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 رو 00 1

 : © تاكل 110 ووو »ع ينوو اوما رد ع 18

 0 0 م1 فوموعم اج روم نيوهو رجم <



 5 0 4 هنكمالاوهنمزالا ب اتك نملوالا» زل | نيماضم سربو 3
 و م

 5 ه1 7-2 ب

 : # هرخاآ ربشلارارس نايف لصفإلا 4
 « رهدلاتاقوايف تاديكاتلا نم ىرجت امف لصفإلا و

 | - لييللاو راهلا فارطاو ره دلا عاطقا ىف رشع مياسلا بابلا طا ٠

 | ثداو ا ركذ نماههاخادي و اةنكمالاءايسا نمأهعراضي امواىشاوطو

 ظ | « لوصف ةيالثوسر

 «لصفإ» اضيا

 «لصفإل مو
 ظ « لصف »أ م...

 اهروصو جوربلاو لزانلا ءاساقانتشافرتعنماثلا بابا
 #« نالصفوهو#«ةعبسلا بن اوكلاو أ اهذخامذدخابامو

 «لزانلاساىنرس د
 4 هعيسلا سك اوكلان اس يف لصف جام

 ىرجي و هب لصتامو_هقثاوطو-ليللا عاطقا فر شعمساتلا بابلا لا م١

 م«.
 ىرجيو هب لصتامو- هةئاوطو راهنلا عاطقايف نورشعلابابلا ف "م١

 «هارع

 #«ل 00 0 ١

. 

 دلما - كاع اصح اه عامل اهتم ىحيصسع ل 4: كا: اسفل لمع مناص د فات حش 9 4
 9-7 يب بب7بببلبلا



 م هنكمالاو هنمزالا باتك نملوالا» زا نيماضم 0 1 ميد

 «نومضم ف ظ

 اههيشاامو_ةركبو_ةودغو د رخس كذا ُْق رشم داش ف انلا 0

 تف » دهئإو

 3 ذايف_مالكلاو ايدو 3 نا فاواف نالوا كن !الائدز رقلاو

 # اههيشا امونامزلل اهو -اذاو

 « دودحلا ريغو نامزلا نم دودحلا يف لصف ظ مد

 -ماعلاو_ةنسلاو_ لوملاو_دغو_ سما لظفايف رشعياثلات بلا 00

 -دعلو  لبقك تاياغلاو_هب لصّتامو -ثيحظفلو هول واتامو

 «ةياكلا اذا 1 5 و. .دنقو طفود دكيحو لرازك ذو

 « لباقو ماعلا يف لصف © 4

 نمو«راهنلاو ليللاو نامزلا ءامسأ نم ىنثئمءاجاوف رشع ثل اثاابايلا بوه

 يا م دي ع اكول
 م ابليز تو تاقوالا بيرت يف لصفإلل م...

 يهب ىولبلارثكر هاوس فرح! ىفو(اش 1لاقاذام) ىلامتهلوق ىف لصفإل ب
 تا.يسانموتاغللا فالتخا ىلع ماي الا ءايسأ يف رع عب رلابابلا <

 «اهءج و اهتينشو اهقامتشا

 ركذوتاذالا فالتخا ىلع روبشلا ءامسا يف رشع سماملا بابلا ف با

 « يع ءارتبت رم كلذ, لم اهوا انا

 © ربشلاىنعم ف لصف 2 اضا

 « كلذب لصتامو هعاطقاو رهدلاءامسا يفرشع سداسلاب ابلا ف مم

 5 ملاذا مص صل سبشل سس م يحس سس ك0 و

 رس درع وصب »سيح ٠ دعو هي جمب

 لصف



 ١ «(هنكمالاو هنمزالا باتك نملوالا» زإلا نيمآضم س رهف 9 1 ' 4

 «فومضم#» 3
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 # ابيق ما

 رمقلا ل زانمواهيف برعلا فالتخاو ءاونالا ركذ يف سداسلاب ايلا 4

 ةراضاعدت ام زي وصت و اديك ارك حادا غا و ةنسلا لع لئصفلا همس

 ا 6 ةمفان
 « امافصو لزانملاءاسا ركذ ىف لصف »4

 ءاوالا تاقوا يف برعلا نيب مقا ولا ف التخالا نايىف لصف ف ؟ةيب

 « ةعيضلايف مالكلاو ظ

 9 لصف م.

 لوصف تاقواو مورلاو سر فلاو برعلا ىنم ديدحت يفميأسلابابلا» د ظ

 © ةنسلا

 ه.اتك يف ىلاما هللا اهرث لا دحبتلا تاقوا ريدش يف نماثلاب املا 9 ”0* |

 ( ججوربلا سمشلا لولح ركذ نما م لصتام نيبنو ةءاحصلاوهيبنع
 « رشعىنالا

 | 5١جوربلاو لوصقلا لعةمسةمراطمالاو حراوبلاركذيفمساتلابابلاإلا |
 #« ةبةاراأرك ديف 1

 يةسلاطلاوةقارلاىف لصف » || ٠
الاو مرملا ربشالاو دايعالا ركذيف رشاعلا بابلا طا || 55١

 ' تام وللا ماي

 ْ 4 ىطسولاةواصلاو تاد ودمأل مايالا وأ .ٍ
 « لصفإل م[

 ظ



١ 

 ك١

 ّّ ظ تنال د هيو

 ١ «هنكمالاو هنمزالا باتك نء«لوالا نما 0 2

 6« تاودءضمإل

 «اهماكحاو هنافصو هللا ءارسأ يف لصف 5 ٠

 * رح أ لصف ل

 | ىتس ىو ل: اكملاو نامل ن امم وإءارساركذ ىف ىناثلا بابلا 9

 لاق نم ىلعدرلاو لاءفالل فرظنامزلا نيب و>الا]ل وةىنعموافو رظ

 | لعل متشد بالااذهو «رخاوالاو لئاوالا نم قا ريغب مهما ىف
 اطبمو مهما عيف لا والالاوقا ةناكح وناكملاونامزلاةيهامرك ذ

 « ةممرا هلوصفو#« كلذب قامتامواهنمدسافلالاطبا و

 « لمن
 «نامزلا ةيهاميف لصف 9
 ظ # ةلابملاو ةريملاو ةدماعملا ةءالثلالضلا عا وانايف لصف 9

 | © هلبابلامضوامفاراصبتساه.فراملاو هيف رظانلادادزبرخآ لصفإ»
 ١ قلعت بارعالا نملوصفو راهلاو ليللانابب يف ثلاثلا بابلا ل

 ' #* فورا هو

 م« لوالا لصفلا»

 « رخآلصف إل
 4 رخآ لصف 2 ظ

 ١ ىدابملع هيبنتلاو هماسقأو نامزلا ءا دش اركذيف عب رلابابلا ©

  ج وربلاىلعارميسقت نم كلذ لك اشدامو اهلك بهاذملا يفةنسلا

 ١ ةانعلا او الملا روادلاو هلم والا ةللال# ىف لسالتا بالا >ا

 مب



 مماشسلل سس سس سس سسسصيصتس٠سا ١ يمس سس مص سس ص سس ب ب سما
 مس بيبي ببي بباب

 ٠ ١ ها ا و هنمزالا تان نم لوالاءزلا نيماضملا س رش 7

 إ

 ١ تكوعضم 5

  0«باتكلا ةيطخ

 ١  9ىلع يلا متّللا معن ىلعن الا نم ةهبنلاى الارك ذيف لوالا باسبلا

 ركذيفوةدورمرابخا ركذيفو يسنلاناسوراسملاو ليلا هايف هماخ

 لطف 7 دو ها ىرجناءفواهيف ب رعلاتاد_فتعم رك ذو ءاوالا ْ

 فراس يفو ةنسلاو باتنكلا نم ةببشملل لئ اسم باوج يف 0

 يهنافصويىلاعت هللا ءاساناس واهريغ و هءاشتملاو
 //  0ىلا ناسف لصف 4

 لسسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نعةبو صرابخا ليوان يف لصف وللا

 ا ءاونالا ف برعلا تب انافتلب ا مددو دمح امزأس وةباحصلاو !1

 4 2 اويلاوا

 # ىلا_هت هتور يف ةرخآ لصف 8 هيي

 لدتا ةامقنسلا و ا كل نم هب 0 لئاعم ا وجيف رخ 5310 1

 م« ةيبشلا ه 1
 نايبو(هنالا سر لعج مسح عاقل (ا ال وق نايبيفرخأ !لصف 75 ٠م

 * 538 لصفلاو هقلخ نم هسفن عا هللا لك اًملال وق

 يبات ادور ١
 5 بئاغلا ىلع دها شلاب ل ال دتس الا لصف ١ 2١









 « نورشملا بابلا » 4١ « ج(و)هنكمالاوهنمزالا باعك
 نانا 11007: 1101/7 417 1 طع روب ا 047

 هلي وهمطق يأ جرعد دكا 9 ,« نللا 0 0 ,هاتاسلا

 ءادغمجوأيأت ل غيلاو اب ب هس نا «لاقولاةرؤ ئ

 اخ و 000 هنِدع ِلاَقو © تا شِعأو ة هم ٌّسعاو ءامم ع و تايدغاوةيدجنا ا
0 

 مسايمووويويسسمسووووو بوي ل ا ااا 012 ببي 22-222222 : حس ك كور يح تلا 5 22
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 ٠ || لاةهتاضرةريضوتايشعو «

 هيتشاتايشعوا فيصتايدغ « هيما ةرايز نم ىرعش تيلالا
 ||» ةواشعوةوشعانانا لاقو تايدغ هور هريغءوينارعالان ا 4 ءاوراذك

 ْ هايس غدنع ك0 1

 |] كالا لا نوب باتكلا اذه نم لوالاءزجلا عبط مب
 ةماثلاىدامج 1 نمن رشملاو يداملا يف با ملام

 ةولص فلا ٍفلا اهنجاص ىلع هبرجه (١1؟) ةنمس

 نيذلا هباعصا و هل ىلعو هيسحنو مالسو

 هيكز سوف بامسعأ اواك
 نم هلواو ىناثلا ءزملا هولت و

 نرشملاو يداحلاب ابلا

 دجلا ا: !اوعدرخاو

 نيمل املا بر هل

011 ٌْ 

 ظ م



 « نورشملابابلا» « م٠ » « ج(١) هنكمألاو هنمزالاباتك 9

 اكل شارفلاي وا ناكولىا مجضالاد ورباها رم ىرجامو ةبرواةراغيف ؤ
 ظ « صلونال لظعا دبا ةلل ىا سمملد هلوق كل ذك وانخس

 ! ةاينوا ىثملاىلاهرمارخ +ااذارصقاو ىسمال اتاك لجرلارصقا# لاو إف
 أ

 ارممتا خو كلا رصقو# رصتممللهرصبا اذا ىح# لاق# تقولا 0 |

 ا هاريس نا هرصقناب نءلكهلاق#لصالا

 ('لاقو ذفتملا وهو اميج لاذلاو لادلايدقلا لولب ,ت الف تاب لاقت 7 ظ

 « لاق» كلذل مانسالدنأ ا

 ه6 رعش جس

 ا ىلا يسم مال راسا لل م ]

 ظ انوا كنا رفحا لاق 0 0 ا مويلا

 ٍ «ىرطلا ضير ثلا نما ركاياضراغ هتيقا لافت و« كل ض2 وهرب ايضمدقو

 00 هندغج رخل 1 ةركبةركبوة ودغ ةودغ# هتيفل لاو

 | ةحابصومو.لك ةحبصو موبلك ةحوبصاومو.لك ةيسماهتينا  لاتو ا»
 : هينارعالا نادشناوهقريفورارنلاق وروهئاك ذوراهلاءانف يف هت اوموييلك

 ظ جمع ص القلي نم نوها .* جمد ضي ,وال هللاو

 010 رولا دلل لس اا عر ازا نال
 ظ اديلاط عربا د نواخي و ةجسم يخيم لاوراع لاقدقو

2 
 ديص 4ك



 0 (؟)ةنكم الاوهنمز الاباتك ا اا مسا 9 86 نو رشملا بايلا 0:

 00 داو لك 00 ابنلاو ليللا ىلع ىف عن # 7 رصلاو» :

 ابيف 'يش *ال ىار راملاك ليقو مظلل ليالاك لبق( مب رمل اك تحبصاف)ىلامتهلوقو ا

 مر صلاك ليقو ىماغلا ضايبلاو سماخلاداوسلافاهضايب و ضرالادا وسلا ١

 «ليلداوس الوراهن مدا يف هتبارام لانو هيفام عوطتملاءورصملاىا

 لثملا فو« حبصلاجا.:دقو رجفلا لبق كلذو ةجابو ةحلبب انجاتب ا«لاقو» ||

 اوفرميهلو رابنلا فصتتا لاققدي زوباءاضياججابناو«نينيعىذل مبصلا جالا ْ

 «سباعن بيسمالدكنا وفصن الا لا ال لاق وىعمصألا هابادقو فاصنالا

 ١ْ - رعش -

 امودلاىربلاف كلاب ك زك « ىحضلا ةيمر هديحا,لادع

 ءضرالا يندناثهعودتو شربل و ىوساذا حدتلاىربلابىني

 مضل ريمجن | ىحسب رهشلا نم مو رخ ا لاق لضفملا نعهأ فلا« ىكحو ف

 «لضفملا,دشن اوءارفلا لاق متملاب ريج ن.اوهينارعالانبالاقو ميلا ظ

 (ظملاوروا -ريججنم ةملظىف « ةللاطبا واحبرف اوراغا ناو

 3 يمصاالادشنا و ميظع ممجالظملا و فئدلا ىنم»

 : ريج ن ةمأا ردد اتاكناو * ميليلو ميعب ليل راو

 00 الا تيب 36 مضع ىورورمقلا اف م ملط. اليتلاةليال اوهلاقو

 نئف نم الو س ًابمطقن 0 نوةلاذارحأب ناتو

 «ةعاس ىا ند اننف ىعس لاش برق نءالو هانعم# لاقو »

 مطقت ةبيود برطقلا«را-م برطق لل ةفيجكدحا نتيببال اع ,

 ظ 3 يك

 هشاز رش لزرع بيعإإ نا لاه مج اطار ليلا سلم « اا ندوا |



 _ نورشم نورشملا بابلا 9 « مجم » «ج(؛)هنكمالاو ةسز لا باكو

 ظ ظ ةءاسدمب ناك اذافليصالا و بف كلذدعب تاك اذاذ ةريبظلاورفةعاسدمب ||
 ْ 6 0 0 اماذأ يت 0 8 رعلا 0 0 وشهو

ْ 
 | كلن يف ضا-يلاربظو سمشلا تباغاذاف« رجالاو هو قةشلا روف كلذ دعب

 أ دشادوسااذاف * ةروسُللا وهف اليلق اددلا تدوس اذاف#«ثاملا ورفةرمحلا ||

 ناك اذاذه«فيضتلاورف كلاذدمب ناك اذافانج رعوانج رعاوانح رعوابرصقو

 نازوجاذهو ةءلظلا طالتخاورا,هلارخ !نممبرلا ىدهردلا ركذو

 #3 لاق« زراملا هدخأب وفنم 0000 الروزملا مرنم ذوكي

 #4 ارزاجردب : 5 را مظمك تنك و#

 اذا يشملانم حاوراو يشءلا نم حابرباوف رصناىنارعالا نبا« ىكحوإل ١
 «ىدسالا يب 1 ولا عيف رادش :| ورا ]م لا نمةي يلا © م,لعو اوفرصتا

 ِ يف ل

 أادا ران اكف ناطل- بلاو لودلا عر نالفل تمهل اه هبادل اقىذلا اذهناسو

 | باعلاو ءةبانك ف دسلا لمج هءافرعاشلاام اذ«ناطاس كرا

 ْ « تيبلااذهدمب لاقهاةلالدب داوسلاو

 حاجدنأك ل كار ىلنك رتف يت ثداوأا قاخ

 طاغن وةيحبرا ىا حابرنم يق ىلع يبا لامت يناعملا باحصا ضءب «لاقوإ»

 3 اناقامبرش ادهو

 ابر ريش 1 إ|ءو #* ةراظن مداوقلاب كتأردتاو ٍْ

 ظ

 (قاوفنماحلام)ن ارثلايفو نيتبلملا نيبام رادقمنامزلانم(قاوف)و

 ْ نددلا فيرش 5 يىضاقلا سمشلا 0 28 3 0 جرعلا سوماعلا يف )0

 مر صلاو

 سس || ب || سم



 5 عككنالا وهنمزالا باتك» « سب 8 «نو رشملا تالق

 ةم2- ّك :لإ م اللو هب هم 4 ةيشملا ءازح انمءزج لك لم هناك هن ازجا

 هلوحاع : هيودص مهلا 6 لان ؟ اشيملا مخضاولات 6 تاقوالا٠ نم هلودحام 00

 ظ تاّ ةدع اول غرق 0 ريغن مآ در هءودصق كلذكه.ومعفتاقوالا نم

 ةساخنو -هلاقتو نسح اذهو ريغال ءاشملا اف ىتلاةعاسلان و ديرب ءاشملا ا

 ةلساع سلا ٠ سما ى سمو: سما نايسموةسماخءا سمو هس ما ىسم و

 «لاقدءاسملا دنع ىا ةلزلا ىسم كاكاو ةسماخحبصمو
 قفر«تناوةسماخ بص نم « ةنظم لالا ناابكاراب

 هال منسكلا توزع رهو رييضلابهئينل ثوعس ف حال ١

 مح رلانم عطش و يف «# دالبلا كن رمضااذاانارب

 *«راهضواةيم نال نيعا# رح الالوةن «رمو#

 مس سسما

 يف تعراذااضمر منغلا كمر ١ مارق نموهو ريح أضم هتئح لاشو

 '' موءاضمرلا هتقرحا ل جرلا ضر حرتتفاهدابكاواب اب رنيحتفر ! اةدش
 هع اوقحسفن ىتحاهم وقو فة ريوظلا ف ال 4 مان ىاع ابظلازوضمرب

 . اهعضا وم نمم اوت تقواوهو# لاضفلا تضم راذااناض تادملاو داما

 * بو رغلل سمشلا فرضتنم دلع هتلعف لاستو * رخل ابامذإ :

 ا تءشرااذاهنا ىلع رسفو*ىبوأا قرش ىلا ولصلاذورخؤي + ثيدحلا قد#

 ناسنالا صعنا وه لبق ةو#ةلاهناكر وم هلا نب تراصوناط. | ط عوط سمكا

 كلذ سف نم يعببامرادقم الا زا نم قبال دير هناك تول دنعهقتر ظ

 « رجا رلالاق#* سمشلاء وض نم ليلقكى ثبياافشب هئيثا لاقت و

 اشدن نك كاف سمشلاو *- افشبوا ءافشالب هشرشا

 ناك اذافا ضيا رصقلا ورطة ا را نع 0 7



 يلو رشعلاب ابلا © #« مجد #« ج(ح]هنكمالا وهنمزالا باتك 0

 د ظ
 انته راو لد الا هكدا نحن ىأ* ءاثملا قم يم هنن لاقوا

 ا قولطملا انمهراديز والات كاما هاش ا ىاتهراطلااتحزاو اوت 7 ا

 * ىرخالا تقوود ىت ا "0

 » لاق ةان.سما ياا 0 ا لا 1

 ظ | تازنلا تان نم لن ةيقن ,0١ ارضقم تارورلا قرش معكرداف ا
 + اه ونانولقا اهنااإو اح :اصادقو

 ؟ لابعلاو لئاصا ممجاو ةليصاو اليصاو الصاهتسا ىعمصالا لاقو

 « بيوذوالاق#

 ظ 000011 كاكا و دفا ناد دلما كاسل نال يرسل
 007 ارودتلا (لادلاف+ لكلا اند ىحةودع هي ىدسالا لاقوا

 لعاب فلا ريغ ىف ع ف صأ ف ا سدا .صأو ادلع 2 توقعي لاقو

 «لاق#ةيشعلا ىب :.ءاده لك شعوانايش معمم فعوةشعوهبث رجلا .ثعةم معو رغصأك

ٌ ا فرطم 00 عدلا عمو 3 يوتسداك دق ليالاو ةيشيشع
 

 اوءج ماك مضعب 8 ليدل نار ماا ءاهاولا ةلقو «َ

ْ 

 55 طلع نامزالاق ريغصتلاو «لال رمل 00 ءاولذا

 ظ اذ ؟ى < كاذكو هدم م دا ف موق كلذ لع ثا رقتلا

 00 0 ظ نكامالاع 0
 هم سممم د هم جم ٠

 منالي أ اولاد 4 تاما او رع 2 ءاوريعلا 10 منالصا ىلعاليصا

| 
 ا
 | صملا هرج 0 0 -ىعضلا مدا رام( معو ) ةدعؤص ةيشاخةمثن ١

 ةنع قعن ذل ىف فب رم 2 ىضاملا 0 تاو 50 ل 0 3 ْ

 "همة سيسسسس 2. سسيسسسسسسل سيل بسم ل سم و وعسل سس ل قي سس جا 01 تح

00- 1 



 5 ج(١)هنكمالاوهنمزالا باتك 8م م ف «نورتسلا ل

 *لب ا ؟11 ليقلاةذا «

 ١ لاق 1 ةرثاغلايفا ولز.موقلاروغوراج | فصن دنع ةرجالا رئاتلاو»
 دقق اننا 1 7 ني ا 0 .انتلادنعهتيا ١ 3

 روووووووووووو رس اا

 ووجود رورو دير راو

 ! ا نيح 0_0

 ةححاذهف (سمشلاكولدلةولصلا مقا)ىلامتهللالاقو تداغاضيا تكلدو

 | «ةنوبنغلاقةح>ىديردلادشناو*لاوزلايف

 أ لوقاذهركبوبالاق هتحار هنعرتسفب رذملا يف تراصف سمشلا تباغ ىا

 ] ىاراهلاةارسأ ان رتلاقهاسفاح يك حارلاباءفداع هلو عتحاو ىعمصالا ؤ

 ١ اًضوح 2 ل تصحددقو سفشلا هد ذمدنعالا ) هعاشرا ظ

 ] 'ىلوالا5 وأص نم لفسأ «ىس ملأ ىلو الا رهظلا نيل ناكاذا كلاذواطحدو

 7 ليصاالا رصعلا دعبو

 ا تكل 53 ىت>هو ل ع 4 5 يمدو ماعم 0

 (ىفعهم اسوهيفتناىدلاكمولىثملاه ناو سماةيشع جك كتسا ول
 ظ ظ ةيشعو ةادغلك ىاايثعوأو دغو ةادغلاو ىشملاب 3 1 ءاهريغبدغ

 (ا)اه ء وص صب و رفصت نيح سمشلا انامل و الفط ءاشع هس 1و ظ

 ' تند اذاسمشلا تلفطدقو يم لفطلا تاباغ ضرالاىلعو» ديبل لاق *

 ظ نوعشلا نوح شلاكلافلاو نوفدملا زنكي هللاهمحر ط ويسلان !نددلا لالجةمالملا لاق(1)
 مث هل ا زْملا دل ىحضلا مث -- غوذبلا هد درك نم نأ

 ظ 0 ملام ليطالا 2 راكملا 0 _كولدلا - لاوزلا# هر املا

 قارشالام 3-3 ةورشلا<- روكلااضءااهف لاَع 0ك ورغلام ا ودحلامت ظ
1 



 ظ ع نو رشملا بابلا و 4 "م4 » جا )تكمالاوهسزالاباتك ف

 اا ا ا ا ريع ا ةيسادل مهدتماو » ||

 0 "0 الا حا دحر سما هررد|

 هه[ ريش جس
 ظ رو دنل اب ناجه مرق 95 ريحا رخاآ ىرم هناك

 ١ قيقحتلا لع ريجه ىلإق زاوملا لع ةرجاهاولاقاكو لوعهملا ىنمع ليمف ريجحلاو

 ١ تح ريك ذتلاما وه ةعاسلا احلاثمابواهم دارملا ناكفةرجاهلا تيانامافءاضبأ
 11 هاى تلال عا اسلاهيدي اول ريجملا موو -تقولا هيدارلا نالف ءاجا
 ! يهودن. باهلوتن قمل ايمانسالا قيرط ه.كلسو فوصوملا نع نعم طق نادعب ْ

 + اهبيشاامو ةطيقللاو ةممكلا ْ

 داو هدرح احلا رخآق ديرايلملاة رجاحلا يفو ىلعالا# يضم هنئاو 9 ظ 1

 قد زرفلا لاقدا رحههتيناوليلقب رصلا لبقكلذوةرجوملا ا

 0 50 ةأمنم ه اجه ن .رذغا 0 أ

1 

 .- 7 از ووو سص سوس ل ل رع ع ةعمسسمما

 قال ادا لا دكا 3 يا حلل
 هارهظم لجرلا ىح هنو ةريهظلا يف ل نالفرهظ وةريهظلا |

 رصبلا يمت معلا كذاك اذارابلا تش ىاه ىمحاو ىمح ةكصدتساو ف ||

 ريخصت هنا لعاذهو ليعف ىلع ى مع ورم واءاورو# ىملاضيف ف رصيدقو ظ

 ناك ىادكص ىنممو«دوساو ىهزا نم دد وسو ريهز لثم مخ ا

 ىعمصالا * لصالا ىلع ناكل ميعاةكص لبق :رارايموام اع كح ساشا ||
 ةلاقلادنعانانا لاو لالظتسالاو باودلا رع طملاو لوزنلا ةللاشقلا

 «جاجسلا لات« لا ةموقو لئاق لجر وا.تلولت دض وانيقم دضو

 ؤ
 ؤ

 نا



 . م لاقو#راهنلا 0 ماوت#رأب لادم ىؤرتو# مكسب ظ

 * راعيلا رح ف رانا لاقو ظ

 ١ ىداهقو بزاه :لاهحوقوراهتلار 2 اخنلا باب شق هتلفو# ضبالا ا

 | ههدك رتف كسأر لايحم سمشاا نوكي ىتح ظيلا يفراونلا فضن ةريبظلاو 1

 ا نادت رز ال6 كسار لاح مودلزا أهدوكرو ٍْ

0 ٠ 

 اللا اا

 3 أ ١ هنكمالا وهنمزالا ب اتك © 0 ِه #« نورشملاب ايلا :

 ١ ١ جرد ترن هلي ىف * مهفكاو انيلع لهتسامت

 18 ١ .ةذودوسالا ةنع اضقةغل ف نوجلاولاق راهنلا و )برطق حو

 ْ لياه ررظلا لبق وهو 5 رجالا طظيملا يفو _ةمدقم عى ىداشفا كا

 ا ليو للا لعت قوالنا رجحلا ل ءجوأب ف رجيمريشسلا ند كاهل ماب ماس ل

 3 ر مآ ود ل امو تلاع ىحضلا رك ف 7 | اذاو

  *ةرجا انما يقاواخداور>هاو د هر اراعوا ىاهعاو رجموموَقلا رع عه ظ

 ظ 2 تادجإ ىلع رماام لاش نكدلو لدا كاوا ا عرفيف ةتناؤإ

 .لاقيوءاهتاقترا قى يشأ مل قادهل اموأ لاَ ود«ةقانلا جات لوأةعرفااو ا

 أرق هسأر متو سانكلا نم هسأر جرخا ىلغلا مللو# 0

 ا يو هريهط ا ملط او ملط لاقاك ١

 ليلاس ومر هل 8 ل نأ ان الصااولحرت' ىتح ةريهظلاد>

 ظ
 ا

 ظ
 ظ روع : جاظلا 0 نم 4 0 ع 4 موضع و 3 ةريهظلا دنعو ةريهظلا يف هتثجو 00

 ظ

0 
1 
 ا

 بمقأت اصلا اه قرت ءس وأ < 0 َح اةدشوهوراهظالان م ميه صعن و

 راهنلا بهءيف تئنحو #3 ةضب 1 أ دع ١ اعوطت ىاةريغظااب اقعاو 4 ْ ا

 1 ع دقو تئجاذا أبفعمو اع تكحو هيأ ع كل 3 يىضمدقرتئجاذا ظ

 | # هم هنم ْ ٍ



 «ذ 0 7 م ميس 0 9 هى 0

 ١ هز :مو#* ةعبشو ةّدعب 0 تل لكاز عوفوهلوأ م د هعوذ مهم «ىكحفإل

 أ هع 1 زاد وهوراهن )| للم هتلاو لوا ا ءكاإذ إذ ناك

 /نيح 4 30 7 طالما قار ثالاو مول 0 تقى

 «هطالتخاو هواع وهورابالاو ىحضلا 00 ظ

 1 ولع ةودغ نال نافرص, الاه و : ةركبو ةودغ 4هتيناو ا

 كا 2 قا اؤارك وداعة تناو اوكي ملا)و ترككلا ياي اليف

 لأكاو را ايلا كل دقاو اتق و لوا ىف ءاحام ركيملاوأ

 * ىنم ولت ل يلب ىسرع ت ركبالا * 1

 «اضيا كاذ هلصا ةادنلا نوكيو#برغملاةؤاصباو ركب «ثيدلا فو

 ْ «ركتاوركب 9و ثيدملا يو * ةواصلالواريكبتلاو ميب رلا ةروكاب ةنمو ظ ظ

 / ىاركتا هلوق يف زوجيو باث لاقوهرابلا تاعاس لوالزوكيزركف

 ١ هللا ع ركع لاق ؛ مك عماسو ناد لوا نوك, ىتح ةبطيلتا ىلا عرسا /

 كلر لوقو# اب أمم فور 0 ءادتنا اهتلجتر اوامت ضتقأىأ ةدم ملا

 ه2 رعش ]وح ؤ
 فطن مركراكباوا لخنلاىنج * هناك ثيدحلا نركاب نهاذا ١

 راملاالءامدعبدي ريربك الار ابنلامتمامدعبانانا لابو أ اجلواتامحاسادارا

 *«لاوزلالبق كلذو عقترا اذااعوةمزاهنلاعت عتم مهضعإ ر ركذو*را ,نلاممجتبنا وأ

 ا ءا_حضلايفوهلوا 6 قارا 2 لب 3 فورا, لا فصل لب :كاذوراب :لاميفتاو

 د ه ركن :ءٌّلاق* دال ارةلاعشرا ني> كلذورأب ةلادش هتساو ربك الأ

 لظملابهسأ رو ناءالا ضخ ه اءاك رابنلا دش هب ىدبع



 66 ردتالا نيتاوالا بانك 4 5 م 4 نورشملا بالا د
 همييصسسلا مس سس || تس

 .ددودسلاوفو.عيلإلا « هيسشب رعب ل٠ 0 يع لا

 فك درعا مالا ايتلاا ا يدعالاوبىتعالاو_يسسالاو نيالا

 نم 'ىشب ىأ طاطش هنخال -2 كاع دبل لاذع طاطفغلا لاش ا

 _-خطخطلملاو ةللقلا ةرك باو لما ماو يكمل ليالاداوس

 يفةملظلل ءاسملطلاو -ءا_سمرطلاو -هوسغو هيد ل يالا ةروسقو ||

 نمايهن- ام راهزلاو ليالا ريش أيغ اولاؤو «اضيابايضلا نم ىهو باحسلا (ٍ

 ةملظال لامتو لظاىا ليالاسمدا لاو هش مومملاعشأتلاو مم 0

 * ليلا لطايملاطلتخم ليالاو*قدزرفلا لاق *ةلطيغلا ظ ظ

 نامؤربرجفلاوأ رحبلافت رجلرللا يداهأب لثم رت 0 ينارعالا نا

 «ردتبلاب كاليلا نع ىنكرجفلا ريوا كالجلا وهاعا سنلازو كا

 الج ليالاذختالاقيام اذهو «كلادمغاهاء>او رسىاكتايل دمتغا لو ||

 لامريكا ال دقراطتاف تت ليللااضياقارطلاو«اضيادمتتعالاعيو#هاطتماو ٠

 هليللا نمةعوق كتبنا كلاذك وةع د تضمامدعب ىأل يللا نم ىوط ك تما ا

 ا هنو رشعلاب 0

| 

 ا ل

 سبر يم لج 9 )م

 0 مترك
 , همجورأبتلا ع ا :رمرأ 0 لاق ل ا

 ةولص لمح ىت> ا : ينعلا عراط نوام ءايضوه ليلالاوءر 0

 ْ ىحذلالوا وهو 0 غءق انابالاقا مللوا ىحضلا هلا: زغو*ىحّضلا

 وع مَ ىن> زان 3 كول 0 سطااذأر اماف«ريك الارابنلادمىا ظ

 هياشراوابل .زراهجار دل حضلاتدارىدقوادارواي حضهتسا لاعبو سما
 «هلواىهورأ مااعرف كنتو



 «رشع ماتا انا الل 0 0 رطل اللا

 1 ةرول كاوا نور اسلع بالا قلانيحو هاشان 2 ْ
 ٍ وهو لالا نانجيف اناخدو هبايلج وه.طمسو هرود_-وهلودسانيلع ْ

 ' كالو كيلووام ١
 اذ تل راك ناو 0617 انتم داو لكلا رانج

 | لاق ا ا رحبلاو مولا ةءطصاعشلل ذك هطسو بالا ةمط ساو. ||
| 
 | ليالاو)ذ ارقلايفو* 'ىشنم مصوهيف لخدام لالا قوسو اهريب مطصا | /
 ١ شاطغب كتتجو صابسلاًا ده نيحومدقلا تأده نيحانانالاّقيو( ق ومو | |
 أ[ هتموحو ليالا عب و(اهليل شطغاو)ىلاعتهل وق نم وهماح القد رشا

 ! هى همظءمد_ط وعاأ

 ا_ةف دسو_ هحابو_ ةحابو_همللدو هلل ديانجرخ ىديردلا# ىكحو +

 باث نعورمجوبأىكحو_لبقاو 5 مو_هقدسوا|

 | ريجلا و-مجمالاو_دلاو_مهمالاو_لسبللا رد لهل رعالان نع

 هاو رتالنلاا قيلط توفنو هول نعول ةدالاوق ,عالاوأ|
 || -مييبلاو_فاكالاو_متقالاو غبصالا رة كلا دال يدم وببالا و ]

 ١-لحط او ساطاو- مخل و- بييغلا و ىج وج دلاو زوجي دلاو |
 0 : الاو_ سويط ياذا دنا كاوا ىحاسلاو 7 الاو ٍ

 -ىر ورلاو-يفا هلاو تا ملاو قسم انلاو ١ عطغ اللاو 0

 ا! «فدغااو_فدغالاو_ سلحالاو_ مما او_مهسالاو_مغالاو_رمسلاو

 12 فاوح كا ىملالاو_ىطخالاو قوز كو ىشلم ءلا_هلايسا # نمو ْ

 تلوجلاو_سوقالاو#ىلاو_تااو_ضاغلاو_م>الاو_مهلدملاو

 0 ا بوب 1 نم اكءلاو-سك 1 0 لاو |



 _ 620 )هنكمالاو هنمزالا باتك 9 4 #« م. # رشع عساتابابلا»

 | ماتتص لا نابال قطن اذا راطلاوه لإ لود مو كتعب و# ةئيعب م صل ١ ميقا ْ
 ا

 ا
 لالا مفرو_ه ءاإ طغانعليللا طشك لاق ودحاو م رصلاو_رحفلاو ا ا

 لاقو# ةم>م لا ]ص م,دعل لاقو# قل 3 ن< 5 اح:هالاو «هفأ ا انء

 اهو ءاوسةحسملاو ةمبطاوءأب | بالا تلد املا لبق م ىلا ةمرلامهضعب ْ

 ََْ حبصلا لبق شودحاولاو_داوسلا شاف همس .!لاقو*رحسلا نم ؛

 #2 ةمرااوذلاق* |

 اور الا مامن م 0 ءالان !لاقو ْ

 لجلا يىفالا ء الا را هولا ىنمصالا ار سكلاب ماملا ليل ةغل لك ىف :

 2 لبالاو هرم ب معأت لع تيه دقو هت 1 2و هز اا ليالابةءو#ليالاو

 ا

 موقلا ق 3 د .لوأ ليالا طا رفاو |

 قادما لوق امان« ءاملا ىلا ظ ا

 م وجماهطارفالانمحاصو # هنمويتاقتساوىجدريللا اذا

 | حرض حايضلابسحا اذاماحلان ال مسيصلاط ا رفا ميضعب لاقف هيفا وهلتخادّمف ظ

 ءاسيخانيباعرشز وكي ىذلا ضرالا .ىلعا نممدقتسملا لعلا طفلا ريغلاقو

 ' سمشلا عواط ىلارجفلا عولط نيبال لات برطقر' ذو«هلزاك هيلاقبسنف

 ١ ىلارصغلا نمو * ةرجاما هللا رالانلاناو لا 00

 ' ليفطتىلا رصعلاو رصئلاوه مل «ىشملا لاقوسمشلابورغلصالا |

 نءىلإللا م * بيغمال سمشلا تءنج اذا »* ونملاو *لفطلاوه وسمشلا 1

 | هتيلاو ثللاو سلملاو فدسلا© ميلا «ىلإلا فا اهتاىلا | اهم ورغ ثقو |

 ا 5 هتامارال مرت واسم هتيباو» اسلادنعىاقمبلاو دعا
 رس هلمصرم سس يووم بوس سل جس حج حج 1 ل دس ماس مم سصعسمسم ١ »حاسم ل ١ مام امم م يسم



 مس ص خخ سس 3-3-7302 مسج دس ممسسسسسسلا

 4 0 :ل! بابل او © كي "- ؛هنكمالاؤهنم زالا بانك 2

 ! لالا ىف ر وهتلاو» اليلفالا ىضما ذا كلذود#ه سهوتو فانا ينبت :

 نءاذ هو ةمطقئا« ليلا نمةموق تضم# ب وقع لاق«هيبشتلاو لثلاك ظ

 1 وف امدَدي ىالئالاا نم ءاؤهس ضمود ناكم ىلا هشاح اذا صلاه وقملوق

 ظ مسناام ةيه اسلا و «ةفصلاةورسلا هنمو عاسنالاو طاسرنالاهلصاوهردص

 ميرصلااولاقو# ليللا نم ةف ؛اطلا ةءورلاو«نيملادربر مر يغنم لاسطتساو

 و اهنالازب ٍاعمقواعأ مهصعب لاو هااةمحلا قيمها أءيمجو خا اا لوا

 ؤ * لاق هيح أبص نع مض:مدحأو لك نم 0 1

 ظ امض ا لو اناا تاء نيعاهن + تلرهاو ميرصلا اهنعىل لايق

 هرخالاقو#«.

 ' ميرصلا باميلا اذا ىنقرو * مولب ىتاذ اعل وت مالع

 هبييسن اا زجقلاةياعز نع 00 قثنا لاقو ضايبلاوروالا# قسيدلاو ٠

 ربي ققىتإس ضماذا كلذ هر هنا ىالي ا ازغوهو ا ول
 وهو حببصلا طيمشر بظر مة ءاس لبعم لسيللا زي يجدن ومش ل اللا
 *تاوذوإ الاقوى دسملا سب هصلأ كلذو نانا 0 داو سيف ضاس ا

 عزفب قدصلا حبصلا ىرئاذاف «  هداوفتاب راضلا ب الكا فنشا

 ظ اهم لاةفرابللا طبخ نعل الا طبخ وشن ١ مليللاز وه دوسالا طيملاو |

 دو.الا طيللا نم ضي الا طيللا دل نيبت ىتح)َكارَقلا يفو حبصلا ط 1
 ن رح لعأوأ 3 ٠ يقلل (ظوود اراالوقكاذ نمو( رجفلا نم

 دقلغاو_مطسو ا 1 حيبصلا قيقادتلا ةماحو دأ# حبصلا لبق قوه

 ظ
7 

 ظ ملا الا ىدلا - ماو ملل اطاذا كلذ ادور .سدحو ةادسال سو |

 اه
 0 يداشو عصا صلان 0 0 0-55 كل لؤدهل واوهوهح 3-5 علط اذا

 حبصلا 5 )1(



 6 ؛)هنكمالاو هنمزالا باك 9 4 م١ يرععسصلل 2

 ارخآيف سايل :رم هأرتءوضل واردنلا ىعمص الا نعةناكحرصنو وبالاق

 ا رجفلاقو*«ليالال وا يف اهنمءوْض رخا 7 قفشلا تااكليللا

 / نمىتسا عطاسلاو اعوطس مطسو» قلقتاوحبصلار جفت نيحاذسهتلمفوا

 ظ فتم رقلا يفو ق دال دنعو قرفلاو قافلا دنعا_هل دا لاقت ملاطلاا
 *«(قافلا بريذوعأ )
 اضيا قلفلاو حبصلا قاف ريغو حبلا قرف لوةميع ب رطق «لاقو اج

 ىشان مالغ محلوق كلذ نموهنمأشنام ليللا ةئشانو# نيلبملا نيب قب رطل
 ١ ودشا ىهرلإلاةئش *اينا) ا رقلايف و اهيا 0 5

 ل تت سل ا سل صل يا ل ا ا ا ب2 سجس م ا ا ل ل سس ب سس اس ع حسم دس معص ج رص ا سم ممم - - يمسم لي

 للا ا

 | يب عارتجلا# موقلاطاون كلوق نمهةاطأ ومىا ءاطواهأرقنمو
 00 راجي لاقو# و هؤشانلا لثم هئيشنلاو ةةحاطأاك كسلا ؛مدحأ نك

 | ههلرقنم ضوألا ىلع توك رجحاضياةيشنلاوءاشنلايف اهاوحا اير
 ظ «لاق# حبصلا ميدصلا و هسف حبصلاد وم و*# رءادةيشنلاىدابيف 0

 ظ أ ههتر اتساو هن ءاضا هحاضيا ورجفلا حاضياو همي دسص هتبضايبذاك
 ١ رسىاةجلبانمداو تقناىا املا تحضن اهنمو قاتثنالاهلصاو

 .نينيعىدل حبصلا جلل ثلا فو جابناو حيبصلا جابتو رجفلا عولط لبق ةفدسب
 راق روع محلا طربا ذ هوض حبصلارم نيح ىارببلا دنع تنجو

 !ارمعلا رمال دحا لعالا) ١ 4 ةلغل لل نك ةترومدقو

 | هن ر رمال رجفلاو حمصلار ةسق هتينالاقتو لب :لامقوءىرينارافسالاو

 أ | ليللا سيعاذك تلمفو# رجفلا عولط لبق ىاطاظ. ابءاملا تدرولاسقتو

 0 أذك نع سد ليقةن مو»لبللارخا يالب الا سم ؤ لي ءالاءاسانعو

 8 كنثجو «احونج منج دقو ىلا منج كتئو*«اساغك تتح لاعوهرخأ و



 4 ج()هنكمالاو 1 مزالاتاتكو © مب 0 4 رشع عدس ساتلا ب ابلا 2

 ١ شطغي و اهطغهتسا لاقو المل رشا ةعاسلا وو 2 َىلَظ 4 الأ نم * 2050

 وهو ةوشعلبيللا 0 هب همرصن وهطسو ن< ارو : يا ىلالا نم 7 ظ

 الا نم مأتهو ىو ري جالا ىكحو ليللا نماته ىضمو#*ةعاس ظ 3

 » ظ مهمنغ نعاتهالا قباملاةوىلالا نمءاتيهسهذهريغو ب رطق# ىكحو

 نمل هد ىصم لاق و#«بهاذدلاو ا يقاباا نمل قالا نم لوالاوهو ميلباوا ا

 « ةميحهينال دشناوردص ا ليلا

 ده رع ةج- |
 روعذمدودلا رااطاهاك 4 دعاوى و لعد ليلا نم ىضعم ا

 ىوهىاليللا نمزا ورم ىضمو «هنمةفئاط ىا ليال نمءاوبم ينم لاقو

 نارك ايوا ىنم( ليلا ءان ا] ف تستقل نمعالادحاوف لاقو»هنم
 *«ىلذحل الاق«ىناو

 هد
 لقت ليلا هاضقىلا لكىف *« هنرم حدلا فطمك سمو ولح ظ

 « لبللا تصيصتدنعهتلمفو هاليلقالا سهذ. ناوهول اللاب صيصت لاقو

 را ىعمصالا لاق# هئثث نم وحن ىقو# هتماع_سهذاذا ىلبالا راببا كلذكو ظ

 نمردصلاوضامردصلاةرهمو#*"ي 5 لكي لطف ولا ةرببلا وهفيمتاليللا ظ

 ع ِت رم ىت>هتمخل باهذو هلي عولط هراريمما ليقو *رما,ءجوروزلا

 نمتارق ىلا لوا. نةاه.رمجو سمشلا هوص هيقن قفشلاو ةيداو سوفزبل ظ

 رحفلان ام ليللا لوا نم ناممشأاهو قفشلا هن :وييعدتع هتاف لاَ :وةشلا

 | «ليللا نم ةبهعا يلاقي ميلا نم م قي ةعاسلا ةبهلاو» ليالارخ 1نمنا خا
 فوصل

 لاق



 كلو (١ "هلم كمالاو هنمزالا باتك 9 4 هه سأتلاث ابلا د

 ش.ءلاولي الأ درع نسل كم لاعب صلادنعة رشالةءرش 8 تدهس ظ

 * معبصل ريحت |

 هى هنا راند 4 لاق 0

 يلشنلاوا للا :صغافر اا يبصي بهأ ب مق 7 ظ

 3 اهو لي الا نم ش.غبهتسا لاو رجفلا ليبقر أهمأ, حض مل هيف 4 :نتوغلا ليقو

 1 18 ,| ىف ةسوسملاو سوسيملا اماف شطغاو شطغو* شرغأ و لالا شرع 3

19 
 ده

١ 
 | « لظااذا ةيسمسع ل اال | سمسع اولاقو حبصلا

9 ْ 
 لا ١) ا

 ١ د طرق َن ة.ةلعلاقو#« ردا و ا

 سابعنز!لوةوهودادضالان أ ,ةىلو سدس ع معضعب# لاقو 1 03

 اسمسعو اببليل انمع باجتاو .*«. اسفتنانل سيصلااذا تحي, +.

 1 : *«:رلالاقو#

 ١ مسام قبل زاوعايف طراوق ل ةتقو قاستع نإ رفابت درو

 *« ىنملايف هلثمو ةملظلاانمهدا راد

 اني عال ليللا تاعردم ل ا ندد ريغمأب راو#

 ا

 ا

 | ا

 ظ *لاق «ةولصلا 00 اقةحابلاو ْ

 ظ |
 000 دعو ا ليال نم نرهو ى 0 هنثح رضن ل[لاق

 | «ةعاسلا كليف راص لجررلا نهواو * ليللا رد. نيح نهومل مهضعبلاقو

 'اولةوهز ردا تبان مامد وم نسير را دهاسدساو 2 السلا 9
 ١ ويني نان ردقإ « لاق نك كا ةسماب شاول ليلبوملا 0

| 
 .عاطقات تح ترس« لاق#مطقو ليالان ع دره ىضملاقو# جوعا لدالانم



 رشم عم بالف الو 0: «جم»ت ؛)هنكماللاو هنم زالاب انك

 رصضنلا لالقوزاو وجا ياملياد «٠ م: فض من الا نمز وجو«هعروا هل

 | لوايفا 000 الأن 11 يسن ييطسبلاا

 3 محفلانمذ وخام هناك واضباا حا وهتمألفذهذد ىتح ليالا

 تيمس س انلام و ىلا سمشلاب و رغنيبام ةمحفلا ىلا رعالان ا « لاقو »

 قلتم قيس نر الولاة ردسالا سوح لبللا لواو اه طة جفا

 ا مهتليل نوريسيف مونع را نكسيل نومحف اعاو مبمحئيفرحالهنال كلذو
 507 ةقايشلالا 0 كالا رب ظ

 تس ىلا ءاشملا ندل نم ءاشملا ةمف ىرازفلا اصول لاقو 1

 ْ ,ةموىالزللان م حقد ملأ اجو *لي 0 00 كاع اه ليللا

 ! 5 ةئائسو < ليلا نمةيصودلوا نم ةعءاسئا ليللا نم هعزد تضمو |

 لاللانم ةعزج تي ليمفاضباا هرخايف المغتساليالالواىف المعتسا

 * ليالا نمةيص تب و

 , يوهىا لسيللا ن«قبط ىضمو# ليلا ن مةفدشب هتنارضتلا« لكحو )

 ىان رحس لعاب« هع زل ىىااريحسءاجوهةمهدبةر دعس ءاجو هنم

 .ماللاو فاالاب ربا كابط لوف بر كل 0 ردلالاق«لعالار 3-3 للاب

 أ
 لولوه .ةأوئنن : لو رحس كتئجو نإ رحسلالعابو ةر ه ردعسل و رحس كت ةحو

 انانألا بديلا مالك يف سيال !ةء ءالعلا نبو رمى أ نع ءىعمصالا# ىكحو ا

 ظ

| 

 ١ * ىصقتسم ىضمدق ههابشاو اده مالك ااوالصاار دعم ظ

 ظ ىقو*هلوادنع ىاحبصلا نيت كوارع امانا نولوق اانا ظ

 هنمو»كلادب يااروشج رش 'ح,صاارشج دقو (سفئاذا حيصلاو) نر هلا ْ

5 
 يسم د هج علا

 اديإ



 « ج(ه) هنكمألا و هنمزالاباتك 9 4 0+ ظ# رشع ماتا هدالاو

 ظ هسا ىنح او لاط 7

 لع هيطعاو ق قا دبلاىلدل ثمان كثرلث كل: لالي : و ر*أبا تعمسو # بوعي ل

 ليشمل لككلاو ىعحضلاو) ىلا. ةلاق ع ساوىلالا جس لاو ةمطق ىالام نم

 ءاوحس ةقاب و ىج سا ريعب وكبك أسلاةئيللا شو ءاوحس هلذو حم امولاتو

 ' ىعم وءوده رجا وءده ىصمو ءالما ميمجاو ل لا نم ين ضملاةوةماا

 0 وة 200 نءعيزهى 6 ا الام ن< 1 :هولبالا نم مضي |

 ٍْ عزم اوجرخىااوعزمهالامتو فصن لالي ءللا نم مم زل مهضعب لاقو وع ْ

 ظ هيلا نيشاابلي الانم شرجو*ل يالا نم

 | ليقلا نمن شوجو ىلإللا نمش وجدمب هنثج ءارفلا ىكحو « بوتس. لاق ل |

 ' ليلا طسو نشوملاا مبضمب لاقو «رطا ىلإلا نمنشوجيف كيدلاذاه لاق#
 «ةم رااوذلاق#

 هيكازك تي راهيشاو و قالا نه ان ىعم دقو هاي هايس مولت

 ه4 سا لبس « رمان ١. لاقو# ظ

 «انيبق انس أبلل شاوح ه« يح ىد يف أهريبص * يضر

 ا الومت ىك ليالااذهنش او>*لاقو ةمطق دعب ضرالا نم يا

 مارضاق ليالا داوم نم ةيقةملاو اضياةمبجو ليللا نم ة همر تيفو ظ

 ْ ْ ساق[ رعش ليجح «دوسالا لوو

 ٍ بم ل كندلاو ةمهج ب ارك !ءاينط ةويتز

 | قتشداهم ةرا ةر الاهم اةنيبجةنللا لها ضمب لاقونونلاب ليلا ن نمةنبج كو

 ' ميلا لبق 0 د ا مهضمالاقو ٍْ

 ا ىلا هلوا نم نكي ل للا نم 0 و ىصمو نب ءدح اومجتهاو مهتجا اهنعلغفلاو ظ

 ةسشي يس همست تسجل: ء...د سيسسسستسس٠سيسدسلل



 # رشع مساتلا بابلا # 4 مع »ف « ج(١) هنكمالاو هنمزالاب اتك »

 1 ةعاسلا كلت يفهطدادروا متعو ماع فصو سبتحم نطب ىامناملها رقزاو همتعاو

 بك او ةمتعلا لبق ىبصلاقبعا ةمنيلا اناةمئيلا تلاقىنارعالان ا« يح و ظ

 ناك نبال ةرغرترثك طولاق جورفابلاهبشن ةلقب(همنيلارهةكالاق وف لاهلا

 ظ ريصي, ال يصلا نا كاذو يصال لجمت يردلوةعراضملا نمانبل ترطا 8

 دنعو ءاشملاةروفهتسا لاقي ةمتعلا دنمف ءاشملا ةروفاماو# تيظاىارللاو

| 
 ظ مالظلا سل مهتيبا هديبع وبا« مهراوالعاذا مالظلاراف نموهاعاوءاشملاةروف

 ْ هتاعفوا ش اهدعب و ءاشعلا ةؤلص دنع كلذو ضرالا.مالظلا ليل يملا

1 
  هحنحو ه_سمدو اضيا مالظلا ساغدنعو ثاملا لئموهو مالظلا سا دنع ظ

| 

 ' «طلتخا نيحو طالتخا يف ىالدالا قسغنيحو ليالا قغيفهتساوههقسغو

 «(فتقواذأ

 ْ نمليالا سدنم لاو« قسفلاو مالظلا سهذاذا تح بسمك 4 لاقو» |
| 

 ْ »لاق س دانحو سدا_:> عخجاوهتملظو ليلا داوم ةختشومو عرس ةلعا ٌْ

 .ةرتقلا اولاقوم ةيرادخو ةمخطلمو ةمهدمةللو اسدنح اميره نمتكرداو
 وكلا و قرم نسم لات و ( ةرتق امهر ؛نآرلا يف ورابغلا عمةملظلا

 ؤ «لاقدسورجو سارجا عيمباو مجسم ريغنيسلاب
 يسف تعفو ىشعتنذخا »© س رجب تكراماذا ىتح ظ
 « لاق# كنعا عيمججاو كننعو ىلبالا نم كنعىضمو ظ

 سمقأ ةماءنلاككنع ليللانم » ميفاخونوسماب ىلاسك اوما

 ىا



 -"طِ ج() هنكمألاو هتمزالا باتك د 4 مبا ف مدع <>

 ظ موجنلا نم ليمف ىردو ىسركلا يف ىس لا كبش ةئ6 نااموةر سل أهدعب

 .عقاسافاب 1 وكلا ر دلا مي امفادتم ريسو طحن كارد "لا ىراردلا'

 ليف مالكلا يف س !اهءالزمبم ولادلا ضي نازوجالوهءوضفعاضيفاضقنم

 ااوؤؤو زوار اهو ارهلاقي 9 وهلم غشا 1-5 لاثمو

 ' ريغتهةحا| فردتاىلا ابو سم هتام>اذاىردزوح.و هتطسن ىااط اسهل كَرِهَ

 ا تاان رفعت وز رووا لج ف لا وا راتك ةملك لا الزيت ةنيسللا نالقيسنلا

 ١ سمشلا تب رغومجنلا مدنو سءشلا تءلطو هللاهفسخو رمقلا ف خو ْ

 تاازاذاءامسلاقايرثلا تضر عت لاي واضيا اذص هم فخ ورمقلا(اراغضو'
 ا

 علاق «ايرتلا تحءحو ف رطل خللا ىلا ايسسلاهس) و نع
١ 

 ةرغلا لاو براغ نوع ايراكدناوع ْ

 ظ رجلا انساذا بايثلا'نيب اه. اه راسة تناك و[
 رك ْ --14 رشع مساتلاب ابلا زهجس

٠ | ١. 

 ءارع ى رخو هبل متلامو هقباوط وليل الضال * 3
 ةمتلاىلا سمشلا ةيوبيغدنع نموهو ليللا لواهتلءؤ لاق بوةع «لاقإل 3

 ا ١ 0 7 م

 مل | نمةوشعدعبو ءاشعوامالظ هتسالاق وةمتعلا ىلا ب رغما ةولص نم ءاشملاو
 8 2 ا : 1 ا

 دوف | 0 وه رخ :الاءاغتلاةولص تقوةمتعلاو ليلا

 دعب ىللا_:رملوالا ثاثلا ءاتلا ن وكسب ةمتعلا لاقت و ةمتملا لبلخا « لاقل

 7 و ةعاسلاك لن ف كاهضزوتلا 3 اوتملاو ةيتلا ةالس فعال هدو

| 
 نيل 4 :ةمتملاو 4 همدعو ةمتعاه انيلح لاس وا جمعا ' ماتعتسا ن م ةمتلاا هو ْ

 ا

 كلذلب 1 دقو اهلح تقوءاجاذا ةقأنلا تقافا لامة 4ع اتملا كل هل قرع ٌ

 ءارقوتعدقوهديرثىشلا لف ةرعسبتحا اذا متعب متع ىىمصالا «لاقوإ» ظ

 ايلا كلل 8 يو رثال تن اام سدشلاو لام وصي ( اذص ) سوماقلا يف ()



  رشع نماثلابابلا»' 6م, ط 6 ج(:) ةنكمالاو هنمزالا بانك ف

 #3 موهسلاةولغ نموه لاعيو ٍإ

 | ةدالقلاق يلاممتيمسهبو»حضلانيعسمشلا ليلخلا لاق «(0) سمشلا |
 || هنمورظنلا ىفادعس تن اك ناو راغملا يف ا الة سماشملا نم وهليبقو |

 ْ « هنوادع تريظاذان الف ىلسمش ظ

 ( ضاييلاو نسملا نمنوكيورهازلا:ىشلا نمءاملاحتش« (:)ةرهزلا )طا
 # ىدابز كبت رهز م وق هنمو#*#سمشلاولالثروهزإاو « امج |

 || نموهو صقر اك نيملا ىأ صم يفهن ال بارطض الا نم# (ك)دراطع

 || هنالهبىمس نوكيا زوو درطعرفس كلذك وديعب يأدرطعءاش روق

 ١ ةدعىاكدنءاذهدرطعلايةدملاةدرطعلا واهل هدعهناكف سمشلاق رافال

 ءارمقلايفهتبلطاذا"ىشلات رمقت لابو ضايبلا ىهوةرمقلا نم# رمقلا

 ةرهاسلاوةرهاسلابف سخر هن ال( روهاس) رمقلا ىمساعا ىبن ندا لاقو |

 رمقلاناكلذو ةماسيقلا ضراينا( ةرهاسلابماذاف )ىل امتلأ لاق ضرالا

 رمعلاروم براق لاقو*سمشلان يو هنساهزح>و ضرالا لظب هفوسخ |

 «دشن اور وبظلايفهولع
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 1 _ « جم)دنكمالا وهنمزالا بانك #« مد إط « رشعنماثلا بابلا ابابلا»

 ادءاءامسلاطسو يف ةرهزلا قر كاي ذاوهلوايلا انعازازل كك

 ميقتستفسمشلان + عرسأ اما كلذ وابفلخوا نضل كر اهاراغاو

 0 9 تدعاس 0 9-3 ريصنتو 0 0

 م قفادا ىه ا ا امد نيب ريصتف

 سان ىف 0 00 3 3 ا

 اذاةقانلا تاحز 0 الح لص لحز نم هق 5 7 ورع ا

 ف رعم لحازو لحا زنع لو لءموهو تزرع واه ريس كلاطأل

 | ىرشؤىرشلا ةوانامكَرا ا ١و قريلاىرشنموعو © ( (؛)ىرتشملا 1

 9 كلا تدمس هنموددشنو ل اذا ىرشل ىرش لاو ام قارس هنمو

 رت لوقىلااباهذ نأ رشلاباومساعامهضعب لاقو»#ن دلا يف مددشتل

 ظ *(ةنملام ل ناب مهاوماو موسشلا نين :م ولا نمىرتشا هللاذأ)

 || ير رولاميرسر حش خرألا ا خرملا نمل يقف 4 (هرخم رأا 9

 ا هيينزوخ ؛ناز زوجمو رافعلاو خرأ كسا را رجش لكوف م مهلاثما نمو

 ظ ا رلادعب وه هرلادمب وهو الفلل لم( ةوددف ع ,رلآف يفملا مهلا رأ را هنم 0

 ظ خلاد 0 هرمع اف دارم ا 0 ةدمرهاو آ١بحاضلاق )00(

 ١ ىرتشلارودت دم اذ أهيف ف و(؟)- نيتعاسوام وا نيسحو 6 و ةلام ميسو

 .عيراوام وا نيثالثو نينلاو ةئامثالثو فال ا ةمبرا هرم ا

 ١ نين 592 7 نم شملتلا 50 خي راارودرهاوجلايف مر ةعاس 5 هر

 إ ْق 00- 1 ةنع وع ندلا ف 0 ىضاقلا ١7 ةعاس ٠ تا

 هل يأ ناك امنلا نسبا فذ (ج) مهسلا شير ةذَقلا سوماقلا يف (4)



 «رشعنءاثلابابلا طم محد ط « ج(١)هنكمألاو هنمزالاباتكوو

 «لايل ميساه 1 0 ملا و اع نماهاكاب :الكلذ

 هفرط مف ةرىانالف فرط لاقت ودس الا انيعامهن ال كلا ده تب اير فلاي

 «لايلثالث هءوو# ترطيب ليللارخآ نم ا افا

 ةهبللاءو.الوانولوةو لابل لميس دومت هءونوهدسالا ةهبجم ةيبملا جا

 * لبابرعلل تناكام

 يف م ضماادنءرغ زيذلا» رعشدبريز ليقو هلهاك ىادسالا ةرز#«ةرزلا»

 ينآلثلا نمار ,زلاو يعابرلا نمر ز نال ومصير اذهو شت ىادافق

 د الا رح فانا رختاهتاك تةثلاوه وامؤللانمنانازل اكسو |

 «لايلميرااهءووهدسالاةريزءضوم يناهكردس نيعلاىأرنال طلغ

 فرصاودارا ليقو اهط وسب ف رصنيدربلا نال كاذب تيمسو «ةفرصلاو
 لصف نرءرتفت امال هدلا بانةفرصلالامت و هربظ لبق نم هسأردسالا
 باىعالا ضعب نع ييحولايل ثالثوهواهءونيفزوجملاماياو#نامزلا

 * رعاشلال وق ىنم٠ولاق هنماتسيلو هعمزأي رعدصضالا نانا آالاقدبا

 دتكلاوةأ كا وادب همر نشالا ماعلا ك ًاراذا

 مجرف دتكلاولاقمت هقلخ نم ايناس نورك نازك نمار اكل ار ناو

 «لزانملاهذبفهماخ نموهامرك ذىلا

 6 لصف زوججس
 مجرى | تنقال تلا مف ستكسلا ىو اوجلا نشكل ا< 5 اناو 9

 سمشلا ممةمبس يه وأ سنك ىلا ى اا ناك اقف ربيفاهما سنكلا ىنعمو

00 

 اهدحاىر رايب سمشلا نم عرسأو ب ةسمشلان ودناك امو سمشلا نمأطبا

 م



 «ج()هنكمالاو هنمزالا باتك» « ح١ 9 «رشع نماثلاب ابا
 ههقنعن ع ةرصاةمقنملا ليوطلار ثاطلامنامو |
 | لايلس مخ اهءونوةط وسبمو ةضوبةم»«ناءارذهلودسالا عارذ « عارذلا» ||

 | ىرسيلايه ةضوبقملاو :رزغدومتدسالا ءاونالقاوهولال ثالث لبقو ||

 | ةروص ل كو رمقلال زيبا وةينونملا ىهوابيلعىرخالا مدقتل ةضوبقم تيمس

 | اهنال بونجلالياماهرسايمولامشلا لاما ممايف بكاوكتلا ظن نم
 | اهراساىلع بونملاو اهماعا ىلع لاثلاف برامنلا ىلا ةرظاناهرودصب ملطت

  اعاورا روزانيملا تاذاهةو ليللاب مبا ىتلاءوجنلاو لئاقلا كلذو ,مدقو ||

 «لاق كلذل بطقلابا_ممةفا طااهساع ءالعاهراروزا

 ْ راب 8 رنلا “ال اورو ابحت كاك اناا تدناعو ّْ

 | «اينس ةرجملا وروبعلا لبا ىتلا يهو ءاصيمغلا عارذلا 21 وك «دحاو 9 ||

 | اهيكوكل لا وءاصمغلا لاةيفربكيدقو صوعغلاو ءاصيمغلا يهورمعوبالاق | |

 ظ * لاق# ءازوللاىفرخالاو عارذلا مز مزرملا ىلا ثلا رجالا ْ

 ظ مزرملا قنخ اذا تنشب * مدار اموص ةحئانو ظ

 ا لبس لعونلاب ركذدقو هلءوالا ءازوملا مزرصو# مزرملا عشرااذاىوربو ٠
 ١ ل اة*نيرعشلا ||

 روتثىلاون ادعى تم « نيم زرملا ىرجكاتحارىرج

 ا هتعس وأب اعراصف ليهس ردح اف ةعمت< طك هشلاو فيض أك مثداحان ٠«.مق ٍ

 ا ثصمن ىتح ليه-سدّوفل تكيف ءاصن محلا - ِتماقأو ة - ركاهيلاتربءروبعلا ُ

 « فمضو صق نيملا يف صخغلاو ظ

 اهاكدسالا اهطخعةطخغ اهم ” الو دصتلا تءءسو بكاوك ةب الث يهو #« ةرثنلا9» 00

 ا ل لاا ل ريس ببييس- نيس لا كيور وجنو رث6هعارف رد دساالا طيس ول و هو ب أجس ةمظق

 حل
_- 

 - عاج ١ دج ء ام - مع بيع يه يس حمار يسم أ



 « رشعنماثلابابلا 9 «م١ » «ج(١زهنكمالاو هنمزالا باك »

 | « دو# ريغ |

 موزعه امونا ريدلا هناىلع تلا لاتسااذاةاطةلادرو مهضعب  رسؤدقو

 حد لاقاعا مهضعب لاقو#هنونمي حدى لا قفخ نيسحاذك ناك مهمالك نم

 دس موا وءايسلا مد اجع تيس ولوغتو رزغف ايرثلاء ون هءوأ : لصتالاذا

 كا عل «ناردلا ب 5 وك ريدام لكل لوةتا ليقناف# ثينلاعدا ّط

 ناك ناوهل الع ريدي ىت >مسالاب هسنج نيب نم 'ىشلا صنت ضدةهءالكلذا

 يفسبابعن ا وقكاذىلع ةججامعي ىلا 0

 «دشلاو هللاد.ع

 قاحءامننا سأرلا ةقىلع « ابنك ايرثلاو افاستعازدرو

 ىدليطالا قربك رمال “وايلر دايمرات [كظكدي
 لجر لعن وكت ةرباد يهوةءادلاةمقجاسم .ثنكلذب ثيمسو« ()ةمقحلا 9

 بكا وكةيال يهوامنومءاشتاوناكو عو#م س رفل ات و بنج يف سرافلا

 يداورتسريفالااطم رنوركت 5 مر نا هدو رك سار ليس

 لح رت سابع ن]ةلاقمو ةةنيتمر اعف ةثالثابتالوفابالا ع سومروكدن ةزؤغ

 «ثالث يهووءازوملاةمّتهامنم كليفكر هءايسلا_وهتددع هن أما قلط
 مهوقن هريسالاكلذب تيمسو رسالاءازوللا بكنميهو# ()ةمنهلا 9

 ْ ىلع فاطمنم مممدحا ولكناكف ضعل لعهضم ا وهتفطعاذا يشلا تع 5

 ثالثوهوركٍذبالاهءونو رصقوءاونلاوهو قنعلا يف مسملا هنمو# هبحاص

 ةمقحلا نم اه رصاقتل ةمنلا تيمس لاو ءازوملا ءاونايف نوكياعالايل

 ةريصق تناك اذاءاءنهةك الاق واي مع ةطحنم| هني يهوةطو.بلا عارذلاو

 فرش رمتل] سداسلا لزعم ةمنملا (:) رمال سماخلا ل زيمةمحلا ()

 منامد



 «ر نع ن هاثلا ب ايلا# #«ماو يلا ) م ) هنكمالاو همز

 ظ 6 ا عنا“ ورم مز ولا ودلال
 ني زبرايلإو 2 باقو ةييدلا نطب لاقو ا وهو « اش ىلا ل ٠

 ا ٍبرذلاب ل زن اهلبق ىتلا محتقاو ةلزتم نعرمقلارصقاذاف « جرفلالزانملا |

 ٍ 0 هي ايرثلا ني تلاةج رفلاالا كلذ يرونسحت ةسلو |

 *« لاق «ةفيضلاامل لا و وسحتتسل وا

 ناردلاو مجنلان يب هعيضل » هتثح لل ريظلات رج زالب 1

 ءادحا ةمالغايعط وةسىا نيتمالعلاك اهبمالكلذد حسو 4()ناطرشلا 1
 نوسبلب مرن الط رشلاناطاسلا باصصال ليقاذ_#لو ةمالعلا طرشلاو رطل ظ

 اذك ىف طرش لاو اهم نوف رعي تامالع ميشال اولمج ميناكداوسلا

 ْ | وهومايا ةنالثهءولو عيرلالصف موج لوا اهو لبجلا ان رقابنا لاو ظ

 « رب زغؤدو#

 نيشوهو لال ثالث هءونو هلخلا نطيهنال كلدن سسوك عر
 هايرثلاءون عأطخاالا مهماصا|ءلقو اهرزناوءاونالا

 لف لا تت :ر ينفعل وهو ماخنلا جنان و4(ة)ايرثلا» ١ حجت 2-3
 * دوم ريغلابل س+اهءونوىر 5 :و ىرئِاه رطم نالكلل

 مجنالا كراحو قيتفلاو عيتلاو يفا- كلاو مبا 0 (ه)نار ,دلا »

 ١ اك> حدجملاو حدجلا ىمسو اهفلخ راص ىايرثلاردهال ناردلا متو

 هنن ليقول: )ثالث هءونو 0 0 الا لادا علا |

 رمقلاىناثلا ل زيم نيطبلا اضياهسيفو : بناقل لدا لت رشنلا(؟) ظ

 ندلا تي رش د يضاقلا ٠١ رمشلل عبارلا 00 (ه) كلاثلا 0 6



 «رشعنماثلا بابلا ط4 م14 ظ « ج()هنكمالاوهنمز الاباتك

 ظ 8مل لع ةمقةروص هنتر وصال علب ىحس مهضعب لاقو«هتاش مللدق انام
 ١ فاشكت |ناك(كع ءامىانأ ضرااب !ىلا هللا لاق نيح ملط هنال لب 0 ظ

 » ةليلهءول و 4هون يق نافوطلاك لذ #0

 ا ا ل ل لد ىجسو (#(١)دوعسلا دعس َ ظ '

 ا «دشناواهراموهودحاو يفابنمدعسلا نا ليقوةليلاهءون ومهيشاومشيعيو ||

 ارور د اثيغ ىضرا تّدبط ه8 دوعسلا دم -.كمجحن نكلو

 .ءايخلاةروصولاو ابك ازك ين كوكا كلدنئيسو# (؟)ةلحالا خس ج ||
 أ ةليلهءونو ها :عناك امءاولا نم ج رخيفءفدلا لبقيف ملطي هن ال لب ليقو ظ

 0 لا

  ايلملاولدلا ةوقرعل وب مهضعب و ىلع الالا فيو ( م )مدقلاولدلا غرف 2«

 راطمالا تقوىف نالولدلا غرف ىحس اعامضعبر كذو*ىلةلاولذلاةوقرعو

 رعلاب ل , عرس اغا مودل لاقو#«اهئام بصموهوولد عرفه اكفاريثكا نأ

 ا لقسم 1 انو كاد عال و لولا قارمبا مشت غرفلاو

 * فيرخفا

 ١

 1 ا
 عدشنأو ا

 ا
 نيغرفلا نيب تمرحاملاطدق د١ 0 ناوأ اذه اكفف رااب

 5 0 ولدلاك رحم ئنلاوهوزمانلا غرفا لاعبو

4 
| 

 ا
 ظ يقأ رملا راو لو ىلا« ديولدلانم ءون همس

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 !١ -سرفلان أ ٠ىحساو رمملل نن رشعلاو ؛ارلا لزنم 00

 | ندلاف ا حاتجىمسوردا نيرشءلاو س داسسا ال 2 0

 غرو



 مج (١)هنكمالاوهنمز الاباتك ط 4 س٠ له « رشع نماثلا بابلا

 ءاولا يف ةسدلو صور ارسم وس ةل وشل أيمسو طيررحلا اعده هوا
 ةق انلاقتو عفنرا لاش ىنمموهةملاكمرمقلا اك ليقهلزنم نعر مقل لد لاذاف
 لؤش اهعجواهسذب تلاشاذا لاش ةقادو لو ش اهعجو « اهنبل مفنرا اذا ةلئاش

 هدشناو

 ليالانورقفبصلا سبع نم « ىلروشلا نباذايف نآك

 * نائيضم داك كا تالئامعور

 اهمال ةدراولا ىمسنةرجملا فاهنم(ةعبرا) بكا وك ةيبامت هو (!' مامنلا

 (ياووةرداصلا يسم ابنم ةحراخ(ةيباواو) ب رشنابماك ة رجلا ف تك

 اماكف ةيئرلا ةلظم تحن وارئبلا ىلع نوكلىتأا تابشهاب|هبشل مان تيمس

 « لاق ام اذك مراواذك عبرا

 قايمئاةارنمو<زحامم *» اهماعنالا اهدييف لظال

 «ةللاهءونو

 سيل لاخعضوموهو_حباذلادمسنيب و_مامنلانيب ةجرف يهو# ةدلبلا ظ
 نذلانيبجاحلا نيب نوكي ىتلا ةج رغلان ا مش ةدإب تع اما و#بأ وك هيف

 لاي توايش: عردما سا ظنوني لحب كاين يد

 ظ ش 4 ةليللبقو

 جذب ىلاهءاش وهلاقي هيدي نيب بكوكل كلذد يمسو# جناذلا دعس ل١

 عدشلاو#ةليل هءونو

 هحاذلا مجنالا و غرفلانزم » فراء رقسمشنامظ

 بكوث الاذهوهن اشةلزدع بكوك همم مم اذلا نال كلذ ىحس يم ملب كليوهدس و

 هنعىفع ندلا فيرش دم“ ؟؟رمعال ن لا زيم هاو كا ىف 00(



 4 نشع نماثلابابلاط « موو ط «رس(ى)هنكمالاوهتمزالا باتك

 ردسلا اهءاضراىه و ة ريخ عمج ريخلا وءاملا بان تح

 «ءاملادف مقدإ و!

