001 وذ ةءالزأ يعايد ويداقلاهلعجو طقساب فو رعملاد ايبا : ٠

 كيبف سوا يلايفوثا اةجوز تبهذف كاذباكوكص مهيلعذخأو اهوفوحساو ةكحلاباهباب رأاهتنبثأ
 باب رأعم ”اطاونو | حور ما نمحرلادبعخيشلان اهل تركذو تارك س تس ود: تالذ دعب.

 رامعخلا ةبلاطو' ةيفنأا يت ىذه كاذذان اكو نة رلاد ,ءخبشلاو ضحافهوذخ أ مي ؛مهمساقو نويل

 هلز راي اهرم أي غنا وةنر ولا نيب قابلا مسقو نويدلاب اب راي ءاهعزو هن اهفرعف أهممت ةوأ تافلتلا ٠

 يل سوو سااعةد_ءيفهكافو رب وزيهلك اذ_هلاقو لبقية مادقلا فدو ججسخلاو هركشلا ١

 هرج قولو هللا تاذاس |اخ يش كرفرادنزاغاد ل :ءهسو . هرضح | مةكرالهباطوهلوق
 روطنودلا >ا| رو ه :مأمع يعر كانهتاداسلا خيش روذحن محرلا د ِء خنيشلا [ءاملذ فحل ههيلظو :

 لعأب اخراسص ش وحلا ىلا لزتو كيبفسوناببار ه2: ديلوع وهو ا رسول حاز خردو :

 ناكورخ هلاذتملا كلذ لعن وهوكبب تفس ول 4 :.اعاملةهلاقماو كلذ لوقي نس أر افوشكموهوهتوص 1

 مالو عرسي راصو همادقأ ىلعم أمد شوا يلع لظملا دع لايف تادا بلاخيش مالا

 لموأ ٍ كرابماي س لج ل لعفلا اذه“ كمال قوق تادإ لام سو كلذ و4 ودولتقاءركسء ال ىو

 هدنحخاو لك لف 0 خيبشل ا لزتو هج ا رفو هتمامعدسبل ًاوهللال زننىف ا لايهارب اخيشلا هعباتايلا ٠

 اهات امو لل لبست أهوث للا اوفالتووراديلاهتبتك

 6 انا تمأر ةأاساملف ءوساارارمضأو كيبدا م ىلعءرمأ ل قثو سفن : الا لتقو عماألا لفقوةنتنلا نم 0

 ةيديلا مها هئامأ عمق ق#' :او حس ادع وج ردع ه.فنوأهلايتغا كيب دا ىمدصق ةيضاملاةئسلا يف 5

 ناوأيفرهسعلا ضمن لعهدوع ل همن أدي ريو دالا!!ىففسءوةيفونااو ةيب رغلاةبح ىلا رئاشإلا |

 قت> ةل> سم يف نيتاح سلك لء راصفروض1لا ل جعتساف كيب فلوس ويملاربالصووجحخلاعوجر : ٠

 ىلا كيب دا م لوصوبزةامدنعءو هلو رس نهكيبدامروضح لبق رفص داسيفاسرتح لصو: 5

 كيب ميهاربأ سف دلل ج راخىلاج رخو هددغوهفئاوطو كلامى كيب فسويبكر ردم لوخد :

 ليعمسأ ىلا مفنا و لدح> ام لصح نأ يلا ذكي> نم ةيسلقل اة رئاذملااعندب ت رمئسأ واح كطاصوامهندي :

 زامعملااغا ىلعريمالا ) تامو ( مدق:(كريغصلا كي ليعمساو كيب نس> دب كيب ليعمساهلتق كي :

 نيفورءملالاطبالا نم ناكو ريبكلا كيب اد شادشخو درقلاب فورءملاكي ىندصم كيل ىن٠وهو !



 هن ا/ب 0

 فوقتسااوةما ملاكحلا ةدراا ىقدلاماخرلابا همبيؤ رثواىطيلت دعب اهمتي ىتحا مم ةهجلا يني ناكف ةميظع

 عضو غانا :ديواهرخا ىلااهمدييفهناطيش هل سوسو مناهدالاو طرخلاو نثاورلاو باشخالاو

 يبعاهرسباهعزوذ وف لالغبد لافلان وناةةيليقلاهدالب نءهءلادرودهنا قفتاو 0 اذكهورخاآ

 ل 0ك ةذحس ف ناكو كيلذريغوديدطاو باشخالاو رادء>الاوريلاو سيملا نثيفةناوملا

 ' ريظيف تاقوالاضءبيفهلاح قوريو خرصيودعقيو موقيلب ساجغلابرقتسيالو تاكرالاو روءالا يف

 اودءدادزا جحلا ةراماىلوتو كيب دمه ديس تاماملو ' ناك ريغتي مين اسن | ضعب هيف

 خبشلاىمسياخيشنااهنم * مهلعاهمقنر ومال يبي اوال تنل ةتال ما وم ها تاءاقمإ

 قلءوط عابد ةمظعةرمشهلودو:مس نمهلصداو ةيسهوةنثاذأت :مالجر ناكوةموداص دج

 ينرب>امنايعالم هرهظيو ةهفاشم مهبطاخم و نجلا ملكي و تايميسلاو تاداّأ-ا كي رحنو تانناخورلا

 ةدك !ةيحجو ةرشع ومالا هي يوارف كلا نسح خس كلل ناكو هناشيف ىالتتا ساناو هدهاشنههنء

 عماجلا درغلاوههن ا لوقب ب تافشاكملاولا وحالاباب دو ءاياوالا نههنا هنعربخ و مظعداقتءاو

 ريمالا نأ قنااف رخ 5:07 لاح جارف بهذا أ كيبدماصوصخو ء |سمالا دنع: أشإ هونو

 ةأرملانأهترب أف لا ةااباهد دو كلذ نعاس ف ةباتك | متأوس ىلع ىأرف هتظحمب ىلتخاروك ذملا

 ليشنا ًاولاحلا يف لزنذ اهد يميل اهبرحيل كلاذاسط بدك يذلا وهو خيشلااذهىلا اجت بهذ ةينالفلا

 اةاتحاف ءرادملالحرأو كلذ هبا وامنف 0 و روك ذا ةموداصخييشلا ىلع ضيقف

 ءآرشالا كالت هلاو رمضحاف رككذلا ةعيه ىلع ةفيطق ن «لاثق نمو لي.ءاقتوةريغك األ مءاوجرخ ًاناييفاسم

 ةداتمولا يلع هينا لا .الا ثالذ عضوو مهريغوءأ !سعالا ن 17 ءاعنيددرتملاوهدن :ءنيسلاحالاهي 7 راضف

 عيبشلا ل زعو خئاشملا ل .ءافأاو رظنأل لوقب 1س نر كمت وعم دا ناريشيو هدو هذخأف

 قيل فسوي نيدمحأ | خييشلار د ةيدمحل' ةفيظ وهن :ءعفرو ةيعفاشلاءاّتفانمىوار كلا نسح

 ' بم ان اهيا قفتاو* ىو ارفكلاخيشلان ءاضوع كلذ يفهر رةوّدو رفهسلا ودياءملخو

  قكلالا ىوادبلا ن نسح خيش كلاي ىلعهبايغيف هيخأت نب ج و ز يلع قاط ىف ضررا باهولادةءخيشلانب |

 ١" جبتلاةلاكشو ريهألاك كلذيلابهذومويفلان هايد وز رض>و را ن ءاه>وز وهبه ذم ةدعاقىلع

 ينديد_لااوعضوو هياعاوظبقو ءوناهأان اوعأهي ملا لسراف ف.فءةينم يفايئاغددج وذ هيلطفيئاءلاد.ع

 هك رف نيحالفلا نم متارجلا باب ر 1 ير كتر وص يف هورضح>او هءاجروهّبقر

 هيطاخو هبلااوبهذو نيممعاملا نم ةريثكا ةعاجو ىوادحلاخيشلاو يودعلا ىديعصلا يلعخيلا

 لوقاذههللاةف حبقأعاشم ابككلا هفاهل لاقف ىراح 1 اذهولاعفال اه ذهامدإلاقو ىديعصلا خم د

 اموهقفتاماهدنعو امنءباغاذا اهجوز قلطت ةأرمان الوش نهلاةف هب لومعم ةكلاملا مذ

 1 | ردا اكحالا رعأن :.<هلاولا ةذ هريغمماهدجبف هتنيغنم أب مث هبلطتاما يطعي هوو هفرصت

 ل



 -االللا ش 1 ٍ 2

 طوع اوما جوزتةرخا 7 هيئب ينج مذيو هيلهأونامزلا و تاق ايه زيارتساسلاقعإب 2 ١

 نيتيبلا ريدصت وزيجيعت راثآ نه 7 راتةنسيفةد>رغأ يفوهو ماسلا مانأف ةكم يلا اهبهجوتو رمل

 امون ا

 ياغح رصاماذاو * ىشاج من تناك يهانتملايف رك دنع" «. ينحلا فاطلأ نأ 0
 * اكن :ءلختلاقىل * 4

 ارهج كلت لاقثيح * اريصفاطلالابقراو أرسي رسعلادعب قلث 4 اردد كل رذنال 2

 * كنهكب يلوأنا # 1 0

 _ اهوسناكمناا قبب جور دريدصت ماظن نب ركي بأني دح أ زيجعتارطشم هلوقكلذ نمو

 هلصوب يلغح ريغلاو ينبذعي ىدماذا هنمنايلانودغراغت * اها ,لئافعلا وأخ هب اكن

 اشحدقهيني .عءرحسلا افلا رير هد (فن .هألث املاوادهي تننن) * امن نه هبتؤب هللا لفك كلذو 0

 افلام بواقلا يبسي هتملظف * اةطاو ىباقطسو يف نكسمدل * هلاك ءامسسإيف ىدتلاله
 3000 اخ فكي هلاخا ليما هايج يحورب * اثرح انف كن ةفلأب «رظانو ٠