 كلذ ل ف رمل ضاز لعب ا 0 ا

 هءوو بسلا يفةلالكلاهنمو ةطاحالاو هو للكتلا نمهناك و ليلك الا ت يمس

 «هءاّمذ رفطر,دوملانا جن دشدازو#تارذنلا نمو هنو لانل ميرزا ا

 لبلاك الات اقدقولوزملاا ومار # مونمأبأ ىنثم لع نيف رطم ظ

 « همجماليلك | بك وك لكل مجهناك ليلكالا مج

 جاتنلال واو برّمعلا اق يفهنال ىلقلا ىحس رين رمجا سك و ك دا

 لا لا عولطو برقا عولط دنع 208 1

 د لاق#أ مونسحتسا هولي اهواي راط دع ١

 : دعسلابو سوحتلاب جلع ءاوس د هناءويلابرقعلا با و ريف

 ظ ؤ ناردلاوهو(روثلا اقرو(دسالا ىلقإ و(برمملاتاق)ةسعبرا(بولقلاو) ا

 اا 11 عا ديلا كاذو رتل تذل ال كلب تيسر « سلا أ
 |١ تيمس هوب رتعلا ةرااهدمبو ةرالاةلوشلا نومسزاجللا لهاو#ادا

 ترمعلا باق نيب كل ةرحاو«ةراالاةسعباسلاوة رف سك ىلإ لك نواعجي 4

 نيياموهو رخا مضوميفو# عن عضوملا ده ُِق كزانلام اظن مظمتف ةماعت لانو

 عطقانهاهواضارت نعال و ا نما أظن ض زرتعنف (ههنم 5 0 0 مهلاو ا

 لاب لاو ةناق ع لا دوه روملا يف ةيرالا ب 1 وكلا راس وردعلا
١ 
 ظ
 ردت :بنيح كلادف طوقسلادنعاسهأنأاب ءطقامافد#ط و. لا ف دخ اهةقلاةورذ 2

 110 011710101010111 اا النا تاس 10 لو هك ياس ؤ
 ينألاندلافي 0 يمادلا ١9 رسالو شع .ةالرشع عسا لزم هاو ا يف(ل)

 م

 دوءصلا مد



 #«ج(١)هنكمالاوهنمزالاباتك » ي م١١ » ع« رشعنماثلاب ابلا 9

' 
 لاق«ثيبلاةدمحادحاكامسلاههوسسلاقو مشيرا ىا كلمس هن الاكس ىعسو |

 * ةمرلاوذ

 ١ 2 بهنلاعنع رثفت !نابش * رشع نمناك|سهيلجر ناك
 شرعامل لات شعنلا ةروص ىلع ىك اوك ةعبرال زعالا كاسلاى د نيبو

 ةيش رعقليل هيلع تناب لاقت رثلاش رعوه موضمب لاقو#ءابملا ىمسوكاسلا

 ظ أ رعش قح 06 ان الاق
 ددبتماق ىلا تابو تءرش ' ©. :ةيشرغتلل هبلعتتا 1 1 5 ١

 ه كسامي المدب,ةمىاددرتم و: رطملا فت ىاتبرش

 ةيفنخ لزعالاكامسلانيبو برةءلاىنابز نيب بكاوك ةنالث ىهو 4 ةرفغاا#

 تاكا وينابزلانييدس الا يفآل نييريفلل وه كرملاو ء ءاودلا هلال

 | هزضيالاط لالا وف ةنالث اولاتفدس الا ءاضغا نم ممد:ءكامسلانالةرفلا

 اننا حا كلام الثو# تاَتسالاَو راهظ الاهنع مفاد بأ ذل

 (ليقوهدسالا فرط ف ىذلار ءشلاوهوةرفغلاع نيرهو دال

 | نوكيف هتيطغاذائشلات رفغلاةيواه ءوض صنم ماك ام ال: ملا سللا

 نودعيوةرفغلاط وةسدعب ناكام جاتنلا رش 1 0 وه 2 وءفم ىنءم فا ده ىلع

 «دشنأو ةليلهءوب لب ليقولايل تالث هئوو ادمسدب رمقلالوزدليلا

 نفعل معنا و ءازوملا نمداواه ا ١١تلخناو اي زثلا ءاون. ىلا

 'نمذوخاموهو نابك وك اهانرقاهوبرعلا ىتابز يمسو 1(4)ىابزلا»
 .ثالثاهءونوا4نراةءريغ هبحاص نءامهتمدحاو لكو مفدل'وهونيزلا

 ْ 5 دشناو حراوبلاهعم تمولايل

 ريملاو عانصالا هه تشنا فيه ِ ابراز م ىتابزلا تف نفزو

 صها وح>ا ؟رهملل رشع نس د كلا ليا )0(



 «رشعنءاثلابابلا »9 «م١٠ 36ج( )١( هنكمالاوهنمزالاباتك ف

 رو 5 تلماناذا وارماماو

 هج رشعنماثلا بابلا لحس
 اهدخامدخابامو اهروصو 00 1ك ذا ءاكسأ «قأف 2 ْق 1

 *«لالصف وهوةءيسلا نك انكذلاو

 2 حس سس ل2 حاسس يحص مسس حم جيمس طن

 ومان ب .(لازو-
 مسخ ا

: 6. ْ 
 0 لصف رمح ظ

 فلااملاك ىكاوك ةسمخ هو خم اودوحارصقلاو رصق ودع #(ا)ءاوءلاو

 نم باحس 0 ألظا تح د1 ااهونكسرف

 مزدثنا نفل

 اممويغتبانوا وعلا

 تيوعلو برعلاواهيف ىذلا ءاولالاو فاطمنالل ءاوملا# تيمسو

 ىوعب الو ىهنياملثلا يفو هتولاذا ةقانلا سأر تيوعو هتفطعاذا“ىثلا

 و اهروصوجوربلاو لزانملاءامساق ا
 ىوعنمنوكيناروجو «هتيطعاذا ةماعلاو رمشلاو سوملاتيوءكلدكو

 هلمفاال نولومتو دربلا ةدراط تيمس اذلو# دربلارتايفىومي هناك حاصاذا || م١
14 1 0 

 باوك ةسحاهمالءاوعلا تيمس اعامهضعل لاقو «ءاوالأىولوءاوعلاىوعام 1:

 هتللاهع موس الا اخ ئروعت بالك ةسخ اياك * 4

 بكوكلاحار يمس رخ آلا امسلا نال لزعالا امسلا ىمسو هك كايسلاوط || ني 1 1

 بحاصلاق وهنلزمال رحملا نبال زعا ىمحس لبقوهعروهن ول وه همدقت -_ 1

 هدشناو عارلانو داذهب رمقلالزيءاوبالا باتك || يأ
 لزماوكاسوذحالسهو م اهمرجز نادقرفلا رادتسامف

 لايل عيراوهومومذمهنكلريزغ ةءوودسالا قاس نيكامسلا لم ّزعلاو

 - نالصف وه وا#

 كالاؤرمقللرشع قلل كأم وه وعلا افلا رهاوح بحاصلاة()

 ش15هل رشف للطاخل زيمرفغلاو رحملا ن< رشع ميار ل زبه لزءالا
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 ٠ وخلع نع كابالا» ١ .<  6)هنكمالاوهتمزالاباتك )١(ج 4

 ازاداسللا نما,يضتق ءايشاد» لصتنو طاف قررفا 2 اتم لسفلاناكايف بهذ
| 

 دسم يلاةناشلا كيمسد ملة ةاضالل مما أومز لوم هاو نام“ زلاونا كيل او

 3 هيلع لون و لمفلا هءاطام

 ا ريكنتلا 0 مين املا ةرا نيت ةفاضالا اعان وب رصبلا# لاق و#

 , ناكاذا ب صنسو مفرب تق ولان اىلعناتقرفلامجاو «هيلع لخاد في رءتلااعاو

 ل اولا كلوق في رع 2 لاذ 000 لاحيف ًادتبم عوفر اربخا

 ا ههلوتكر يكتتلاو«ةعجاءوو مويلا ت عا 0 هد و د 1 ويلاو ةعممجام 3 |

 فدك موب لالا املا تقو مف رلا قرب دمت !اذه«دغو(اد. اع ”احونا حزاؤبلا# ءز) ظ ْ

 | لءفلا ناك اذاو مويلامقو لاتقل تلق كاك ىل_هفراضاب سصنلاو قفادضللا

 .هيوزم5 فرظلا ىلع بصتلاهيفنوزيين ونرصبلاذهلك تقوالاق رغتسم
 * (ق) هلعل ولخد و قرغتشملا ري-غ ف ا

  اوهازيح ةيؤلدخم م ظاغ اذه ناسدلاهنيفنوز بالا« نويفاوكلا 0١)

 .مويلا بعوتس موصلاو سيّمامو: كمايص لوةيف نولخ ديالو لوالا ||

 0 بصنلا هي وع 0 يسوع | زو#و

 دز نمذلوف وكلامن ل 04 أممبع وتسادقو ( (يف)لخ ديف نيعججأم وقلاىفا

 'ناحاتا كل 0 اةريجالا# ا لاق ىتح متمدشا كفلخ ١

 اندي' ل ليصحتلاف اذهو«هلك مام الأ الع هماخ مظع لي ريخ و 1

 | كانوا | قللذ (وزاساو ل تالا راس ا هل ةاهنالمام الان |
 1 برهلخ كدب .بالوق بلك لماذ هىطو كماما ىلزعمو 6 ا ظ



 0 رع ماعلا مم 0 مطب جا( هنكمالاودن مزالا باتك لأ

 اهتمت وأ لردلا هايتس ا اذنه لطحن اؤلاق اف ظ ارغؤةوارص السل

 يتيرمصا جزم نموه لاقوهضمبنا سنوي معزو ا
 ظ فاخىرادمطوقاماف *لوالاك وه رخ .الالسج و # عمسم ا :

 01 لفميبموهو «كراد كلغ ئراتلاق| انا ةناكقا غور

 ءال ا دو '

 ١ لوقا «ناخس رفكراد فاخ نمىراد] وةيناكو رممابان| سن وب «,عزو»

 .نانالامويلاود.حالامويلا ممل وقامافلاق *نيخس رفو ناخسرف ىنمتنا

 ' ظ تبسلانيب و اهنيب ق رفي نادارا هيف لمعي 5 سيمخلاا ىلا كلذكو

 بشعة ماكمويلا ناتدرااذارهشلا نمرشعةس مويلا لوقف ةسجلاو
 نال ن الا ةلزمبلوالامويلا لءجيفكمو» مويلا لوي نم برعلانمو

 «هئيمبامويدير الواذك لعفا مويلابا لوديدق لج رلا

  كلخ لباد :لاال وه ىلا خلع ناواإاسلاو( تروق كلا « نتنازاو
 ران لاو ةفاضالا ىف انذاو راه ةماعلا ةكامالاب نمامبمشا امو كمادسقو

 1 طال لوب ل ةخيئاك انس لع افاؤكواذ مرو ىعنلا لاثتف تاز اذا

 انانقو افلخدبز كلوفامسا تراص تدرفا اذانويفؤكلا« لاقو ٍِ

 ا ' ىنمك مادقو رخاتم ىن :.م لع فا دم زنييف وكلا دن ءو#ف رظ نيب رص || كك

 ١ | ند رصم لاك :ءفرالا ىلع ةتيصن افل هاب متت نا كالبحلا عج ا
ْ 

1 

 ا
|| 

 ارخاتمم اق لاق ناك لا رف ىذلاسالاريدت هرب هرب دقن ؛ نولوةنويفوكلاو

 0 اركب ابيطاناكمم اق تاقاذا كاذكو

 أ للاجا جات امناو اطبتمموافرتم كلوق نع بان نولوت «نويف وكلاو 7

 دبل ز تقولاايفريخ لفلان وكي 5 مسالا نءاربخن وكيد ال هدن ءةفانالا

 ظ

 بهذي
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 «ج(١)هنكمالاوهتمزالا باتك 4 م.“ » «رشع عباسلا بابلا 9

 لزعبالو ندمالاةمئلدف ينج ٠ ربا ,,ةيج اضم وت نسراوعل ناف
 هيلاو-وهلايحوهلاو>اوهلو> متاولاقو رادلا نناجورادلا بنج ديز لاقيو

 *ىريمنلا ةيحيف الدشن او ««هراطقاو هنر طقوهانجوهنأ , انج مثو |

 مدقموءارو نم هنع هاون ملا نا رلا لع ولمن املغا

 ةيحان ىالبملانزووهم 0 و ةلزعع ورفةيفطع هي ءااسع ىف

 هلتءفر]والاوهرخ الا تاءح نافدالرلا راطقا كل وقو ليلا ةنزوهو هنم

 ياس ري رع د كارل يكل جوع هنزلاو نزولا ىنعالّهثلا هه تدراو

 لقا ذانجي اهنيك ل رت وكب را كيتنرو كابس وما ملت اهدا
 لبق اذا تن بيكو كاتيجان تديرااذا تنافيكه لاق كوخ نو كلبق
 اعامجهلودب دارملاو ليلا يف قيرطلا بقنلا داع رأأ بعتلا

 تاقتعش ناف كنم برق وهمجل وق ةلزمع وبذردصملا ىلعاب رجم ىا نيمسا ||

 كل وقافرظ نوكي نا نس الامولاقهدحا كنم اسرق لهوام رق وه

 امومادقو فاخ !,تقرافمل كلذورادلاجراخورادلا لخادودجسلا فوج
 نمهيشام ولاق#اف رظنوكي ال نكامالا ءامسا نم صتخملا و# ةمهم|عببشا

 باكلار جزم ىنموهو ف امشلاةلزمم ىنموه مشوق ناكملاب ةصتخخلا نكامالا |
 «ايرضلاياردعةمقويعلاو ندروف#لاق # ةلب املا دعفم تناو

 «رخالاقوإأ |

 امموجنتلمتدقاب رثلاطانم *« متماعدقك برح ىنبناو

 «ةمرهنالاق *ليسلا جرد مورازالاادعقم ىنم وهلاقو ]

 لويسلاجرد#ماىلاجر * مهمرقل ةينمال بصنا ظ

 لعاب فزيحبتسا كلذاةدمبلاو برقلا عضاوم تعضو ههابشاو اذه لكو ||



 «ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك » 4 0. و3و «رشع عباسلا بابلا»

 -لذاع ىنارعالانباو ىلاكلا نبا -لسعغو دير د نءأ - لع و لاو

 -ةنرهريغهنررخآ -4هن روهربغ هيرو برطق ةدعملاو ذهل دتعم م ريغ

 « لاق «عاوهدل لاب ينابيشلا

 بيصع عاوه نمموب ناكاذا د أمقوم مرك اءادهلا ىدل ىموقو ْ

 هبلاما يف ىب ندمان .,عىلوصلاىورو -مهنم عاجاب كر «ةحااوذإب

 عييررهش *و 0 و-ارع ءوم رحل ىمسن تن كبرعلانا ياكلانءامعز.

 ىدامج و_- ىنرىلو الا ىدامج و_ناصبورخ .الا مير رهشو-_ناوخلوالا
 || لا وشو-الذاعزاضمرو-الذاع نابعشو -مصالا بجرو_نينحق رخ لا

 « كرب ةحالا وذو_ هنروةدمئلاوذو-_العو

 لصف رووح
 ىف مالكلا هب متخم و هيف ام رثكا ب رفتس هنو بيس اد وم ءاتكل لوغنا

 اذانييفوكلا نيبواننس فالحلا نمئىئشركذهب لصتتو تاقوالاو نكامالا

 « بابلا اذه نم ريثك هن ح رشنا ل امان |

 2 لصف زدح

 ْ نيفيلا تاذه رادو رادلا ٠ نرم ةيح ابوه ل ودي هن وبيس لاسقا

 «ر رطدشناو

 اناروح قرش يتلا ةانصلادنع « كتركذام ىركذف اناا لف
 « دشن برعلا ضمب تعمسو# لاق ©

 ل كلا اك لقا ناك + اند وايوقلازءاطدق ىروم
 عم انشنمو لاق »كد نموه كلوق ناضتاك ف ارخالا ةذه ننآضتلاغا

 || ىنجافتتكا نيذللا نيطملا ىنيارهتا بانج ناطخاهبرملا نم هن قثوبا
 * ىشع الالاق «ةيبظلا فنا |

 هب سل ل | |#آ#آ

 ديس



 *ج0) ) هنكمالاو هنمزالاباتك» 4«-.ه» 4 رشععباسلابابلا» ظ

 ادغ كلذ لمفا لاميو هناف رصتموه نا ثدا 90 نم ذه قاءتامدار

 0 هنماببرقوادفلادس ناك اذامسل

 سه[ لصف زج
 ىااييشلاو ر<ىلا نعءاجو ءامسأب نوبشلا تس اداع نا ياكلا نام 8 : ِِ

 ءانن يفاوفلتخااعرو بيترتلايف فالتخالا ناك اعرو ا_ضعب ففالتخاو

 اولاَتف لامشلاو سمشال فصلا مبك رتكابف رص كريو ارف رصو |ممضووةماكلا

 «افلاح رعا_شلا لاقو*ةدرابلاش ه كيكو ةغزا سمس ها

 *لاق و «امد موهنصحتل سمش واما

 نو ةحبرتم نوح زج ات ردغلاش تيهاذا

 ؤ
 برطقلاةىلو الا ىداججو هصراوو ناص؛وومذلاو فيفختلا |١ ناصب 6

 فرصي ال نم ممهمورجانر ةصأو# ناسا عاجا ل مرحمللاولاق كلذ. ند

 لاقو -ناصبو ناصنو ب رطقلاقر الا ميبراو_دبدشتلاو مضلاب ناوخ

 نالاقو-ن ةونلاف ريبارعالا ن ن الاقو_ءابلاب ىل رياكلا نالاقو -نينح ظ

 | -نينح ىاكلا ن الاق -هرويرب رطقلاقةرخ الا ىداجو  نينح سرد |

 «ادشناو نينحءا رفلاوىناييشلالاقو ظ

 6 رعش لح
 ١ لجعملا نينملا كاذ نم ضيبلا ىلا 0 0

 اح || نبا لذا اع لابعش-مهنم عامجا وهو مصالا ب ب رطقلاق 31 بجر 5 1

20١ 

 ا هريغلاق وفي ناو>وناوخ براق لاق لوالا عيلراو_رجا لوديف

 ْ اور ا رطق_ناضمررهش_دخف لثمل اعوعءأ رفلا_لعويلا رعالنإ وا

 ا
3 
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 #ر مع .ء مباسلاب إلا ب ة 34 د ع١ سستم د را

 هل نآمزلا قم ةدموغازاةمادلا رمان عدن 0 ١ نءامدي رم 0
 ١ ليالانبوللا نالاتو هدازاف ةنسةثامةمالا باعث سابملا و !لاقو# ممجالو ظ

 عدشناواهفالتخا اهلوق نءمهن٠و#«رابنلاو

 ب[ رعش رض ظ
 نافاتحءرملا لاح لكى لع « امها ول عاد ليلورام ظ

 فاضي ال ثيح نماهريمض ىلا فاضي مر ابنلاو ليلا ناولملا ناكولدمح ا « لاقل

 ظ -رهدلا نمةولم تضمو#» اب هلاصتا ورهدلارثكتدب 7: نكل طملسف للا يلا ظ

 لوطلا هلكن مدا رملاو قط ٌةدمو-قبط ةعاسو_ةقبط ةدمو_ةننمزو ةوامو

 هنماعستمىا رهدلا نمايلمه رظتالاه و#+قابطا قبط مجوءالما يلم محو

 || لاقوةوال همم تشع يا انيحتيلعلاش و*٠امسالا لامعتسا لمءتسا ةفصاذبف

 أ ىناينغالا لاق« ضرالا نم عستلل اللاو ةوالمو ةوالموةوالملاق ىزوتلا

 رج سس

 00007077 ا 2 ل لج ا ا يس

 «(نيتميديكن امل ماو)نارقلا فو ه«ءالملا,ت وصلا امفراو#
 /نرناعىةملاهريغلاقو# ةنس سيق ةماب وهودحاو سدا لش # لاقو ©

 «هل وق ىف سن ولاقو «ةنسلا ةيتلا وهنسا

 عدسجلا(زالاالاةفيلملا 0 هل مو هي دكا كيل و ا

 تبرك اذا عذاجتمفو رخلاةيو#عذاجتملا ل زالالاقيو_مزالا لودي ض و

 « لاقو *« عدجل |

 عذاجتملا زالا نس نفرح مه دأر ىجبادلاك' ذلازام |

 ظ ىال لا نسر هدلا نس مهضمب لاق كا ذو هدب دجادم اهنالا عدل سي اعاو ْ

 رسال نواز ءابيلا لدتف ىرخا نس هيع يرام الاغتك كازيال |
 متزالاو مزالا هلوق و« ادحاو أ حلاو ليش 3 تالطادتسلا نال ,هدلا
 ييسسسسللا 0 سيسييس تس سس تس نتتس دبسس سيب نيحس تمييسسسسا

 317 6م 4 3



 « ج(١)هنكماالاو هنمز الاباتذ » .#« *.عوو © رشع مباسلا بابلا ف

 <« ريهاهد ل اح (ّتيارهدلاو *

 5 رم

 | هلواطيأبش رخدلا لق ىف, ما كا رمدلا وتوملا ىف ره
 'رهدلا فرص و رابنلاو ليللا نامزلاو راهنلاو للبالا را ركن رهدلا لبقو

 *« ىعاشنا لاق اذهلو فات لاوحا نم“ىشلاب فرصتام

 ل هبال رصقوالاط تقر لكل اصب نيملاو «ىراود ناسن الاب رهدلاو

 | ديلا رابغ داق نه نيلز طاوعز ا لع تا د مع :مو+نامزلك

 ١ الق :«هتقولىانا الرا لَم وأن هواطن *

 أ ] 2 رعش ري

 ١ قا ني يضت الز ا ريع هن ا هل

 امزح هل تاع ثلا قو ودك وأ حو ا ويح نيم *« ناحد ةوؤ#

 ا أ هيف ةبولحلا ب ا اموأعم او هل لج ناوهو 5 نم تلملا قنيحتلاو

 ا قاسم الاول اا وهو .نفالا فالخوهو ىص هم هتس.الو صقنتسال

 1 تدر تاو زوسشل رشا لوم «مجأ نبللا باهذ ونه ,-حاصقتالا و

 ٍ .ىنفييحهلمفا الو ةداهيلعىفاا دب ا:ئشو*ءوض قمل ذا قاحملا لات ىف

 «ناس> لاق«دءالا

 -40 رعش جس
 ديالا كن قا ةنفش لقاك 8 ترام ءارم -يفو كيفموالاو

 ظ -لايللالاو اهو تالا و در االول هيساساوفاف كال ل١

 سوقا ىف اود نسم ا!سجوأو 4 نع الا لبن مع مس رق # نس الا سدس و

 | ةايملاق ناامو-امجيس امسلايق نامل ذاالو مويا 0 و أو |



  رثعمباسلابابلا» «م.+ » «ج(١) هنكمألاو هنمزالا بانك ف

 الاول طر فو انمو كجزب اهنالئىا ةطواتمانيقسالار ولي المؤ ١

 مهل ول مو ةعناوم و_ةدلاممو_ةطراغلا غرف تح ةر-ةبقارمو ظ

 -ىلع قوس ةرم- ةذاسلا هويلع قوسا ةرم ىا_ةقواسمو_اوادفاولد ىا

 «لاقءيلاوادلا بلايىاةببلاوموا
 ةحا واع “هنت حرطم * باولا مناع عر دق

 ىلعيىا-ةال أعمأو -ناجخلا 5 نعولدلادهل نيبنهنس أسمو- ةضطفارمو_ةضراعمو ١

 * لاق« ريبلا اننا عظم 0-5 نعلبلابد#ناوهو

 لس اواججادا وامستما 97 لظم ةتعاش ىماسن اول

 « لد تاذريغ تحارا نذا#

 !ةحلع ىضا و واذلا !! ىلع دخابئىا تح ةش واتمود ا ةدراطمو

 ةفط 1 ا ىاةللادمو||

 ظطرعلا ةوف هيحاصل اهدحا لم -# ناوهو ةفطالمو_هناسلا فطعدن ر

 ظ
 ؤ
 ؤ
 ؤ

١ 

 ةمطالموة>وارمو- ىىم مسلم ىلإ 7 وربىا-ةاوا سو أنطاوهلابا ايادي 8 ظ

 ١ انف دول وامل صق اذا_ةفحا2و_ةر اعمو_ةموادمو هل لا

 ٌْ ارشعوةعاارمواعبرو_هن اةموابغو-يى ثمل أن رهو ةادغلابة صاح رزعوجراب لآ

 ع لاقيفار 0 نباةةدراطمو-ةر عمو |

ْ 
 كاره د لاو اذج قف كش ,ءدرطاو د َُ رطم ريغن ل ك.داولآس |

 نمهداو 40 اذا ا م و «ااوس لم شمناو هربيغ ٍِق شاع 2 | ْ

 55 ةاربظ 2 لق 6 كرطمنملاساذاو وارد 0 اذاو-رطم 0

 «رعاشلا لاق# لواطتلادارلاو -ريهاهدرهدو -رهادرهد كلاذلىضم ا
 : اا



 معظم: بيحت بيس كب

 : انا صقابهتفلااذا تج دخاو قلما م انناكناو *تجدخ لب ةماعريل اهدلو

 566 اه: حسا هكا « م.١ »© « رشعمبأسلا بايلا »

 لوم ل ناهد ا (متادهانذ ركن 568 مد دب كلل اذا

 ظ هرج ارلا لق
 لعاكو رصغمو دهان نم: ٠ :بمايرلا نري زلاك اشاوا

 لاق عبادب ىدابوءدب ءىدايانالف تيما « لاش وزط

 يددشم ضير هئلرو * قلد ىدابعأ رذ ع دقو ْ

 ' ةأ_ثلاواةقانلا تقلا اذاوماعلك يف تمعن اذا تفشكاو ةقانلا تةشكل او
 ا

 ةنسلا لوايفاراخ تكرداذاروكتو 0 حث لاش و#ةماهمابا تناكناو
| 

 ا | 4: 0 جس اذا ماود» - روعش و#«ةنسلار 51 ف ا تكردااناراد ذمو رس و

 ا

 ١ تقوا ةنسلا يف وا ويلا ف ه دواعاذاادادع عجولا 5 <

| 

 ا

 |( 2 هادادعإتسوةقالع « ادامس نرمدولا قاب حبصا

 ىلا داعوتبا

 ءرخ !لاقو

 دادنلا نم ميلسلا ىقلباك ر# : ىملسل رك ذب نميقإلا
 اوه#وه رح هيف لحصىذلا عضوملا لاو هلم غاب و ىنعرحنلامو ىدححلا لحنو

 هياعلاح) !ىلامهلوق"ى رقو بج لح ىن :ه.م8ةيفملا رج تيمراذا ردلتلا مو

 0 م موني واننمب لاق اهب ل لاحم“ يرق ةاذاو بى ءلاو( ىضغ

 ؤ تانانوت اد ةما نر انفال انوءةغدلات مالا لسنا |
 ا

 1 و نم ةمدضأ ومو م وأيم ودمر كاعم و-ةعب أسم و ةرهاشم را و

 ف وبا رمؤو-ه رهاظهو-ة' اذانمود ةرث ايمو_ةغصانمو راهن

 سياج سس سس سس سل سس يي بسسس يا سس دسمسلس6ا رك ا ا



 يلم 01 7 ١ مدي كمل كذا هس سقما + 0 رفع الا تاكا 7 :كسالاوهنمزالا تاث
 ع عمم جس صير

| 
/ 

 « دثناواه ريغ يف ةدايزاا ف لمعتسا |

 | ارثملا ل عاءازذىرادق تسلا ئ ا هءارئك كراك غيط: :قضباو

 ؤ اهالودقونيسجلا 0: ملطدقو 3 رشوابيلعلك ادق ونيسْيلا لع فلظدقو ا

 لاَقذ كل تناةنسو بارعالاضعبل ليقل وق ىسوطلا تعمسو لاق#|مذ
 يفيانيثالثلا رقيفانا لاف كلذ لثم ابل رووالا 5 نوادرألا قالو ١

 لاقوءاذكلعنالف حرتقاوءايشالا لئاوا' حارقالاو ابنمربشلوايفواخوا
 «سوالوةىفيا رعالانب

 م نع مارت د تكرذاوءاكذلاذح نا نيخ لع

 "ىيش لك ًالمىا ممغموهؤام مطقنبال اما ىسكادم نيححب رش بابش لعجج

 دعاصوب!لاقو*مبضعب نع اذهابيف قتاراو نيس يفدنس لانو «هقرغدمتو
 «سس ايف قئرا |

 هسا يكودكلات تناكن أر هاججلا ينال تاقىنارعالا نبا« لاقوإ»
| 

 :١ 2 ظ

 تحنملوقت ايبارعا تعمسس ىممصالا لاةو«ةليوط ىاةتبطةعاسلامتو
 ف مطق حعنم ىندمو ةن-سنيس ىنعاضنإ ءاملابوةمحملاءا1نابةسمحخل ادقعالا ظ

 | الوا ىعاك ىهو رصعم | مابش ر عم تمقتسادق ىتلاةمراجلل لاق(فسوبوبا)

 يح
 هع



 أ ةدئاز ىذوةجاح نميا (ةجاح يذنمو) ا ريسيًايش تيصايا(ترمغن)
 ا | ده: نالبق ثداحالا عطقنا ىا (ث داح الاهتعباو م دعتملا( في دلاو)

 هلع 200 نوكي نيبرض لمت« (رضخا) هلوقو ليلا ْ

 نمناونُمالامو»هلوق لاخلا نمهلثموهتقبايف ءاملا ومالا نوكي تاز رمل ١

 «ارجارسلا ظ

 ! يفلاثم الارثاسنم هراتخاو نيناكلا لاق سهدلاو نامزلا# سس راو ّ ا

 ا ىتملا نودرهدلا نم تقو سرملا ليلا باتكق وهءامزوف ىا هسرح

 4ج(١) هنكمالاوهنمزالا باتك» 4 ؟ ةياب 0 رشعمباسلاب بلا

 4 ه ناينبلا نممصالل*سرحا ءانب محلوق اذه نمىناعملاباعصا ضعبلاق

 ١ 4( عبأ لا بايلا زوح

 "|| نياومر اقام اي فارط . "0 :ل فارطاو رهدلا عاطقا« يف
 لأ *« لوصذثالثوه ا طا ركذ نم اهلخادب واةنكمالاءاسا ظ

 0 هه لصف ظ
 كار ْ ةقرطوةتمزوةهروه ره د نمةهرب ربغ لاهي هريغو ىعمصألا# لاق 9

 7 5 م سب وذو لاق#نامزىاةم ١ 6 ظ

 ا ملقنال ةهر مجياف ماو/(.٠ فص اماه ن امنق“ رارع |

 0 || نمةينس تضم 3 زىااذك لءفي اله رهد نماس ر>وهرهد نماجح 2 ْ

 5 هءالعلدتساو ةظفللاهذهءاتلاةدانز زيف هنو بيس ركذو ةءطقى ا ةيننسو رهدلا

 عا « ىمصالا دشن اوةبنسل ةيلمف

 ل 0 ةينس ناوفنع بابشلاءام *« هنرمفيف ى 2 مالغ بر

 ا * هنرش ىورو

 هنو ينيياضيا لاو :نوحلا نم لاعفم وهو# رهدلا نم ناوهمريغو »8 ظ



 © رثعسداسأاتابلا» #1 #ج(١) هنكمألا و هنمزالا ب اك

 8[ لصف تس
 دياودنا دباو هاد نهد لاَ سهدلات اقوا يف تاذكءانلا. نم « ىرجئامف
 ش0

 * ل الوب اوةديدموةدام ة هدمو نحو ناعنيخو ا |

 1 م تمس حم تس ع ا تاس تردصو +ةف 0 لاق 0

 ا

 : 6 ا روس ازبشو |

 م ا 2_0

 0 ع 2

 همم مجسم 1 - -_ ل

1 -- 1 

 تاو مب دع سام دوج ع مس بص سمج صاع ذل اج ١ ليمون. يمس يلح ا تسمح يم يمس يسع

 ب طق 00 ءاع انباع 0 مسمار 9

 00 ويورعدأ ا

 كدا لما از اذاو#+ل اتقوا 0 ددر 3 00 ْ

 *«لاق اقو *موراءوو ىلا ةليل يف لاق ءاليلو ىليل ليق ْ

 همبمةجال 3 دناك د ةمه دمءالل- ا ظ

 لاق« يل- ءلليلوةد ودم ءالن لو ةرودقم ىليلاتءاظل هلا عقل ا

 نا لافوا

 أرمثت نمةجاح ىذ ن< درو + يملادفت 0 ملزم تلارمعلا

 اما تكا ا اللا .الدالان نه د ب ثا ا امطاعا تبق |

 ترحءغن 5-5

 1 ء : 0 : : 2 1 5 دينك < وذ دروع

0 

 ْ ةروبشم ةليل تناك ناو ليلا ليل لبق اليل ناك نأ و موب مويا لبق مونيف

 ةضصعن ىصم اذاهلواليللاَق اره ني>زالف أناتل لاق 0 0 ءللا ةليل ع نحجرأا اا



 )ؤإ))»92)آظء 100|0 000102ذ2--بهب ذآ ذآ |زذ|1 | 1]أ]1] | ]ذ 1ذ 1 1 تت

 أ

 «ج (؛)هنكمالاوهنمز الاباتك 9 ٠60ه رشع سداسلا بابلا »

 ا 0 2-0

 سييغابغام ماعطلا ىلع ا زما ىنبيفو

 * ىفب ابغو ىهدلا سيبغلا# لاق 9

 يفمهوقن م هاكاذهوادبا ىارىهدلا سوساب كلذ لعفاال ؛ىبمصالا و

 نكس سيسب لوهت تاوهو ةقاندبعسباام «كيناالطءاقالا كر
 5 وا ل وهاوت ع هادلا حبسا لع لازام «لاق وة باحالا-مم

 ْ نم وهو ناةللأ رمس ارهتكرنو ةذ- ىس د ىارهدلا ثسادتا , لاقو

 . || وهو هتهرك امىا ةبلكلا تسا هنم تيقاو«ةعساولاءارحصلا ىا ضرالا

 م« هتعا هتمويدلا قاطي ال ىذلل ريتلاثسأ نم عنمأ:

 ةبسودر ةب ,سو رح ةيس ةفات#لاوحايا تايسرهدلا ماحو ا لاق «

 ا كافر 2 نم“ نا يادر نمدب سانتءاصا لاقو#“ قف ةيسو 4#

 0-5 هس انش ايضا 0 رأانم ةيسانتاصات اق مجاز اخد دركداصا

 | لاقو هةيواتمافورصو بئاوهيف نال ىهدلامرعالامبضمب  يكحوإ»

 ا ةبصعا و ْرَء أمدضعب نا ىنعياعاف#مرعالا عبطملا لع دك رابح# هلوقاماف 1

 | ١ تح هلمفاالو ةرداصلا ل بالا رايفعضلا ني ىت>كاذ لااللا ةوذاض ظ

 ْ هلمفأ الو ١ هنروش كار هداك ةقاّم كءع سلا امهلءفاال و راقلا ضيس

 ظ هلمفاالل ودع عادهللااعدامو لصم يبنلا ىلع ليصام هلمذا الو» ما اده دهام

 مسييسسسسساا . 5-0-2

 ْ اطشابض نال مرعلا ىعافالل لات و#ثيغلا نم نأ ولابىئااذام رعي يبصلا مرع

5 



 * ةزأ ل ثراحلالاق «لتقياماو مرماماهنالالبخت 9

 ٠ رم ندد كايقايلا يل موو 9 م جا هنكمالاو هنمزالا بانكاو 4

 ظ اكمل ىنفا لب تيرزا كعانق ىىضذ# ْ

 ظ طع و ءاوهيللن * مكمل ناله ءاق وهما ودى لن ادا نسهلعفاال « ا مو

 1 ءا اد يطوروونلا#ل امو اع اذا ءا رفملا كن الاهدل ذأ هالو طمسالف 4 ف

 0 هم هامفاالو هظدل ن هلا الارونلا ىجمصالا لاقو#هرس ل 3 7

 ينافندب تاذلوااما و «؟ ىشلواىاندب تاذلوادهتيقل نا 2ث انا نما

 ظ 8 نذابام لوا ىان دب تاوذو ني دن ىذرت 1 هللا ََك

 تولوتتو» لحطفلان هز حو رموا 5 لاقصدقلا ن< مزلللا هن # لحطتل او»

 ه لد ىصم دس ةو ةيطر كي |

 لاق يممصالا لاقو ادداىاةريبهن اهوباودعسن ةريبه يك 1 00

 ا الف تلك [ئاتحللا نينا ةرابز | تعع - اةرايز || 3 ةلاق 2ميق

 ظ

 وهودك رتىا اذكهدلاىوشا لاقيو رثكي ورءشلا ليطي ىامتني دل

 هلرهدلاان !ىوشاامو هموقنم ةيه ىا ةياوش سانلارثكا نالف موق نم

 سجوالا سيجسو رهدلا سمعو رهدلادح كينااليديردلا« ىكحو وف

 | * ضب الا سيحسو س را سب 0

 .اهورجااعرو ص ل || هب داريرسكلا لع هيدنم ريح دحاوريغ * ىكح وو |

 | د نيش 0 فان 5 نإ امفال ريح لا لاق © مسعلا ىرح

 هه رءش لح

 با رغةادغلا ءادب واب «* ىعهرزع ناوري->+ ا

 ؤ
 ظ
 ظ
 « لضفللا ي دشنا لاق
قلامدغ دقو ةوالملاو زان ىهدلا» | سا# 00 ِ

 1 يبارعالان اركذوهيفلو



 <« (١)هنكمالاو هنمزالاباتك ١ 1 م يرشعسداسلاب ابلا#

 ١ لياسمضرالا نمباسلاو ضورألا نيالا مسجلا ةديبعوب اي لاق » ْ

 لاقو تطيهاذا اسساسجس ينابيشلاو رميونا يؤروتيسلاكلذكوراشتعا |
 ١ يفدتما لبسلا يفراساذا ريمبلااذهنا ىنمملاو ريس الداقنملا سلسلا سجسلا ||

 اج ص ىوربو#* ىشملايوق ليجرىا لج منز1+اىف وهوهلاح طر يسلاا |

 | لاصتاالا ىف ةتسالس و هدادتمال رهدلا سدحس لءجا ده لعف الح صو.
 ادا ولا ”ىشلاكفئاثلا عمل والا ل مج سيجع سيجسلاق نمو#«رارمتسالاو || "

 فرح ىف ذحف سيحمل اسرحس لصاالا ناك را ف رح ىنعم نمضتل امهءانو

 | ارهاظ» سما ناكىناثلا ىلا ل والا فاضا نموهانعميناثلاو لوالا نمضو رولا ||

 ظ ساحعبو نرخدلا رخبا يا نمدتو الا سدجسو سح والا رخآ كاكاالا وأو ٍ

 «ارشطبا.لاق#ىلايالا | ٠

 رارجلابالبسم ىلايالا سيجس #0 ينرسةايحوجراال كلان

 ا ل صح اموهو سجو مج سجوالاو *ةلاح ىلع تدات او ىلايللا لصتااميا

 ظ ناوعلا فو يبدوا نيد ون هنفو هك رخو ا توا عزفو رعذ نمسفنلا يف

| 

 . 1 ا و حس و ١ ا سم حم ع و هس دع دع دسم سس سل م

 كس ع ا | يي

 د4 يع ا يل ا ا ل ل

 ٍ تن تتنق 5 د ت82 تو دعس عسب 0 1 8

 ' ١ ه«لاحدمب الاحرومالا تاركتع ثدحتو سجن نمزلا عاطقا لعجوا ||

 ظ باوحاو بو>ا ىلع عمجم ولاقىهدلا ءاسايف بوما ضم «رك ذو ٍِه ئ

 0 ةدرقةودرق وةئنصغو نصعو ةهريهدورهدوة رصءو رصعاول 1-5 هةيو>و ْ

 ظ ظ : اصلا بوي لاقت وريبكسلامالا بوما نال مظملاو ةدشلا نم هناكو | ٠
 ا * يلا كالمهب الت اقلا حوراب وحلا ليلملا لاق * هحأبص 00 ا ذا ّْ

 أ ليغ لاشوةاليفلا ليظتاوةنام لا ليبختلاو نيخلا هللا ءاسا « يول ١
 | ىهدلا مس اعاودتسقملا لب. امن اذ « الباخالبخموالا طيلس علباف«لاق#«لب اخ ||
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 _ «ج(١)هنكمالاو هنمزالا باكو « «هجط «رشعسداسلاب إبلا 9

 17 ىنعناكاذاو«رهدلا ى ع تاكاذا» اطلافضخمو فاملاحتف :ةوديدشتلاو ظ

| 

 ظ ىعساماذكلمفاال لاّقيو * ىضاملا ف طق ىنمع لقتسملا يفادداو هلك ىرهد ظ

 ظ
 ا

 ْ طق هتاعفام ىنعملاو تعءطق ما نمهلصاو هنكاسةجل وتم ىو بسح

 ليللابنورمس سانلا مو نمل ار ماام هلعفا 0 لاو لي الأ ىلع ,ريمسانأ

 رمهلاو رمسلابع اج يكح وادناىارمةلاو رمسلاهلمفاالو ريمسانبا فاتخ 31 ظ

 ريمسلال اه 00 رلاو حب ضلابع الاغا ةءاظلاور و دا ةانم لاق ماه هع ونأ ا

 رهفلال ظنا روس )!يفلبق #9 نكلانةرهنلا ل و#رابنلاو ليللاءانناو رهدلا

 000 تا

 ماما هنءو»* صارم هذ ١ مهما وةنملظلاّو اس |ليق هو * لب الا ىلا رابنلا مف |

 * لد الاب موهلا ثيدحرمسلاو |

 ىنملاو «ءايلا نيكستر هدىري>ورهد ىراحو ىرحهلءفاال «اولاق و

 ل ؛و ماقأ ىاريحت رهدلاراح نم نوكي نازو<وعجر يار ا

 ا ما عر مضعب لاق«اومبقاىامضولا اذسمما وريح

 1 «برعو ينرعو جسازو ىجنز ليق ا" ىريح مج رهدلا
 رهدلا ىا س. علاء ف ف رديدق رهدلا ىا سيحع سيجس كيتا آل 4لاقيو»

 ظ سوةلا سح 4 مو * ةدسد .- وهضيقىأهس>عع نمذوكي نازوك سي حعهلوكذ

 ظ رهدلا ىثبام ىنع ١١ نوكيوسانلا سبحنا مال هتملظ ليالاءاسا>عو هضيممىأ

 ا
 هرم اكاد معو لي ءأل!سحع ن :منوكينازوج و#هلها لع سيحو |

 3 ني يدر كلارا ا نري رشات ىاندسو لات نبتت

 دام راهن ةيردلنإ يو هيو رط قف ن ضن كويس جامو ءيسنو هلا لما هتمالا ديو ظ
 * ىشعالالاقو هيف ةفأ 1 لصتم لدتعم ىا» سجس ةنملا لها ظ

 ظ امالي ب ناللا فو لبسلا ه» * تطبهاذا باس جسجس سرق ظ

4 



 »4 ج(١) هنكم الا وهنمز الا باتذ ا 0-3 و #« رشعسداسلا بابلا»

 ا | عناذل الاون اودا "لا ربان الام ذل. جدلا انو هديب الاودسالا دن مول

 بوما ناعما هته مهختس

 ١ كعهف 4 4 هادا ويسر رتل ةماقا ىنءلاو#هي ديالادباو ديبالا داو - طخ حم

 ١ اماملدباوأتيمسر ءشلادأو واو حرب, الىذلا .ةلادمالاو هديكات |!قبرط
 يرن تن ورسمت

 هت رءش لق

 هداك نم قَد 1 03 هدايا نم ىهدلا لوطا راص

 كا هنواب ات ريغأ»

لار مدك ندد الادباو روهدلار مهد كل وّمكدارالا 2 كلوق
 ىأنب رهاد

 دب !ىلام ملاةما نمو رهاذلا 0 الادباو رهدلا يف نيمي هاا هد

 ا ظ «ناهتارسنل هسادباو مطقناو ىضمدقوىشنادبل ىلع ||

 ١ «ليطلا كب تلاطناو تنلب ناو «لاق لوطلاو ليطلاهثاهسا# نمو

 ظ تنااكاو رهدلا لوط كالكا اللامي ولوطلا نمذخاا ناو لوطلا ىو رو
 «ةدودملاهءديرااذا فاالا ثن'وأك ىنملا ىلعادرليطلارعاشلا

 )أ يأن ينم اك تنظف ا دنا سوهو نول ةناجا < امال د

 ظ *«بب وذو.الاق « عوطقم

 | عر نم تتحع سبل ر هدلاو #»# مجو2 هسرو نونملا نما

 تلق امم روارت وراذأ تن اوءاود 4 .ككاووهولوذ )0 ركذهلا أم *« لبق ناقد

 ْ ا يباني الا 2 هماسل رهدلا 3 دارو قود *تلق * ةينلأ ديراهب الهشثنا

 1 مسأ هب 4 9 4 0 هبديراذاواضب ثنوبل ممم + مم وعمجالكلذلو

 0 ا اسوم وس و و وت -- وا وحل

 « طق هتاف املا اع :فلاعلا تنداتلا ءارجم ىرجأف

 6 فاقلاوض وديدشتلا وحتفلابطق(ت اغل) ثالث هنف تيكسلان ايلات ء ظ



 « رشعسداسلا ب ابلا» 34 55 . 34 ج() هن كمالاو هنمزالا باتك»

 0 يي 2 هك سلسل هنا ا كك كش 2 اح

 د نيعلا تبحاصدشن أود مضت ادع ىشلا يف لع ةاذه

 2 روس 5-5

 ضفاضفلا هيد اغلا مدلاو #3 ضمأ ولا صن ربل كك امم ليلا

 ضباقلا امر 0 ١ ةمحه ف # ضنئاع 1 م ص راه اعلاو كب ) له

 * ضن رفاهتح مدد ييجمو#

 بطخ الجر نا هتصق نم ناكلاق لضفلا لع كنم ضراعلا ف كلا له يا

 ظ اهترثكلا ضملا,رقاساذا اهنم قث ااسلا عد لب الا نم ةئام كطعا لاَقف 0 ظ

 اك ا ناو لا كاسم ا كا ضرامم ااوايلش ىط الخ
 هلءذاال مهل قهنمو»«ىدي يف لضفلافىلهاك ضوعلاراصىا تضعدق ضئاع

 لوقت مح ىادب ىهدا/ناكام ىاسهدلادب ىنمقرهدلا ىدجو هدلادب

 || «ةيطعىاىدج رهدال ناك امىأىدج ىنعمو ماو كلمىاد اذه يف نالفل |

ٍ 

ْ 
 ا
 ا
 لاقو*ا ىهدىا«اضب كاذب انشع ةوأس يف# لاقو ضب.الا هلامسا 6 نمو ف ْ

 م

 ١ ريعم لادن لقعي ل ' حاوهو لقشلو فذختو ضابأ عه مج لصاللا ف صب 0 موصل |

 ظ أدع. نم برقأ خي هلا لاق« بب 0 :.لاف عاضب اهلعفا ال ت تاقاذاف

 ْ ك1 ا انوفا |!!ناكدشلاو لّمملاوهو ضيالا نمزوكي نأ.

 ا ةدسلا و دسلاك ضو اماهبايف ضب الاو ردصمهءايف ضب. ل كد وهذا

 ْ لاقي ومرهلايديقي هيو فعلا هبال كلذ مشتمل وا 0 ازوجب 50

 || «لاقعاسنلا ضواواستلا ضو ا د رف لامع اانا متل

 0 00 ارا و د ,اينلا نصب وف نولا ل 308

 ةردلاوةر 361 ءاالو «نوعد نييسنماباس :|ضوأ# 6 ل 00

 #4 هلا 2 ككل د ف دلا را

 0 عضوا



 #« ج() هنكمالاوهنمزالا باتكه « ؟مح »© « رشعسداسلاب ابلا»
 1 حي

 قرود و12553 2 7 7 220 7 222222 225252522522 1722222 22 2 --ل --

 / للاجلاهباهداقتعالهيلاثداو آلا تدنسانوكي ناز زوج ودنسأا تقولا

 1 ا 00 5 هيلادت سملا لاقت نأ سي ناك وادنسم ىمس قباسلاو اهلا

 ن.هادلا هدو نيضباسلا ضوع هلءفااللاقت م« ضوعهئا مسا نمو
 * ىشعالالاق

 ةرصالس ملا ماسالا و ايلا ين 1 ١
 ضوعلاش أم مقل ةملك ضوء ءاحدقو مو (قرفت الضوع)و ظ

 3 رسفو(ضوعلاىجادرحسأب) ىشعالا ع ىوروةأدب اكلذ نوكيالا

 هانئئمىاليالا ضوع لاقيف نامزلايف لمعتسو#هفوج 'ىش لك ضوعنا ظ

 هود اع تفلح) «دشنأو مضلل مسا ضوع نا مهْضعب « ىكحو كَ

 1 «مسقلا يفدابأ لا متسا نا زوجي مبضعب لاقو (ضوع ظ

 5 نذ فيرعتلاء ال ىنعمانمضتمزاك ثيح نف ءانبل] هقافحةسااماف مضللامسأ

 *« دعو لبق هبش هالفهمض نموتاك راف خا حت 4| ن الف هدتق

 دير ماع ادا اطلاق اينا دكا زوجمو تا 0

 همايانم سانلا هدلا ضوع ام ىنملاو نامزال: نا

 ضوعلاو ضايعلاو ضوعلاو * ناضوءّتو نابقاعت اختو ليامهدلان ال

 0 2-77 ل ا للا

 *ضوعءياكل ضايع و فلز تمرع م ل هولدبلا

 لمان سانا مهمو نيلوءفملا ونيلعأ ةلاء|ىسأم اممم اه ميرداصلل و طك

 هيدأ رااف# ضن اع لج ناو ىنم ض' "اعلهو هير

 ىن.ال ىنمللاو ههناش ش مظع و هر مآ لسج نأو طعع ىن ضوعلل طعم له

 لاق و* ضو علك نم لضفا زك اى الكا ين ضاوعالا نم م ض وع

 ىلعوهءاضتقاف نب دلأ هن ا ادك هل ت تم هولا اكمضاتعاف د 2

١ 



 _هرشع سماسلابابا ط6 هده (ج/ازهكسالاوهنالاباتكط 7

 هبرطق دشن اونوتلاو ماللاب يب كح عدجلا منزالاو عذجلالزالا#ا ولاق)

 عدجلال مزالاالا ةلوكالانم هلءوةالالك اكل ىرائنا

 ' ىتلاتاقوالا نادارامزالا لاق ن 5 نوتلا 01 مرصع 0 لاق 9

 ابقاح نم ةقلمملادئاوزلا يهوةاش | تاعز اهسشد#ل تاع

 ْ هر شع نمداس )ا بايلازويس -
 ْ «نالصفوهو## كلذ ن !دتاموهعاطقاو رهدلاءا سا 3 ظ

 ظ ل لصف زهس ١ :ش

 ١

 510 ا نرسل |

 | ا مألزا 95 هن بامتلاورأا عار 7 رامز : ال1 لاق“ نموؤ# اكل لا

 ظ كفاح ا« ننعلاو ءاشدب 7 ديقم اههلوق هنمو# اعرسم هادعوهدخااذاهب

 ش .يهتفلتلو ١ دعت يق هنمو#* راطو قيسو توأ !اهه تافدس ةناممسسإال

 ْ 000 :همو جدر ردو لولز نق هنأ 500 ل

 أ نونلانمتلدبسماللاناوةعزلانم نزالاوه لالا نا ءارقلا «ند |
 0 تناك نا يلا ناش قد د13 او كي مزلانا ليلا ىكحو |

 ْ ْ ل دا عاج !| نوكياذ_هىلبف مزاو مذا تمالاو ةعز |

 َ |ريشنازاهدلاىم -نوكينا زوج وه تاعزاابثداوملاهيبشد 0 ركذام

 ظ ل مئمايالاو ىلايللا كل ذكو هد ا اعامالادقتلا نمنوكي دابا

 ْغ ملقا ال ناكفةح رايلاب ةلالا هيشااملثملا ف ءاحكلذودحاو لاثم |
 ا

 ا ظ هيل يأ لص ىلا -رلاقشو دينملادةهدقىاةمللز كد .ءلاوهل 8 :كلل دلو عدقلا-و

 تا ع لاذ اسافر

 آن 354 ::ل|و ةمللاق جدقللا

 '؛ دنسلادبو كئيبا ىلا كششملا الل امو# دنا هل[ تسدمأ + نمو 3

 | ١

 1 اودع 0 7 1 0 لدا رملآ لاك .هةرخ 0 .كلا دنسنا ىلا ىنلاد َ

 د حج وج ست سوو 0

 2 اا ير



 8 14 حاازاهكمالاو انزال تانكال 4 56 4 رشع سم1 خاب ابلا 9

 0 كنذقرت امن نكبر 5 اذافهءاوخأ كا ' توخاوابوخوابخىوخم

 رطمهيف تراك اذاءونلا قدصدقو تقدص لبق فاخب ملاذا فالخاالاو ىلا

 لاق ىممصالا لاق# جيهدحاولاو جويملا ىهف حراوبواراطما نماهيفزاكامو

 4 ةمرلاوذ لاقو» مدقتلا ميبملا يفاذه

 رخاوالا جوملا تايبرصقلا نم «. تفلخاو ىغسا منا نأ رايق
 أ ىلا ٠ نمفدءاس فصواسعاوهبا 0 عقتراو هطسو ضفنلا ىذلا ناكلل(عننل ا(

 ا

 #رخ مك لاقل حراو

 نيا ةريصت ىوتحلا ند #3 هه موف ةيسئوزاا

 ظ ظ ةدشل سوحنلا لك اوكدساالاءوج ىمسل برمعلا يبارعالان !«لاقؤ#

 ْش ظ ها رودس جس 0 ءاجالان رمتلاقو«اهدر

 أ: ني سرع نونا صو وبا نيك ا
 سودنلا لك اوأ تامحتقاو 03 سيلخلاو لقايلا يف تسنخ

 سرد 5 ودغ ثعصو ىد َن سونحلاا عمان احا سيكلاو

 ا دربلا نو ةودغدب و: عضوف ةظفمفا نس وعلا الكا 5 تمحتقاهباريخا

 أ لدبلات ان نمسيلخلاو لّقبلا (لقابلازو منا ىا لقابلا ف(تسنخ)هلوقو
 1 عدشباوهبيشهطلاخاذاناسالا سلخا مهل و قهنمو سبأيو بط رهيف

 )0 لع ملا رات نب ةاطبلا ر ودع مولا موق

 55 اَنلَذ «رملل لبا مدد لاق انرع ءلاو ىد ا 21 هن نأ ا

 ْ هاا مدان ومر وءايسلا (ا)تح دجانولوةنو برعلاهب يق

 ظ نا اوشخ ميرلارملا قب هد *« مج دحم أب :ءءاتشلاداو# 00

 5 بدح ماعلا كاذ ناو

 ححصملا 5-5 اهءاونا ءامسلا دام ناوهاقإإ 2 )1(



 «رشع سما انابابا» « مط «جم)هنك )هنكمالاوهنمزالا باتك 00

 ةءاورلاتناك تاو» عدا برقا اذهلالهالادءا كتيغنم ا ظ

 لروقزتم دهس وكب و«هيفمالك الاماذهفلالهالا لبقاهلان و رخامعزاك ١

1 1 1 
 روجدة- ءدلاللالبق * اهي و ىفاقإ .طوةدرصو

 «رمحان .|لوق اماذ + ضل ارار سلاف تعيس نوكب 5
 ا

/ 
ٍ 

 ا

 ايحروأنأ مالت كل ان 4 م فك اواب .ءلع كبح 5

 يةليللوا و اهاثن رءاادنعةفو رعمةري>:لات ناك ناا دهاء رج ني.نعملا له: هباف

 * رعأ ا لوقيفلبقو#رب | | امال قعود نذل

 رصنخ نم قفالا ىدل طيسق د اماح ا نم نا ناك ْ

 * ةزد> رات ااه وعد نالت نال جيتكم لون ْ

 ىعارلا]وقلثموه لب ةريحالا نموه سلف ا ظ

 اراتارعاو لاقاالا اس " « , ىاافاسمل ناشمر لع وذ ا

 لاق#«ةرغلاورا رسلارايتخايف بر لا لام 15 3 وءاملاب قدشن ىأ

 أ
 أ

 *# بحر نم ف صنت ل ماما ةليا يفق رجو وأ لاقدقو همي: 2

| 
 ا
 ا

 ا كاع عيت وادخا قر ءاالؤ 0 هدأت ةاف لا هر أوذ# 1

 ا
 «لطخالا لاو ربشلا كلذهلكاقا < ناكفةلي اب قالا ودم مبملع ءاالو ظ

 سدي رعش زن !
 قاحملا رمقلاب و تفاودهب *« ابءاعمصلا كوك كنناف ظ

 مدن ةييرلاعاو راطفالا ق لبا ةسسوحتلان اونع ىمامف دنهل اوعزتو

 ا هةموو لآ هع ُثد هذ يتلا ف قر :افاذ افاقرت ار | هيد ةسم ردهقلا مادام

 أ توخر 5 0 1 باناذالوق برعلاو قا يتحول نب مد جرجا



 4 جاد هنن ) هنكماالاو لاو ةننتزالا تانك 2 ؟00و رع سل ماهل اتابلا 5

 داارتيلا ىلا واروع وأ ةهبابا نيرع ا متاردنو رس 1

 556 د
 لرولا الوامم:عنتم بضلا ال « ةار ليللا حونج نم هل تجاه ْ

 لجرالوابف حرقالءاهد « اكوا» 0 ةليليف ||

 | تاوجنلاهءوابلا هج رختسيفاهيلع لخدب ليسلا ىنمبتيبلا بضلاال(ةرق) |

 ظ حرقال(هلوق و!لويسلا رم نعاعن اكمؤاف رب لرولا وتضلان!كلذو ||

 « ةيظملا لاق وماهر نا ينال وانلوا:ي ءؤتفالفزا رتل ماتت ١ ١

 4 رمش زج-
 ار ورد كرلل داج لاب اءطو د 8 كي رح كي هل 0

 افنر ادم<دقواهفاك وكشمز وكي ن رهشلايانمىر ددالىتلاةليللا هوا |

 : ءثيكلادءاسا يعلن
 ظ رحاونلاف ةلهالانم م« تاقلاتملاب ثينلاو ظ

 ١ لاق5# و1 - الافق و ربشلار هى ىلاةليالا مو ة رحان عج رحا ونلا ||

 ظ ىلا تعذن رهشلا ع ا اللا لها ضعب مع زفابيف فاتخاو ةفينحو ا ]

 | الولاةلشهادلاررشلا راو الربا نمةليل رخآا مأه ريغمعزوم ري يفاما

 | تاقلالابءابسقهنكل 000 رارسلا فر ةرايتخ الالم ينال الا اذهلاقهنظا |

 2 رب,ثرغقفاواضياءاجوةلهالا ن نعأأ دقولالهلاةا ل ىهوالاةر غلاقالو اري

 ةرحانامامجورا رسلان م | 1 86-5 لالعاب را ارحا يف«قدزرفلالاق ظ

 ناالااوحوامل لعاالف ةحرصما ورلاهده تناك ناقل كتل املعحو ظ ظ

 لالا رذا ىلارمقلارارستةسانيبام نالرارسلا نم يهو تاخدةلبللا

 راسو 3 7 0 كاد را ملا :رمىهوتاخدف ةلكزا رس



 رد ل2 سن مالا 3 : ه1 ف كطنم ”؟45 2000 كالو عاب بانك 0

 كرتش م رحل دار 1 3 هياهاجف برءلار وه تدرا ظ

 ٌّك نشف عجم ناصإو عمن اوخو د رج ايدعب . ان هل 17 يو

0 
 كو ممر وو لو مل ى "أو # لداعو مصالاو يرو نينَح ْ

 0 د - تاضمررهشو عسب ررهك برع ءاا د مد ااعا ىحندمجالاقو

 قولا !اق م5 مسالا مْض ومىلع لديلروهثلا نمامه ريغ نو د ن ءاعنب

 1 ءلديلوذتداز 8 عالكوذودزوذ 1-1

0055-2 0 ُِ 0 

 رابحاو 6م هند اجوةيداجو ةيدي دج دن و ذا مج لعىدانجر هدو ١

 ب رأ ارهشولوالاعيرلارهشاذ- مق لاح هنن مسهل اذاك ءايكاعلا
(7 

 14 رايد در ةرخ . الارادلث هه ع لاير ركلا+ كك ا ام هياالا رح ا

| 

 5 انحالاو ف ا كلا كلذ ىكح مم | أددسم 3203 ةولبخو ظ

 مر وةعزرأ رطملا عد 0 جناىا رعالاناا نع ىحيندما# ىكح ,

 ولالا كالا قمساهنال بنام لعةرخ تاو لو الا كا جو#ءاعبرأرب ملا

9 

 ا

ل كلا 1 وناضمر ءاجزمجي نم 264م وذم | ا|فضن 5
 411 رهلا 

 رخالاميرول والاعرعج جيف لا دبا مراعاه ماعل زهش)

 4 فدشلا وددعلاةناغىصقاةءب تلاوأ رع ايال اهي ألا و و الاةنباركل هذه |

 هب رلاو ءادم دلاب سراوفلا ما * ]
 سك[ لصف زجب- ظ
 هرس و هرارسو رهثلارارس لات تاذاهيفو هر لارا "1 ءاد

 يعاراالاقكلذل«رهشلارارسيفناك اذاادمحو ةرارغم دنع ءونلاددز. و ظ 5 رزتتانو
| 



 «رشع سماملا بابلا ا « «محإط «ج(0)هنكمالاو هنمزالاباتك »

 ] ظ * ىلسرلا تأب و نأ رهش ص دق #

 || برحلا تلح دقو ةسماق الا لع مهام. ناك هنالكلذب 4 يعسهناك و 2
/ 
| 

 « تاراغلاو نا ع ا يي

 «لاق«تاعءاوهت غش ناوةع وهأ ميما واعاوه ةدمقلاوذ «ىمسو» |

 ظ سيق رعش
 || بيصع عاوه :سامو ناك اذا « اقوم مرك !ءاجيملا ىدلئوقو ||

 || جملاولا مهلك اما نممهج رخخ ىا سانلا عوهب تراك هبال كلذ هللسيقو

 ةعاوههقاح نمجج رذكامو عوم وء اقاذااعوه عوه.نالف عاملات وأأ

 « لاق#ءارلا متف نا كلوتاكر هءمجو(كر) ةجااوذ ىمسوإ» ّْ

 رباودلارودن ىت> كر ىدل *« ةركوالبم ىدنهلا لع ىل نعا ظ

 ىغيس ظفحاىارمبل(تركسلاو) تبزلاىدرد(لبماو) هفيسىدنحلابىنعي ||
 كرا نص لودغم هبال :كلذب سمووعلا ناكو كلذ هلويضاو ءاريسلا

 ةكربلا نم اًهتشم نوكي نا زباجو مسوملل ل بالا هيف كرب, ىذلا تقولاهناكو ||

 « ريمبلا كربهنمو تابثلا نمةكر بلا لصاو هيفرثكتتاك ربلاف جسما تقوهنال ||
 نومساواك موةءراءلابرملاةنلباهريغ ءامساروهشملاو ىدمردلا«لاقو » ||

 (لو الا عسي )و  «ازج وم؛ارفص)و ءابجوم ( مرحلا) 1

 «اردصم(ىلوالاىداج)واجزله(رخ الامسسر)و هادروم |
 | «ايهوم(نابعشرو #«اليوم(ابجر)و هاروه(ةرخالاىداج)وأ|

 7 ل ا ناكل

 «اسلخ(ةدمفلااذ)و «دالفيج(الا اوش)لو رعذ( ناضمر)و ْ

 مهضمب مظن دقو نا ضمر ةنسلا نم نوءدسأو اكو «البسم(ةحاااذ)و :

 2 لابقن ر وهشلا ءايسا ني دحلا



 . «رثعسأملابابلاط « 08+ 4 جمد هنكمالاوهنمزالاباتك )هنكمالاوهنمزالا باتك »

 مضالاربشلا ف فتملا ساكٌقاذدق م لع ىذو لاخىذ ب راب

 * دب دح ةلصاص 4 ف عملا الى حب رحلا م, كرتاد ىمساعاو

0 

 ا

 ا ضعي وءأر ةلالاق«لاعوا عمجاونيملا رسكب( العو )نابعش « ىمسو

 دجاملو 0 لاق : اجاملاوهوا ضبالعول امو«نالعول وق ْ

 ىجتلفف هيف 9 تم ةراذاانالهبرهشلا 2 همس لا ا -عو هيلا

 لعوتسملاو لعولاقتشاهنمو لقو دا لع وتلاوههن ل مف لك |

 «ز رتحلا ريا نم

 ظ «لاق« قتاو ون عي هاو (قتان )(ناضمرىمس )و )و «لقؤا

 ل نام هولا نال: لعت 3 8 اع ولا هموح ىدبلات تاجاقةانيفو |

 روت ل ؛ لاومالا ملا رثكم تناك ها تري الاخلا 1

 هيلع مامريغ ىلا سانلاب ذجمناك هناكاضيا ب ذجلا قتتلاو دلولا تربك

 ميعار ا!لاق» ١

 دابالج حملا ىف :ذاىلايل *# ممم ءار-مالطصا ناك قتان فو ظ

 دلال وح و سالو ىحل 3 ةهوخ أناك ميل ايام ةوخا 2

 «ارشطب اءلاق «لذاوع ممجاوالذاع# لاوشىمسوإل ْ

 رودس ريح ىنا لد اعا 5-9 2 ىئ ردع كعإ لداع ل ولا تءش ا

 .يىريص كنمىونلاو برها ىلع 0 ليعدمف ىدود> ى ماعلا هنن ان |

 «لاقو «

 معافنالعو :«لدعأب فلذاعف 0 «زءارورشلاى ,سلاىذلا وا

 *لعو 51 ةلادبزلاقر ا خخ ىلا واو 3 ع ]ده ات سل لااذهو

 ا لعو كلن مكلانع وتم 00 ها ل الكسلا تأي ريتا مه تا
 /- م ص 3

 ب

 لإ #



 انتسب شخ ميس

 ع ؟)هنكمالاوهتمزالا تاتك» 4 ١1١ 9 #« رشعسماخلا ب ابلا»

 يذلا تقولاد,رادناك وةزمحلا نمواولا لدءاف كرحتو طشاذا ترايذرا |

 | فسمناو و ضيسلا همؤاقئاتلاودو نصح ولا ل مادق اتش

 5 4: رعش جس
 امراه تقسعزاصبورجاوه *« هلاهدقو, رانلا ناك مورو

 انفه وعل ةيالولاسا م ١ ايطادميشي نيسضلا عازر الزل

 000 ميمجلاو نين .نخلال وةيمهضعلو نينا ىلو الا ىداجج ىمسسي 9

 ظ « لهلعملا
 أ نادل وق“ ني اذام و قار تان يللا كل

 «لاقو.

 ينل كفاك شالا 0 200 ]
 *مهاطواىلاهيف نون ساسالا زالنينملا نم «هقاقتشاو

 2 كااذكم ءا عزز + ىتبتوإلا

 ظ لفظا ما درو لل ةنرل وة هريغو ميضعبل

 'كلسم نمطلاو يعرال نكيولاذا ةبرو ماي ال الوقعم تددس ءاوا

 ملعب .هنالدب ىمسف ينراماف 0501 لكن تانوركولا يفلاقةبر « لاق ع نمو

 وة ةيرام اوجاتنلاهع نللاةأش اع !!( ٍيرلاو )ممو رحت جامهيف

| 

 نامور نءغصو لقاعاذا د هنرو نع رح 16 1
 ا |

 ظ « رجالا هج رحا نمع ءاستشلا نابحلانذايلفرباملاف
 | ا
 ا «لاق» ا «٠ ١ .دالا جر 6 ىحدسلا و

 ١ هنع ىفع ل ءدلا فر رش 5 معلا ذ مسأ سوما ! ىف هلرو 0 ظ

 يس ب و ل ع سس



 «يرشع شع سماملا بابلا» «١ 3«ج0) هنكمالاو هنمزالا بانك »

 رع ولا ىداو لبق نم 0 4 رتف ل اذ كاع ف

 | ودسو#لاقبرحلاهفرع يا ايه دع تيمح نمنوكبنازو<هتاقتشاو

 أوي رحال ماكفاورثكاذا موقلارمأ نم ن لا ا
 لاق «رجاو ؛ممجلا وارجا.رفص ىمسو»او رثكاواوداز هيفلاتقلا

 قئادولا رحدتذا نيحرجان» .» ةرم توما نماساك مانحبص

 *« تكلالاقو

 رجارهش ةعيدويف * َك ادباع فئانتلا مطق

 راجنلاو رجنلا نمزوكي نا(امهدحا) نيئيش نم كلذ هايامهتيمس" نوكيو
 ' | 1 ىيلاولا دال زق هنمو ترألا هنادي ىهتلا عقلا ءاكف لزم الاوهو

 1 ةدشوهو رحنلا نم كوي نا(ارخ الاو)هرحنم ق؛رطلادصق نمتسبك ر لاق

 2 - 5 جَح دس 6 7 ||
 سعه سس سس سس" 7 نيس م سس تحسب. هت نو تو تاهو صو مسوس صو ب سس م هس سس سس مس ب وضم م سس سف نست سس سس حا جسيم

 دا دل ل ثا لاقع تاناود و هيرذلا عيمجلاو ناوخ لوقت

 انماونمحراسلا دغاف #2 ايعانرزا ِف نإ رداناخو

 »# نحال لاقو |

 رحبلاىدل توح.ءاعمأف هبأب ل انودعدوناوخن 3 مف هنلا قو ١

 يامموخت ةيفهيف دتشدورثكلي ١ ب كا صقتلاوهونوألان م هقامتشا 1

 موضعا رفلالاقو في ة+مو.ضم(ناصي و)رخ العسر ىحسي 0 هل ١

 !ج عيمجلاوءابلاء زج 9 ناصي ,ولوعف الصاواولا لعد هدعا ؛ ممصعلو نأ معتلا كد

 ْ «لاق «ةصاو تانأ ا

 ءاوسبأ هلا ىرسالرو #١ أ ددع اهلذأ نابع كأن ىدس و ١

 تح سسجو

 هقامتشاو (ه)



 84ج )0 (١)هنكم الاو هنمزالا باتك 9 9 ؟31/ 2 شع سماخلابابلا ف

 # افخاذا نازملالاسشو نبللا

 مهلاحر يف ثدوممل ١كلاذي .ىمسةدمقلاتاوذوةدعقلاا اوذو 1 عدلا

 9 ةريمالو لكن وبلطيالا

 تادمّلات اوذونيتدمقلااتاوذاولاقو مج ةج 1 !تاوذو # ةدللا وذوإ» ظ

 نسر هنمورألا ةدشل رجانرهشلاةيوةجملا ىذفف ليقكلاذكو

 هدشناو يورالفب رسثي لءجاذاءاملا

 م8( رعش زج
 ابهذمديبلاىوس ف رتل ديبلا ىلع » ةميقم هيف سمشلا ناك موو

 || ايشنمسسادو يناحسال تيس ه هما يفنيسوقىلعموبو

 || ىمصالا# لاقو » هماهسلاىهو باشنلاقاوفابهثادر يشو « هبش
 ٠ دربلا اههؤدتهي ناذلل انا ربشلاا مه وحاش ئربشل ناش نايك

 | | ةحلملا نمذ وخام ناحام كل ذك اثلاب ضراالا ضاضي ال نابيش ىحس

 *صاييلاوهو

 ناحلمو نابيشةرخ الاىداججو ىلوالا ىداهل لات برطق «لاقو ©

 || برقىابرشالا برقو بدنلات ام محرق لاق وجبت ضاي لجا نم

 | 5 .كلالاقو « جلاثلا

 | بهشام وبلاو نامش وأ ناحلال_ ه م وتجار قاقاالا تيل

 ريمام ميمجلا و( (زعولا )مرحلاىمسي نمسرعلا نم نا لضفللا * ركذو ف

 | «عرعاشلا لاق «ص انو

 رظتافقارفال يرما تمزع » رمت ولا ىف كب ىراهتإ الول
 ) عرسال



 مب رشعسماكلابابلا ل «0«موط «ج(١) هنكمالاوهنمزالا بأتك»
 تت 2 2 222 تتسم

 اضياررشلا نومظب واكو امعا وحمذب واهومظمينا بيجرتلا وهيف مهتما

 لصنمو مصالا هللا ربشهل لاو :«بجراو لجا ن< لبال# رعاشلالاقو

 ولا نعهيف م وعمل كلذ و بهذ. داكدق و ءاداد ريغ ىضمامدعب لالا ظ

 خارصتساالولاطب ا يعادن الو حالسةمم.ةهيف عمسالف ةراذلا نع ضكلاو

 ككملاابليذجانا لثما يف لبق هنموهتمظعو هتبهاذا رمالا تبجر لاهتو ةرانل
 * بج ا دعو

 ىتلاةليلل لاتو هاج رسن رس ةتلفىف ةلا لصنم نفداص»دوادوبا4لاقو ف
 لش تااسشو (نابعش) و»«ةتلذ لالحلاواءارملاربشلا نمىهاىر ديال

 «اضعب مبضعب لا زةعا واهف لث ابقلا مشتل نابعسش ىعسو

 ا
 ك1 صحم كو

 سس

 سمشلامقو ةدشل ناضمر ىحسو نيضامرو تاءاضمرو « نائغمرو 9

 «لاقوناضمر اذهو ناضمر ربشاذه لام وهسيف ملا يهانمو

 ه6 رمش زوح
 شانمالاب ثيدحلامطق « ىضأملا ناضمريف ةيراج

 نيحلمتسمواهرث ىلاو ابيلانب رظان مهم. دح سانلامطق «# تمستااذا ىاؤ
 *« رخالالوقاذه لثموابمالك

 بفئاك رلاءاجئالو لان لمت« ىنم لع نمتو تداكىتا رايد

 لاق «سانلالادستساال ولالاغتشااب دصقم نع انفرصتتداك« ىنمملاو »

 ناضمرممججا وهرك مهماةخيشلا نع ىورب ىسرافلا رفمج وا ناكوءارفلا

 ه اذه لعا هللاو ىلامتّنلا اهسا نم مساهنا ىلا نوبهذي

 لبالانالوشا كلذ. ىمسو ليواوشوتالاوشوزالاوشو# لاوشو» ||

 لاشلا- «ل هدف وشينابل الان الك لذد يمسلاقب و حاقالادنعامانذاب ظ
 سيم -
 70 م 6-2 00772222 2 يي 222522252525982 52ج

 ا

/ 

 ناللا



 ا ؟)هنكمالاوهنمزالا بانك 6 #1100 ردع رشع سماخلا ب ايلا د

 آلا لا نورك ينال اهرع دس اداب كلل رتعو نارعد اعاماجخا |

 يو هن رفصلا لو رعب اوناك مال ارفص يحس ورافصاو تا رفصو رفصو ٠

 نابل الا نم واخ مهاطوا تناك مهمال ليقو متم ماعطلا) وراتعاوناك مضاوم .

 دولا ةعت رفص لاش و #ءانفلا ع رقوءابالا رفص نمهللابذ ومن مهمالك نمو

 هس
 موس ير روس سس سس

 6 رعش رجح

 مام ذاهيف أذنب كب وا # - دولا تابع ترةصذاو ظ

 عفر نمو عسر لعهدر ضفخ نم لوالاو (لوالا عسر)ربش# لاقو ظ

 ١ نئا والاعس رروهشولو الاون آلوألا 5 راريشكلهكوءازبشلا لع هدد |

 'تايلو الا ةمبرااولاقو_لوالا ةمبراو لوالاابعسر ىكحو-لوالاو |

 ْ عابر النيم رايمسو «رخالاورخاوالا ةعبراو (رخآلا )اعسرو لوالاو ظ ظ

 ظ لوز الايداج و تاي داججو نايداجو(ىلوالاىدامج)و *مهتماقاىاموقلا |

 (يرخالائداجج)و-لث اوالاولوالاوىل والاتابداجو_نييلوالااولاقو :

 رعاشلالاقه«رخاوالاو رخالاو ىرخالا تابداججو نيرخالاو ]

 فذضخه نطع ىنانج قازا هاه زك تدم ىداج ظ

 | نزف تشع نكي وراطمالا تاقاذال 4تفالغ تامل ع1 اه رع رول ظ

 (فضخلا و)ا,تانماماطع !لعؤ لخنلا هنري يبانج نافسانلا ةنطعا لبالا

 'ناكملاتداصلاو نيملابفصمم مرضمبهاورو#اهفعس رثكاذا ةفضغمةلف لات ||
 #2 حصالاو لولا دوجالاو ندتلا وهو فصملاة رشا ىا بيبفصعم ||

 | اهيفءاملادوىداجالا نار كذابلكر وبثلااميمجينويفوكلاوزورعبلا لاقو) ||
 0 مجرتلاب مجرى حس وهب دجرأو بيج أ رافال و نامحر و(بجر)لاقو ْ



 «ر شع سما بابلاإ) « و « ج()هنكمالاو هنمزالاباتك»
 اممصشللا مشسسسسللاا ا يشلسللا لس ل 01 ع ع ص سم

 # تا نوقع دلو هراللاتساللاهسلا و ربتلاق نطو ضل وزو لا ظ

 «رك ولايفزوجعلا خل_سملاو

 يهوءامسأب زوجملا مايا تصخامءامساب ةسجلا مايالابرملات مس دقو

 مل ا هيلا 0 بلاقورزملاو_ربن ما

 تناول اسما اهم ةلئارصلا ؤنء يفر ضلع دلع ىلع فجل لاما

 هَ همس ثنو

 نم ةرخالا ةرمجلا طوقس دعب ةنالثد_:ءةمدابلاب ينالكسلا « لاقو

 وه ويف اصلا يباثلاوهناوفص مسن مايالا هذهو لاقلايل بنمو ههبملا

0| 
 .؟ مع

 ةراهعرخ اونيلوالاهيقنهراملواواهزخ وهو قضكلاثلاوءارقاهدشا

 || «ناوفص يتاثلاو#يفصم ولوابرملان ع هريغىورو» هنيلب سانلا رشابتم
 ا دايز والاقوههلدر الودربلابمهبهنال اره ثلاث وه«دريلادتئااذاكلذولاق

 1 زوجملا م اباولاق«ارهمانلز وجعلا م ايازاك دقوةنالث ز زوجعلا# ابازول وقام

 طوعس و» طابش نم عبسل ماوعلادنعىل والاةرملاطوةسوةءيسر نال دع

 نبرشعو ىدحالةريخالاط وهسو*طابش نمت رشع عيرال ىطسولاةرمجلا |

 -- هاد يبا تب و سال ميلا

 ثالث اهرخاو طابش ن منبر شعو س# مدنعزوجعلامايالواو *طايش نم

 «راذا نم
 م[ رشع سما1لا بارلا زيوس

 'كلذب لصت امو اماقاقتشا ركذو تائللا فالتخا لعروبهلا ءاساف#
 ه لنالصفوهو «اهعمج ليش نم

 سي[ لصف زب
 | نامرعومرعلاقهنوربشيفلالملاىلاذورظن.سانلا نا« ربشلا نمط

 مراحو



 _«جا)كمالاونزالاباتكو < 0٠09 « رشم عبارلابابلا

 | مالا شتت لل سال ع 21111111 1
 هاهاعز وحملات ملسو زجدق ن ءرضاواملد ريلادتشافاهن مااليتاف ْ
 ا هكا بج طاف وص رم تلحعز زان حيحصلا ىيحمن دما # لاب ْ

 | نقةدحاومورلكث ناف ةعبس تناك و اهمنف تتومودرإلاءاجضرملاب هتنتو ||
 « رثكاوا ماياةرشع ىهباع رزوجعلاد ربفالاو ةلملاهذهلفةميساهاءج ||

 ظ 6 سكلاو) (زوحملادر) رز ءازاب ( ليه--ت الدتمم) يح ندا «لاوإط ْ

 أ «مايالا هذه رخآس رضءاتغلا مسك و ردمال ىتحدرابلاءاملابعرضلاب رض ٌْ
 هل وقم كلذريغل واهننإل جو رخضرينتاذا م الملا لبشن وز وجملا ( ةلهشلا |

 يذالرقاىا(رعؤ» .)و «كلذد سما هناك د ربلل 4فدعتمم امو ىأ( (رمأب) ْ

 برشدمب ب رشوهو لاعلا نم( ( للعم ) و*هدربىوقو هلق كل ذب هما ١

 تاثزلغلل ن وكمال دربلاةديعل ىا(ارمكا وطور دسم ١
 (رولاو) .١ ٠ كلذلتم(ربنضلاو )ديدشدرركشلا ( نصلاو) "||
 ( ةدش(ةدقولاو) د ربلا نم هيلا جدتحا يذلا ربولا نم ن وكي ]

 |(رجانارهشو )#* شطعلا ةدش(رجنلاو) رانلاوهودوقولا نمرحلا ||

 ظ * نارزحو زوع :

 ةمكلان ال طخ هبا ريجا|مما ةمسكلا ىف ةديسع ىناذ 0 ءرضلا« لاق " ظ

 "فاني ىااعنلا عسكت اه .القيقرلاو ريمحاو لما وملارةيلاو لب الا ىلع 39 ]

 م ايايف«.ىعاشلالوقانلقامّقدصباممو «اهدحوا ريما امج فييكف د بالابوا |

 حىلاةقيسلا مسكت ءاتشلاوجسلا مايا تمسكدم ريهءاتشلا ءسكزوجسلا ||

 0 ا ا ال ا ا ال

 ص رالا ا «رملاوهو رينصلائموينا لان ,وأمدارب | ٍْ ْ ٍإ

 9 ن.اوربن سصلا و-نصلازوجعلامايا مهضعب لاقو#«ريربمزلا ورب :صلأو
 مس بسس سب _--_-



 مب رشعمبارلابابلا ظ « 0/4 «ج()هنكمالاو هنمزالا باتكوط

 ]| ةدقو(رجنلاو)هدربلا فيف سانلا لطي هنال كلذ ليس( الم درا

 || لوق نمسانلانموهربرضلاديمسوباهلاق اماذبف «رجان ربش ليقهنمو رملا ||

 | ءاتشلارخا ىفاباعجب :نممبنمو «ءاتشلالوا يف ةقرتسملا يهزوجملا مايايف ||

 ْ مدقتام ىلع 4 ةعيسأه دعب نم 0 مهنمو#ةليشلام اناابم سلوا

 || برعلا ن نمةأ ما تناك لاقف ريبس نع ديشرلاهلأس نئافكلا 4 نكح >

 ل وبر ضب م رفعوا نرعو زمهل تااقفدال وا ةعبسالا ناك وت مرتهادت

 هالو تاشنافال نولتكي اةلوازنع ||

 -ه[ رعش ]جس
 هعامجلىتا متنا نف » ةحكان ىتا ىنالا

 هنعاتولا لاك م « هحرايلا تيقلام مكيلع ناه

 | تحو مهل وقنمةهتشملا يا ةحاولا ةعاولابت دارا لبق 1 ىورو
 أ لب ااذهةينثلعلاي عبساتل تب املاولاقف ىج وةأرصاىهوامحو محوت ةأرمل

 ه«تضقتادقوةمب اسلادمب اهءواخ كلاذدمب كجوزلل ةليل نا لكل

 || -لطمو_رتومو_صاو_روو-_رينصو ١( )نصى لاقق ةعبس(اهدعنف)

 ١ ,يطمو-رواهتخاو رينص 2 ند يه لاق ةسمخ (اهدعنمو)_رمخج | قطمو

 ه نءظلا تكمو_رمجلا

 | ١فاوصالا تزج ب رملازالَز وجملا ااتيمسر.رضلاديعسوبا# لاق لاقوو

 ا يناس ربصلا» زوجا لوارس كلاب( نصلا) سوما فلا يفلاق ( ( ٠١

 ظ مايارخا( رع ؤمو )(رماآو) زوجملا مايانم(رب ولاو ) زوجعلامأبا نم
 / ' سماخ(ر خا ىفطمو ) . روجعلامايا نم مو تايم (للفوأ) : ةرومابلا

 ظ و ل دا رش دم ىنماقلا ١ ١ 8 0 ملا



 اس حس سل هس م مسلس سس صل

 تامجث الث تاقف تحتف تئشناوزاح قنعو قنعودضع ودضع نكسا 8 ظ

 * ةغبانلا لاقو * تالظو ١

 ؤ
[ 

 ظ « نافغرو فيغرو نابثكو بيثك ليق م ناسخ وحن نالمف
 نجلا ذخااذال وق سلا فءاننخا وماالأيف سلا سنوب « لاقو»
 ثالثءاتلاب تناك ددعلا ندالامتمججاذااماف(ةمجخ ااماذ) هلام يفءاسمحا ذخادق

 ا تالظو تاج تلّقف تنكسا ناو تايظ لثم ةمضلا ةمضلا تعبنا تاعجج

 ظ بمامودانو سا رفا طب صو * مه ابكر ىلع راسادمقمو

 تاو#*مر ث الثو لظ ثالث“ لوم مك مج ثالث تلق ضال

 « لاق اك ةعبس «زوجملا ماياوزإ «ريثكل كلذ ناك ثئش

 نيقلا 7 رفاانم م أبا. .# .ريهت ةمبسسل ءاتشلا مسك

 رجا قطمو للعم و * رعؤم هيخاو رمابف

 ريولاو ربنصلاو نصلاب ه» اهتلبش مايا ع ضماا

 ظ رحالا نم ةدئاوك تاو د ا 1 اي ومع ادغلل بهذ

 اذن

 ظ رماو#*زوجعلا(ةلبشلا)و«ةملظلاو ةرمغللا ربغمايالا هذه ت يمس ديعس و بألا

 ,يانسانلاب رعابدنالا عيوش ىمسو:# هنمردحلاب سانلارمأي هبال كلذ تيفس

 ظ « سيلا 'يرمالوقهنمو*مهذوبو رت ىر

 رعاب ام ءرلا ىلعو دعو .# رمخ يناك و رمع نزاجا
 .ءايشالا كرغي هبال( ارينص )ىمسو#دربلا( نصلا)وهدربلاةدشل(انص)ى حشو

 ران ازيؤهن الا ربو) ليسو هريضتساد قف ظلذام لكودوجلا فةرضلاكةريلا وم

 يف ىشعناوهونرالاريزوتكءافخالا ووحلا(ريوتلاو) « اضىاايشألا
 قطادربلاةدش نال كلذ ( رجلا يفطم )ىعسو* 8م فقوبالهو زح

 -ه#[ةمبسز وجملا مابا ]9



 و 0 #7 د يل 0

 1 5 ده ترافق 0- هثينش دل 00 هب 0

 ا م سم ص سمج ص سس همس

 كلذ و لاق # نيل 0 بأ ورا رس

 ىتثلاءويلا|ولاقدق مهلا نينثالامايا تض لو ةتاضا ممملا يفو* 7 دق
| 
| 

 6# ريش ا اثم لوةيف مم < ناا ا اأو ؤ

 لوقلثمءاشا مق مج هناكة ريثك ني اييصم سا ضع نع © <

 0 ولاق#«كلذ. سايالفيماساوءامساوس او ليواقاولاوقأو |

 عجامافا 1 كمال ريخ الان وتلا اة *لا تينت نمد الاذن هجوالو نينانا

 0 .اتلارلعامف نالءاثلاو فلالا, تاواعبرا وتاوابالثفءاسبر الاوءانالثلا

 «ءارصوءارج فلاك فاالادس ةزمهلاوهو

 ثان لع تاواعب أ ؛راوتاواث الذ ثالث ثم لا هبا سن و .«معزد» '

 او لع تاو مهمةمسقلا بر ف ادا ل ب لأ تر مل ١ منان ١

 « هلوقهنمو»ت ا[ املانأ اكملا اعابرملا و راشمملارب ع ىشلاهنز ا عابر |

 يكب ءاضب رأو ءابلامتف ءامبراتاغلءاعبرالايفو موجنلا عب 00

 اناا ةدااها لوقو مياراوتاو اسيراىلع عمجتوةزمحلاو ءابلا

 « رعاشلال امو رك كم عب ولاز الر يك دتلا ينعم لع تاوامنرا هعبراو

 1 رعش لص-

 ةالقلاءووهمايا لك و + ةدامو بصخهؤانالئاولق

 م مصمم همم هم ا تر 3 - 7 5

 سس سس ل بمب ل ا ع طل سم مج يح ع جن و صصص 2 جوس ل سلس قو سم7 مسج سمو مهيب 1

200007 

 ! 36 عمج يف جحو *ريث لا يش !ابال ءاذ « ١ لضفلملا < حو 7

 | 306 لوهتةلمفا ىلع ناك ددملا لقا ىلع هتءبجاذاف(سيفااماو)ا ضيا مسمار الإ

 اه ببن فاو - . ته توسع وحار 2 د . انك الما 0س 1 ب نوي 12 تجار ا

 ١ م هممج سايفلا ف زوجو ةب ل جاو بل راد ل



 4 ج() عسل كح "ا يردع شع عبأ ؛ارلا بابلا »

 لؤاطتل وره رك امو 4 كسل داورلاى زلال
 ظ هلعجو هويظلا نذ 1 لها لزب لو لاق ع امو.و مودك امو ىور

 || هلوطو ليوط مول لظدراولاراجلااذهىرئاذاو ىنءماوهيف ةدابمالالواطتم

 | اموب راما لظ ىنمملاف مويلاتبصن اذا و#هكرو دورولا نيب ليك هثكملوط

 داورالا ىوروهلموب فقسأب للظ ىنحملاف مف راذاو# عضوملاا ذ دهيف اليوط

 ىماطتلا لاقو «ندراوالدرولا لمجموا داروالا 1 ا مج هناككأ
 «ماللاو فلالابىلاف

 ه4[ رعش ززجح
 / داروابادارو'ةورملاموي « اوطاخ مماوقال ءادنلاىسف

 مايالا ف ىهن اهرووابضاييل كل . تيمس اضيأ هن رح(ةءعمل|ىمسو) |

 ظ 0
 | ضرالايفريسلا لعاومزع ءمالسلا هبط ح ودالو[ناريدلا تارت

 ْ دحاالاءوب يف مثري_.ءأوءدبف مماطواو مهفاطأ 8 ورا 2و اهوريل

 ظ 0 0 ىذلاريسلا ناك (يناثلا 1 0 ناكأ- 0 الاجل

 ظ
 ؤ
 ١

 دع 10 ف راجع ةاانلا كل ذيمساولز ام ظ

 ميتعصاو مزج لا امجو باهعىلا ١ وها (مبارلايف)و «أرأم > هومسف هلق ؤ

 ا فى رطلا لبست , قسم انا يف)و «ارابد ءاعبرالا ىهحسف ىرر طلا ا

 موةملك 0 ةيورملا(ةعمجلا تي 23و اقوم ل جلا ىمسفمسااماوأرو ظ

 امف تبسلا تعمجا ذاه«اوةغاواونرعت ها فاخناك م ا نم مكن ابو تم متجأ | ظ

ود |
 هيتس 2 ا *تود همس ريثكلا 3دثع 7 ٠ رشملان 



 م رثعمبارلا بابلا 2« 77١ ط «ج(رهنكمالاو هنمزالا بانك ف

 لب الارايملمهلوةنوكيناز ازوجو# هيوضر رم ةتامدوربط :مونم ةعاج

 ددعلواهوا_ءجمب اللوا(دحالل ليقو)«هانركذ يذلا اذهنم رايشلا
 هلوقنمزنوكسلاوهونوملا نمزوهافدهواون زوها(نينءالل) الل)اولاقو# مايالا

 ةدهولا نال ىنمملا | ذه ىلع لديدهواو(ان وهضرالا ىلع نوشء) ىلامت

 رابملا (ءاثالثلل)اولاقو«دعلا ىف | وضفتما ىلع ل والا اولمج مهماك ضافخمالا

 «جوزودرفدب لصح يالي وق ةودد ءلاهن مظعا وددملا هيريجىا

 ندعلا ورايح ءاحملا ريما ىف و«ءالهملاةب اها يفد ىمس ليلا «لاقو»

 هن الر ابد(ءاعب ردلل) لو قو» لو الا ىنمملا فل ا وهف هيف شرالا رده. يا#رابج

 ناك اعاوهرخ وم“ 0 هئارجابمتدقوددملار خا اهدن :ءا

 |ونذتسافاهيف منصتءايشاباهومس- ثيسلاو ةييلاود سسقنان الكت ذك

 0 نم هرقل هب سذ ونهب ال سن وم( سب .مخلل) ليقو اهددع نءأبم

 بارعالاوءايالارئاسنع اهنيبل ةءورملا(ةممجلا )ليقو «عامجالل بهاتلا
 كلذب ىحسدي رع ةدحاولاو ىمهيلا كوش بولا وحاصفالا وةنابالاةمللا يف

 قرولا_:رمزابدق هيأ #« ليواتلاف » هكوشلار هظيفهنم طمس قرولان الا

 دقو ةءارع ةدحاولاو بارملا5 رمأ لاقت هنال هن ىمس مزمل لسع ةبارملاو

 ىلاعت هلوقهنمو»اضياةءورعو ةءرع يه ةلزنلا ةأرملل ٍلابقو مرخا يررعا

 ابجوزولا ةيبحتلاة و رعلا ليقو(/بارتااب رعا راكب | نهانلمشءاشنا نهانا انآ)

 فلالابةبورعلا وق دقو#ءاملا ةريثك ةيرعريبو*هءارع هجولا لابتملل لامتو
 : نهيفدشناو الع لمج هناك ماللاو فلالا رينبو ماللاو

 تنك رعش لنج
--- 
 < لمصعسا دعس و سمع دج دعس مع يحس معمم مسج دم

 اذاو

 لك ناك مءار اذوربظ. ور اع مولا ل قاده نموه رظنم ىهاظ يهو

١ 
7 

ٍ 



 4 4 ()هنكمالاو همز 0 باك و 4 ؟5ب دشع رش ملأ )!بابلا 2

 ظ نايل ةدودمس فرحا وينال كار ١ ن< ا : ٠ ١

 ا هال نادحا فلا الوان ىتثلا ىمس ماي 1 ىلا تيد )1 ْ

 0 ظ سيمخاو)(ءامبرالا) و(ءانالثلااماف) مسال || ذه قحتس مهن ىنن اميدرفا اذا

 ا يقل دافةسخوةس 0 الث تاقاذاددملا ء ءاسأ م نمدأ رامامدنراتاو انك 0 ٠

 | 00 5 7 لَه 2 وو 0 هضاب ربو ا

 *لأشر هل 0 هدو لالا ب اصتاب هن رعت ّط لد: 0 ْ

 ا ا (ماللابب «لوالا» ظ

 ١ كلذك ةسحال ة ورملاوةيورعنا ا مض ولاوةيملعلا( فيرعت)4 يناثلا © |
' 

 ا لج ا 3 _ث 0 دل تاس موةبحار | لي .ةهن ىمس(تبسلاو) 1

 ل

ْ 

0 5: 
 ظ ْ
 ١ 4 ير نينا مو ف نا مياس 3 ا 3 نا ل ول 0 ّْ

 ان امان 0 تيسلا لصأ ليقو# همن نيورعا ال ْ

 نسبا أو «هولتقاذا هقنعا وتبس لاس وهف رصتو هءداعن :رعةعطقت و ه.حاصو ا

 | نمبر رضا لاقتو رسبلادح نممطقتاهناكف هميجيف باطرالا يرجتام لغنلا ظ
 ١ اع دخلا 1 ييقاع أ كرب -!!نالاّم واه رعشرثن دق ىلا يهاعاو تبساالاعنلا ]

 || هدكح عاطشتاومريغيف حابموهام مويلا ! ذهيفهنعاومو تبسلايفدوييلا ||
 | اتهستلو ١لامتهلوقلوش ةحارالهن ىم ساما تبسلا لمج نموهريغك< نم ||

 | دوريلاىلت دروه(بوذل نمانسماموماباةتسيفاهنيبامو ضرالاو تاومسلا ||

 إلا مواهرخ ا(مايا ةتسىف ضر الاو تاومسلا هللا قاخ )ىلاءتهلوقيف ||
 | ارايشتب أ |ىحسو# موق هكا مطل اذهللاد رذ ره .سلاءوب يف حا را '

 | ةرايشلانسح ىاريش لاق وهتئيو هب رمظا اذا"يشلا ت ريش نمدس ماقنتاو |



| 0 
 »9 م

0 

 , م يسم سنار

8 

2 0 0 

 ب رشعمبارلاباإلا 0 1 4 7 0 )هنكمالا و هن هلا

 0 ه«دشو و للا دشناو ' و

 مدئلابسأرونابللا بضخ 0 5 ارابنلا تاس هل ىدبع

 ا 0 اتقويفناتكتسالاوهوةلئاقلا» نم( ديف هم نسحأ )4 ىلاءت هلو قو

 ١ ةزإأ يفةنلا لهار تسي د ةم/جاءوبر 0

 نيت رفلا رم لك ليقيف صالا نم غرفدقوةلئاقلانيحتفرانلا فرانلا لهو

 ه ردم يف

 ممللال 6 ؤرصم 0 د هل 14 5 هللا لص ى يي :لااعد َّك «نون #0 2

 | مهنمر رظان نكات قد ا فسوب 0ك - الطحاو رضم لع كب نرد

 ىح كا ل لاقو عوملاةدش نماناخد هاسلا نيو هن ىرب

 ا هبشفرابغلا ءافراو ضرالا سيل تبدح 2 (نيبمزاخد» ) ىلا” هل وق يف لبق

 رشبلادهع احتلال احد هل عشرا مىءاسلاو مزاحم نمو# ناخدلاب كاذ

 « الع اذاكلذو

 هي رشع مبا رلا بابلازيجس
 را ف م سات دقو شن 0 اياالا ءامسايف

 «اهعجو

 ءابرالاو_ءانالثلا م ا دحالا و-تبسلامايالا ساب رطق#« لاو

 ةفص نوكيدقو دحو هلصاو مسا اند اه (دح الاف) : ةيطابلا ساو

 هليئان اليذلا دحاولا ىنممو *( دحو سناتسمىلع للملا ىذ) هل وق لثم

 لادا و

 2 ب ب يمصعسو < ب .ناصحمها



 م« رشعثاثلابابلا و « +7 ط # ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك 9

 تفنتياو لاقردصلل| نمابئانلءافلام١ نوكيوهههابشاو امئاق مقبأب نم ملل
 « كلذك سمالاومالكلا نم فناتسملاو هيف أدتبسام لواافانتا

  نباةءارقحص ل يللا ةباكحو ضرتمالا مالكن مدانر رحام لعودمجا لاق ف
 «هملعافامهوتم نكمل واعام,سواسايق دودمريغافت اهرايتخاهجوتو ريثك
 ردصموه ( دوجسلا رابداو) ىلامتهل وق اهل وادن ىلا فرحالا« نمو »
 «كلوك اف ذحو اهيلا.نامزلا ءامسا ةفاضاةدارا ىلعافذورظ لمحترداصملاو

 اذك تقو هلككلذيف دبر نالفةفالخو مجنلا قوفخو جاما مدّم كنتثج

 بابلا اذهيف فوذحلا فاضملا ناالادوجسلارابداتنقولاق هاك هف ذحف

 | | تحتقاذادوجسلارابداكلوقنمفورظلا بابفلخدااذهوررظيداكبال

 * ةواصلا نم غارفلادعب حيبستلاب رماهناكو

 لمعتسداةوربدورد مجرايداو هبرخلادمب ناّمكر لاهي. را ليق# دقو »ف

 لاقو*ةولصلارابدايف ىاةولصلار رديف كتئج وحن اذ رظ

 ه4[ رمش زيجس

 مفاتنونسبدجاهلوءامو © انض رالمارملارهشلار دىلع

 ساف لثمدهاهدحاو «هتوقو هءابش ىبتنمىأ( هدشا خلبالو )ىلامتهلوقو

 دهاج لاةهانعمو معنأوهمعن لثمدشوا ىدواموقلاو ىدوزالف لثمدشوا

 ةنسةرشعىل اء ةيلادشاو اولاق ةنسنيمبراهانمم(ىوتسا)وةنس ثالث وانالث ]

 ديما خلباذا ىتحالناب رقلا يفو دشالا ىه ودشالاوه لاقيدز والاق ظ

 # (ةنس نيعب راغلب 0

 لو#ت ناو قسنلايفهيلابرقا نور الاوهانه دش لا ءارفلا« لاق » ||

 هلك والامل قات ْذخا لوعينا نم نسحاز وكب ال هلكذ ا لاق ةماعتدخا |!

 1 ببي بسسس بسسس ل سس

 2225-52-0 ثث#“””7 7298525 2255-5

 تت تتصدي ممامممممم

 " هدم 3 2020000 00 2 8 / 7 0

 ايإ



 مب رشع كلاثلابابلا» « + » « ج(١) هنكمألاو هنمزالاباتك»

 رتفوعماج تفوح منا نمر تسلا لع لانا مسا ؛رئ دقو ا
 اف 1كلوق كلذكف دتشالمعتسملاودب د كلذكو# رقتفا لمعتسلاو

 ربشةم رح هيلع ناك ىب ءملاف#امأ 0 ومةيلع ناكدل وقاماف فنتنا ل امعتسملاو

 | هنأ دتلاو لع وس ولا لق ةنملا لقاو امل | تلك ارح تحوم ظ
 7 كا رع م 00 ماضي. الو جامال مى ةءنمو مث زعل ١

 هريخومامطلا لضفاب مهفيض نورتو مادي رهناف# عاصقلا فنا م 5

 0 ر ول زابلثم 0 جاذب فدي ولم ىلع ىلاام و اباعيلا الدل 00 وممطقؤ

 ىو ءرامامأ واق ا رقنمةءارقىرق كل ذك ناكاذاو *لبقو لباق 1

 هكفوهكافورذحورذاح لثمهمهوتن وكي ناز وجم اشاهل وق نم ريثك نا نع

 « مهماعأرق امدملابامت 1 ى رخال ةءاورلا هجولاو
 ا هلصا نمهلك همهشقىذلا ب ايلا وكي.نا منتع الىباملا باعححا ضع. « لاقو

 ه تيمسوةحرا+اوهىذلا فنالا نمةشالانوكيوم دقتلاوهوادحاو

 نيس هعدجو فنالاةفاضاك لذلا نمهنمفن وام لهج مه هج ولا همدهتل ظ

 دا رام داهاف نتاشاناقءر هعاذافونامو فتاريعلم م وتهل دبش واذه

 يفت الا ىلا لذلا 0 دقو *د ا دان نم زدلا ت دحلا قو هنم ظ

 لاق رعاشلاو فنالا يمس وهو اذك نمهغ !ىمحم وهليقىتح مهمالك

 * ليان لذلاب هنماشا لانالو *

 ا! بر تقو لوا يفدارا(اغ ١ لاقاذام)ىلاءتهلوقيف قاحساو.ا# لاقو»
 هتفت 1 اهناك لبقىالبىذلا لوهتاك ات اانالفتفتا ليلخلالاق وانم

 ه ليلملاهءىرامزاياذهءادتافهتقو برقا نم هتك رح ىنملاواغنا فئاف

 0 ا و (مفلاق اذامديريناوهو رخ اهجو هيف 1

 نك



 #6 ج(١) هنكمالاوهنمز الاباتك 9 « ؟"ه» « رشع ثلاثلا بابلا 3

 ةينلاويناثلا فيضتالو 1 هلا فرص لبق لبق ن مم هتيملو ةءاغرب آمر رعاك لع

 ظ كد مقل ناكل ١١ دهل ىف ة ه رلاث كأنك نأ ا و5 ركن ىلا نوكن ناةفاضالايف

 سلتا 9 0 ركن ةياال ان 27 وقد الدب فرامأا ا

| 
 ةفرعلا لادم ان الل ورد لف ا مراعاة م

 (مهفةفاضالا ىونل بق لبق ن مةتيفل تلقتئشناو لصالاو هةر كننا نم نم

 يفهن وييسر ؟ذدقو# املك هو>ولا قءاروءارو ع و 6 ]وق هلكمو# هنن 2 1

 ن ريد ىلعدحاو ىندملاعقو أملاع مال لع نم رم ودل عر راضمهنأ 1( لعن )م

 نيحدأ رمان *نيح الن يح بيشمكالعدقو ه*هلو ةأماف :هعرأ ا 0

 «ايحوم نأك امدح ىلع يفنلا لخداف هياوأ ريغ يف بيشنلا ء ءاحىان ا

 هت[ لصف زيجس ظ
 © هن ىوأب 1 هازل !فو(اشا ل اقاذام) ىلاعت هل ءةىف َ

 كلاود واهو أ ادتاهنأدت اوافانت :- امالكلا تفتت! لاق دءز وا (لاقإل ظ

 انا ركلا هل ع انك نيس ةيم لا
| 
 امارح اه هيلع تراك # بس 0 ظ

 لعو .اانخيش لاق# مضل لامح ع نمزوق ابن دل كون الأ ىقىر 0 لاق 5 ْ :

| 

 # ا الءف مهد قفا دك ناكاذاف

 روصنلا ف نالاو نايدملا ا « ؛ تال اذا 0 !لامحو ظ

 َر عراك عم قاولا# 4 هريسكل اه كف مس الا هفعلا هش هزااده دم 0ْ

 نيتيبلاق نان ارو نسيلو 00 0 ع ابيقدد دييظدل 0
00 

 ءادتالا نم انالا فا الا هر شلل يام 3 ىشقدب الا ينام

 «هبجوب سارملا ناك نأوءادشا ىنعم ىف فا مسسإوا ,
6 

 : - يف لصف زيوس

 "اا 1 اذامإ لا

 58 هدانا فر>يفو



 01: رشع ثلاثلابأبلا» :4 54 9« ج()هنكمالاوهنم زالا باك

 1 0 ا ن6 ىنمت ساو كك هه هم

 || رازالادمعمىنم وهم وقاماف ةفاسملاهدهاننس ىنءاو*نيخس رفلا سف ل

 ال انو ين ركن تفاساع اذاب رثلا طانموهتلباتل هلدبقمو ١
 | برقلاعضومتمضوفاوءذاوم نعتايزا اهمالافو رظ لعجمال نكامالا نم
 || يلاثلا تامجو تببسلامويلاو ةجا مويلا لو ءماهسالا كلذ اماخدفدمبلاو

 أ | مويلاو تبسلاءويلا تلتف تبصن ناواربخواًادتبمهوكل تمف رف لو الاوه

 أ مويلا كلوّةكريصيف لعفلا ىنمهنمضتل ثدهلاك يناثلا لمحو «زاجة.ججلا

 والا فورط نالزجم لل مويلا ديز تاقولو لاحترالا ادغو جورملا

 0000 0 لا لك لع راح الا إل تئلاو اخ شالا . ةرمضحاال
 [| افرظ ةعمجلا موهناك ةعججا م و ترضح تاقا ذاكلذكوةدئافمالكلاىف

 أ هنع يغإ الهورال ةدياف هف كو الوعفم هتلعجنا كيال ريغال

 || مابا ةرشعم صلال و 100 انربشلا عايشين ةرىلاعت هلوقا ذهىلعو

 || ررشاهودغ) 0 ا زوجالفاموالا

 كلذكو بصنلا رايتخالاورهشلا نموشعم وب م لح م رو

 )001 ىترشلا نم طيسناوءورلاتبصن ناتتس واذاربشمويلاكاتاقاذا |

 || اباصيل ىرخا ركذ ىلا الافرع ا كيكاذل لة أصقت ىلع هنم قحتسر سال

 || وهواقوسلا ناكماهار ) هلوقو هيقابىا نيهدلا و نب ما

 || ل-ةساوا برقا ناكمىف ىا (ينم لفسا بك راو )نس ل ايرقا

 هجولاو هع رب مضعإ و ى دب هلواننناقوفو ىدد هلوانتناردقىنموهلوتو

 7 د اح د1 دمهم دس هاجس

 ظ

 --14 رعش 6-1 1 هلوقا دذهىلعو بصنلا

 لب 5لبق ٠ ر ا #3 يع ير ١

 اسس

2-7 

00 



 # ج(١) هنكمالاو هنمزالاباتك » 6 + 9 «رشعثااثلابابلا ل

 ه6 رعش زا

 ركن ضان ونا !زخاكو "6 اونمام نض زا لق قآل
 هضعب فاخامةفاخلا(ةفلخراهنلاو ليللا لمج ىذلاوهو)# ىلاعن لوقو ف

 «ريهز لاق «هبحاص فا دحاو لك ىااضمد

 مثلك نمنضْاه'والطأو * ةفلخ نيشعمار الاو نيعلاام

 هتاخ للعلا من لعام لدتسنو ر كن نادارأ ع ناد ريرك ذب نادارا نم ىنعمو

 مكاذهوهيلاممد امف كك ه>>ح رهاظنو هن 000 مف ةفطل |ءاواىلعو

 (بايلالااولوا رك ذتاعا) ىلاعتدل وقك و(ركذالرارقلا انرسدٌقلو) ىلاعتلاق

 نم لاعدمب الاح هيف ل#_قةننام لم تل دير (اروك_شدا راو هلوقو

 ىعملا نمهدؤب امف ةفاخ هل وقد هيف ركشلا ضيفنا دعاء !فوتصا|

 ( اذهف با دمب مروكذدا رأاو ةرطش نالفدلو مهل ةنمددز واهاكحاك

 . *«ليللاتاعاس لوا ةئمئانلاو ةئشنلاو«ةفالخلا نمكاذن ارك رطشلا نم

 ةعشانلا كاتف تقم ةمو.ليللال وا نم تءاذاينارعالان 4 لاقو

 رادةئيشنلاىدابيفها عمة متسولا نظل لور

 » رعاشلا] وقدنم ودب ةيراخلاةئيشنلاو

 1 رعش زو-
 راغصلا اشنلا ىسفنن تافل « بيصنابص لاة,ناالولو

 ةعاس كلل ذ نا لع يك وب نم ةدمذمهتأراملئاقلالاقاذادربملا سابعلاو بالاق

 ظ هنادب اموان ونسوا ةنس كلذز ا اعىرمع نم ةدم دملاقاذاو#تاعاسوا

 52.50 وق لع و اانخيش ناك و «نيخسرف ىنمزاك-لا فورظ نمو

 0 بسال ة:ىقلدخلال ىاديد تسل نأ لذ لا
 ا .. 0 1 ا يحتم

ٌ 
/! 



 ©« رشع ثااثلابابلا ِ 84 في 71 4جأ هن ؟بالاو هنمزإلا باتكاو

ْ 

 ظ
ٍ 

 ليالايفوهاعا تولملاو ةايلا صا ىلع ىننيع ىنشعي هلوقدارملا «لاقوإو ظ

 حجر اجر خارخ ا لا 9 2 ركل واما هلذفن ٠ مءاختالاو ا

 ؤ

 2 زيعاذم ورخ لل ةعاحشلا واهدح ال ةح اصلان |لعة>اصف 0 ْ

 ْ لك اذكونب رخا يف رشلاو ةعامجيفريملا ناك ناورشلاوريلالعتوطناف |

 1 هيت كلل ا 0 لاح لا رعب ردنا م "عجوة نش ظ

0 

 الاخت 0-86 8# هشيعت سلع ىت>يلات سبأ

 نامتسام نكلوةايلابا سيل شيعلاو ةشيعلانا يبامملا ب احا ضيمب «ركذوإلا

 يلاقاك اذهولاق (اشاعمرابلاانلمجو) ىلاءت هلو لدتساو# ةايملا ىلع ها

 01 هل ومفاوتكت راهنلاو ليالا مل لمج هتحر نمو) ىرخالاةي الا
 ولاعب ونلاوسابإ ليلا ك2 لمج) رخآ مضومىفلاقو(هلضف

 «ةيمال دغباو اءوكسىاانابسمون طاواسأ ءلهرو_سدلف هن الع

 لا تا الا فارع ل ىلابح يف شعب نم ىراام

 نيملد !!ً”واذئزات تدل هل ند ؛مالكتان هاانخ هريظن و نيئيشلل مماجلادحا ولا |

 امه مهتمص دق ةوعدلا نيلر دوو نداف نق ت تلف اقأذا ممجا ف مقام

 نرءهفذ ورش: ىا لرد ال نحول رخآ مهن صوم 8 يب ىلاعت لاقو# ّ

 هللا لعج نأ م كيم 0 )ار اهتالاولي الا مدو

 ' صمغ هيف لحتلب كيملاذاادمر ل

 (هلهاوهنتيبال هللا 0 ( ىلاعت هلوةو لصف هي يف عشر مدمر شلا روك الوا
ِ 

 .عيمدا لاهو *ليلن رد صا وهلا 0 ليللاب ل<لكو أوفا يا

 'دشاو(لودلانمىضرالامزوتسذا )ذارقلاىفو ليللاب هعوقول توببلا ا



 ظ ع كااثاابابلا ل 6 09 (د)هنكمالا وهتمزالا باكو

00 

 فلز زلاو فلا سا هنمد( للان مافازورأ, هلا يقر طه ةواصلامقاو) ىلا لاق

 اررتس دكخسشسلل
 ان ةفادزمو

 قووتلا لاطلاق رشسلاو ىا رع لاو كعا عواط تقو يف(نيقر شم كك سس

 ىلا ربظمو رجهم تنافتلازاذاف سمشلا لوزن ىتح حضمتنامت*«ابعولط

 تنامث# سمشلا رمت نا ىلا لصومو رصّدمو رصعم تنام رصعلا إس

 قفشمو بجوموب رغمو سيغم تناف تباغاذاذ يغت نا ىلا لفطم

 *محفمو لظم تناف قفشلا باغاذافق قدسمو ظ

 نودراونلا يف فرص: ناك اذا ياسو رم. لجرلاهت باعث سابملا وبا «لاقإط |
 ١ ىلامتهلوقنمهذخااذهو هسب ال يل وه ليقرا,نلان ود ليللابناك اذافل يللا ||

 احبس رابنلايف كلنا) ىلامتهلوقو (اش اعمر ابنلاانامجواسابل ل رللاانلمجو) |
 | هيلجرو ه هند . هيلمتلم أسلأ يمس هن موأن 0 يااحبسلبق دقو (اليوط ظ

 ظ «هلوق نم اعاتمتساىااسايلو

 ا هرخ الايفاهدحالوخد ف لايف 1 وليللا ىف رابنلا جالياو*رخ لا ِْ

 ' لاقو «راصقلا ةراك هنمو«ليللارامتلاورابنلا ليللاةيشنتر بوكتلا ليل ا لاقو |

 نت نابذؤم لكل و زبألا نمتململا ةنطتلاو ةمايلاروكر وكلا د
 عشنا كلدك و اراوكة مايل[ ث زك وةدأي كاس ناطتنلا كادر كلان
 (رابنلانمليللا فازو اروك روك هتيشم يف عرساراكتساو لجرلاراكو ؤ ظ

 || ةفلز ةدحاولاو هبحاص نمهذخاياعنمدحاو لك تاعاسليللا نمرابنلاو ||

 ا ىنمىلاس ادنلا بارثقال مسالا ذم تيمسةفلدزم ليلخلا «لاقوإ» ||

 ( سمشلا ملظت تر جفمتنافرجفلا عاطاذا ىممصالا لق تفرع

 ' عومبتاف )ذارقلا يفو *حضمتأ امرابنلا عافترا ىلا قر شم تناف تملطااذاف

0007777 



 0 مر 0 ١ع وج ع رع 50 زؤس

 م ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتكإ» 4 ٠١ ) « رشع تلاثلا بابلا »»
 '(1) نانارللا) و مقاولا رسنلاو برّتملا باق (تارارهلا)و نييرعشلا
 (نافاحللااو ت زولاو -راضح (نانزولا)و؛ ناواصيمءلا) ودسالا( يف

 ءاضما نزلا اهوا

 دربلاة ام وهف ق رشلا يفاملطاذا بالذ ارسنلا(نارارملا)_#لمث «لاقوإل ظ

 راادلاو ىدالاناريدلل ليقوهعولطدنع لبس رملا نال ليبسليقاكاذهو
 نافيا ذا زن كو ناذخعاو نادبرجو نادرجاذنم هتأرام لاقيو عباتلاو
 رابنلاو ليللا(تايساننا)و هدلارمسلاورابنلاو ليلا ريمسان او «ناربشوا

 د ا 1 «دشناو نالحر تايساننا ليقو

 ايماهنوادجتماناك مث ىوس « .افزمت تابسىنباكه وانكو
 بلت سابا ىكحو «رختؤلاومدنقملل(تاغزتلاوولدلا اناؤترعو)
 سر عش ]زجح عدت اؤتوالو صهدلا/نامرنالا)

 م دحملل ك] نع رذقتال“وأ هع مام ذلا يسب كتنأر الو

 ممر دلا ىلع يندلا ىنتثو *« لخااماذا فيرشلاونجتو

 لظا ملو نيمرت اللو « نيمجعالل كاخا تبهو

 مالغو رمتوا ىبحو كا 0 نم جاتحا ( ا(لخا)

 ءاز وبلا مزرمو كامسلامزرم بلم

 2[ لصف زؤجح

 « ابليزءتوتاقو الاكل ىف
 أمهد> ا قحلي نا ليللا ىلع رابنلاوراهنلا ىلع ليللار وكت ر صن وا 4 لاق ف

 نستركر كو لهاكلامضلاب ةرزلاو دسالا ةرزامعو نام نانا او ()

 سوماق - رمقلا لزب دسالا لهاكب نارين ن ايكوكامهو كذانلل
 كا ااا اءااء ءءء الل ا ا مس سس سس سس سس طس حل

 مدس

 | نخل

 ظ



 #« ج(١)هنكمالاوهنمزالا باتك » #4 ؟ه١ »© «رشع كلاثلا بابلا »

 ٌْ برعلان ال حابصاو ةحوبصاو ةحيبصو حابصوهلعجالو/حببص)4لاقيوإ»
 | لجن تح ليل حبص »لوي تابف لاق بص لوب ليللا سفنل حابصالا لمحل

 ٠ .(ريج انبا)لاَمي و نار جسر حسلا نا|يناحبص حبصلاو *«مالظلا هع ربص نع
 ٍْ اهلضياربج راو ةربحبلا بق قاحلا يف انييفرريملا دعس نايللا نايا لا

 || كلدكو (نارصملا) فيصلاو ءابتشلل لاقي هنادربملا سايملا وبا «ىكحو
 ا  عيبص ن مييرلا لاق « دحاو اههانءمنيفاتخ لكل

 ارصعىو دقفانم نابزا * اركب دق بابشلا انم حبصا

 * تيمكلل دشناو رابنلاو ليللا (نايراقلاو ) ةريثك نينس سس

 ه2: رع زتجح
 هلا ىلع درب اذ م « هلاوذ نم ىر ذع نما

 ةلازنلا عم نين راملاك * أ ر امي يلع و دش

 هلابملا ترم سوااسوا: * . ايصقشم كب ابجخ إلف

 | تنضالثعهدعب بقعا مثهو ركعءاجاذا لجرلل لاقي لثمهلاباىلع « هلق ل"
 ظ مس كننيمرالديرب كنايج الفدل وق#ةريبكلا ةيمزمل اهلابالاوهلابا عدي زب

 ١ نمقلابهلاو# بدلا وهو سواريغصنت س,واو ةيطعلا سوالاو#كلابح

 هنمىرذعي نم لوي «ةقان مسا ةلابحلا مهضعب لاقو «مانتغالا وهولابتهالا

 رمقلاو سمشلل لاقيو* رابنلاو ليالااهه نين راَقلا يف ىليقو ةيشعو ةودغابر اقم
 ىلاءتهلوق نمناجار سلا للا و# علاوطلاموجنلاو اها ران لاق(نارمقلا)

 تكاوكلاءامسا نمينثم ءاجاممو (تارينلا ) و( اجارس سمشلالعجو )

 ب مقاولاو - رباطلا (نا رسنلا ) و -لزعالا و حممارلا (ناكاهسلا)

 امزمصاههو ( نامزرملاو) ءاصيمغلاو -روبعلا-(نايرعشلا)و(نادقرفلاو (



 #« رشغُث «رشع ثااثلا بابلاؤ #« ؟هذ 8 6 ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك »

 ا ىأ هحعرص لك لع هلعش وهو لاحول لاح 0 ولمتتم ىا ناعإ رص ا

 # هلاح لكّلع 1ْ
 ةودغ ناسنيملا ناع رصلا فاتخاام كلك االىبارعالا نام ىكحو ف ||

 لاكمامال الغم اذنك هيعربص يصحلا طقتلب كيد كدنء ممالك نمؤةهيشعو ا

 يف تاعارصملا مهل وقاماف# قافولادضوه يذلا فالتخالادارباذهىلعو ا

 ١ ملوةنمزوكي نازوجيو لثاملا نمز وكينازوجيف رعشلا تايناو با ونالا

 نم ةيشملاو ةودغلاىا نانتفلاةيلغ فلتخاى دا: زاا#هءاذح ىااذك عرصوه

 جلا مولا
 ندميفوميلا فا وتفىالن وتق كانتقو' ىلا. هللالوقىفديعس وا« لاقو 8 ||

 قرط ىا(ني رملاو نتد ربلا)هن رز ب وةعيركذو (كيلعن ملخا) ليو

 (نيفدرلا) ةيلافلتخا ىىقضالا«ةيشعو ةودع'ىااضي اَنيب رثلاهنرزؤ «رابتلا ||
 |١١ رابنلا ف در ىشعلاو ليللا فدر ةادغلاو_-ىشتلاوةادغلاى «

 ||  9عالا رحتللا تق ىا (نرحسلا ىلعابو نير حس) لعاب هتيقل 4 لاقيو

 || لاق# رحس ىلعابو « لأذن نرحس لعابتدغ * لاق * حيبضلالدبق وهو
 ىجبْس نآك لاقو جاجعلا تس مهضعب در أسر جاو رحس ىلع ابادغ # جاجملا ظ

 تاةرحسو.--رحس كتنخو دنس أروح_س اًننطا رهسؤ اتعضالوق

 ريحس و رحشلانو ا | «

 ليلا راالاو رح يعسةبو فارطالاراحتالا يجنن دجا# لاقو و ا

 هدفه ىرحس كوفورخدتسو ابرخسوةن رحس كتسا برطق لاقو * روع

 ش عادل اشعو أهم رخام ف سالب يف#«لاق#«اضياةلدللا

 لاشوو



 _ «جا)هنكمالا وهئم زالاباتك» وي 0 4 اسداتساو

1 

 لاك مم ا ثرخ 8 ىاأ(نيرف 4 ملماف)ىل هلوق «أذه ع نمو 1

 6 ان يتسا ةلظفل# ةوالمز> ىأب هلوقو هدا هنعرخا 0 نالفل هللا لم

 ناك امدشافدارأاو نيحىاو نيح يفهايملا كلان عطقنم أ ريكا ىنعم ىنمملا و

 | لوقت ع اذهوناردغلا فاشتاو سطرلا باهذوزملاءابتنا دنع ابيلا ةجاح

 ياىلع لامي وه.كلا أسملاتةاضوهنمودعلا ناكع نيحاددزتقوو نيح يأ يف

 نمز> ام ينمي هناك وةركنمة زح ىلع انتثجو نيحو ةعاس ياىانالفاناناةزح

 يايدا ارا د سف دلال + ااهوةوالملا ل ٠ زا فاضااءاو مطق ةىأ ىه دلا

 ةفاضاك ادهو لصتت|ادتممللةو الملاو«ريسرلا» ِ ا ضب نأ اذ هدلا نم ةعاس ظ

 هللا كالموانيحوةوالمالءوط ةئشن اع هده بح تيلع لات و لكس ىلا ضعب || 1

 # رفعل نب 0 + قول اطاو 3 ا

 000 32000 أهم 0 ظ

 لاقره ألخ هن هل : رط ودق ا 42 :شاكلاذلكو ريمساناوراب لاو 0 0 3 هلاو ظ

 ر 05 و مويلع ركب ليأ # مافصعدتا نر ع رست ظ

 : نن 0 و

 ايلازتلا ناايثك رار 06 قلل عار و ره د افاد

 لاو ل ص ا ل يع

 عواط نمهيف رط ياراهنلاىع رصهتينالايواضياحتفلابوةادغلا ىا ناعرصلا ؤ
 ىا ناعرص |هاولاقمليللا ىلا رصملادعب ىشملابو ىحضلا ىلا سمشلا

 نينول ىانيعرصوذوه ابضنا لاّدي واف رصنايفالتخابداراذه لمف نالثم

2 

 مهك رو هيلاح يا مث ه سما ىب رص الع يرداامو عورصلاىلع مم وا



 «رثع كلاثلابابلا»ط «+ه> (ج0) هكمألاوهتمزالا بانك ف هنكمالاو هتمزالاب انك

 ْ نارصملامهوم مالغ نين رعلا الع ىسب «لاقولفملاتابارغشرالا لعو | ٠

 راهلا لفا رطاامداربو#د راب الا لاق هيف عمجإ !ونايدربلاو ناد رالاوذادربلاو

 اومالطب كالا لجان رثلا ىلعامدقتمم دام قويعلارب ءرضلاديعس وا «لاقوإ»

 || * همرلاوذ لاقو ليلق"يشابنم ىقب دفان رثلا عم قويا ىروتسا اذاودرابالا
 || درابالافيصملافنانع مجنلامم « تصاقو بابا ججومافسلا جامو

 « لبقم نالاقدرابنلاو ليللاىأ ناوللاهيلع فاتخا لات و

 ظ ناولملاىللاباهيلعلما « ناعبسلاب ىلا رايدايالا :

 || نوكيناىدنعزوجمو خيشلال اق ا,لع لاطا,يلع لما رسفوالم ةيشاذهو

 || ن وكيو ناولملا اميلع ةق ولخلاو س وردلال ما لاقي باتكلا لالما نم لما

 ْ ىلبلا بيس دارآ تلق ت تنس نارودل اتا ىدت ز تئش نا ىلبلاب هلو يفءاب لا

 ظ ' « افودحم ىلما لومفم نوكيو

 | لوق ةلالدم رارلاو دلل نوكي ال ناولم مهلوق ناراظنلا ضعب «ركذو9 |
 | نء عسنملا هنكل وهسفغ ىلا فاض ال'يشلا وءاها ولم ماد ليلو رام# لبقمنإا

 » رجا نالاقو « هبشا ناك بيشعو ا هودمن ليقولو ىهدلا

 ما مج رسب
 ] معنم ريغ سييم ام هوامالك « .ة دابا: رانا مكتييل

 || سه دلا نمةولمهدنع تيملاولاتف ةفاتغ ةينب | ىلع ةظفللا هذه يفا وفرصت دقو |

 ظ هئوالمو سهدلا نمهوالم تضم وايام رجهاو) ىلامتهنلالاق#اياموةولمو ظ

 ظ « بيوذ ونألاق *ةوالمو

 4[ رعش زطح ظ
 مطمت.ة ؤالاءزح ىأبو 4# هيوزرهايمترزجاذأ د

 م ان سم سم يوي

 ل 0



 _4ج()هنكمالاو هنزالا باكو #7 "م 34 ردع كلاثلابابلا د

 | لاو(راكألاو يشملاب)هلوقهنوشوردصلانوكين' زوجمولاصالاوهىذلا

 دغؤلذمنو هل اعم وبلاف *« دفا مهتيل و ليح رلادفا

 لومفللا ىلا ردصملا فيضي د غراب+ !يىف وا ادغيف لذمن ونيبلا لجاعموبلا ىا'

 لاو_سنو ريما ءاعد 00 ل ا علا جرخ ةيال هب 1

 كاما دفن دع العهر زانت نا لد .ذامم ويلاءاطع سدو *لاقو كتحمن

 #7 رش ثلاثلا بابلا زد

 بكا وكلا ءانسانموءراسبنلا ىلالاو ةرام لاء يا نم ىنثم ءاجامفإل |

 ايل زثثو تاقوالات يلو
5 

 ىشملاوةادملا ادار .دقورأو "لالا ىا هنا رصملا9 هيلع فاتخا لاق ظ

 طنش لب رصملا ةولص ليق كلاذل و ىشمملا ءايسأ نم :ندتلااوإل 1

 اولاتفةظنال هذهاوف رص”دق ورمَملاو س.شلا يفنارمقلالا2 5 ىب :'وأرصع

 هءالخ ني يطال كاكا طر طلال كفاك ل
 ولاق كلذك واهدحا| ذه يف لمءتساو حتفلاومضلا ناتنا # رصملا فوط

 تف رصعا لاش ومضلا كلذ لك وا رصع مانام وهم و:نيح مين مىا رصعل مانام

 ادهو#« اه راصعااىددقوا ت رصعادق «لاق ابكاردا نيح تغلب ىاهن رالا

 1 اهايشرودعوامايش رصع تنابانلك لختلاذجاو عرزلادصحالامتاك

 كلذ _كالاةلو<فةلارمش ىف “جب مو فادقأل رصعلانامهضمب « حو إف ظ

 ص الا هلك ىهدلا وهن ي واكل 1 نالاقو م رعشيءاحدقو |

 نا هلأ اهو نارصملا 2 امون رصملا كلكاال 3 25 فتولاو

 55 لاقينالفطلاو ٌْ

 0 ا م ع أ سم حم حس سم م سل ا مسهل

 ظ

: 
١ 
057 

| 

 يهيرابنلاو لالاو نامزلاءامسأ نم ىنثم“ ةححسصم



 _ «رشعواثلابإبلا »4006 6ج()هنكمألاو هنمزالاباتكذ
 اني نيش نا ل اال « يىراالف نييح ناونكءنتمنا

 لثم هلمف لع تقاىاءاحار .اذكلمفا تحراملثاقلالوقنا4 معارف
 نم تحرام# تلق ناف 9 «ربخن .مهلدد الو نامزلا يفاذهوهلمفاتل زام'

 نامزلا يف لوالاك ناكملا يفاذهواحو رواحار تازام ىنمملافاذك ناكما
 «باتكلااذه_:ر تمض ومريغ ف ىضع وهيفلوقلا ىطمدقو

 ماطق لث٠ةلبازلا ةحرابلا نع لودءم سعال ١-. ع ارب نا لقدتو »

 هنكاوذمة ا هلاوزا تزال عاجشلاو نيس هب فص وحار لج مه وقو ْ

 ريطلاوابظلا نم/ عحرابلا لئاقلالوق هلث ٠و تش امف ب رغاذ هولا ابدش ||

 ضرمتملا لبقملا (حماسلاو )نرلا نم هنكع ال ةبج ىل يبا 07-2 ا

 نمس نماماف لاق مماللاب نميتو حرالاب مءاشت كل الو لاق نكت ةبجيفا ظ ظ

 * رجالانا لوقو كنه هال م اما ثب رءواجم هيالق حرابلا ا

 الايزيملااولامملاقو_ثو . « . الئز' مااودهاواودف ١

 ' مويلام-ا نوكينازو<و'ر د دم نوكيرا ز هع نصا لمتحا 2

 "لودنم قريكي ف اوادعا دع لعن نرك ار ديعم هداج + ناف« كموب يلد يذلا.

 ١( جيلا لايزلاباو دعوا ل مماكة و ث هيلع فام و 30 لايزااودعاوو أ

 أ
 ظ |

ِْ 

 *« قوشلاناودعودمف قوشال

 ةلالديردصمودغلافربشابحاورور,شاهودغ )نارقلاودنلا# هلثمو#

 هلئفعويلام-|هتلمجناو رهشةريسماهود غ5 ريسءر دقتلاو حاورلاب هللاقدنا

 اقو*و لايزاا ىلا اودعاودغ يف ىنءلاو * مقال اود غراهولح مونامههلوق

 (لاص الاوودنلابم لالظ و) ىلاعت هلوق اماوافوذحم يناثلا لوعفملا نوكيو ظ

 ل وق نإ كلذائره ووك وو لدغ مق جودنلا نوكينا ز زو>حفذ ا

0 
 1 حصل سم ل ملا

 ىذلا



 «ع0) هتكنالاو و باتكو 4 ند 0 رشعيف :اننابابلا»

 هس اب

 ئ | اذكناكمم تيرسشلل ذكأو د .اذلاهذه نمد عمو ةممجام وذمو نيمو دنم ار

 |نامو ةلاذيتماى انام واذمك اذرا كاقايسان وكينا# تدرا اذاو 9 ظ

 ذموا ةليالاذماندفعاطنا تلاذاؤنءرثك اذميفءفرااوريخو ءادتاا دهو ||

 بجو ىلا لملا نال كاذوةسيفرملا الع ل غوت ننقل زيي شيراضملولا||
 ناموب كني ني ىتءلاذنامو.ذنمكرال تاقاذا كن الت لازدق ةيمسالاابس | |

 ةليالا ىفوهاغا ةلالا كذينؤ ىني ءانعم سيلف ةليللا ذمادنع تناثلقاذاو | |

 زوجيو ةلصتمامو ىلا ن يوك قااذيوع شفاط و ذمادنزتب ًارلاقاذاف ىنمملا اعاف ]

 (لوش مدقامردق لئاذهاعاو ةذع هربا متقولاكلذف هأ ا رززكم نا ظ

 ظ
| 

ْ 
 ؛ادهلب قانونا ريش وانام و ذمهتا ًارابآل رق ةلمايخلاقلو ,زانالن املا |

 8 + قش 33 اياديزل ١ ,اقلال وقواتقولا أ دهيف ةءورلا ذه تثدحاسما ظ

 تي.أرناب' يتيم لئاعلا لق ولو هاد ء مطقتادقئاناموبذم هتبأر راملوقاف |
1 

 ٠ ىبش كبقو لادعبإ د 1 ' مالك ىلع هفطعيلو مالكب هلصيب م ناموب دمادبز' /

 ؛اديز تيار وور مع ىلا فانني ناموذم يهل
 لوقلاوو دعب ال ضرعم ١ مو برذلا تقو تربخ امافارمب رض, ناموبذم ظ

 ا

 ا
|| 

 ١ .مويلا عيج لولا منيف ةممملامو:لوا هيدتفاملوا يلا ةممجل اموادب 00 ظ

 ظ ! نوكيفجويلا - لعافقأو ىئنلا ن دوك نازو# و *هعينج يف هن و رلاتناكأي ٠ْ

 ارو نسوا رئازةيشتلاكال«لئاقلالوةونادتفلالوالازواعهنمةورلادحا |

 |[ىتب تافصلارئادفزولوةاالو لاق#موبلا هنأ ررئازك ارئاززام اعلا
 ا ءىعاشلابلةةبلاوهتكالالورانلانطتكال درا وم” ف دل

 ب رمش جس
 انييح نيج ناونتينتمنا ١ ا« : ةروك<نمةحاووةيشعلااوحروز



 #  رشعيلاثلابابلا» « ه١ » « جمد) هتكمالاوهنمزالاباتك9 *

 «ديزملطذا اربع
 ا نالمضوملااذهىف(ذا)ءوقونو انوي وجنلان «ريثك و ىمصالا «ناك رد ا

 نيح مالكلااعا هلىئئالفو رمت ملطذاماقدي ز نيح تاقاذاف نيملا أنس ىنعم ظ

 ةلاقد كلذ لعب رملارامشاس اعلا ميلة هتلسزناوو رم ملط ماقديز

 عارد ايزو ةضِفوقلعم  .انابا هبقرن نحي أنس

 «سيفلاو ىمالاقو

 بذيل ءاللا ف ئراذملا ىشك .» . ةلخ نيعت رب جاننانيبف

 تلطاف كليو اشدقىناخلاقو *« ةراذعدقعوانيدانءناكف

 #[ رمش زذس» هيوبيسدشناو# موقهزاجادقوديم ريف هيوييس هلاقاماماف
 0 هلدج ىلع كار نقاشا اذ + ضن شكلا نه انس

 لوقت جرخ مئاق دبز اذاف لاق نا.زوجن مئاق دي زاذاذف تجرخ كلوقو

 نئلبملا ىلإ للقوقو (ننتل هامل ود اهنم لطم يف ناك ا ايتن لهب اذا (ذا)و ]

 .اراجاف رحوامبسا(هنم دسحاو لكن وك. نازوج هامه صا نمرك ذياملوأ

 هديسسسسلم

 *ىيش(ذنموذم)و مايالا يف( نم)ةلزعتا مرج نءيف(ذم)ناهوبيسلا كلذلو |
 نادمتلاز لاذ رحن وكي نادنم لع داهساز وكي نادم ىلع ياغالاناالادحا و

 | |ذخوددومدوحتيفكلذو فورا انود لابفالاو هاهسالا يفذ وكيامما
 ا * لكو

 دع هريغ وا اب اشنا تيم سول. كلن اذنم نم ةصوقنمذمزا لع« ليلدلاو» ١

 | (لعنم)و(ندل) و(دل) ةلزتعوهاماف بهذام تددرف ذينمتلقل هنرفصم
 | كرا /تلقافرحنوكيناذنميف تدرازاف«اودغوادغكيت ! و(العنم)و

 ءسمادسص



 الو « هاه « زشعيناثلا بابلا ©

 | نمقازعوزم بسحيف :لذئكاضإ ا لقشبو زم م لاقت دمز ندمت يلا

 هلأ رعش ]جس هريغدشلاو

 دولوملاو ةدلاولا ضخ » ذاب سبق نيب وعش الا نيب ظ

 || سيلهءاالبم كلوقنم سيل(هم)نا ىلع ل لدلا ىدايزلا قاحسا وا «لاقوإ ||

 نامعوالاتقد صقانوهو ف رصلا نم نتماومانوهو ف رصنامساايسدلا ف 1
 ليلدلاو لاقاطق هتططق كل وق نه ةففخاهمأ هن وبيس مع ز ةففخلا طق يف زال ؛

 ا واهيلا ب هذامىوق*ىيشلا مطقل وريف بسح ىنممطقىننمذا كلذيملع ||
 00 زعبسحيف محو قىنملااذهيف ||
 هح ولا ىلع لمعتسم كلذ ميج يف مضلاف :لود نموماما نمو تحن نمو ٌقوف :

 «هتنيب ىذلا ٌْ

 | ةئالا ل هاانهرك 5 تاغل ةدغةيفو قذر تم ءانلغ (لغ )كل ولان ١١
 هيلا ف اضملا تفذح اذاف ةفاضالا ربدّقت يف ارميا نم هانمدقام ىلبسا,ليب سو ْ

 | ثب رعاو تركن ةركن فوذحلا ناك ناف ةركنواةفرممز وكي نا نمل |

 مسالا ضمبو هعيج نعهضمب ىنتك ادقمس | ةلزمعام-ال تين ةفرعم ناك نأو 1

 ظ ظ ظ « رهاظ و هو ىنس ||
 ١ رمى أرذا متةديزانب كلوقوهوانركذ ام ريغرخاامضوم ذالنا# معاو) ||

 ا ناالا ورم ءاج ماقانا تق وىنملاو نيح نع ةرابعاءنيبفورمحءاجمئاةديزاينيو ||
 ظ وسال ناك و هربللا مفريىذلا(ذسم) ةل زمع مالكسلا ردصابلف ةنكمتم| نيد

 هيدر كيعادا) هن هعورو أ كلا سجينا ره نامد ور ةلطللا ردصللا ام رحب ||

 هبوبيسلاقوهاهتني ىتلا لما ىلا الا فاضتالة.ببماهنال هنو ةلاخخنودوحنلاو ||
 ظ ملك انااني و وز غن طخ فلا قللاياماءافي كالطفل اج اميل تارا



 «رشعىلاثلا بابلا» « 5١ ف « ج(0)هنكمألاو هنمزالاباتك 9

 |انكدسد نمو | ذك لبق ن نم تلف شاول كاك ارخاو لوا لوم |

 *نيبمل ب ظ

 |( هتمتفذح ةفئاضالاهمح ناك املك نأ ةاجلا فلوق سايعلاونأ # لاو ١

 كلذ نم ةءانيلا هق هفحو ف ا ا : ناطانكا ملع ءانعتنا ٍْ ١

 1 لا قدما لل تال عون وام قاوم واو سو -لبق

 .(| الادمبام تفذحالا سيلهرد هدنع# تاقاذا :ءانتس الا ف رحدمب هفذحتام

 || رهدلانم ىضمام وهو( طق ابنم و«( ديزاي )و( لعنم )ابتم و«ءانغتسا
 أ| دقلاواض رعمطقلاطتلاو مطةناف ىضماوف طق ىنممو ءافتكالل ىهو(سسح)و
 ظ « ةفاض الا الو ماللاو فلالا هل+دب الةفرعمورذال وطمطقلا

 ْش هنلبامرخ ىلا تق ولاىذ تقولوا تم م- أ طق 0

 | تقولا ىذا !فاضمز وك. نا كلذل مجوف 2 ع م

 | لثمو*ايناك مضلا ىلع ىبب ةفاضالا نع 3 طتقا (افدعب و للةهيلا فيضا 3

 أ ةييعلادماغ رتب دي را اذا ذنم) هرخ ا ىلات قولا لواهماظتلايف طق

 ّْ اعاطق هذ هب 1 كلذ دمااملاميف ادب زرا ملوش ناو كلذو

 ْ ظ ماظتافاذهم ؤابتاو تقولا» ءادتافامو تورشعدملوقتف هنورلا ا

 1ْ ل ةانذا ثيح مضلا ىلع اضيا(دنم) ىلا ” نمواملةدموهىذلام-الا

 |١ ركن هنالماللا وفاالاهلخدب (ادب ا)و ةركنلاو ةف رم ا هءاوج ىفز وجب وطق

 ِ ا طق ىمعمو عدباوالاو نسال هنمو تقولانمدتماو لصتا امفادب ا ىتعمو

 كفكلل كطق ثاقاذا ةنكسم ةفاع ظ

 | هبايف كطقو طقلثمو ءانيلا امدتسا|ىلا وحال وا يف مالا ىن :همأه ةمضتلو |

 ا »د 2, مثوقا 0 هعاسل |

 بيببسجم



 ا مع هل دمت 3 4 4« 9 «رشع ىن انلابابلا »

 لكرلع مق عقب نيح ناك ةسبف مقبادحديفتةلجو هايل قاشب لج نيلجتلا
 ' لعافلاو لسفلاو ريما ا نمةنربملا لجلاىلافيض'كلذلو «نامز |١

 ظ نماجراخ كلذ ا ار وذاب كلذ ليفايك ءازلاو ط طرشلاو ١

 ؤ .القدصصخ دقي ىلا فاض. نادك يماثل ناكلا قالةنكل الاطوإرك
 د سك نر سما علقبلل عيج هماظننالما مالايفت يحفل
 ظ م رفلا ى> ىف اهبيلاف اضم وه راصةلج ىلا ف. ا لب ,هصصخ

 رعم وهوهيلا فاضملا ىنعم تئمضتةد رغم يئتئاهالا يشن ام ودعبو لبق و

 ا نكمت دقارماهحالةك رح ىلع ىيبنفا تيجو تايزادلا ناالا كلامج تيطتقا
 ل وايفاهلام اهؤانيفةتبلا نكمشالام ىلع ةءزماهل تراصف مضوللاذهريغيف

 هرخا كرحهنكلةءزملا كلت ممدما ن وكس ىلع ىنببنا بجو ثيحواهضا

 هل اسلاءامتلالا ظ

 0 ا ا و وج معسل حم سل حو م م سم مس وسو ب ب وبيوببسمسمابملا مممص دم

 ظ يقالوخدلم ظلاف»ث وح و ياؤنحلو ثريحلاو كيل ميرا الطب .> © ثا

 ن ذو رسكي مها مهضمب نع ينأسكلا يكح و # هتفان يتلا وءانزكذامتاياقلاهيبشنا

 0 58 .ناادهق نكعو «بارعاةرسك#ن وملع 5000 ة .ثيرح

 ن دموي يْرخ عمون كمتم ريغ ىلا فرضأ ادا نامزلا + تبسأب ةيش هنأ هنقا

 ظ * تبناع نيحو تبناع نيح لعو#ذثموو

 ف اعزاكورجلاو بصنلا لصالا ىف اهنارعاو فوزظلااراصا «تاناذلاو 2

 سقف د تامجوه, بطاسخملا لع 5 اهعادنعتدرفاف هيلا فاضت تناكام
 قامو نمضدقو ادهريغ ىلاهيفراةتفا الهنآك ىتح هتامومالكلا هن يلع

١ 

 ظ

 ظ
 ظ
 ؤ

 .انلقاعا وه ىبسنا هّمْ ف رح ىنم م نوصل ؟اذا م-الاوةفر همدب ريصن وةيلافأاضم

 ادب وال تلعب كوه ةلاملا لع ىوحأو 00 هةر



 - © رثعياتلاب الاظ « 4م » «ج() هنكمألا و هنمزالا باك

 ظ ل لصف جل
 || لباوق هعجو كابةتسهاليلاشلل(لباق)و هبف تنال (ماعلا) ب رطق لاق ٠
 سس سس ش٠ ءالملان و رموب ان كو لاق*مدارلامامال(بقبقم)و ثلا ثلا ءاسال(بقابق)و

 سستشسمللل

 هن لسق زجس
 ظ رفاذع لبق م اذهو هلوارتف فقابقلا هعمج و عيا رلام املايف ايميفم فرعي

 || «باتكلات اا نموهولباق ينطعوااندشناو قلاوجو قلاوجورفا 7

 | لانو اماعا تلات حبا « الراس يح ىتكما لاتق
 (| ةنسالولوا اموالولوااماعل اي نازاجن |نم لاَمِي نا (هنع لئساممو)

 نوب الى شن هعيصخت ىلا هيفاودمعامم لوا اماعمملوق نا (باوجلاو)ىلوا ظ

 أ[ ةماكلات ناك الق ىناع نم لوا اماعىنملا نال فر اعتلا ىلعادامعا هريغ يف ١

 ْ ىلع ن.دمتعما وز+واواوذدح ةسماماهلامتساةرثك ىلاةجاحلاتناكوةلوادتم |

 | هولمجاذك تامفءويلا هل وقصاصتخالا اذه لثمو مامالاةينلاو بطاخمل ط ]

 || هتيفلاضي|اولاقدقوةنسلاالو ربشلا هتيقل نولوعي الوهيف تنا ىذلاكمويل |

 ظ ب لاق هةنسلا ىنمع املا ناك ناوماملا
 | 2 الواماعركذل ءادتلا تنا « ىناردق ىذلا ماملااملاي

 ْ لوااماع هلصا 10 نمىلا ستحالو/ليق ناف) |

 1 ادت :|لمفايفاونيسنااودارا مهمال نمىلا مالكتلا رقتفااءا«تلق «يءاع نم

 ١ كرت جينا 0 هده فرعيل لأك 'يشيا نم ةدانزلا

 | كلدكفهلواو هدحوبف و رمت ضف نمهلضفةدايزءادتانأو رمتنم 0

 «هملعاف لوا اماعم

لع مهي هنا ةل الدي ةنمز الا يف نيح ةلزمع ةنكمالا يف( (ثدح 0
 الك ى

 ا جل ايفجاتحاو 00 0 0 نا 0 كس ٍ

 ا

: 
 ىل عار



 ي رةعياثلاب ابلاط « 0 4 جم هنك طا هنزالاباتكو .

 ريغيف لصح اذا ةمالسلا عج نالها اريح قتس 10 5

 لخاد ضنا اريجوا مظعتلا و ميخفتللو وكيرثا ري ى رج نم ونيفطاتتلا ظ

 ءالاوواولا شك الامعالايف اهتم هاذلا دج ةص ف نا مسالا لسع

 لكن ال لادب لاو تاقلاب ام ولعب افسح اهم وفذ ام وامهايا من اقنتسال

 تاونسممجتو ةيتسر غض, ةفللا هذه كلذ لن عو فيفختلا ىلا ىد كلذ

 م,يلعتنااذا تروئسم مؤ موهلا ىنسأ لاشو دانا نمر لمع وه لاَقو ا

 هنم لعفلا لعجو ةنسلا مرت اضا لايف بدجلل |سا ةنسلا لغج دقو ةنس

 ةنلاذهلعو نوتتسمموموقلات نسا لاق هريغو ىلا اخ_هنيئاقرفتنسلا

 ْ ْ لانو ناتعل هيفاع كلذ نواف ٌموئرخالا ةذللا نوداواوهمال ل ءج نم
 0 نيس

 ظ نم لد ,وه تنسا نمت ءاثلاو نوتن-موقو ريذلا لاق ىات نس لجراضِا

 ظ ةيناكم 3 ايف لدبلا ل مج متخا وتتس يف اوامف ام اذ هو 0

 تقوللامنيبو هنب 4 ة.سانم اذهل عضو "4 ىح بدملاب صتخم نا اودارا

 | همجوهريغضن :قذاَملا ؤديعليفف ام زالديعمهل وق يف لدبلا لمجام اذهو ظ

 دعب ديفاع صتناىلا هديضتل دوعيدأع نر مناكنأو هلصاىلاهودر لو

 *قتشع سيلو هلر هنأ ءانباطاك هيف تم راعلا لأدب د

 ىرخلا تلاحوةنس تلجاةاةلخنلا تمواع هنملاقيف مانا وتحاول
 وتعو ةهوانلا ع رم كمدالا ىو« ىرخ لقو ةنس نر 2 4 ظ

 ه رخ”وونبدلا لعدبزي ناوهو لباق نم م جر ذاع كماع عرزلا عيب نأ

 ٍْض م انو رح اوعا لاقيو مان ءلاىا موع تاذ هتينا ليو لجالايف

 « جاجسلا لاقدماع هيلع ىتا اذا يم اغوه ورعاسش رمش لاقي أك ديكوتلا
 « ئجاع للط كاش نا نم

 أ
 ا



 :م رهعياثلابابلا » « 8+4 م« ج()هنكمالاوهنمزالاب اتكو»

 د رمش
 انعد والفا هميشوا #« ابنق رشاد بيبلا لاق

 | ىلع لاقيفهنبناى اركب وبا هعاش ثيدحلا يفوع ارنالا نماذه#م ناكنإل
 *ةعيشلاا كه نمو هبحاصو هقدصم يأ هعب .ثول ودل ! و هيلعهللا لص ىننلا اده

 ضحو ٌق دصو بحا ن ا ا 4 لاو »

 ناو)ىلا.تهلوةىرتالا+ هيلعمدقت وا عوبتملا نع رخات ضرحوا عابنالا لع
 0 وهم لع هللأ صدم ةعيش 1 « ينمي( ميهأر , ال هتعيش نم

 سر ولارأ نضصا نسل رفضت © ا ا

 0 عدد ةنايسما ىنعمو سب اذأر فص وهو لب ,ًالاقرع «ىندإ هباذ ف ظ

 1 / قرءو*ر هد نمو ججج ن ل وقا#ل اقدم سم | نم ىنعمو مايا ناك ذم

 ظ * رشدلاق * ٌضِس !ارناذا لما

 0 راروقا مذ هردطلاخ م« انيسءاملا نش ا

 0١ الوحل رخل رخل لاسدفو لاوحاهمجواه رسايةنتسلا ا

 .الوحدي ةءاقا ناكملابلاحاولاوحاوالا و>هيلعىنالو>او”ىيشلالاتحاو

 ظ « ةعارزلا نم اماوعاتك رةلاحتسم ضرا ليلخلا لقوا

 ,ةغايف 57 ا دلاو صوقنم مس ساوهوأ رهشر شع ىثثالمساهةنسلاوإل ْ

 ١ تيلاودلا ةيررطا مسا ىلا فاقوس اسالا لاك ءاسبلا بسم ريثكا

 1 و ةمواعم لاق ةماسم لمعي و ههنم لاش ود :و ةبينس رغصل ١ ةغللا هده لعو |

 ْ لافلام لع سل
 ظ حئاوجلانيتسلا فيارعنكلو « ةيبجرالو* اهنس تسيل

 رداد فدش ةونس لص الا ناك واولاهنم بهاذا« الو هريغ# ةنليفو 0

 0 ا ب ا م بم ب را مس ص تحسس سس

 اشتهي



 © ج()هنكمالاو هنمزالا باتك 9« ؟:ه » « رشعولتلابابلا »

 « زجارلا لاق و سالفاو سلفو خارفاو |
 و رمش لح ظ

 سورعلا ةيشم هيقسيع * سوما نم لواانن ترم !