 هبحمتك عطتسا ملافولا ليلق *ئاشبوأريصمىفءاقنءلادجوت لهو# هريظن ىتأ تسل اال 33
 0 رامقالا ةلحب>ا ف * هناتنل ايظلاب .١ ير ولج * اثودق يح هيف ىنجتلاريثكا 1

 (هلدو يلغي ريغلاو ينبذعي) * (اشماذإهن :نابلانوصغراغت)# ادباذاهنم ملا رودي اني
 اشوشن هيف 55 ريغل يركشف * مكمالما ونكلاذعلاة ب هعارف# اشو نمدعسايب ايف يتوقشايف 3 ٠

 اناث اهنا قارط لارا انفاو يئموأ ص ناهالمح امه دوعل ؛ هلابخ وع مجتنلا نيس ع أَ

 اشع:٠ بذعلاهقير ند ينفشريو * يقر > دءبي لصولاب ىتتاف ين نه * اشطعتم اق يلف ناد انوي ع

 لسضفتو ا لصولا اش * اشعلا نمر ون يا لصو نيعالف# هب رقٍبق ا يتلقمابف 7

 (اشي نءهبت وي هلل !لضفكلذو) * اذدعب واذه ب مرق ف ةييعالو « اشي نءمر< ويداقلاهب ز ْز وفي 1

 نيناكو تس ةناس يف هىمأ ب هذا لأ كر نمغ» اذ نضوهو رييكلاك يبث فسوب ريمالا( او /
 كلسي ناكو شانلأ عماج هاج ماا برد كخاد لو 0 ىلعهراد'انب ىفعرشو تحب هوو 1 ١

 0 كالاسملا قيذ فطعلاري ريثكب ردلااذهناكو مالظلاخيشلاقرظنموبردلااذهنمايبلا '

 ةيحرور ادبايمامأ لءجينأدار و ةءظعةباوبارياعوةعساو اي .طاراءح وا يصغاهضعب و ءا رشاوبطتلا 3

 ناكودلاو ا موحر ا لآَش 0 لل اةلقناو هم ده ىلع مزعذ دب ددح كي ريذ عماحه ض راعف ه ةعستم 3

 0 كلت ف اه سضستسإو هلاغ ىلع دكت لاتءاف كلذز وجال هل لاذ هلوقرىلاحنجب و هدقتعلا ٠

 الاومار ادلا كلف فرصو |ءيفدلخدأو هميجهمدهومراوجيىذلاةيدوواادلا تيبذخأو تاونس سخن 3

 6# يف . يتريج - 9 #



 ظ مشاهد دي ديسلا لصاولادشرملا حلالا فيرمثلا تام 6 نايعالا ن.ةنسلاه ذهيف تام نمامأو 2

0 2 

 ١ در نمتابتاكمتلدو ) ةجللا هش سداس يفو ) عيا باي .,غة له يف لاخلا نوكسو سأ

 طوس أ يف مهمناو نييلبقلا ن اع ماودي ملا يلا اولصو مهني هلبحصا نيذلا* ارمالا ن هو كي

 : هد رحتلاباوناك نيل ةلفاجولار ضمه ) هرم عب .؛اسيفو ) ٌةرا وطلارابك نم يلعونأ ل مودع أ مىعمو

 0 هجوتاا يف هنذأتساو نامأب كب 1 ا الاهات ر اغأبوب ااذإ ارض

 54 رمالادعب كيب لرعمسأ قل اكل اق اجولا ءوجر باس و ةيلقاج ولاةيكحدلسرأو هلنذافدلا :ءاكديأ

 ة:سلاهدله تضذقباو من. .ةختال عوجرلاب مهر اف مهفلخ بهذي نأدارأو

 نورد رضحو حال صلاو ريخلا م دق ىلع هدب ًاقنلضافتدب + فرعا مهتدبو طو» ا.دلو يطويسالا ٍ

 0 ذهىفتام
 ِي وامشلاد# خيشلا ويديلبلا دم خيشلان هلك س وردرضغ رصعيلا در ومث كرب ,دجلا نسحخيشلا .“

 !نشقتم ةدآبءالاهطت:م ناكو قينعلا باهولا ديعخيشلا ىلعوإ رطلاذخأو يروهجالا ة يطع خييشلاو أ
 ف مهاخاديالو ساذلامحازب ءال ناكو روط» خيشلا ددسوةي ةرشالاب ه بنوا نلاغاكواعشأو 3 4

 نارك ريو هثراذتساو هأراشانم نوستفي وهترايزان ويهدي و ؛مظعداقتعاهيف م و هايثد لاا

 داع 1 ا رو- 0 اها عد زالت رفاتيو ءامسالاودا زوالا ىف هتزاجأف

 هترايز ىلع نوهدز وةولااب هر ارقدس !نومامعيامد:عسانلاز ءدعبلا»_هقبامايأ هئاةددأ ضب

 ؛ ِ .نيرواجملابن هدو هزالاب هي اعاوا_صو ةيكبزالاب تيب يفنابعش عب اس يف يفون اعروواةمسلجرلا من ناكو

 ميهاربا نب د خيبشلا مالعالا» ا اي طنلا ل خا ملا ب ددالا مامالا خيم آ 6 ت او شط هللا همحر

 حلاو 1 م خيشلاسو ردرمض>و فسوب خم .شلا اأو ىنفملا سمشلامزال يل املا يفوعلا

 : تثاو ا ينفحلا خبشلا دنعةعاجدهيف .3 ىعسف بهذملا يبفاذ ن اكو سردويتذأو يواربلا يسدع

 اللصاملاع هللا+ حر ناكو كلام سه ذم ىل افتنا و يودعلا ىلع كلا , قدحلف هدعو تف هنع لقث ام هطخم هيلع

 يق ةئامثلثلا ىلع ديزتهشردةقلح تناك كلذ عمو اعي ءاخان :حاماعاش ةهم كم ٍارمص زيغ ل

 003 رسال ا رقزىفاش امنيا يزن را كسا وسراب رافع رامز

 : ١ .الوأ ةحاصفلا نءهيفناك اهم ل طاف ابهناسل دقعتا معاي وهوار 01 .ذ جسما ىلا ةبلطلا هلمحيو هلزمم نه

 3 .خيفلا هاما ل دالا 3 تامو 0 ىلاعت هللا ةمحر : ىلا ىفونو ضرما هدواعزن | ث ليم واريسإ ؟ ىرمت

 5 يلع نوتملا | أرقو ةرودصن :مادلو زايلال ا ١ ظيس املا, ريهشلا يدمحالا يروصالا نب ناضمر

 انا رتب ودي دهر رمشلا يق ءاقر ةىعاشلا يروصنل اد بدآلا خيشملا ىو زنا وهدإب اشم

 هئنبو عوج ايف دشنت ةيدمحال !حنا دما يفي اسدئادقدلو ريثكلا همالكومدئءاصق ع نهانعمسو أرأ صرسص#

 لك حدمو هدم نمنيم راد روهنا ريذ ًاوتاعادموتارواحتى :دملارداقلادبغو 0

 ةعس ىلع لد,امةركةسمةل جاهم د شنب ناك ةنانط دئاصقب نايعالا رباك الر زا لاو



 د ا مع < 3 م . تكبر 32 5 0 37-16

 هتيساخو هكللا :يف بكرف يوازعا| كيب لعىخأ ريغملاكو ليع سا تدب اوطاتلاو ليلا راو" 3
 رارفااديرينرفلاةفطعنملخدفدانجالاو ركسعلابةد ودسماهلكقرطلا اودجوف تدبلانم جرت رش
 نءمهنمصاختي و مهلتاقي راصفهفلخو هءامأدانجالاو ركسعلادجوفهاش رع ةرطنقة بح ىلعج رخو
 ف ةونثكمر اص وهتءامت تطقس وهقتاع ىلع فرس صا قايل اهلنا رتود اح :

 ل ب نامشعماقالف ةيكب زالاب قطاديبءبردءا#ىلالصونأيلاسأرلا .
 هكرك نمجراخ مدلاو سأ اأن وتكم لاك ونا ناكد ىلع ل زنا هلاوطاتخاو وير وسو 8

 ءريخاف هدب ىلا بهذو اك رثو هتنب يلا كيب نامثءهدخ و لاجل ر ةمامعب هسارأ وصمت ٠

 ريغملا هت يلا هواسرأو توبات يفهوعضوو هقنفل ىلاولاهيلا اولسرأو اخ صاسرف وةورف هيلع علفن 3
 ىف هيلعرهظو هند نش وتسادق كاب لب ءمساناكو هونندو دهش.ه يفاهحبص يفهوحرخأو ايمي تاب

: : 
5 : 

3 
7 
 اه

 تاموصاخا باب رأ هيلاتلبقأو هتيبىلع سانلامحدزاو هينهضراع ًايشءربالكو ءماوأو هماكحأ ٠
 هنقلم م ودارنالاب ه-سفنه:دحوةي راتخاو فاشكه لأمن اوةريك ةوزءهراصوىواعدلاو ٠ ش

 رفاس مث ناضمر رهشل ا هج رحلاب ,عطقناو هينيءيفدوءسم نار هلظأو هلعةبامو 5 تفك ليعمسا 5
 هولتقو هيلعاوءاقوهب قب نهوهعابت "أعم تدب وعمجر يودبلادحأ يد سةرايزل ليلا يفهرخاوأ يف . 8

 كين يهارب  اولزنافهيلا ىمتنيو هبذواين اك نم ىفنوداعب ىف كب ميسا عرش ىضقن الو 6
 اغأ لس ين لتقرأ و قالو ىلا ناشك ندعو حالفلا ادختتكيلعو ناجرتلااغأدتو ايفلب 1
 ىلا ايفلب كيب هارت .اينأو لاوششكل  هومن' 5 ناب رفا ني :القهسفن ىدتناف كنلرمتي فورعملا 7

 يفو ) هت ايسلواىهولاي ردامتلا يرقلان «دلب لك ىلءكيب لرعمساررق ( مايالا كالت يفو ) ةلحلا ٠