 ١ بأ رعالا ضعءب لاقو سولفو حو رف لثف لوءفىع هعمل *

 هيلج رآا اباه يف رجتأ د ةيسمأ نم لوااني ترم (

 ايكذك 0 رحلا نايبل هيسماىءايلا خب بفهلالاومداكل اتوا سف

 ظ اذهولوار.ركت نم ضيفا 00 23 هلجرألا ١

 7 00 2 : ناك هنا جالا نعى كحايف سايملاو با لاق ْ

 كلوقنم لواامان ةينثتلاظفلب ريركتلا لدب 7 برضا برضادارللاو ||

 / اولوقحودغدمب اولاقو سم ء!نملولام وب هدا راازآك ةفصومف سمان ملوا ا

 ْ أضل .!ةقصلامضو# يقدغ دعو لبق لدن لوا اكلي مأ لبق ظ

 ْ' كلذ اك فرضت ن الب.ةهلاحك هرج مهضمب ناف هتف نافبرطق # لاق هج ١

 ١ فرصيو برع نأ فيا اذا سما يف هج ولا خيشلا لاق#م اللاو فلالا ف

 | ةسغوزابزاخمهببشدناف ةف ا ا عمماش ن مام افماللاو فاالا يفهاناقك

 ١ اهليصاىلا ريكتتلا يف سما عوجرو» تفيضا ناو تينام .الهبازخاو

 لن وعملا رخأو قع يعز 2 فان هسا ا .يذلاوه

 '' ريكتتلا هدراملك وبا رعالاهيف ىرجمهناف ةركن هتلمجاذا سمايف برطق ||

 تش هناوخا ورشعةسمتو هلضاىل ماللاو فلالاو ةقاض الا هدرت هلصاىلا ||
 عمو ةفاض طالادنع سماءانب يقدميلاو فمضلا ناك كلذك ناك ناو تاركت ||

 هعيشواةمجلا كين اوهعيشو ادلب !لوهتو هماعا نب رهاظ ماللاو فلالا ||
 « ةءيرىبا نيرملاق «هيلبيذلا مويلادارللاو | |

 ا
| 

1
 

دك
 
س
ر
د
 

نس هد د
 



 ١ رشعيلاثلا بالا 9 6 4 » 4ج(١' هنكمالاو هنمزالا باك «.

| 

 رع لا لرقا

 يوك لبءاش نوكيي الهاك ىلا اذنه ( عب خيشلالاق) همالكىمتن |

 برتتس مشلاتداك يت>كلاب « هلبتسمالاوموبلا تيطس واخ

 ريكتتلاو ماللاو فلالان الس ايقلا وهف ماللاو فاالا لاخدادعب بصن نم

 ا ماكتمافماللاو فلالا ل وخد مم رسكلا مم 0 راك أماماو ِ ا

 || واط وخد لبق ركن .لوماللاو فاالابدست ءادقزوكيالذاسج, كلذ

 * هل وقل اذه نوكي وكلا اذهلمشاناذما ريكا

 ا ماللاو فاالانالددءلايفهاوخاو رشع ة هس وزازا انتا ىر# هأ رح عنا ا

 | «دوجولايفاريظن رثكاودوجالوالاو|اصاىلا|مادرءالواهءانءناليزالا

 | رف لثمهنال سام اةيثالث تلق نسانقلا ف سما تس اًذاو ترف لاق

 ودعإ ىونلاو كمع نادال # عطا نيح س ءلو ءأ لا كا

 «:هريغلالصا لمجالفذاش ك ار رعاس ما يف ةكرملا

 لوو هيصننبرعلا ضعبف سمايفماللاو قلالا تلخداذاف برطقلاق

 سمالابهتأرلوقوماللاو فلالا لبقهلاحك هضم موضع و سمالاهتأر

 أ رش ]وح *# بيصت لاقو

 ا ب ةم ذاك

 امافاهيف رعي مالو اركتسناماللاو فلالا لاخدايف هجولا «خبشلا لاق

 #ً لصالا يف هيلع بج ناكام ىلا ظفالا ناددرب

 م رعش ١

 روالاتانننعكتيبم دلو « القاسعوا كا كتينجدتلو

 توكيوا|همديإ هنالةفر هموهور والا لع ماللاو فاالا# لخداف و

 غارفاو -



 هيف ضرعي للف رصتماقو رصم راصوهل ىذلاهلصاىلع راجو مولممريغ |
 «اريغت بجويام| ٠

 «ج(وز هل و) هنكمالاوهنمز الاباتك 9 #« "؛4+ #8 رشع ىناثلا بألا 0

 «كلذلى 9 0 3 2000 هيلا لقسامىلا لن 5

 .ملف هيفدرملا ىدؤيل ماللاو فلالاب وكي نادفي ربت قح ناكمبا« ىناثلا
 ! اديفى د لأ بحب »ف رج ىنعم نمضِناذا مسالاو اهانمم نمضلب هيلعالخدب ٌ

 هناكماللاو فل الا هيفامحالو دعم هلم هباف ف رصلا هينزم نماماف هان هحو

 || ىصم دقو كلدك رحيم كلوقنا 5 مسالا ىفاهانعم دير وهوا ىنابال

 سما ىضم تقف هتف رصو هب هتف رصامي اشهتامج وهيركن نافهف لوقلا ||

 لوتادودحاتقوم ريصبهن الامال و افلا هيلع تاخداوا هتفضا نا كلذكو

 *سمالا ىضموانمو ا بيطااسمأ ناكو كندا ىّصم

 دغو موأءمدههأش.م ف رعم سما#تلق#«اءنيمز وكب الدغ لابام# لاقناف 9

 طقزالادباو ةددشملا طق ليبس اهليبق تاي ملهءالدهاشمالو مولمع سيلا[ ٠

 أ ءاطلاتك رحت طق هتيأرامل وة مولعموبف هبوك ءادتاىاهلوقزدلنم لئاقلل |

 فل وتلا ةوبسإب ويت ااا رجلا مضيأك اهمضيو نانك اس قتلي الددالةريخالا

 انيق 1 مع رخنرا 1 ىلا تمل نيل ان يسون ال اذأ دب هيل التاقاذاوابلك ||

 1 اوظفح نيح سماياودارا ميسا ليلملا نع ىكح هنظا واب رطقلاق . :

 فيكب اوج يف هللا كافاع ريخاولاةمماللاو فلالاو ءابلااوذدؤ سمالاب ||

 «عيصالا وذلاقوهّ واهنباك وامالا ىلامكو ريم 3 ودنر تدصا ||

 ْ أ رعش 0

 ىنوزجحتف يبايد تناالوىبو د * بس>يىف تلضفاال كبمعن ا هالا|

 هيلثمول بال الوةاةوقاذهو فيرعتلامال و ةفلض لا ند ظ



 1 ا |
 هي ةيلب لإ ذل بالا ةيذلكلا

 دق رغم واثلا ايلا ةقجس ظ َّّط

 1 واتامو_ماعلا و-ةنسنلاو  لؤحلاوتددغو سما ظل 52

 طقؤو_دئيخو_لواركذو_دهبو_لبقك-تاياهلاو -هنلصتامؤ_ثرخ | 3

 «ةاكلاذاوذمو_ذنمو 2“
 0 و هيل ىذلامودلل سماو هيف تناىذلا كممويلءويلا لات( لعنمو) ظ ط

 اذان راك سم هحأر لونه ريغو 0 ْضَمدَقو 0 0

 مضوم يف سمان ومفر ميت وهب وصخ اكح يفاذهإي قاقٍبا رثلالا |

 ريغتلا نماللخد ان بوف رضبالف هيفا _عسما بهذ نواوةيقمفرلا 5

 ةزيارااظم | ظ
 انشح لالا 1 را ايما أ ع 7

 * دز ن يدع لاقو# دع رج نمةْغَل يقهف رض 0 ةناكف

 لوكا رادلاتءانلا لم 2 ' لل سملنمسمافرعتا ظ ؤ

 ناوهنال هفال(دغو)ذه وشو ىضما]ةف زعم مسا سما نا# ملعاخيشلا لاقإ ا

 (طقراعلثمو#ةركتو فى وهف تناىذلا كمون ىذلا مويللا لا ناك ظ

ْ 

ٍ 

 ظ «ناتقزط سماءانبيفوةركلادباوةفرممطقةنال|ادبا)و
 امسالوهامسممزا: نا مسالاط رش ناو هودرإملا سابعلاوباهرك ذام«لوالا#

 ئذلاءوبال مسا هنااله|تسممزلا 1 رم )وهلا.قابالع نوكيلةفرعمناك ام ْ

 ا ظل لمتا كمو ىصم اذكف يعملو هدف ل ىذلا كمو هيلي ْ

 ,ااعاَو

 هلك #« ؟40 » 4«ج ()هنكمالاو هنمزالاباتك )

 ام وزل الهنا قف ورمل ءاكلذ_5ناك الفهد تناكامىلا ذل تناكانع
 51 2222 ل و يم حت



 ادت ) هنكمالاوهنمزالا باتك9 0 5 و م« رشعىداحلا بابلا »8:

 ١ ءاسالكاهف لبقتسملل (اذا)و ا (اذاوذااماو) '

 ينام ايمسم ىلع لديناامع وضوم هايسالا نال تالصلا ىلا ةجاتحلاةصقانلا

 ىلا جاتحا و هنم بولطملا وهام ىلعهسفنب لد. الاهضعب راسصاذاف لصألا

 هسفن وه راصودحا ولأ, بالا لح ةماع نمددعب أع : لح هانعم حض و وهفشكيام

 ظ لعافلا ولمعفلاو ريما ا حض وبذاف# ىنبم مسالا ضعب مسالا ضنبك

 لعفلا ناك اذاف#« موهيديزذاوديز م وهيذاو ماقديزذا ودنز ز ماقذا كتثج لو

 كنعد نول وهال ريخأتلا حبةايضامزاك اذا وذو ريخأب وهعدت نسح دا ممتسم

 ضام لمذ مالكلا ىفناك اذاف ىضا,الذانا لبق نم اهركتسمالاماقديز ذا

 ىلا ف اضم مسا انب اص ادنعذا و*«|هانعمةلك اشم وامهتشاطمل هأبا هؤالبا ريتخا

 * ضامهنيعب تقو لع ةر وصقما مالا مىزاجتال واهدمب ىتلاةلمجعا عضوم

 ةحض وم يهو ةليمتسملا لامفالا اهدعب عقو اضيانامزلاءامسانم#اذاو»

 ةرهضموا تناك ةرظملاسفالا الا ابيل الاه ا ريغذا تناكاك اهدنا

 ةا زاجل ىنمم اهيفو هيف موق ىذلات قولا ىنميديز ماقاذا كئيجا كلوةك

 «لامف الا الا اهدعب م كلذلف

 ا هدم نوكيال هنال لبق ل.ذ ردت لمفاعوذ صاهدعب مسالا ّى 1: اذاذإ

 زوجيام لعد دوتلماءازايطاو هدو دحم مقام .الامزاب لاءاوريملاوءادتالا

 نال ومنا ىودجلو رسل وكااقا ةلكجا لوقذ نوكيا 02

 ناالاةازاحلا اع ناكناو اهم زاجل مولعم تقولاذاناك اهفرسبلا رمجا

 * قدزرفلالاق *ر عاش رطضي

 ا انش ربّشاو قدنخ ىل مفر

 عود ةودنعةازا_لا ا |!كق ولادنع مقاما وجنا تازا-لا ىن.مو



 ب رهعىدا1لابابلا»# ٠+  «ج()هنكمالا وهنمزالاباتكإل

 | (نوئمبب نايا )ارق ىملسلا نمحرلا دبعابا ترا ىئاسسكلا # ىكحو 7 |

 * ةفالاادكا

 (/ ناباىعإت ثج لوقتف اعفيضتو نانكمتمنابرمماعف «نافاوط 6 ناباو
 ١ كلذ اع مهلا لاوطتق اهنمراحلا عزل (هدرفوه- و قىاهافاو نالف

 ظ «فرظلا ىلع امساصتناوهنافاو
 « ران نالاقةبوا ىلع مج هحيو تقولا هانم «ناوا مهلوقامأو ل

 - رمش زج ]
 ظ

 ةالاثا] ةيفاوأا (هعطوب انهن اواو شنحوا انقر وب

 عالعلا لو انوامانسسلاغ دقق

 ءاسق نيح سيل و اندحاف هن نانواوأ الل واتا أوءاط

 | نالفناواتكرداو بيطناوااذهل وق مالكلا ميج انكمتمناك ناوأ

 ( ١ نامزلاءاهساو_تامزلاءامسانمناوالا نا لبق نم ىناعاس ايعلاوبالاق

 أ| ورمتنم زكأتم 9 د ز موشن م وباده كل وهك لما ىلاَت افاضمز قلك ظ

 [| ةذ ردملا مكح يف وهو اهانمممضيدق و ناوا كل وقنمةلمخا تفذح اذاف# ريمأ

 ظ ٍه امفاك نب نقلا انين وباع وعمهءانبلا قحتتسا اهم |

 ته ظ ظ ناواوريدقتلا يفتادرفأ | ىلا ةفاضمتاياةلا نالت اياغلاناوا كل وةقرافو

 | هففق دحام ضوعدقوهضعب قبوهضعب ف دحوم وهف ةلج ىلا هفاضم

  هدرفلا ىلا تناك ذاىوقاهيف ةفاضالاةينواضوعز وكب اعاهذتوب متاياغلا وا

 *«نينكاسلا ءامتلال ىب ا ناوا يف ةرسكلا تريتخاو ةلمجا نلاال

 8 ورخن :مفرحةلزيعنا والت راج تالزانييفوكلا ضعب « ركذو

 | (صانم نيح تال و)ىلامتهلوقىؤ كلذ لثمد لل كلذكناك 5 رضا |

 هللا ل ااا 1 يابا م

 كرا ©



 4 ج()هنكمألا وهنمزالا باتك 94 مو. 9 4. ,ثع ىداطا :ابلا»

 لي ال مانلا ف ونلاوهفانهفان :فرشأى ا *يشلا لبق
 هج رمش]ج- «لاة«رءلاومضولاكلذيف

 مص رعلا سياب تارفز هل 9 هقوب مفار فاطعلا هب ب تح

 .نامزلاهااذهصيخلت وتقولارضاح ىلا هراثب سابعلاو ا لاقدمف( ن -ةلااماف)

 اذه و ةنمزالا نم ىنابام لواو ىضمام لا 1 لكتلا مالك هنف مه د ىذلا

 الا رازلال عارم بجوا ىذلاونينامزلا دم ن الا مل وق دارم

 هلا ةمإ 0000-5 00 ا ءاميسالا 0

 نماهناوخارئاسن آلا تفلافنءالو فلاو ةفاضا نمابف رمياما لع ل خدم من

 ١ .مزأ ا« ايجاوايشوم تع نلؤاف لاو-١لوايف ةفرعم تمعقو نابع انمالا

 20500 انيل 4 ز ريغأه لو وايقاف تعءقو ىتلاارعضأ وم فروا

 ءارفلالاقو#هلبتىتلا فلاللاهتكراشمل واهتفلل اهرخ آل ةحتفلا تريتخاو
 « نالوق هيفا ظ

 اذك لءف ناكل ناكل ومكهتقو ىتاذا نيئي ؟ىشلا نا هلصانا« لوالا

 نضل قيتافبا لف ور اجا قلك لاو هيلعماللاو فاالا اولخدا مث كل يناو

 | اعيلع ةرالا نعلخ داون اي ضامزالمف«لاقو لبق نع مسوهلاو هيلع هللا ىلص

 * اناكام لعاكرتو

 حاوراولاقاك نأ ىتبنواولا فذح مثناوا اعيف لصالانا م يناثلا

 نانو ممضوملا اد_هريغيف ىضمدقه يلع مالكلاو حارو

 أ| ديك ناك! كلالا ىنعم نمضت وهف تم مام موعدنا 4 نإبا ملوقو 9

 اهتفلخ ةحتفلاتريتخاو ه نينك اسلاءاددل الك رحهنكل مالا نا اس ن وكنا

 «فلالاوهو نيصح زجاحمسيلنونلاو ءايلا نيام علا اهلقنالو ظ



 «رشعىداملابابلا ف« مد 9 «ج(١)هنكمالاوهنمزالا باتك

 ينو هيلز ماقاله تلاقو هَ املا ىلا نيناملا ن م © نرملاو ها |

ٌ 

 ا

 ا

 ١

 يرتلاذا يدع يع كلطلا با.مالغورمجوالاقو ءةتسنوعبراذرَقلا لبقو

 .هللاقو بص سأر لعهد حس ودل اوهيلعللا لص لانا اوستن اغا

 ىلرق سانلاريخ مدس ىأأةن .اعهلوق اضيااوحتحادقو#«ةنس ةئامشانفان رةشع 1

 ا« نيعرالا ىلاز والثن رلاز اى اعلرياذم وف ىهموملا ند |ام مجول نب 5 2

 ' «ةنسفلار هدلاو ةنساتثامدنملاو هنس ةلام/دينحلا رار عالأ نا#لاقوؤو

 نيبال عضبلازاهةللا لهأر مث |لاقو# ةمدسأ مالبقا مرح ىلا أهل ”هللال وقو ْ

 ا دور دلا لاقو# ءايلا ل ذبلايك نحوه رشملا ىلا ةنأل ثلا" ١

 ١

| 

 ظ
 ْ .ةروظحلا عام اى | مع وم الذل ةهملدع ام ا ايزاج أئا ودحاولا |

 نم هلصاورثك هه رشملا عم ةادلا ووتر ذبل جت ع ةمضبو رشعا

 ظ 4 ندحاعلاو نحطلا لثمورف ع ا -_ عوطمملا وأعذب ه ةعاصن لأ اه مطقلا ظ

 ١ هرشع ئىدتجاو رونلا لع نين 0 نمد اذام صقولا) د انكم 41و
 ا

 (ىنشلا) و لاق صقو ندوروم ا ني ” املا نيب د اأو ايلا كلذكو صقو

ْ 
 | دودعم لك يفز المع سا[ عفددمال ناسا عضبلا و صقوأالبقو هصاخهيدلا يف ظ

 ظ دع حيحصلاو هأدهو

 أ لاس لدم فعاد نورد ف . لاقت دوقملا دعب يب «فينلاو 9

 / لبق هتؤوو دقملا ىلع ديزامل م -ا هبال فيو ةرشع زوجمو ةرشعو فيم

 فوود سد: امال ال ل عاوعضرااذا ف ون فالن ٠,.مهلصأو

 50 قعرملا فددلا ف لاكيو يَ هذوهو ةضوفخدهأ مو هر اذاافو

 فانا لاقي وافوث فان ليق ميضَملل سر فاا محم اذاوهعم هوجرت سفن هلت فان
 77 _ ل سسسسسسسسس

ّ 

 ظ ذب لاقتو ة هفلطو اك ؟ او ة هعم ل15 نءمعضنلاى .<«ندمالا اةوهدودملاب

0 



 « ج()هنكمالاوهنمزالا ب اتبك» « مب 4 رشعيدا+!بابلا »

 ١ اسرح ماقا ىاناكملا,س رحال او سرحهيلعىاسورحب'ىيش 4لاغوإ» |
 «ةريخص ةكازمملاو -زنعقوف س رحارعو لاق |

 رصعلاو_ليوط هدلا منيح ةهربلل ليلا لاقو * نينسرشع ةهربلاو ||

 نارصملاو) ىلامتهلقو فام امل الان وكمال نصعلا ليقو هةيسن نورشعا |

 دقو فوم او ينضماملا هلك (رهدلا)وه ىلكلانبالاق (رسخ ىناناسنالا ]
 ه«رخ لاق رجالا ةالتخاو ىلايللارك لاقروصعوزصعاورضغل يق |

 ىتبلاو.ةادفلانازنمملاو روم كريس نور
 لاق# نان منيا وثالث نيبال وه ليقو#ةنسزوثالثثدشالاو) |

 لوقت نم مينف هن انب يف فاتخاو# بابشلاو ةولا ةباهس غولب هعيمحت خيشلا |

 دصحاووهلوش نم . مهمو 8# بضا و بضل ثم و دست هدهاوورجوطا 1

0 
 أ

 لمفاهبوييسلاقو«رجامطوقو يالا رهو كب 1 ماوقةشالان لثمو |

 عة رملا ب اوصادنع نايمتانادهو هدحاولا ةنأنم نسل |

 ةيمسن وييراتيبسلا بضم لانو تنسب ةلاستساا نطدلاوسب ١
 هدشلاو

 السافملا,ةدغ كولملا لحم ٠٠ ٠ ةريحبانبلواتبس ئترسقو
 ' لاقو«رشملا ىلا ميسلا نم مرضعب لاق م نوناملا لن نم (ةبقللاو)
 بلا ليقو « بامقحالا مج و هل تقوالر هدلا نم نامز ةيقللا لوطا

 أ ىلامتهلو قى ليقو»تاقععالا مخجل ورهدلا ندملاو بمحاهدحاونوتسلا أ

 ربش ل كا ربش شع انا ةنسلك ةنسن وان بم ااهدحاو (اياقحا|,يفنيثبال)
 فرو يم بدلا ع ةنس فلا هرادقمابنم موي لكامون والث

 « ةنس ةئامسقةغلب بقحلا نأ



ج(١)هنكمالاوهنم زالا باتك طك
 ٠ 4 رشعىداملاب ابلاو « 6 

 .نوكي نا ىضتق اذهواولا# (نوربظننيح)و ىلا (نو-ءنيحهللاناحبسف) |
 | ةيثعو ةودغ (يردزاب ومين رع نيحلاججاهيفينو)ىلامت هلوق ىف |
 ظ رصامتو نامزلا نم لواطت | نوما محلوق ناحيحصلا لصحملاخيشلا لاق ظ

 «دودحم ريغوا دودحمز وكيو

 .(نازلا)و (ىهدلا )نا سن ويوةديع ىناوديزيفا نع « ىكحدت وزو
 ظ لاقةاهرجا لاا وانماسدلار لعود 0 عفت (نيللا)و(نمزلا)و

 ظ سه رعش زؤ- * ىثعالا

 نعم. ءانغالا:هرملا .ىلع . « : ؛نمزلاادهلاوطام كردعل

 ] عب !(نيحدسب هابن نملمتلو)ىلامتهلوق يف ليتو«دتمملا تقولاهن درب
 ميسهبدا رملا نال لدي صحفلادنعمانيكحام عيججو «ةمايقلاهدمرا لبقو

 ظ 0 لعتقولاديبب ريوهو نيحذنم كلا لاقاذاف«نيماكتلا هايمتا

 ظ ا «تقولاس ره داراو ني>دمن كمح كرطعا لاقول كل. ةكوةنبرملاوالاخلاب ظ

 ١' ناو مليشزتخانجوملابةرملا لها نبل ناك ناني لع كلانا ةشاحلا اذ
 ادمبانرهظتساو ةماملادضم هيف تاقوالا فرعا ىلع مامالا هلحاهلها نم نكيملا|

 « دوجولا يفنيلاحلا

 نامزلا ل يقو«دحاو رهشنيمزلاو_نارهث مدنع(نمزلا )قرش «لاةو 9

 | نيبامةننسلالايكس رمل اب ناره نيمزلاو #رهشا ةمبرأنمزلاو_رهشا هّتس ظ
 | سرا ليلا لاق وه ةنسلا ىلا يملا نيبام سر ملا هزيغلاقو.هاهرخا يلااهوا

 « لاق « بمحلا نود مهدلا نمتقو

 ظ سك رعش رجح
 . هولخ جوجللا سفناناكول « سحاد ىرحم نوداسرح ترممو

 - .؟«لاتر»



 2 اف الا 1. داع دل دقق فعال وأ رشعىداحلا بابلا 0

 ارثكا | يا ىف ةداعلا تب يابا فايل (!ن]طعا وملا تناك امل«تلق هةقابلا

 كلذلاهفلايتسالارثك و هرخاواو هطاسوانودزاهملا:لباوانقامتقامتام

 لاقي رغلا ماكان بشد تازيتتا ماس يضف لعب !اها نيد تل
 تافصك و نالفةفالخو مجالا وفخ وي رداصملاك كلذوامسم سيلامةنمزالا

 ةودغو رح موق يف رضحاماذهو#ثردحو مدقو ريثك و ليلقو< نامزلا

 م ةيافك هيف راهرباظنوةركبو

 سؤ لصف رجس
 م« دودحلا ريغو نامزلا نم دودحملا يف»

 ينو: )لام: هللالاقربشا ةتس نيملاو ربشاةتسنامزلا هريغوو رو الاق

 ةعرا مدنع نامزلا ينارعالانبانع تامل ىبحو (امرذذا نيح لكابلك ١ ا

 ءاهدادتمال هذ ةسام نااناكو نامز هيلع ىناىا نم زم'ئىشلاقيو ربشا

 ةيمزاي لاقي نان ولام و نم ؤوةضؤ نال ذل سلات واقل نا
 قارفالواتقوءامالدحدق هارنالا نينمزانيب نرمزلا يفهتيقللاّميو نمزو ||

 صهدلا نم ةدميف ةعاسىا نيمزلا تماز هت .هللاقو سررقلكو نيتقو || دود ا ريغ نامزلأ نم دودحلا يف لصف ]يس

 نيملا لا وهلثمزومممريغ اللاوددع لك فت قولان يملا مريغلاقو «ةريس | |
 اةنس نومبراوه ليقو (نيح ىت>هننجسيل)ىلامتهلوقي جتحاو نينس مج ظ

 ناربملا ىف يورهناكاذو(رهدلانم نيح ناسالا ىلع ىنا له)ىلاعت هلوقل

 هيف خف مةنس نوعبرا نيطوهوهايا هللا قلخ دعب هيلعىلا مالسلا هيلع مدا

 هوهامردبلو 1 ْ

 ايف ناكُت(نيح ىتحاومتممل ليقذا)ىلامتهلوقلا ميا ةثالث نيملا ك6 ليقو لذ ]

 لاقىلاعت هنال مويلا ف تار ثالث 020 _.# ردقلا كلذىور ظ



 7 رشعيداملا بابل 1 24 جا) )هنكمالاوهنم زالا باتك »

 ارنا وبس لوم اللاو كالا كلنا اذنه لعو#ر حعدسل مما مج :

 الريال للبت واع وعلان كم 1ث تاج فرصلا ناو لا ]

 هرئاظن لاوحا نع]ودءههبا لاق نأ رات ىس رافلا لع واانخيش 4# نآكو : |

 عمو رخآ ىرخ راجورف ماللاو فل الابت ءاجت ف رعاذاهءاوخاناىرالا ظ

 ايف هيفمالكلا انيدقوزاتقرعممجور حسو ركترع ا ناكناوكدولاق ظ ظ

 ىذلا كمو :نرمالءجاذا ةمتعو ةودذل تس انموبفااعل عجن اريغنم ظ

 0 هقشكنا ّْ

 ةل-يل ةمتع تدرا اذاةمتعيفماللاو فلالا ل وخد ىسراغلا لع وبا« لاق إف ا

 ةودض لعل زوجنالو هرك د هنوبيسو*|مهم ةملكك ا تلمعتس اهملعا آل ا

 :ي ذامىو نو لاق#بصنيو مف ريف شةخالاه ,ت5 اسايقةركبو ةودغو |

 امزا كتايل ةمتع هب تدرا اذا افرظاالا لم.تسا ال ةمتع نأ نمه.وبيسهيلا

 || ىحض هيلعريسكلذ نف# افورظ الا لمعتس 0 اني ظ
 111 كا للاولاد لانلا رم طرا اذا اكس إ ةيفضو رف السواح طاو

 «افورظ كامي وردا هايل او اعلا

 مالولخد دقو ةمتعلثم همو ىحضه.د.را اذاىحض فا لبق © نافإ»

 «هيديعصلا مرن ىعذلا قدي رضي ا#هلوق ىف فيرعتلا

 ناكملافرظنوكينا نرمجج رخدقاذ هنا# تاق# ىحضلامؤن هلوقفو
 ءامسا ضمب صخمل«ليقزاف *هملعافهيلع رجلا فرح لوخدوهيلاةفاضالا

 هثازجاءا,سانودنمالو دسعم لعج نابابضعمب والع لمج ناراملا ليا وا
 تا ا



 أ جاوز ةنكمالاو هنمزالا باتك »4 مس » « رهعىداملابابلا ف
 1 ا

 ايراؤساب ملا لوةيفمهنمدحاو لك مس | ةعاجدبر يه زود.ز يبءاجلوت ا

 || تناك كلذلعو ديزلاكاذ ادنم فرش اس زلاا ذهوه«رخ آلادب زااولوالا

 زم عار راكان هركللا لا ابر نم ةفام ريغ تناكذااه.مجوةفرعملا ةينش
 ةركنلا فيضنايك هريشاام وادب , ز فرضت "وهما لثم اهنمدحاو لكل همارحص

 , ءرعاشلا لاقي هيلا فرضا امةفرعمريصب هنال

 ناعدي دحلا#يءاض نم ضب # 1 ةنازساراعنلا : 1 ديزالع

 نامزدمب ناطلسلا مكداقا » اماف ديزبا دزا ولت ناف

 ةركب لكدي رب سيل ةركن كلذناف (ايشعو ةركب اف موقذدم لو لامتاةيرلاماو

 : 800 نارعا تا ةيشع لكو

 «اسدلايفةداعلار داّمم لثم ىفوهاعارمقالو سمشالو ليلب لصت

 هلوقو«راهلاك ادءادنا نما اهنا :جسجسةنجلا ران ثيدحلاءاجاذه « لوو

 25 ناف«رحالوهيفدر.اللدتممىاجيدجس

 تمحزام ءارسالاهدهيف تعز حطم اصتخم هل حلب اهفاعي انعزاوكم

 صتخم سابعْ امه وقنا ىرتالا موةرطو مهتداعيفمنتمال كلذ *« تاق«

 تللسكو هللأ دبعز ودادالوا سايعللذاو هربغ 4 م 2 ىتح هللأديعب

 «ةداعلا نم رمتسا|مف هللادبعه» صتخا رزان امهوق ظ

 تدرا اذافرصّتالو فرص. الف رحس هيلع ريس ]وق كناف# رحامافإ»

 هاملاونايف نامز الا ءايسا نكمتن كمت الف رصتنال ىنممو كلموب رحس
 | يىرم ارحس تدراناف « نونتلا ةازطا هلخ دن ال ف رصنناال ى 2

 نالوة و نكملاو فرصلانم هل منامالف ةركن همضوءيفوه ميرال
 ط ولل ١ الا ىلاءّسالاق نزلا مواد فو ليلا ردا لوا طا ردك ظ

 ياص#



 . ١ «رشعىداملابابلاط مب 15ج (:)هنكمالاو هنيزالابتك»

 ْ ردصم ةم'ءمهلوقوةفورءملا هوجولا ن ءهجو هنفك .رعتلا لصحم ل

 رع كار اطال نام وةبغلا لثم

 || متاوملا موجنلا كلخاملط اذا « انهوم ناك سلا ىتبا رك د
 || ةفالخو مجنلا قوفخك اف رظ رداصملا نم هريغ ل معتسا| كاف رظ لمعتسدنأآلا

 ظ ةليالاومويلا باضتا بصتتيف ةمتع هيلع ريس لودا ضيا فرظ ريغو نالف

 أ (ماللاو فلالا لخديفتاّتعلا نم ةمتعهيلعريسل ايف لعفتاهيلادنس,ناز وجو

 | |هوبيس به ذماذه هليل ةمتع ه تدرااذا كلذو لّدتسالفةيفرظلا مزايدقو |

 ! ل قحاضب ؛!(هعفرا كمو.ف ناك اذاةمتعوةوحض ل شفخالاز اكو

 د هنف منع برعلا

 ١ © (كهلالعراصف تقولاهب بقاقةادغ كلووق نم قتشم ساهناف «ةودغاماف ||

 | /زاجو ةفرعمهن الةودغهتريس تلقاذا فرصلا منمكلذإف لج الااطدز ضو
 تبل

32 

 ||| دز ريس لوي في رعتلاة مرج نمفرعم هنال ههايشاو ةمجلامويفزاجامعيفا

 أ| | لعاب اذا كلذ لثم انكم ركيو ف رظلا لضاّلع .تبصن سيدا ودع

 الاوسط سر هش تسل اكرؤور ناوكعلاو ىلا نالعوش ْ
 | اهو دغت ريغا# فيرعتلابت ا انت و دغ يه واه انمميفناكاماريبشنةف 1

 ظ 'اهانعممق تناكذاةودغةلزيع ركن مهاعج ريظن وماللاو لالا ن ماتت

 ١١ نسل نعم ا 0 وربما ام مهب ضن مسالا :

 اعاعدب عدو كلوق كلذكو اهدعلام تءفرف ةهبشم ريغ ايت كي نا

ْ 

0 

 ظ قايم :الاعا رجمر د تسرح 0 نكللا ناك
' 

 ظ ا 0 ينور لاب رطل ءايروبأ رد

 اطل واقل ةحتفلا نالو اها: مم

 5 5 ) 4 ةيإ



 عكا هنكمالاو هنمزالا باتكو 3 فوم 71 ١9 4 د ,ثعيداملابابلا ١ :

 ظ اقسام ملاكا ديزأ 1 2 ١ نمل ر دنع ناك كلو

 وتو اة ودعو تع ةلع ريض لوم يسسااماذه زيف ةيراجد اقرا 00
 نمموي الور خ الا نمهب ىلوأ هتما نم دحاو توك. الّءركت كلذ لكو |

 «هن ةملعت قحا م اءآلا ْش

 كل ذ ديرت ثناوةمتعةمحللا ةليلوا ةيشع ةمجلا مويهيلع ريس تلق اذاقإلل

 لصالايفتاركن الا|ىلثمناكامو ةمتعالو ةيشعنكي مل كتليلو كلم و:نئم |
 افورظألا نكك لف فرصلا نعنتماو نفمض ةفرماا عضومنهايا كفضولو
 تاقاذا نييفز وجم ناك م لعافلا ماقم نم و !هيلع لعفلا غوق و ةلوصنم ظ

 نوقاذافو رظلاز ال تا 0 نم ةوحضو تايشملا نم ةيشع هيلعريس |

 عططوم نع وو لع افلاءاقم نا و ةمسلا ىلع تال وءذم ناعف نهمأووا يف

 اناث انقا# مهو تكو ( ا هلومك تاعوقرض ثا

 ديبل لوك و ةممجا م وبهنريسوأبا رشالوأم املع نهقتو ذاآل

 نه[ رمش جس ظ
 اماماو اخ هفاخنأ لوم“ ه هبا بس نيح رهلاالك تدمف

 | نوسشاب ف راعم نكوا تارك 2 3 نه صارو دبز اذه ىلعف ش
/ | 

 يم 2 2 رئي يبي يي تت تل ا يا ا

نا زادقف فرامملامضوميف تا ركب نهو نءصو نان
 || نيفرعو نواب نع 

 اهلوصا نعنازادق نك ذااهريغ ىلا فورظلا نم نج رن از لف نفت

 عضواف ماعوه ام ليبس هليبس نكي لهءاشعو كمو ةوحض كنت ا تافاذأف
 راصف فرعلاب ةوحضلا عضوم عوضوم وهل ضم ةنلصح القل

 ناك ذاوىو ةوحض كارت تاضملاوا طاخمللدو,ءلاىرجم ىرج

 لصالايفامثاشن وكب أ سن مارح ا نيعض ملاذ نإ قرفلازكلذك /



 هك رشع ند بابلا -

 3 مدودب ىلع مون>ر سفوزانكلا نمي ا

 «رشءىداملابابلط 4: 9 (ج(و)هكمألاو هنيزالا بانك
 «برانملا نم رظانلا ىوكا وهرب رج تيب كم دور رع دو

 هيلا رزان ئدلادام ا هن ىواذب 0000 ريكلاءاد نمل

 هنيعةنسو شيعلا نمد نانخ فن ويفر الك الاف نخ ةميضمب «ركذو ل

 هان رس يذلا اذهو خيش )الاقدم فتلمىا ن هنأ تشعو تنخادقو ةيصخ ىا |

 | هدشناامذاالا اضياةمسلاو ريما ىلا نادلتانمز ف رصيناحلصياريخأ
 نمداج جر ناهلصا نانا نا مبدع ر ؟ذوهفالخ ىلع لديها و د ىسالا

 همورهشف فويل هونخلا# ةميرفةراغلا و رفايلقةيلهاجلا يفاموقازغبرعلا

 برق ناكناوا_هدئاوفةلااهركذاملو ةفاتخم لئاسبقلان ام ملعاو 9

 ظ ب قوسروةانءو ثوغيك مولا |مساوةنمزالايف مهك ناهوود هريغو

 مهدابيعاو مهاب قاسمتامو مهرودو معفاطم ركذوهاهبشاامو لبهو
 لب وطن و باجل نمهعضوم يفهن لحن الام ا مز وأك 00

 علم امام يقض وذ رمل بصاالا يف عوضوم ا .نمس ل ١ اع مالكلا

 7 رشعىداحلاب ايلا زن

 .نالاونرقلاو نيماو ابهبش ا ركب و-ةودغو ب رجس ركذ# يف

 ] «ارهبشاامو نامزللاه واذاوذايمالكلاو ةيقلاو ناواوزاباو |

 بجو ءاماف ركساهنع ريخا اذاةف ريما نا لعاهدم زب ن دم سابملا وا لاقط

 اينلادتسا اذا ةركنلا كل ذكو اهنسفتبةف رمم تناكولا_جل نوكءامثماهف

 نكي امعتيدرشاولو ةفرعم نوعا 1 هاد ا ىلا /

 | درغاولومد. زكاصتخم هلمج ددزوهقلطنلانإ ململافقاطنمديز لو كلذك

 اها رع يركب وتافصلاب تارككنلا نم برام اذه ىلعوام, اش ناكل



 4 جال كس الو وخراب" 6 رف » رشع ىداحلا بايلاو.

 رمل مين كيتاالوادبا نوكيال ك دا ن ريتال كلذو |!

 0 وقوىزخلا هظراملا كيتاال ودعسن ةريبه كيناال دميك نب ةانم.|

 «لاق «ةبظر ةراجلا تناك نيحىا لحطفلا ||

 لحطفلا نم.ز حورمتوا *« لسحلا رمت تررمج ىناول

 ظ لتاقوام ره نيهر تفادي ظ

 ا السر جرت معو رلاققتفلا ماعواءاوس لتقلاو فنالا فتح تول لمج ||

 | ةلك الادولج ناك ريما ا ىلا كلل نو ريشن# قتفلا ماوع ادعب |

 | تقخابن انطبو ضرالا ىهاو ل ا

 ( الواحا سالو:ادنمهنا نم تكرامو لوا ملعظيق هب 1لاةو تابينلاب |
 | ةحاور الواحاورالو لوقت مهضعبو »هن هبشلا نم ىنمي ةحارسالو ةادنم |

 رخاددر ىتلخام رخا هسلكأالو ن وتلا ىرخاو نوتلا رخل كلكا الوأ |
 : * تيقن ام ىأ ى رم '

 نوريشناذهو ناتملا نامزا نمو قلخام ىرخا لاقت بوعي ع لاقو © ||
 : «دقناو تافآلاورشلاىلاهن ||
 | 2 نان اماوماناتنلانم « يناف ىعالتاس كن نف |
 ا اظيلغهمالك 'ىجن تح هميشايخ تقاضاذازنونعوهو لحرلا نخ لاقت ظ

 ١ ىرتمءاد ناحل و«ناخلا نمن رظانلاى وكاو*ر برج لاق و مغ داكبالا ظ

 ١ نانللا نمزى ده ردلالاقو سانلا ماك ز لاك ل بالا يفنانملا ليلا لاقو نيعلا ||

 أ يف لثلا نانا, ب رضي هنا مهضعب ركذوا ريس انت الع نم م عمسأملو ف ورعم ئ

 ظ لاق هناق رعاههو ها رظان يوك نخاذا ريعبلان الةدقلاو ءالبلاا||

 دراب شيعلا نم ضوفخمو بابش امني رت نيرظ انلا مل ةليلق ظ



 0000 مم « ج() ) هندكمالاو هنمزالا باتك »

 أ | نع ىورااربخلابرثولا ضرف رم ةهقفتلا ضعب هيلا هذامف لب وادا

 للا دي زيدقو«رولا هو ةولصمدازتللانا لس ودل او هلعهللا لصق الور

 هب برقتملل ةلفانو هلعافل ةليضف وهامربلا لامعا نمديلا موع دامب سانلا

 ا رلا تناكولو ضرفلا بج و.امةالدص 7: از هلوق يف ةركبألو ]

 اعاو ىط-والواهلطسواالتسلاواتستاضورفملا ةالصلاةدعتن اكل ؤ

 ' سألك نات واست«تاتيشاح و ةطساو اهم نوكناممالدارفالل طسولا |

 نا زوجبو طسولايف دحاوو رخ الايف نانناو نيذر انااا قنات 6 ظ

 او ” ةدايزو ابا لضف كلذ. دار. ىربكلاو ةيلطنلا لع ذولا منول | د

 ا مارملاربشلابم اره اربشلا )ىلاءهلوق.و «دارماوه نيبجولا يال 5 اشاو

 أ لاقل نءفكلا ف نيرفلا لع متر بشلا ةمرح ل وت(صاصقتامرلاو |
 لب. ةكلبتلا ىلا امس قايوددم يم .رم ملا ىلع سيلف ى دتتعااذارفاكلا نكل ظ

 ةاييق ممل انقم,ءطعاضو رغمو ممل ةلطمناك مرملار ,ثالايف لا

 لثمكيحاصب لعف نأ صاصقلا ىنمم صاص#( تامرحلا) «ىلاعتهلوقو ١ ١| ٠

 هتصصاق دف كل:انأممارخلا ربشلا ىفرفاكلا تلتاق اذاف كن لمفوه ىذلا |

 ظ ءازجهوزاجهانعم (هيلعا ودضاف يلع ىدتعان ة)ىلامتهلوقوهلمف لثمتطفو

 .اناذباو ظفالايف ةقاطملل اباط ءادتعالا مسي ءازجلا ىمسف ءادتعالا

 « ةيعرم هيف ةلصأو 3 ىدؤا|ضرفلاكى ائلا قاب

 8: لصف زج ظ
 اموجرخيفام ثادحالا قامت |سارك ذب .اعربرعلانا ىجمصالا# يح ١

 ا لع راؤول وامروشلو ةءوسنم لامفالاو تافصلا 1

 هتجيىتح ىاررغلاو رثمكبين ال كلذ نفذ 0 اسال واهريغيف زحتسا 1 31



 «رشاملابابلا» » 07 « ١» كتابالازمنهوالامكنه)١(خ«
 ميك ولايمِفقيرشنلا كالا حذال لوهلاو هيلع هللا ىلصوهللا لوسر ' ٍإ

 ةمججال ثرد!يفءاجدقو رضنلالإة* نرسح اذههلاقةولصلاق رشبتلا

 ١ ضمالامذٍديع موني برن كايس ٍدوقا تجرخ جالا ن ةيعشلاقو ||

 *:مأربلا لج لله ايلالاقو فيئاطلاة وس ْ

 ' مناديحو هللا م رك ىلع نعىوزف اييفاوفلتخادمف # ىطسولا ة ةولصلا امان 0

 فايق لنللا تنسف ىلا يشل كل نادل ولصلاّت1) ىلامنت لاق هيف يلبعل تا

 راسل ةطسوتم نيت ولصلا تاكو( ادوهشم بتاكرجفلاز 1 رقنارجفلا ||
 نامل اللا تارا نب نين لوسي ولا رجلا واس تامجاذاناتا
 اكاجاذاو« ةرخ الا لول كا داشسلا ليلا و رسايل

  مراهنلا ةولص رم ريظلاو رجلا نيب ةطس وتم ىهف ىيس ولايه رصملا ||

 .ةولصلا)يل استدل وتو ليللا تاوليع ترم ةرخآلاو يلوالا نيثاشملاو |
 9 رافةازإل هج اضو رفا تاواصلا الك لالداادكوم( ىلعسيلا |

 !افْضي دشلاونايناب مثلا ورمتيلا نم ىكحدتف» عرش, موبلك قرشبلا افصبب
 ىنإل ابق ميض وم افصلاو نب رجبلاب نصحرمشملا لاقومركن اف رمثبلا |

 نعىكجورشلا هو ريا عال | ناك وّقرشملاوهاعانب رحبلاو بيوذ ||

 ظ اميبضالا بهذي نيج لك هك ذ نمو ركادلا لاف موب لكذ شادبا ىعمصإلا

 أ  ةليوطلا ةدملا ىلع مبمالكيف عقب ن يملا و موبلك ال ةنيسس لكلات ب !!ناىلا

 قرتشأا وهني ادحسم و ىلصملا ََق خش ىمصاإلال او و#ةريثبكلانينسلاو :

 ا
 ََف 1 ةديبع و الاق و نيديعلادج_سم ىندلبق و* ليصملا ىف رشملا يبان

 ظ

 | عما عجن سادت ميف نا رملا ءاجدقو رصعلا ىف هريغلاقو*رحفلا

5 

 مل |
2 

 ل ِ ل داعلادا



 7 رثاملا بانلا و 1 فلا ِِط طك )١( (١ هنكمآلاو هنمزالاٍب اك د

 #ةودخ معدن منال ةيصضالا تيمس ليقو ا تتد3امأو 9

 ١7 نال الكا رناور كحق اناوتلح اذا ةقانلا ترظف نم« رطل وال |

 اناحضو ةيضتو ىضاو ةاخضالاةوب رشلاو لك الاب ستفنهاوفالا |

 *« ىبمصأالا دشنا و ويلاىلا د م اها سل 02

 ماغللا تالصو ى رخال "ا ايدول -- | ؤ

 هثينان يف ىروثلادشاو

 7 نشل ليطلزا تيشخ دقو 6 سلف ىلاعو الا ت ءانغدق

 | ةاكتا مخي ىضالا ينس وةاحضا م. ىالا ىكح ةءواعمن ماشه لاقو )ف

 ماشهت لاقو» ةاحتاوةريتعرسم ملكى ع ثيدحلا يفءاجو ىنمملا اذحل ثناف

 عمج و يخاضا ةصالا عمجو# ردا سيق اسأل يقتات |

 هنا ام ةسشقلاا |
 || لبليقو سنشأل قرش ىحاضألام وم نال كلذ تيمس قرشتلاماياو

 كلذ تيمسيبارغالان | لاو قر يغنامكر يس 0 د

 ل نمل قرش حر عالىدملا# 2

  تاوددملا مايالا يف تامولعملامانالا نا ىلا ب هذاانا ىرحنيدمحا «لاقوإل

 ىلع تانتولعم ايا يف هللامساأو رك ذو ) ىلاهت هللا باتك ىنءاجفنأل |

 * رحنماياابنا ىلغ لدف(ماعنالاةميه نم مهقزرام ٠

 0 مساتلا ءاروش اعمو ءابةفلالوتو مرخلايف ا روشاع «مووإ» ||

 نموه لاقف قيرشتلانع ليش نرضنلا لكس هباههضعب ىكخو مرحملا ||

 (نوق رشد مهنال ىقإ رشتلامانا ليق و سدنثلا ملطتلوا ريت 3 رشامهلوق ||

 ْ 0 :عراتس ن رع ةنعش ل 0 0 هر مخللا

 يد صا 1



 _ < ج() هكمالاوهنزالاباتك» 4 9 « رشالا بابا
 ظ دان نيكس التل 8 ونااهرامشا موضعي لاق ولاق«ىدس ريمشا,تمج

 موق رك 1 انف قدي هب دمع ؛وا# يدها .! مل هيف اهبنج ىلع 2

 ظ «يترششا دق تراتاذأا ىلاو اييتنمدتءاي

 8 رع مووهليقو رحنلا م ونوه لق( ريك الامبملا وب)# ىلاتهلوقو ©

 * رغصألا جل اةرمعلا ن ومساوناكو

 « ندبلازو رخبا واك مهمالدب ىمس# رحتلامويوإ»

 كلدب ىحسو س وغرلام ون ةماعلا 5-3 ١ يذلا وهومدعب 0( )رقلا# موبو ف ظ

 داب ل ىنك هيف لورمتسا سانلان إلا

 *نيلجعتم هيف نو رفنس سانلا 00 سرغنلا# موو
 | دوميداعنمهلصا ديعلاو« ىحضلاديعو راطفالاديعو رطالاديع «لامتو ©

 ىتحامزالل دبلا لمجمن اهلبق امراسكن الهاي تبلقتاهواو نكل ةنس لك هدومل
 ١ أاهلثم نولعف شم و هنم قتشلا نيبوهنس  ةبسسانمالم وبلل عض و مساهنأك

 رجيمود أيعا همج يفو دييع ه ريغص) يف لبق كلذل صيصختلااو دارااذا

 ءايلم) اب ةيم راداب+هل وقا ده هبشلا 5 حاوراو ةحمورو حبر هلوقىرج

 هلثم«ندشم هءالعلاب فشخم 5 وةوءايواولا ىلقفول.لا نم وه «دنسلاف

 يفاريثكك لذ ترواعقت مهن :.كل باقلا ا 220 ل

 ا ارملا تيبحو كلا ولقدقو هاهارج ىرجتامومالعالا ||
 عةيارو ورع لاقةباوملانمةيوييسه اكمل
 مزال اثلا رمأ: لكلا ارب رنايعالاعىركلا تاس

 «فلالل نيواولا فانتك اد رك هناكوةوا وقابلصاو ةروقلانم ةلامفوهو

 دوجا ثساتلاوةعاسلا مديراقبإااد 6 ءأا هدا ؟ذاذا م« ىضالا وو

 سومأق ١ ىنع هيف .ل 9 بل رحالا ماوإ 1 ردلا م 40



 4 ج()ههكمالاوهنمزالاب اكو 4 ى9 هي رئانلا بالا 9
 ا نم نال تافرعو هفرع نئمساعاو ماللاو فاالاو_خدبال ة فزع موي و ٍ

 | فاطمالسلا هيلع 1دربجن اللب مهذب كاقو «امدوف رامتاواكاهرضح

 ْ ظ لاحدمب الاحهل ل ود و !ر,لعهفق وي ودهاش. ا للعم ردي هيلع تا قلص ميماراب

 ١ ا ١ كلذ ةف رع تيم ليقو *ةف رعد> ا للا توين فا نالاواقف عوظ عا

 : د لوخد نم منتماهف رعمهل وكلو نيضرالا نمهريغ نءعهزيمتلهدح فرع هناك ا

 : « ضعي فلخابضعب اف رعافرعاطقلاراط# <حو» هيلعماللاو فاالا ظ

 | لعو)ىلاستالوق هنموبرعلا دنعمفترم مضوم لكف« فارعالااماو ١
 : كلذ عيج نم امتشمتاف:ر عوة هرع نوكيا عن ::ءالو ( لاجرفا رعالا | ٌْ

و ميظعتو 0 رع فوقو !! ته دمتلاو
 اك هدلا دع ل !ةفرعم 

 :ّ رع نم 8 3 هلق اكان نك و 4و رص تاه رعب ١ دأحر اثيبسي ناو ٌ ' : ظ

 ' 00 يما ,لاع ءازابت اف رع نم ا إ

 1 | مضوم يف كاذزاكا1كنذلو# حيحملا رك ذملا مه جءازاب ثن ١ وح نم عمجلا ْ

 1 اةركلانالةرسكلا راو بصنلاعضوم كي اويل ]

 1 افا ولا يفامنملدر يتلا ءاتلاك نيكي كلذ ىلع حالا ناك ايلف ءاسي داما ظ

 متضف ااذاف)نارقلايفو *هفرءملا قف رصلا م ناكو ةزعوةدلط ىف ىتلاك ا
 تيد يتب دو

 ه«ةفرءمناكن اوف رصف(مارإلا رمش !دنعةللا رو رك اف تافرع نم |
 || ةريمشلاكلذكو كلسنلا مضو» يفوهو رمشم اهدحا و جملا« رعاشتو» |

 || قاللاو فا وطلاو ىجسااك هن ةصتخلاهل امفاو هتامالع وهو جطاباب توه

 ظ ماا ىلا عجريفىرعشتيياو ترعش نر نو كي دازرج كلذ لك ومعذلاو
 ْ ا ندللاو)ن ٠ رغلايف وهن 3 رعملا ىلا مسج رب هفبراسصت يف تاف ر ءو ةف نع نام ||

 0: أأاكسن هللةيدملاه ل ده ترش 0 8 م (هار / هت 00
1 
| 
” 

 - هيمصادم



 3 رشافلا بايا» 0و 4 جوز هكمالاو تزالا باكو
 ا

 ٠ جطاوةرمملادل تدع هلع قدفللا

 8 لعص كال ورابلجا ىتلا يهم رماة سررالا نراءوق# لاقدقوإ#

 غلا وش ينو (ربشاةعبراض رآلا ىف اودنيسف )لاف نيك رشملل 8 هلآ و

 ١ ولتفافمركا ره شالا لس ااذاف) لاق م رخلاو_ ةججلاو ذو  ةدعقلاو ذو

 نم رغعىلاة غطا ىذرشعء نمالسخ تاءج ىئلاةعرالا نا لاق ؤ(نيكزشملا

 | ىورو*ىرخ ةندماومرهارامرح ةكملاق اك امرح انج و رخ الاعب دأإ

 ىلا ريع نيبام مرخ رخ !ىفو ءابترخ ىئعي ةئيدملا يثبال نيب ام مرخةااضبإ
 8 واذ ,رهناق, تاءولع ريشا ميحعا) )للامتةلوقاماف ه نالبَخ اهتورو |

 ازورش تالا ةقق رعمىلع لدن باظخ ١ ذهوهربشا عتااربشاوا رينا

 هيلع تذاك اف لع مال الا فاه صا ةللا رقاف توما _مهاوناك ةمؤلقم

 « ابفيملاةفأقأ ىلااغذو |

 يبل !امبيق هسفن لع ض رف نمناوأهزيغ نود يملا تاقواأبسأ 4 معاز 9

 ةمش ىلع لجرلا ض رف ىنغهو«لادطاو قوسفلاو ثفرلاك رت نا ةئس ن

 ناو يبعشلا نعىورو»ث وضلا مف زةلصاو ة.لثلالالهالا وءهنةلالها عيت ا ظ

 ةخطلا ىذ نمل مهضمب لآق و -ةهجلا وذو ةذمقلاوذ ولا وشارتاو#

 2 ؛ رقسانقلا فاذهو#غاربشا تلاثلا ضع ون وعلا 3 ام ةءاكف لال رشع

 كلذك همايا ضعب ىف ةعللا تناك ناو ةخحلاا ذربشلا ىمسن نازاَحأَك هنال
 ' . مهيلاف ورضدعنالا ميج نكي نأو عملا ريش مش از 5

 ض مااا و*قيرشتلاْايا تاد ودملا يالا لاقدا سايعن | نع ينحوا» ا

 ] 7 ودفلا ا لاق 00 0 1 راق انالا تامؤلغلا

0000 

 أ
 أ ١



 « يئايلابارا» <«. » «ج(زونكالاو هنزالا باك ف
 ١ لقمع وسارت هذ منا ميارلاو يلام وذ كثلاثلاو 5 ر ىناثلا 1 |

 ظ 0 هةدحاو ةنس نم 0 ذر شع ىثالا نمىنعي (مرج ةمبرا|مم) لل

 أ ناكذاو برملا مالكرهو سابع الوقىدءرابتخالاو « بامأ لاقؤف

 نع ىور و ةدجحاو هنس ىلا رشع ىتالاولا ذومتأ ىهأ نيتتس نم اسبظفل ظ

 نك موج وي اربشا ين ىا ياسيف قرفاومعلا قيلخت لس وهلا وهيلِع هلا لص يبا

 طفلا جازم ممدنع اهو ةرمملا تناك لب جحا روش ثا ةرمءلاٍف رع برعلا

 ةرمبلا تلج ريدلا ريو رالاافعو رولا تبتورفص خلسلااذانولو اوتاكو

 تاخد جملا ليشا ىف ل ه4 آو هلعمتلا ص ديلا ل فمع رمتعا الف رمتعا نأ

 الملا لوسرزا ةنييعن نايس ى ورو#اهربشا يف ىا جما ايف ةريملا

 ' ىلع همالك ل ٍدِف *رغبصالا ميلا ةرمعلان مزج لالبتك معو هل او هيلع

 ؤ " هريكمنا

 ظ
 ظ

 دلميسيسل ممم

 متسلسل سس سس صين

 ظ ةجح هن تازجا جم لو تام مترمتعا نملاقهنا ءاطع نع « ىورد ط |

 ظ ايل نع هعوروأ تباع .ءلا يح سانلا ىلعهلاو )يامن هل وت ىلا سه دب . «مالسإلا 1ك

 رالف اوحيض) ىلا لو اوتع رجا وكلا ياهو رك
 نيح و رفصو م رح او دل ىذ ْن «ٍلو رشع يهو ( ررشا 4 هعبرأ|

 ةمبراناكل ةف رع ءمون ناكولؤلاق ب رخآلا اع دنمرشعو ب لوالا عبر
 ,هللالوسرز <وةف رعمورربك الا جالو 00

 2 جرخ ميضس لواقتو جملاب البم ججرخ 6-0 اوهيلطَشالصا

 ْ اهدي جم ال ةحب ايما هَ هللا لعو هللا صا رظ . جرخاعاوأز 5 جرخ مهضعب َ

 تيبلابن | ءايق هتمالةنس كلذ ميج ن وكيل داو رهشيف هل هلك كلذ ميج ظ

 هد 3 هلو 000 ناك ١ نمسح ةرما هام نأ ى +
 سس سس جيس -هجويسسبسلل

2 

' 0 



 3 14 ا هنمزالا بانك 1 4 فشل 32 ©« رشا ءلابابلا 2

 حتمي سيسي سيسسلعلسللل ا لا

 / نيقنالاو نال ذئم جر لكلوغ ءاش داتا هب هكا تكرارا ا '

 | ٠ برّملاهبيقر(زوثلازو هنازنلا هبيقر( للاف)ءاهفوتس ىحرقلالزانم( |

 ] ولدلاهيسقر ميتال دادللا هبيقر ناطر سلا)و#سوَقلاهببقر(ءازوطا)و ظ

 ١ ه توملا هبيقر (ةلبنسلا )و |
 | ذخ آلاءوجن يف كلذ وكيالو نييراقتموااعمن امي ملطين اوه م ةملاطلاوف ]

 | ةملاطك كلذ واهريغ ممافواه ريغ يف نوكي نكلوامماممناجن ملط: الو ||

 ه مثرعاشلوم كلذلو قويلارثلا |

 امماملطام قويملاو مجنلاكل # ىشم ام ةما دلاواب دص ناف ظ

 | * حمارال لزعالا ةملاطمو هروبعلا ىرعشلا* اصيمنلا يرعشلا ةملاطم و| |

 | هعمملط اذا مجن لكن اف ه اليبس ةبمللاةمل طم وه انمالرثاطلار سنلاةمل اطمو ظ
 ْ هىيحنندمحاسايملاوادشناو 2 ابرقوارخالا |

 نولا 1 كاسم ف ولا ىفا ك 31 59 رلا و رادقملا بحاصو

 | ىنمياءاو برغلا فهبيقر 7 رشلا نمىأن اذا ىذلا مجنلا فيد رلا |
 ظ دحأ قسالر وهدلا مى 0ك 0 نأ ٌْ
 ١ 1 بايلا زيوس ٍ
 ؛ ةولصلاو تاد ودنأا مايالا و تياموابلا مايالا ومرحلارهشالاو دايعالا ركذف ظ

 *« ىلعس ولا ظ ئ

 ا رهشالاامت امفاد.هفامأ ا | لاو ىنأ رعالا نا نع بامل «ىكحإل ْ

 وهو ةعبات ا هرسلاف كالا «درندعلو هاو 00 اةف م رحلا آ

 !نوكي وسأي ءنبالوقاذهو_بجردرفلاو_مرحلاو_ةجااوذو_ةدمقلاوذ ظ

 م لاخر اوهو مر 9 ةددد> أوةنس نيالا ءنبأ ريغل هما ظ

 مساس هلام اساس ١ سس



2 

 . د ههدمما سوست دعو و ل 2-33

 يك "تكتالاو تنالباث 7 ١ 5 < اناجإلا»

 9 نك كلذو ءونلا ىلا امنم ئش ْ
 ا «ةمرلاوذ لاقو

 : حوانتملا ب رقعلا ج احم واهم د * للعرطاخلا رعاءازوملا جرابادح |

 || حرابج ا (ب ركملاجاجسب )دارا ورابغلا ( روملا)لئا والا(فا رعالا)
 : سراب توب هدارا»هفئاتتلا مازعلا وايرثلا ب 8 ابفش#«هلودك برغعلا

 هك لمن زج
 ظ هه ةمل اطلاو ةبقارلا نزوح

 || رق ة رف#جوربلا ولز انملا نم ايقر 0 20 لكل فترا# لعاو 9 ْ

 ترق ةرلا ىنمم و* رشعسماخلا لزنملا لزنم لك ب روع عباس جلا جر لك || يب

 ظ 0 بفقاريهن ال ةبقا رملا نم ذوخاموهو رخال آلا عولط هورغفذلا |”

 « لاق « هحاص بورغ

 ا ”-- ١

 ابييق رايرثلا قالوا ةنبش ه8 ايفال تسل نا هللادابعامحا
 || اذااهدحاو نايلي فيكوإ دبازوكيالاذه نالا دماابيقال تسل ىنمملاو

 ظ هلاقو#»قرشلا فرخ آلا ناك برغلايف ناك

 ٠ْ ابيبقرارصق بافايرثلا اماذا» مه ١ ابق ماما لن مث رو دق 0

 | جوربلاهذه نموهانركذام ىلع لوا لاو« جارالا جالب رف)
 ٠ «هنروصهمسا لك اةنالاماممو# تاوطاو فرقا ريع مكس اعلام

 (ةأزوجلا)و شبكلا ىعسس (لجلاف)#*ا.سابابضعب يعسرشع ىتئالاجو دبل
 أ هيرلا(نسوقلا )وةروصلا( برقملا )وب ءارذملا(ةلبنسلا )وه نيم ءوتلا



 _ 4 مساتابابا» «دحط 4 جإد) هيكيالاوهزالابباتك»

 4 1 «يىجرلاعاب ؤئلاسيال هيلا ووك نازوكوم باوتلا رم تاشتلا |
 ظ تطَمسوا تفصل الا ءاجاذا والا لايشلا تمام لقدتاىنا رعالاز اى ورو ا

 أ ى رساااالضف كيلعيىلنالايشإل تلاقب ونجل نا مهن.دامايفا ولك كلذلو ا

 « ىرأو ادهو للاب ىربسال ةرهلانالاهشلا تلااقف»ن ريال تاواأ

 ا لبللابحايرلا نم جفتسالق ماو ليالاب لاشلا يويهرثك ازادب ,زوا#«لاقو» ا

 | مهليلرخآ نمرتلا:مهكلهت داكتف ميمودعب سانا ع تجنتااعرو لامشلاالا ا

 | تواضنو عاّمبلا فالتخالنيتا امف ف الملا اذهوهايئفدمهاللواناكدقو ا

 * انا ف صب بس لادا وع فاد وزام زاالا ا

 عناصملاواوللاديمارجتشنو ٠ .افسلا حرابلا فيسوايتجنهيصت 1
 نموهو»ض رالا هبجو ىلع هبه ىمابغسلا حرابلا ناجياو « ماسلا »ا ا
 ماضيالاو و لعبلا سم نمطق اسام(اهْلا)وةعرسلا وهو فيجولا أ

 مسماش ف يصلان م حارح راب هن ىعرا قوربلااذا تح ىوللا نفلا أ
 مينلابت بن هنالقو ربلا نم ركشا لئلا يفو تبنلا ىتثد نم « قوربلاو »ف ||
 جهلوقا دسه هيشنو ميرلا نم دي دشلا ارلاو: ْ

 ماملاب فيا رسلاَت ريطو م ممن ليك حراويلعنقا . | ْ
 0 ةنؤممع رلاتناك د ناوركذمحراببلاوا ا

 لكءونلدب اللون تن اك برملانا مهضمب يحدق ةفينجو ا « لاق »ا
 | نوبت اوأك مثهروا رحوأ_ميغوا_مووأرطمهيفن كيلا : 2 1 ا

 | ةصاخءاوالالعاهر كدر وصقمراطمالا ناربشإلا معاإلاو هي هيلا هيف. ٍناكام ٍْ

 أ رمالا رثكاف جراوبلاا ماو ظفحتالو عولط اب وسنماهنم'ئشب عمي داكياف ْ
 بياع روبفيصلا حارا ال يهل كال وجم عرلطيلا ب يدل . قاايهيق /
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 ْ .ودفلاب داعلا تكلشاوأبملاب ترسذ لسوف اوهيلعشا لص يتلا (لاقوؤ
 1 ناش زالاىمسوب وذا هيف ونهعا بطقلاةبج نم به.ىتلاو

 0 وتو ءاببرملا يهولاهثلا ىو لابشلا تطقلاةرج نم, يهو |

 : 8 هيماشلا ىف واعسم زاب و هوخع :وتاح سلا دنت

 ١ يوفر هس ازين اطم نم بودجلا لامار ءالانا«لاةو |
 ْ طقسا نك كان .نملاهشلا تومو# شن تانب ىلا قل لطم نمابصلا

 . لير ملظم ار ناطلار اة تدم ومز ودلاب بمو#رباطلارسنلا

 ] فاته فيفاللاقلاوايضلاو :ةينسلاةراطا 4 رلاوهو 500 ويدلاو
 «سمشلا ملطموابصلاءاذحابم وي باول. +برملاو

 ئ ابلبقتسامام :ازابامو رجفلا ضارب ف رط ىلا ليبس نيبام ليسا هلق قا

 ظ 3 ؤبف كلذ ةلابقزاك امو«ر ولد م |:رخلا هللا تي ءا زونم ءاجامو»لامش |

 .ةاتسش ةلبقلانيع :رعسميتلا بونحلاينار ءالاناو ىعمضالا ريغلاقو |

 ايكتن ابك ىف يع ديهمزي بم ع رك ماكاداتوماسما زلبابصلاو
 اهبهميف ىتلا حشرلا ىلا اهنبط يف ليعو بكت ممجاو ةفورمملا 0

 ةاكتلاؤ»«لاشلاو اب .ضلا نيب ىتلا يهاهإ ةفاتخم ال ىتلا» يعامل (لةدوا ظ

 أ 1 | اهتبحاصتنع ىلا ةدخاو لكو نيحنراهتخاو مدلك ني تنال: نام تاذ |

| 
 ظ

 ا ماير نمو «لإلبلاو فج رملا» اتشلا خاير نموفرثك ٠ ءاتشلا مايايف اهب وب هو

 ةسالحأ ىهف عبد رلاءادتا يقداانلا تب 5 ناف«روراومومسلاو في هلا فيصلا

 يف تهأ(حقاؤالاؤ) هغضوميف نفس حاب رلاسا_:جايفكوقلا ؟ى مع.يسو

 ظ 05 مع امس 0 لاهشلاو 0 ا اب دا |

 حم 0“ 0



 مساتلا بابلا )١( ١ج 009« ١» هنكمالاو هنمزالا باتك»

 6 1207 « هم رلا ىذل دشناو لاشلا نم

 5 د[ رمش زج
 م ومس ةيماش ان رجاحم 7 ىر وانف راعم ىلع ثول

 ٠ يقم رلاة دش حرابلا فيحتلا نديز لاقو*م كالا مير يهوزمع وا لاقو

 8 ا

 هب رضا ا
 اعوذ حراب رجممو « اهناريتل ر ودناهار

 يف هلصا ءايعلاو هن رملءاعا ذابلعج و اها ريغ ىهواهسنك يف ام ىمربابجمبم

 « لطخ الالاقو «باحسلا
 سس ا ا

 ه2 رمش زوج
 رضحلا ةنسلا ى رح نع تسبأو 3 امحراب ناديءلا رصعذأ نق رش ظ

 00 ةنسلاو# م ىبس عرد ْر مالا قد لف ةرضخا ' ىدعل فج # لوق و

 ,ىابارتلاب حرب هءالحرابهل لبق مرض, لاقو»ثرحلاةنسلاىر م وثار رجلا

 «ىعناكامم نايا ذاءاهإلا ح رلاقاك نيبلا حرابلا اضيا ليقو# هب بهذ

 | مومسلاو لاطبالاوذ ريل لو ناكانل دكا وم وخربلا نمذ 12 وجنوا

 لاقو * ال ايس ساف حرتانبو نيحرو 6. ريلاهنمو *؛ءمهعوت ىلا رورطاو'

 *«ةهح رفو هحارىا خس رف كلذ ىلا ثلا ماو ددسن ونملات بهاذا ديزوا ف يد ل يح

 راطقا قاما همفالتخاب ضيعت فا و م هللا .٠ نم عاجابمبرأ( حاب رلا)و

 بطقلا ةبج و -ةلار ىم رق ل ءأ وع 595 يش و ةعإ را نحلل

 ا يقءاوتسالا >- رغم ة ثلج ىتلاقىلامشلا ب طفلا هة->حو -ىف ونجلا ا

 نإ امدعمشأا هايس هلا ىمورودلا ييلسإاو هي رقم أ



 _ 4 مسالا بإبا) بالا 2 7 02 7 4 ج(/ هن :كم الاو هنمز الات اتك 8

 ا بصخلا ناك 3 باصا!ذاو*قارعل اي هنسلا كا: ف بصخلا 0

 ] 2 ناك تببلاناوج معاذاو هماشلاب ةنسلا كلت يفرطللو
 « نأ لإبلا ف
 ل

 هجحايرلاو رهو حرأوبلأ ي | يهواضي| حرأب هلف 0 مجن لكل لاهل 4 رعاو و

 اها و اوين ار ,دلاو مجتلاحابر : صو حراوب !امانأا 110 :لعف لوهتبرعلاو ظ

 ان ىعممص الادشن و _بترمعلاو كى لاو

 00 ل كلا ل ياا كلاس ورجل رانا
 : ظ هو رعش 1 *رخا لاقو ْ

| 

 ا

 ا

 راتسلاب كما وه رعذإمو « ىنعءازوجلا حرب بعذبا ٠
 4[ رءش ]ةس 2ةالا

 دوعقريغخشلا لام ىتفدقو * ىجحاالكلامءازوملا 5 رانابا
 | هم تغ اهرقا وردا! اويوط اذا جح ءازوملا حارسهتنا ام

 ظ لع حرابر و اسبر نم ثدحنام م -او ثراىنتقتدا اونماف مران و اما

 ظ د 1 ىل امم ملطيد 0 ل ديس 3

 1| ا 1

 ْ عولط#ناوءوتلادض حرابلا ناةغللاب مل هف رعمالموقم ءزةفشح>وب ايلاق 9 و ١

 ١ مارحلا تلا ماس هنالك 0 اناننك 2 الا |

 ْ «حرابورفكرا يلا 4 20108 لا يحلل خاذادر بو ملطاذأ | ا

 ٌْ الو نك را اناس رع ..ء مل لادن مانكل عوف دع كل 60 ؤ

 : د فم صلا فن وك# را اهلازغلا جراب || ددز وبالاة# 1 برعلا نعكلذاوور

 ينأنىتلم وسلا ى ىد امالشلل 0 مي هع أم 1-0" بصلاح جار راوبلاو ا رثلاكاقو ظ

 0 ةيصن جةسس مس تس

 نم 0



 ا (١)هنكمالاو هنمزالا باتك و 0 6١«

 0 :ص لكل 3-ىفا رخلاو- ينم مرلاو- ميمحلا و و_فرصلا و-ىئدلاو

  ىلامتّشااهركذ ىتلان ااا :لالزانم طقاسعبرعلا هنقرعتسقو
| 
 جر لكن الر شع ىثنالا جوربلابو(لزانمهانردقر معلاو ) كانكف هنأت 5 0

0 

 ظ

 «مطدمغأو ةررغأو ا لأ همفلنو هع

 ١ «ةمام نم ممول ن نمو نميلالهاموراض عيب ل امم كا ' مرثكا# لاَ 5

 هر اوكي وعم ؛رلاهئئ مع وءاتشلار طموهو يعسولا هيس سل كا

 ظ

 ىوتشلا# رطم ناسا رخنيب واهني امودجنو ماشلا نم مجمراق نمو قارعلا ْ

 نمو لاق « ينبرملاو -ىنيصلا همام نماجراقامو نمبلا رطمو_ىيرلاو
 ةشيعو اولي دلاو_ناتس ربط كالانك را را اء ةمعا امد ةنلل

 كر لاب رظطم ممتجا ام هنأ لوقت برعلاو -ق.قلا لب جو-_نالبجو

 * ةاكلا ريثك ماعلا كلذ بصملا مانناكالا ميي رلايفةربما رطمو

| 
| 

8 

 ْ مرعي ا 00 رتل اع ا 10

  هبافلينلادم نام زىلا رظناذ كلذ نةيتست ناتيبحا اذا ةفينح و ا# لاق ©

 أ باصا نمد لاقو# لبقابسم ىتادالبلاراطما نمدعاماو ظيّقلا ميمص ىف

 ا ىدلا هرم ن من رغلان را طملاب عاس هال ا 5 فهزذصدقو لي ا |

 ص مرنم و دج ن مممراق ن موقأ 0 0 ءالك دارا

 ظ لهاو موذاح ما ادحت اوما َْن ذلادجي لها مو أبلك ةتيبلا رطمةهببصن,

 ٌقارعلاق ش نمىدلاب ابلا را باساذادن رمان وكجاك اذ 5 ٍِط ظ



 - مساتلا بابلا » # ١4 »8 4 ج(١) هنكمالاو هنمزالا باتك»

 الر ربل قس 211731 رقلا ف رعقلا تفازو تضم أ كنكلا تاق ١
 ١١ برتعلا يلقاه ونارارهلا مل ملطل لل اثلث ناك اذافم طسوتلادسالا كق

 ] را ا ا و عقا 0 |

 ملط ودسالا لق صخشا تبرغفولدلا طس وب سمشلا# تاح اذاو ف

 أ تغازوّدكفلا تعلط ليللا ثلث ناك اذافهطسوتلا نا رددلا براقو درفلا

 الا الرا نار تاع لللا فص نات اذاق ادسات 1 ءاصيمغلاىرمشلا |
 ا

 *قويعلاروغو فدرلا ملط ليالا ا لا ل اق غازوءاز وللا

 ناريسلاغ از تب رغف توما لواب سمشا *ا| تلحأ 08 ت وحلا 8()

 أ ١ لدلا ثلث ناكاذاذ ا ود رلار مورو رضاع سلو

 ظ ليللا فضن ناك اذافذ# تفتر اف ةكفلا تلقتساوطس وتلادسالا ىلق براق

 رئاطلارسنلا ملط لبللا ثلث اكاذاف «ةياملاى رشا تححو نارا رخل ملط

 و 0 ---

 « قويغلا باغو ءاصيمتلا ىرعشلا تروغو "5
 « بكتمباغو مزرملا غاز تبرتف توم لا طسو سمشلا# تلءاذاف ف || ©

 م للاى كالناك ادافعطس وتانروم هلأ ىرفش ملا كش و كلذ ,ق سرفلا 0 . ,

 ع باغي فصن ناكاداف «ءازوملا لدجرو لوغلا سأرروغو دسالا بلق 5
| 

 06 راقو مقاولا ر ل لمتسا و كلذ لب 0 ام
0 

 ا
 ١ ل 5 0 ماوحمأر لاخلا !اط سولي الأ 5-5 ناك اذاف«فدرلا ظ ) -

 هي مساتلا بابل ازجس 5
 9 ذي وج وربلاو ل 0 # ر ذيف © ١ ظ 1 ا لااوصفلا انايدالاو ا كا 1 اج

 ا *« هيقأ رمل

 ظ ا جدلا و-لولاو_ىحس ولا يهو_فا :صاةس هن بلاراطمأ 0 ا

 ةهمسيمسسشسا ل 53-8

 ىقدلاو فرلا



 م نماثلا بابلا © « «؟جا) ) هنكمألاو هنمزالا باتكا ل

 | باقو 0 ردلا ملطت ا ا كا اذا ودك سوتلا »هل ]

 برّعلا للقول لطلا سارطللو :لبللا كاثناك اذاف# اقافنامسما رلاكلاىسلا' |

 روغو اليلققويعلا غازوط - وتلابدجانلا مثليللا فصن ناكاذاف * عولطلاب. ظ

 ١ يفهضوموهوهارقادصاخشاوكاىسلا صخشا ليالا اثلث ناك اذاف «فدرلا |

 هقويعلا تغازو ءاصيمغلا ىرعشلا طسوتواليلق ملطملا ||
 |نعرفلا نيكتم طبسو تيرشق ني ودل طسوو ناسشلا © تلك |

 | نا ردلا براقودسالا يلق لقتسا إلا 0 ْ
 لخبر رغوم رمل ناز لسبللل فت ناالط# درتلا ملت ١ وتلا |

 ل .ايا الث ناك اذا «هطسوتلاروبعلا ى رهسشلات نراقو سرفلا كما

 ظ 9 | تملط |
 1 قمتساوذجانلا ملطت بر تق ىدملا ل را سمشلا تلح اذاو « ىدملا(٠ |١
 دجانلا هوا را غازليللا ثاثناكأز دام« ضحللا ف كلا تطسوو مزرلا ظ

 تباغو ما رلا كاملا ملط لولا فصن ناكاذاذ :فدرلا مهو طسوتلاب ٠

 ١ باقم ليللااشلث ناك ذاف«طسوتلابءاصمغا| ىرعشلا تمهو بيضالا فكلا |
 ظ «درثلاطسو ,ولوغلا سأرنج وطسوتلادسا

 رسنلاسنج ونأب ر ثلا سالو تلا سكى دم اساور سمشلا# تلحاذاف

 اة هلا سكنمباغو مزرملا غاز ليللا ثلث ناكاذاف#«رئاطلا |

 ' تردافءاصيبلا ىرمشلا تا ازوةكفلا تملط ليللا فصن ناك اذاذ*فدرلا ]
 م 3 وغلا سأروارردلاوذجانلا باغو عولطلابذار ارملامهليللااثلث ناكاذاف
 2 ٠١ لوغلا سأر براق تب رئقولدلا ل واب سمشلا تلحا ذاف# ولدلا #(10)

 0 , حما رلاشلا.لا ملط ليللا ثلث ناكاذاف اسف رافنأب رمشلا تامتساو طس و ١

 4 سول 9

 2-0 - م

 رز وزو وه وعدد

 أ 1



 0 هلا بايلا « ١ ا مالاوةنمزال ا باتل اذ

 37 أ طا رسنلا باغ ليلل ان ل ا 0 |هتسأو بي رعاك 0 7 1

 0 حاج و ناي ر هك دا لا ظ

 لوذلا سأر ملط تبرغف نازإلا سأرب سمشلات 0 5 زعلا 200

 لا عازو عولطلام زر براق ليالا كثاث ناك اذاف# مقاولا رسن نلاغاز زوا

 0 كانت تل ١١ تءاطلدالا فص تراك اذاف# 010 َتث اغوسرفلا ْ د نازل ,-

 دسالا ىلق 0 ناك اذاف « بورغلل اعيلدب بمابصتاو نأر كلا

 دل لك رع ل لولا 0 تف وكلا
 1 *مقاول أرسن

 طسوبو عولطلاب قويعلا#تبرغونازيلا طسونسمشلا# تاحاذا و

 حفلا تفارو مزرأ لقتساب ودحانل علط لبللا ثثزاك اذاف«راطلارسنلا

 اذاف «راطلارسنلاباءو نابرعشل 0 فصن ناكاذاف «سيضحلا ظ

 « نارددلاطسوودرفلا يكوك-!اودسالا تلق لقتسا ليلا انما

 ورمل لع ل ل ضخ

 بروع
 ليللا كلل تراك اذاو# حممأرأا ل ردا ةنهعل ارت اطلارسألا م غاذو أيرثلا ا

 ا ا ذاو « راطلارسنلا ص صئاو نييرعشلا عولط برةودجانلا لعتسا | 5

 اثن ناكاذاو «عقا ولارسلا تاو لودلا سار عا 1 الا تاقملط لتللا

 *فدرلا باغو سرفلا ىاكنم مجضو قولا غازوذجانلا طسو.ىلإللا

 حمارلاكامسلا مجضو فد رو كا مدا وسد قدم و:سمشلا# تاحاذا و

 3| مسا ||مجضو لالقتسالا ن ودابما رتقاوناب رعشلا تبرتقال يللا ثاثناك اذاف

 انا ردلا ثودرفلا ب 5 ا اق لقتسا ليللا فصن ناك اذاف«راطلا

 1 ل ليالا اك ناك اًذاف «طسوتلاب|

 « بيطملا فكلاتبضتا و مز 0 غاز وكاذلبق

 سوقلا»(4)



 ع ةفهلل 7 ١ راش « ١ »8 ©« نماث'ا باللا »
52-3 3 00 

 لير لا رس تلت ناك اذا درر

 غازوهرااىلءايرثلا تءاطو قورعلا ملطليللا فصن ناكاذاو#ل ا د

 ١ كاسلاباغونا رددلا ملط ىليللا كن ناكاذاف#«برقعلا باق حئجور باطلا رسنلا ْ

 ؤ « عارلا
 دنعالا يكتف ل مل اطتب رهف دسالا ل واب سمشلاتءاحاذاو « دسالا ظ(ه) ||

 غو د للا عن نك .اذافءدس الاب اقمدضو ب رمعلا ب باق سو

 ليلا فصن ناك اذاو#ربدافمقاولا ا غازورباطلارسالاطسوتولوثلا |

 ليالااثث ناك اذاو#برّملا باق باغو عارلا كامسلا مجضو فدرلا طس 0

 * ةكفلاتروغو سرفلا 26 طسو ||

 تيضحلا جيلا كلل تعوم الا لحل ونسمشلا «تلحاذا و» |

 | قويملا ملط ىلإللا ثثناك اذافهدسالا باقباغورداف برقتملا باق غاذو ||
 ليالا فصن ناك اذاذهط_سوتلا فدرلابراقو برّمعلا سل ةءجض وايرثلاو ||

 ملط ليللا اثاث ناك اذاو# طسس ونا سرفلا دكنمب راق ونار.دلا ل قتسا ||

 « مزرملا لّمتساو بيضحللا فكل طس ووذجانلا ||

 بيضحلا فكلا لقتسا تب رئفةلينسلا ل واب سمشلا تلحاذاو #«ةلينسلا(5) ||

 اذاف * مممارلا كامسلا باغو فدرلا غازو ناربدلا ملط ل يللا ك ثاثراك اذاف.

 ١ ناك اذاو «مزرأل ملل اطو ةكفلاث م رغو سرقلا ب م عاز 7

 5-١ دس:الا 7

 2 ةلبتسلا]ي9-
 تهشم

 ديحرن

 "عزا دروسا ع رخل هو 5 اءللا اماكن

 'لوثلا سأر ملط» :نابراقتب رغفةل.: :باطسو سمشلا# تاحاذاو ها أ

 : 5 :مبراقو ن ل أرددلا لقتسال يالا ك تثناكاذافدمقاولارسنط سوت برقو ا

 | تغازوذجانلا لقتسال يال فصن ناك اذاف«دكفلا تنجو طسوتلا سرفلا ظ ٠



 0 بابلا »8 « ٠٠١ 3 « ج(١) ) هنكمالاو هنمزالا باتك »

 0 ةلقتسا تبرفقءازوملا لواب سمشلاتاحاذاف«ءازوملا(©) ظ 2
 ١ تطسو ليللا ثلث ناكاذاف#مزرملا باغوقوبعلا حنجو عقاولارسنلاو |

 ْ دلس ليللا وار ل تا لع تراصف ءايسلا "نا اكل اذاىهو توعو ةكذلا ْ 7

 باةبراقومقلاسأرقوفن وكلاهما ىنعاءاوسسأرلاةقىلعتناك رون.دلا

 | بيضالا فكلا ملط ليللا فصن ناك اذاو*درفلا باغو طسوتلا برقملا ظ

 ماطل يللا ثلث ناكاذاو# رداف برقعلا بلق غازود_الا بلق طقسو ١

 0 م ارملر
 || ءاصيمغلا تحئتجو فد رلاعلل اطب رفق ءازوح اطس 1 0 ا تلح اذافإلا

 0 و برّعملا باقغاز ا مال ناك اذا رئاطلا ركن :لاعولط 2

 رئاطلار سنلا براق لالا فصن ناك اذاف#سرغلا بكنم ماطود_.سالا باق

 رئاطلارسنلا غاز ليال اشث ناك اذاف«ةليملاطخ بر لا تلو

 ا ملطو بألا تضن طع عدس نامرابداو مقا ولاريسلار داو

 ظ #3 تءاطوأبر لا ا

 ل تالرغف ناطر تلاع وا نيمكلا تاحاذاو # ناط رسلا#(4)

| 

 | بقل هكا تش كنا رتللا كقواك اذار اطلارصتا رق اورغارلا

 هتعياو قويعلا ملط لللا انكثناك اذاَوِءلوُملا سار ملطو طسوتلابراطلا

 اروغلايف مع تادروغتو»ب ردعلا باقروغو طسوالابفدرلا# 4

 لبقوهو بيذملل لي «نادع ع و رلاكلاسلا( مج و)*بيغيناثيلبالف

 ظ « حونملالبق 7 (بابصنالا)و عوجضلا لبق( حون :لا)وريوغتلا

 برّدملاللقوةكفلا تهمه تبرغف 3 .لاطسو سمشلات تاحاذانإلا

 رسنلاه وعمق ةاولارسنلا غازلبللا حل و ا تل

 ا



 «ج()هنكمالاوهنمزالا باتك « ؟... » « نم اثلا بابلا»

 رابدالاو رداف هامسلا طسو نع 2 رلاشلاىسلا غازو ءامسلا طس وت ناةكفلا 171 د ا كج د

 « لبالا فصن طخ لع ريصنف درفلا بكوكلا مج وناغيزلانمرثك |

 | ىرعشلا تغازو ةبكفلا ةءاط تب اذف للا طسوب سمشلا تلح «اذاوإ

 مقا ولار سنلاو ب رفءلا اق لقتسا ليلا ثلث تاك اذاف ت ر.دافءاصيمغلا

 يلوا يشل اعلا ىف ةماقإا دو مشترادقما رينا بكو كلا لالقتساو

 اذاف#قويعلانجوءاز وجاد وهومزرملا باغو كلذ لبق روبعلاىرمشلا

 لق قولا طمسو ماما تلاع طقسوراطلا تلا لسا لالا

 برّعلا اق# ليللااثث ناكاذافهطسوتلابهوا عارلاكامسلا طسوتو كلذ

 «دسالا باقنجو ةكفلا تازو عولطلابسرفلا ب يكسو طل

 للا ع ؤ 0 اقطسون تباةفروثلا سأريسمشلات لحاذاف يروثلا# (0)

 5 اير غازوناردلاو ذجانلاو لوغلا سأر
 57" || «فدرلا عطور اطلارسنلاعولط برقوطس 9 عارلا كامسلا براقو

 ٠ حنجو عا : كامسلا غازو طسوتناةكفلا تيراق ليال فصن ناك اذاو
 ىلامشلا يك وكلا هو تيضحلا فكلا تءاط يالا اكن ناك اذاف :درفلا

 ظ « رداف برقعلا اق عازود سلا تاق باغويناثلاغ رفلا ب باك وأ نم

 تا مف ةاولارسنلا ملط تبرثف روثلا طسوب سمشلا تلج اذاو 9
 «رداف دسالا لاق غازو برقعلا بلقو قويعلا ملط وكلذل يبقا ردلا

 فصن ناك اذاف«رباطلارسنلا لدتسساو كامسلا طسوتليللا ثلث ناك اذاف
 | اذاو# دسالا باق حنجو برّعلا بلق طيب هوم وغلا بكنم ملط ليلا

 ايضنم رداف ب رّمعلا لاق غاز و بيضخلا فكلا تاقتسا ىلبللا ادنْناك ظ

 «ناغيزلا ىف هنامءاهءايصتاو ||



 <« ج0)هكمالاوهنزالاباك )»ا <04 _4نانابإلا»

 5 جو 00 ذو تاق والا د ددحت 2 2

 | بونجلا ةطقن نمذخ آلا وهراهنلا فصن طخ واتس راهنلا فصت 3 ٍ

 كك ااا | |1ذ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [01010 1 ذ1 1 12 2020101 001“

 00مل الا ا ىلالأط هتاديع
 «مونلافىارمالا نادشناوانمونىا

 00 دردملاو هاند ةطدرو . 5: هوويوماطتلا نس ليسو 1

 | | ىلامتلاقو«هابتالاو مونلانيب وهو رحسلا ىف هانا هناك مونلادوجحلا «لاقإل ظ

 ْ ىل امنلاق و(هيلعدزوااليلق هزم ضنا وأ هفصن اايلقالا ليلا م لمزااااأ)

 ظ هنهرسربام اًورقذ )هلوقىلا( ىلإلا يت نمىدا موق كب ل كوتا ظ

 ٠ «ةولصلااومقاو

 | بابلايف مدقتاع ىالاهذ_ه بنا وج حرش يف لولا صدق هنا# معا

 # تاقو الا لد دخل قب وباتكل اذه. نملو الإ

 || حمارلا كا سلا ماط تب رغف ذ لولا سأ رب سمشلا تاحاذالوةيذك لل

 ] هنيراصام بكاوكلا عيججلاو ذوسعكلا لاوؤزوك هلق لايشلا ةطقن ىلإ

 ْ فصت طيح ا «سارلا ت تكنكاهدس نو ىنونملا قفالانيبو ا

 ١ مومداعن م تلا لايشلاةطقن نيب د  ةيشالا ىفهنم «ناك امو»

 ناك « هيلاشلا بكاوكلالاوززوكيهيلعو لبللا فصن طخ هومسزا

 ءاز و الجروه ودجانلاب رغو ب رمعلا تلق ووعقأ ولا رسنلا ملط لدللا 5 ظ

 || تاذزومجنلاهيمس يذلا بكوكلاوهوفدرلا علظ يللا فصنزاك اذاو

 || نا امحونجو ىرعشلا م هرباىلعرءاظلار سلا علطو ةحاجدلا ظ

 تراقب الا ثاث ناك ل قوبعلا 0 تورذلل ”بورقادبأ



 5 ج(0)هنكمألاو هنمزالا ٠ هنمزالا باتك » 47079 4 نماثلا بابا ماثلا بابلا ف

 دحاو مو يف سمشلا فاخ تارااإو ىلا نسقلا ىلع نيب قرشلاف

 ناك اذافهيف كلشالف هل 7/0 يفاماف نيم و ىف كلذ نكك ن كلو كلذ نكمالو

 رستسل نيحوهفةمالث ىف نك اذاوةدحاو ةليلرستسنيحو,ةنيموىفكلذ

 ةءاحصلاو 1 نرع هياتك ىفىلاعتهللا اهركذ تلادحبتلا تاقواريد شيف

 ظ
| 

 تا

 7 نماثلا بابلا ]وع 0

 هرشع يثالا جوربلا سمشلا لولح رك نما َ 520

 2 نافذ( كلا رهو لل قش نسل كرا ةارىلاست«لاقإل

 2 «رعاشلا لوقو سمشلا بايغ ىلا كولدلاب برعلا بهذب باث

 2 أ رعش ]جح

 4 : تيهذىءةودغ * حاب رىدقماةماذه

 7 ١ قو وسمشلا وبيغىلا ىقتسس نا لع ىرتكيىقاسلاناهلصا اذه لعلب
1 

 'قسغو ثيدحلل لس سشللالاوزهنانمسابعنا نعىورامولاةرصبتو

 م و هل اوهيلع هللا ىليص هيسنل ىلاعت لاقو ةف دا ىهن تدازاذاف هتملظ ليللا |

 | سابعلا والاقا(د وامام كمر كثعسنا ىمع كل ةلفان دحبتف ليللا نم :

 هال لس و هلآ ولغات لبص ين :ال1لا ةلقاندح الس .اددرب كل ةلذان هلوق بلت

 هل رفغدق )سو هل ١ اوهىلد هللا للص يب دلاو همس لعف هي 1

 لاق دادضالا نم مج هنافدجبلا اماف#ةلذان هلمءف رخانامو هبنذ نممدهتأم

 هنع قوفهتحار هجن ياا رهلوقو نيسسملا كاع له رص ءرادهنلا 1

 و لئلا ىلسصاذا دحمو دحهو د>هوراملاب ص اذا دحمودحه و د>ه

 ا ١ « لاق « مون لايف دشناواذغاقو



 ل ا 7 0 00 0 ل ,ل آلا

 -بسع حس رس 6

 ايا ل ل ا لسسددوسوسوو111010101010101010101010111 ا“

 0 «عدباط و9 3 ١# 1 ا جا رهنكماالاو هنمزالا باتك»

 00 قرش. 0 0000

 ىهتتم مأرب ىتحق ردح مت رمتسام# فيما يف راهلاو ليلا ىوتساهتفلباذا

 سابق ىلع براء لا يفاماش كاذك و اهم ادانهف«هاهتتموهىذلاءاتشلا قراشم

 « ملاطلايف هانياما
 ََ رخيفا مب ريهو نسمشلا قر ,ثماي رغموةيقر ثم يفز و ايم هناف  رمعلاماذإل

 | سمشلا يف ا عسوأ ها هأر ا هذ الق لل ا يفامع

 اة ه يباثلا ربشلاف لهالزانلان م ةلزهيفل الهلا لها اذاوا مر مو

 ظ 00 ء يف هلزانم وتس ىت> هلزء«ىلاةلي لك لش هلبمدسب لازال مثمنا اغلا

 * لم ىت> ىرالف 0 ةللن ارشعوا

 ابقوذ رم ةاذاحاباماوةعمالابأما الب راكملاب لز انملادل ولح 6 ناكاعرف ل

 جرفلا لزفا محتفاو رصقاعب رورمقلاساك لاقت ةحلاكس ؛|كلذوامملفساوا |

 يدار يف 8 7 2ق بيغيوهو اضيالصولاهللا ةونيلزملا نيب امة سماع

 * ل الود ع ااا فلا 0

 ةلياللاف هنو ع ف ةنوكك ىتح عابسا ةتسرادقم ةليللك هنورغ : رخاتمنإ |

 ع "ا فلا عولط عم ةرشع عيراةليل يفوليللا فصن ةم املا |

 هناصقنو ررشلا ماهردة ىلع رخأتوانايحا كلذ مدقتدقو سمشلابو رغم
 | ىدحاةل. 00 قل عابس ساةتسرادقم ةليأ لك هعواط ا

 «ةادغلاممن نبرشعوناكةليل هعولطن وكي ولي الف ضن ن نا رشعو

 ا يي نان رك اورام ربدقت اذه لكو 6 ةفينح والاقج
 كت

 قرشلايف



 4« ج(١) هنكمالاو هنمزالا باتك » « ٠.ه # عباسلا بابلا »

 ظ 100 57 بلا رادقلا فلام وينك قمرافتللا 1

 ْ | اهلك ةيقابلا تيمسءايسلا موججأ ع نعةعيسسلاموجنل !اهده تلزع# اذاف ْ

 | كلؤتافريسمتكر حاج تناكناواماليصالا نم بلغالا لعةيمس ةاث !

 ( ةدحاو ةجردماعةثاملك ينهنالكلذو ةليوطل'ةدملا فال سملا:توفي فخ ||
 هةتأأ تيمس كلذلغ| |

 ظ

 براثلاوقراش اوراملاوليللا ليصفتو بورغلاو عولطلا ن4 معاد ١

 !(برانلاوقراشل !تر)و(نيل شلل كرز نق ربجلا كيو )ىلاستّسالاق دق 1

 ايراد ,منابرغملا كلدكو فصلاوءاتشلااةرشمناقرشلاو ]

 | نيب ىهومايالابرا:مىهبراسنلا كلاذكو نيقرشمل نب اميمج ىو يالا |
 « ةنسلا نمموي لولطا ف سمشلا عم فيصلا قرشف نيف ]

 وحن ىلع وه فيصلا ب رغمكلاذكو هءالاقهنملايسشلا يفاعاش رادشاحمارلا ]

 م وبرصقلا' فس مشلا مطماتشلاق ا وجم رااكلاهسلا ب رغم نمكلذ 0ْ

 كر ا ىلوز افلام زج ا لا اقم اطمنم بيرةوهو ةنسلا نم. |

 | برن مكلو رمت لطءاتيغل برت كازنك وءاليلقبرّمعلا باق ملطم نم

 | ني ده نيب ةنسلا ميج يف امراغم و مايالا ق راشف «برقعلا بلقت |

 * نيبرغلاو نيقرشملا ْ

 ( كلذدسب لزم سلا نمعوبرصقايفابملاطم شفتاي رسمشلا عملا اذ |
 | قرشم ةبلاط سمالاب |مماطمق وف ملطم نمموب لك لطنف علاطملا يف عفر ]

 لسيالا ءاوتسا دنع كلذو نيقرشملا طسوتب تح كلاذىلعلا رالف فيصلا ||

 0 كالا ملطم نم بيرق هو ءاوتسالا قرشم كل ذف عيرلايف راهنلاو ْ

 دقت

 ا كاتتلا ملطم لل حمأ رأاكلامسلا ماطم م بارق كلذو هفينحوأ# لاق م ظ

 ا



 # مباسلا بابلا» «.4#8 # ج(١) هنكمالاو هنمزالابأتتك د

 ةفرصلاوةرزلاوةهمجلاو ف رطلاو ةرثنلاهموجنو ناطر ملا سأرب سمشلا
 ا مالا ولا رشللو

 | ىلخم نرشعو ثالث ىلا ناصقتلا يفر ابنلاو ةدايزلا ىف ليللا ذخاي# 7 د

 'ةانراهنلاو ليلا لدتمي كلذدنعوةليل نومسوث الث كلذو لولي ١ نم

 ىطقن و ةدحاو ةللوادحاواموةعاس ة.رشع نسا عهنمدحاو لك قوكيو

 سمشلا لوا فيرملا لصمف كودو فيرا لصف لخديو ظ يلا لصف
 ا ةلوشلاو_بلقلاو_-للاك الاو_ينابزلاو_رفنلا هموجنوهنازملا سأرا

 ظ « ةدللا و_مامنلاو ْ

 (لوالا نوناك) نمىضعناىلاناصقتلايفرابنلاو ةدايزلا يف لبالاذخاب مط
 ا ليالالوط ىهتن كلذ دنعوةلمل نوامو مس: كلذواموي نورشعو دحاو

 ْ روواخلاول واحءاتشلال صفل وخدو هي رملا لصف ىضةننوراملارصقئهتنو ظ

 دعسو_دوءسلادعسو ملي دعسو -مادلا دعس ةمودنو *ىدملا 0 ظ

 (| تر اهلاذخ ايوه_توملانطبو- رخؤملا غرفلاو مدا غرقلاو_ةيبخالا

 | ليلالدسي ولنا ناز ىلا سنشلادوس ناهلاتناطشنلا ف لسولاوةدإيزلا

 ' ىلعةنسلا ايا ميمف ميرو ةليلذ قفا مسيكلذوءاتشلا لصف ىضقت وراهنلاو

 لوز الو ريغت ال عبدو امؤل روتسوةسخو ةئامث الث ددملااذه |

 ' ١ * سهدلا ص ىلع ظ
 / جوربلامطق ىلا ىهاناانربخاو (ةعبس)تارايسلا !ىضمامف © انيبدقو ف

 || ةدبك ابو انايخا سمشلا قيرطل ةمزالق ريدموةلبةماهيف لقت ىهفك نانملاو

 ا ةقن رط نعهلودع ىفابنم مجن لكتل و لامثل ا يفاماو «بودجلا يفاما انايح هن
 ه- وه

 كلذو سمشلاةفي رط ىلا عوجرلا» ريسميفدوأعهذاب وهاذارادقم سمشلا

 رو ا

 رادع
 بذا بسحي#



 ج1 ؛)هنكمالاو هنمزالا باتك» 4« .-»» 4 عباسلابابلا » 5

 نود ا 71 ذلا رطملل مس سأمدنع في رخلاو * ناريزح

 ةدشياملز انم لعاب سمشلال واح ن وكيهباىسقفلادا رااركذو#*نامزلا

 ا « لاتفزاطرسلالوابتلحاذا كلذو رحلا

 أ رعش ]وح ظ

 م. ون و لزتم ىلعاب لحن اممافرابللا سءش تمعلطاذأ

 اذاوامسملواب تلح تملط اذاف ظل يفاهدوءبص ىهتنميف سمشلانا ديرب ||
 أ | سؤرسمشلا لواحت مهتق رمم ىلع لدءاذهو*سأرلا ةقىلعتماق تفصتا ظ

 « كلذ ريغ لع م وصف باسح ناك نأو عابرالا

 نم مجن حن. سمشلا ]واح ةنسلا لوصف نودحيف باساب ادا اماو ظ

 ةسيوألارت ةنمزالا نم نامز لكل ن ولءجب ,و نبرشملا و ةساملا 1 وجنلا هده

 مهيييسا ليال

 وهو عب رلا ةماعلا هيمسن ىذلا لصفلا ا نوءدبنو# أمم“ مجلة ةعدس

 ناريدلاوايرثلاو نيطبلا وزاط رشلا لصفلااذه موجنوو فصلا برءلادنع

 ولختةلي نب رشماةا دهل أين يط رشناب ل لا و#عا اردلاو ةينحلاو ةمفيملاو

 نا ىلاامنيروتسماط رش *لالا زبالفابلبق لزتملارتسواهرتستف(ر اذا)نم |

 فكيلنعلا ال ولحن يب نوكيف(ناس-) نمولخت ةليلةرشع تسل ةادغلاباءلطنب

 «ةللل لو رشعو عيمابعواطو ْ

 داو لك اصقوابلاو ليللال دبا لمملا نسأر سمشلا #«تاجاذإ م ظ

 /لبللا صقتب وراهنلا ديزي مثةدحاوةليوادح اوام ول ةعابة رع يعن 0 1
 | ةللنينسلو ميرادعب كلذوةليلذو رشعو ناتنبا ناريز نم ىضم ناوى ظ

 | لصف ىضمنسو ليللا رصق ىهتنو راهنلا لوط ىهتتيف املأ دتعاتقو نم. ْ

 لواح فيصلا لوخدو فيصلاوهو هبل ىذلا لصفلا لخدد و عيب رلا أ



 م« ج()هنكمالاو هنمزالا باكط 4.09 ب مباسلا بابل ط

 || فكلاو فدرلاو سراوثلاو عقاولارسنلاو ذباوملاو ةكملاو مم ارلا ا

 اى رامامنمو#امأبا كل اذكى 7 اماهنف# فاتخت كلذ يف اهددمو تيضخلا |

 « رهش نمرثكا ىرامانموءارهش

 || لزانما نم لزنعةرشعةءالثوةرشعمبراةليلهثاوتسايفرمقلا لت © اذا 0

 || عمةرشعمبرا ةليل قوتعلا# وا نم ملطي رمملاز اللزمملا كلذ طوس وهف

 | | ناك يذلامجنلا كلذ طق سيف سمشلا عولط عماحببص بيغ و سمشلا ب ورع

 | ثالث هلثملاهدوعنيب ورجفلاعمإ رثلاعولط نيبيبا رعالان ب الاقو#هال زان

  ةليللكدخابلزانملارثا اسما لزسرمقلاف موبعيروأمو نوت :سو ةسمح و أ "ما

 ْ هوعيواتيركا ناك اذارمقلاام 01 ذل زد ماقاو رفق ةئماع كلذف لزيمف

 م-سلسه

 ةباركلا اول بد ماعم ناك اذاونن رشعو عسنل هن لمت -ايذلامجنل |

 نيام راصمنف هلهتسعةليل نيرشعو قاما لة طم اقلا تقللو ماتلا

 1 امو رشعدحا لصف هلث 2 رجفلا عمأي رثلا عولط لوح نيبوةلهالالوح ٠

 اعرفت 0 ا لمجيناةيف رطخلاو لاق *م ا

 « هوحوا نيتليل رستسااعرو هليلرستسا |

 بهي عباسلا بابلا جس 5
 و الوصف تاقواومورااو س رفلاو ب رعا| ىنسدب ددحمقا

 ل كف ةنسلالمينادعب ءاتشلابءدس برعلازا مده : امف ع كنتذ كيلوا

 خم 0 60 ل 2“
 20و

111000 

 ةس 4-1 نا 2--

 ناز اقفل وادلوا كيفلا لح نفض 09 مس مافيصوءاتش

 || مدنعلوالا عيرلا تقو لواف تاقوالادب دحب قممالارئاسقراشاماو

 || نمولخ ماياةن الث هدنع» اتشلا لواو*لوليا نمولختماياةالث فيرا وهو

 8 ئلزم مايا ةسجخ ىناثلا عب رلاوهو مدنع فرصلا لواو#*لوالانوناك |
 : : ا



 «()هنكمالاوهنمزالاباتك 8 #4 ؟:١ 3. « شداسلا بابلا»
 هم مسسس سل 0| سس _ د سس سسمص ا ممتد

 3 تيمسو» اهناوخالقالابمالوا,ثاونال ركذالةتلاءذ هو* ةيبخالا دتسم
 ا ءازوسالا نيكون ىلدلا مدقممثمابمايا يف فرتختراملاو 'ئجتامنال ةديفرخ

 | هل ط ومو ىملس ولان نامةمدقماهمال اضيا ( م دقملا غرفلا) لاق وةروشملا

 * ميما لك لزانم هذبفطرقو

 حى م ياكاديل وولدلاة بدي ف ةقشانتمدودس ةتس ةيبرالا هذه« دعوا
 *«نيط رشلا مم ملط,و ةيبخالا دعس نم لفسأ وه ؤهرشادعس(اهلوا«لزانملا

  اهمدعسل ك و# رطم دعسم# عراسبلا دهس مت ماهحلا دعس مهي كلما دعتسم

 «لزانملادومس نيبامود:ك عارذردق نيملا ياريفنابكو ك

 / هج لدف رجا
 ١ نادلبلا لاو ا|مف فاتخم بورغلاو عولطلا نمهن رك ذام نأ# للعاو 9

  هلسبقامارخ ١ تقوىدلبلا كلذ ريغ ىف ملطو تقويف دلبب مجنلا علطاميرف

 200 اطنبرشعلا باقو مقاولار سن لائهونارسنلا ل قمايابهدعبامأو

 ملطي و# عيسسلاب رّقعلا ب تلق لبقةف وكلا لها ىلع مقا ولارسنلا علطإ ودجنب

 علط, لو دلس مجنلا ملطاعرو ثالث. رسنلا لبق ةريدلا لها ىلع ب رّمملا باق

 هتبورنيلو ةينيمرأب ىربالو نو ابو برعلا ضراب روظي هاف ليوسك رخ ادلب

 هل

 برغتاالوزدعب ب رغتش من تانءو#ةلإل ةرشع عضب قارملابهتوروزاجحلاب

 « ةينيمراب ||
 ملت هيفةيناملا بكاوكلاف يبونجدلا لكنا ىنغلب ىتقلا دم وا لاق» ||

 ْ / لبق علطت#ي ,فةيماشلا ىكاوكلاف ىلا ش دلب لك و ىلا ثلا دلبلا يف ابغولط لبق

 ةدحا ولاةليللا فن 1 أمة_يماشلا ل اوكلايف و8 ىف ونجلا دليلا فابع ولطا|

 / كاسل واهو ملاك قرشملا فاه هرخآ نم داطوركا ناشر نب تاور ظ



 « سداسلا بابلا 9 6# +. ف 6.١ » 4 ج(د) هنكسالاوهنمزالا باتك» .

 ىعداأ٠ نملوقزاجألاب لبق ال كلدلو «ةهامأ ىليشراأب رثلاةعاط اذا لاق 6 هنأ 0

 « ءونلا هوركموهو ( ناريدلا )<ءايرثلا موولط دسساهارتشاةرمتيف ةهاعا

 ْ سيلف ةسهخ يهو يمسولا لك لز أنم هدبف هاد رفنمءءون ر اهيسزع

 ْ * فن رخخا ءا والوا يهو ىحسوأب رئلادتسب الو ىمحسورخ وأ غرقلا لبق ١

 ٠ ةمتشلا و ناردلا |هوا هلو نيبق ايلا نيثونلا أومتس و «

 هءولو ةمنهلا يهوه تش ىلوالاةنرالاهةميسوءاونا و مي مرلالوا# م 8 هَ

 ١ فرطلاو فدوه ءاوتو ةرثلاو# رو دصمدقمهءولو ع ارذلاوءر كدا

 لاا ىنمعاه و ةييدلا لاتو هشام 4 ةايلاةيالثلاو#رأ دارها سدا ْ

 يهو(فدلاءادتناو (ءاتشلارد فاه :+يإ كلت تح يعل
 ا ةببجلا

ْ 
ْ 
١ 

 ظ

 ا

 ايقوةريزلاوهادقفاهزعاو مهلا ببحاواهربشاوءاوالا ركذا نماسهءونو.

 / 5 رصناال ةف ا تيلفوةفرصلأو:ههءؤندزُم

 ش س'رلا لكل زا تمهد« ءاتشلا

 أنا رغآلان اءونلاو فيص 0 اوفيصلا# مط
 جن انقانلا ْ (سسوفا سلامواف علو ىجئاهر اطمان الأم ىح

 أ ةروكذلا ءاونالا نمهءو:وكا ىسلاممةليلا ءءرنوءارسلا ل ع. 1 رعلا |

 ظ ركذنال و رفثلا مث «هناب ر ناك يك اء- ش اذ عاملا لاه كانو ةيرسملا

 .ةلوشلا مث« بالام للك الام «يبإب زلام «هعو مديل لق و هوز

 «فيصلاهلكاذهف«ةلمجم برعلا تركذاعرو اهءاونا ركديالابت ءبداو
 أ| ةيضمرةمدقتلا ةمبرالاو ةءبسهءاواو يتلا لضفوهو فيرا من 5 5 ظ

 ا زامل لها مالك يفهراطمالواوةيفنرخ ةقابلا ةثالثااو رماةدشلةيسمشو

0 
 تا لدم ياسعد عواطف 0 5 تاو : 0

 08 عضو



 أ (0) هنكمالاو هنمزالاب انك و لح ١ ةقب »4 سداس ابابا

 ك0

 أي رللا) مث ءوندل سيلوفيرأ : ١| فيصلانيب وهوناردلاع نأ دلع

 / رم لكساو ( ناءلوالا ولدا أاوقرع 6 رضخاالا) متنا رسسنتلا» راو وأ

 كح 5 ىقدلاىلا ىمسولا نم

 ْ اير وسجل ل لوافاولاق«م * م مدعم :لاهدهةبوبب غيفءاوالاهد م4 اءاوؤطا

 لالا عوفلط نب هرخاو ا هب ريطلال واو # لمس عولطهر رخآو

 لوا 032 اجا يسار رامز جا قف دوو اةيرفصلالوايفو

 رخا ا وةيسأا عوقو *"ىفدلا لوا و#ةرجا خم مف هو 5 وكايسلا عد السايل نا

 كايسلاةيرصلا + هيو لوألا دل عالاك بلا بف لاي هوة ادبلا ١

 « ةءاكملا تتااهركواةللنوز راتب ىلا 4 ار ل

 َن عءرموتلو تلكن م ةيرام وح را :لاي 0 كنا« لاق 8

 لواوهو دوم هءونوول دلاءاو ال(لواذا )ء..ءرك ذهن, .جش ىفب نم ماه ا
 كرح طرشلا< ههيلعولبةامةبلغلهءون رك ذه الو توما نط, م يسولأ

 *لاق و هريغ نس مابف 7 ءممج و ىش و ءأرلا ؛

 ناطر لاه أ 8 دوج # اا صع ءانغةطورالو ظ

 او ممتجايف ججادجملا لاقو

 ىولدوا ضنا عسب رلازم ه» يضارشاطارشالاركابنم

 «ةم رلاوذلاقو

 ميع اربلا امفحو باب رلا اهف تيدر اا سلا 7
| 

 0 د كراون حت اباعحو ءادو-ةر حلا "ص يا , ءاود هلوق ا
 مس

 الود وت وت ريغ هءرنو نبطيلا ل لو مهضءبو( نطبلا : 7 هر ١
 3و 1 |
 - ٠ 9 ١ ع هززذ 7 - 1

 ْ ملسودل اوهيلعمنلا ل. ىلا نع ئورودمل :مدقبم+رتو/ايرثلا) مروطقللا

6 



 - # نانا باباج ه«رسط ( مر اللا او هنمزالا باتك»

 1 0 اغلا خا! قايزتلا قضتزع ١ اعل يغاةق ايزل رت: عوكل تاجرذر ثع جوربلا تاع اع هنما

 «تاعرد س#خ ب ,ن+ل !ىراريدلاضرعو«قئاقدو تاجرد عر وتحرد

 ظ دعب بيشيواهتجرد عواط ل يقم 3 ات ناةيلاشلا ىكاو كلا#داشن نمد

 تيغم لق بيغت و است رد ع واط ذمب علطت ةيوزملاو اهتج رد بيغم

 بارقتلابروثاا نم ة>ر فق مضي فدا عم كلذسك ايرثلا ملطتف ةأاهتحرد

 عاطو ايرثلاعولط ن « نكد: هحرد نري رهعو عبس عم كن أرددلاملطنو

 2 رشنخ مس حمي رمل . فاو بيرهتاايةجرد ةرش ثعميرازاردلا

 ْ هنالهنم ةجردن رشعو ثالأ اا لا تيغيو ءاهتجرددعب بيءثالروثلا

 تاحرد تس *. فا رادلا تيغ راسا داي نوع روب ابدع

 *« جوربلا تاجرد

 ةجحرفلاا ومس ردعلاادهزار دلا بو رغوابرثلا بورغ نيباودجو# الف © ظ

 ىتحهاوم“ اشنوادر هءاَح 501 هلا دما ءاهرفدعتاو(ةعضب) [عبف

 أ هءوننوكي ىذل'رطملاباض: ان ومءاشت و موجنلاىداح نم 1 ثاانالفنااولاق

 «ةيدج مهتتسنوكيوالا نا ردلا» ون نورطعال تانغ هفويسنميسمس د هظام صل م

 رطملالواا ولاق نيو رشقلا نعد 2 اعيج برطقوديزوا# لاق ظ

 م رلانيكست طرشلا م للا والا انت ما #ءان او[ لمح ولا)

 أ ىمسولادعب(ىوتشلا ) !مث«ةليلق رشع سم ترموحن نيمجنلك 00

 ظ | لواوىوتنلا رخاوهو (ةبجلا) !ماهعش و ناعارذلا مءازوجلاهؤا وناو ظ
 , 'ىبفدلانيب لصف يهو (ةفرصلا م.ةبجلا رخاهواوناو(ىيفدلا) *ىيفدلا

 ظ ' نيكا.سلانيب اموبيقرلارخ الاو لزعالالوال؛ناكايسلاهئءاوناو فيصلاو

 سس لاذ ةرشع سم نم را محلا زم «ةليل نينراطبعا

 دلع



 7-5 هنكمالاوهتمزالاباتك © #« 5 < دمع

7 
 ت7 : 3 : نيالا نول داتا طللا | ظ

 | ةدم دما,اك ل زانلارصقا امجد 0 نمامأو ا:]ىكحام اذبف هفيتحوا# لاقو ظ ١

 ّ ا كلذ :رملقال4 ماو فرطلاري ىذلا ناو رظنما يفةجرفالو عب ولظلا يف ٍ

 حنس تبع لكل الل رت> ادج نيب رام مدنع بو رغلا فهاد ج ودق كلو ||

 6 م كح 2-0 ميغا هامقملا] 0 لا ل هما :ناالان ١ را ْ

 ١ مريس 0 جلا ا |مهابا 2 ةرثك واهتزهش ْ

 | هناك ةكاكملا لثم(ةملاككملا)وةللاكم جايليغلدلاو ءرمقلا لدعيملاذاوزيثك ||

 تبسم موس سس ويلا

 0 م اشم م 0

0 

 *اعنبب رجاح ريغ نمهعفاد هاقال اذا ||

 س8[ ىل هف رؤس |
 قمالكلاوءاونالا تاقواىف برعلانيب مقاولا فالتخالا «تايقه||

 «٠ ةفضلا: ١

 اعزرمَتلا ناو ةئيضلايف هتورك ذيىذلا اذه يفوصلانيسم ابا« لاق 4 :

 ْ ١ نادهوروثلا نم ه هيسرد# رشع س#ج قانر -" 35 انك طاغاج لاف

 ا

 | عسل وح أن هوانرما نيب "تي ققتو يرعى وتخيل قتال ْ

 ميسا 4 ه.ضلانأ ريدلاو أبر كلا نيب ىتلاه-جرفلا تيمساعاو. ا

 ِظ 3 5-5 1 :انقرأ عولطدنعتاودغلاب برغلأ ىف اهطوةسواهعولط : ٠

 | ءاغمولط _توانمتنسالو هت يمال او هانم ةسحاو لك بيقرو عامشلاا
 ا 3

١ 

 7 هجرد رشع ىدح ايحفديساو ةللوموييفرمهلاريس ن وكيإام او تاجود

ْ 

0 

 ؤ
 | جرد 3 رشعو سن يفذاربدلاوروثان عج. رد ةنز شبع ون قار طشوور



 يك نسدانلا باباه « 003 » # ج(ى'هنكمالا وهنمزالا باك

 *ضصمع ر ١, لع معصم ةمسانت 5 وع لاو ءاقدلا تؤ ١

 ةعو رم ككاز 170 ,زا/دادلا)و ولدلا غ ةرنهن هي لوالاغ غرقلااماو جا

 كرا مهفنيملا ْيَأَر يفرثك اا لجيل (ةئماقردُق نبك وك لكن يب ةعْساو ١

 ه«فارخيف ديزنإ يدعلاةءولدلاقارعةءرالا 00 اراه ظ

 سي رغش ]جس
 قارملاراو لو ىلا * ديول دلانم ءون هاقس

 ' انلماا ةوقزعلا| حل نول ْوَهَدَق وقارعلا نيب نم ءاملا تقم ( ول دلاغَرف) و

 (نيغرفلاءؤن تمرحاملاطدق)لاق*لقسلاةؤقرقلاو

 ظ ذوو لوالا غرتلا ل ةمكف ىلغتسلا ةوقرملا وهو «يقاثلا غرفلااماو (090)

 0 هان ,«كفذسالا عزفللو نامدتملاولدلا ادهالوالا عرفا لان

 50000 رمفلا رضي اولاقو قتميل ولدلا كر حم ىذلا(زغانلا)و#نارخؤلا

 ظ هندشامؤلدلانهتركلاو ميررالايقارملاطنسو ئذلا (تبركلارو بزركلاب
 نعم ةكمسااوؤلدلانيبوهزو تلمثلاة ذل لْر اعز !ولاقؤ» قارملا نم ليلا

 *قفرملا نيع

 ' عضؤميفو ةكمسلا ةقلح لثميف بكا وكف ةكمتسلاو هدو جءاشرلااماوإط (:+)
 .(ةكمسلا طب )هو مش رمقلا هزني ريتم من ق.رشلا قشلا نماهنم رطبا
 رضق اذاف(جرفلا)لزانملا نيبال لاقو (ت وهلا" باق) وم كر

 ' ىلا ةجر لالا كللذا يحمس نيب ةج رفلاب لزنفابلبق ىلا _ختقاو ةلزس نعرمقلا

 لاق( 00- لاو -موشختشواموهركي مم افناريدلاوايرثلا نين ظ

 7 ةتئازردلا ومجنلاني هفيضل .*« هتئجةلياريطلاترجزالبف

 عواطو اب :أ| !عولطتني نو بص اوت محافمدن :هأبقم ْصْل هد 4كم ِص ثتديهسو

 ناردلا ظ سوماق -- 1171 ضلا(١ ١

 سيسي لا محم بس مل ع ل دست الجص تن مس تاسصع هم | د يس



 7م عوز مكمالاوا همزدلا باك ٠ 4 اذه م١ سداد !!بابلا »

 | !كمومسلاكل ذ كو نين ريغنابك 57 4 2ع ذلا دعساماو 09(8)

 قزل د6 < دق ر يخص بكو ك( هحذ) )و عار دلا سبق نيعلا ىأريفاوبنيو

 »# حام رطلا لاق ءمذ ا ا با ٌرعالا لوقاهم ىلع هلا

 1 سا رعش جس

 <«هلوا (هحنرق)

 ا نيح 8 الاعلب 1 و 0 اكاعاب 200 ذْلا

 0 وهام ىردأ 0 ءام ىمأب اضرااا)لبق

 بورا لانا ا نام 0 يضل دلا

 وقود ردم لو رمهلا رصقاعروا ولا *هدر يفانيلهنمقفاودوءسلا

 «تيمكلا لاق د وءسلادعس نم لفسأ 0 ل اضرا

 4: رمش زيوس
 1 ادوردا 53: ىضرأ تك ط نب وعلا فلم كمحن نكلو

 ا قوف 3 ذاحتم بكاوك ةبالثف # د الا دمساماو#(؟ه)ا

 9 ةطب لجر ليثعلا يف هءاهماكمبا ربك وك اسهنم

 | يمس-ىلقوةيبخا ةنالثلا ناواهرواوهودحاوابنمدعسلان ا« ليقوإ» ||

 هعولط نكد 0 ل 0 هال ةيبخالأب

 ا |نيتكر حان اط رس واط ردح رفو رصنك ط رس س ومالا /1)

 هنع قعن دلا في رشدس # ىضاقلا-١١؟هطرستو



 _ «صانلابالا» « 4 «ج0) )هنكمالاو هنمزالا بانك ©

 أ نايكوك ل 2 وماشلا لهااهيمس كلدك ب رّعلاة راف «هلوشلااماوزط( اى ]

 لزفرمملارصقاعراولاقو#برّملا باذفرطفذابر انتءنارينصناينعم

 نولءح, ب رقملاْ نذىكاوك حل (رافغلاو ):«ةلوشلاو تقلا نيبامفر اهتلا :

 ةلوشلاةسانكن الاق#ةربالاةمباسلاو رف تس يهوةرةفاهنمبكو 5
 0 ء كانه نسا كربلا ةيعاج ىف اقل ذحأ رمعل اهبلزيىتلا

 هتفن رط نعةر داما طحتنالو ة ٠ احلا لعقلو ثلانلزما- ءأ رمعلا

 ا ةرحلانال دومسلاو م ىضموبرمءلاٌقراف وهاذأو را رمقلا مطقت انهامو ظ

 «مضوأ |أده قل ] زانملا م أظن م عطقنم مامن :لا نيبو برمعلات اقنع كانا

 ِ .ضريفاهنباضيأ 0 ل هت مللاوةءدملا "نيب اهو رخآمضوم فو 1

 1 ةيذاحلا بكا وككلار ' اسورمقلا مس طقا_ضبا انهاهواضارتعالزانملا ماظن

 ا نكناناق ظ وتحل ف 0 2 انتناغ نعردعتب نيح كلذوةر 7

 ١ ىمسإ و ط وبلا ةباغ دعب د ومصلا 'ىدتبب نيح كاذفدوءسلانعاهأيا

 ! 30 رملا يف ة 10 وصلا ةلوش ةلوشلا

عبرا) بكاوك ةيامف ماع ءلا اماو»؛ 7” 1
 : 3 ة دراولامامنلا هوت رحلاىف( ة

 : ا ظ أبنمةعبرا لك وةردحامى هو هر ,داصلا مامنلاىهوةرب ىلا .٠ نعةج راخ( ةعب راو)

 أ دراولامم اسمتلا نمنيبكو ك عم كمم هتلماناذا بكاوك اسبةوفو م. رتلابهبش ىلع ظ

200100 

 [| هابنعهثممل رداصلا ليقو ةر 0 ايفهعرشلادراوىل اك قدباهيبشا

 ٍ هيما وماعتلانيب امم كركم ننفو مةعق ُْش #« ةدلبلا اماو»(0)

 ا هو ةةالتلا لأ أايحا رمقلا لد ءاس«رنولو و رمل 7-2 - اذلا

 ةئعاملا اهميسلو سس وهلاب هبشنةردتسمةدلبلا قوفةي مما 0 3

 1 لص ولامياعنلاعضوم نيشلال ىلوتلا

(0 



 - « ج(١)هنكمالاوهنمزالا باتك» « 9+١ «سداسلاب ايلا » ظ
 2002 بيبسي 2 -2---- د10 م

 المايا ينابززيب بكاوكةنالف «رفتلاماو[ج )»|
 « ةمرلاوذ لاقوءا وعلإهفاخ رت

 وقنلا نييقادنل ١ ول ده ء تفلغا ١ اين رثاء ون .ىطماالا

 هل تلانإل رملان ون ديسالا و ىلان اأو ديالا ىفةلزيمريخ لوقبرعلاو .

 هنعمفدن ناذلا رضي الام دس الا رم هيللاولاةفدس الا ءاضعا نم مدتع ْ

 : ا ذِلا رضرالام ترقملا نم هيلو بانالاو رمال

 0  امهومإن رقيابرقملااابزاهو «يتابزآاا ماو ()

 يفاطو تس تال فيصلا ,ةايزاملل لا قو لجرلا ة ةماق نمرثكا رظنملا يف
 ءةم 8 1آ!نام 1

 ريخخاو عادنص هلا تيساافهإ ع اهحرا و نمىتابزال تفوقا

 905 ضرا ىهوةربخ مج(ربملاو) منصدحاولاو ال اع(عانمالا)
 لها يمس ليقوهايما تيضناىابز | حاير ناديرءإلا هيف موديوردبلا ا

 ش نامدب برقغعلا ىنأ زماشلا

 لك نيب ةنمرتمم بكاوك ةنالث يهواو أر « برتملا ليلك ااماو 0(8)
 ْ »نإ رجلاق# عار ذديقنيبل وأ

 ليلاك الار اغدقو لوزتلا اومار مهنم1 ابا ىنثم ىلع نيقزطعدونلا

 «اليلكا 0 5 كج

 ءارو يذلا رمحالا ريسلا يكوكلاو برءلا لق « باقلااماو. 9 (14)

 «لاق « هنونسحتس مو نابك وك ةريد لياكألا

 م2 رعش جوس
 دمسلابو سوجتلاب؟ةلعءاوس ©. هنا مويلابرّملا بلقباو ريسف

 غإؤظ 00مم سا ااا مااا

 هسسيسصتس



 م سداسلاب ابلا» 3 1 ج ينك لاول بانك
 سس ا ل م ل سس ا سس سس لس سا

 احلا وبما اولوان ءالؤد تبسحاو 0 4 1 هلا نول 0 تيا | ْ 1

 د دعا لا لاق«رص#و نا ودلاو قطط رقع | :

 همه

 اههونعتباواوءلانمياعس م« ابلظا ىحءزآاهوئكسإملو ظ

 1ْ «ةدرتب ترتابقتطوشوا"تياطانا أما 5 و«زد ريلاة'وعاب) لا و ظ

 || رخ الابكزيالو هل رمقلاو لزعالا ناك د !ءام 200
 ظ ظ هولا كاةنأر 2 د ديو رص كوكو از جيتي وبفلا 2 ٠

 ْ هعمج الال هكا ف ليش د يدي 00 الا ىئيسواخعأر يحس ا

 ١ ريش 1 نببمكلاقو *

 # ا 7 1

 ! ةحارلا 508 هلا دا # ع رلاءو و يص نهاع

 ( لزءالاوهو ينو وام >< 1 ل امسلاذ>ا هد قاس نكايعلا جي نأ. مد م

 ] 1 كرما لد عاعر ةسانكن ءالاقو «ىلاءث حا ارااوه ورخ الاو. ْ

 ْ هنعةردل ا زعالا كانسلا ئ ديني ككاول ةشيؤوا هو هننالا ْ

 الخ نسوا قرم ال لاقو ش كايرو ل قا
 ظ ارو تمير عاى الاقعاو الا يف اظن ادخن واج هو ءانخل يسال 1

1 
 ْ َ ١ يع ايو تح لا #* اة رع هل 4 لع تأ

 || نومس ترومجتلا ناكو ةر ندع نك داب متل ع 5 -

 كيسنق كو كلك ذاك ا ها
 ا

 11 ا ا 3
 امي

 انأوو (؟:)



 2. ج()هنكمالاو هلم زالا باتكؤ 0 54 ٍِ م سداشلا تالا د

 «رخ آلا لاقوهةاحبالا ةعلألا |
 لقاكلاو تطنالا ؤنيلوغ # :ناذيلا هتن دقاممدهف |

 هرخ الالوتكاتعاه ءانيلاومدلاركذ

 ةئلاح مضناوءايلعلا هتكي رع 8 عنه نعطالا+ زاذوم لك لع

 ا ورلاءامواهاعر #* ةيمحخ ناكامدغ يفايغلاةةغر :

 هبعالب كذ كبق انه ؤ قأك و * هيضقءرىف دج دق الغلا اف

 ن لوا دمنيب ةبجلا تراددتب نانيكوكف © فراأاتاو لي(
 ا 5-5 ١ * دسالا نيعاه |

 'ةارلاواةببجدسالا و ماما تن رازالاقتعالا ة مط ةيبللاماو9(١٠)

 ظ / ىلا نوت نير قة لم زتسم كفا رطل قلع تدكراك فيا ينو ةثكتلاو
 ْ ىذلاو غامق ونجلاو عار دذلا ساس وك لمين اح رفماو 52 لاشلا

 ْ ”هب دتسالا كاق؛ن زومختلا هيمس

 أ هيوم سبايا ناي م ناكر كنف 4 دسالا ةرزاماوإل 60

 مسي سس ييسسسال

 م 0[ 6

 يح سس

 «ةارخ ةدح اولا نينا زنا ناب يمسسلاو هي 2 خالو ,هلهاك ةرّرلاو

 تنقوهل 3 ةرزلار لعوب دتحأو تل وكف « ةفرضلا اما ( مم ا

 1_0 ل ري ل ير رم يي هءواط دنع ره اق ازضنال هذ رص تدءمدسو ترضقلا ءاعو.تنقلا و د.باإلا ظ

 «ةؤدغ هاوس دنعادرإلا قاررصتام واق
- 4 0 5 2 1 

 ,ءاش نأ هس يهو مج ةئبرا ارلفج ةسانك نءاناف 4 ءازوغاااناؤإل ( يو

ودشمر 42 فاكلا ب انك ةقلخ اه ساخ لناالا ادا 0-7 ءاشنمو
 0 آو 4 هق

 ذه اوكللابءا انياب مالا ئيحنوا معزو « ةفر ضلاو نا لععوةدي

 تناك مب ؛ارلا تا وكلااذهام 2 لوا 2 اذاو وأهم اهم اثنا عازل
 و 4 مقاملا



 م« سداسلابابلا» #« د. « ج(0)هنكمالاوهنمزالاباتك »

 اا ا سس نا
 - هلوقيف

 طلابي امرت ف ايناك م هب فطتساوانإلطوبلا تلام
 8 رعشلا لب ام يهوءاصيمتلاو رمشلا يه ة ةِضوِرَملا عارذلا ا ؟لدوفو

 ادعي ىفو رحوبا لَو :ءاصمغلا ل | -ةربكتدقواعمس ةر عاوووقلاا
 صك ايي يا م يا

 .قامز ماوه عارذل مزرص مز را ىلاهشأا ر مالا 5 ؟وكل لانو صومغلاو

 ْ « لاقع از ملا يفرخ الاواهدسحا انععا

 مز رملا قةخاذأ ثثع # عيا راكع وص كابو ]

 منممنال عارذلايإ ىذلاوه مزر لا ادهف مزرملا« عشرا اذاعوريو» ظ

 نييرعشلار ,,ذىلع ءونلانا جارك ذدقولراتملا نمتسءاوهلءونالءازوملا

 رادجلاق*«نبي ؟(يسبلا و ْ

 اروينت لاونن ادجنب م ىتمنيمزراادجج كبتحا
 ١ مزرأ أ ىه ماه مل عارذلا: ةسانكن الاقو *

 ْ ةعمتج نان رعشلا و ىل» 36 نك رك +. داحا نب م 200 4 نعكاذ لثم# 04 2 :

 | ءاص. مغل ١ تمماقا و ةرحلا ه هيلأ تريعروبعلا همه وام .اعراسصفل د .سردجتاف |

 ايعراولاةو؟صيق و فمْض نيعلا ف صمغلا وتصمغ ىتح ليمسدقفل تكيف

 ْ مط وسبلا عاوذلابل زف ل
 ةرثأ ىهنول وت ةحطل هلاك اهدحا ةيراقتم بكا وك ةمالثف 4 ةرثالااماؤ 5

 ا ار 0 عة ناسا ناسلا

٠ .٠ | 

١ , , ِ ( 



 0 سس ل ل ل سلا

 ٠ :جا كالا تزالاباك 0 007 أمد سداسلاب إلا ف 2

 | ودعت طم انا رارخلال ا طاطا م يهف 4 ةمتحلاماوإل (ه)ا|
 ا . هع أمب ماتا ْ
 ' 3 امثل 4 ءانسلا موجددعن :اظلجرا كاشفا سايعنا نع كح ظ

 !لاتععر 9 يكفل قمرفلا قدا راد ةيدقمازولا ٍ

 6 (مس را ْ

 اهرضاةنلو ةمتملا ثا ىلع' هو طو -دبق مسن ابك وكف 4 ةمنهلاماوإل (5)
 ا انيهكالا لاقو (عبع ة هظحأا ءانهس ةطوسلللا 2 ردلاو) هحنفلا [ة لني

١ 

 4 اهرصتق قا ملا ىلا اول ناتو راضطل ا مئامو ةريصق 0 ذا
- 

 ٍ يءو. ىاغتلا,ر معلا لزع اد افذاسمملاى رزااةمع لالا كن هس انكنا«لةوط 1

 ا

 «ةانماب يل ءازاب لك ب تلا

 هطو.فمل ذاعا روتتسالا وهن فض ويمملاد بسال عارذ >1 ىهن 4 ءارذلا اماو د“ 7 :

| 

/ 

| 
1 
ْ ١ 

 أ رمش لوم اذ مو ةسونخ | هنو 6م يماحنم (ةطوبع ءااق)إ ةطوسمو. ْ

 عا 006 ماهنشطو_دلاوا 8 0 0 د ف ١ ةضويمم) تنيك ْ

 | اهنمايمولاغلا 1 اهنا ءاق ككاو د ,ظن .:رىءةر.وصلك و ةيلاثتلا |

 الين وسر كواكب امان أهرو د هما ملط 36 أ ب ونملا ىلإ معا ١

 ليللاب ميات ىت 00 0 ارانب طبرق عا

 ا

 مسهل

1 

 1 قرد للك بريطملا 3 دي ل 5 كح 00-0 1 0 0 4 ١

 | هارب نكلو رظلملا قف ردا فال نم ملط.« لب اة :ىلا هث ا :

 هه رع "- * ىعاشلا )اق كلا ذلو بطلا ىلا فن

 راج قولا 8 َه ف 2 ءدهدم:ايرْملا تادداعو



 م سدا ابابا » <« اإل ج0 هنكمالاو الاو هنمزالا بانك و
 ص111 ممم د

 0 ا وول 26 هلا م 4ايام زلات ٍ
 'مجنلابافو مجالا ملطل لاَ هل لاك مج حلاو 01 ثسانةباكو 0

ْ 
 0 رعش يح ة«رار هللدشتاو

 ظ

 اظلا ارو توااىناقوس 7# دوق ومسم مجنلا ن“ 8 و ظ

 هيأ روش ]وس لاقو |

 اه ريس قر. قاف الا يف كنملو د 83 ط نسمسلا 0 ىسمأ مدنلا ١اذأ | ظ

| 
 ا

0 
 'مكةوعا هلزاك وهل مل ءااكر راصو لزمأت ءناب هللأ دم 3 روس ! ماده خشلالاق

 ظ * ل هيلايرثلا نولووهناور مشرف هر وأ

 ١ بكاوك هيدم نييايرثلارثا ىلع يذلا رجالا كوك. ان ناردلااماوإل ( 0
 لاق تاع ناذاكي نانيكط نابكو ل

 ْ ه ةم رلاوذ لاقهصالق لولو وهمنغ يقاويلاوهابلكاهبارعالا

 4 رءش 75- ظ

 م لا قلع 2 6 نرتلاو اناعتتل ثدزو

 | قحاب 0 ا # امار داهرا 1 لع فدي

 ظ قاطنب ناكول ءارضملا ىف هايإو « امك موجنلاىرتصنمن.رشمل

 17سم هذولا ازرق نس ءانللا 14 حم كار اه ادح الف ]
 | ىنس ودروال برقلاهدهوءاملا هليل ناطب يذلا قاطااو -اهالعاةفوتتلان رق

 ' دقو#مجنلا ع اومج لا ىلا, ىحسو 1 صون اداليقأم ايرثلا نونا

 رع لاو ملا حدها هلا سأ نمو مج اخ الاقو مبات'ال اي ةقاطب ظ

 اروثلا ثلق هيومس نومجالاو ىومالا هاكح رسكلاو ينايشلا هاك -مضلاف

 - * ىلا ىرعىرجو صتتخا امتراردلا مهو قو ظ
 اماوط



١ 

 0-1 م دج لف ىثمامافج دارفالاوا مجتج بالا ب ا . ماعلا بيبئاذاوأ ْ

 مل كل اف ىلعلا يي رح و روج مساوأ الع ل ءجاذا هيلا بسندق مل ع 0 لاق 8« :

 ٍإ نولوش ولاة يطا رش مايا رى 5-3 امو وياهم ديمو ءاوينالك مل رتكا ْ

 أ ناةةاورلا ركذ ةفينحوا4 لاق طه ناد :.الا هلا نيطرشلاب نايييش |

 لزاما اا فد ريس و“ دال رمتلازال ال كلذ وفلل طمس 5 0

 | هانا 00 0 |هسنم ىلا مثلا بن اج يملاو عارذردقنيعلا ىأر يف اهني ا

 : | طرش يبرعلا نءرك ذدقو» أ رجبتم ُّط رشاهنمدجاولاوط ارشالا تمس ا

 * (هبج يف ريثك لان اكسالاب ْ

 ٠ » عر يننألا ا اتك» دما » 4 سدابلا بابلا 4
ك0 0١

 

 هلطم د ترهنم :ااذاهبف نيفلتخدم 5 بجو رخ الا ريشا ْق هب لج دقو ماري

 ءافجواوالا ىف اعمل لمحت معو ى> لزانملاباه-وطلختةللاهذهو ةطبطو

 | ىنونجو ىلا ثناقرتنمت مما رثاىلعنابك وكابف# ناطرشلااما 1(8)

 ا سس مس

 به رعبش ]وج
 لطاوملاايرثااءاو ا مادو # اها ٍفطو طارشإلانمداوع

 هدارفالا يف تدكبلا# لاقوإإ»
 لحب هج اع هزمأ م 0 5 تا ننس نط رت سخر

 راكتلاط دال نع يلا رن منع سيلو ط ١

 «ليلقاذهو»# يطا رشاطا نيتداركاب 0 عما يف جاجا

 | ينابك د نر انلاوا حيطنلاا,مومسنو للامر قناطرشلا

 ؟«اظح ءاوالايف | نولمجو هن كل رك ةردقلا رصقت بمال م فعلا

 فرط ثا ١, لع وهوءاشلاط قام اك فخ كا ول هقلتف # نيطب !ااماو © 0 ً

 م لا نطم.كاذو#زي ؛نطبلانولوةيفا ربكم هءزوملكت 8 ارثلا ىدد نيب ١
 ١  222 2لالا 1



 4 سداسلابابلا ال م دج ٠ « ج(ا)هنكمالا و ةئمزالا ب اتك ف

0 

 ْ رك ذا يبن رتل ناعمظلاوبالاةةهواخمالو ردكلا نمءاولاف ضرس كلاذو

 دق رمش وح #3 رك دز وأ ريحا | ْ

 لؤادملاب اهقانغا يف .قهنتو # اهنا روح ينذخالاءوجاعارتو ظ ا

 ظ ترعأا تناكالو تاطرشلالزانأ] نهب نودبتاملواةفقينح و'لاقو
 ظ ادوهاةءاوورك "وما غرقلا وهوولدلا 3-0 م ام,ئاونا لوا ناك ءاستععلا مق ظ ؤ

 ءاشرلاة هسئذلاوهوت وحلا ن ُظ م ىحسولالؤا وهؤ دعفلازب زءتقولا | ؤ

 « هلغ هل قامةلغل فوكو

 : اذك و رشعةهب راؤهواةضنادناءامسلايفا تما وادم ةلوابلا 5 ا معاوؤ»

 هبقرز قرشملا نم ملظابن :مدخاو باغأ لك هن الدخ د و هوأك هدأ وكنا جور ىلا ظ

 | اهو رشعةعراانل نافةسرتكلا ىوضامؤو رشع ةالطعف لازم 0 ط وهتسو | ظ

 | تلضفو نيئسنل اوةيدلخاةئ أم ثنالثلاة ع سلم نأ نمهيقايلاةلبالاب.تصخايم ديلا

 | ةداهلاءاسضتقانوأ ,واهنعافتالا د اهتو ءراتقلام اني لعام كذب

 هةنسلاءاضقا ممر ع ىت الاعا اضقاو نر ,كعلاو

 هو لزانمةعبسامممبر لك زاضءا نو أظةدب رأ هذ ا 0023 # الو 7
 .ةاؤنالاي

 كفة تورط نا ردلا اير لا :نيطيلات نادط رثثلا..خاه اليساو ظ

 نوقف صلات قر اا سةيبملا يقر طلا 5 رثنلا- عار ذلا قمت 1

 تافلا خلك هللا ار لاح رمل زءالادل ملا -ءاوغلا '
| 
 2 : هاد وما لِ كعسس دس 0 تت ةدلنلا - ملا هلوشلا

 ١ 4 اعوذ اش ةلادح ا ثا عارفلا 7-5 الا 0 هااناع ةيحالا

 | هب ل زادلا تابمامرك ايزو ل

 1 جي 0 0 5 5و 4 5و 4 35 كنها انا انهعلاز صقاذ رخاام سدي كعب كأ 7 :>ح 7 لاو

 >3 3 3 3 عماد - تع

 مس ل سس ا يلم سس حسا

 5 زانملا



 ج0 ةكنالا وهتمزال !تاتك 57 0 امو 58 01 لطفا بايلا» ِْ

 1 ٠ ه/عدقلا ن لود رع 0 قحلزانمءاودلا

 قطا دايو ىعسسل 0 كلذيف فالتخ مل لورّشعو هن د اع ىهو»

 م !كوهو محا اا رسال ليقدقو# رمد ؟اوهاماهتم ناك ودحاو ىك وك وهاماهنم

| 
 / يلولوةدمفوبت نس دقو ل ١5 ناك ناومجالاو* تن 7 سواحل

 : ن كاش زق واو او 5 ةءاسمججا,ساهولءج اذا. رثااوجنلا اذهةبسن 0

 *«ةمرااوذلاقءاه وءج ما ناهنم بك "لك اولمج اذا امرشا

 بئاعسلا نيب حالابرثاامستك * ةرفق 2 ىح دالا ىف هيلاعل

 دال هي ىشءالا#لاقوإ»

 اضحاو ثلاتاعل اطلا ايرثلا م 2 ل ةفاحمو دا عع ا منبقاري
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 ءاخرىلا ىذا نمتجرخ ىتمةنسلا تاقوا لك يف اصتةيصفلاو «رح يلادر
 .ةيصفلا لاقهناف ىىمص الاامافههنيح يفالا لصفلا لمعتنس الو ةيصف كلتف

 ' انيصفاوللاةبو ثر وصق»موم وقلا ىصفا لاكيو ر> ىلاد ربنم جرخيذا

 دنعو(راذ ) نمولختةليل نب رشعل لمحلا سأر لحب سمشلاو»كممت جرم

 ىلا هاوتنسالا مست ةزاهبلاو للا لدجتي كل ذ
 نانا نا 9 ىضعْناىلا اصقاب ليللاوادمازراهتلا«لا زالوا

 | رمقورا_هزللوظ ىهتس كلذدنمفةليل نعت و ميداكلذو ةليل لورشعو ْ

 هت ة نها تا ل ل تسع
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 _ 4 ج()هكمالاوهنزالاباك»_ م ف« سال بالا
 0 ومسلو جيلتلا ياس يش ءالاب رقو بدنجلا تام مل وقو لاق «مجاثلا ضاس ْ

 0 ليالا نال كلت امس و رجا ئريشم رخاهن صاخب ندللا ظيفلا ىربش

 برشا وهو نابراقتمرغبلاو رجنلاو هرملا ةدثليورئداكلالف برشد ظ
 هيهنشن كلذ ىلعوهو همظكف هنم التمااذاءاما نمرجنلايءاما نم ىوربالف

 أ
| 

 «ءامفصب ةمرلاوذلاق

 أ رعش رجس ظ

 هدا 2 د اح ةغاذؤإو. +. .ةيجورلامل ىور نجأ ىرص ظ

 2[ رعش جس «خامتلالاق و و
 رغامالا نيبرعشلازانعف ترج * امدعبظبقلا ةنعد يفاه 5 ىوط

 | ييتلألا مسابيباثلاعيل ر ىربسشأ ومس مج .ا ىلعا الولغ 1 2- ناذبف

 ْ «بروذوالاق و*«هنروشنوديرب ميلر لادح يفاذكدإبسا :ا1خ م

 ه6 رعش جس
 اهرارتقاو اهو بابفرامدتق « أمه ءاك مي 0 ع ع

 000 2 للا تامالعرب رفواملو عنا نارجألاب نيسلاوديوسلا 1
 | ىدفلا جات تلاقينا ىعرم نابل نام ايام نباح

 ظ « لبقم نبا«لاقوو

 ظ
0 

 د رمش
 مملمأ ليللا هن ىسم ةولسو>ا * اهزاحو عييرلادح هب ةن ثماقا

 متو دن ىدنلا مادامزوكسوءاخرىفممال ىدتلا ةولسلا ىخاي ديرب ١

 .اهءافيتسااو ركذاسعر ضي الاحلمالاو للاي + دنعءاج يا لي الأهل ىس
 ا |

 ' م لا اهلا ||

 0 وا ا ار اعدل ماد |
 رع يح )51(

 1 تسلا ا اس مام ع حمل ١ يصتمام عج حج وح حملا حدس يسصمل هصصسمم ان احا جوع مدح حم اج تسعوجمب عضم دج ج اج مسح مدح صم جدع +

3 

| 
 أ



  [|1211| [11١ذا ااا أذأآذأذأذآذآذآذ]ذ]آ] ذ ذ]ذ]ذز]زذ ]ذ]ذ ]| ز -

 4 ج() هنكمألا و هنمزالا باكو 409 4 سماملابابلا

 « نام: زالا ساهنولمجي نرد هاو طفلا رع فاح ىذلارطلا فب دلاؤل

 © ني رخ يف نام زال ,سا هلم ذ .ز ن ىدع# لاقو 9 ظ

 قارعلا ىنلوملو 2مل داذلا احرار عقلا

 ارا را دور طملا 2 ةئيطحلاو هيفراملا ف ارتخال4 أقن رخ ءأمسو و ظ

 ةالنبلا لا لقت انادي الاملا فيرلا باسمودبتو هلاك
 ظ
 نامز زك علل والعجم 7 هنمزالادو د هدف 5 رطلاهده باصأ ا

 فصن زال ارعش نوع ددو نب رهش هنم نور 1 كيف ةعيط 4 يف صا يمص

 هنااا كم عش مارا ىذلا ثامر || عبطل بر ع هلوان ل رهش ا

 ظ
 ' ءاشنشلا ىرهش ل لومسف نأ دع ةهيم صلال اف هدعن ىذلا نامزلا عبطل ا

 «ىلذه لا لاق حافي ربش صلاحلاب
 حاف ىربشيفدازلاسبحو # انوتئاذا رغالا نا امىتق

 | حامتلا لبالاو هدربة دشلءاملا نعارسؤر مفراعيف لبالا نال كلذدايمسو

 « ةنيفس فصبر شن لاقو *ابس ؤرمف رب ىتلا يه

 جاهتلا لب الك فرطلا ضمت« دومقاهنا وم لعنكو

 ١١ نوع ديوانه راصبا تضغ ءاملا يرعاب ور تمقراذا © لبالاو ف

 ظ لاقو# ديلملاو عيقصلاب عصرا نصا ناس ونامل ,روشلا ني

 تيمكملا

 ببثامويلاونابيشوا ناحل *« اهدولجار ج قاف الات سمااذا
 ضايبلا ىهو ةحلل ا نمناحامو# سيشلا نمناييشف:ءاتشلاا رمش «ناذبفإل

 « هلم حلما نش و

 | لجأ نع ناحلم ا الويل الا ىداملل لاقي ب 0 0 ها



 * هلاحد امرعاشلا لوس هيفوزا ربزح نمرشع ىداحلا م ويلازورينلا لعحو |

 اروريث :1قادلبلا ن "اسس يف ل 1 مسا و ىدضتمملاز روريذ :لامو مودتلا يف مهتن 0 ظ

 ظ

 « سماملابابلا » م« 4 » « ج()هةكمالاوهنمزالاباتك »

 4: رعش وس

 رخاش الدحاو د مو كزو رين مو

 ددسن يف ادا * ىف او ناريزح نكرم

 م .لوانواءجممافدادغبالا كلتا الو مورلا مسرلع ةسييكلا عمضوو
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 0 كلا يفد هانز ع لاا 1 0 ؟ سيال ركدع 6 51 ْ

 «ينغاام ةيورملارابخالاو ةب الار يسفنمانيبو ىضمايف هلاقامىلع 3 ظ
 1 ملا بهذي .امىلا ةنمزالا 500 بهذ . ال برعلان ا ملعاو ف ءاو

 ظ تالا .اقوا دب دح يف ةنمزالا د دع لوا لمت و ممالا رث 3

 ظ 8 اجيهودلاب اك عاجلا عولطواهرابداودربلاو را لابقا نماماطو 1

 عجر الاد سو نا لا لع ءادت الا ىلا ةنمزال اددعيف بهو هسيو

 نوكب ملء اتشلا لصفدمب 0 مثهيف نوكيرطلا وهو عي رلاكوا نال

 امئاو 3 اوالاهي ,ةينايوعجرلا 2 انا هيمسن ىذلاوهو_في صلا لصفهدعب ظ

 ام رلامهضعل هيمسدقو جم الكلاوهيف لغت دنع ءاناخف ةيرعم ظ

 م ٍصلاسانلاه يمس ىذلا وهو ظيقلا لصف فيصلا لصفدمب نوكي مث مم ىاثل !