 سل موي ايفو) ناوضركلب نسخ جا ازيءأو لمحلا كو !وامع (لاوش ىرشع ىلا 7 0
 يفو ) كيب ل وذم تناكو مة ص نا. ثع كب نمح لاذ ءدإة: (ةدعقلاىذعباو. 3

 دالبلا لعاولوتساو اووق'مهالىلابقلا ءارمالل ديعسصلاةهِلل ةديرحترفاس ( هنءاث نينثالا / 1
 مهتمواقم ىلعةردق هيف سيل لو مقهديعصلا ريأكي نسوق وفىلااجرج نهاوكلهوجارخغا | ع 3
 راد>وجلا كيب ىلعو كلو ناوض راهركسءرسسوةدي رجتتا» طاوت.ءفاه رعس الغ يت>لالفلادور واوعننو 1

 جرخ (ةدعقلا يرشع يداحدحالامويىفو) حالسلا قوس نسحو نانط كيب مهارباو كي ملسو 35 ٠
 ءارمال ارئاسل تانامرفاشابلا لسر أوه سفن يببقياهجحوتلا ىلعم نعو نيطلا رد ةيجان ىلا كي .ليعمضأ 7

 ساجو اشابلا لزنو ىداعملادنء مهتاقاطو اوبصن واعيمح اوجركت رفسلاباغيبمج مهرمأو ةياقاجولاو- 33
 دبعرممبي كرتو يناثلاربلا ىلا كيب ليعمسايدع ( ةعمجاموييفو ) اهظع اهلطاوبلظو ينيعلارضتب 3

 نيسحو هرهص ةاعشق كيب مهاربأو لرط كيب نامنعوايذأب كيب ناوضروادختكّنا اطندتسءاغأن حلا 1 ٠
 رس و ده عم اراهنواللا يا يف فوطلاب نورودي مداقملا ناكسف دإبلا طظظفط باوبالامداقم وداي 1



1 
 كب يب ليعمسأ ناكو ةعينشة ئه يبعربلا فا وأصو مييقابو هعماوردحتا ا مالا ضعب كا ذكو رادحنالا
 ساجورا# الا ىلا جرخودحالا موي يفاشايلا ل زن كلذ لص اماف هدب / راء سا طتنب ةئدقلا رمصبع

 ع و ةيراغملاو عئانصلا باب راو راجيتلاوخاشملاو يضاقلا جرخف ماعلا ريفنلاب اودانو قجينصلا عم
 كاز نياع املف ءاذفلا الع قح نيسنثالاموييف سانثاجرخو قاوسالا تقلغو بصعلاوتاراملا
 ىلعد اثاف كردتالةياغ كالذو ءارقنمهرثك أ أو لك أهو فو رند يلا نوجاتت م ألو كيلتسمل
 نم ءارقفلا و راشالااشمو فرحلا باب رأ وةماعلاة يقب عجرو ثكملاب تاشاضلالاوةب راغملا راجت
 1 200 لق ةرسكلا دعب رصم ذخأيف اوءمطو ناولح لا نويابقلالصوو توببلاو اأو زلا لهأ
 ةناخبملا ميع.وقب ر اغملا ركسع ميج أودانجالان ٠م ةدع كيب ليعمسا ل سرأ( نينثالا موي ىفو ) اناث
 ها سعأو كدي ليعمسا اهنا يف يكرو ماصخالا ءاجتناولح ونييتلانيبام سيراتملا اويصنق عفادملاو
 3 روهشمم يواغلا نسح يح سسإ هسئرو طايمد م يعور نويلغاشأب ارشح أ وهدادجأو

 زواو م يتح عفتراو وي ءلاداعاليل هب .علقاف اعف دم نب رشعوةسم ىلع نويلغلا كاذ لمتشي رحبلايف
 اع ارماعمج قاسو رحبلا يف مهبك !ىض يلعوربلا يف .هقاطو ىلع عفا دملاب برض وميك | ع
 > قلي ناضر كئلوان ءاهيفلقو ةيرلامقو ىنع نكن نيقيرفلا نين دالطا دتشاو فاصملا عقو و
 ىلابقلا ارإ تزور دانجأو فانكو هراديزاخو ىميهاربالا هسشوك كنب للتو يوارجلا
 اهو. و مهمأي و مهقاط و ىلع اومجس» مثهّدحا رج سس ةك رعملاهذهيف كيد د دارم رهظي م وةميزطا

 حور وهو كيبدارمو كيب يهاربأ عججروتامو قرغو رحببلاى لا هسرفب لبط كيب ل لزنو
 لخدو مه موك ردن ١ مهفلخا اوقاسو يبق يملا وم .هذومهعابتأو يجرالكلاكيدحأ وكب ينادصم و

 فال ةرضنا|هدلهتناكو نيدو نيروصنمر صم ياوكسءلاودانجالاوءارمالاو كسب ل عما
  رضح ( نابعش عبار تسلاةلل يفو ) نابع شرهشةرغءاعبرالاموي مهعوجر ناكو نونظملا
 و ”عوجرلاب هلاونذأاومز ونا ملف ىلابقلا دنعارو ءام فشاكلا اذهناكو كنيلامملا نه ةل> هتبدصو فشاك
 ش يف وم: ءارمالا يلع م قرن كي ليعمسا دنعا و رضحاملف م ةدانسأت نام كيلامتةدعهيلا منا وهتنب ىلأا

 1 / هونفدو رنا يقر يطاا هوسوتكرمراض كش ىلارامعملااغأىلعةمرا ورضحأ ( هعباع
 1 / اورقتسا نييليقلانأبر اخالا تءاجو اجرجةيالوىواد1لا كب نسخ دقت ( هفو ) ةفارقلاي

 - تإالولا فاش +. هتيدص واجرج ىلا يوا ديلا كلب نس رفاس (ناعشرخآ يفو )يميدالوأ قرمشب
 كر (ناغم ررهش متت يفو) بك ارملا هذخأب يسب رحبلا لحاس مط وزنل جضف ميلاقالا ماك اكحو
 0 لاييخ لج وباودق نءناجر اخ نابانهلو هناذا. وهبحو لش ليفلا ةقلخ هب شي أ دو ومةأرما
 . توببلا يف هيلعنوجرفتي سان :اامذحا واهدإو يف هيبشتلقنناهءاحو رهشأيف تناكو لفلات ارامل
  هرك اسغوهقجانصو كيب ليعمساع امأ بكر ( ناضهر رهش نب رشععسات ةعمجا موييفو) ةقزالاو
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 د للي + لودر

كي تسوي تيامأ, وسي 0 ٠
ا فدسوب اودلقوكيب ملساينكف 

اوشوأي اوك د ليع.سأ عابت [قماخ
 .بوب

1 

ل ةرو د1! يلا كس ن نامماسو 0 0
 فيس عب ؛أرل قئاوملادرفلاسحر زيارات 

نو ليدلاءافوب ى دون( يطبقل 7
ارم كو تبسلا ويحب .هاشابلا لز

 دامو جيلا يف لا يرجو ةداءاا ىبعدسا

 ريغصلاكي ليعمسأ اه ركشسع رس وديعصلايلا ةدير#<لاسرا يلعاوة فا( هعب ايف و) ةعلقلالا اشايلا ِ

ار اويوادم +1كيب 00 تدجوتالاونيعو ٠
 .كب ملسو يان :طلا ع !|ميلسو ناس :طلاكيب مه

 انني مداقو حالا ق وسب فورم ا يواقرشلا كيب نس واشاب هدو أك مهري اويلبءامسالا 1 ظ

يناإا,ءاق ناكر رامماناغأ لعو ناب رف 38
د وص لخَش 46 اجا لبقاملافة

 رو 

 رعلاوةرا وهلا نمةفئاطتحسو 3
د فيد لاا ودارا رضحاملف ناب

 يف اوءرشو كلذ نم نم عتسم 70 

00 ةنيزدالا نم انتنك كل اشام 1| فرص وامظعأب اطا ءللطوتدي
 

 رحتلا يه كا 1

 ورنسلا كيب يلع نابرانخالا تءاح (هفو) ريا
وو ناب رعلا حاش نمو ةراوهلا لع

 مهودع

للا ام اولثقو نابر هلادب طائحءاو نيشردبلاة ا ءةقدعأ ل ط كد فلا قاما 2
 درثتو هك

وةمداماوببنو قرفتو مهتما
ف مةوف كيبليعمسا عابنأن هل 1 هوملسو ٠ هورع

ٍِ 

 نمل :

 عاش ض ىعو هضرع !
 رهؤجنأو تس هوسلاف دبا

 رفح املف دانحالا ند نأ 2 مك و هوب
 كب يلع

 لصدحا؟برعلا هريذأ جورسلا 9
 .برضف كيب , ليعمسا يلا هدبوص 5 20 فشاكلا كلذ حاف

يظادرو ) هقو 0 هافنوةقلع فك 8
ًاءوزفت لا كَ :؛راقفلا ىذن ءاضر ! (

 هوةذءافبريفاضي 

 ربا يف هسفنىتلاق هلتقاودارأو 9
ببا رنيتالا موييفو) تاموق ضوه 1 هب

 تزرب ( بج ررشعع

 أاوزربو ءارمالا ب ااغاضأ جرخ ( سيتا موب ىو ) نيث امسلا ةيهجح ىلا ةدب رحتلا ر ا ١

أ ا ريوا ررةدب رح:لاترفاس ) بج
 00 و

نمأ امة موليفو ( مممايخ .؛
 20 

عم تال ةدب د الا نأ رانخأآلا تادو )0 امدح و يرشعا :
كرع» مهندب مقود ىلابقلاءا سمالا 

 هروق ة

اعلا هدير حشا ىلعةعز طا تناك 1
 كلذكو هلع لع و كيب ل.عمسا ب رطاضا رايخالا هددت تاضظو