 لو وءلوليان ع اباد الث في راناوه 1 مدس لمالا الاخت لوا

 | عجر رااوهو مدن هفيصلا واو لوالا وك نموا دال مدضءاتشلا

 ١ك الح نيرا لاقسرا عد يلوا نوال يشل
 1... دنا للا ظالما: تالا

 فيرألاو



 م ءاسنابزيشلا مايااومس مه-ال كلذ مرتك

 -( نودند'-(ذابءار )-( ماسهول )-( ندرورف )-(نشر )-(شورس)
 *-(نارينا)_(دنفسارام)_(ذايماز)-(نامسا)_-(ذاتشا)-(درا ند)

 تشمدرأ) -(هام نيدرو رف ىهو كلذ لثمابيفاودمتعا رووشلا «ءايساوو»

 ل (هامد هرايدنغسا)_(هامنمبع ( 5 5 ىد)-( ةأم رذا) 6 هامزنانا (

 مسا نمو ةربشلا نم م ولواريدب ىذلا كلا مساوع(نصره)نا اومتزو ْ

 «يناثلا ميلادي ىذلا كلما
 نيذلاةكئالملاءايسابقحاوالاماي الااضيا|اومسو ابلك ىتاسالا « كلذك و

 (_هاكذيفسا)و (هاك ذوتسا) و ( هاكذ ونوخ ) ىهو اورد مهنا اومحذ

 امو نينمس مد رآ ضايجت نا اولاقو - ( هاكتشو ) ( هاكزجتشم) و

 هامرذا نمع و.لوا طقسو ريدسمالب مويلااذه يتب مايا ةتسسقاولل المخ

 .ةئام لك يف نوسيكياواكم هنو دق مماردق و د لص شح وتساو

 مهم دحا شحوتسالو ةكّنالملا نيب اووسيلا دحاوارهش ةنس نيرشعو

 .(نمره)مايالا ىاساو رمشلامايان وريد نذلا ةكئالما ياسا اهنا اوم
 ا كب _داد ص .ذاد رخدل را دنفسأ-رب روش يع تشم ىدرأ-نمهم

 -(روم) -(رممسد)-(شوج)-(ريت)-( ءامزوح)-(نابا) (رذ ا )-(رخ)

 -(هامرهم) د( هامر رهش]-(هامدادرص) - هآمريل) -(هامدادرخ) -( هام أ

 ا
[ 

 ظ

 ز كلذلعاواكو ظ و نيس كم هلام ثالث ةنسلا كلت ىف موةنس ريصن و |

 ادحاوام وب نينس عبرا لكل ةسيبكلاةنس نم ىضمدقناك امرادقم دضتعملا
 ةمشلج

| 



 #« سماخلا بابلا8# « اداب »» # ج0) هنكمالاو هنمزالا باتك -

.: . 20 

 انراعسالا تبضن و جاهذا ىلا نايف لبلانيعرانناواريمفعن اعاو

 ملءامونيثالوا دحأا هب ولعجو (لوالان شل 0 ةئسلا هلو ترواع>يف 1

 ظ .نوناك مام ويني الثوادحا(لوالان واك) متعاموبن ثالث (يناثلا نب رشن)

 ظ .هنوامجت مما ريغاموب نر شعو ةينام (اطابش)معبرواموب نيثالث وادحا(يناثثا

 .نررشعو ةمس ةسارلا ة سيوامو.ن رشعوةبن اعاهنم ةنس لك نينس ثالث

 00 نيتسو ةتسو ةثام ثالث مد دعي نوكت ةنسلاكلتواموي

 « ةسيبكلا

 *يفهروسك ىذلاع ويلا ماتم ورلا همز امفطابش يفز وكي للملا لاقو ف

 سييبكلا ماعةنسلا كلتماشلا لها ىحس رهشلاكلذيف مويلاكلذمتاذافنينسلا

 .ادح ا(راذا)ث«ناسنا هيفمدقوا ةنسلاكلتيفدلواذاهن نميتوهو لاق

  مثماموي نث الثوادحا(رابا )«مت اموي نيثالث( ناسين)مهام وينثالثو

 'نيئالثوادحا(ب١)ثءاموينيئالثوادحا(زوع)م#«امو,نيثالث نار ءزح)

 ثالث ىلع مايا ةسمخم ايالانمتاذايزلا نوكيفاموي ني الث (لوليا) )منام ً

 ] »ام وننيتسوةلام

5 
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 روهدلاو ةريثكلانيتسلا 3 يشل قف لاو>اريغنالزا اوبحا * م

 ةنس مايال ةمفاوم مهتنسماياريصيلموب عير(ط ابش)رخا 1 ودازفةعاتملا

 قي سا ناو موي عيرواموينوتس وةسمخو ةثام ثالث يهو سمشلا

 : | ىتاقعار || ةنسلا يف مهتنسريصتنينس عبرا يف عابرالا ت مئاذاف كلاذك ةيلاوتم

 نا رشعو ةءسل د ةنسلا كلت يف طابش ريصيواموينيتسو ةتسو ةثامثالث هيل

 يفديزب ناسرفلا ته ركف ةسيبكلاةن-سةعبارلا ةنسلا كلت ىعسل وام و



 77 يلا اا

 »7 ج ()هنكمالاو هنمزالا باتك9© #« ١الإ١ »8 « سم املا بابلا »

 اهتنوطاول دلا)و د دال سوعملا)و (برقملا) و-(نازملا)و

 ا 5 ةَطش ن 1 مارود تاتا قمسمشلا نال ما ان ل د هموستنااعاو

 ظ اهروديفو*موبميروامو نيتسوهسخو 1 ىلاتداع

 د اعلا وببم لاو: فيصلاود ترا وتسل

 اي ١١ دعملا ف ا صفر رشع عد 0 هد ه ةدم يف سمشلا

 ظ لكل بنب وكيل اجرب رشع ىنأ !كالفلا لءجام رمعلار وهشلا تيمسو

 #ئ جر روش

 ١ تنايعشو - بجرو ى رخاللا يداجو ىلو الاىداج و-رخالا ||

 *« ىةحطاوذو كةدعملا وذو- لاوشو تناضمرو

 روبشلا ةدعيفن وةفتم مو مهينس مايا دادعا يف سانلا فاتخا خييشلا «لاقإل ||

 0 مدنع الاله شع ىثا لكمف ةلهالا لع ةصاخاهيف برملا دامتعاو ||
 ؤ ' وصلا, فورعملا نسل اوبالاقهامو نيو كمل راو كا ثالث اهماياددع ٠ْ

 | ' ناكفرسكلااذهرادقم يف ريس فالخدنه لاو مورلا نم ب باسملا باك انيب

 | هنف'اوكا وردت امثطقف مول «علر لت مدقلا يف نيقفتممو رلالها :رملئاوالا

00 3 

 عواطلاوءاوالات اواو لوصفال ظفحا ممالا يف سيل ةفي :-وبا«لاقوإ» |

 ا دعبام م مديغن هاذي .لعام اشلا قشيف برعلا نملح نمك اذا و مورلا نم

 # عاق رلانبىدعل .

 بجسلاةهلاهللاف شارل بوئج ...«:, اًميذَم هاياو. ىئمبلابنهالف



 «« سماخلا بابلا» 0 امان د علا (0) هنكمالاو هنمزالاب اتك ٍِظ

 أ| كلذكو ل عيرلاو هل وأعأ علا نيفصنت ءاتشلا 0 مهمنارك ذ دو

 #*هرخ ا "1 اهي ةلاو الواقي صلانيفصت كَل صلا لمي ْ

 لوالا ع كدا وق هنو ءاان اى وا ةسان 1 نا و 2

 0 58 هب 0 5 1 , ميت 5 د_>اناورخ د رلافضصلاو

 مم أ نع رفسا لم اذ ادهو كما - راسل 1 نراه كيرلا ظ

 ٍْ هدر 2ك لا هواصق مهنكل ءارحلا و ئ دنال اننا 2 ةل|ن ولع

 * تقولا يفرط نمنالاملاهسأ مي رلا هشام

 نا لوف هبحاص يعارلا ىتايلاقهنا ىونغلا نعىنارعالا# ناىكح ف

 ةرسلا مار صن ادنعدط وددسو 60 رصلا تطقساذا ماعلا تع

 ميج نم نيباو ءاتشلالوا ىف مهمريم موقلا ةيعبرءا رفلا لاق و «ةيوتشلا

 رخؤاا| ع رفلان ومس مماانرك ذام
 ظ ْ لاقو#«ءا_تثلا نمهوهو مسبب رلا عرف

 #* ريملك ب اا كو ةغانلا

 2( سمأ اهنا بارلا زهجس

 ] #« ابيف مالا فالتخاو اممارودوةنمزالا ةمسقيفإ»

 اهقرط !ميلعوهلةمزال يهوايعيبطارود كلفلا يفر ودب سمشلان ا # ملعا د

 -ىرتشااو-خم رلاوة ىهزلاو  دراطع يه وةسخلا كاوكلاو-رمقلا 1

 | يمس و تاونمل او لاوعنلا لات ا اماعرو كلقلا اذه ىلعتناك اعر-لحزو
 | رسعاتا هوجو ربلاكلف كلفلا اذه ىمس وكمت ؛اوكلا ندرعلنلا انها

 تسلا )وكب الا زو د(ناط رسلا)و( ءازوملا)و-(رؤتلاو)(لحلا)

 ْ ] / فارصن ال ىمس ةردلاوات ريندحاو مجرما ةلزيم سوماقلايفةفرصلا()

 د0 ا ترام

 (نازلاو) 4 :ءيقعن دْلا فا ا 5-5 اوعواطبدربلا



 7 «ج()ةنكمالاوهنمزالاباتك »9« حط عبارلابابلا»
 انيك ذيع داع, 0 اسس *!|ةودسمل

 قنا ثناكناو«راكذم ةيهاد اولاق عن ددش ساقرومآلا نم صلت

 تاذ ناك« اذا زكاندم ِض رااولاق ىتحواروكذ جت نوكتناب اهوبعصف'

 *«رعاشلا لاق ىت 5 شيث دا موب هالات عادلا فواح

ْ 2 4 
 راوكذ هنك اوك هب تعش ١ « ١ اح كبلع تسد كلنا

 ظا|تن اذ (فيشلا) و4 صصا ومظفااهر شن وكيلاروكاهتس وحن مماهلمذب ]
 كلذل 0 وملابح ربب(ءاتشلاو)ءاتشلا سنج ىلا هدنعنيه وهذه الص ىو هظبق

 ةيدالا .٠ نم سئبلا لعجام و#تلامفدشا|عبا_هنعتاتسدقو, نسحلاتننتلاق
| 

| 
 '(سئبلاو سيكبلاو) دش اءات ثلاىاطقمف ىذاىلا رصلاوس وبلا سيفت نمل ون ٌْ

 عبتت م واس ثقل )ةنيدملا لها نمع اعين عا تمن يف قدزرفلالاقدحاو ظ ظ

 فيصلا ف لاز ملا ولالا ءوسورضلاز وكتشي مدجمال كلذل و(ددم ةلوج

 نماوجت ءاتشلاىلا اوراصاذاو هشثطعوهدخصوهراوااوهدينا نودعيالو

 «رورصملا مطاو لكسلا لمت>او هيف ىسا نم مساياوهووهيطو
 هنمبرقاو نسح ءاتشلار يك ذب ليلعت يف ةفينح واهلاقىذلا خيشلا# لاق »

 ماتو حبق الملا نم لامسالا عضوو نيعبب رلايفراملا كارداناك لانا ؤ

 ْ ام انيردام نك ناو 0 عرضلاو عرزلا نم شاملا فان اقل ظ

| 

 ظ

 تقو دسعأتقو اهل اح !فرظتم ٠ تناك لاخد مب الاح تع ماتش الب اواق

 ْ حرشاذهو# ىثا في مصلاوار ؟ ذ ءاتشلا اولؤ ِتالماخلانوظي قاهراظلا

 «هلوقفر ,ءاشلا هامرأم

 ارمشن الاعاشنه فيصملا قال .« هفكب ءاتعلاسرغ الا الو |

 ظ



  9١مبارلا بابلا» « ؛ههط « ج()هنكمالاوةتمزالاتاتك #

 | مبارملا نع مايا ندظلابامتشالن است ىمساما نابع ش ناو «ءالا دوجوو ظ
 تراو*ضمر )او رخاةدثاناضمر نىوحس مانام ربشناو*رضاحملل

 | بيرقرمااوركذ ىذلا اذ هوه ى رفصلا مسي ىذلا نامزلاىلا بسنار فص

 ْ اذهىوق :اموهعدنعقنسلانامز | 5 بيرتاا اذه ىلع 0 ديبالا ا

 ْ برعلا دنع ىداجلاقهاف» ريغ نعوينا رعالاىونغلا ن ىكحامل وتلا ا

 ' ' ناكو ىدا_ج هلكءاتشلل لاق : مرجان وسالت ا هلك ء انشلا

 ظ هنا راي ديا تسنح |

 سا رعش 5

 [ينارفأ نام لاطت ودل 5ع 1 هنن فاح اخد اذا
 عع“

 ا ىدنلا رهشا يهوءاتشلا رمشاةتسدارا لاقواهياا ىداجةفاضا لعةتس ض 6
 اهدشن ناك كل ادك وع: زلنا

000 3 
 دال الوقواضفخ

 هن

 1 يا راد رك نزل احب بنس والم اجب ف رف رم -
 ا ع انككلانفانصوأ 00 اممالاوءاديالاةرث 95 ديا دال ا

1 
1 

 ا اعاو لغبقلا: .ةرام فذ رعب يفد 5 هنا # ىر الاول

 | امرملاب ةفوض ومىدانج دجنال.تناور 6-1 اس لاحت كلذ قهلاخا ظ

 1 *ر اعلالاقود رع ب ةفوضوماهدجتا

 ا :
 ١ تس رمش ع

 اينطلاامثاءظ ن :رهباكلا رصبال # ةيدنأ تاذىدا#ج نه ةلل ىف

 ْ يآ تكلا لع ا علا [ىلاتغات امها موضح معزو 6 ةغينح وب |لاقؤلم .

 ا الاوناظاالو فيصلا ث ردانو ءاتشلاب اريك نه ةلعاؤ رك ذد او* يق ُ :!فيصلاناو

 سس د تع دسم مس + -

 ةوسمل ) 0(



 «ج()هنكمالا وهنمزالا باتكإ» 4 : ار 4 عبارلابابلا» رلاب ايلا

 | اانو(نوالظن ماذافراملاهنمخا ايداع الا مل هن 2 ىلا .:هلوةدنع اباللبارغا

 ءايلع» نمدحأو ريغنءىروتدلاةفيتحو اركذو نيدو ب لازال

 لععاستشلامدشوافيصو ءاتشنيفصن ةنسلا مسقتق أدب برعلا نا ةناورلا

 .ءايعورارّلا لها نم روبجلا عينصدضاذهو نيمسقلالوا هلدجتو تفينفلا
 «ءاتشلا لع فيصلا ن ومدقت م ل ناسا

 د ةنسلا عابرا ياهنافاع دقفالتخا ىلملا لهانيب ناك دق ؤإ»

 مدقتابلدا لوما جرس أرب سمشلال رادو الا ع رلاميرنا اوأرىتح

 جري ءادعالا لعجوربلادعيفا ومججا جليل نام نك ىلع اوتبطاف

 ظ اذههافلاخ كلذ ىفدجتال ى> نيط رشاابءادتالا لعلزانملا هعيفو#ل جما

 ظ موف «نيفلتخما مف ممسدجو ممالا م ىلا ترضاذلامافةسنمزالا يف سين

 ههنمو «فيزملا ميرىفاب<تف نم مهنمو#هاتشلا عير ىف ةنسنلا تف. نم
 ءاوامفدق كاذلك مب رلا عرفا بجتتفي نم

 ظ مهتتسلواىرالا*نييثاب رسلا نءماشلا لها في رذنا يفارحتتفا# نمو
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 ظ تناكاضبابرعلال ماو ىمس ولا ءادشأو فيراتاردصه او لوالان را
 ا ّ 1 1 2

 ا لوايف ا_حتتفم اولمؤكلذ لثم للعملاء دب َق ةنئسلا تادّتا 5

 لوالا مث سعأ ىلع اوتشف هءاوالاو نامزألا همسنق فهم دبا ىمسولا

 | مايا ددع نان ع لو الا هضم نعةنسلا لخدم لقتاو ىمسولا م دش يف ا

 ٍ سمشلار يسع لضفتاعاءلوصنلاو تو اتيعنلا نم سدقلاةلو ل

 نمعلا ريش ال

 | ها اورلاءامعنم اريثك نال جا نمعبنزملا عين نما ديل 0-5 يت

 50 تالا إل 105 دام فاو مارا ايمساعاعسسرىزيشنا نومحَر

 0 ييربلللا



 «حادزهنكمالاو هنمزالا باتكف « 30 _«ع رلابابلا»
 لابتاو يرابتلا لب تنادا# الع رطب دما لا دالا مركذ

 فو راحسالابن رففتسملاو !ىلاعت لاةقهريغيف اهنمز وكي ام ىلع ه ريتا ظ

 موقاوأطودشا ىمرىلالا ةعشأب نا) (نورفتتسعراحسالابو) رخامضوم

 ' ةمجارالدهدملاناوالاولصوملا لصالاومدقملا لوالاهبال كلذ لك( البق

 هليل الو ةمغب هياع ه.صاأم حدملا دنع ولاق كلذكوةيهافرأل و

 «ةغانلالاقو# دمردسل "3

 مساوكنعىاتنلازا تالخناو ىرادمو +« يبزنلا ليالاك كلباف

 لاقاعا ميضعب لاقو قاط ال لكن مرغملا ناكناو حيبضلاك لقب ملو ليالاك لي

 ا قدززفلاذخاو ليولل ىفخا ليالاليق دقو * نايضغ هيلع ناك هبال ليالاك

 ها رءش ]وح « اذه ةئبانلا] وق ظ
 هرداقم هتنك تالت فروا أ |يتبلط 1 42 رلا ىنتلمحواو !

 مل بودل اوهيلعهللأ لص يناالرق .ةنسحتسملاو عاليللاو ليللاءازاب حيرلا لعج

 ْ .امىعندلااد ه ناخدبلو ا ا رابترصنا

 هللالاقو#هتلا هيف برقتلاىلادي .تلا ب دداكو مالسالا ى :.. «ليالاهيلعل خد

 ف لل 000 ؛ دجرتف ليللا ن مو 1 وهل 1و هيلع ليص ين ان ىلا |

 : لاذ هن ْضَقو ةمربب مف لام ويف نع اي .!مادومت ايا لتر كش

 0 زم علا رسفلا تول ف 5 يي رباك قاما ,قلسأ

 ظ

| 
 ظ و

 ١ سلو تبيمئار اذهو ىارلا تدو ليلب ردم | اذه سانلا 9 لاقمب ٍِس ْ

 55 !!ةءاصا لعو هقيس لع هينتتلادا رملاااو راهلا ل عليالا ليضفن دصقلا |

 يف ىلا رم هانمد قاف رعلا ةسقت رط مسيحصنأ فان لكتدقوهعدقف

 ا
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 هده تي 'اواو#سوملاو_برعملاو تدع نازنملا ف ,رخلا 3 جورد# ١

 ْ ! يهوابطاسوا ودع ةعم ءط ىلا ةعيبط ن< فنرامزلا- باقن.ل وصقلاهذهلئاوأ

 مجمع اسوايفنالة تان تسل تف اولملا لا و-روثلاوولدلا |
 دوب لاو ءاؤوطلاو- كك وا هرخاواو اهدح ىلع نامزلا ا ءاطأأ

 .ىرجا عضومالف(ةرصبمراملا 3 أنئاعحو لدللا هنأ 1ع نيش "ارابولا]

 556 ١ موجع 4 ١6 » + هاله مالا وه مزالاباتك »

 ظ «*بةل لا وة الاو ناط دا جور وءازوملاو

 يف نال_نازءلاو_ناطرسلاو- لملاو ىدملاىهوةيلّقنم ىكسلوصفلا

 لصفللا ةميبطل لصف لك ةعيبط جا ةييال :ربدس> تاوذ خيش 3

 ادع اكول وطن ةفستا] لعجز زاحملا لهانا مهضعإر «ذو#«هلل ىذلا

 د فل صلاةئمزا 0 دهفاغ رخوام جو افيصو#ءاتشلا 4 4 مزاهذهف ذاع رو

 ظ ءاتشلأ, نام زلا انليوؤ اكد انا تاقوالا ع نمنؤدتب 7 0 د 4

 ْ ةيالطلا زول كاذك كر ناك اعاوراب :لانودل ا 2 اراض

 | ١ هءولطوءاش دم لا منج هلهت ممم ةرمقلار يسع مثريتعم ناك وهب اس

 ْ ' ادكارمالظلاب 41 | وهلا ناواجم سمشلا رولوهرو نال د تاريئاك

 ْ قاوزاواا طمز فاؤاذ اهم واناكتسا ذا ؤافنوا و والجلال 9

 | كلذلو ه الامعا لضفاو امسن بيطاو انانج لوهاو الظ ىدناواباحس

 | اسأب 3 ءللأ انلمجو) ا لَم 4 يس دل روان كلا هبلر يف ىلا عل :نيف ا ةلمدك

 اين ,ولا ةقرأل فن اك ةؤالكا قءاق ه ار اظركذلا ةملا رفأأ 2 انتراتولاد

 « مانالا تافرصتم يف شاعملاو بسلا لعام دم سابللاو نكسلان ا

  «ءاملاو ءاشنلا'يدتب (عنم نذلاارارةلاوودهلااوخا امم كلذدعا# ِ ١
ْ 

 ْ 94 ءللااناعجو)( لجئاذار املاو ى 0 لاو نازل اسقالادنعىلاعت لاقو

1 



 3 عبارلا ب بابلا# « د4 #« جم) ) هنكمالاو هنمزالاباتك

 "ل -هىلاو اع | اذديا بغ تاب ل رشن واع وم دعب ضرالا موبايل

 »بهل وف يفماعوباراش راس

 رمشال اعاشه فيصملاىقال . «. هفكبءاتشلا سرغنكك ملول

 راحتلل شلرق ةىناحر ركذ نيح فصلا ل اعو [ترعل !لا تدلل عد كلذادبشدو

 ظ 0 ولذا ملاولالجالان ره سومنلا فمه نكماع مهيلع نتماو ظ

 | لاَمَف باس باغ نمبرعلا تناكو نامزلااونما 7 ىد > مرآ اروشالا بايراو

 ؤ * فيصلاوءاتشلا ةلحرمهفاأرأ شير ,ةفالرال (

 ظ !قراتوت ااءادتا نيح ن هنعلااو نملوالا فصنلا وهوءاتشلا# ءادتلف و ِظ

 | لوطلايف هئابتنا ىلا هج رف ةوىدملاس ا ا نيكفلا لول كلذ ودا لا ظ

 .فصالاوهو فيصلاءادتاو هك ظنا حد ْق ةريعشلا والك كلذو' |

 راع الوالل  كلذإ نالطتلا يفرابنلاءا دّنانيح نم ةنسلا نمي اغلا

 2 يف سمشلا لولا كلذ ورصقلا ىف هئاهتا نيحىلاناطر لاجر يف
 ! * نيفصن :ءاتشلازومسقتو ىدملا

 ] راهنلاو لالا ءاوتس ااههنم دحاو لك فصتتنم ونيفصن «ياضيا فيصلاو»
 ظ لول وهوى رلاءاوتسالا ىمسعاتنلا فصن يفروكي ىذلاءاوتسالاو

 كلالوودنا لجا نم# دنع عيردلكءاستشلا نال بح يرنيف نسما
 ف دوك ىذلاءار تالا 0 ريانا وعاملا عيد ل 2 نيعب رلاةيم 1

 ظ
 فاك في راخاو فصلاو 8 ا

 *ررش أ ةنالث انالزفع ىث الا ج وربلا نمج ارا ثالث هنسسلا 01 وصف نم

 روثلاو لما عيرلاج وروت وطاوولدلاو ىدجلا# ءاتشلا<
 سس سس طب ب بيير

 ءازوملا و



 ْ 4 رعش روس

 الدتعاف نامزلا ن زوماقو * الملا تلح سمشلا ىراما

 الكل ود را 0.0. ؤتعأو 3 اممحع كمي ريطلا تاغ و

 ا نغشاتك امل و>هلوقيفءاملاذ اك قيد ملاهل وح ملل ته :وتنأ هدأرم ا

 . ماكحتسا نمور مشاة تس ب نعلاماكحتس ا ىلا مركلا قا رياءادتنا نمدربملا لاقو

 لفشل قيلزب نيرلعللا:لولس تظل ذو ورشا ةتسور محلا ماكحتسا ىلا بنا

 اخ هيفاماذ فار يمضلاو ربشاةتس مما لوح مبضع, لاقوه«لو> كلذإف

 «اخؤاىرخاةديصقفساووبا لاقدقو

 يق رهش :--

| 

 # لاقم

 وادملا اهل نكمشملا ل فقوم ودحالاوت ع

 نولوةباسااوموجنلاب اهكاناكلذو حيامفيطل ىنممتيبلا ا دهيفو

  انهتسءادتا هجم مورلاو كالفالا ىلاعتهللا قاخ تقو ىف تريختة رنا هذه

 , افيصوءاتش نيفصنةنسلا لمدت برعلاو مدنع لاعمال ةنس تيضمدقف نازيملا

 'ل'اواوهيفتاؤقالا ىدابمزا لعدمعتاماك فيصلا لعهمدقتفءاتشلابآدنو |

 ؛هييؤومتم لارض ةماكوا ]سام اهنلع لعبا نش ملال 15 هنمملاملا ققءاملا

 | حفاتو بابسالاو جودز وريبدتتلا دما عاواالمتشوروم الا ليبهتيس



 ش # مبارلا بأآتا 9 #4 « ج(١)هنكمالاو هنمزالا بانك

 يدردلالاق اتقوواتمزدازا ل يقوهنيعبامويدارا لبق( سد كل تاكا م ميلا)

 ا تقكوؤا مال لق راسب اردنا عملا ةينيان زلم ثنتك لوك زملاء

 | ىلا اذك ةلالاناككم ويف نولوقو ليلا فصن ىلالاوزلا ن :رم تييسمأ

 ظ تدحلا] النا تاب هك و*ةحرابلازاكأولا/ةسمكثلاتلازااذافلاوزلا ظ

 0 دثنالاق دربملا سابملا وبا ثدحو#«ةمعطالا تايبطب ةمعنالا كتحب صا

 «دز ىأ ن نط قزاللا

 3 زكلادادو يفدولات بش . « .اممت يسما فيك تبضافيك

 | ارمع از ترض هلثميف كيلا لة ولاة دخ بمآ فيكو ىنعملا# لاقؤم

 ناكل مالكلالاطولو لاق#«واولا نود رين كلو طلغلا لدد نود يراالا

 ٌْ ' ةدحاو لك نات 9 بلاى تعموا رمت كاذىف اب اوارباد تر رتل لكم >2

 ظ لات :ساامو ىبحلا باق ىفاهس يبحمالد ولا س رغتن يتيحتلاو نيتظفالا نينا نم
 | هانمم اسما طةيلعاول دلما يوت امسالمعتس واف زظبايلاادسه نم

 ظ ظ مقواليللا نال ةليل ليلهباو دارااذا ليلا مهل وق سكعاذ_هوءاسمواحابص ظ
 أ ؛ةعزؤكلاو نسبا مقوم دجاولاهيف مقوااذهوهنمدحاولا لع سنجل رساهيف ظ

 ظ م مارلا بابلازيد-
 !يفةنسلا ىدابم ىلع هيبنتلاو هم اسقا و نر املا ءادتا رك ذىفزوح

 2-5 جو ربلا ىلع 2ظ2آ5آ نرم كلذ لك ا_ثام وأ-هاك بهادسلا

 لدتءمنامزلاو لما ننأر نسميشلاو ملك .قلملا .قاخ اتا« نا لاَعإ»

 (قيلنلاءرعد ىلا ومو كعصلا) ل مف ةسزالا ل واظن يرتب زاهلاودؤلللاو |

|| 
9 
| 

 ظ

 4 ميا رلابابلا زن

 دعا غم للا نمار نامشلا] تلج ايكف نسؤقلا ةتلبس ديت هيب وعبير لا

 ظ * سا ون ولأ لاقكلذلو هبيتقنا لاق« مدئعةنسملاعلل
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 4 ج()هنكمالا وهنمزالاباتك 8 #4 د١ 8 #« كلاثلا بابلا»
 دي تاور هوو ما 20511 باعآب١“بُبٌُبا

 7 3 2 7 #2 اعل 2 0 تلا

 لاقي اليل هيلعمزملا عقو 597 5 كت 000 50 للان نأ |

 #3 ةزاد ل فرات

 4: ريش وس
 ءاضوض مهل تح.صا|وحبصا « الذ ليلب ث ما اويمجا

 و رم سعاسشلا ل وقو# ةتلف نكي و ليازد لا-#رالايف ميمادارملا ناآك

 م رعش :-

 اند ناا,يفكلااانيضع * لا وطرغانل ماياو

 فيك »تاق ناف *راهنلاو ليلا ىف تناك كلملل مهتيصعم نال تاقوالادارا

 اهضايبل كلذوررغ ثالث لامي ربشلا ىلايل نم ركذدامالا ارغ ىلايالانوكت

 رهقوأنسشءام صةحوّصوو تقولاض اس رغلابدرمل#ليق#أب فرمعأاماودب

 دش او أنو ركنلا ! !زامازون ىف هؤاني ماوه عا عاؤااو ايام للزلل

 اجلا عانتماو ةرثلا حا_ةلوران آلا نسحوءالبلاديموراختفالاوانسلاو

 « لئاقلا لوق كلذكو مبياي نم ىلع

 4 رعش جس
 لود>>وةمولءمررغامل 0 أودع قفةرورشمانمأاباو

 انمايا لو قاماف#«سرفلاةر ,*ك مداقملا ضار ماضنا رغلاب لوالايف ديزل ازوجمو

 ىديعلاق اناسنا ناول ليقكلذلواذه نموبفاهيلايلدارملا راذكدلب كناط

 | ىلاعت هلوقاذه لعوامل مدق ناو قعدنا نالفانيلع مدقي مونهللا هج ولولا



 # كاثلابابلا» م 6.١ » «ج(؛)هنكمالاو هتمزالاباتك9»

 م رمش اذع 0ةرمض
 يباتِعو ىمالم كيلع لبس «» ىدنلا ف نهودع كمواتت ركب ا

 ترق ولا كل ذلواىنملاةالياالاز وكي ال نهولاو نه ودسب لاقمت ركب لاقف

 اهو ارام وا ناكاليلهلوا يف ءاج ىنعي أءافتقولا مس ملاذاهيلعركب مملوقو ؤ

 كلذليوانامناف ةركنانانا تلقواتقو رك ذيل ناو - 0 اناا
 هيلعلدبام 8 ذب تراذم دشاموط رشالد لمعتساا اذهريغال راع وا

 لدي ماللا دكللا وليللازودراملا ه ىنمتاعا اةلطم ناك اذام وبلاك لذكو |

 م ىضم يذلا 3 لات 000 ريغب هلصن نا الا كم و ىلع ْ

 #: رخآ لصف نس
 | ةركبلاوايدلاف اوداتعا امىلعدبرءايشعو ةركبامف موةزرمهلو) ىلامت هلوق

 ىلع نكساو ةنايف للال وليللاهب لصتتامىثملاو ىليللا نمهلبقاع لصتا ام

 (اريبس مادت تيخابك )هلثمو تاقوالا ن : زم هودومت واين هلا قاوقللام

 اهمرصت ءاضمتاو 0 دلارابونخ نم لعامدنعن :؟اوداعملا رانلوبخالو

 نموه سيلو تقولا لوا ىف ءاجامو رف ركيملا مهو قامافباذملا كئاو الددجم

 تاقوالواريكبتلاو ب رذملا ةولصباوركب مالسلا هيلعدل وقهنمو *ةادغلار وكي

 تاعاس ل والز وكي ركيفهركتا وركب نم مالسلاهيلعدل وق هنمو 5 3

 ا تا ليال رك ركل رام لدول ن وك مرابلا
 لوازوكي تح ةبطملا يلا عرساركتا هلوقيفزو< ب ث ابلاوا6لو
 ءادتا ابتلجنراوابتبضتقاىا ديفا و ةبطللاتركحال ا عماس و ناد

 00د رطب ب فاش مرك ر ابا « ق دزرفلا لوقو هيف دراما

 ه يسيملاةريثما جار سلا ركب وبايندشنالاق ىلع وبا انخيش يندشناو

2 (0 

 دهرخأ 2



 « ج(0)ه«:كمالاوهنمزالاباتك» #دحههط « كلاثلابابلا ©

 اناسقذامهئ ا رجا نمهيبتتلا بف مهاع ”راصحأو نتايل ناك هيف ليقاذا ليللا سن 1

 للان نمل ١ وطةليل» ازجاهدا رأا(اا,وطاليل ه-يسو)ىلاعتهلوقو#اغي الا

 ةليلنودتلا دانا لالالا 5 ذهف ذ حصا ملس :+ اديراول 8

 قي طيار 2 :لاب ىصاوبف ةليل لكيف ليلا نم ءزجلا دمزا اذاو ةريصق

 مالا وطعم انحأاو
 تويفوكلا و هممت ىا(هللاءايابهرك ذو)ىلاعت هلوقيف مهضعب «لاقوإل ||

 كيث“ اذدللا 3 انتو كتقوتقولا هيداروكمو مويلاو كليلليللا اوور

 فراظلانالهئمأز يناثلا اواءجو ةيناثللاف رظ ىل نادت ومويلاو

 هيلع لمتشد و هبعوبل راع 0 عسوأز وكي نا بجيف بع وسم ءاعو

 ىرسلان ا انماعدق و (اليل ىدايسب رساف)ىلاء:هلوقامأوهن هضامءاعولاىوحاك

 ناكسا اليل لقملوىدابعب رسافلاقولو لالا فوجيفدارلافاليل الان وكمال

 ةحراسبلا نالفؤ ءاج لو كباىرتالا [عننامو هرخاو ل يللا ل واى اةلطم

 لوقت ديك ان ىلا هيف جاتمالام*ىجمدقو ليلا ماكحتسا يف ىنملان وكيف لباب
 اعاد !ليللا لوايف تكد لقولو لالا داي 30 مس ىنعملاز وكيف تحلدا

 ظ «ريه زلاقلمفلاوا مسالار ركتكاديك ان اننوكيف

 7 م رعش وس
 مقالذيلاكسزلا يداولْنْإف -'« “ ةزرئتت نردفشاواروكب نركب

 30 0 نوب نا (اهدحا) نيبجو لععروكب ةرحس هلودف

 ظ دوك ,وليللا رخآ نمتقولا ىانيبدف 5 ةرحس لاقاذاذهريغو رحسالنركبو

 لو ,تَْبرملاو اذه لع(ليللا نم « مطقن كلاهأب رس داق) ىلا لاق ضع دك
 ,لوتاماقةناكحتسا ايش 8 اذ ليلا نم ”نهودعبو 0 ممطق كتينا



 «ثاثلا بابا م« همط «() جدنكمالاونمزالا بانك
 بيتا ىنملان الدلبلايف لقت ناك ناواذك تامف ىحاذكدلب حربا مل تاك

 أر داق هللا حرب ملاقال هناال ىل امتهّنلا ىف حرام لمعتسالدنا ادهدبشلو ظ
 ظ متتما دقذاو هلخدامم عنتما أ اهني قرفال ىت ا نع حرب ذاك واف ظ

 ىلعزوجمال كلذورك ذد ذيإلوا ناكل 0 الد دق

 ىلا.:ميدقلا

 كل ذ نم زواجتلا ىلعرثكالا اهرادمةئالايف "ا ملناو 1

 لالللا ىف كلاثماهيلعامتزواجياءار اجت >راوابرتحربا# ى ,ثعالا لاق

 اوزوابت لو حراوبلاةحرابلا محو ةحرابلا لبق ىتااىلوالا-ةحرابلاو ةيضرأل ا

 قرم ةذوخامامم اك واف تناىتلا كتلي دعب لبقتساف ةدئا ةلااماو# كلذ |

 | ةلبقلاو ةلاقلاكينالاقو هع ايما عينا لا حجم لاقولابت ةيسالا ظ
 « دشناو ليقمو لباقم اعلانك

 الع ف نايكي ورالردا هير ادعت ز اودي وج راع امد

 .امويهتلمفو مواعمت قو صوصخريغامالظو ءايضىا | زامواليل هتلءف لامتو

 ةليللاءازجا ضعل لعجاعروردقلا اذهم رصخعامزامزلا ةلججنمنادب رب ةليلو
 ا 10751 0 0 هلق ةدحاو ةليل يللا لمجو البل

 را ملال ان قاع طلق اها زميل هللا اذ( ؟نايللداؤو
 كلذك و ةلعمالل دا زءالفتاق والا نع ؤتس نينتللا نال ش يلا رب : و

 | ماوةدحاوتليل ن رعاشلا» نمدحا و لكدار اد نيتل ناك ليال! اماذا يبا هلوق

 5200 اتمواع افشل راسنا ناين هبا كداب طيف

 ةفعاضم لوط يفاماك ىا هتلي لوط فص,نارعاشلا ض رغو#نيتلياك اهم | .



 جا ()هنكمالاو هنمزالاباتك ف م« هب 9 « ثلاثلا بابلاإت

 نم هلثمو ثادخ الاار ولالا ضارغا سانلا لاو نيمو هرهد مسمف ٠

 (اذرحتمالاهريدذثمو 7 وف نم و)ىلاعتهلوقانافءأي ايالاو يلادللا ىلع 5 قذلا ||

 قامز لاءا رجا نم» زج لكيف لصاح هب زجزااو رابتلاو ليالاءاز جا مهي ميلاف

 0 هلوقا ل ده لغو ا

 تارمقم لابل قامو * تاصرملا ا ذبحاي

 (سانلا نيب الوادم مايالا كلتو) ىلاعت هلوفكلذكو لايليفانامز واتقو دد رب
 مهةاقستسا سدح ىلع سانلا نيب لقنتو لوعتف نام زالايفل ودا لمجتفا ظ

 اذكمواانل نولوةيفاماباام .امقو ب رعلا تحس دسقو # مع .اتمالاتوا |

 » اهفابعوق ول كلذ غاسبو اذكم وو '

 4 رخآ لصف 2

 نيصمسس

 2 تنضم دقوهيفناىذلا موي ةليللةحرابلاو اهيف تنا ىتلاكتليلل ةليللا لاقي. ||

 0 ناك نم حاريلاهلصاواذك لمفا تءرامهنمو تضفن !ىأت حر نميهو 0

 ١ ةحرابلا هنمو لازىا ءافخللا حرلاّقيو تضم متفلاب تقرب ءارفلالاقو ا

 هتمن ىلا الو هسفنىلا فاضي ال“ ىبشلان الىلوالا ةحراب لامي ال برطقلاقؤ |

 ه حراوبلا -2 داأ

 نوكي نا زوجمالو لاناال ينمع حرباال هلوق ناانخويش ضعب «يركذو» | |
 يتحح ربأالءاتفل ىس وملاةذاو) يل اعتهلوقةل الدب ناكل نم حا ربلا نمهلبصا | |

 هناكمنف حرب. ملوهون فلا غلبي نا لامع ناىرالا(نرحبلا مم غلبا ||

 تيد اهدحا لطبو نييجولا نيدسه دحاىلعالا حزبالنعتست اذاولة ظ

 اذه زواجتا ال ىل غلباىتح حرباال ىنسمءاوج يف لاتنا نكميو رخآلا ||
 اذه وقيرطلا ف ذه ناكملا اذهلبا ىح هتمن توك ةلموعساال وقيرطلا ||



 « كلاثلابابلااط «ه» « ج(و) هنكمألاو هنمزالا باتك

 اةيلااماو روجمال لدي ومس نا نا ةانجال راهلاو ليللازاكا فشكي ىذلاو

 عال نافذ نابل ناكاذا لونا الو ىننآفليللا ناك اذ | لئاسقلا لوَقب ظ

 .(يليبسف كلذك ناك اذاو «راهنلاو ليال الكا ىتميناالانيفرظ نان وكبال

 5 وىليللايف تع كلذك ىننافرهدلا ناكاذا لوفتالاثكف سهدلا ليبس
 تالا وننأك انهو اضناي تا اذا ىرابم لجرو يلبللجرلاة يو

 ةدناو واعوأا زونالو رجان لثملامفو لفاف

 رهشمى اف خبتملا ىلا ىتم“ ه : رهن ىتكل وسلب تسل
 ركشا نكل و ليال ! جلداال

 مجىفلاها هلثمو لمعتسال ناوةالل لع تممج امءاكف لايلو ةليل لاقو

 عمج يف سايقلاو ةيليا ريغصتلا يفاولاقاذه ىلعو لهار دش قوهاعاو لها

 اوماس مهتكسل رمج وءارجج لسشم مف ناللوللصالا» ىلإ لال ءالل ل
 عج يف نيغو ضِ موف هلثموواولا تان ءايلا تان سبتليالثل ءايلا لع ظ

 ْ « تينكلال وق نميناكلاهدشناام و ءانيعو ءاضب

 ليابللا تاكلستسم اهناءاضا ٠ ىتلا ةشئاع ن .اردبلاو كلدلو

 ||هنمو فاح ليتاكت زمهفلالا تيلوالف ءايلامدقو بلت ىلايللاداراهناف.
 ه قار ويحل هع

 نالف نواوتمهارب الا ةليللاو مويلا مركذىف نومسوت مهما معاو ف 1

 اعاوهفالخوهمويلاواذك لعل والا سهدلا يف ناك وءاسورلا نمدعي مويلا

 ىنمي(نودمت امةنسفلاهرادقم ناك مو يف)ىلامتلاقامونامزلانونء
 هرعاشلالاق و"يشىمدمنامةر وص نمهيلاراشاام سيلو ةمايقلا

 بيوان ها دعالا ىلا ريس مويو « هيدباو تام اقمموي نامو

 د



 روعيسم ٠

 | ةموايموةمواءماماف ةرهاشمالا لوهتالبرملانا ةديبعوبا « كح و , ْ

 | نهرالا قا مماف اممتتجا اذا ءايلا و واولا نكك ماوي لصالاومايا.و اول

 ١ مهلوق كلذ ىلع منام منعناالاىاثلايفلوالا معدي« اواولا بلت نوكسلاب |

 ظ رك يل لغيفامم الت يموديس |
 ْ ا ىولو ىوك ل صالا الامل هتيولو ايكهتوكاولاقواو هيفي اسلااسو ءابهيف ْش

 ظ محلوق لثم نمز ارتحا منام عنع نا الا ىلوقو ةيبزاو ةيزما مهو كلذكؤل[

 5 واولا عاطل : نماولدباو فيءضتلان ماو رفف ناوود هلصان الن ارود 1

 | | هك ورب ودم هلثمو هنمأو رفاملثم كتل نمداعلو او ماغدالا اوءلطولف" 1

 عاواوامأ |
س يف فلالانءةبلقنمميوب ور وسام «ىرئالا» :

 ٍ | هورش واي ملابو رثا

 لامعتسالا نعزانذاشفةويحو تويضاماف ةزمحلاو فلالامكحابيفواولا |
 | يللا وراهنلا واحلام ايف م. داع ىلع ضوفرملا ب ابلاب لا ىلع نانتربنمو

 * رعاشلالوقاذه لعورمودرهماو | |

 ©4ج() هنكمالاوهنمزالا باتكإي « ٠٠١ه إظ 4#« كلاثلا ايلا 7 ظ

 «ةليلةليلواموراموهب رجاردق اذاةلب الاون ءالاقت :دواهلشااموا

 ْ لامتو عرسه هو عومسملا ىلع سابق ىهاعاو برمعلا مالكن متسيلفاعريشاامو

 | او دتميلف مزا.ال اهعيجيفواولا نولاهازمه كويجاذاةيؤزوز طل لس

 | يش كلذك ناكا ذاوةبنلايف ةتاثةزمملا كلتوةزمهن مناتل دم يونو

 || ليلاو لايلالاة بف سنجلا ف لخادلا فالتخالل ممجت ذنيح كنالافالخ

 ظ سه: رعش قتل ظ
 ظ رمعنل اب دي. ريو ليل دب زب .# هرمضلابانكله أ ةرادنرئلاالول



 « ثاثلابأبلا» « ه4 » «ج(١)هنكمألاو هنمزالا باتك »

 أ مهيلع نو نمل يسناو ) ىل امن لاق ازامهتلمقو اليلهتيلا « ىعممصالا لاقط
 هل 3 ا 1 عا و » * حابصالا ف الخ ليالابهل وفا لدللاب ونحتمعا ]

 ىانيملظمو نيحبصم مبياعزو رعلاق هناك لاما ىلع بضن هعضون(ليدللا 51 ظ

 | ناك ناو لبالا نم مالظلاهبف ىذلا ءزملاىلع ليللا عقوافمالظلا فنيلخاد (|
 ١١ لاقيوةليالا كءيحا وماويلا كتئجل اه ةملالا ءازان مويلاو» سنجلل ةميقحلا يف

 أ تاكذاو ليالا لوامالظلاب وقم لاقو#مالظلا ممواليل ىنا امالظ هتبنآ

 || ترغلاةالص ىلا سمشلا وب.غ دنع ئاامالظ هنأ مهضعب ىكحو ا رمقم 0

 ١ ىذلاتةولا هلمج هلاك و بوم. هاكحام دبور ا ده وٌليللا لو>دوهو ||

 | رمارامنالاةيواحابصمع نولوقب اكامالظمع نولوقيو لينا ناش نم
 دقتاو « ليلالطايغلا طاتخمليالاو * قدزرقلالاقو ءالبل هليلو ليلا ليلو ظ

 (| باقف مويلا دارا هموبيس لاق * يبلا مويلاوخا ناورم ناو * لضفللا |

 || «اقالطا ميما قلطاو افيفنيعلا ف ذح لب ليقوميملا مدسقو

 أ تاتكلا نرءمضوا اذه هيلعيلءارقتقو ىس رافلا لعوب اانخيش «لاقو» ظ

 ْ هبارقا زرابب لطب هبادير لاقو 5 رغتساف#مويلامويلا يخ |ىبخس ةيشاح فو

 || اذهيفوتقولا كلذيف ظفالا اذه بحاصو هوا مويلا مويلا مل لوقتو |
 هنيعوءان هءاف نال داب تيرغ ءارسالاةين ايف موب مهلوقو اضيا باقهجولا ||

 [( *ماشلاب نويلاب ايو سمشالمسا حوب ىنابا !قهلثموواو
١ 
| 

 ا نا ىنعا ناوسمن 7 زعلادبعأمحدع ةديصقىفتايقرلا نا هركذ«دقو#

  ةفادقن نايمه «لاقوإلامدر هن افجو دغت نويلاب ابي * زيزعلا دبع ليل
 ظفا حن مقتشناعنوفصب اعاو لياللامذ# اليال اليل بسحم تقدصف#

 ءايهد ةيهادو لللظ لظ موق كلذ ىلعابيلع اهبنيو ةئلابملل ناد فوصوملا

0 



 « كاثلابابلا» < ب « ج(١)هنيكمالاوهنمزالاباتك ف

 | ريغابملع لعلدبال وةملاعاملا ىلع تلد ةمكحم تناكذادهاشلايف ماسجالا | ظ

 «دهاشالو ك ردياالرملا ناكذا اهلامفا |

 ظ كلذانل دل,+اوزجسلاو دهاشلا ف ماسجالا ىلع توملازاوجانلد يا »|

 م ريغ ىهمايشالاءذهوملعب ؛نيلاعوةردقوةايحمنيرداقءايجااوناكامناممناىلع |
 .مدقلاناكال و # م«يفابنم الدب اهدادضأ ثودحو منع اهلاوز زاج ادباف

 يي هنادهاشلا ةلالدب بجو هيلع كلذ نم ”ىيشزوجال ىلاعت |

 امسج نوكي نا زجم ملامسج هملمت 2000 فيلاتلابدهاشلا يف, با ناكالو

 .قدص قب رط كل ٍدك و دهاشلا ةلالدي الاف نعي الخ 0 نا! ذب جينس

 ئىوتجالا كلدب فرعول ولّقملاةهادسال وةدهاشملاب ف رعب اله يال لس رلا

 ,كلذفرمبال وتا زجسملا تاب الاب ف رسب اعاف كا ذكن اك اذاو هيفاعيمجسانلا ||

 مهملعافهيلع ىئاذلا لمحو دهاشلا صا رابتعابالا

 أ( تانيهاذاع دق لاةنابدحاو مدقلان ا لع يخلبلا ساقلاو.ا «لدتساوإ»

 | نماال و.هنمديال امناصانه اهنا ناب دق قب رابااذه نفثدحي نماملدبإل

 هاطخشالفميفكوكشم هادغاماماو دحاو هاو انيق هملمت كل ذلف دجباو نم

 نمةلانقفوو هلهسام لع دوم هللا وبابلا 9 أ هي ب بيرقاده وليلدبالا

 لوصايفميدطعدرلاو مهحماقم ةراث او موئاطف حرشنم هقيقحتاندرامقيقحت
 مناضر عاشيعس ةلصو هتمعن ركش انعاز زبالوث بمو*أبعورفو ممواعد

 ه7 ثلاثلا بابلا وح

 يهوأمب قامت بارعالا نم لوصف ىلعوراجلاو لالا ناس ىلع لمتشيو ف
 هفورظ ظ

 لهي لوالا هه سس ا ا 7-١

 ٍ | يمرس د



 «يلاثلابابلا» #« +٠ » #4 ج(١) هنكمألاوهنمزالاباتك 9

 ا بولطمءزجمبالهناو هتلخام عيممل عرتخم ىرابلانااذه نم 4 بجعاو ف |
 املا هلع ا و وماقامم مواعمهداكشت الو

 ع :!لق)لوق,ىلاءتةللاو ةراجنلاو ب شمل اوراجنلاك كلذ ميج توكيل

 2 ءعلازب زملاربد_2نكلذ)هلوقىلا(نيمو يف ضرالا قاخىذلاب نورفكتل

 ةدملاو ةنيبلا هن لا هئما رك دا دا معلا لهاو الاكاذ لهو

 وهكلذو لماك ريغ صقت:موهوالا "ىبشملاءلا يف سيل هنااونيوةحناولا

 فصوبالو هببشي ال رهاق ن ا هب ىتنتسال روبقمهنا ىلع لياذلا |

 ه قلاهملايفن وكنال ق ا :اوقلللا 3 فود اهدح لع هبافصب |

 -ه( رخ لصف جس ظ
 « هلبابلا عضوامفاراصبتسا هب ف راملاو هيف رظانلا دادزب

 أ ديحوتلابةفرملا يف لصالاوه فئانلا لدهاشلاب لالدتسالا نا ملعا ١

 كلذ فعول هنالةدهاشملابالو لمعلا ةهادب ف رمي الءاسجالا 0
 نإ نمملعامفرعيناًايبتاعا وهودهاشامفاو وتس هذ ل ءاجتبإلا

 ةد_هاشعالاع ”ودح لعاب مكفتالاعا وابدلع ةداضتملا ضارعالا تقاعن"

 ثياذا وايهبشن الث د نما دب الفءاسجاالا ثودح تباذاو ماسجالا ظ

 امل هبشمريغ ا قياس هباو ثداوملا هلحتال ماسجالللمافلا نا صك لذ |
 «هلذيبشم ريغ ثداوحلاو ْ

 ظ 58 ىماسجالالاعفا تاداكىحرذاق هنام اسجالل هقلخ لد مط

 ةح ما جالا نا ىلع انل دب لايف ةلعاف ن .كت ل كأل.ةك ن 7 ولاماوةللاعةرداق ةيح

 أذ. اىلاعت هللا لاف! انتاددها اهدالا اهدا ان فنا دا احلا فال 09

 َ كتلك ذأ 32 كافل درت اااع ايذوكي داع تج ؤفر د يسد لع



 4 ج (' هنكمالاو هنمزالا بانك «ا م قاثاباإبا»

 ظ اسود. ًايشتلا قام نازوح الو ناسي :ءال و مسا نلنا نهج ايم |
| 

 اهضعب لمع ع ا ملا ويا نأ ,ءالل]وغاموو رم منار تاف ١

 ١ اذا يقلد ىنعم اهمدافأ مس م ظفل ليس اندم اهي هس نتن وكي و لطم و

 ١ نالط وهبالطي يف لوذلا» دهدقف كلُدرلغدَمو لبق دبراذاوأم ضعءب نع

 | نوكي ناكلا نامتدرانا مهيلعن ديمم غل عنا لعنوان 0

 ظ 0 :« يهد سيلو مسجلا, ماقدنال ناكسلا دجو يل مسجلا دجوبمناونكمتلا
 ظ اوك ترانا 13 .ارهوج ناكملل تدراناو حب ومفهسفن فد وجو

 ناك اي اناكم قلطملا ناكلا ىقببو ةفاضالاو هيلاةيسنلا وه.هعافتراب لطب ىذلا
 (هتش . كاردالا ال * :.شلعقلا-1١دببذ ذ مسج هيف سيلو غر املا ءالخنا وهو

 هفن 3 نا نكعامزاكم نوكيذثنيح ناكملاهاولاق نافههروصت مولاالو

 || «هيفنوكينان 0 تاءرشلا لاكم هاف بتارشلا نم ىلا قولا

 | هبارهلاو قّنلاانمه واذا هروصتام لكن ءالكلا نم انمهو ير وصلو

 انضياو لص ىنعمىلا ى ضفال غراف ممالك نال هم رن ردقال امكلذو

 أ ةالملاو وفطتق ةفيفخوا بسرتف ةليقث نوكتنا نم ولخال ماسجالا نافا

 ظ سيل, الدنا ةطقنلا نوكينامهمزايف فيفخالو نيش ع مل

 ْ /ناءالخلاينالا كرحت الكر تملا نأب مهلوقل ع مهمزلي د ةليقش

 |١ كدرحت الفامث اد نكسوا هداضي 'ىيشدجورملاذا ردتسالو ادبا كرحت :

 اع د2 نع ال1:1يف كر 2 اذاواةك رمت بجو كانه ٍبب الذ

 ىذلانا !ولاك ناف ةكالذك ةذالتا نآل زج نود ةبجن صتخم الو تاربجلا

 أ ىدؤيو نوللا لبقي ءاولا ثاب موق طقسا ء اوملا وهعءالخ هيم_سل ا

 * نيب اذهو كلذكس زل ءالملاو توصلا ظ



 د كال 2 3 « ج0د]هكمالاو هنمزالا باكو,

 نع ا يا روصت مأطخانروصدةءاشدلاب ناكناو مهن اغمالكلاب لفتت لغشن | ظ

 ١ *« ميتجاس < و م,تس أمم 1

 ناب نبأ 0 0 ْق نامزلانأ ني ةطنلا ضعن # ركذ» |

 نمءزجو امل طسلاو طخلاك هئازجا َة 1 7

 ةمامب دجو يسيل نامزلا فت ا انيلع ىف سيلو لوقلاود دصلاك هئاز
 دره متل :م رياثلاو لحمضاو ىشالتدقهن«ىض ملاذا 18

 وهةمل اين الاذا هنا ز> 5 ءزج ا حصص س و

 كشياتسلوأز> 5 نارك قعر نا مْرلا نم ءزجب سيلو نين امؤللادح |

 ١ 0 زج نوكيناك هلك ةييوبل هلارادةمز وكي ناوهعء زا ةئيمح نأ ||

 هلك ٍبسانم ريغقالسط الاىلع ءزجم وت.نااماف رثكاوا لقاواءزجةئام |
 ناس 0 البسانمر دق ىذن#ت ادى الا سلو لاحم 6

 لكلاهب عسعا رايعهردق لمي تر وب مردقهلدجوواو يضاملاو يب الا

 هه وج فن الان كيلذاو "يحل نمو حدب امةقاك 0 وج بسد

 سيلف رادقملا نمىرعي تاز وجال 'ىيشلا نم ءزجلاو الصارا دقمأ|ذ

 ظ دوبي وصي سيلاذانامزلاةشلا لعمل ناك ونامْرلا نمء زين آلا ||
 اامجو ال ثرح هعاط نوكي | ولا رجا ض.بالوهئار 5 ةماعال ْ
 ٍإ 0 ا وللا ةلمج قدلب نأ لاا نُذاهمم ل اك هءا ا ١

 ا دود و لام نافتايكلايفءدمنازثامم سب افااصادو>ومريغ نامز اا ْش

 ْ تاالومملا نم“ 0 هل ءوووا فص م هلقساال يذلا وهل هب نادرا ١

 ا ١ ناكناف اي احا كسعاو لق 9 مو يف 20 دلاوه شتر امزلا م لوقو 5 :

 : ! عسنا ريغ نمد 1 ردزكدلا عباد فدعلو لبق 9 اهلاءلوةنادإلا ظ ئ
١ 



 « ج (0) هنكمالاوهنمزالا ب باتك » «4 د « يناثلابابلا»

 سيلو ر دش ملواتردقةدملاوه قلطملا نام ها هن ؟ !ذا او تيا يفد ١

 نايدمق لاق هيف ل11 لب ناك_-11 لعاف نكمتملا الو هر دةم ىل ةدملا ةلءافةكرحلا ||

 || هءاعاقذاك ولدنال مسجلاب اعاق سيل ءالملا نال نب هو ج لب نيضرعاسيلا بما

 مل ر 1! نالطب ميرتلا لطب 5 هبالطب لطبل

 هءاففاضالااماهل «ليق * نكمتملا نالطس , لطر ناكملا نا لئاق## لاق ناف 9 ||

 انءهوتولانا ىرتالاالف قاطلاماف نكمتملااذه ناكم ناك اناهنالكلذك ||[
 كلذك و همدع,امودعم هيفوه ىذلا ناكملا موت ناانكع : ملامو دمم كلفلا

 ردقتلا ريف نك مول ةدمردقملو لكك ةطسردقا ل ناول

 || نالطب يف سيل كل ذكفهس ترب دقتلا لب رد ل ىذلامويلا كلذ ةدم نالطب

 | تن دقفرهدلاو ةدملاوهىذلا ىَتملانامزلا لطب امهيوكسيفوا كلفلا ||

 ةماعلا الو: ناكم ىلا نياتكم اسالك ذا نام النا

 * ن ره وج انزكيتا ىهبفضرعالو مسج اذااسياف ْ
 نم نامزلاةميبط لاّمف مبضعب هانيكح ىذلا هجولا اذهىلع «دازو ]

 اهمدع زوجال ثيحاه رهو جيف تابثلاةوقواهت اذ يف د وج ىلا ديكان |
 هةيلز اةراق يه لب ءابتناالو العدس الفالصا ةمودمم طق نكت واسأر ظ
 نامزالةدمت م اذاالا هرهو هل صلخبمل نام زلا ءدعل 2 وتملانأ # ى ا 3 ظ

 لّثملا ىنفيوهرهوج موزلدكاناممدع# وو فيكفهسفغ نامزلا هةدملاوأمم |

 هتانكمملاب همدع قاحلا عوصس فيكوا هيشالتو هم دعروصت حيحصلا

 ايركز ناو لثوالا ن ع اناذب تايازالا تابجاولا نمهدوجوو أ |

 ظ ' مما نيد و و مهع ءانركذام لوح هجادح دنع هءايذه ىف مو ب بربطتلا ظ

 , الاف داصقت ماب مل امىلع انسادق ذاو مهلامبان لمج كلذلف مهتاغ غلب الو



 ١ ىناثلابابلا» «دوم»ظ « ٍج (؛)هنكمالاو هنمزالا «

 2 رات عاطل وتلا تايضتمم ن وهفاننلاتيقمودروألم نست را

 مولا نيج رطلاو مه جوع الو لوس ظ

 ةملظىلاةماقتسالا وديح وتلارو نمزوجراحلاو ةدحال ا 4 نولهاملاوإ»

 نونفو هوجو مد اسفاور وفو ودايدزا يف ددعيفةلالضلاو قرف درعا

 طيلخلاةوايفغورطاو 1:|ةلقوةيبرتلاو ةباضنللا نمتناكامر ليقف ترسفدقو

 ' ةوابغزموا فالالاهجو نمو !فالسالا ميظعت 0 روةرواحلادبح و

 د ا ل حاف كو انقلاب حا صلسنو ةيعادلا
 نم ةعدتبملا فئاوط ىلعو مييلع ةغلابلا ةجا اىلامت هللو تمد لوطو

 ! بلقنب فيكه سفن ىلع يفاسجلا لعيس ومنا وها فالتخا ىلع ةولصلال ها

 ' ءالللاو رهدلا نا لثاوالا نم موق نع ايك اح مهضعب رك ذه صالا هنافدقو

 وهو الا لقا_ءرم سيل هبا كاذ ولال دتساالبل وقملارطف فنامئاق

 ا ىمدوجووبارقلاو ءاعولا لزم ما سجال" ىشدوجو هله راستوو

 30 نمنوكي ىذلاالو ىضمىذلا انتقو وهسيلانتقوناو رخآتلا ومدقتلا مل

 ناموق وادق و#*دادتماو دعب وذوه“ ىيشلاا دهنا واهني ' ىبشوهلب

  ءالخلا لب قالطابكلذكر مالا سيلاونام زا وهرهدلا ناو ناكملاوهءالملا |

 ظ حطسلافزاكملا اما ومسجلاهيف ن وكيينا نكع ومسجلاهنمالخ ىذلادمبلاوه

 ىذلانامزلا نءهكرحلاهنردقامو,فنامزلااماو ىوحلاو ىوامخلانيب كرتشملا

 اونظو نيقلطملا ىلا نيفاضملاناكملا ونام زلا ىنعما وف رصفةردّاريغةدملاوه١

 ا ونكمتملااذهناكم وهفاضملا ناك | نالادج ديعب مهن. نونلا واههامجا

 كرحتلا نالطيب اضي الطب كرا ابردقملا نامزلاو ناكم نك ا كيلا 1
 ذل ا ااماف هةكرحر دقموهذا دودو

 نو



 00 تعم نع در 4 اذ _ « يناثلا ب 5 :

 وخلا الاهات رعبال يتلا نامل ة ريكا ةمح نالاشا بالو 1

 نم وتلا ة ةبج نمي هالإق نا امأ وةلامالاميملا لسل..دلاسجو كلذو

 تازوسملا را__ظانمرثك !ىنلايف سيل هءالدساف اذهواضياىرخا ةبجإ |
 لاب لعلاىلا اهب رط يهنلاربخ نردكي ف يكف املعافة كح ىلع لدن الت ازجتملاو ||

 ركن اناف مدع اهف وانهاههيلا قررطلاو ىلاعتهللا ةقزعمتوج وا 5 ددقذاو أ

 ظ

| 2 

 تم 222222

 *ن ريحت هاو ديلا يل 0 ظ

 س2: لصف 1

 2 امللاو ةريلاو ة - دل اعمل ةبالث لالفلا عاوناذا 4 للعا »د ْ

رعمالو َىقيَمح لعانمدحال لص النا ىجعش ٌقالط الا ىلع 5 1 الاف ١
 ةف

 ْ اقملاقتسلو املاسفنلا_:ركسالرطاوخونونظ يه اعاو نيق ىلا يضف ْ

 نولوغامحللاةنامومفادم (هجولاو) «زاجعو عسو: مولسلاب اهناتمالو ||

حاالاو ا وضقادَمف مامات نلخاظاسباو علق ض واخ ن نعمت رك ذام
 | ا ولانصت

 0 ذلا رافمكلا ىف ظحاجلانامعواركذ ذدسقوذانعىلع | 1
 هيلعهنلا بص ينلا

 «ننشناممتاايخيفراع !ويلك مهنا لسوهلاو او :

 هيدان لداطلا ا وأ | نأ يف له زؤمح

 ةعاملا املق نيسإلا ددسلا ىلع زوجمداننلا ئشا لاف هيل .نضرتعاو:إ ||
 تها ذم ىلعانك د قوانشا نم لمن نحنو كلل ذاريلع جصيالف ةريثكلا |(

 اعاؤ انسفنالنييذاك الو نيدن اممايداقتعا لاح ىف نكن ملانااهداسفل اهاننكرتق |
 هللا لص يىبنلا هروظا امفاوماعدةرافنكلاكئلواكلذكفلالدتسالا انك

 ه-ةدصوهب ود لع املالدتساالاا وك رب مهنكل تازجعماهت ار وهلاوةيلع ّْ

 اهاذعامن كلو مصيدقتاسوحلابللانان ومز نيذلا 84نوريحتلاوإ»ف

 تامل نا هن رط :رط م: اعمالكلاون وفق و تموهيفز وكاس نيج لتملا د لاعب ٍ



 « ىاثلابابا» .«دوح» 4 ج() هنكمألاو هنمزالاباتك»

 | 5 ؛ هفككشتلاانن. كاب ال رورض نوكال ةفرمملانا ىلع لدي يذذلاو هيلع 9

 جرخملي ادلالص ايف ةهبشتض رتعاف ليلدي'ى .شلاادقتعا | الكهناىىرالا ظ

 ْ ةرورضلاب تناكولو ة هه. .ثلا كلت لحم ةجحح تبث تح «ضيقلا كلب لغلانم 1

 دما واءرش او راصأك ملسلايفادحاو ام رشمباكءالقملان اك وككشتتلا نكي ل

 سائلا وب كتاو ةروولخعب كيسا بلععااذد نابفمهيلع ة راش نأرإبلا رايخايف

 ْ «رظنلان عادل وتماحلوا عقباعا و ناسالا لءف نميهو ةبجا و اها ىلع

 ١ هتف رممهلل | انقلاكدق نوكيا نمولخ النيلدت_سم ع« نوب دادغبلالاقوؤو ْ

 ١ هيلعز وجال !داغازو ىردسإ يك بط قنا يما يك روانفاك كر وكي الول |

 بجامةاعا مشل رو هظفحم زل .امعييضت وه لامهالاناكلذيفملاقتو ||
 | .ةلظؤدم هزل الن اك امل هل هال امن اله ريغلام طفح نمنانورالا هناعارم |

 ةيحاو هنلاب ةفرمملا نا الو اوتشف ٠ .اضيااولاقو«اهانفلك, ملاذا لامهالا | وعدام

 مناف رميا بجي اذاف ملا ركش ب وجو لعنو من ران !انسفنا لع ىرب نم

 ا كش
 | نالال( تاق )ربما قي رط نم ىلاهتمدقلا لن نازوج ' لف لئاق لاق ناذإ»

 فتراردلبلا نءريملا اك هب ريخملاب ملدا ىلا ماسلا 0 لعربملاا

 :عالقملا انجاح ةهرلا هده نم اتناول هنااتملع دقو رابعمالاو ؤ

 ناكل ريما قيرط رطن لي ناك دلو هب نب ريا رابخ | ممامناص مهل نايف نوكشي ظ

 اعنبا عال ةوأ نانالاق. نمنإب ا و مئاصلان او ءزنهربخنيلقرفال ا

 نيخلالاحن وك, ناز ودي ال. الةدهاشمنعربخ ريخلا ناك اذا رطضي.اعاريملا |

 هل اوهيلعّما لص ينلا ريك لالدتسالاق رط توي وفن نموةرو رضع

 ْ هناا نيل ردج!لوقلا درب لئاقلا ال ةيااهذه نم هلال سنازوجالولسو



 0 ج(د)هنكمالاو هنمزالا تاتك 0 # ١؟6 ٠ 1 ىاثلاب ابا د

 ! مل لمفال ةدلاو ءالخلا ىنعانييلزالا نب .هوجلادوجو رم هينا

 لمفتمالو لعافال هوج لمعي اذاُهالاو هاناهللاز الذ_خ الولف لاش ا الو
0 

 .نطقاروف نمةلءلاثدحبملو ةدسافلاحاورالا ةلابقةسدقللا حاورالامضيلو

 هقحتسم يطعااذا لصفلااذهوةرمالو ىو دجهيف سيل ايشركذب و ةفاالو

 درومهدروم نكي تاومبم الك فيخس هب طقسرام هنمربظ لماتلا نم

 # مهيلعجاجحلا

 املاعو هلوانالادحا ل , مام لامتمب دّهلات ل نمذا#« ىرالا »

 امحو !ذواكشف ةوكموا حصمياملكلعارداقو هدعن وام وك ىو ءا.شالاب

 ِف هلودب الامكحو هيدارا نم "ىيشىفهريغىلا ه.ةجاحال اينغو هن ةفاال

 بجاوو نحو هامالا لمقال لب هنم ىلعاوهامىلا لّقنتفهلمشو هيناياملك
 تانفق نع لح ذهل قاس نهفات دام هللا هته كنا اوضة
 الصامل املا عدم ول مدقلا نا ع نا بجاولا نمزا اك اذهونبق وازملا

 ' ةرهاظ نكيمل هءاذزال هناا ىلا لص وّوأ هدوجو ىلع فقوة.نالاحتسال

 .هلامفاقب رْط نسهاب لا مهصيدق"ى ءلانا ءنئاو اياك ردتتسسالو نال |

 ' دوجولاباهاببسمل ةمدقتم تناك ناو بابسالاو هناذةبج نم هنابث اصب اك

 «حوضولاىلا قبسالوقملا فن وكذا متتعالف

 قيرط نمهيلا لوص ومس وس.هلاملاملاا ذ_هتابشلاءلاف كلذكناك اذاو
 سانلا لك دقو ةثحامملاو رظنلا قرط نمهمن اصب 0 و ةدهاشللاوكاردالا

 لقاملارداقلا ىلع بج الةف رمملا نأ موقمعزف اوفلتخاو ىلاعت هتلابةفرعلا يف

 هلع بجيالو هيلع 5 ةقرمملا هللا همها .لنمإلكفهللا+ املا ثدحا ا

 ردقتالاالاو كل يقتات .1 هال“ هديا 000 نال تامع



 م ىثلا بابلا » « 4: » 4# جم هنكمالا وةتمزالاباتك »

 قيددتلاد :ءاهنع برع ونيقنطملا ناكملاونامْزلانا نول وق نذلالا وقأ ظ

 || مهقرف ميوندع"ى جب "ماع مالكلاو اهسفابنامئاقنارهوجءالملاو سهذلاب

 ْ ا 5 انكواالا ا معز نمةوملاو لوما هللابل ون 3 علا

 .: ه قرف عبرا

 أ ةداملابىنعي ام عما ولوق نذلا (ىلوالا)
 ٍ ش 5 0 ا

 ةءالفلاوةداملاو لعافلا 326 ىلزالا نازوعدبن ذلا (ةياثلا)

 «ةدملاوءالطاو؛ةداملاولعافلاهنانوعديئ ذلا . ( ةئلاثلا)
 ظ سقنلامماعدا زةيال ىبطتملاا نأ زندمح مهعيعزىتلاةةرفلا (ةمبا رلا)

 عهايذم ة هس لزالاددع غلبف ةمطانلا

 اهو نالعاف نايح اتم ن اناءامشأ ة ةمّخ لزإ هناك مهيهدم رشوو»

 سنن وك هتمىذلا ىلوحلاوهو ىحريغ لعفتم دحا و و سفنلا و ى راسبلا

 ناسا وما ةنرالل ءافالونادي>ال ناتاوةدوج وماءاسج الا ميج

 || ابايصخناسالا ال و طالناب ماي ديلا قيطتال تافارخىلاةداملا وءالخلا اهو

 ] ورس هةحابال ةمكيللا مان ى راسلان ا همعزب ايف مولاب |بليثع باقلا الو ظفالاب
 | ماتلا ل_ةملاوهو سمشلا ةصرقنعرونلا ضيبفك ةأيحلاهنم ضيفو ةلغغالو

 بلا و رفا ويطسمام رامي 7 ونلا ضينك ا دن سلا صحا

 71 ىف ىلاىلو. 0 ت رظن اذاو 5 تئاعع د

 نمسيلاىريغلاةاك اذهو ل< م ىركلاال ولابجمتمأ ل وقاو ليي تيا

 ةيلعلا ثودحل لالا دوجو نم هدقتسيامو ةسجلاءامدٌقلا ىف هنايذه بئاجملا
 هتيم يي ششيعع

 تاب 4



 ي ح(0)ه:كمالاوهنمزالاباتك » م« وم» « ىناثلابابلا »

 | انقاوذوكي نا حاصرام وهو انامز ن وكيام لسيبق نموه هل شمت لغتشاو

 0 كلذواسأ ركب اوج يف جرخمامكل رتواضيإفوةسيإلو ىتمبا وخي

 ارهشدلبلابتقاوادما هلمفا الو طق هتلمق امو لدللا موةورارنلادمزءوصيا
 «يهل وانن وتاتكلااذهباو ١. يفدارتسامم ريثك ىلا اموباديزترجهو أ

 ظ اودلولا رفالتخا ىلع ممالا نافان ركذامةةيةحناك ناو نامزلا نا لعاو ف
 هوجو نم قامت ماوعالاورورشلاو مايالاو ىلايللا ىذه تيقوتلا ف

 ؤ
 ٍ يف رداو تادعلار رق هن نمو تا راجتلا يف ةنو رضملا اق الاو تاللمامملا

 2 >انلاو فلاز او رضاحلا يفريولا اقل ال راهلادام .اوتاعارزلا

 اسس سل سس سس ل تمسي سيل سستم ' .اعلحتلا بايرالاذتشا نمو فلة حجو فاول ةماقاو عماجلاو

 : ا لم مهاد يفدذخالا ىلا اوعدو ةدابعو برش نم ممدنع هلع ضرتفا ظ

 .ةداملا ىلاعتهللا ىرجاالو ةلبقو تمس نم هيلاهجوتلاباورماو ةلفانو ضرف
 ا شيعءاخرو بدجو مصخ لدنو دمورز>ودرو ردح ثودح نم هيف 3 |

 كي اوم اي
 ظ ةموبعد هورامطم 0 ل

 ا قاع 1 الار 3 58 ل 7 راهن يللا تاعاسدب

 أ هللا كوقاوا صنم ىذلا اذه زاهاوسات ىلا اهوننس الواه زيك

 ظ ظ «ريغال تاقوالا امهرابنلاو ليالا نام زاادب دحدمب للدهلاوبا 8

 | .كلفلازارودريغورابنلاو ىلل ريغ ىش نامزااناا ويزن ذلا ناهلعاوو |

 ظ ىنفالو تتويفال اميش للا قاخم ناز وجمالا ول 62 ضرعالو م4 س سيل

 0 2 اخ ناعم 5مم !تتواىخولءالتاقوايفاللاقامقؤتقولا ْ

 ا فقل اح دو هوقلاع ادهو اف كلذ نيبتهو ض٠ ن 0 ءاهذعب رخ دانالوا



 «يناثابابا» «04: < ج(١)هنكمالاو هنمزالا باك »
 . ميكملا نمل صح وان رك ذام لع مالا ناكاذاو 4 فرصننو هدسماشنو | 5 .٠ م 2 1 2 .٠

 لايعتسالا ىفناك اماو ريخت ممم اوهيفممناداعنم ريثكر بظ انيام ىلعتيقوتلا
 «لجاوهبنال ثلا ىف ولوادا را لعو هلا رعلاف ونا ظ

 .هيفلاتنا حصير هادارلاو تقوف لصحد مف لصح ىي خمثداحلاز ا «لعاوو ه9 ظ

 م ووفر اف وراوانيغامر زغاتم واهو لبقهتقونأوهنءر +انال ا هيا ا

 ا همم ثدحه يادي رانساو طقفدارملاوهادههتقونأو هعمثدحالبحاصموا

 ثداوملا لوا ابروصتولف هيلادوجولا يف جاتجاوا٠ةبسواهلانامز ىحس“

 7 أها واهل قباسهبا هسيفلاقنا حاصلا رم ولا نلف ادم رتخادقو
 ناكل هريذب عبت . لهيودحدمب ادرفم يف هنأ انروصنولو 5 ثد .ةواذهو امللوأ

 اهدا نامنالا لعاردأت ىلامتهّللاناك ذا همهوتو هيف لولا اذهريدقت مصب
 «هدعب و هليقو ةممهرأ. .ءاوا

 ١ ليفتسمو ضام نام5 :لا ماسه مسن لعفلا ىوحعت 3 لوق ىنءم «ادهو 7

 تقولا: رايق لوقلا ةؤم طةسقف اذهىع مالا ناك اذاو رضاح

 ظ ثداوح تاينأ ىلا ىدالت قو ىلاتف ةولاجاتحاولهباو تقةويفال 7
 ْ نابهل.ثعو ض..ماسهذمب عيكازلما ردشت نامزلانالاقن :بافاو ادي ,اممالا

 «كيدلادب . رف ت قو رجفلا علطورجنلا عولط تف ةوكيدلاد رغلوش ل ب

 تو اهوةنلتم ل ءايشملاو نيلدلل ا-ةةورا ص دي رغتلا نمدحاو لك نافأ

 ةصوة.اتقومرخ ويلا )يامل اه اعلا ة دس ع وا ع واسدع او
 ا هدح فشكو نامزال ضرعت.ملو هءاتةوماذه لعجو كلذ ىلا ةفاضالاب | #““ “00

 000 #ثتدحح ماعدبزجءودنز جمح ماع تدجح لاهي أك اذه هطبضو 1

 ه.ىناامزا لع نيد اذهو هيفاعةواعا| ساو نيجحلا ريغماعلا زا رهاظلا نمو»

 لتس | و



 #« ج()هنكمالاو هنمزالا باتكط» »14١« هب ىناثلا بابلا»

 أبيسح لعد ال ةك را اوهوهريغب دم ايم نامزااو ه ريغل كمي ددعو سفالا فام

 ىف ن.دوجولارخ آلاو لوالا لجا نماددعراصامتاو !ممارنواهمرثك و اشيهو أ
 انمهواذاو نامزلاانهوةكرملا انمهوت اذاق رخو لوا هيف ددملاو ةكرملا |

 ةكرحالهبالاهريغ نودكلفلا ةكرحد دعراصاعاوةكرملا انمهوب نامزلا ||
 ددع نامزلاو لاق *هنءرذصاوهاعلاكيو عرذب و؟ىثلا دمياعاوانم عربا

 ظ ل.علاودوجولابال+ولاو ةوّدلابةنمزان وكيف ريثك موتلابهنالادحاو ناكناو ؤ ْ

 هلرق نال نامزلادح يف لب دهللا فا نع ءمسافلاو اهاكحام برقي «ادهو د ؤ ْ

 ىنغم ىلا عحر لصحاذاتاقوالا امهرابتلا د« ١-لا ناولاءذالانيبام ىدم :

 'لزحاوي 7 ىناظفاناكنا ورخاتا ومدقتملاب كلفلا ةكرحاهدم,ةد.«هلرقا ظ ظ

 : كول داب سيئ نابزلا نال عزا هربلاولاق ردنكسالانا ىراالا ٍِب رغا و ٠ْ

 ريغوراهالاو ىلإلا ريغ"ىث نام زلانأ تميز ىتلا ةق رفلاو«ءاهتاالوءادتا الو ظ ْ

 , ةدحالملا لعد .لكتسالا عنا هال ييردؤل ومس سيلو كانلانارود ْ

 « ىلاعت هللاءاش نا هم علاء ارو ىلا ل وتلا ع ل ٍْ

 رودي كلفالو ىلامتم دّقلانم تلصح دقتقولا نع ةرابملانا « ىلعا» |

 مون يف) ىلاعمت لاق ة رف ةمايٌقلاتاقوا نع اضي ا ربعو ريسن جوربلاف سشالو ٍْ ْ

 ١ هنس فلا هرادعم ناك م 0 )يف ىلاعت لاق ة يصو(ةنس فلا نيس ه رافق | ] ١

 ةمص يق ى أ" لاق و[ مياة م رالاو تاومسلا اخ )ىلاعت لاق و(نودعتامم 0

 كلذ عيش ةيثءالوم ةركبالو (ايشعوةركب اهف ميةزر مهلو) ةزإلا لها 1 ظ :

 .اهروص تام واه لاوحا ىلع ىلامتدّلنااهردق ين امم. ةتقومتاقوالىرجا ]

 لثف اهيف ةرودّملارومالادام ١ بسح ىلع رصقاو هام اهنمو لواياوهاماب ]

 هئلابوهف رمثاتك رع هموؤوم و هراد_همو هدماوهتاغ سوفنلا هنررش ع د5 ّْ

 ديشي . بمب.

00-0 



 . «قاثابابا» «ا4.» « ج(١) هنكمالاو هنمزالاباتك 9 .

 نع كنولثس) ليزتتلافو ج ا تيقاوممارحالا عضاومو قالا تاقيم أ

 رمل قروش اعلا و(عملاو سنان تيقاوم ىه لق ةلهالا
 لا ياعاو (تاجاموي يال تنقا لسرلا اذاو)

 ادب ثبسلاكلو الاف هنافصإ نيب يقوم هبشإ لب ,دقنامزلاو#تقومو

 ب ' نيبيدقو «ةين آلا ةمججاو ىتدالا سيما كلو ةكيداثلاولاوشو ناضمرو

 || ناب لكلا دست دقو#نالفةءالو تقوو ليفلا ماعلا ةكديلا ف اضن نير

 البل هتلمف كاوّدك ة ركن نوكياع ا كرو تقلا نت

 « اربسش هدنع تمقاو الوح هيلع ترايو

 ظ هترزوايشعواودغواراموالياهتلمف نولوهت عاطمتالاو «لاصتالا يف وه
 | نالًأطخادتف هنيعب كلفلاوه لاق نم لوقاماف « نين تاديعب و ةرصتاذ

 اي ناموا وال لالب!يفةزيكةننؤالا تاينلو لالا ةريبك كالنآلا

 لد نم لو ةهفللخ نهال انمز كيك ني كارما ورشلاعو لقطتي
 ءازجاو انامز تناك تمههواذانامزلاءازجا نالنامزلا يه كلفلا تاكرج

  كرحتلا يفكر ان الو ةريدتسمةكرح نكتمل تمحو اذاةريدتسملا ةكرجلا

 يلو رحتملا يف وهانتبلا نامزلاو اكل رحتملا هيلا كل رحت يذلا ناكملايفو

 0 :دقمت ناكم لك ينوه لب كرحتملا هيلا ك رحتي ىذلا ناكلل

 2 رخخ نم عرسسا ىلعالا كلفاا ةكرج ناىرتالا ةكرج نم عرس

ْ 

 - سمس سس ل سمس سس سس سس سا سس سس سس ا

 نوكل ىتلاىهةميرسلا ةكرملا نال نامزلايف نانوكي الةعرسلا ا 9

 «ريثك نامزيف نوكت ثلا ىهةئيطبلاوريسامز يف
 هده هاا زلادح يفلاقهنا 0 :كسالا ٠ نع قاحسان نينح 4 5 م ظ

 وهو هريغدم ددءنيد رض لعددملاو لاة«رخاتملا ومدقتملابكلفلا 7 رحاهدمل ظ
- 

 ام



 «ج(د)هنكمألاو هنمزالاباتك » « محط 4 يناثلا بابلا

 .ةغراما طنا قاع |

 تي نامزاهيهاميفلصف ريح 0
 ا وهنوط الفالاقو كلفلا نار و دوه نامزلا نا ءامدتلا ض..« ركذإ» |

 00 سمير لاو كلفلاةراؤُطّدَه هل رحتمالاءلاةروص .