نحال ااينوييفلتشموواما
ا تن اكونيموز زو نات :ةشءدا

 1 ةضايب يفةعما موي ةعقول
 قرشا! لامع

قوةلفغنيح ىلع مشكلا 7
قو راهعملا اغأيلع بكر فرجسفلا ت

ا 0 ناب نع ادع كم ءأ
 

 اع يلع قاسن أداه كاذو 7 تقوزانكاك“ مساقؤاغأ ىلع بيصافمهدهجا وبراخَناَتَط 00 ٠

 رك كسب لد اذ هقحاف ف. سلا ؛هه>وقنأ اوضردهب رضوك دب دا صده قو ناتْطاَعَأ ناوضر هتبحصو 1 ٠

اغأ يلع برصو يميهاربالا
قوو هقءيف هتباصاف هندي ارقاب

ناريمالان اذه لتقامافات.م * طقسو هس رف ع
 

ماف نان طشكيب مهاربايلو 3-8
مم نكي ملهنالع |سعالا همب مز

 هل سنل ممقابو هن الغلاء ءال وه نم جيش أ

 ضي سمو بوه قمر 5 رمسو برغل قد 1
المو وما 2نودل قلاءا_مالا طا او

 مك اسمو مهن

ناك وبكم ةناطشلاوا هش تناكؤ فانك
م لذة ريغصةجنق يف كسلا راك 

 ف عرضأ ةرسدكلا نيا

 3 ا
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 لارر فلأنيعبرأ وحن قر دوصامدعب طامهد يلي فنبيك سم يفءولزنأ و قال وب ىلا نامحتس.اغأ ناماس
 )تالا ايادخيتكنامنعو نالظفحستسم ادختكناملساضي الزل( هني رشع سءاخءاثالثلاموييفو )

 مهودرف وفعلا نع لصح مثبكارملا ىلا م هول زن اواغأ هللا دمعرب هال او قوا سم لاب فو رم | ناظفحتسم
 ال1 ل رو نعاتوماراد رقد راقفلا ىذاودلةف ناويدلا يللا اوءلط (مو ا كالذيف و) معوم ىلا

 هلع هلق هى ىب تاس نادا راهنايت وح كب مهأرباو كيب دا م عم ناك هن وكل كيب فشو ةراشائكلاذو

 | هترخحو يو ادحلا كيب نس كب ف هوي د:عرضح (بجر رهش ىناثع اميرالاموييفو) كيب ل.عمسأ

 يولعلا كيب نمحرلا د.ءو يلرعامسالا كيب  ماسو يوأزغاا كيب يلعوخ ًاوهو ريغصلا كلي لب 30

 نع ةعفن راه لا يلعاسلاب-ناكوهءامأ كليب نسح سؤ ةكربلا ىل ءلطملا دمةملابةفيطل ةعاس هه اش

 انيفقاو رمتدا كي نهحرلادب :ءوكيب ملسو ريخدلا كت ليعمساةبتر || ىلعهلامش تحبس احوةيثرملا

 اكل ؛نحرلا دب ءسحسفدانحال او كي لامملا منونق ةاولامممعر 31 انوميضعب عماوجانو :ىنهونداحو

 هيلعا ولزنف هرهظ ىلع عقوف كب لي ليعمساةطولم م يلع س أدفا اءاقممينآدار افكر فس وباهب برضو :أشمنلا

 اوبكرو نوطرقلا نمنوبراضلا لزنو فخ يلا' وب رهفدوراب قاط نيفقاولا هوجو يفاوب رضو فودسأاب.
 ]شالا يلانابزءادخستك ل رو فماالا علطوةعاسلا كلل يف بكر ف كيب ليعمسا ملا أويهذو

 كيب لوعمساة بحص بزعلا بابي ساج وهلا ىلا علط و كانه نم بكرف هزتتلادصةب ينبع لا رعواكو
 ددخأ م*و يبل: ةىلااو: هذوةئيدملا نماوجرخوا ولا رف كيب ف سوي نيشا د شخ م هنذلا“ امال غاب اماف

 ىلااواسرأ ومهوكردب رفة شاط مهفلخ بكر ذيواجر لا كنب ناوضرو كيراةفااوذو يجر الكلا كدب

 كلذ هنم عقواملف نيب ذبذملا نمراص هنال جو را نمي وعفأد هل بصن و هيب يف كن هركف لرط كلب دنع

 نيا ناد يماق هدب يلا لزتام دعب كيب ليعمسا ىلا نامالاب «ذخأو حالسلا قوس ك ببن سح هيلا بهذ

 ةهج ىلا بهذو ةفارقلاةهجىما بك رف هل نذاف يفا ث شلامامالاة داي ز ىف هنذ تساي املف هيي ىف دنع

 ليعمس | يلعا.شابلا عل ذ: ناويدلا ىلا اوعلط (سييةا موي يفو) كليب ف: وي نفدو ةنتفلا تضقناو ديعصلا
 نع ا ارد رست -حاودإةو دلما ةذع. تولع رك اورو هدول ركل كن

 يذلاك |لرعمس|وزا جزا اف مها ربااودلقو ناك اكاةح: د يولءاا كب نمحرلا ديعاو دإقو كب ف دوب.

 ل ,همسا رادنزاخاغأ نيس>او دلقو كيب دم تدب نكسو ةط ثق كب مهاربإب بقللو ةيقج: :دهتئاهحوؤب

 لكسب كيل مسسالاسي !نيفشاكاو داقو يحرالكلا كيب ؛ىوحأت دس نسوا اةيقح: ماشاس كيب

 ىلعوهو لبط كيب دم نكس ناك ىذلا كيب ينطصم تيببامه دحأن 0 ونيقجنص نامعبا لمد او

 بقل ىذلا وهوىناثلا نا ةعو لبط كيب نامعب ىمسي ىدلاوهو ىف وبلا كب زأعماج ثيح ليفلا ةكرب
 اضيأ ةيقدئص كيب لوعمسارادخوجاغأ ًأيلعا ودل قوايفلي تدب لباقملا راقفلا ىذ تدب نكسوروالاافي

 تونوبا كيب نامياس هنيكسإ ناكوريبكلا كيب لاص تب وهو شكلا دنع كيدا ص تديب نكس و

 رع
 م
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 اذأ ب وبأ لس رأذ حلملا ءارجااشايلادأ رافةنتفلا تءظع و لاطادتعاو لبجلايلا ةئئاط 1 علطر و 3

 شيواحدمحأ مهلا لسرأمث ارامانحاطصاو امداد قاولاقو حياصلاب مه اضر مدع باو ع جرو 3

 مو قلخدم أرارسم كيب درعس هادذتكو هدلواشابلا ل براقمب اعتتتلاو عج ريو بهذف نونغ .

 هرب سان :| ىلع ىذانب يدانملاهءامأو ةئيدملا طسو نه 3 رملاد بع نهاغأ نمحر لادبعأءادب رال 3

 فان ل اناضو قح | لزب و نيك اك دلا نم مبعئاضب يفاوب سانلا عفرف تيناوطا نم مهئاشإلا 7

 526 ؛اقسلا ىلع : كانهاركسع بترو نيتءاس رادقه هب سادجو دي وما عم ام لزتد ةلبدذ 5

 وك انعو داتجأ ةدغ مهمفو قانطلا كيل مهاربا هئبح و داعو امينأو 06 َر مث ةلبسسالاو ١
 رهظلا دعب ىلا هدنع اوسخ ىنادرملا عمأج يلا رمحالا بردلا ىلا ةليو زباب نه اوجرخو ٠

 .ىزعلاةقوسةرحان كلذ كو ةعاما,ماومترو سيرا:.كاةهاولمعو حجاب رقىملاةئابتلالااوفحزمت ٠

 مههلا لزنف رمصعلا دعب ىلاةملقلاب ؛نءيلع قرطلااو ءطقو صاصرلابا وار ”وةماقلانمةعامجمهبلا لزق ٠

 يفهتنب يللا هولمخ كي .نيجال سرا وةلايخةعب أ مهنمعق وفي راغملا ركسع مباع له نيع رد. ةلايخ

 ركسع مهنع لصفنا بورغلا دعو ةعاقلاةبجيملاةيوا ءاقلاىلووةيراغملا ركسعنمراغنأ لتقو وفاش
 ةعلقلاب نءيلعن الذم ما ولت حالو مهلعاوذتلاو مهسان -ادتغاو رضحو مهالعأا 8 ,راغملا ُ

 ًاشن ايش ةئردملا ىلا نين اربلا نمريذ كلا لخدف سيما مويبصأو نا رتلافكتاورليلا يلم

 نم اولز موف بلغأا اودهاسا ملف مملعنوبق 32 اموت ةلابأ ورمدحتا تح تاهبجلا عي فاوطبرو 3

 ميهارباو كبي بوي أو جز الكلا كيب دم أمم فاخيتف ديعصاا ىلا نينا ِلاةهجاوبهذو ناديملابا

 أامهتهاويلطو كبب فسويو كيب نع ادار ا نوقلختا حر ف نيجالو هشاب هدوأ كيب
 قو-ور>حماب نوطن ارم مجهةعاقلا ند كيبدأ صو كيب ميهاربا لوزن 'عيشأامدنع ومها ااومضتاونامالا ْ

 4 لا لاح قد ناد_.لاب وام يذلا مهئزاعو مهمايحا وب مو هل .هرلاىلعجالسلا

 مويلا كلذنم رمدعلا دعب كني ففسوب و كلي ليعمسا لذدف ةعاس ففصنب رصعلا لبق سيضم
 عيبلاونامالاب يدا :واغأ زرلا دبع ق شف ةمجللا موب حبصأو مسوي ىلا اوهجوتو رصنلا بابزم ٠
 يلع.اشابلا ملكنا وبدلا يلاوعلط ةيناثلايداح ى رشءيفاث دحالامو.ناك املو لاا قاروءارسثلاو ٠

 نسح اودلقو ةلودلاربدمودلبلا خيش كبب ليعمسارقتءاو رومسيتءهاخ كيب فسويو كيب ليعوسأ ٠

 ناوضركل ذك وكي ىلءعهديسثوه نم هنعةع وف سمي ةدءاصلا تناك وناكام اًمجندى وادملاك يب 1

 دل يكس واضإ ا ةيييسسع قرا كتل كب يبءاخااغأ ليعمسااودلقو ةيقجن ه٠ ودلق كيب لعبا رقكمي

 كيب دام ةتلع هب رض ناك يذلأو هو كيب ففسوب عابتأ نمفشاكن ايلساودلقورييكلا كيب يهاربا .

 ةيقحعا ء:ص كيب ليعمسا عابت أن مف شاك مل ءاضي ًأاوداقو توبنإبأ سانلاهبقلوةيقجتص مدقتاكتوبتلاب

 اولزنا مويلا كلذةيشءيفوةطرشلاىلاو فشاكد و ناك مكناظفةسهقب , واغأاغا نمح رف ودلقو
8 
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 نع ماكل ينغتسسيالو رجافلاورباا اهمرع قيرطلان الاقف هوربخم كد مهأرب .اىلا خاشللا لا راق

 0 عابتأن ه٠ فشاك ناميلسهل لاةباصخش كب.دانمرضا ) اني أ هلئاوأيفو ) رورملا

 اثىفو) هفرط نم شح وتس اوكيب فسوب ةيلعاهدقح با.سالا نهبدسا تدبا.كاب ةقلع هب رمذو

 تحب ريضو ىغب أ دملا نسح يمس .كبلادالوأن هف رش ناس | ىلع اغالا ضيق ( ةناثلا ىدامح شع

 هبسأب ال اناسذ | ناكو عما ةنتثم وب ةيروغلاباغالا ىلع ج رخ نم ةل حيف ناكه ناك لذ يبس 5 تآَب

 نأ كلذس سو ايفغمةيلداعلا ةهد كيب ليعمسأ جرخ (ةيالايداججر شع عب ارةمعّلا هليل يفو ١

 يف امهتدت يسب كي محارب او كلب ليعمسا فرط يف اصوصخ يدم:لاو فسعءلاىف داز كسدارم

 كرات انألاقو امحفم امالكش يب ليعمسا م م كيب مه هاربا دنع س اع رخل ىف اوكمتجاو حاصلا

 اقح يلن وءارئال مآ رسلاةحارو ا رآالو يدالوأ ل ثم مكلعاجو امتراما ورم مك ١

 كيبدا م لمرات لالغ بكت مكب لدعم ساىلا مايالا هذ يف رفح مالكلا نم كالذ لاغمأ و
 ىلادغلان 1 نوكري مهنا هضا ىغأض.ب عم قفنا م كاذل ظادغي كم لبعمسانأ - دعو أمفام نحل

 يلا جرخو حابدلا يف يك رذ كالذب كي ليعمسا لعن هنولثثي وهني يف هءلع نواخديو كل : ليعمسأ

 كسب لعمسا ىلا ايهاذ نازح منك ثالانسلجو اليل هع رحوهتب لزع ناد ةلداعلا
 انو كيبدارمىلابهذف ينعلارصق ا عاط كيب مهاربان5 و ةيكبشالاىلا جرخدق هدج وف

 كيب نسحعو لبط كيب لس# هع مو هيلاجرخو ك. بف سون كر كنب ليعمسا جورخ غيشا

 ملامح ةنانمو كسدارمو كس مهارب اى ار بغا لص وو مهريغو كيرا ةفااوذو نانط كييبمهارب .او

 ل عاجل ومهرك اسعبنادلاوةلومرلاتالتءاو باوبالا | وكلموةعاقلايلا اورض>واوبكرف

 تب رطضاو كب نطهمو كبل يل> وكب ناوضرو كسبوبأ و كي نيجالو يج رالكلا كيب

 مواد نيثالام وبودنحالا مولو تنس موبي كادي اورمتساو نيك اكدلا سا ا قلغأو ةندملا

 امه نءوكيب ف ءوبو كيب 0 اوجر >ةعاج ةءلقلا لهن ءبحستو ءانالثلا

  ةيرجكنلا تاغأ اغانمحرلادب 1 2و يوازنا كسلعوحأ أ لهاا لا

 'قالشالال زو بالا قلغأو رصنلا بادب سلخ يلاولا انأ مهاربا ةماقلا لها سر اما

 ١ اباذلا ةعاجج مسرعيعتو اغأ نحر لادعو 1 زع ادختك مساق رضحن بزعلا با
 ةفئاط مهلا اواسرأف رصنلاباراوكلمو نينثالاموييف كاذوىملاولا اودرطو بالا اوحةقورمدتلا

 3 ىلا او وعجرو مهوتاشن نورخ . آلامها ءلمحو صاصرلاب مم .اعاوب رمل ا املا ركسع ن نس

 ةفئاط مهنمبهذو رمض»تارج يملاوح نوينارباارشثتناو كلذك مهنه حرمتاو رافن أةبراغملا ند لتقو
 لجال قالوبيلا او مفحدانجالاو فاشكلان مةنءاطاودج وف لبط كبد م مهفو قالون ةبجوا

 :نبتلاو قيلعلا كئاوأذخأو ادذتكن م رلادبع ردق يلا اوهزهناف ةعقو مهندب تعقوننيتلاو قيلعلا



 ا ل ل يا وع

 04 د 0
 ظ 0

3 1 3 

 اوماقا مث ةعاسشالاب فاقولا تو يف اوفات>او كاذناسيف ا اوصكحو ءارمالا نع

 0 ١ 5 م 0
 1 ا

اارب_هالاو سا.ءخسشلا
 محلا ةبلا "يحتل

4 

 ىحسي مسمما> اش ةناسدللاو ةموصاللا يف عقد نأ

 يلا مججأو كلذل ق:>ربمالا ضرع فالخ ىلع قار هظو اوعفار“ امان
0 

لا اودرطن ني رواجا نيب ن. رو نل
 نينيعم

 ع

 سابءخ.يشاا يلع 0 زم هفرط نه ل راف لطابلا .

خيشلا اوربخاو مهومتش 7 ١
ىلا ةل ساه بكف ريدردلا دا 

 لهال هضرعت مدع نهض كيب ف سوي 

ن ةرخآ و يونرفاا نجح رلاد.ءخيشلاةبحص اهلسراو ىعرسفلا مكمل ةدئاعمو معلا ٠
 ةيلا اوا وام

اومهرهةرك ذا هوطع و 7
هند -و «يياع نضيعلاب ل 

شلايلاربخ |لصو و سباب 
 له اوريدردلا خر

 اواهحبصّيفاونتحاذ ' هلا“
و ناذالاو سوردلا اوال

ا باوب أ اواذقو تاولصا 
 حياشملا ساجو عماجل

صلا عاطوةميدقلاةلبقلب :
ورثكي تارانمل ىلعراغ

| ىلع ءاعدلاو حاصلا ن
لا ل هأ قاغأ ءارمال 

 قاودا

تدناوحلا حقب صاو نامالاب 7
 ىروا# غاب 

رواغالا عابت |اوب ردو قواسملاوىدعلامهيديابو
 حالسلا مهيف ربشاو مهياعيكرف راجح الإ هوج

 عجرواغالابهذو ةماعلا نهو كلذك مهنم حر اورافن اةثال ةيراغلاىر وا نملتقفهكيلامووه ٠

 ادختك اغاىلعو تاداسلا

 تدناوملا ةّيرقلاا :

 ءارضوف مونى! يلاج را
 خيشااو كبل يعم

9 , 

مه ريغو هلاوح بتاكيدنقا نسحو نامحرتلاو ةقرفتلل ١
 أولسر او ةيفرشال اا ولمن 

 دعولا درحءاوضرب مف بورغلا دنع كالذ زاكو ب ولاطمل اماه وعما ضاضنناب: ركن عماجلا لهأ ىلا

اجلاو ءا هبر الاموي حبص اواوعج رواويكر فةيارولاو ةيكما+طااويلطو ٠
 كيب ليعم.ساو هيلعوهام ىلع ل

جو تاداسلا بشل ءءرضغ رهزالا لم <! مامتهالارلظما ١
 جا شمالاولسرأوىديوؤلا عمار لاو لا

ا لاغشاءاّقي لفكت كي. لممس!نااهصخلاء ىف ودتما| مهارباخيشلاة تك ةركذم
 ءاضقوخياشمل

ذاسلا خبشلا ناحضب كاذو ممتايارح وميك اجف
 رضح املف هل تا

لت همادق| يلع عاق
 اهوعمما 

 5 و رحل قرألا .