 .م.املاو اى 5 هبسانت لاوقالاهذههوجوو ىتخمو: !كيذ مينو ا

 تاقوالا اهرالاولي الاناولامف الا نمن امىدم زامزال نا لفشل لوط ْ

 مجم سيل و كافلا نارودريغورامتلاو ىلإلاريغ'ى بش هءاموق معزو هربغال |
 ْ امقف تقولا ىنذرالو تقو يالا. هللا قام نازوجم الاول ة من ضال ]

 ام لصف زييس
 ه4ره ل

| 

 - نع 0

 ظ رخا. الو ضعب لعاب ضعي مدت عصب متتولاينذول هذال تاقؤزأ ١

 ] «لاعاذه واف كلذ نيم ١ و ضع نعابضعب ||

 ظ بجيو ض.ب ابضعب ثدا ولا رب دهن ن ذام زلا نيم كنا نطسب كال ١

 || كالدلوريغال ثودحلاباهر ال نثداحاءيج تقوملاو تق «ولا نوكيا ظ

 | كليدلادرغ لوقت كلبا ىرتالا لاف لثم مثيلا مدسقلاب تيقوتلا حصبملا

 أ وكريم كيدلا هي رتتتفور حفلا ملط لود و رجفلا عولط تقؤوا[

 بطاخدلل هءانيم و رخالل اتةو ا رغلو رحفلا عر

 |١ تيوتا كندزال رخ”الا لب 100 رغم بسح للعاذم وهودح

 | كلذليقامتاو لامفالا فرظ نامزلا نيب وحنلا نم لصحلا لاقو»هنمدنال ||

 ظ «تاقيملا اهو نامز ينالا و ناكميف الا مقيالاننامفان :ماعش نال ْ

 || وهذاتيحهل تردق*ىيش لكو نام نأ نمرادقم تق ولاليلخلا «لاقه ||

 أ (مولملا تقولاءو.ىلا)ىلاءتلاتتقومورفةناغهل تردق امكلذكو تقوم |

 أ|ةرخ لاو ( ةليل نيعبراهيرتاّتم متف ) ىلا لاق تقولا ريصم تاقيلاو

 ل ل ا تشين: يسال 5

 تيب سس عي



 « ىناثلا بايلا» « مط < ج(0) ةنكمالاو هنمزالا باتك»

 .هايامحلاعتساو ليصالاو ىثملا رضصقور صعلاو ليللا قسؤو سمشثلا كولدو

 كلرق برغل كاذكو ذاليصاو لاليماو ليماوهن تقوالاي را رنصم

 ا ليالارطشو حابصاذهيلعريسو نييتبمءأسم حايصو ءاسمو حابصو ٌؤدهو ْ
 ؤ

 ا مملة فدنملا و هريغ ىلاون هم الان ع ردا عام

ْ 
 | ىلاو ت> لوخدوددءال تم ىلع : لوخدوزاباو تءوذنموذمونيحياو
 ا

 ظ ىتلادقو تاغالا نم كللذيفاءاعرو لياتنلل ءركأل وقو نمزلاء مسا ىلع ىهتنملل
/ 
/ 

 ' ةأدهو ادهو نهوو مالظو رصنمو ةادهلاوةمتءلاو تانابريغمو ناب ريغم

 | دقيحوهيف نوذحلا_ءرمالدب نيونتلاراصوهنم فذحاماذهوذئمو.و

 ظ ظ موق كلذوامل برعلا ةيمسلو عوبسالا مابا باقلاو تاعاسلاو امر ىنءع ظ

 | سنوما سيمخالو رايد ءامرالل وابج ءدالثلو نوهانيناللو لوادحالل ؤ
 | للا ريس م,ةيمساو نهوملاو نهولامهطوقو رايش تب الو ةبورعلا ةعمجالو ظ

 «سواتلا 0 سد و داس الاف سر رءنال ْ

 ! ١ بني راو ف.ضلاك ةنمزالا فالتخاورمقلاورعسلاك أك اال مل رقو#

 | ىرهشرحلاب ميةيمستو بشعوا جاستن نماسبيلابسنبامو ميرلاو ءاتشلاو
 ئ انيحداصملا نم مغامو حاقو حاف ىر,ثدربلابنيفوصوأ | نيروشلا ورجأن

 ' ميعدش زعراوتلا و نالف ةمقووزالف ةفالخو مجنلاق وهخو جالا مدقمو

 ' ماياواهدحاواموءانالا وميزهولرللا نم كنعدمب مهل قو مويلا ىلع ةمللا
 «نآلاو ناوالاو اهني لصفلاو عوبسالا
  اريثك واليلقهل.ةومرجم ل ةواحم كل وح مهل ومك «نامزلاتافصو»

| 
 ظ لاثلاونيملاو ندلايف هعيسنلاو هنمزالا يفيسنلامهلوقو اريصةواليوطو /

 ||تافص ]وس تيحشتفاءأ هس دس دم
 ل

 ١ تامدةلاىرخىر4هذهو زودعملا ماياومادقو فلخو لفساوىل_ءاو ظ
 ٍ مات

 يايدو
 سينام



 «س(0)هنكمالاوةتمزالا باتكإط « بط «ينثلا باباط
 3 56 2 ٠

 وكم سن كوش نأ 0 ومو كرايمدبزومرك لادم ظ

 انهو جرار كرللاترابلج حرش ركنا لاا يماباسلال
 نو دافؤرظنوك:ىتلاىعاع ال :كمالا تايقيم نمريثكلا بث انبايف سدنو ظ

 ىفئابماسساب ثعفما تادحألا: ترالزامزالا فأب املأ وامادودم ظ ظ

 ىتسانالاب هبشاناكلاهنوييسلاق كلذلو صاخشالاو لا نوداممضتلا ظ

 «ابن نيابتنواهيلا ىهتتندودحو الع تب روصابلف ظ
 مليا رحلو نوال فقالا ةليالاو مويلا_:رامزلا« ءاسا نفط ||

 ءادحالاو لعافلاو لءفلاك ةلمجىلاةفاضمذاو سما نملوانملوأو سما

 /عوب ماو ناكسملا و نامزلا ف تقوو هدو نامزو رضعو طقوربللاو |

 مسا جس

 ىلا ةفاضمذاو لبقتسملا يف داودغو بةحو ىضمامف ةنسو ماعوربشو

 مول تاذو افرظالا نالمعتسالور أرملا تاذوة ص تاذو لعافولمف

 ظ لبق سيلو كاذكو نيب تاديمبو تامفرب الودعبو ليقونافاو ناباو

 «ةياعاسءاسا نمالو نيب تاديعب الو نام رلاءايسسا نمديعب الودعب و

 'تاديسبورخاتلاو مدعتلا نا ديفيدعبو لب ةنالق رم تناذ ب كلذك ولا

 ريه-اناورهذ ىرخوءاسموذو حابصوذو نقعض كلذلو أرتصمدعب مج

 هيرض كلوتك ةرملاو رهدلا نم'لمو نترادجالاوناديدللاوناوللا#

 ةفرلاو تلاوة بج ولاك داتمرامم كاذريغو ىعرلاو ًلغال رهدلا ف اسازاكامو'

 ركبوزساول ةلدللاومويلا فارمناكامسدسسلاو ساو عبرأ رلاو ثاثلاو
 ١ ءاحضلاو يون ىلع لوري وهو ةركب رار

 سس ١ . يسم سس لا ير اسست

 سسسيسس إب هت
 تم مس ١ سس مس مع اج ص يل يم ميسوم م ميييسس



 # ىناثلابابلا 7 «دسإ» «ج()هنكمالاوهتمزالاباتك »

 ظ 1 *سوا لاقو# بدع نه

 الصوت يقرم لوط هيلع ايام * اك رخصلا هر افظا تلكا دقو

 1 ىنمع(كنر ن ذانذاو)ىلامتهلوقهنمو«هملعاف ىهاظ ريثك اذهو قيعأ" نع 1

 ْ 0 لاراخا نمهسيلا مضاع لك و بابلااذه ىهتادقو « «لا عا 1

 ٠ ىذلالاثأا ىلع هع و هيدعواعءافو ملا اه ريغو ودل اوهيلعشا لص
 || ىلاسفنلاو سما اه اين ىلا ةجاملا تناك امرايتخا يفادبجل ال يناهتططخ |

 || قافتسلامم ريثك تف ىلع لمان ىندا مم هن ةناعت-الا نكعادح ملتح قوتااهنيبلا

 || باٍلاب لثتشم نالا ناو هقيفو نسح و هللا نومي كلذ كو هئارظن. نما

 05 نمل اربح ملكت نم ىلع درلاو ناكملاو نامزلا ةقيَحيفءالكلاو ىتاثلا ا
 »ليك ولامعن وانبسح و هو هنم برمتأم عولب لع نيعيهيوقو هلوحهللاو ا

ْ 

 ٠ْ سي( يناثلا بايلا زهوبس

 ا كالو ليوا فوط مسن مو ناكلاو نايل ناهد اظن
 ا ا ايدل تايا ا لاق نو لع درلاو لاسفدلا فاط ناعيا

 ظ لاوقاةباكح وناكملاو نام لا ةيهامركذ لعل متشل بابلااذهو*رخاوالاو

 كدي

 قالا بايام
 ا( نىك -ايواينم ديانا لاطاو مرلطبمو مهّمَع اعف لئاوالا

 7 12791 1013512-22 10 | هال دوت تناك اذا افورظىمساعاناكااو نامزلاءامسانا# ماع مج

1 

 ه.اعتعق داكن ءا.سا يه لل, فو رطب تسيلف هن وت نذل مد منافاْفورظ 2

 | نان وجاب احم بل عم كم كلوت كارلا نايك هيي لع

 6 ا
 كلامك 0000 روس 00 )امم هما مواد 0

 هلل ادع 0 0



 #« ج(١)هنكمالاوهنمزالاباتك9 «١+ه «لوالابابلا»

١ 

 ؤ (ايجناوصلخ)ىلامتهلوقىف مما هن فصوو جان ىذلاهدارو ليف ىجنلا

 ١١ كاذكناكاذا :(لودع) ىلاعتهلوةيفلوءفءاجاكدحاولا ظفل لعذاك ناو

 7 عر ولاو ىعلا ة ع جل 1 الرذنلاو ريكا وه سلا

 ] لاقو(اونمنذلا ىلوهلا) ىلا: لاقدسحاو ىنمع ىلولاوهلا ولاون وكانت 9

 ا هبا طالخلاو قيدصلا هلثمو يجالاكلدكو(لاو نمهود نم مهحلام) 0 ,

 مو هك هب اذه هجاا وناكموقلااماذاىنا»هلوق ةو منج اهب فصوودحاو كل

 ظ

 ظ هلوةوهريسكت ترك الاب ةفصلاهبشةفغراو فيغر وةش :؟1و تي

 ناكاذاو ىص رلاو لدعلاب فصواك ردصملاب فصو ) ى ودن مهذاو) ىلاءل

 أ همالكب اهع ربخم يتلا ي ناقل ا ماكتملا ىلعف يفاعملا ع نعاناين مالكلا

 كد اج راح اذه 1 مههالش همالك ىمعي أو نتا نم ةلازع ناك الاو

 نازوجيبالو انثرصنو انظفح مئاق وانرومال ل وتمىاانيلع ليكوانلو قاما

 اناوقامافال هيليامف انتفيلخو انع تفاثلاوعاثل زيك ولا نالاعل راك لا

 ل 0 ىش يف ةلكولا نم سيلفاَنلا لعاناكو
 هااكلق الكوت لع ,الو ا :لع ليكو هللا وةاناف كلذك ناكاذاو

 1 ' فاكتلاةيننا ع نمافاو ةةاناو لعام "يي زاج فيك 4 ليق نافإ#

 هانى لل ةنقلا ةزيبكلاو نبكنلا هل وق [كيله زا نا ىلع هزيجي ال فاكتلاو

 ظ 0 اعبي رثكيواينامملابدر فت كين ابملا و ىلا لاو ريبكلاك

 || ىلا متو لمتلبراقلالوّمف كلذك ناكاذاو ناابثالو زبامتال ىتح كراشتو

 ظ 8 والع ىنمع (اردحتو هنتميف ىذلا لمت ) «لاق«دحاو ىنمعالعو

 ْش 50 رعش رج  «لقوا

 مسمرتي [برحلا ةحوولو « اننا نم ىرامبجستسمو 0 .:
 تس سم



 « لوالابابلا» م #« ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك»

 | مان لثمملا ىسماو ظقيتساب ل ثع يذلا حببصا هلثمو اريصب اميمسادسحا هللا

 م * تنال ريلا نم هلمجي 1و لاز اع حربام هيوييسرسف 4 دقو ظ ظ

 .انيلامجريىتح نيفكاع هيلع حربن نإ) ىلامت لاقوهريغ نيب و ةرابع لمجام ||

 ظ كا غلبا تح حرباال هاتفل ىسوملاةذاو) ع مضوم وأ ىسوم

 | نالؤلباق ج>هلوق مفادل حاربلا نم لعجولو# غلب !ىتحريس لازال ىنملاو

 'لوقنم مميعانتما هاناقىذلا اذه حرش والبت اك كيوم يفتثلا

 ظ «هلوةةمرلا ىذ لعاودرىيحاذكالاديز لازاملئاقلا ||

 1 ل ةخانمالا كانامبا)جيجارح
 .اصوخشلازبالى ا ةخانم كفن ام حبج أرجو هاعاوانه منتمءانثتسالااولاقو

 10 1 قاتل لسباق نم يمر سنا وورتكلا لعالا لع ديعدربك
 القتسم هلء جيو ربملاوءدتبملا ىلع لخدب امن وأي نا نم هجرخم هناك كفناف
 ا لعوةل ا يفالاهاوق لذعالىنملانوكي ؛ و ةماتلا ناك لثم هلعاف

 ظ
 ؤ

 اذه (تلق)دنسورخذ هنأ ىلا هن هللا فصو نا زو# ل ا ف6 لآ اقلاقناذإو

 ظ كي ؛ مدقلا فصوادنعز رود الهميم اةبجن م.م بحجيالاموا زاحمالا اوك

 انا كلذو مهل هيفامس ريصيفةخالا بابرا رابخاو نبدلا لها مالكيف رثكاذاالا ظ

 ا تقولا يف نوكي 4 ولو بسلا هزرحو ايل رخد.أم رخذلا

 «لاز لال ا تا مما هلايفو ى فأم

 ظ
 م مايالاو ره دلا بنا ىو لام || قر أوطل ع -هرخ تالا فدع عتسلاك

 | ىفا يفاذوف هما دديلا ةجاحلا نال هللا ىلع كلذ زوجي الة رطلا هده لبو ظ

 1 لاعتمهللاوه ررظ ظ هيلا نافالاةنسلام وهف هيفحلايف دن فلا كلدكورخذلا

 ظ
 ظ (ِتاق) ىلوو ىجن هاب هللا فصوب نأ زودب لهف# ليقزاف# ةفصلاهده نع

 ١ 5 ىلا سوماق 4 سلا ةقانلا م ردك 00

 مللي ملل نايل خمص جس



 «س()هنكمالاوهنمزالا باتك » 4 معو 4 لؤالاب ايلا

 . هبال عمفلا هيلعزوحننم لع ز وحامل حرفلا نال حرفلاب هللا فصوي الو.

 حرفلهبا] ىلا متهلوقكلذ لعل دب «رورسلاكس يلو مومذمدل دانتمكلذمم ظ

 ناذا احيحص اهانممزاك ناورابلاو راسلابهفصودهلامتسسالةءامو(روفش |

 ا «ةلوطو هنمسربب ومءايلو رست ىلاعلا |
 الغنا عيظتتسو لفن نا هن.كع هنا ىلاعت هللا ف لا ناز وجيفا «ليقناف ||

 ةقاطلا نال لعفت ناقيطيكل :وقالا: :”اج كلذ 0 تاقز لعفينا قيظيو 1

 ْ ول وطلاوذ)ىلات هلوةو«ناس الا هدصق : امف دبا غارفتسا ٠ْ

 1ْ * هماعاف دحاو لوطلاهلو لؤطلاوذىنممذال. |

 , هدتبلا لع ةلخادلا تارابملانماذكلمضديز لازامرئاقلا لوقنا « لاول |
 ظ ًادتبمزاك ىذلاوم ديزف كلذك ناك اذاوثدحلا:نودنآمزلاذيفتريلاذور ْ

 ظ هلق لقتسس ال ًادتبلا ناهس .لقتسالو دعب مربملاو هنع را ظ

 0 قئلاف 0 كة 3 نام نئادافا هنا يف ىس ماومعبصاو ناك لثملازامو. ْ

 هل ةنأوخ نم ىفنلا فرحيردصامو تاب ا ىننلا ننال تارنالاىلاداع هيلع. |

ْ 

 ظ
 ظ
 ١

 .ليازلاوالأبزو ةلبازم هتلازلوق هيوببسلاقو كفناامو قفامو حراما

 * تقارف مهنس تلزو '”ىيشلان رب ايما |

يز لازم 9 أه نازوحي لبف# ليقناف د ظ
 كيزات تيب ا يل و هل مالكتا مظقد

 الفقتلمجوريملاو ء دتبملا لع ء خامل تارابملا ةلجنمهتجرخانا (تلق) ||
 ظ لسا ا - ال قرافنو هلعافن ىتفتسامان ]

 / هلوقاذهلعو (ةرسءوذناكناو) نار هلا يف هاو ثدحر سفنىذلا تاكا

در الان نا !نادريدقتنال (ضرالا حبان افريلاعت 1
 ىدعت الحرب ال ض 

 كل : وقف لمعت 0 رظنوكيي هي د كاي 3 |

- 
 حمس 8 4 اس ديمخسسساا



 « لوالابابلا» #« ٠١ » «ج(١)هنكمالاو هنمزالاباتك

 "اند كاما و كبر مو تاكا مر ءاسدك(تلق) ظفاحو بيقرمتا# تقصو
 نونذتسل مو"ىجبي ملت فص يف مم لعافلا مساءان نك هدفا امون ل ظ

 فنا بجي هفصوف كلذ مم ولامعتسالا نع بهذيف ةغللا ىف هش نع ”يشثلاب

 ا ن رقيق مركتس اممسيل طئاملا و ىعارلاو سراملا ةظفلواعركن وكي.

 كف هنن رماممو طئاعاب وا ىئارات واس راحات لاقيف ص اضتخالل |

 هراهشال(نآرقلاملع نمحرلا )ء ادق تاك ناو مامماي هللا ىف لئاقلالوق
 اياطخ لمجي ام نيب وارابخا له ام نيب قرفلان ا ىلع هءنيفرتسحلا تافصيف ||
 مجرتملاكاب باطخلا ظفاف كاذك_:راك اذاو#سهاظ ءادنلا فرحردصيو |

 يطب رحم و لاملادك*وبامتافدصلا نمهعمر اتخن | بجي ةقافو عض مضاوتنع َ
 «ب ويلا مالعهنافص ا ممأ هيفنح مامهب ثنو ْ

 | امل ةغلابملا يف ةد 0 ير 2 ظ

 ه«ريك ذتلاة سر نع هتمر طحن 0 اتلا ةم الع ٠ نم ظفالأ يف لص

 ناضسللا طايمح كن انلا هنم راع نا رتقأل اعدم ظفالا اولعج مالو /

 يثالك و لاةفةفللايف و و قينجنملا مهضعل فصوو *«ناينثلالا |

 | ترفخ هنمورتسلا نم هبال هللا ىلع حصي.ال هانعفريفخلااامافغاراجحا تلمح

 وهو هيف يح هانممو لامعتسالا ليلقّللا فص تباثلئاقلا لوقو *ةارلل |

 لاك نال هلع ا هيج دف ود مورو مهو ةو» فتنع سيل ىذلا ن كلا

 ع هللا ليلخ مي هار 1 مهوقو#ةللا هادم نالذفلاالا ديحوتلاىنعم

 رفا امال و”ىيشن هللا صخخمنال ميهارا ليلخشالاقالو ايضا ]

 | هللا فصويالو تحمل يلعالو للملا ىلع قشاعلا لو مارت لوى هيلا ظ

 00 راو ضان رع : ىذلا 1 3 ولاالو د1

 ا :



 40 جنم الدوم هزالا بأ اكو م «0و «لدالابابلا و

 0 وقاماف *هارحم < ى رح نأ نم4 م هببشاامو مو ديدش يف منتم 00 1

 ١ ىمس ةغاابلا يفهلثقها رح ىرجامو(مهمهللارخسو) ( م ”ىزمسسةللا) ظ

 1 زجل لعيلل درا ف ناثلا سيال 0 رع وةقتاطللا وةساملا ||

 هلوقوو ةبرخسلاو ءازمسالا ءا زج ممزاجب ىنعلا وهلثم ىلا ىرحادقو ||

 «ةئيس نوكيألي اثلاو(|لثم ةئيسةئيسءازجو) ىلاعت
 هيلع هزيجتف هن رخبسلاو ري جسما و فت اهلا ىرحي لهف# ليقزاف » ظ

 اةفالا بابرازاىرالا س اقنال زايلان الكل ذزوجبال/تاق) اعاسسا ||

 هلوق اذهلثم و ةءرقلا لس وءاجناو نجلا ل سزوجب الهنا لك

 تالف :بانمُس نماعاتماو(ترالاو تاويستلارومتل] 0
 ًاهزواجت ءاهناا#هل ةازاولا تناكذا اهرقوا اهسمشوا تاومسلا جارس

 برات و تفاتخااذا فيكف تافصلاق فاو عما ده روظحعاماروامىلا ||

 قيفر _:سم هيفا ومنتمامماعن الا هلدا رااو# ميحر وفيطل هللا قمه وقاده ٠ْ

 طخسلاو بضةلااماف «فوحلا ءاليتساو فاقلاةقر ىلا ابعوجرل قفشمو ||

 كلبملاو كردملاو ىلاطلاو ءاضرلاو ضبا ل و ةهاركلاو ةدا 01 دأأ

 اروصتبجوالا_ميجناكذا ناكمىالا_مدحيتللا اولمفلاتافص ىر

 هلايغوا لعفلا عاتالاباجم ماواةءاناوا نيف 000 0

 5 املا تدامل لالا ف اه دح ا ولهن ا ىلع ا نع تفتاكاذكت ناك اذاو

 * اممهفوصوملا

 بنا كل ذوال(تلق) لج يف ال ةداراانممقتنازوجيلبف 4 لسيقناف || ٠»
 | | ىلاعت للا لابمفاو لع نماملدبالفةرشابمنعةبلوتموا ةرشابممهتانلانفا. |

 | نيرا ورع عارهنابهللا فصونازوجب له( ليقناف )هابفالسخي ْ 1



 أم لوالابابلاا» < 1 2 2 ؛) هنكمالاو هنمزالا باك ف

 *ةئيهلا ىلا مجرب كلذنالاءشم نوكيهيف ضاع ع ظ

 نعهل سي (اههدحا) ىف نييجو نم فوصوملا ىلع ى رج دق ةغصلا نا مع اوإ» |

 ْ هتاغرصق (ىلقلا)يفولز ما هلرتقو 1ك وك ىد اديتسسابو (ضاعفتخا

 | 1 7 ادلب الزم دو يما انوثتك كلذكل والا وملودفدف
 || لف ازطب لز لاق نأزجإ كلذ و دوجومرصبمىلا ىدمت ار صبم ظ
 3 ا فرصت ىأركاوق اده لع واريصب لز

 ْ عنتم ماك ا رصيملل رض مهنادنراناواي؟ ارهلالز ملت اق ماعدباهيدمرا نفوق

 || هتامجنادمصلاكلوق اده قع وءاذرح ومالا اوكي الكلزدملا ىراانال هئما

 ْ .دصعلاودايعلا نمهتلادمصلا نموهتاقزأ و*ادمصهللالزي 0

 ظ 'مركاوهوا ءرك لزب لاقيفزع اهدار رك هلثمو«ادمصلز ملاقنا 2 !

 1 ملاعىن و : وكي م 8 هلثمو#«لعفلا تافص نم 1 5 0 |

 ||[ تاقملآو لعفلا 0 نإ لمفلا كح هنا هب د هرأ تاواع كلو ل لاق

 ْ منام منع مليت جم ىلا: هيلعى رجتا مافذب زاملاو ا ٍط 0 ْ

 | دعب الاومرك الاف مركالا راتخحلاملاسبتلا ناف عرشلاولوقنلا هيدا( ير

 || هش وا سح وا لمعي هناب هفصن نال انتساخ كل ذ و دعب الاف هيبشتلا نم

 | |1100 طاقدلا و همس وشنو يقرا نطقاا تح ورطعسو
 ظ « ىلامتهتلابق دلي الاطوصختىتلأا

 1 رثامضلاىلع ملطم وبيع بيرقو ىوجن لك دهاشودما شوه لل نانا

 | قا ارود 1 مالو انوا ازا افلالا هالله يغار هاك
 ْ همم .-لادوصملا نم سنتا الولل * الامىلا امةرا 0 اصلا فا: 14: 1

 | ىرع ةفميفىوقىرجا اذهلتلو وملك هه ريغ س ؛البام اعلا



 _ *جا) ) هنكمالاو هنمزالا باتك « >5 م «لوالابابلاو»

 الار مدت ل وع دصتلاو ص ١ ىلاو 0 سنجنمانوكي |

 اتيمس تناك الف اح ملل ساس الام ىلا انه رشا 0 1

 ا مهو هكاذ_هوابيشن بجوإ اهتئيهالو هتيسنج بجوال اعأ املا ١

 هغلايمال نآء ءاننو ةمسرلا ضم يو نمر و ميحرامافهروك دمو مولعمو لثا 3

 *«ةحاملا تفدا فاد هيلا ةمرلاةتتحو

 هدب ا ميدعلا م 0 ئدلا مسالا وه ن - رلا نا« مهضعب ر 1 : ؤ

 ركذو*ةماملا نمر هيفاضي|اولاقو#*نمحر ةمليسمل اولاقو الل

 ضف تلف دب م سول او هيلعهللا ل يب 0 ا ظ

 نوكي ناالاىمب اقكلذك ناكاذاو ةماملاب ناك ىذلاوه نم مجرااام نورد

 . نم هئيه فل ا هنث .ه لعاملا ىردقف» لبق 5 نافعا ميف ىمس ال ىتلا يه هللا ةظما

 هتئره فلا 2 ار تدعكا أسلاةئره فل | هع .ه هلانم لئاملاو عاجل

 تكااسلا تمشى ىذلانوكسلاب (حاتيهتمااجاعاول وت تقال

 رم مك مدا ناك اذافم الكل قرع رحتملا نال فلا تاك راابو

 ل .هانوأر ايا ن ميلر 7 0 هلآ ماد لسن ناريغ نم ىهنلاو ا

 *اهييشنالكتموا

 كلذ نماكشزال ريصبلاو عي سلا و ردام |او ىلاوملا ءلاانل ]وق اذه لعوو# ١

 مل لال ةدهاشلايف ملاعلا سيلا(لاق ناف) ةئيهالواييكرالواسينجت بجوال

 | ةامحلا لور ناببتثد الن زيلاا م 2 ىللاكاذكو هضعب يفوأ هيف أ

 ”اناك واوا دام ول دنع, نأ_,يتشيفا لذ: م تسل ها كا اف ْ

 7 ىلامتّلا فصو نمن وكيلا م «زايق( لاق ناف' 1 0

 | هروح ل نكلوا 0 ولاا ل 2 وه سبل (ل اقر هما اللا و ا
 هاه دجحت ١ ةسس ومسمسم هوس سس ييصسس ب يميسسمسمو صم م



 _ < جم)هكمالاو هنمزإلاب انك 9» ؛ « _ 4 كوالا بابل »

 ١ تافصيف مد اصتقا كلذ لقمو كتأ ارودت ًاروكلأباو تناو وه تاقاذا |

 0| ديو تار !ارنلو ةياعلالارهاو ةرخ الاروما .:نرمانتع باغام

 اا ا ترف اع يانج مك اع كادر ىلا" ضرالا ريغ ضرألا
 ] ظ زل لل رار اهيل لغو ايدرتسال تارايعع
 #« هدهاشث امي

 ظ عنتمأو اعيمس هللال زب مل لبق ىتح مميمسلاو مماسسلا نيب  لصفلااماف ا

 | هلدبالمماسلاوهيلا ىدعيف اعومسم ىضتتالميمسلا ناوهفامماس للا لزمما

 ةميمسسشسسسلا

 نإ |

 : مفادن كلدواد وج وملوك ئدحاعومبسم نا العومسلا 7 0

 لوَش نا نم م منع مث ل احلك يف ميلعو) ان فل م هيه ور هل ره

 ْ لعولزالا ف دزدر ه>9 بجو كلذ ناك ذااددز قا ا لاعشالز

 00 دا راو ات 2 درايملاا وك يراصت الا ود اصل نم رك ذم

 ظ نمثدحاام ةدجتسلات اءانصلا 5 ميعد مهكر كادوا 3 ام ىولبلا ةلهل ْ

 ظ «لقو مضوامل توا عرشلا ف ا

 || لعافمهلومك تايبم تسيل ىتلا ضارعالا نم ةقتشملا 4 (سالااماوإ»

 ظ ظ 00 هن الأ ماف هراك ودب صو بذاكو دا صوراجولداعؤو ثدحمو

 || هتييهدي فاتخال لمفلاوهن لحم ال لمفآ ل ءاف نوكيدق نامنالاناكلذو
 أ| نم هريغ يف لمشال تلح ال هنا (ىرألا زيك ردن نم ديحادصا
 ا ةلهأا ركلاو ةدا رالاالور وجلاو لدملاو 0 طا

 ||! عسسل ءامس الا هذي انتيمس نروكي نا بجيملفيعنلاو سالاالوا
 1 "يول لمعي 5 دهاشلا قف هيشنلا 1 كاييشل اف 22م ا ظ

 ناواعسقأإب ذاب واغلب وطلاو ده ةلاودو 6 يا ,لايهأي دا اهدجا

 ك0

0 5 



 « لو الابابا» 4 ١0١ 4 ج () هنكمالا و هنمزالات انك

 أ | سانلاو ساناهلثمو هبوبيسلاقه'“ىشيفهلالا نم سيل هناك ىح مدقلاب اصتخم

 هلوق ةلالدب ضيومتلايفال ةزمملا فذحيفدبر
 ظ (ا)انينم الا ساب الا ىلع نملطب اب انملا ثنا

 أ دقو)|ىنس محلا زاجاملاضوءناكولوةزمملا وم اللاو فاالا نيب عم 2

 ظ لوقوههيفدل ىمس ال ىذلا مسالانا (ايمسهلمت له) ىلامتهلوقيف (لبق

 | او نيثينتسلا ثايغاب لعفلا تافصيف محل وقو ةيفصلاةينبلا هده هللا لئاقلا

 ْ زاء كلذ لكو مسالا 0 ن ريحتملا ليلدابو نيا 1

 || هباذل ةفصوبف لوا ىلا ال همدقتلاذههل بجواعا مدق انلوق كلذكو مسوبو

 || رخآايفو/مدقلاوجرملاك) ىلامتهلوقو# امدق ىمس ىنعم اذهب تبءسيلو

 ه« ةغل املا ىلا دصقملا ناك نا وهلمدقهدا ر (مدق كفااده)

 ] 6 انمدحاولا ىلع و ىلاعت هللا ىلع م دقلاظفل ءارجا بجو لهف« لبق نافل

 || ثدحلاوهسفنلمدقو مدقىلامتّنلا ن الكلذوال هده ركذ

 || فاتخادتف كلذك ناكاذاوةم دقتملا تاقو الا يف هل.ف لعافلا نابمدقت
 وقاذه ىلعو هناي ب“ 0 نيتفصلا بجوم

 ظ يوما ومدقلايف ماعانل

 || هءالعكيلمو كلامو كلم وز ,زعور دقو ىحو ريصنو عيمسوردأقو

 | هريغام فلا وهمزات# رابمب تاذال قحتسام د اش نامل ةراسلا تدعانلا

 0 تاذلا َْظ ىنتكي نراكو كلذاولا اطتسا مونكل كلذ يفةطيحلا تاكو

 ْ يبابىف رابخ الا ىفاو دصتقاا؟ ةرابعلا يفا ا ةصتخلا املاح ملسبال

 ثِساتلاالو قيةملاريك دتلاب هفصو حصب الاماو رجافثسا_لاو ريكذتلا

 هةرايعلا ف هريغى رح قيفملا

 لاصغنالاو لاصتالا ينهلاساراهضاو ىلاءت هللا نعرابخ الا يف« كللذكو ١ ظ

 ينامنلا نسملا د أمدج أوناك لو و ىشومردت 7# ا ماع )ا



 « لوالا بابلا» « ٠5 8 # ج(١)هنكمالاو هتمزالا باتك »

 هتساامنافكلاذكن اك اذاو لالضلا لاطب| ام ىتلاهلاوقا لوبقوهلامفا ىف لسو

 امكل ذادعامونيعباتلا وةباحصلا نعد اورلاهتتود امهيلاف اضن ةوالتلا

 « ةنالا لها نم نيملاصلاو ةمالاءاحصفةنسلاهب يمل

 نوءسو ةمسدهن ( ىنسلا»امسالاهللو) ىلاعتهلوقنا ريسفتلا يف يور« دف

 ىورو#هّللا ظعالاهّللامسان ا ثيدحلا ىفءاجو «ةنملا لخد اهاصحا نمامسا

 دحاوريغمسا ةئامهّنل لاق لسودل او هيلع هللا لصّللا لوسر نع ةربيهوبا

 انركذاكو ليصحتلا هكب .سامف هيف رظنننا ب جيف ةنملا لخداهاصحا نم

 ىتابلاو ىلامت مدقلا لع ةقالطاز 00 ايفل وبقلابىتاتوةوابغلا نرد نم شو

 دعولاك وهفالوقو امالكالا نابوكال اعيمج ةؤصلاو فصولاو هيف فقوت

 ىف تافصاابلك ىلاعت' هللا ءامسأ لوم ىسراهلا لعاباانخش تممسو#ةدعلاو |[

 ١ ةفص نم ثدحا اعهلاظفاو ردصممالسلا نالمالسلا وهللاانا وقالا لصالا

 دبر باةلالاك امبانال اعوبتمراصف تافصلا نمدعي هلماللاو فلالا موزلو
 يدلااحلال 7 انلقاذاف ةدايملا هلق حنى ذِلاانهمو هل مد و تافصلاه ميت

 لاق ةملالا ىلع عمجيو ة ةركن هلاانل وقو«مثدجو اذا هقلخ نمةدابملا 1

 «لاقو كس اذا لجرلاهلانهنم قتشاو(ادح واحلا ةمل الا لمجا)ىلامت ||

 0 محا الاحمر «عيياملا نم باول
 هل لاقمال_سلاهيلع ىسيع نالسودل أ, اوهيلعءفا لص ينلا نع ىوروإ» ظ

 ةيهولالاوذهناسابع ن انعىورو « ةملآلا هل اهلا لاق هلام لجر

 هانعمزا(كتملا| 0 رد و) ىلامتهلوقيف ىورو*نيعجاهعلخ ىلعةيدوملاو ||

 هنماضوعماللاو فلالا لمجوهنمةزمهلا تفذحهلا لصالافكندابعو

 ماغ دالاو ضيوعتلاب مسالا راصف لعفلا نيعىمم ىتلا ماللايفمغداوامزال
 يي ب بي _ _-- - جب سس ل سس سب ببسي ييييبيمير ب سس سس

 اصتخم
0 



 انهلوق كناةلالدندوج ومانا وقلثم”ىيشانل وةسيل واهداجي او ا,عارتخا ||
 ظ مدعلادحم نا اك وديزدوج وماده لاقي نا منتع و ةفضتف ا ظ

 لزلدوجولاوهلاستي كلوا نعئيشلا هباب ثدحلاولزب ملكئيشلا هناب ||

 /قاتاماوهيف ةدئ أه ىلعتم ربع مولعمان|وق ناكاذاولوا نع دوجوملاو

 *«هجولا اذهنماديفم'ىيشانلوقزوكيالذا بجاولافهريغب هيدئاف |

 ىشس يح واق سس تاذ لكف تالا ديه ها لات نأ « نكن |
 الاذعىستاُم نيب و هنب الشق مولملادبغي ها ابا لاَم نانكمو تاب |
 0 ١ داق هم حصياال كلذ لثم نالن دضلا عامجاك ْ

 5 ناطر رف درا 0 .اعنوك ملاح ىلع نوكينا ]

 كلزذلف ةمودعمامايابنعربعز 0 اك ناو تلو ا ذوب ||

 ١ اميج نيلالايف نيمول.ماناك هب دوجوملا ىمسناك *ىبشلاب مودا ىمسن |
 1 ودا نزح لاش هداقأو د وجت دان ع دل كك ْ

 ١ واممل اي نازاج كلذل هملعاملاءنا مولعم انلوقةدئافوهمدعلايههو ىرخا ||
 1 نا ليحتسو ةدحاولاملاوور<لوجوهىذلا :ىيشلل دن. |

 ٠ | لاوحالا لعو رمي مو دعموأ ديزدوجوم هنا'ىيشالا كلبا 

 0 ا بجوال ىلامت هللا نا( لءاوإ» ظ ش

 تورد ال ثيح نم موحالص بلطو مهسع ملل و مهملع فطعلاو مملة مح لاب ]

 حس ومبماعميفهيلا عوج رلا مديعت ىف مح مّ رذو را و ْ

 كل ًاساذاوإلا مهوعداف ىبسحلا» ءايسالا لاو) لاق ممم أ مفريف هءاعد محل 1
١ 
 قيحح لوب ىسأتلاو كلذالول انداشراو انئاعاىوقام هتافص نمو 5 نمد |

 _ «ج()هكمالاوهنمزالا باتك» « هذ «لوالابابلا »
 0-1 سلا وص

 مسا م4 3 مك يفلزز نامي هل( (سيرقىناف يي



 #« لوالا بالا #« 174: 5 ج() 0 اوهنمزالاباتك 9

 ا ا كا نعم اوشا فلا

 رداقلارودقموامودعمناكاملل دوجوم هناب ثدحلافصوك اذهوهريغزود

 * دوح وملامودعملاريغرداعلا,قاعتاملاو> الاف سيلو هيلع |

 تدءسرو أم فوصوملا لعاهدّضةلاحتسا# قرط نم ف (مبارلاهجولا)

 هلءوزالا قي رط ىلعاملقحتسم هنا امم ف وصوملا ي قديفيل ةمزاللاتافصلاب

 اهارع ىرجاموةلعلاك هلا بجو امريغ ىلا كلذ يفاجاتحم نوك«ناريغنم

 3 'ىشلا فص 51 ده و: ىلا تافصك هناصتخم ن وك.ناريغ نمو

| 

 ا! هصخ 30 5 نمل لصخ ف”رزازوح هل 4 مودعملا ىنعمو مودعم ْ

 ىنمعالو ل اءاف لوم نوكيال هيأ انلق كلذافهلةبجوملاو هن هماكحا ميج
| 

 دنعمدعلا هم كلذ مدعلاودوجولان يب هط ساوهل ٠ ركل ا ةسفتنالو

 رك لا هل قلعت ىتلا فاصوالا امافهبلعدوجولا ةلاحتسا
 باب يفامابهصاصتخال اه ريغ نعو ابنع رابخا ىهلباهلا و> | نعةرابع

 الواهارعىرجيامالوةلعاهل سيلفاهارحم ىرجراموا قلعتلاوا ل ولحلا

 طق امومه وكل ىمسملاب قامت هءالىشاسنلوقءايشالا معانا ملعاو
 ريغوا اهيلعةمولعم ريغ لاح ىلع تاذوا ةمولعم ريغ تاذزوكي ا ليحتسمو

 معلا نال ابيلع ىتلالاحلاب لصح ال ملعلا ناك ناف نيمولعمانو 1 تا

 دوجولا ملل ص م 4 مىذلاوه تاذلا

 ىلادصملا د 5 ”مدقال مدعلايف ةمواعمتاذلا نكي واذا امممدعلاو ١

 اءارتخا
 00 تت ا



 0-4 ج(١) ) هنكمالاو هنمزالا ب اتك » 1# »م 409 8 كبالاسالاو

 .ةنالاءادعاناكنا و لس 58 0 لصدمسناسل كام 05 1 زامل |

 طلغاضي  اهيف مق ناز وجالف مهضسب هلوقتام ىلع مهمضاوأ و داملا مالك نم ||

 نءابتلا نوكلو أم فرعيل الت امالعاهواعج ءامسابءايشالاا ومسامبا بسأل

 نازرجس الفاني ١" هيف اورج جمهتعأو مهم الك نماناكاذاواهيب ْ

 ماني امتي اذاو امج نيتلاللا يفهتراش الوهتحلت ة كمل نال طلغاهيفن وكت

 ءايسالا نم عض وامةَميفط اوزاملاوةةيقملا كااينام اد وودتللا 0 نم |[

 اهنعريستلادنعال قحام الاهيف دارطالاواملموزالا قيرط لعت.ايمسملل |[

 و - ولا كمال .و'"ىيشلا لعى رجاام زاهلاو «هانمدقاماهتلثماو ظ

 ادئازولصالا نعارصاق نوكي اناا ومهنماك اش وةراعتسالاق برط ىلع

 أ لدعكلذلوةيقمل ادافتسم نم غلب اهدافتسمن وكب قشابفك وهلالتاش

 ظ «هعبرأ هوجو نم نيف وصولا قاّمحتسا قيرطاددجوفانرظن هيلا ||

 ,موسرملاوهوداديتسالاو صاصتخ االا# قيرطإ» (لوالاهجولا) |
 هرييغزعاهلع هوكي نتتيسو اي ديتسم اف وصول قد مشل 0١

 اهماقم ةع انالو للملا ةينيوملا ةلملاك هيسْفن لمح ناري نما. نصتش لإ

 قىرجاموريصبو عيمسولاعوردأقو يحودوجوم هايتس تل ادهو

 اهتامحتسا قيرطب هللامحوتال ديحوتلا تافصب تمسر كلذلو اهارحم أ[

 «هجولااذه ريغنماحل مهقاقحتس الإ مهفص وزا وج عم ريناهيفدك 58 لف ٠

 لاملاتافصب موسر ماوه واحل ةيجوملايناعملا#قيرط» (ىباثلاهجولا) |

 ' هريغنود هءاهتلمت دنعهل ةبجوملاةلملابا قحتسم هنا ا_م-فوصوملايفديفيلا |

 تيم

 تس سس

 ْ لك فص وو ريصل و ميمسو يحورذ اتورلاعدنا ث دحلا فصوكاذهو.||

 «كلذؤك اشامو سفنلارفانو هتشم مهو مك و هراكودد رمهناب فوصوم» 1ْ



 _ «كالابإلا» 4 0,00 اك ل ا م د ع 0

 : مالك بني فورملا فس وكو#*ةقرا_ةموا ةرواحم وازن وكسوا ةكر جشلاب

 1 :قاخوادصقو ا مزعاج ايةدارالا فصوو#ىهلو اصاو اريخده ا مالكلاو

 ٠ .كارتثا بجو. تافصلاه ذهىكارتشالا و «ىرجب ام ميج كلذك 9
 : هابفالتخاو امناوذ لثامتى رح ىرجباماهريغز ودهداف |امف م نيفوصوم لا ظ

 || نم لاح ىلع اب فوص ولا نوك ديفن 4 ةفص» >(سم مال اهببولا)
 || نجاعوارداقوا ىحوادوجوموا مودعم هناي'ئشلا فصوك اذهولا 0
 ْ لعو «ريعبو ا عيمسوا هراكوادب صوا هاسوا لهاج واملاع وادقتعموا

 هركذأيهتل *ىيشلا هن ' مسي تاكردللا كردا اهيلغع تن اكاذا تلالاوحالا

 ءامسالا كلذكو * تاذو نعد ل * مهل وقوهو هنعرابخالاو

 || يفءايلاو همر ضيفءاملاو اذهو كلذو تناو وهوه ةمببلاو ةرمضملا ظ

 ظ هذهو © عمجاو دحاولاو كثنولاو ركذملا نيب اهضعب يف اوقرذو * ىنبرض

 | نيينسو زامل او ةَتيَمْلا نيب ةمستتماهلا ان رشاو اهانعون 0

 ظ «ىلامتّساءاشنا نيب ابلا يف ابعاطشاوااهرارمتساو ابعضو ةيفيك

 : ل 1-6 .١1لصف -

 ٍ ابمضأو ىلامت او 00 حلا 3 ةنلاذا كرم ١

 ظ طا اسال 011 نك نا رجمالفإابك

 1 اوثدحاومالسلا هيلع مد 5 منع بمهذدقزنوكي نازو<ناكاو

 , (كلذاولمفا وناكولو ةحالتاو ىعاودلا تس ح لع هبلعاودازواهنمالادا

 | تاقللا ناله ابنا نم ىن لعهلزيب هللا نمربخمالا كلذل م ريغتد حا ل. نازاجامل
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 #« ج()هنكمألاو هنمزالا باتك و » ١لكأ 9 * لوالاب الا »
 دصصشسللا

 أ ريغدب قرافامهيفديفيلىمسملا ىلع ىرجمسا .٠ (يااثلاعونلا)١

  معيفلاخل ابج وم فص ولا ىف مهقارتفا نوكينا ريغ نمهسيف هكراشنملا
 هنوكل كلذ بججوا نم يف لب ظ لايف مولي ام كليف يكارتسشا بجو ظ
 حادم انهما ليققلعتلا يف ها هرايدصت اذاو ةفضونابمسأ ر ورهاوج

 حبقلا وان سلا نم واذمال ت اك مذا 1 مل تان الااب . دصق اذا -

 *هوجو ىلع يو

 كلوتك كلذوهيفالا-ىنممفوصولايفديف «ةفصإ» (لوالاهجولا)

 هذه تمس رو ضماح و ولو ضِساودو_ساو .:ركاس و كرحتم

 قرط مال اع ل فيحرلا ءازعاإ لع / الفاس تش
 بجو ةفصلاهذهىف كارتشالاو ارظفل نم مسالادخا كاذاف قافتشالا

 * اه وجاه. وكل ىنمملا ف نيفوص وما ةلئامت ىضتقتو هدافا ايف كارتشالا

 ىرجت مسالاوهرودقلالعاف فوصولانوكديفت«ةفصإ» . (ىنثلاجولا)
 تمسرو لكتموم اشوبراض كل ودل ةكاذهوهلمفو سا ظفل نماقتشم هيلع

 لثاع ةفصلاهذهىف كا رتشالاس جو الولمفلا هل هل

 «ىلوالايف بجوا ام ظفالابالو ىنمملابالنيفوصوملا
 ىمشاهكلوقككلذوةبسلاوةفاضالاديف «ةفد 2 (ثلاثلاهجولا)

 دعب ةفصراص مسالاب ةددشأل ءايلا لاصتابفو رم مالغو ديزرادو ىرصبو

 *« ةفص ريغوااملع ناكزا

 ةمصلاو دههيلعو رجم فوصوأادو> ودي م ةفصالل ) مبا رلاهجولا)

 « نظواديلقتوا لبج وا لع هنايداقتعالا فص وك اذهو هريغيلا مجرو

 نوكلا فص وك و *نا ” يا كلا فصوو*رورسو امغداب علا فصوو



 ظ _ كالا بابلاط م ٠٠١ » «ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك»

 لك ك1 ا ا كوارع دعما ةراقألا ما 8 ٍ

 قاس الزاكدازاملاو ةن , ىلا ولخدب الكلذلو اثيشون ىمسلا ف ديشالوايقل

 أ كلا رتشالا ل الو يضم لكرة زم * عيال هع لو لما

 "ا اهيفاك ارتشااهربغ ِق كارتشالا بج وب ال5 اهريغىاكارتشاابف

 م اغا ةبالث لسبب فلا أده معضم ؛لاقو |

 ان 07 كب 0 اديعالا داش ١ رعنا عبصو 0 مسقلا)

 0 اهمموعيلو صاخش الا ل [ج داحال اف رعأ صو 1 اثلامسملا (

 1 5ذ
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 اهريغنود ةروصلايفاك ارتشا امفكارتشالا بج ونوأب امامالوا اهو.

 | نم "يد قلمتبال كلذلوراطو راو سا و ناب كلوك ارمي ج2

 ظ
 ا

 ظ
 ظ
 كلذلو هبيكر وهتئيههل بجوهنال 8 هه نم ماهم مد ةغالال هأةن مجمل 3

 #2 ىلامتهنلا لع لى ع هع (ادادعا

 يف ةكرتشملا ةفاتتملا سانجالا لبجد احل اشرت عضو . (تلاثلامسقلا)

 ةلخادلا سانجالا ميج رك ةماقم موديل دحاوهحو ىلع اهريغب قلمتلا باب

 ادهو»#«اهار<ىرجامو وبسلاو داقتعالاو نوكلاونوللاكا دسهو محن

 هامعو ىف اك ارتشا امه كل ارتشالامزلي , و لعفلا سن 0 ا

 8-0 :! اه رعل : ف ىحسلا ىلع سالو ؛الاهجولا) نيبجو لع (يناثلاب رذلا)

 ا ع ؛رط ارم هو غ ةيمستلا يف قيكراش ناوهفل ١ايام نيب وهلم ز زيمتالو

 ادادعا هنتاعشلا تناك ل 2 ساهيأ مرو ةدل ' املا ىف اع ,كارتشال

 | ال رزيمقساو ب 0 0 لاوداوسلاك اذهوةلنامةريثك

 يح كارم ا لاك دا كلذ لافأ مب نيفوصولا ةللامم بجو اهارع

 ١
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 5 فصضولا ق اسوا قماونلا

 عونلا) 0(



 «.نتااطتتتمستال باتك» 1١9« 4#لوالابإلا 00

 ةارلا كف تشب ريصلا)و/ لعل روي قرت 1 ١
 ْ 2 رمهمالكل عم اللا رعينأ حمص لهعتسم مالك ماك 56 كلانا اعنمب

 ْ ناوهدارمرلا هر زج لمعم مالك لك قمومالكلاريغليلدلا ن م هيراشاع

 أ زوجاليلدم الكلا ناكولو ةل زر هم دلع و هدوج ون6قةيراقا
 | روج :ةلالدا موك ىجاتحالةلالدلا نالاعلبتهل ضواملاهنم قارطتسالا

 ؤ .ىلاةلالداهتيمسل يف جاتحم اعاوةضارلا ىلااطوادمىلااهم قا

 ظ هيلاهمقار ام_س.الا |رلمق دنع هلعاف دارا اذا ةلالدا مومسن مهمالةعضاومل
 ظ "تا لمفكلذكو هيلعةلالد صللا لمف ىمس نازوجمالكلذأو
 نمائيش فرم.ال نم هلثال دب هللا فرعينا زاجادل وهلا رطقل الا

 ظ ء تان
 ظ ضرغلان ال طاخملا طاخ ادارم نعةنابالل مضوال مالكا نا لعاو 9

 أ هنم هركيهباهمالعاو | هبادحاهنم دب ريهنا ةمالعاذا"يبكلا ثودح همالعاهيف
 ١ نعتارابعلا همالعأ ع نمدب نكي مو تاوذللالا ل تود وهنا

 ا مسقلادا رملا همجو لعام ثودسحلا قرف ناهنمزوجيلءايشالا تاوذ
 ظ « ماسقأ ةعب و | مالكلا

 ْ ءايسال !ىهو اهبسشنانابعالا نعةرابع ه#«لوالا»

 ا «هنعربللا وهوئيشلا ثودحنعةراع هقىباثلا»

 ؤ ههبرسالا ضوهئادحاةدارانعةرابع ثلاثلا) ْ

 ظ هنع ىهاايهوهنادحاةيها رك نعةرابع «ميارلا»

 ١ * نب رض ىلع م ءاي- الاول

 0 ملل هءىحسلا في رمتل عضو مسا لوالا ب رضا



 « لوالا بابلا» مدام فس نا

 ا ىئانلا لعده اشلادابشتسايف

 2: اهماكحاو هبافصو هللا» مسا ىف لصف جس

 *(امالك ريصت”فيك ورمل اوافو رحن را ل تالا ناسو) |:

 لاو :اذافرلمتعاوبا هتحت ضارعالا نم نحب تاس كانا « لذ ءاو

 مالكلا لبق كلذلافو رحت يمساها رحى رجم 0 0

 نماها رخى رجم واةمضاولاهتلواننأم (لمعتسا اف) (لمعتسم ء)(لمعم) | +

 )ا ملا حااهص لام اناعألا عت راع لش كتف )

 ظ

-_- 4 

ٍْ 

 ا

 اسس بصح ميم اهالشح هن بح فك نجا لح يحس بصنأ  ةفتمتسا فسح

 0< واذ رع هناك ْمقالَت وصلاسنج نالاذهانلقاعاو كلذ فااخام

 عمالا ح 5 : لاا راو اها رحم ىرجامو املع هقول رطنحل تم

 لاو رمالاو راما رم م الكلا هيلا مسقتأم لبق كل ذل اهلادصقلا ||

 ىتماذل ةعضاوملا ىلا دعقلا ريغ ةدارابالا ديفم ل صحن داك ,الرابختسالا و
 + ل ا ل دش هييفص نم مالكلادرو ظ

 بذكلاو قدصلاراصوهدصق ةفرعمترذم: ال تاعضاوملاب ف راعلا طاخملا

 بجو يح رخ الا ماةماعضمب مالكملا عا دارو ماش رابع ا وتسلا

 *ةئيملا عمالااعنم عمسلام ىلع مطقلاك رب ورابخالا لبق نع فقوتلا كلذ

 ناكالدارملا نع نايبلا يه تاوصاالابةعضاوملا ىلا ةجاللان اه ملعاو ظ و

 باطما نءهدار مف رعامذ مي كلا ىنةتس كل زإف هيلع |هبنت لمعتسملا مالكسلا ||

 | هض رغناي ءاعالاوةراسشالاب هنكمأ ىتمودارلا لمفىافطل هنوكدنعالا
 د1 رسال نك القار كبطل ن1 سلا عدم
 فتاكذا كلذدمب نيبتلا ىلا جتحاودارملا فالتخال تارابعلا تفلتخا 1

 «كفق وتلاوة ع اولاد وهلمض وام لع لد. الهسفم مالكلا ْ

 0-7 ١ لاء هسا يف لصف 0 1

 تيتنبييس رمش

 ناف ©
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 جز ةنكمالاو هتمزالابات 1 408 «لوالابابا و

 لوول ال 01 ضملا يرن 57 >2 1 ناكل ىف

 عامجالاو ضايبلاوداولاؤنوكسلا وك راو ندضلا عامجا عانتما :
 ناك اذا قاهيلع تئاغلا لمحيف دهاشلايفاهلا- يتاريزا بسحت قارتفالاو

 د والسلم اهدنا تلة اذا نوك نالضن سنو كلك مالا
 العءاذهلدهاشن اذافا دج م هل هلعش ١ لملال و لعاف نمآلا

 ديما ذا بجمال وه دهاشن ملاك ف1 والعانهلناد_هاشلاةلالدب ملت نا

 دل ىمتالا ن الا دهاش أم اذالخ بئاغلا يف تبش الن اءايشالا نماسانجا الا

 هده اشام سنج نم الا يش تعبنا هلزوجتال طق ناولالادهاشتنل |
 ناكناوهدهاشام ميج فال يه ىتلازاولالا تبندقذا هحراوجرئاسن |
 اهراظن دهوشال ودهاشبال ماملاوةردقلاوةايلاكلذكو دهاش. وه ||
 دارانملانياع بحبماقا,ءاعةلدالا حوضو ممارتبش ال ناكلذ عمم بجالو |

 ْ نأكل ذاَكلَو لحا نم هيف نأا ريظنال والثمهلدهاشن مانكذا مدعلا قئانم

 ةءانلتماو هل ربط الامةلد الاب تيب كار

 ْ ربع نماتشماث مش اغلا يق ت 5 ىتمامافهفصلا كلب هيديهاشلا قدتسائذلا ظ

 ريغ كلذ مملاقوةلما ةيشلا ثم هل ينجو ىاللا ةهاقلاةمت نوي لا

 ن 24 ناز وجي ناكذااند هانت اع هلوق لطب ناجي دهوشألتبثم| |

 ام هانريخااذاناولالار اكلنا الل نكي ماممان داش امان الخ 1

 2 رك: نادحال نكي و ةحراو>ر راسددها الة ل

 هك ىلع ةلالادلاب كاطي ناسذي نكلو هدهاشامفالخ (مالةردقلاو

 نينار تانك هنا متنا يؤراو دن ةاتاذإز يرسم ظ
 ةيسلل



 # لوالا بابلا» « د م« ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتكإل

 .هلوسرو هّللإب نونمودارملا (لسقو )*ىنلا هن عربخاو روشنلاو ثمبلا |
 0 1 ]لولو ىلذلا نيقفانلاك ال كار بظت ةبلالَر 3

 يل ملعيل كاذ) ىلامت ةلوةةلثمو نود زهتسنم نئاعا مكمان اولاق مه .طاشولا

 ظ 4 37 لاب ممرن وشم ندذلا) ىلامتل وقو لامعا 1

 ظ
  ةدهاشلملا 4 هةبج ن رم انايدانم لا هل: زم كلذ لعفت 01 نم لآ #١ ملعاو 0 ْ

 لال دتس الا طمس كل ذك ناكولو هدهاش نمتربخؤا لقدلا ةنهادب وا
 ظ
 امفلشرلاق د الو م اسجالا ثودحاالوهللاف رد. نا زاجاملو رظنلاو 0 1

 ظ هنأل لمعلا ةهادب الوةدهاشملابهللا فرعي نازوخم ةالهتنادنع نم هن تنا

 134 جوف قف رمد يحالقنلا ئؤتسال ل تملا ة هاد: فرعون نال و دهاشنالا

 اير سلو ءانتجالا تود كلذكوةدهاقلاةلالدنالا هللا ىالبأل نا
 | هلثمو ه ريظن دهاشن !الا هدهاسشت ملام لعد, لدتس نادهاشلادارشتساب

 الياان هريغ يف و نا كلذ فينا ا 0 دلع انك ولاا ىزالا |

 اياتفاثلاز قب اندجو اذأانا وه نكلوهدهاشت ناريغ نم زهتااقنا |

 ظ تاب ىتمو 0 لان هتكرحاندجوم هلك يشد قولك اشم ناك ْ

 نيم هدهاشنملاوف رحتممسج ل كالذانل داكر ختم نكي هللا رح

 ظ نكي نك رحت لطب ىتموهيفالا هكر حدج والو ةةكرح دوج ولال اك رختم

 دهاشلا يزال هتك رح مدع مم يئاذلايفاك رحتم نوكي نا راسم ا

 قيمت ضي, عل, وطهنالا مسج ناك اادهاشلا يف ىلا دجواذا كلذكو هلثم

 نادهاش )ا ةلالد ملعي ناهمز م نكي هقمتوا هيض رعوأ هلاولع خلع 0

 دهاشلا فمادجواذاكل ذكو»# كلذ لثملاسج ناك اعا'تئاثلا سلا

 | هدو>وىق زان. نين اكملادح ا يفهدوجو نالدحأاو تو يف نين كي نوكال



 8 جاا) )هنكمالاو رواجا » »1٠١« « لوالابالا »

 00 ناطيشلا ه يريدان نأ نمولخي الو نيطايشلل

 نك ا ركحلا ندع صعب و هناكم قران نأ بجي كوك

 ١ ثدحن اءامش هءىرب ىذلا نوكيو ا دزجلو صن لاب دلا تد,عذنم انملعدقو

 نم عامشلا كل ذ لصفيف ضع اهضء, كاكطصاو بكا وكلا

 اًضا | دهو ىقرتح مب لصت مولذاهق رح ىح ىجلاب لصتو بكاوكلا

 روم هنت ريغ ترك ذام لك نا هل ليق# تام الكا كلان الز وجمال

 ابلك اهماة رجلا ف موق لاق مك اهرغصل نيملاا,ةحايال كاك كءنهن وكي نا

 ظ قرتحمو عامشلا ثدحيفنامظعزاراخم كتحينازوجي فنسالو ل١ 7

 ظ منارتلا مو كر ركنتسع سيل كلذلك وىجلا
 || لوقوه.ربملاراوت لوقو هيفناك طظحاجلاناف «رمقلاقاّتشنااماو
 أ | تاعوتتلا فاتخينا بج ول سيبقينالبجيفهضعبراص ىتح قشئاولاضيا |
 ظ هقاقشنا تق و ناكر ىلا قك ا واقذلي او موي لكيفهريس لعدق هنالتاج يزل[

 قضي انعم انو( ردعلا قحاب عال تشن ل أوقاماف ريال ئ
 هنعهللا ىضردوعسمن هللادبعهي صخالياد كلذ ن زوكلوق ,وهتش 8 و ْ

 | زو<واهريغوا ار 007 م«:بلاح للان المدرب سانلارثاسن او. |
 نارقلاه» قطن امىلعو هللادبعةءاور ىلع هلت يف رصتقافهار هللا دبعريغز وكينا

 | عع
 هه( بئاذلا ىلعدهاشلاب لالدتسالا لصف زج

 للا لاقه(لسرلاق دصو ماسج الا ث ود>وديحوتلاةف رعميف لصاالا الإ 0

 ( بينلاب نونم“و نذل نيقتمال ىده هيف بيرال باتكلا كلذ ملا )ىلاعت ||

 نمباغاعنونم'وب ليقوةرخ آلا رما نم ممع باغاع نونم“وب هانعم (ليق) ||



 0 «دنط» «جللا )هنكمالاوهنمزالا باتك ف

 حبب هان 0100 مسح نا روس وكلن اعرا اناا هايم رق مقبذا

 حيببقلا كلر ندسكلا لعف هفلكيب نا وهن ةفرعملا هيلع بج ونا نمديالف

 هسغن روش وهلقعيفهحبقامفهن ورش لمجدقو ةلمجا هذ_هىلا فيضي مبضعبو

 * هلمع يثهنتسدامع

 هللا انفلكدق ن وكي نا نم ولخم الهبافهّللاةف رعم بوجو ىلع «لدتسوإل

 أ وهفاتفقلكد_ةناكناف نلمه» انكر وانفلك, موا مع باهذلا مس.قوارئسمل

 ظ (اضيالاةور»هيلعزوجمال لاهل قالا راد يل 51 ناك نانو هدد زبىذلا

 || فرع ناب جاذاف منا ركش بوجو لسنو منان" انسفنا ىلع ىرن نحن
 «هركشنل منملا

 | يف هيلعرد الاماماف *..:جىفواهتفصى هيلعردق الام و هزجمملانا « رعاو»

 | اال« رحبلا قلف لثم وبفهتفص يف هءلعر دش الاماما و ىلوملاءايحا لثم ورذ هسنج

 ل لا كرر 1 كلو ةفلتوملا م ادحالا قيرش لعرذشت

 | ريخاام لعربخلاعوقو ا ا وعلا نعريل ااماذهيلعردتمتال

 ربك نا ترسدقذا وابدك واقد ص ن 1 سيلا ع ربا لإ اعز زوج ذا ز جسم

 عشت : هيريخلانا را مل, س لو نوكتف نوك: هلاك غلا نم نادنبالا

 3 كرا فطوم ىبشلاذاب مل-.لااعاو زجعمدتا ل١ الو هنغ هب ريخأ ام ىلع

 :ش مر يهنأ ركذت لو هلاو هس لع هللا للص يننلا عمد ن م لد زج

 كلذ وك دست ةارك داما نوك.ةلاملا ىلا ىقبسمت تبيغلانعربم واذك و

 ىف ةجحلا هله موق سيل وهف ةلاملا كلا" ىلا قمل نم ام افهيلع ةححو ةلالد

 نك 4 ليادب هللاهلدي نا ب ليك اذب ' لالدتسالا ص الورامخالا تو

 اج ربل وكلا ص اضقأ ل نوك وكي تلا ا ف_5 4 لئاةلاقنافإ
 - / 3 هش ف : 0 5 39 5 هدد هيلي

 نس هيي سس بيس ب سل يي جيس يسال سب ل يب تلسللا

 ا



 هدوم سك” سوي هس خدي تيبس ناتج 225201111 0

 1 «عقرمل هنكمالا مالا وةنم هنمزالا باتك يمك دج 4 0 بابلا 2

 اةياقلن ورب الفزاجحلا لهااما د ل 5278 .اعدنلا لص

 دودملا لظعأ ن نموهومبك رشلعاو !عوسدق الا نوبهذب «م ماعدودملا

 كلذينا كني دوهملالسودل او هيلع لص يبن امجريفذواو ا جلا

 لماتملل غالب ردقلااذهيفو مه" رش لع ةراكملا 0 00- ةناك

 نيلثاعلال وقداسف ناب واسم وجوو ىلاع ' هللاب ف رعملا يف 6 مالك لااماف 9»

 ةفرعملاناموقمعزف كلذ ىف سانلا فاتخا ل وتو هنماف رط رك ذسابافماجلالاب

 ةفرعملا هللا همبل,مل نم لك و ىلامتهّنلا مامللاب ثدحتابناورداقلا نقاملا ا
 هلع هللا !صهللال وسر م,اتقنذلاا اولاقو هيلع سجن الو هيلعةجح الفي

 لفطلاو ىئاتلا لم مك ةنحلا ليبسس لع اولتق اع ءاوارا 00 ,للوهلاوا 7

 «هاضغادرل نم لع ميت ناز زوج ال ىلامثهللا نا الرقي بامع مهياعب جال و

 لاقور آن:لا دع ءعبطلابثدحابمكلو 1 كيل ةف رعملا نا« لح اجلا لاقو 0

 نددامم للابن ذراعا وناك لسسو هل اود اعلا لصهللا ا

59 

 ناسنالاهللاذخاباللاقو(مهسغا مت 0 هيتساواببا بجوز كامو ودب جيتح آو

 ظ مكناعا يف والاب هللا ع دس >اورال)ىلاه لوقت هازل اق ملا اعالو لس لاع

 أ نا اولقنابمربهذم ةلعاولدتساو/ مكبولقتبسك | ْ م ديا

 ٍلعدَسف لعبا معاذأ# هس يلق لعدلا له ىف جح حعببق ةوان نال لع الداقتعالا

 قادعك نع نع ىنغتسا دف مولا لع اذاذو 0 معو هاما ابلءلانالعو ولعل

 نم ايالام لب نائسالااد هلع نجلا | دارا ءهبأ لدي ال ناك ناو هيما

 * احق ل زوكينا ُ

 لواناوناسالا لف نم هو ةبجاؤ ةفرعملا ثا ملا لها رثكالاةوإل ||

 زوجمال كلذ دعباممت ١ رشابم مق ناز وجال ورظنلا نع ادلوتممقت ةفرعملا ||



 _ «لوالابالا 9 فب عا ؛ 4 سكاكا نا

5 

 | ذخاذاو)ىلامتهلوقلثمو (نوك رشد :امع تلا ىل مت ىلا أهيلا 0

 قهجولاو(نولطبملا لمف اء انكلبم .ا)ىلا مهترذ مرورظ نجما قايم كل

 'لدببو هب ناعالادعب باتكلا ظفا 1] ىعا ارب نرا ىدنعاههأب أنو ني لا ا

 هبش .ثاوهامو ةءورلارا يخالاةعج نمةاورلا رثكاهيف قفتنام عازتنا يفدوه لا

 || ةياورلاةصق نع هيف جرخالدصقا ريسف رسفنمندتلايف برقاوةصقلاب |
 1| نمفرعاملراشبتس اللدايق الاوزا وجالا نس مالستسالا كل رت الوظفللاو

 | كنولكس)هملب راتسا| مف ىلاعتهلوق ىربالاهيلع اتمنه وا هملعانمنعامفانحلاص.م |

 | ةكتالم الارانلا باعا انلءجامو )هلوقو ( ىنررما 38 حورلا لقحو رلانعا

 | | ةمسنامياعرشبلل ةحاول)ىلامتهل وقدعب(او رك نيذلل ةنتقالا مهد عانلمجامو

 || نيحهينيو ب وممسة ف رصلا نم هللا لمفام راشبتسالا اذه لثمو(رشع
 ِْ ههبشلو# مهني ناكامةفا 1| نم مهن وهن ناكو ف سوبر بخ مهيلع ىوظنأ

 || نوكيفر افكلا نم طاسبن الا بلس نم هللا لمفياماهان ركذ ىتلاةفرصلا

 ] مكعفت ناو )ىلامتهلوق كلذو باقعلا نمد نولتببامف يلستال ابيس كلذ

 ] (نوكرتشم باذملا فمك امتماظذاءوبلا

 | ةناوا ناضراعتنيتب !يفءاريىرجيامواخمراتلا لاح سابتلالا هاهتمو
 | !نعيورأ كلذو ى رخالا ىلع ةيضاقلا و |هنمةخسانلاف فاتختفريخو

 || تخستف مكمل, رماوهو(هللالزااع مهني مكحاناو )ىلاعت هلوقيفدهاج

 || ةمركع نعىدسلاىورو هريخنوهو (ضرعأو ا هن مكحاف) و هوارابقأم ْ

 || مهن م كا و)اهتخسلاق/م هنع ض رعا وأ مهني م-كح اف) ىلامنهل وقيف

 مهما-كحا يف رظنلا نروربو قا رعلا لها لوق اذ هو (للا لزااع

 ل يبنلا م حر .:رم ىوراملو ةمث الاو نيملسملا ةاضق ىلا| ومصتخااذا

 ار (1:)



 ظ

4 
 جم“ دلير ارا قنا «ااذ# « لوآلا بابلا 9م
٠ 

 ظ تورز ةضورف مف تام اصلااولمتوا ونم نيذلاماف(دوقرفتثموإ ةةدثموإ

 ([(نؤرضحم :باثملايف كئاوافدرخ ”الاءاتلوانماب 1 .ذلاماو

 || انانانتانك ؛ نمماج وفةمالك نم رشح مويو )ىلاءتةلوقهلثمو حضاواذهو

 1 ةمايقلاءوي هن ة . !مبلكو)ىلاهت هلوقعم م نولحمتساو نوءفديى|(نوعزو مهف

 ْ در ىتلا ةمكحلاو ا هعم ددع الاد رذ ىنممو(ادرف

 0 «هناشتلا ىتنا كل ذكناكاذاو(ادرفان.سأيو لو امهثرتو )ل امتةلوق#هذهيلا
 امتمدارلاحوضو نع اههابتشاباهدسبو امسفن يف ةناالا قالغتسا 4ابنموإل
 هليوات لميامو) امو )قلامتهلوق لدتسا» اري ىرجنامو اذهدناشنلادجو لعج ن مو

 | ةميف كاردا يف نيمماسلاىواسنو ىلا روبظم ما لعجو ( هنااا

 ظ ماننالارخلا ق ىلا ثاالثلا ى لاب تايكحلا ململا لهاا نم ريثك لثم كلو

 || هنواصو مكلذ) ذ) ىلا ( مكيلع را ١: اولا لق) ىلاعتهلوق ىو
 | اهببتشاام و(هطو 0ك 0 1 مل و تاجاشملاو (نو : مكلعل

 || مدقفالتخ ال هقحو هك ىلع هيفبآلا تلزن ىذلا ببسلا ملسبالا(ا,ممؤ)
 || ىؤابلا ةلقو ةصقلا ةءارئل وهف خسنلا مهضسب ءاعداوةاورلا نيب هيف لصحم

 || هلدهشا باتكلاةظفلن 2 لثميف ىدنع باوصلا واهلثع

 ١ للااوشاو)ىلا 0 هذا ردم نذلا اما اب )ىلا_هتهلوق هلاثم و هيلاىعداو

 ظ *« (اوعمساو

 || دتعت اق لاجر نعو ةريثك قرط نع ةنالا ريسفنيف ىور نا#«ابنمو 9

 ظ اهريخم زاحتسالو قف الو اهسفنا د فاتك رايخا مناور و د

 ْ اكينانواح ول ١ نم هعالتال باتكلا ىهاظ لعاب رع اذا دجن م وا

 ابنم لعجوةدحاو سف نممكقلخ ىذلاوه) ىلامتهلوقلثم كلذو قفا والو



 « ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتكو «ا١» « لوالابابلا»

 | ميمافةنس 000 5 1 را ةلانافز ”ارتنايجورطانمالا

 ىنعم نع مجري اذهو ليوا هلك هيلع لمحت ىا(لامح ,هلوففابءلعز ودكيال ظ

 ةظعوملاو ةمكحلاب كدر ليبس ىلا عدا)ىلامتدهلوق وحن مكحلا لاشمو هاشنملا أ

 لدعلاب رماب هللا تا) ىلاعتةلوةكو ( نسحا ىه ىتلامهلداجو ةنسكلا

 *(ىغبلاو ركنملاوءاشحفلا نعىهنب وىنرملا يذءاتاوناسحالاو |

 يفنيينملا فانت عم نيظفللا قافتا(ارنم)ةفاتخفهاشتللا « هوج وامان زف
 ماهفتسا هظفن مكحاذبف ( هللا ريغ قلاخ نم له)ىلامتهلومك نينا صهاظ |

 ١ هللا كرامتق) رخآ عض وم يف ليال ماقال جيد رأاو ىف هانعم ,

 ردقتلاز وكيوءاشنالا .نروكي مهم الكيف قلملااناقف (نيقلا ىلا نسحا ؤ

 قاخم موقلاض مو تقلخام ىزم”تنالولاق هنردقاذا ميدالا تم تقلخ لاهي

 2 ردقتلاهيفن وكي قالا ناب ةتبثلا لعىضهتةيفانلاةب آلاو ىزميالمت

 هلثموءاشن الاوه هيف كراشنالف قاما ىنعم نم ىل امن هلل صلخب ىذلا نال

 مالوم هللاىلااودرم ) يلاعتهلوق عمم(مه ىلوءال ن رفاكلانا ا

 او كانا وىلولاو قسااودملا 0 لع مَ 2 ةغالا ىف ىلوملا نال/قملا

 ديصدبلا وهل الا ملا مال وم ىنعموىلوالو رصانال م يل مال لدن معلا

 نيب ىفانتلا( اهنمو )نيب اذهودهل رمالاو مكلا ن ْن وكي وبةيق كشالهبلا |

 ذثموي !ىلاعتهلوق لثم نيظفل قافنا نع نكي ل ناو نينا هاظ يفنيينمملا ظ

 (اممجمانممجفروصلا يف خفت و) ىلاءآهلوق مم(محلاعااو ريلاناتشا سانلاردص» |

 ئىرخالاو روشنلاو ثءبلا دنع يه ودورولا ةلاحاهاد_>اناتلاحناناهو

 دّعموب
 هصيش سد



 «لوالابإبلا» 40:09 «ج()هكمألاو هنمزالا باتك ١»

 . مال قفا فادح ىنمالا لمتحاليذلاوهى الان مانام معا» ْ
 ظ وه نم م ايميلع ةبيشلا طاس نم هردتم عنم ود رما يك>ا هناك ل واماذاهنطاب ْ

 ناف)ةنادلا ةمكحهنم وف عنلاماكحالا لصاو لامحالاهدرود نا نمهسفن يف ]

 ظ كلذك ناكاذاوب (ريبخميكحندل نم تلصف من هنأ ا تمكحاباتك لآ ||

 / هلوق نا *تلق * ضقانب ىلا نيتبالا رهاظ ىدتئوواضيإ مكحم هباشتملاف ْ

 | ينةءاصالاو مظنلايفةقادول' نمدح لعاب .ىناو تنفتناهانمم(هناياتمكحا) | |

 | هللا لاقدقو «ي2 قولا ءانبللل انقب اماذهو لالتخ اابالثعال عضاولاا |
 (يكهتباتكلا لموف (ميكملا باتكلا تايا كلت رلا)رخآ عمضوم يفىلاعت ||

 | هتلادمج : لصحم | و هانلق ام ماسدمف كلذ حضواذإ وةمكحلا نم هنمضناع ْ

 « ةيأ شنت >1 ةلباةمىف لمج هبا كحلا هيلعانلو اال دبشلو ضقانب ْ

 ظ ىلامتلاةهنال ةفصلا هده لثع اباكن ارقلا ل ! ضو ىلاعت للازا (لبق 1 1

 نمتاجا هنأ دكا للا ووك ناوي وأنا« ضمازوجو © !
 ظ ىذلااذهو ناسيقامت ليصفتلاو لامجج الاناكذا تاصفمت نيد 1

 | تالبوان هروتميف هريغهبشيفلخد يذلاوههداشتلاو ةغللايف فرعي 1 ئ
 | ىلامتلاقاذ هل هيدي ىضقيف مكحلا ىلادرب ناد رش نموهرثكاوا |
 قاض هضمب هبثي ىنملا ليقف (اهباشتمهاواو) ةنلارم ةفصىف ||
 ١ فات وةروصلا يفاضع هضعب ةندثنل : تورسفلا لاقو#نسحلاو ةدوأا ْ

 تضر يكمل واكد اهلا هلك باتكلا ىلا: فصودقو 5 وعطلا ' 0ْ

 | فلتخم الف أ_ضع هبط ؛ىدصب ىن ملأ واهماشتماباتك لاققم كالا 7 ْ

 لاثثلا لبق رشلاىلا هبهجونيح سا ,ءن ال ىلع لاقو# نفاالو |
 ديول ا ل ليجد قرط :ليجاوجرارملا "ينال 7 ْ |