 ع 702

 تاغاغانسحوةيثيواجلا ٠

 رصومهاوتف لوبقو ممتاوحا

عخبشاااهارقوةركأ ذتلبمهاربا خيشلا ٠
 1 اراهج يشي رمان رلادب

ايلاسرالا تدورت وهل ل صا المالكاذهاولاقو طغالاوج ملا نمو كلا
 لواط؛ءيجلاوباهذلاو ت

 ميهاردن. ابناج سيلا موي يف لاوس مرأو راهثا رخآ يف مءاجلا اوحتقوا وحاطصا مث راهنلا ٠

نح اوىيلاولاواغالا رو سم م دعنا هلايف هوطرتشاامةلح نم و.ةيكماجلا
 ريسغو ىهزالاةراح نم

سرأو اغالا نءاضوع ءءاولا ىماراغان كيب مضارب لمعو ئشاهنم دفسرو طور كل
 ابدتجهفرط نم ل

 تت

 كيذك يلاولا ةدعبو اغالا م ةداملاهذه نع ماياةعيرا ىشمدعب و باراعشالا 9200 خيام الا ٠



 ل

 كلذو زاجل! ىلا ايف. هج رخأ وكس ىلع سمأ لدغتسا نأ ىلا«: اشاذهل زياو بابسالا لطعتو نما

 كيب فسوب رفاساملف ة ةنسةزشع يو 23 ثازادنحلابم انآ لاو ةءامو ال ؛ميسونامةئسةدعقلا رش ل اوأيف

 روش عيب اس يف كالذو ناو يك ىف هرتضحاذ رم ه ىلأ همي تهراضح | ىلعممص ةيضاملا ةذ لايف مجاخلابا ريس نأ

 . ماقاف اًضي سم هتني ىلا لخدف ةبب رغلا بركو م رطاو ىلا هيلع يل وتسادقو لولو نيش هع رفص

  راحتلاوءا مال او ءاملعلاهرمغح لف تاي متيو زاد ريب خو هون :ةكوهول هذ تامواموا رعد

 اولصو ةنسلك يفملاعملاوي واسكلا اهيف مف ةنترو اهأشأأ ىتلاباكملادال داو هاش ول

 نمو تا حره. هدسب فاخيو يلبلا بابلادض زال سنا اهدعأ يذلا هةفدمب نف هدو هز الاهششع

 نات هريغ كلذ يف هب يدتقاو مطاومأ ىفءاي :غالا ضعب ةرداصم ىلع ل ليحتلاو اشرلا لوبق هب هن واس»

 نءوثراواطيتلا ءاينغال | تاكرت ىلعة لا دملاكلذكو ةركشم تسلةكول سه ةقيرطو ةررق»ةنس

 17 اين دلا ميج ىلا يدعتو اهبارذ >ملقالا معو اهررض فعءاغثو اهررش راطتااةمظعلاهب 1

 . طاسإ وضعا ىلءعممضعل ىرغيو نئنلا منيب ىف ال ف ا ا يلءهب ىوقيل كب 0

 فام دتعاو ءاقصالا نب ةوادعلا دك واب وقال تاكوش فءذأيت+ روك ذملاكِي هب ىلع مهب

 : : 3 3 4 طو نع هاعلإ و رسمه نم هحرذ الو هيلع هيأ بلكو هسااتفتاا كلذدنمؤ 1

 ' افينهيفد رخا يذلا مويلايفاضي [ج رخأو اديحو اس 7-2 يف ةدملاهذهم اأو هذع فادي نمكالذ

 ا 1 اوضايف وجملاهئشادش:و كر ىلعل الخ كلذ دنعف مدقتاك ةي راتخالا نما ريم | نيارتعو

 روبط ىفىلا»: هللا ري دق برسلا ناكىذلاورف هضءب كدلع يلةيساكهينن <« ىذلاد الا ىلا ,هرشدتماو

 كي يهارباه_يلابهذاضرمتءزادلا نم عجراملو هافكلهذ_هالا يواسا ن.هل 5 ,لولق مه يا

 كضعل عم اون ركوط هتيصو نم ناك كلذ لبق «هار نكي] و هود وم !مهيشادش> قابو كيب دارصو

 ذا اوتو ىلاعت هللا ى وقتب كيص واهلوق نعل دباذهو منيب ىداءالا اولخدتال وكم أأو طبضضاو

 كلذ ىفا ريضاح نكن« ىنر» حك ع وو امويلاحاورظناو ةلئازايث دلان افريل ا اواعفاو

 : نأ لبق زييمنلا نس يف كاذذاانأو رة هلوانل هللا ر مْعُق ةقامحام:دّتيوناسالا طياسزاكو تقولا
0 

 ١ يا بلا اهياعبلغيو ةيدالا لسرتسهن وانضم |ةماقلا عول ىم ةزا:جيف شاموهو راجل لا هي

 100 نائيلابديلا راش هس ايس سل

 : 0 كيلو ةثامو نيعستو يدحأا ة ةَس 0-0

 عمتجاف ف كت كام لطب ةشيمؤ رلارابدلا نماغأدر ولوالا عسب ر رهسش لك ؛وأيفاهيف

 ةلدحلان؛ هورمض اف نانط كب مهارباراضحا ىلع 561 قفتاف كلذ يفاو رواشتو ءارمالا

 ب راما |ةتفئاطيف ةثداحت مقو ( ىلووالا يداه رهشل اةاوأي اهفو ) كالذ ةراماهودإةؤ

 3 35 ًاجئلاو كالذدلا عضأو دحجو فوتو. 0 ]هنأكلذو صزالاعم هاحلاب نيرواجلا
2 

1 

2 3 4 



 كر 2 :

 نمارتفددحو هنام : مدالوأ نم دولنا م نما ةريخوللمسادفلاوبأ سانا نبا فقوو : 3 ١

 تاهل ضعب ىلءهب لددساف شيتفتااو صحنلا دعب كلذ و ني رشا. للا ضعب دنع ةدجتتسا لا تطشلا نافذ

 ار واحناك نيح زاحأل ادالب و فاي رالادالب يف قر وسجحو رطانقوةريثك را 'امسم>رتمللو # يش

 ةراح يلا ةادوملا ةديد+ط اةرطنتلا و *مودح سم ةلحم يا ةاد وملا قب رطلا يفءان دنطنإ رطانقلا ينو * كانه

 فوصلاةيسك الاءارقفلا ناي ملل بئر و ىكسوملاةيحانبةرطنقو جاما ىلع ىتولملا ةيحان نءنيدباع ٠
 هرادىلانونأش ةن ا يفءاّدثلا لوخددل:ءكلذنمةريثك ةل+ مهيلعو رفيف طيامزاةامسملا ١

 نءةلمح مهءاعقرفي نونذؤملائالذكو ىواسكلا كلت نير ورمممنودوغي و ةمواسماأيفاجإوؤأ
 يوالحلار بألا نمةلج قرفي كلذكو ءاتشلا ىلا يف حيبستا|تقواهبنودتري ةيئولوطلاتامارحالا

 دنع جرو لما ارالاوتأ ريقفلاءاسنلا ىلعىل رصيقلا جيياوتلاو فافخالاو تايالملا ويديعصلا زبلاو 3 ٠

 نمسلاو محالا قرع يتسملادب يلابةءولمملارابكل لاعاصتلاو 00 راطفالاتقوناضمرولايايفهتيب ٠

 دنعو هد, ىقهةص>و هلعج ريقن لكل يطعيف جيد :أ| مدءالا ربه بيق 3 :اامهياعقرفي و نيعمتجاءاو ةفا

 نهو * كلذريغىلاهر وحس مس ربة ىدن و نيفيغرمخمدحاو لكل يب مع لك الان هن وع ريع

 ةينبالا ٠ نت و نا رادع طر قالو اق نا ىطاشإهب فو رعملا ريكلاريصقلاهرئامع

 هباشخأوهضان: اتلو فولارش أيه نسح نب ىلع خس تام هب نيانامو سمحة ئس ىفم ده دقو ةيكوللا ٠

 تناكو نيدباءةراحهنكسراداضإ ًاهرئاعرمو « زيد هلال ودين كلذدم زكا ذلارشابملاثامو 0 ٠
 نم !مامو ملا ةفرخز واهنسح يف سعب رادارلث يال ناقثالاو عض ذولا ةكسحا ةمرظعلا رودلان " 3
 قنأتلا وةعئصلاع يدب و غابصالا اون :اودرو زاللاو هوملا هذلاو ناشيتلاو ماخرلاو شر وقنلا ع

 ماخرلابة شو رفم ةقسفاماعسوب ناكرال اةءب مةع_:ةعاقدل> اداء دبا أتم :امسرغو ةسيلاو

 هرك ذرهبشا يت تارامعلا نءكالذريغو ٍضيبالا ماخ رلا نم ةدمعأ ىلع ة.ك سماهناكرأ واعمل يدل ١
 اهددحواهاثنأى وادجالاةد_ءومورلاوماشل ل رمل 3 ءامعأاو تا ريل بحاصب يم سو كلذي 2

 تاياقسلاو ةلبسالاواياو زنا ف الخ كلذ وأد ح تهريشعة ين اسك ةةعاشا وةعجلا وةيطخلااهيفتميقأو :

 ةينب الا ةسد:هىف هلناكو تاعطقنملاو تاريةفلاءاسمال طوب رملاو رطانقلاو ضاود>الاو ب 0 ماو

 هل نكي ولو ةدهاشمال و ةرشاب» ريغ نءعضولا ن.هموربام ىلعاهب ردتقي ةكلم رثا علا عضو نينحو 3
 اضيأو كلذءانكل كولملا ممهاهنعرصقن يتااةرامعلاو ةدايزلا ن٠ىهزالا ممارسي ه أذن ًامالارثاكا نم

 يفو ديشرةيحانب ز رالادالاب ن:ىرقث الا هفقولمضو ى.يفنلاو ىثبزلاو هدحسمو ينيسحلا دبش 3

 ءارقفلاماءطو تاريملا فراصلاهز رأ ةلغن:لص تبامواهداريا لمجو ةءاثك ةصحو ىند وةليفلا 3
 لظعت دقو سيم اوزينأالا ىوبيف : ةسإ رطامرذعم طمو هزالا نب رواجا ماعط يفداز و نيعطقنملاو 3

 يلاونو بار 'ءاليتءاسدسإ فاأ ونيت'امو نب رسشعةت :ةياغل هيف ني ىذلاغ راتلاذعيفكزييتل ْ

3 

 را



 م 5 ةضق

 دي واع دال ةيس رطل نمل + اذبأم وبابلا اذه ءاخدونطاو ني دادغبلاقاور و ةرانمللهنمدعصي جرد
 3ك رلا تايبالاهذهب كلذ ضع را و ةماخنلاو ةهاجولاو ماعلا يف نارا نا لاو

 اجلصناو ناك ا/ نسح اداعو + احتفت ىهزالا بابها كرات
 ؟ اداصلاوءاءلعللهيناانصالخاب * هتحب تدهاش اذا انبعرقت

 دير زيك اورغ لت« هدادهاقيذ لم عفاو
 احةفنارهزالا باب نمحر دعب + ةحرأ ناوك آلا ًاديدق بايااي

 ةيفنحو اجي رهص هبل مو ةفدلاهذه ىلع ينيسحأدبثملا ينبو نيبر وركشلاو نيب واكمللاةاورددجو

 يفه>بطل بترو زابخالاورهزالا تابت يصيفدازو بدتارثهل بترو نسحلاةياغيف ني واولو ةحسفب
 : نم كالذريغو سوماح س روتر هو ضي ارا ارأة سم موي لكى نا ف هرمايأ صوصدخ

 00 قارك رو[ باحلى و خلا فاو رمملاةئقارلا بايدتعأشتا و * خيطمالدوقولاو تب زلاو سيئارتلا

 3 حماجةمال#ب خييشلا موك ن همبر ةلايةيكب ز لالا كم أاساردن "هيف بتروابتكمو ةناقةمهو

 " ىف هنعهللا ىدرىفاشلامامالا جرضر اويدجسملا رمعو # ةرائموةبقاسوةأضيموضوحو بتكمو

 - مالسالا خيش عرضاهينلاةريبكلاةروهةملاوح روصلاةبقلا باي دنعل معو *ةيحالصلاةسردملا ناكم

  زيلهدب هيلا كل: نولملاماخرلابةبقلا قي رط شرفو ةبقاازياهدو دحسملا نيباميف يراصنالا ايركز

 - نيتباوب نيتبملا "كن ميناريلازياهدلا ىلعو ىتاربلازياهدلا لخاد نمةرييك ةباوب هراعو عستم ليوط
 ءاسفلاةرايزا لعجو ةدوجوملا ةئرطا هذه ىلع روصلا ينب و مدجسمو ىسفنلاد هشملااضي أر معو *

 .ةديسلا دهشمو * عابسلا رطا فاض زر ةيلان 1-1 و * لاحرلا قي رط فالق رط

 ةديسلاو ةمطافةديسلاو#*ةفارقلا باب نمبرقلابةشئاعةد.سلا,ب ىو رعملا دهشملاو#ةفيلخلا 0

  اهيلعوهىنلاةفدلا ىلع حراما دوعسلا يبا دهشم كذكو * نيدباعةراحب طابرلاو عماهلاو « ةيقر
 ” راوجا راد ىنفملا خيشال ىب و ىسوملا ظحيددسملا روي ل ايودركلا و دلان رك لا
  ةموهزلابأب طخب رهطمخيثلابةنورعملاةيفويسلاةسردملارمتو # لذاد ن.هيلاذفتيو دجسلا كلذ

  ةيروصنملانائسراملاددجو «اميروسوتياةمواضوح ةفارقلا ب, جراخأ اشن ًاو#اذ دمازممت دلاول ينو

 . هفقس لبامهت رامح ديمو جراخ نهةحسفلا لع أب تناك ٍجااةقلاوةيرودصنملا ةرييكلاةبقلا يلعأ دقو

 - مزعاملو ةميدقلاياقبلا يلعةداي زازابخأو تاريخهلبئر 1 يرخالا كرو ظقننفدملا ةبق
 او أرتفدالو 2 هلذجي إف هذقو تاهج طاح نأدارأ هل رامتؤةممر ' يلع

 تايفقولا خسنو فحاصملاو علا بتك نءاهيفاميتقرتحاف ينكلاةنازخلخادىفءرتافدو هفاقوأ

 دم رصاالاكالملا دلو فقوو لصألا ريكلا نووالقر اومن ما كالملا فقو يلع متشإ هنةوورافدلاو

 نزوالنيعلادءب ماللا نيكستب 'املعلل لوقو ةزمط الصوب صالخا؛هلوق

 يا دم لا



 5 دمت 43 1
 4 تا نا

3 0 

 نادي ذاب رداءأ مالا عب ا ادي 0 نابل ذاتسأ 0 شيذاجسح 3

 قف هقصن دا ًايثمذاتسأديسنبا وهيذلا ا طعن 0 0 رادخو لا شاو

 مهب ؛ن *جرخو مب« قنغ مهض جارغاو م اوهالالمو مها هسحتب رد ديكشاباب ةنئاطى 4 ا

 قاد ولا عب واجن ياس مادام ةير ٍديكشيلا قاجويا عجر ياله نفاه ير قا ويلالقتتاو :

 رداب مدقت6 أولم نيس ونيت اةندجاملاةك رسب شب واج نال ردها !هناف همس قرب اح

 نما د بعدي يفكِس نام ءء ذاتيا و !اانيركا نر ادبةمأ جوزة .ثيواحلا ا

 رس و 0 00 0 ةيررادرملا شيواج 0

 عم ن0 هفض رد يزال ذحأو كلذ نم“ ناقل امتع ناش حمطأ و دالي || 5 2 7

 ىلا كانه ماقأو نيس و سمح نس يف كم نامثعةب ب م يود كيح نمو ماكو هير هر كتابا ل

 ِ تاريا لمعودجا ملا ءانب يف عرشو نيتنب تقلا دخبتك لولو جاجبملا مير نسور ب11 7 ١

 , هولعي ىذلا باتكلاو ليببلا عوج ر دعب نارانح لوافد ويلا ةراح ريما قطياف ت ١ ركش لا لاطباو 3 ٠

 يأ 11 الأم دسديادتع لمحو ةنر انملاعءاجأشنأو ينابملانس>أو فرقا ةياغو ءادو نيرصقلان إب . ١

 ديساانف دموباتكو حيربصوةراذافي را وتفلا ايما أشنو راهنال وطيحتقتةاضيمو
 اطلاق و باةكمولعيو باودلا يتااضوحو ةياقس ةيكب زالاةب رت نم برقلاب ًاشنأو ةيحوطسلا 0

 ال وطاف هلا رادقمهزالاعماجلاةروهةميفدازو | امن أو كلذكىطوطشدلا عءاجدنعوكل ذك 5

 0 0 ردا ءلا نمأ مم 0 ماخرلا نءادومان نيني ىلطوختسيا ل : 1

100 . 

 لا رقلا نيملسملا لافطأن ءءاتبالا است طانقب امتكمد داعأب قنا : ١

 ةيحرلا كال انف دءهسفنأ لعو ني رالإ ل ئاطملا برشة ياسو ميظعج رهدو ةعستة بحر هلا

 ةدئاع_لاير واحعصوص*قاوراضي ا ةماعلا بعدي ماخر نم ةب يروةدوةعمةقهلعو 0

 خبطمو مفانهو قفاصدب و قاو رلاىلا هنمدعصي ج ردبةبحرلا كال ن ههيلا كلاسي 0 باطانيبظقتلا ٠

 ةرانههياعو عما+لخباطم ةهج م انانأشنأو ةرانمبابلا كلذ بئاجحيتيو بنتك ا رخو عداخجو, 7

 انف ةلباقملا ةبواغيق ' الاةسردم عناهلعجو اديدجءاشن ااهأشنأو ةيسربرطلاةسر املا ينبو 4 اضيأ 3

 ةسك ارجاناخو ينيسللادهشمالل وللا وبقلا ةهخامهح راخمأشلأ ًايذلا ريبكلا بابلا ىلذاد نم. 1

 ىع هلؤذادبو اضيأ بتكماقونو ةرانمام يي ىلعو ناعارمص: :بايلك نيميظعن يباب نع را وهو 2

 ةأغملا باب لخبادبو :اهبلاءاماءارخا صرفة قاس ايطاخا او :انةسرانأملا ىهاظإ كلاسلانيع ١



07 7 
رلادبعموحرملا بالو ةلوقيأمنودك

طمخبيشلاب نالا فورعاا عماجلا اذهاذحتك نيح
 5 2 يذلا ره

 هف نكسواه زيل> دباب مجرتملا ىفإ' نييفو.سلاب فرعت تناكو ةفنحلل ةسردم م 7
 0 هلايعب

حنلا لضافلا خبشلا ة« تام و #9 ناضمر رخاوأيف قون“ * هدالوأو
 1 .ينجيلا ندع نبدأ ب

لع رضح دج ظفحاذاك ارد امهفاباش ناكى فاعلا
 5 3 ردأو اوفا ل اوقءملال صحو رصحمأاءاماع ي

 7 ةينلا هتمرتخا نكلو ءاملعلاملاعأ كل ىف لال شاعولو يلمأو سردو فرامملاو مولعلا نه انناح

لايداجح يرثشع ىداح نينثالا موب يف
 دا كسادااعرولا ماصلاخيشلا تامو 0 ةرخ ا

 ١" ندسح خيشلاوخاوهو رهالا ب ردلإبهبيطخو سامح عماج ماما ىننلا ىمد_ةمانيدلاروننبا

 7 اخيشزاكو هلا لغتشاو هذو.ش يفروك ذملا ا:س> خيشلا هاخا كراش ة فن اةداسلا وقم يدل

5 - ررشع سداد تاكل ةليايف ون ** سانلا نءاع ينم هن اش يل البقم لكشلا ىو روقو
8 

غاا ينادعصلا لاذ نب مها ربا خبشلا لضافلاهيقفلا تامو
 8 نوف اعنا وذ زغبدلو ىفناا يز

 0 قريجلااح دلاولا موحرملامزالوسوردلا رض هزال|عماجلا دروودلب ال ضن ىلع كول نك

# ريناكو مهذملاب ءاتفالاىل وبو ةزغيماداعمثةبب غلا ءولعلا ضعب و هةفلاهنع ينلتو
 0 لك ف دلاولا يلا ل

لطر نب رشعءرادق» قاغيفرملازوالا نمابنا> ةئس
دلايف سانلا عفن جاحزلا يف هعف أ وهنهد جرخشفا

 3 نه

 ' ئوتالا ةناما ىلونو قثءديملا لحرا ىح كلذ ع لزب لو تاحورجلاو ضا مالا ضعب تاحلاعمو

يفاهبيفوتو#ريسنس>ًاراسف ىفاشلادبع خيشلادعب
 #*  تامو #9 هللا دحر نيعسآلا رشع يفةذ لاهذه

اج نب لكيه نب رصن نب دمع نإ يىلعخيشلااصا!لضافلاه.قنلا
 . ءالضف نمةعاج ىلعهقفن يهيونشلا عم

 . ناكو ةبلطلادبعفتناو ىهزالا,سردو يديابلاديسلا لعةءج لك يفثبدحلا سردرضحب ناكور علا

 . تي م دي

 : جمفلاعورفلاةنرععاروهش.م

 < ضعب يو عماب 0 هسردةقاحالامت نجصلاىلاج رخيفةرودقملا نمت ودرطيف هسردةقلحنم

 عما# ٍتط#ناكو هتعامجيةينادسااةسردميلا لقب نايحالا
  ةفرطل هتبطخو نيقارولاب ةيفرشالا

 7 نءرب#ناكو عندتلا فرعيال ل والا فاسلا جم ىلع ةمكشلا ديدش ناكوارا سمح جيبنملا رق 901

ا يفاسردلزنزالهناو مسو هيلع هللا يلص يجاالايؤ رلا ريغك ناك هن ًاهسفن
 معي 1 طنا ةعاجلا ةاج نمةيذمحل

نابعش رشع نما ”يف يفوآ *كلذل فدأت و ىسناكو كلذ هنع
 1 تر ىلعانديسيملا ةكدلا يلعةبسن ىلءاو

  ةدمثاكو هنلاءذهيف لورمالساب ىراقفلا كيب نامثعريه_لاريككلاريمالا ه6 تامو لف هنع ا

 1 بيسو هروب دءيعاادبهرك دوك ذمدقتدقو ةنسنيث الث واءب رأوان.ث لوبءالساو اس 4

 3 مهمايتح ر وك ذمسانلا نيب ن آلا ل ف .راوهتم ص[ وهوة ضد ءداما نم اهرسام ام هجيو ردم

لو نولوقيفمهديلاو.و متأيفو هبنوذر وب احن راهو رخ نا ولعح
  كيبنانعجورحةن- -نالفد

 و الثمرهشوأةنسب كيبنامعجو رذدعب نالف تامو
 : زباوهوا دخت كن حرلادبءريمالا تامو

 يه



 ' 7-3 3 ا

 اذاو مهمالك م هفيدمهاسلب هنورطاخدونطاناكو هموطرخم هلواننو بصقلا يفدص» 0 نوجرفتبو | 86
 بصعل ) ناضغمررمش يفامفو ( هموطرخمالسلاب ريشي و هيدب ىلع كربيئهو؟ اريك ذنبي ندورطغا 3

 ملو بحأ نم ىلع هدالب قرفو ةريبكلا ةلحلا يل اهافنو نانط كي مهاربا ىلع هرطاخ ريسغتو كبي دام . 7
 مناه هتحوز نم ضو هتنبا جاوزل مه 0 ليعمساريهالا عرش (اهيفو ) لم ءاقلاالاهل قب

 كلت ثداوح يف روك ذملامملابنيعبسو عب رأةن_-يفابجوزتناكىذلا ادختتك مهاربا مهديستناب

 ةعزانه كيبدارىم نإ. وهب لصح مهمل اديه لم ةناكوةححلايذ روش لا أف, لاكاذدكوقنملا ٠

 امهندب عقوف جياخلا س 1 ورسلا كيب .ليعمسأ نو ا نآدارأ كيب دايم نااهبيسو ةمصاخلا 0 ٠

 عرشو لغىلءا-اطصاف كل. مها ربااههئدب حلصلا فيه_سفةناك :ذ اهنم دلو داك ةمصاخمو ةححاشم .

 قرفو كببدأ سم فقوو ٍةحرظعة يلو يفدقعلام وب اوعمتحاف حرفلا لمع يف كيب لمعمل را

 اغاب خت لزنو ةريثك امايأ مهملالمع و هءادق | عهسفنب فوطي وهو نيرضارل-ا ىلع لداخل ومراحلا .
 ىلعةاش.٠ مهرس رادار الل ةراح يلا ىلدوامد:ءو كاي لمساتي اديس ال

 مأط يتح ك كلذك اولازي ملو مقامقلاو رخايملامويديأبو مب |دقأ يلعهمامأ اميجاوشف هناقالا بما دقأ ٠
 مداقتلاوايادطاهلاوم دقو تاب رسثلاو ماعطلا ىضقن !يت> كيلا..ىلا لثم هتهدخ ىف اوفقوو سلال .
 ةَقِجَْم ىذلااغأمهارباامج قولا سر رعلا ارفزمال ولامايأ تضقنالوةءوسملاةريثكلالويخلاو ' 9
 ىثمو ةليليا ى رك اوملان. ةفزلاهذهتناكوةطشقهنوم سو هكولعمو ءراتزعود كد ليدي :

 ردا ونلانمكلذناكفر م وح ةعاخهياعو ليفلااهف : ٠

 8 2 -2 ىفاشلا يعادعسلا ل نبت نب د حأ م خب كنا ةمالعلا نننتملا هيقفلاةئسااه ذه يف 4 006
3 

 1 خيشلاو يز» زعلاخ .كلاسوردرضغ اريغص رهزالام دقو ةلحلا برو 35 ةيعاح ماادلو يرصهزال 8 .

 4 ةرازصامزالمزاكو فلو تفأ سردو نه بة ريرضلا لعدم | ىوبدلا هديع خييشلاو ىنيجسلا

 ةكسأأو -- ةأم وذو بيغ لاس عملو بذجوةالووةنأ اددو حالص عم 0 رقلاةءارقب يلايالا ىو ءايوالاروبق. 1

 ءاعب ؛ رالاءويرم ع ىفملاعت هللا همجر مجرتملاىفوت #2 هتوم رات يفمز ؟ ذى الاد دحوالا خييشلادلاو ,

 ير وهجال ا ةيطع نب ةيطع خم شأاةماللعلا 4 .ةفلامامالا خب رشلا 33 ثامو ب ةدئهقلا ىذ ىرشع ندم

 يوامثعلاخيشا| سو د رذنرصممدقو ردهيرقىد.ادرولار وه>ادل و ريرضلا يناهربلا يب ذاشلا .

 يف 0 اي وا ىزب زها: خيش :

 ا كلذكو ةديفم نيلالجلا يلف ةيغاح و هباوبأ نم تتشنال عماج اب يف نحف 01 5 اوزنلا
 نيدود>وملار هدءاملع بلاغهياءعرض> دقو كاذريغو ثي دلع لط مم يفي :وقيبلا لعيفاقرزلا حرش يلع

 نبذلا نيلمتسملل ا ءاقلالار 0 ناكوداكري ازور هلضنب اوف تعاوأ
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 فلاو ةئامو نيم سة ئلس

 ”ثرزعاشاب دمه ريزولا رسم ىلاوو ين(هثلاٌناخْدحَأ نب ديجلادبع ناطا_لاامف رصعلا ناطاس ناك

 ريبكلا كيب بويا بنيشادشخو بهذلا يأ كيب دعاك لم كيبدا سمو كي مهاربااهؤا سمو ريكلا

 كيب دو ريغصلاك ب بوي يجر الكلا كيب دمحأو ريبكلا كيب قوطصمو جاحلار مكب فسويو

 كيب نامعو ريغدلا كيب نطضمو كيبنيجالو كيبراقفااوذو حالسلا قوس كب ندحو ليط

 00 ناوضر ةيدق كيب نسَح ةعدقلاتويبلائمو ىعميهازبالا كلي ليلخو ىواقرمشلا

 ٠ تح ااناقو يروباشلاكيب ناماسو ىواج رجلا نامثعك هن ن 1 رلادنعو ناد :طكيب مهار .اوامفاب

 ْ 2 قولا يدنقاليعمساو دوا واجدمحأو دونر آشي واجشابدح أل .تاقانولا

 هك لا انختك داو معاتادخو مر اغأ نمحر لا دمعو ىسمشلابرديدنفا نحو يسيدببلا

 - يهنلاورمالاو مهريغو وانمادختك مهارباوحالفلا ةعاسج ٍقابو حالفلا ادختكدحأو 2

 عالطا اة ذانالو كيب مهاربادلب لاي شو .هريد و مهرك ذمدقتملا ة ةيدمملاءارمالا

 ظ لخادتلا نعوزيهوهدالب وهدا ريان عت عناقو هتبب يف فكمشوهزئتءريككلا كيب ليعمسا اوكِبداسمهميسق

 0 ا ار مويا ذو ) اهيماقأو ةيكب زالاب ىتلاءرادرمعو .هديسس توءنم مههف

 | يقيرح 9 (رفص عسات ةعما ةليل يفو ) كبي فسوبج املا يمآؤ بكر لا لخدورص.ىلا جال ضو

 الو الوهمأيشناكو ماظعت ويب ةدعامف قرتحا تكاسلاةطخي ليالا ف صن يف كلذو ةيكبزالاب

 د وخر رمعناهر عورداقلااهارت رت ذافدضرأعابةرامعلا ىلعر دق ىذلاو تقوبر ةأيف ترم

 6 هنا ثيدخمر حد ومش جاحلاو مال ادع دمحاديسلاو با رغرمت ديسلا حاولا كلذكو وةميظعا رادايفأي

 [ . تاموةيروغلا قوس عبر 2 ) اهيفو ( هيلعتناك 1 لباقلا لينلات أر

 : 9 ماب رآنم نك امالا كإتذخأ ناظفحتماغأ ٠ نمر لاديب ,ءنامت 0 انلا نمةرب شك ةدعم

 نما مشكلا سي يتلاةباوبلاو تيزلاةلكوب ن ألا ةقورعملا ةلكولاواهولع عب رلاو تين اوما نوعا:
يغص ليف مهعمو دونطان :نهةعامج مدح ) اهيفو ) قوساا

 لل الخد ىئملاز طقرملا هبا وبه ذ ر

يجرغللان . ةرادحا رصقلا باوب أ ىلع مدخلا فقووهديلعةج رفال سانا عرهو ريبكلا
 مارد ن

 ركسلابعقو كمكلاب هيلا نوتأي سانلاراصو ةريثك مهاردهبسب اوعمس دونطلاهساوس كلذكو
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