 دوم موعد

 تاب .الاومكملاول ائمالاو ظعاوملا ر موعم ءاسال ارايخاوةفل اسلاممالا

 هبوكلبق*ىيشلاب رابخالاو ممنلا عاواينانتمالاو ربملاو تالثملاو رذنلاو

 هضعب واح او ايلجهضعب لمج ةغالبلاب غلبتلا ناواو ةحاصفلا نامز ىدحت هيبنل

 ده أح ّْنأو ةيعس عسل نمي هربغ نعام قدو لعلا للجن مو ريش وهطبنتساع

 تاياغنمبرهيام ةيوثملا ليزجو ةفلزلا نم هللادنع لج الا يفزاتجي وهرف

 لضافتلا ل طبل هلاك ذهبا ةيكتالراد ةحصنلاو مزعلا ىوذو ءاسالا

 > «مثناوهامفرادقالا تنادتو فرش *اوهامف

 رظنلائاتل حورلادك و ركفلالاماو باَقلا لامعا يفريصلان ا« ىرتالا»

 لاق كلاذل لصافللاو بارالا باصنا وحرا وجلا باعتا يفريصلاكسيل

 اربظايا ١لكلذان مىو راماماف(انلبس مهندبنل ني انفا ودهاجن ذلاو )ىلاعت

 هملع نيبتيف هنم ىنوب قيرط ىا ىنام و ىنممو ظفاااملكل سا فايطناناعأو

 *«مبك الهاوكلبتف ميلعف اواعفال ىا ارذحم نوكي نطيلاو

 مهل اثما ىفةماملا مالكىلعءاجهضعب وا هلك نآرقلا لاقدنا ماظنلا نع« حو

 ضعب هليزنتىف هاني اع ةكحلا هجو ربظ دقو *ةراجاي ىممساف ىنع كايا

 * قيذوتلا

 «رعا)

 « لوالا بابلا «ا4ذ < جا) )١ هنكمالاو هنمزالا باتك ه

 || عماملا م ملا هناتكردتن م هيلاب دياموسارملا كلت لجأ نمو هءدللزانلا |

 | صصقو حابملاو هيلا بودنملاو مارملاو ال يهاوتلاورماوالل ظ

 الع هلْزيا دقو اذ_ههودنمبولقلارئارسو رومالا تابيغم ىلع هيبنتلاو

 هسف ومسن نم لمعيلا ماشتمايغخ
 ا لجاملا يفزاتميف ةركق تاجردلا لاعا ىلا

 ك0 لا

 ْ ابكالهو مالا ةفل اع نءرابخالل ررظلا هففاضيا لبقو قيرطلا كلذ نم

 ١ هتباب و ل وتانافارعنمعوأ يك ىلع هيبنتلاامافامماشتم هضعب وادكحب باتكلا



 0 ةردقلا هوحول ركذاهبا دارو هماخ نم هسيئئب لعاهنلا لا لاق 3 18 حصرو "ىيشلا ئ

 ٠ ىتسملا هلئاهساو لعلام افنص عبي 4وةييطيلاوةكلاملع لساك |

 || ينامزاولو)ىلاء:هلوقاده 0 ددمالو هنأ مالو ةململدماالف

 هوجو نسماركاذ 0 ود (مالقأت ترخص رم او

 | لاقاكاذهن وكي ووابلك احل ركاذيلامتّاو 8 ملعاماالا الك ةكللاوةردقلا

3. 
 * اميج نيعض وألا يق نع

 ا ظ
 3“ | نماردق ةبنرص لكم لجو بتا رص همسا سم يف بتر لسرلا ثعبو لبا ||
 ؛فرشاىف سفانتلا لعاضحو هتعاط نمراثكتسال'ىفابيغرةبوثملاو ءازملا ||

 _ ةجانل )هنكمالاو هنمزالا ب اتك» 3 نب. 9 # كوالاب ايلا

 1 م ةطاحالا نعزعيف صقانتماج هتاخ ل عراب لماكتم هناذب هملعزا

 0 تن :نحاترا كتل بنو درو 0 هب قث ال ريغذاك

 كاملا وع قلعا هملعزا دير ل نمهللاب لد دعالثربج نا لئاملا ْ

 ا دواضيا منتمانيعتنمتبسانيمتنوكيو بح ىلع بحدادزب ||

 .(كلره جو ىقببو )ىلا متهلوقيفهجولا كلاذكو تاذلا ريغ ىيشدب تبث ||

 ١ نيع تاقاذانيعلا كل ذكو ءاضعالا نمنيث دحلا ىلا بأم ىلع كلذ

 ناوؤةدع هود ونمةدحاسدلانا فرع امر راند ن< هللا لعاذالف

 ْ لئسام نيب لصف اهأنس اعربظدقود_حاوهجونمألا كلذدف رش ايا

1 [ 211 2 
 0 .باتكلاكيلعل زا ىذلاوه )ىلاعت هلوق نمهدداشتملاو مكحلا ناسف

 ..ذ || ايتن هلازاىف ةكملاو ( تاي ءاشتمرخاو باتكلامان هتاكح تالا
 2 ؤ سلا عل ؤ مالكلاو نروكدملا نيمجولانيب ما ' ظ

 دل .| ليرستو لللاةحازادس ن يدلا فيلاكت.ءالقملا ىلع اال ىلاستّسانارعا» ل



 #« لوالا بابلا ٠١ ظ 0# ةييبت

 ا. 11 021تتا 221 22 ي و  وحجج7ج مس سس للسلم 20| دست

 *(ىنس لصفلاو هماخ ن مسن |

 |! ثتازوغ الف(هب ال اسر لمت ثيح مل- ءاقاز كاست هلوقاما ا

 ظ عيج ف ىلامتهسءاعزالافز ُط ناكاذاهباصءادح ىلع ثدح باصتانوكي ||

 || لعلمفالج مكسولاذا و صقانتلا ودب ازملاهلخ دي الدحا ودح ىلع نك امألا

 (انوكي كيودل وعفملا باصتاهنا ا لمح نا بحيف ناكم يف لعةدايز 1

 ) ارم وق ءافتك الا لصحمو (ملعا ) )هلوقهيلعل ديا رمضم الغف هيف ل 0

 ظ كا لع ثيح مل.نييلا لا ملعاةللارب ريدقتلاوارمضم زب ع :ىلعلدبم اءام

 ه خايشلا لوقا ذه لثمو هيفطصعي نمابث اذال 0

 ؤ ه8 رعش جس
 || رجاونلاىوكت ثيحىريرضحلاو هنا « رماعهك ارالا ىذنءاهالجو

 كلذ ىنائيش يري ىنملانوكي ناز يملذا ىرلاوههءاللومفم ثيح هلوتف

 ه«رخ الالوق لثماذهو ناكملا

 اساوقلافويدلابانم برضاو ه مهنم ةقيتخال ىجحاوركأ

 *«انمبرضاو هلوقهيلع لدرمضم لعف سناوقلا بصتنا

 (رعاف)هسفتلامولعم لزرل لبق ىتح هقلخ نمد سفن .لءاشا< لئاقلالوقاماوؤ
 انضموا هع ويف نس وزوج ارضمب تافرصنمالمالكتا اذه هكا

 || يةلومك هه رك درا نحن ينال ةفرب هسف كلوق تدرانافنتع ظ |

 || تاومسلايف ل اس)هتمحروهمر كو هيدا راؤوطظعز ارادت هيردقةفص

 ا هيف ض تس دقديعلا لع 3ك تندازان ا كلدك و( ناشيفوه مو.لكض رالاو '

 ا! هلطعتت توما 9م ولا وىشفلاك تناف١ الاهيرت «رتعإ ونايسالاهياع طلست و كش ءلا |

 ْ تدرازاو راحو هيي وب نانينعلا در ايزو 0 هللا لعو

 نا



 «ج()هنكمالاو هنمزالابأتك9 #« ٠٠١9 « لوالابابلا»

 ظ ه4 رمش ا
 راوةقلطم ىنم تدغ « امل ىسكلاةمادب تمدد

 را.ةناردقلا لع نكي وردّقال راتخانا ىلع ناكف ىرما تكلمول ىنملاو

 ؤ للاءتهلوةو(كلفلا لعكلعم نمو تنا تب وتس ذاق ) ىلاعتهل وقابنمو*ىل ظ

 زوو ضعب للسءابضعب تاوامسلا نام اذهو (ءاملا ىلع هشرعزاكو)

 (كلذ لثم ثراولا لعو) ىلامتهل وقارنمو *قازتلالاةبج لع هيلعز وكنا

 «هلوقاهمو «نيع هيلعو متح هيلع ورذ.نالف ىلع مه وقنماذهو

 مالسلا رطماي كيلع سيلو « ًابيلع رطمايللامالس
 « رخ آلالوقابنموإ

0 
 فوقسلا ىنبنام نادحلا ىلع « ىموق نا مل ىلع ىملاالو

 ىبب كاذلامحا لمف#ثادحالاا ودحم ناو يلعا ونحب ناىىوق مولا ال لو

 لبعتبو اخىهو ةيرق ىلعرم يذلاكوا ) ىلامتهل وقابنمو«د دوسلا تيب

 ىلع واخ ىههل وقوابةوف رمهدادرلو امابنجترم ةءرق لعرم ىنعث(امشورع |

 م ةيلاغف وهلا نما ا يف ىاهشورع اخ ودب راشد رع

 فوقسالاماطيحتيقدارا معضمب لاقو# مضاو تم هنساح ةرثك لعدم دل ]

 اهنمو «بارعالات وم وما لا ىه ةديبع وبا لاقو *هبشاءا:لقام ءامل

 مكسفاكيلع)لا رقلا فواممءارغالا يف مظعالا قيرطلا وةداملاكيلعمملوق

 « ىلع مض اومنم مرضحاما ذه (متدتهااذا لص نم ءكرضبالا

 مد رخآ لصف العم
 ملع أهللا لك ملال وق ناس .و(هنالاسر لج تس ا )للامتهلوق نايوهو

: 
 سطل



 4 ج() هنكمالا وهنمزالا باتك ٠» 20 لوالات ايلا »

 (,نع يي ز دق#انلق# 9 وى 4 ١ وانام( للا نفر

 ا .ىوتسا لوقو نا لاي اء سانلاو ليواستلا بح اصوهو ساب ءنبا

 .|/ (كلفلا ىلع كم نمو تنا تروتسا اذاف) حدونلىلامتلاق دقو ىلوتسا
 | لقف ةنيفسلا فرص اذاف هانمماعاو اولدتءافنيلثاما وناك مهنا ىلامتةظلادرملو
 | نادعب ةادلاربظ ىلعتيوتسا مث اذكو اذكت لق لجرلالوقدقواذكواذك
 َ (املعوامكحهأنيلا ىوتساوهدشازملا اا و)ىلاءثلاقواذك تاقفابيلع نكام ظ

 : ظ وتسم مالءادهد ودهملا مالغلل لا اكو امكح هاناعج غلبو ىهت الدي رباعا 3

 ْ ءاهسلا لا ىوتسا مث ىلامتل ىلاعتهلوقىنعمام نكل وهوجولاهذهانف رعدقاولاق ناف
 «لبقمنا لاق ما ءاسلا ىلادمعمانعمانلق (ناخدىهو ١

 4( رمش زج ِْ
 || عوجضلا :نم نوتساودماوع * ىرورشانب :رمطق دقو دال
 ظ هر الل ل ىلا

 ةلئل

 ٍْ ل3( العا مهي ار ةميتافداب ار ةاذافدب ا رقوةءجانيلع نأ)ىلاء:هل وق

 || بوجولاو موزللا عي 00 رماو (رئاجاممو ليبسلا دصق هللا لعو ) ىلاعت

 ٍ «*ند دزرفلا.ل وقاهنمو

 بيث رعش ززجح ظ

 رايمخلاردقلل يلع ثاكسا . » ىسفو ذب تكلم ينا ولو ظ
 ا

: 2 ١ 
 .(مهاسحلني اعنأم 2 ءلانأ) ىلاعن 3 هلوقامش «ارمقاوم فات ل 14 ةظفلو 1

 ,ةلؤاو داوم اما قرلطت ىلع ءدنب نيحاذه لقا

 ب رعش !- ل



 م« (0)هنكمالاوهنمزالاباتك 9 «ا <« لوالا بالا 9

 دفق هتس ركذ مناك |هيلغ سواملا بجوادقفاشرعو ايسرك هل ناركذ ىتم

 ولو قرفهثامسوهيسركو هشرعو هتيبنيب سيلوهنكسوهلزمي هنابجوا
 || نم)ىلامتلاقاهفهانلمجدّمف هضرااناقاذا انكامفءانلمجدتف هؤاسانلقاذاانك

 كالا لج قايبلعماف (لاكبمو لي ربجو هتسرودكت التو ظلال لل

 || شرعلا فل وقلا ليبس كلذكو ةكب الملا رئاس نم نينث ابان اكذاامهنابام
 لثمن اكاذا مس ركلانال ىرثلاو توحلاو ضر الاو ءامسلاو ىس زكلاو

 سهاظ و شر ملا ىلع لاعهبا ركذ ىتفهنم مظعا شرعلاو ضرالاو تاوا.سلا

 ركذ.ةرفءالتعالاوةردةلابولملان وكي دقو ردق”يش لك ىلع هنا ريخدقف هيلع

 . يشكل ود ارسلا رث لم طاش لان ودىسركلارك ذن ةرمؤشرعلا

 يقنماشما)لاقنادس( ضارألا قو تا ونايف هتئاوهو )لوس رار
 || ناكولف ضرالا ركذ كرتو (رومت يهاذاف ضرالا<ب فس ناءاهسلا

 ( قناك ضرالايف سياهبا ىلعاليلد كلذ ناك ضرالا نودءاهسلاركذاذا

 أ | نم متنما«)لاق دقو ءامسلا يف سيل هباىلع ليلد'ش رعلا لسع هناهركذ
 ىلاعاو ماسجالا رابك وقلما لئالجو رومالا مظاعم رك د ةصو#(ءامسلا

 نوكيام)ىلامت هلوةكناكام ثيحو ناك فيك صخش ل كةرموءارجالا
 نحو) ىنمملااذه لعاضي|لاقدق و هنالا ( مع اروهالا ةثالث ىو نم

 ] *(متم هيلا برقا نحي) لاقو(ددرولا لبح نمهيلا برقا
 | مهم هنرق انامل علا ود ا ىنعمىلا بهذاعا هنا م وعلا معز# ناف »

 | هيلعام لع ةدابشلا عطق متكر وتا زاوملا ىلا رصدقف اناقه شرعلا نمهنرقك

 ١١ لعن رلا)هل وقل واننا اثم زنيحا_:لع كلذ متيعل فيكف مالكسلا صاظ

 | ةردقلاوولملا ينمملعوهلبهررس لع كلا نوك لع سيل (ىوتا شرعلا



 « لوالا بابلا » « ٠١ ) « ج(١) هنكمألاو هنمزالا باتك»

 ممايحماباهورساوهونلعااملك و مهلا وقاو مهلا مجاب نوضر ع مويلاكلذيف |

 مما ودو ميناس هدنح ناطلساا ضرءتساككلذ وهيلعنوسافف

 ما ما ىلامتَّللا ىأرامم هلثموهب هللا رباتس ااموهفروكذملاددعلااماف مم .الاوأ ظ

 38 نيكي نأ ةياسلاب 1 كلذو ريثك هناي نع فكلاو 0

 «تالخأ دة رلايام ءاسو

 لفسا ناكناال مهمالكسل طقسملا محلات لماشلا مماوج فلوق اناف »| |
 شرملا مثىس ركلا مث ةمباسلا ءامسلاءايشالا ىلعا ناكو ىرثلا ءايشالا

 فرشلاوردقلاو ميظمتلا نم بولقلا يف ىلعالل لمجد ىلا.تّللا ناكف

 ضمبو ىلايللا ضعبو مايالا ضماوروبشلا ضعب ١ مظع 66 لفسالل لمجب لام ظ

 ىسركلل لء ملام ش رمال لمجدقناكو لاح ضعب و عاقبلا ضعبو تاعاسلا |

 ءايسلاو ىسركلاو شرعلا ركذ ةمباسلا ءامسال للهم ملام ىسرتلل لمجو | |

 ةلجيفءامسلاو ىس ركلاو شرملاةرم رك ذف هتلخرت اس نما يشب ركذب لاع
 لعوهو)ىلاعتلاق ثيحةولاو ةردقلاو ناطل .!ابا,ميج لع لاعهناو قللعا

 1 و دقو( اردتتم*“ىش لك ىلع هللازاك و)ىلامت لاق ثدحو( (ردق“ 2

 هيدب فا رشايلا بهدذد سبل و هلامع ىلع فار ءالابربش نالفلجرلا |

 / ا ءاظو ظفاحورد نمو ردبق*ىش لكل هنا لا ريخدق هسأرو ظ

 "ىششرعلاو(ميلع'ىشلكب وهو نطابلاو ىهاظلاو رخ .الاولوالا وع) ||

 اصوصخم ناكذارك ذلابهصخاعا وناطاسلاب هلع مهاظلاو ة ةرد_ةلايهلعلاعوه |١

 ىلامتلاقةنابالابةيصو ةلمإجا يفرم ركدف قلما 0 ْ

 ها ربخف( ميظعلا للعلا وهوابظفحهدؤ.ءالو ض 0 وتاومسلاهيس رك عسو ْ

 ناكولو هتيبهل ودك (هيسرك)هلوقو *لاوزلا نمهل 0 ظ

 سيسي سييييتب



 «حاواكالرهتزالاباكول نول «لرالبللا
 | زملاو كلما ابنم«برملامالكيفةدغمضاوم شر مالته «باوجلاو» ||
 ١ تطحوليزااذانالف ش رع لل ممل وقهلدبثلوهكالمو لج رلاماماوقو ئ

 ْ اذكهازدل وق د( مظعش رعاهلو)ىلاعتهلوقهلدهشد و كلملارب ل را

 تيبلافتسابنمو#شارعالاو ةشرحلا ىلع ممم و(وعدلاكتلاقكشرعاأ
 شرءاولاقوشرعومفةمركللا شرعليقهنمو كلدك شرءلاوهنلظتسامو ||
 اديبلا عا ا علل جاز ورم لعاذ الهءاببشتةمب را :, نك" وكل كالا |
 م اوشرع نولوهيوةر اجحلاب| نم ءالا مضوم ى 1 امدمب شاب |
 : تج اولاؤ س رعلا هطظفل قابيشتو #4 4.4> ٠ وجحولا هذه تتساذاو ظ

 'لامتسالا يف ب رقالا و هنثا رقعم ىنمملاب قيل الا ىلع تءاج ثيح ابلمح ظ

 أه ريغو ظافلاالا اولا راعنالا لصح ثيح ناحجرلا ناطدنع

 | هلوفف تاؤ[َس عبس قوف نمهللا كل تنكح دّماوهوىورملا «ريملااماف» |

 اكيد |ىلاعلاهنلا, ا قلعت مو هللأ مكحهلوَدل ف رظ قوف نم ٌْ

 هللا ةلظفا 0 نأ 50 اأفصت تناآبَو ردقلاو لحنا عيف ذرلأ ]

 مكحت ىنمملاو ٍبناوجلاوراطقالاهطيمحتال ونكامالا هوحتال ىلاعت 7 ظ

 دارو د واعلاو ةيلغلاو ةباصالا نم مو 0 '

 يد هللا دعت هيا ةمعلت 1 تا هل دباب هَل هلل حبسما ٠

 نايا هللا لاق ىلا ةعاف 0 ْ

0 

 ت22



 _ «لوالابابا» 40003 «ج()هنكمالاوهنمزالا باتكو
 | بيغلا معز ال نيل وءفم ىلا ى دعت ىتلاا 0 يلوقلا نالىروبف

 لثم بيلا لعهدنع ىنملا ماو اي سلا ةيرغادا و نال نهؤال

 ه«دهاشنام يعبي م بيشيام ملم بيغلا ملعهل لصح نم نالهدبشدام

 وهف بيغلا ملضمدتعا ىلا هلي .ة«اعيمج نيل ومفملا فدذح فيكف# تاقناف *

 تبيغلازاك هيلع تب ا لبق ربخلاوءدتبماودهاشملا لثم بيلا ىر

 « ىشعالا لادقو|عيلع هل الدللاف ذح متةدهاشملا لثم ا ظ

 ننلا لجان قصرها "هللا ا اسم تنناف
 ىنمملاو ىوحفلا نمةلالدلاف(بستو ىلعاراع بح ىرن) تيمكلا 4لاقوؤف
 |ىيفاه ركذ يرجل نيتيبلا ف|مبيلعةلالدلاك نيفوذلانيلومفملا لعب الاف

 « هتنا رفلدل اقامان ركذاعاو

 مه رخا لصفر
 م .ثلاهءلدتساامةنملا وباتكلا نم ةهبشمال لئاسم باوجيفا / 1

 ني زوحب سهل و وعلا ولمحنن ذلا) ىلامت هللا لاق «اؤلاق مها |

 لع نحر لا) لاق 0 ا ل الما ىربو) لاق د(ممر

 لعدن هامفرو ) لاقاك ( شرعلا ىلع ىوتس !م) لاقو( ىوتساشرعلا |

 كاومشلا ةيسارك عسو) اضبا لاو نيم الكلانيب لصفالو( شرعلا

 هيلع هللا لص ينلا لوق ربا يف ءاجامو ينمع ش رملاو ىسركلاو(ضرالاو

 عبس قوفن نمهللا مكحم ت تكحدتل ةظيرق ىب يف مح ثيح ١( )!وهلآو

 هلاملالا نيعذ 7 ا نيك ىلعم وفافلاسق نيح(هنعو) تاومس
 0 ل

 8 1 ل دا ع هر يع يعل اطمشرعلا ظ

201 

 ب رخ

 «باوملاو»  ينامنلانسألا  ذاعمنبدعسل كرت هلما (1)



 م« لو الابابلا» م ها #« ج (0) هنكمالاو هنمزالاباتك»

 اهدا غارفناقيرفلا قتلا لوقا كب رضلابابيلعلامديرري(نيملاابرض مييلع ||
 ليقنيملابهلوقوهلدعىا قيرطلا نعةمئارز الفراد لامي ب رملا نعل زعىا ||

 (يمانصانديكال للاب )يلاعتهلوق يهوا مفلح ناك نيع ىه ليقو ىنملاهديس ||

 « لاق 5 ةردّقلابليقو |

 نيملاب ةارع اه الت » دل تمفر ةلاراماذا

 لينال ف كلل ذككو بلعثلا ناغو رك ايفختسم لبقا هأنعم عار#لبقو ٍِظ ١

 ٠» هءأورعشي ناد 1 ىا (لدعب ١ ءاذهلهاىلا ١

 م( رخ لصف زج
 م هل ابكت لم يوقف 0 لعوا راذو 8 1

 ْ 6 اما 1:77 مئاكلارجا ١

 نا ىربالارهظاول ىناثلا لو مهمل ىنتمعوهام لاطدقمالكلا نال كلت هيضقت ||

 هيشلا ضارتعا نم ديعبتو نةيتالدب دشن و ديكانردبلا ةليل رمَقلا نورتاك هلوق.

 فاشون يرخاذاف انيلاول ويقلل ةلزيعامةلزمع ناك اذاوىلامت هوت ىلع |

 ىرجامدسامللفاو 1 نا سانلا سحاو قلطنمادب ززا|تملعو# تاللصلا 1

 اسال مف نلروصول) ىيرمضي هنأ:لا نمو نيلومفملا دبسم نطل نا

 ناو كلذوحيو انةيتم هيو رب هناكااث الوبقمانهرمضينا هلوقسايق ناك |[

 » سرقأ ىف اكالومفملا دسمدسركذامزا لاقت

 د.سدبق ىنتئجول كياكلوق يولدعبنا ةلص يىرجام نرا ي«ىرالا» ْ

 كلذكف لزتجخاو همم لمغلا كلذ رهظيل ىتحولد مل مهب ىذلا ل ومفملا دسم
 بيلا لعد دنعأ هلوقاده لثمو ب ايلااده يف نيلوصولاا عم لويفلا ٍ ْ

 يا هش س ان طن ٠ وش هتلش .ةنجو ل سح 0 ,



 يي لوالا بالا « هبط #«ع() مسلحو

 ْ ركذماداذنمتصقلاد ذه يفام صيخللو هه كفاعله كولا

 ْ نامالا يفاحون قفاو هنابمي هاربا ىلع ىنثا ىلاعت هللان ا انيهتلا ثيخ ىلا ميهاربا

 وأشهد رشد الثل باقلا ميلس كلذ ىلعهللا ءانوثىح ضالخألاو
 ْ امفر 55

 ؤ ا لماتلاب هلنيسو اس ارقلاخ لعل دتسافم ودتنلا نم هللا قاخ | |

 .[| ىلا هموقاعدو نيمججا قللثا قلاخو نيملاتلا ترونهو”ىيش هلثكك سيلدتحاو
 ظ عمسنال اناا ةدابعمرابتخا باعو مهيلعىرزو هلءادهو ادار املثما

 هركذدنعنبر دم سد مكس نغالو مع ىتننالورضرمالو

 1 تركذاذاو) !لسودا ا اوهيلعشا لص ينلاموقنمن رفاكلا يف ىلاعت لاقاك هن دا

 ظ ةرك ا ام لاقو( اروش , مرا دال عاولو هدخون | ةرقلا فكل 0

 || لها ضعبلاقو هن الا( هدحو هللا ركذاذاو )ىلامت لاقو هن ل

 1| نمد نوفاتسامفو باح محل نع امف نو دمتم ما "رمال هيلع هنأ رظنلا

 1 مهلابان مه ىدتقافابماكحا و موجنلايف رظنلا لعابحأمور ومالا ىدابم

 || ةنوكرلا كد اونك ريلذاو نوكسلا ضب هيلا اوئاكسيل مهد امي ادخاو

 | قفر ءاجروع انبتسا هيققالو أتم هلق نا و( ميقسيا 4 هلوقو 9 |

 | اولوت)هلرقا دل دبشنو هرش اوما حش صبرتلل اماو ةلملاما مهنم
 | ةرظن رظنف )ىلات هل وقمهضعب لاقو * بيرق نسحا دف و(نردمةنع |

 | اهماريختمتيودالا بلق ناك ةءاكضرالا تاب نم معامل ىنمي(ءوجتلايف

 ىحولاء وجت نمهيلعلزمي ناك امفارظن دارااضب | ليقو*هدنع ءافشلا ب رام

 ظ ل الا مو: "ىدتا اذاع :و ميتا يفةن مهام ىلا لص وتافيك

 ْ هسفن لوغشم بأي هم ماناذناو ملأ 4م امادتخا( م مقدم مس ىنا زل

 لفل ىقاتتالوت نافذا امةاجاذهو دن اكم نم م ن0 0
 ا ١

 مهيلع



 # ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك ف # ا # لوالا بابلا

 يع اذه ريبكهلمفلب ,)هلوق ا ةسرا اهيف تءقوثالثلا هده

 ظ د لا توم

 'هرمأ نم مدختأم ىلع مالكلا اذه ءافلا فطع سم وبالاقو هان رسفام ىلع ( ميس

 هللاربخاىذلا وه موجنلا يف ةرظن ظن ولاةنودبت اذام هلوش هموق ةبطاخ يف

 اذا تاوكلا تكلم ميهار ا١ىر كلذكو )لال وشذأ هنع هن ىلاعت ظ

 «نيبتال كلت هنرظن تناك( نيكر شملا نم انامو )

 ان مهمرنس) ىلامتدلل لقاك قا“ الاىفو هسشن يف تاب الا هللأ «هأر ألف ِ ظ

 ) نوديرهللا نو داك | 1 !) هموقللاق( هي ؛ الاموسقت فوق افلا يف

 6 آلا ضرالاو تاومسلا رطفىذلل ىهجو تيجو ينا ) لاقنيح كلذو

 .ءافشالو نيق.ىلع سيلهلا ميقسلابداراونيببتلا ىلق ( ميقس ينا)هل وقذاكو
 | ناك الف نالفىنافشهلنيب وهنع قدصف *ئيش نعل اساذالجرلالوةيو لعلا نم

 ا ىلامتهّلالاةدقو« امس ناببلاهنك لبق تلا لاحلا ةيمس ملصءافشنيقبلاو 8

 ايف بستا تلا لاما هذهو(ضرممبم واقىف)ضحمزاعاىلعاونوكيلموقيف

 هللا نمفيلكتلا عوةوو غولبلاا مف ىتلالاحلا يه مقسلا ىلامالسلاهيلعميهاربا

 ا اًضيا فطعءاف (اولوتف)ىلاممدل وق قعءافلاو# ةشسو هءرمأ نو نزلو لجوزع أ

  يتظ افز ودمر مهلا نودةملا اكفثا )هلوق لعمالكلان ءهعم ياما فطعنن

 اول وللا ذود نودبعيامةدابع مهيلعركت اوىلاعت لا ىلا ءامدالف(نيماملا بري
 + نيردم هنعا

 'ىهتابذك ثالث بذكم السلاهيلع ميهار نا نولقم.الموقمعزو
 ظ 0 انوا ندُكنا الم 122000 يذلا وس رالشاحواهنمةدحاو

 ك0 ذذذ 1 1 1 1 ذآ سا

 ظ
 1 ءاربا فاصوأ يف نو ضع. ل 1 ماا ضع: ةد مس ةوالتا اهحوت ىذدلاوا



 « لوالا بابلا» « حظ # ج/و) هنكمالا وهنمزالا باتك »

 'تناو بررعلا قايتف كلن ىدحتن نت سابع كر هالاتفموجنلارصبا اللا ظ

 | ةمالعلاةلظنح ن لفغ دلةيواعم لاقو «رشعىث الا جوربلاو ةرايسلا ةعبسلا ْ

 اوضح ءالؤهىرا#موجنلاو باسالاو هن رعلاةملع لد 7 ىلا ةمص دقو ْ

1 7 : 00 
 # حض ضاوهبافد رك ذاملماتف ةهافسلا يفاو.غروةل الضلا ىلع

 ميه رالوقدجوافهنر 5 دام أعم وجنلا اناضقيف لوقلاناك اذا« ليقنافإو

 / 58 فلز هللاىلا ممرقيل مانصالا نودبعإ م و همودل اطاخ مالسلاهيلع

 ”تماقنإ( نار دمه عاولوتف 16 اا هفموجحتلا يف ة ةرظن رظنفنيماعلإ د ظ

 ممالك نر ممجنأم وهو مج مج موحنلامهضعب لامفاده ىف سانلام لا مكرادق

 ا لاَقذ 27 27 ه أنعم ةرظن راظنو مد .ع ىلا مرعم جرا هولا امال

 لاقلا نط رتمانا اغا ادهو ه ريعل مم اعاو مرفك نم ميقس دمر ميمسيلا

 ليطمت يف مهلعهتجح زال مهمانصاديك نم رمضا ال مهع فاختاعأواذك نم

 »8 اذا ةلج أباعج مم ويعت با غاي هدسيع

 هل لاق مرك ذد ىفانممس )ىلاءت هلوق ىنمم نع ىنارعالان أ #لئسو و»
 300 م ص 1 كلولا فهف (ميهار |

 برجالا ا> لثم كول نوكف #ٍ ليهو نيبرن ىلا ا

 مهو ميم .ةسيتالاتفاجن ىأردقو هموقل كلذ لاق جاجزلا قاحسا وبا لاق

 | يبالاقا- ءاونوءاطا | ممكعي نان ل ا رف نر دمهنعاو ! وةةنوعاطلاهنأ

 ' كبار ىلامت لاق *توعومعسنأن 0 هلدن الإ قام ناك ناودحا لك نال ميقس

 ١ ٍ.هسىلا كلدكف لبقتسامف 2 يد كلاعا (نوتي مممأو تيم

 ا وثالث يفالاطق مالا لاهيلعميهارا بذلك, ل ثردحلا يف ىورو»ةل ل

 ه ده 0



 #« ج(١)هنكمالاو هنمزالاباتك 9 4دهط # لوالا بابلا»

 0 ايس ا
 رمش 2س

 فساخ مياثلا و هيا ٌلَدَع نيج لع #* ةوهشل ء ءايسلام حئاادبك اذا

 لع 1 ل لبللا لوا يفءايسلادبك هناقاومةبال

 هرخ الالوق هوركملا ةَقفا وميفاذه نم سكعلا

 م رعد رو

 مجاوسلال اجلا ىذكا.سلايفاوع # م,دلع ناعا يح مث ا انه

 لاعننييمالسالا ض هربا عساو ىلهاجل رعشلااذه ىروث.دلا هفياح وبالاق

 الاسس كايسلاوعواولدلا نم * ميدلع ناعا تح مانانه

 ليواتلابدريف ضمخغرام مهمالكنم'ىب م'ىجدقو ةبؤمم,فكينا موقلاءونهولاق

 يفموءالةأه اضمموجنلا يثمأ ع اعللو لالا "ما ىاو لكلا

 هلا و ىل اعت هنلاةمصع نمالا كيكو كل َت أمضتق# سحنلاو كيعرلا 5

 ْ «هئاضق نم انمالوهرمالدار الدبر بام مكحب و ءاثنام لف مكملاو صاالا

 نماباب ل.تموجنلا نماياب ممل نم ملس وهل اوهيلعّشا لص هنع# ىوردقو»

 هيطخ ضل يف لسوهلا أو هيلع هللأ لص دهنع 1 ا داز نمورحسلا

 ظ

 تح

 رعملا ايف فوسخو نشا هذه 2001 نازولوتت م اوقالاياملاقدبا

 نالوزلاولاوزلا «اروبدك دق لاو تلاع 5007 تك رينالتم ْ

 أحدمم ككلا نوكيف#«ار 5 نايبلا م نما هل وةىلع هلم ن كى : ادهو ىنمع

 كا رشالا يف مراخدءامموةوّملاو لوحلا نم ماو ذاهب نيلغتشمل للعلا د 2

 5 2 ءستلاوّشلاب

 لاقف ليلا نم ىص“ كرظناف جرخا ا ةماركعل 5 «لاقوو ْ
١ 

 ا



  «لوالابابلا» «.4ظ #ج() هتكمالاوهنمزالاباتك ف

 حدجملا» ونبان رطم تو لوقي نير فاك اه ةفئاط تبعحال هلسرامت نيتس ||

 2 رغاشلا لو كاذع لدباممو ْ

 بأ رعش نس
 ايجانماع نغلب ىحهللا |( تقأن انيعارذل 2000

 # 0 و»# ليسلاه غل ال 8 1| ناكملا ةاحانملا ْ

 رمش ]نجس
 دلاحو ف.ةشهبف ميشال #2 ةرتضرالا مزرأ |ءون فلخاو

 - «رخآلاقو
 جب دخم ريغاهنايرثلا جات ك ضرا ومفانق 06 نم عبر

 نانلال وهب هم .شتلا ىلعهءون ىفاذ رطمىااذكه ثنا رظمهلو ب هدام ناكولو

 ناكاؤل نأ ق ثينلالمانيفعبمذمكلاذكواهوركم ن 3 1 رهشلاةرغىفانرطم

 اعيج سانلان الس يا نكي رطملابةفورعملا تاقوالل ءابأ سانلا مقوتو حن لع

 ا هللا ردم ةداعلا ت تاررح اتقوةنسلا نمو رطل اودربلاو رحال نا لوملغي

 ا كلذال ولءاهاذاه.ىني ىلا 5
 '"ىش'ىبحلنيحرظتناالورالو رحب وكر الورذمالو ثرحت قواوفرعام ]

 رهاظ وهف لبملا لبجاىفكلاذك , اماعب م نمواوناكلو نيف فارسم لاو

 ها رطم اورو عأ رفس ىرعشلا تالطانا راش هو ركملالاوز يف

 لوق هنمو «ةداعلايفارمتسمكلذاودجو مه-ال يا رماالوهرما لودعت الؤ ْ

 يأ رمش ]وس * رعاشلا |

 ءاتشلا سه ذدمح ةسماللا د أب رثلا رمقلا نراق اماذا

 0 لس 00 نوط ايإ هلبم نم هاا 2 لف آ رثلا ةنراقم نال |



 يس( )هنكمالاوهتمزالاباتك » «دع» # لوالا بابلا »

 أ هذه ل مفي ىذلااوبسالىارهدلااوبسال سودل 1و هيلعمللا لصهلوقىنممو
 ناد تعا نم مهنمو ىلا هللا ىلع بسلا مةياعافاواعاف متببساذا متنافءايشالا

 كات عولط دنعاباعهي ناب ةداعلا ى رجا هنكل ىلاءت هلمف نم ثداوحلا كلت

 ظ تا ريغتلا كلت نو دب مهماك اضياكاذيف نوفاتخم ممالاهلوفاوا موجنلا

 'طوسلا نوكي ءونلا ن ال مهنم قافتابءاونالااهومسو تاراماواهلاتاقوا

 رمتلوق لمحت اذه لعوهيفراكناال لّمملاو نيدلاف بيرقاذهو عولطلاو

 ' نوم زيامسايلاناف ايرثلا» ون نم ىقعب ك هللا لوسر معاي ىتستسان يح سابعال | |

 ككرص ريسمو ةمئاقراخ لع نايم ا اذهنالامبس قفالاف سرا

 ةباوق ريثك اربع كلفلااذههنمضامهبشاامواذه لعيفللاعتّنلا لمجدقو ظ

 ضئاصخ هفيطلب صخو قلكلااذهرثك اهلي معةقداص ةلالدو ة ةرصيم ||

 راهنلاو ليللاانلمجو) ىلاعت لاق هيلع ركشل 0 هدم معتم ظ
 | عب رنمالضفاونتبتل)ةئيضمىا( ةرصبم راها "اني ليلا وحفنيتا ||

 ظ سفنل ة شخ رفكلاو ا ة رصبم .هضع !ًارقو (هنآلا ظ

 ان ول ودب ثينادتلاو عمجلا نم تفك ل عاف ىنمميف ةلعفم تمضواذاو# ملا |
 ع ةبلعاف ةئمسم ةئيلم تشملااد هو 4 ةنيحدلولا ||

 كطقاب ودتبتل موجنلا ل لمج ىذلا وهو)ىرخاةنا يف 4 لاقو

 وجنلا ىلا ديدعلا هب وفا وكلها ريثك اقلخ ناانملعدقو(ةب الار حلا وريلآ

 ْ ام() لسوهلاوهيلعتلا ىل_صشلالوسرلاقءاونالا يف مبطارفآلو
 :نانرطم نولوت نبرفاكاج مهنم ةفءاط تحبصاالا ةمعأ نم ىدابعىلع

 «بك اوكلابرف ويب نماىذلا كلذف ىايقس لعدم و ىف نما نمامافاذك

 ريا نءرطملا سبح لجوزعهّللا نا وثرخا هجو نماضياهنع يورو

 - ةيس ةيس دّقلا ثيداحالايفذ وكب اك - ىلاعت هللا لاق يهاظلاو لصالايفاذك (1)
 ل مص سس سس اس مس بسس تاس اهم يس



 « لوالا بابلا» #« د. » «ج() هنكمألاوهنمزالاباتك »

 || الو ىتلاو مالا نسحالملا ونظا[كلذناكولوةرابلاو وشنلا وةئللاونوالاو

 | ساننلا ةلامسال ىلب باعلاو باوثلازاج الو ىنعم لسرلالاسرالناك

 ملال مم باهذلاو بيرّتلاو عانطصالاو بيهرتلاو بيغرتلاب

 « بح

 || نولمجتو) ىلا:هلوقيف سابعنب هللادبعوهو نيرسفلا ضع «ركذوإل ||

 | مكناك ركشنوامجتو يلءأر قو ءاونالاب لوقلا هنا ( نوذكت مكلا مكر ظ

 لعاب اطلس ةداعلاو فلالل نت اف ( نونظ الا م نا) ىلامتهلوقامافز وب ذك | |

 اونجهتسا اذا وناكو اررزعز ولا رباصبلاب اد خاوايوق بولقلاو سوفنلا

 1 لا لاك ا ا افلا اة ا
 ١ للملاو ريذلعملااوباط لادم الا ممل تادبن ولاوحالامب ا لا

 نمال ةداملاو فلالا ناوج نم يعاودلاو بابسالا ين ركَلا اوفرصو | |

 | ماهوالاو نونظلا اوامعنإب اوضرف ةءاصالا بلطل ريدتلاو رظنلاىحاوز

 ظ ارارتغاوز ودهاشياعةق تا وذلا نعالضفءامسالا لع ليعافالا كلن اولمحمو

 ! يدا رببال لسودل اوهيلع هللا لص ينلا لاق كلذل ن وكل ايف مهنا ل

 تالف ىندابادسافلا داقتعالا كلذانواوق مار هنالورهدلاو ههللاناف

 «مهضعب لوم كممل يللا مانفاورهدلا

 أ رعش زوجح
 مظملايف ترقوو اننارس « اذاانتمؤ تررثكادق داي

 محى تفصلنا امرهداب » هبانيقعت تسل امانتلهسو

 *« رخالال ومكو

 صهدلال مفاعراعال هدلاك *« هلمفونينمؤأا ريما ناو

 ىعمو



 5 )١( هنكمالاوهنم زالا بانك » « هذا « لوالا بآبلا »

 ألق م ركنم الع 20 !ءتستسالاو حابلاو باسنالايف

 ا ياو وعاربامفزوفلتخم برعلازاالا و هلأاو هيلع هللا ص

 كلذيفمهلو روبشلاو لا 0 ةيقاولا تادح الا مكحلا ولوصفلاو

 لكنا كلذ ىلع لد, ممالارباسل سيلام ةباصالارأ رمتساو لماتلا قدبص نم

 تاودنلا علا عام تن 9 انما اذه عولطدنءاعدق هباوكحام

 | ةنسلال وصف لاوحا نم برلأيف اهرئاظن طوّمسو قرشملا ةيحاب يف ||

 ىلاه» تنكح ام ىلع ىرجناملاف حاير لاوراطمالا يعود ربلاو رولا تاقواو ||

 دادتعالاه لصح الدجو لعوذودشلا قرط لعالا لَدَس الو ١

 لامفا نم ثداوملا كلتا دقتعا نرموبنف ه نوفلتمبف كلذ لبعو ||
 | ٍثابسالاواهف لاملاك تراصحاعب ةم الاواملةريدملا يهابماو ككاوكلا |
 نعزرقدخاكلذلو اراها ىفاريثا.ةنكمالل نام اهلها ىف اريثان ةنمزالل ناو ||

 قاما يفر ؤت نامزالا فيراصتتق اولاق مهاب يمهنمهبشا مه امزب سانلا ل نرقا|

 'ىعاودلاوبرالل ومهلاو بساكلاورجاتماوناول الاوروصلاو قالخالاو ٠ْ

 ' ىتنو مهم ارط ىلامتةللامذف باد الاو مكملاو تاغالبلاو نسللاو مئابطلاو ||

 انكلمامو ىيحو تومتاين دلانتايحالا هنا )مبنعايكاحلاقو مدئامع مييلع ||

 ' لعل دب ىذلا نا مهضعب 8 م1 ىلامتهللا نم هه ادعو (ةيآلا رهدلاالا ||

 ةيبصملا عم ب اهذلا وأشنملل مالستسالاو لاجرلا ميظمت ناك مهناش نااأ|

 دافتعإ نا مدقت مداوسو ةرصبلا لها ربك ادا نمد مظل

 ىنب بحو ةيما ىبب ني دل نييماشلا رثك اداقتعا نمو يلسعميظعتل ةفوكلا لها: ْ

 يي ملاطلا لبق نمالا ن وكيل اذه نا اومزفموق طلغىتحناو مح

 ةسيبطلاو ىأرلاوةرظنما نماعو ءاوهو ءاملكلهالدجاك ةنرتلا لبق ْ



1 
2 

0 
0656 

 وا

 نملعلا ةلهاذا سما م كبالث لاق هنا لو هل او هيلعّشاىلص هللالوسر نع
 01 ا ا ا د1 ا 1 اا كالا كلل كي دا خلا اك ا اك لكلا ل تسلك

 ظ # مل لطب و ٍ

 # لوالا بابلاا» « ... » 4 ج(١)هنكمالاو هتمزالا باتك»

 ىقنيمأاعز وجح ةلهاملايف برعلا تناك لاقهءاده اح نع «ىوردإ ظ

 هلثا يصر راند اق جح يي اا ةنسلا تناك اذ ةحأ-ا ىذ يف 0

  يلعاهأر ار ءاز ة هح> ىهو ةدمملاىذ نمةس املا هننملا ىف ميل ! ناك هز

 أ ةئسلا تناك ايفل_ودل 1 اع هللا لص ينلا 06 ملسأن 0

 هلوقكلد_فةححلا يذىلا جا اداع مودل .اوهيلعهّللا لص ىنلااهف بح ىتلا َّى

 لاق مثء(ضرالاو تاوملاهّللاقاخم وب هتئيعكرادتسا دق نامزلانا)

 مارحرهشاولاقاذهرع ثيالاة مارح موياولاقاذه مون يأ هتبطخ ع نم غفل

 مكضارعاو وكلا ماو مءامد ناالا لاتف ا واع ىا لاق

 1 له مللااذه كلب يفاذس هك رهشيفاذهمكمو,ةمرحكما رح مكيلع

 ناكام ىلع جا ىذ ىف جات رثدق دنا لسو هل اوهيلع هللا لص ىننلا دارمو

 || رهشاو هيشالوالاو هَ رطاضيإ اذهف مالسلاهي اع ميهاربا م ايا يف هلع | |

 تبجرل ايقاع 0 -اقلاديعوبأو ا!

 "ىطو مثخنايحالا برعلا ةلحتس نكي وهم رهو همظمت تناك هنالر ضم

 نولوم مولا ماياروعشلا نؤسن نيذلاناكفروهشلانالحتسااك امجاف ظ

 , 2 «نيلجلاءامدالار وبشلاهذه يف لاتقلا مكيلعانمرح

 ظ سه[ لصف روس
 .ةناحصلاو مل #و هلاو هيلع لصةتلال 0 نع «ةءوىصر ارخالب 0 ين

 م حراوب ااوءاونالاف ترقلا تا هم نم مدن ودم امزأ داق |

 .قور « هماع نم ءاأن] امحك] ذإذ لب زمتلا نم هانمدق اعقرال# لصفلا ادهو# ظ

ْ 

 اشسسللسسلا

 ف



 01 ج(١) هنكمالاوهنمزالا بأتك» 5 « لوالا بابلا
 ةييببمللا | | سحلب سس سس ببسي ب ب بسسس بيبي ل سل اة اتسللا يميسييللا مسلسل | شسشيبيشس تيس سنسببسلتسبلل

 ش رمعم بديع أ 11 رفص فاشل و هلا

 ٍ ةحاطاىذ ٠ رم نو رع ةلهالايف تناك مر ارهشالا نا ىنثلا نأ

 إ مالسالايفورخ اللا دو روش نم ٠ رشعو لوالا عيررعشو رفصممرحلا مم ؤ ا

 ْ لوع زيياوناك مال“ الالضنمو ةنسالا لضنمهيمسوايجر مظعن برعلا ا

 ىف هيفروظحلا نع فكلا ىلع سوفنللانيط و” حامرلاو بارملا نم ةنسالا

 حاللاةقفالو ظ :

 ربا لس ار وهيلع هللا لصدمغن .دلا ماقام 14 ولاقإل

 نالوا للا ا :رمالادكاتلو

 تريلات ود رفتم د ا وو ةعرس اثم ةالث بجرومرحلاو ة>!اوذوةدعملاوذ يه

 0 ااه او مكن عاش اهنعلا لع لاو تاومسلا قلخ مو.هتيب 5 راذت ادع

 إ ناب ىذلارضم بجرومرحلاوةجا اوذو ة ٠ كدمع ةللاوتم دال 121 :

 | لاقفهيف لوقالاديكانداراامم هغارفدسب سانلا بستا م« نابعشو ىداجج

 ١ لامف لءمؤام لع هللادهشاف هو.أجأ تح > وه ربش يأ نمو سطخم ' مون يا ف

 مالا هلوق تنمو ة”ىسنلا مالا | ذبف م ديشاف معلا تقلب لسمالا |
 ةانرك ذاك ارفص نومرحتو مرحلان واحنا وناك ميماوه تا

 هدب ىذلا رهشلاىلا رفصريخاب ىلا ىرخاةنسىف نوجاتحم#ا واكم ظ

 .ةعد كل ذب نوثكع مث عب مر ىلا هع رحت ثنو رخوبف مرحملا يف معتج تاك

 . ىلع مرحتلاراد ىتحاربشارعش مفادش ناكو كاذك م هلثمل )ان ري ظ

 دعب كلذوهنهلاهعضو ىذلاةعضوم ىلام را مجر دقو اه لاري ْ

 2 1 لص يبنلا ناكف لواطتم رهد |
 ممل مصل د ا ا سم ا م يي سممسسسامسم تمس تك أ



 « لوالابابلا» ك«مد» 4ج م)هكمالاوهنمز الاباتك

 || حى الاوةليصوولاو ةبئاسلا وةريحبلا ف هبولغفيا وناك ا مهتداع ن نم ناك |

 | ناكو نطباة سمن تجتااذاةقانلا تنك(ةريحبلاو) هيف لزنااع ىلاعت هتلاابلطبا

 || ءالكوءامنع اال ا :غواجاوكر آل داس ادا رس ذاق 5

 0 !ةزوارقسوم م مودعل 0 ا لجرلا ناك (ةبأ 4ع أسلا)و اهيهلاذا ىبلااهبك ر الو ظ
 أ

 ا

 ظ )ا( ثداحالوهب كلذدعب ناءتسن الفةبئا كاع داقتوا ةئاثل قالو 7 9

 ٍ "تاو مملتناك نإ تغضوا ذأ من مل هام ذا لع طل

 | اسهاخاتلص وا ولا ىت 1 كل تدلو او مال لمار ك5 تو
 ةرشعل حفلا باص نم تجتاذا اوناك (يناملاو) مب -هل ال ركذلا | اوحمذ يلو

 7 لييرداحا م هيومتعالو هيلع نولمحالفدر 'ظ ىحاؤلاةنطب

 2: يدنللا نابنيف لصق زج

 نمموق كراك هنااو ركذ ذورسفلا ورابخالا ةلق سادنلا# هلقامف » |

 || برح قافتادنعيلااورطضااذا كلذ نولوت ميقفونن م لالا تا

 هنمرخلا يلاغتشالا مييلع بجاواأيف ىرش وق بطخ هيعادو ةمظع ْ

 اناالاي دانيفدان مموقي ممول برعلا تعمتجأاذا ةح!ىذيف ناكف

 ظ

ِْ 
 :اواكقريكالامرحلا وها رفضناو رفصمرحلا ناالااتطرتساو ان اسنتت ا

 ام رحصو جرح ة حبت -او, ومدكلنفسولاتق نمهيف ناكام مرحلا ىف نولحم

 نمهوارامفاوتلس وةدملااوطاوبل مهبهذميفو مدنءاحابمزاك ام رفصيف

 «ةتفاوملا(ةاطاوااو)ةدارالا

 سيئر تاكو ةبانث نب ميم هل لاقي ناك اف !١ نادل داش يللا

  تاعاال ىذلاا لوم ىمنءردصلااودارا اذا موتي مالا ويبكرلا ظ
 59 رخا نوددرب وأر عشان هلا ةنعنإلح اول نق ءاضقو در ال امااعكآالوأ

 ا
 شئ ا ل ا تا ب اسس سموم ا

 ةمرح ١) 5 دام الو هلما()



 _ جلل“ )هنكمالاو هنمزالا باتك» «رب» «لوالا بالا »

 ' نييفاوملظت الف) ىلاعت هلوق»مالسالا ند دمرب (مب لاني دسلا كلر مارحلا 1
 1 2 كول اقاذأ كودعقل "هما وعدتال يا[ يشل ظ

 لاتقمارملا رهشلا نع كذولئس)ىلاءتهلوقاذه فشلك اهنيلاطو عاجلا

 للا نكللاوسلاباوج متدقو( ريبك هيف لاتق لق) رمشلا يف لاتق نع ىنءملاو(هيف

 تيمور لاقف ةمئلس ارد نمر وةصقلاه تحرشناام مالكلا يفدازىلاعت

 مران نا دنءربك اهنمهلهاججارخ اومارحلادجسلاوه ا /

 © نيعمتجو مم نيطيح و اميمج( ةفاك ) ىلاعت هل وق ىنعمو * نورودعم مكناف

 | كنذك ومالا وفناالا| لخدم الاعما وماق مر قةفاك ليدل الا 5

 ةذوخام امماكو هفرح ىهو *ىشلا ةفك نمتقتشاجاجزلالاقواميمجا وماقا
 ما و ىتشالو ةدايزلا نع ككلذىلا ىهتاذا”يبشلانال فك نم
 ' اذهنمو#ةصاخلاوةماعلا مه وتكو !ءاقّو ةبقاملاك لصالا فردصماجسال

 ظ 0 0 يديك لا ةقكراةنكك نط وملون هتبتا ملوح
 ظ ىفةدايز“ىسنلااما)ىلا.مت هلوقنينمؤاةرصنل لاق هنم نامض( نيقتمل عم ظ

 1 :لاهنمو * هلجا يف هللا اكل و ريخاتلا ءاسنلا( رف كلا

 اق لاا ماقوا ىلع مرا 1 مدق ىف نورفاكلا هلعش ىذلاف 3

 ْ باهذو مه الْض يف رأ را 00 -اونرفاكلار 2ك 5 ةدازاهريخاواهشااب اي

 دوب اا 3 5 روم اد وكاد 0 ا ا

 ظ , 7 5 ا ا
 3 و ئىسوهأم كلذ نما و ملا <ياءوسم لن ز) ىلا هل وقول

 اهو اذكب يىنعو هسه بجعأ موت هلع 0 دم لع انالو هكومقاان ءربذلا ظفان

| 



 #« لوالا بالا » «رىح» «ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك 2
 2 تل 25 ت52 ا 50005

 ْ ظ 8 سمسشلا |

 ظ مانازوكيل 0 تصقو هر وبشماباىفمورلا #« تداز تا و ظ

|| 
 ا عيروامو نوت سو ةسهجو ةثام ثالث ىهو سمشلاةئ سمايل ةدفأ وم مهتنس

 تيل 8

 ظ 'الاوظفلا وج اريتخالثل اضي اةسيبكلا لمعت تن :اكبرعلانامهضءرك ذوموب

 / ىفع انادمجوةرخ الا ىداج وىلو الا يدامج يفادءا + قاتشناكو مهل

 ناضمررهثىف م,ةيصن واكب 0 روت كاد 0 ده

 7 صقنو 1 نيسخو ةعبراو ةلامث الة 2

 ظ كور دل اويل هلع لوطن نو ك ناب را ا ظ

 |مومسوأ رهشرشعةثالث مهتنس نولمجيوأربشنينس نر محل ظ

 هب االافنما لا انتا و لسوهلا | وهن عشا لصد 2 نا لا

 ةنس لك يف 0 دوب راكم كاددتس سكي لفةنالا ىلا 9

 ْ مزا.الوهنس نيل الث وحب ىفةنسلا لوصف ميج لع روذدو امونرشعدحاوحن

 هئاؤاقو لاشتتلاو رك ذام هلطبس نال اا هاك كلا در اذ اوامالع ظ

 « دعب نمهتساس و رايخالا ةلق ظ

 بانكلاف/هّنلا ب انكي فا رمش رشعاننا هللادنعرورشلاةدعنا) 4 ىلاءآهلوتف 9 ظ
 كنك ) الا )ىلاعاهلوقى رئالاباجالا و مكحلا وهاتهاه

 5 زانمىلعرو,شلاددعزا هللادنع بجاولان ا ىنعملاو (ةمحر |اهسف ىلع م 5 ور '

 ظ اورو كلذ رف :ومدايعايف مماولصو مرجحونيملسملا دايعا نا ا

 ظ .امم(ىلاءتلاقم(ضراالاو تاومسلاهللا قاخمو )جا منملااذه ىلع اهارجا

 ْ ظ تيبلاوما ركلادلبلا لمج ام ةم رحامل لمجى أ روشالا نمد رع رحةعبرأ



 .ارداتق فتاك لبق نمو 0 رثك هيا اذهيف برقالاف 30 ا ْ

 انامل ىلا , ملنامزلانممد_تامفوايمال-ااموجراراعج نوكيوا ||
 / لخد. الو لد ال ىل امتهل قو (نيطابشللام وج راها:ل مج و) اق دبا انتداف | ظ

 «قدصلا ريخلاو قةللاىحولاوه لب محم
 1 ١ أ

 0000 !مهلعدر ناك ةكئالملانا كلنا نم 0 01
 | كلذ لثم ىلع ادعت و م عامسالا ىلا هنمنيط ايشلاتاصوتىت>هنويذاجمو ظ 8

 ا لمجلا اولاقهفا> ضرالا يف لءاج قا 2ك النملل كير لاقذاو)ىلاعتهلوق ٍ

 ا ل دا ع كلا مس
 د 0 هداراام ريح 50 0 ا ا ْ

 هب م نيط امشنلا عنم نم مهممناك املا ااا رح او ةكئالملا ىنال(اسرخ ْ

 1 رانلاوه و بابش 2 همر ه)سيغ عوام: اع هش *هو سراح عج( سرخلارو :

 ادد 0 نم يجيب سو لاح لك 0 0 ودجلا هل ف نجلا ||

 «ىلامتّللاءاش نااحا رشنا ةلبلعا هذههيدادزنام ||

 "ود بع لع ىلا. ته هنن الا( هللا دنعر وبشلا ةدعنا) ىلا :هلوق 4 هنمو ظأ|

 0 ان ل فانا اذازيمو»رمملار رشم ليتلانعوبةيرالا د١
 وي الاه ةررصقر عع ىننا مايالا هذه قدم ىف سمشلا عم هبت < رمقلانآلأ|
 00000 1 ءءابضنسمشلا يعي خا وعزل 0
 ١ .رشعىثابةنسلا مايا ةمسّمب سرفلا تاعف كلذكو(بانسملاو نينسلا ددع ]

 | مأن' 4 هس م( ناب انآ هام) رخ : ايفا ودازو امون ند دا ىلك مايا اواءجو | سق ْ:

 | هيابنس 1 كلذا ودازا اءاو 00 كلا لا اهومسو 43 ىلاو قح اوالااهوعس 1

 0 يح



 م لاه 000 د عب كلف زهنكمالاو ه الا فانكاج

0 0 

 ا ير و يطال ادصرابامش )ىلا( ءامسلا انسملابا و 4 يلامتهلوق ل

 اقامدحلا الك .ىلع مالا «هلوةلوالا يف 4 ةحا افا. ضيا سملأ | ملع لجو باط ْ] :

 سملااماو اذيثل ىدرأب كام لعتفاو لغفو ه نخل االفهلوق انللذ فدك 1 : :
 ظ

 3 يذل وق هلدهشتادقف نعفنالا ف لاحت رخوا

 مضاوريغهموقف بسحىلا « انلكوائيش ءابالانمانسسم 1

 | نالوبةالخان مدان ركن اامىضتقلام هيف لهاتتاا بس يفانباط ىنملا للّقف ||

 هنعال)ىلامتهلوق لجم باسحالاو ب اسالايف ىناتال ةح راملابسملا ||

 ريزءلاهءاتك يف ةيوصنملا هللا ةلدا يف رظالا بلطي ال هانممليقو (نوررطملاالا

 ءرنيا د قمنا ربطملانالا هحجم واهل اةمارر اتخالاوو هتكجلوةفناداةرم عل ابتقالل ||

 «اربخ مالكا زيواتلااذهىلع نوكيو رفكسلا لغدو كرشلا ||
 ا؛طقللا اذبنه لع:ن وك ؤذللاب لوانتلاوه» سانا اضيا هف# ليقو ©

 ايا رع ىرح نمو بلا ضامن ةناكوتلا تمازودملاوزيللا ةظفل

 .ةب الااماف ذاب رقذابجولاوامماشل اهظعتو ام لام زن فحاصلا ل اك

 منؤادست مالش الا لقا 1ك ماو عمسأل هق ناز صيام ىَهف ا

 .اوهاكفايندلا ءامسلايف هلبستو ةكسن الملا ىلا عامسالا برت دسعامم ءامسلا

 !قدلا لعدبو تل ام محلا احتتما مهملا ىحوبا# 0 اذه مرواجتنمنوطقتاي
 كل د دوم اعز يارس نمةروصب س امال أوروصت ىت تن 55 1

 ظ ىنلا ثءعباملف اذ اذه ناك دقاولاةؤ ه ف ءامخال امةلدالا داسفو لالضالا نم

 | دفّصادقوموجنالا ب قاو نما ِ )درا اع كلذ نمانءنم ل ودل او هيلعَتلا لص ظ

 يطا تان موج راقت اممالمالسالا يف ربظ بكا وكلا ضاضق انا موق

 ' ضع اهريغو ليللا ترم عردللا هييهت عدقلا معلا يفداج دقوديف .
 0 ا ا ا الو وكلا 1 171 ا كاملا مالا 1١ 1١ قول

 5 1 ل لا



 «جم) هنكمالاو هنمزالا باتك #« مح «#« لوالا بابلا»
 0-1 2 اق ا ورجح سس

 هه رح دادحاو لع ةلالدلاو اهحوضويفهللات ابالي ف ءءةفدارتملا ةعمتحملا

 يلا اعاف هيلا عدا لْض نم لك ف رطاخ ىلع طلست ةرمالو رظانل ضرع

 ْ لم» ليق راف« هندريف لالضلا ىلا مدكوه ن موأه 504 -وهسف لعق ن

 | لاتمالا فال لهواق ب هلئلاو تيك رتلا اده لكم م6“ .الكم ظن يىفرعت

 نولوق م ىتلقهسيساتلاذه سساامرابخالا ا انلةيورضلا ||

 قرغتس ىحهدخام ىصقاهغولب و ؟ىيشلا يبعأنن لعيب :كلااودصق ذاادهلثم

 ام ايلساقايفهملظبو هرمالوموهو ىشعالا وق كلذ لع#هفاصوارثك ١١

 « لاقف هناش لعدم ص الاعهيف ىل تح 0 ظ
 ' لكبرلااه ريغ ىارخا قلقا كاع #* الجر تملعو اًض يع اهتقلع

 ص وام دم تيماهموت نم * احل فاخب امةاتف هتفلعو

 0 يل « ىني الل امة اق ىتتطو |
 'لبتعو لزب تادف ما ةعيايطا لق ذم م اه انلكف ||

 ظ رفكلل لئلا ويه وطماوفتللا لثم هللا لمفدقو هيف ن< يذلا بابلا نماذهف

 ظ لثلا ىدبال ب رضامكف(هل 4 ريف تاملظكو ا )ىلاءتلاسةف لالضلاو | |

 مد لع وهلم لاب لهدا او م دحلاكلذلعرونلاب ||

 (اهدحا) نيرجو لمتح هناف ( ءاشن نم هروتل هللا ىدبم )4 هلوقاماف » ||
 أ ةيريصب ىؤوق و(مالسالل هرد_صدهتلاح رش نا) ىلامآهلوق لثمن وكينا ||

 ظ

 ا
 ا

 ا
 ظ
0 

 ظ
 ظ
| 

 8 :م و أبهللا لعش ام 4 هيدمىذلارون !اب ديرتنا كك هجاهمروو ْ

 .(مهناعابو مممدن نيب كس هروت) مغص يف لاقأكةن لاق رطىلا داش شاول نم ْ

 ظ هللا لص يب :لا ةص يف ىلاعت هلوق( ضرالاوتاومسلارو هللا)ىلاءتهلوقلثمو ا

 ظ * نمد حضاو أاددو هب , الا( نسويها هل انلطلا |با ( ١ اسو ودلع ظ



 « لوالا بابلا» «مع» « جمد)ةنكمالاو هتمزالا باتك

 مو قاذه ىلع؟ ىشسدعب ائيش لصحم ٠ اننلع امنال ىنعملا يف غلباوهو 000 57 ْ

 ا نو 0 ازعل بع أمو 0 1

 ْ ام 5 ا مهداع كردا لب لاق 2 9 بسر 0

 ْ ةضراعلاههيشلابم جا ارداو مهءاع فعضف امم ثش ىف ملبلات 4 ةِ ل كان“

 | لزانمعوساىلا مدردم اه لاق ةربش ض راعل الا لصح الك شلان اك ذا مل

 | | نانع ىننلبىباملا باحصا ضع لاقو (نوهامسمم لب) لاقف ثحابلا

 ا هدا ةيجادع ةهورضوةلادلا ددشلو مهفتاسلا كرادا ىللسب 1 95 41 ارمابع

 . نم وهااعاب روكذملا ىمعلاو هيذكي لج_ال كل وة كدحجلا لهابءازهتسالاب
8 
 « داو نيب ادهورصم !انودىرلا

ْ 1 
 : |(ميلع ىيش ل مك هللاو ١ىلا(ضرالاو تاومسلارو هللا )ىلامت هل وق موو ظ

 ( هيلعةلادلا ةر هايلا 97 ناب وخلال اوكا كلااراو تنازل ساخللا

 ْ ' هبشئمرذمل ةقيضم ةنيبمدلالا قحتال ةدابتلاناو هيبشالوهلريظن ال هراى اعو ظ

 | لاناكاذااهر مانيب ىلاةوكشلا يف هفصوىذل حابصلارورظ ةرهاظ هقلخم
 ١ راجل !قاوشةل فاصةجاجز يف حاب لا لءج مترا والا رظلا ق جال ان

 : 58 حش نمتل ' جارسلا كلذ حبصت :سادقوداقولا"ىضملا# 10 30

 . كت لااا ا طخ ىلع هتباناريق كروبدق ا

 ْ ظ برّ رصتعا اذااهريصعزا تح تقولك اهبر واهيمتاماهطسقىفوتسا لب ظ
 ْ ظ رون و.حايصملا رون ىنعي ( ر ونلعر ون) لاق< ان هسسعمل ناو قرشلن نم

 || اهداوم لكف ةءاضالا يفد وامتمهايسان ا ىلع لدن تيزلا-لونو ةجاخارلا

 || راونالا هذهنا لوف هريغنعىنغال قارشالا فد. ىنتك اولدرغهر ولا

 ةممتجلا|



 «ج) كد هسا" 4 مي لوالاب الا »

 | , انلسراو)ىل ىلاعتلاق اتا كاو رطمللا,قا اضم 9 50- سا

 الت وجاال لك 111000 ه نالت 5و ةلاةداعابءالكتلا متخو(ح 0 اولماير ١

ْ 
 باطما لمج 5 0 عادا نما)ىلا م" لاق 0 ثنامعدللا -

 فمك داهم نمأ )و ( رطضملاب نما)اهو هلق نياصفيفول ادفلاادهيف

 .لئمالكلا لوصتا لا فق ا ١ لبعت 5 أ ظفلب (ر لاو ريل تاي

 ار ارقضرالا لعج نم او)(ض رالاوتاومسلا قاخ نم )لاف ىض املا ءانب

 5 حد رفحا 2-1 3 ىل مخ لص + و 8 ني هلال ضع كل ؤ

 رح لا اع كل دا مئادلا لصت مرضا لعل ' الاح هقلخ يف ادا 0 ه8

 ' يكتاتملا مكاهرا وا وأ ه لقز اهمأز حيعمأ ممر ى رتلا لئاسلادعب ل

 ا ثعبلا# ر 3 يم .اع هدرواع 06 هلا أو هم لءاتلا لص يتلا م ام فاعلا أوا

 ١ نوجرخلاتثاان واباو (اباريانكاماءراولاقالل تمام لاب اؤطتلا 1 نم مملاججمتس

 ١ ىلاعت لامف(نيل 0 ِرط 5 االااذو نال بق ًّ ا و ا اذهادعو دمل

 ' فيكمكتباغاف للاالا ٍبيثلاضرالاو تاودسلاف ترملنبال 05 ظ

 0 ظ

 ا
. 

 ةمانلارسا راس قنفولخلا ىرع :سأدقو عان مالا و نالطبل ابهيلعزوكحم ْ

 | ناياةعاننلا :,عكب واتسن) ىلاعتهلوق عمسالا نوثعب وثم تم نورعشنالف هيلع

 ن نمةمايقلان اك اذاو(وهالا اهتقولاه !ماليبردنغا هملع امنا ) اًهاضورطلا

 اهف ف ركتلاةنيفثاكلا طاعمن :رمهث اف قامت املةملعب هللارناتسسا ىذلا بينغلا

 #2 همالثبلا ت١ وش ةماعلا

 ملاك 200 ءأ رك“ ل ه رح .الاق موملع كردالب © ىلا ىلا :هلوقطا

 ا
 أ

 ا دانرم 2 عع حارلاو ةيطان لالا فقومهنولطم ن نمط وراق ِ

| 
 لاو ميملع كلرافإ ل 5 فرت لزم « وا مالا هل ءاكناو همن ر مل



 4 ج(ا) هنكمالا وهنمزالاباتك 0 ق 9 «لوالابإبا

 ا
 ] ا +اىلالاح نعمالكلا لوحتا هيفما(ضرالاو تاوءلا

 ْ 0 وك رشداماريخ هل ا)ىلامتل وقيفو ةلد ءااال

 ظ ىلامتهلوق نالاه اشر 1[ كفاح ناو غيب ميلعتو ليدش تكل لك

 ْ ريخ تن جزم 0 للا 0 ديعو جيزتم(هللا عمال اء

 ١ هلشمو + زاخ لمة راض نا يقولو

 أ اءارتغاو كلابا الام ولا أرغ يعش يف لحادبعا |

 || ىرالا ممدابع مريل تح ةملكلا اج (نولدسرم وق م لب)ىلاهت هلوقو

 ضرالا نع مممأ د ذخاف ةئمادلاتامزلا لاو ةءطاسلان يهاربلا ني عيان هنا

 نءولابجلا نمام تبامورابالا نم اه لخىفامو قاخالارارقاهريصمو

 1 نملوةيفاهميقت نم فورا ةناغاو رطضملا ةناجا نعوا,منيب زجاحلاو نيرحلا

 ' دحاملارصملا عملوقلا نماده لثمو ميرفتلارركت كلذك باع واهأشلا ١

 1ْ يرج (نو رك ذناماليإق )ىلاعت هلوق#« ريك لك نم ظعواو ديعو لك نمزلبا

 ] عيجج لعو مهيلع# ال ا نب نيد ءاغايلامالاكيف تافتلالا ير

 1 ماو ةكمدسملا 5 انلأ نع مماهذو ةئيملا تاب الا ناو يمل ل

 أ مهيلا مصوككيف لاقلا تاب لاق#ربمال تر وعراالو رذنلاب نوجرال

 ْ داتا هع ( يو رثدب انهذايل 5 ( الب دل مماوص ن< هنورب وامف حبق و

 أ كوكي نازوجموائيشنوركذد اللاقد .اككضلا> ىتنؤه اماواعيش ليلقلا
 ْ يلاعتهلوق فودح ردصملل ةفص نوك الل لعوب ْأظأ العال اق تاصتنا

 دصقلا ىلا ةدشربو ك نيس نمدير(رحبلاو ربلا تايلظ يف ردهم نما) (
 م اما ىا ( هتمحر ىدينيبارشد ١ حا رلا لسرت نمو) لالا كلتىفتنمسلاو ,

 ا

 ١

 دص لا :هموءايلابأ رش و لا لا يراد هر م شان ثيسعلا

 - د ا لج الا مسج مح



 «  لوالا بالا » « و 8 4 ج() هنكمألاو هنمزالا باتك»

 مالكلاءادت هللا لمج قا جبنا 3 ايمو دحام وزايف م متم ومهماع

 نؤءدب مهمالممأ رفانم ىف موف رصت دنعو مهام دم يف برعلا ةداعىلع ةبطخ

 || ممد اميفنوذخايهلوسر ىلع ةولصلاو هيلعءانتلا وهللادم# ماض راكهيف

 ني سوأأ )2 نايبلاق رط نوكيل مبجرادملوقلادجويف نورمتساو

 كلان 1(يفّلا لعء اناا دت .!ىا(هللدجملا لق)ىلاءتهلوتف تبسا اف تايج ولا

 ظ أ اال : نمكناوخ ا ىلعميلستلابهببنا مههستما رك نمد. كصتخاو هلضف نم

 ١" لسمتكلم ام لثمةلاس رلاءابعا ن 0 وكافطصا م هللا هافطصا نذلا

 || ريخهللالقولوقلاهيلا وعد |يف كيودا رو رو زان نذلاءال“ 8

 ْ ةامشلاه يلع تح نم 00 ماذهلثموةءاك م0 ا

 .ً نييبامدعب ىروهنةرايتخا وسلا عرميف ردم ا ملام

 نورطضي ام ىلع مرر اهئاشنابدرش ىتلاهللا منءاصحا يفىلامذخامهيفديرمأ

 |١ تيدلالازتاو ضر الاو ءامسلا قاخ نمابيف ةعزانمادد صقتو امميلستلا

 لاق همت لاق مامن الاو سان 4 ذم شيعلا وتاولاه ىحو قئادحلاه تبن ىذلا

 8 . الا ضرالا يف عيبانبدكا افءامءامسلا ن مرا نا :1!)رخ 1 مضوميف

 ْ ىلا مسا اهفهلعح 0 ضرالا#» يي >أ فيكو كنعلا 01 رظنالو#

 ظ هىوحاع انغلمخغ ىعرلا ف جرخانا

 ْ امنابنيفرتعماواك هن الهيوركسال أواكاع موس اناذ هرب قتلا «هحوو#

 يفءاك رشلال ثهناواهادعام فيكفأ كفاه هرحشأو بن ءاكرملا 20 وعذب 1

 داما نتراقو ما ىوا سلب عالوأ# راج ابن ال مع سفنأ يف مهلثماب :عزدملا

 ثيراتلاب تكاةش وم عوبججا تناكام هه الت اوذ لم وةجبتاذ لاف هاوق ظ

 قلخ نما) ىلاءتهلوق * ىنسحلاء «سالاوىل والا نورلا هلثمو عججانع



 #« لوالا بالا ل *« 07 #« ج(١)هنكمالاو هنمزالا بانك 9و

 .نالطبوديح وتلا لعنيهاربلاه ذهن ادرب](نولقعيم وقل تاب ال) ىلاعتهلوق

 ' حدمهيقفابم لمعلا 7 مومزلب| ءىلعلا ىلاذ واصيفءالقعلا امم لذتس هيبشتلا

 « نيلمهلا مماولمهاف مدي رطريغ كلسنلء ذو نيلمأتملا نرسفلا

 '(نوء ابنممه لب )هلوقىلا(هلل دمنا لق) لمنلاةر 0 هلوق# هنمو »

 ةدئافلا ناب( ارنف)ةببجع ةمججلئاسمو ةريثكدئاوذ لعلمتشتى الاهذهنا( ملعا)

 لذ ربج مالك ن مهنا رهاظلاو واتماب ارق لعج فيكو ( هتادمجا لق) ىلاعتهلوقيف

 ظ هلوقدرومفيك(امنمو)هيلالزملا ءادادنع سو هلاو هيلع هللا بص يبنالابطاخم
 اريحا عمجو مراذناو ندناعملا تيكب ىلادصةةلاو(هدابع لعمالس وهلادمجلا) ظ

 1 غلا ( نوك رشدام ١ ريخدللا ) هلوق ةلالدب 9 راكبا لقو مهيلع

 «قيفوتلا هللابو لوقنف ىلاعت هللاءاش نا"ىشدعب اعيش ||

 2 12 انا ,فاطس وتموانك ادن مليزتتلايف ءاجام ثيحف لق يةظفلا ماو

 ١ دهولوتلاح اتتفادن :ءاريصب لسودل اوهيلعّشا لص ::الاباطخ هللا مالك نم

 1 هيلعهنلا لص ىنلا ناكفا كي ود اللا هي و لا وسالاطاتساوا ||

 ممر ضمه مف هدف يحو نم 1 لارسال دع لع 0 هلا و

 | هيربظتسل وا مروح يف هدي .' درو م زعجعت ىلا هن لصوتوا مهجحهن لطب وا

 :هيولم ؛اعمدع : هللاو لق بقمعملا ا ةم السلا ىلط دنع ايعاد

 اع ال نيملت ام نارقلايف 0 ةظفل !'يجنالف هرزا 4 ددشلوهر مأ

 حورأأنع كيولئس) ىلاعتهل وقا ل را رظتتيدعوكو لو هل اوهلع

 يلاَس هل وةكوأ( ( لسرلان :م أعدم ت تنل اه) لع هلوقو (يل رسما ع نمحيمرلا لق

 ((ذ ال دحأ هللا وه لق و *لورفأ اعلا أم ن ا لقو#*ر ذنمانا اما لق)

 ظ مالكلاررشا 1 موقلا ناف(هدأب ء ىلع ماللسو للدخل لق)ىلامتدل وقاماوا,مشا امو

 ظ
1 
5 
 ا
 ع

 ظ

 مدل . 1 رتل ا اا 2



 4 ج (زدكتالاو هم هنمزالا باتك 1 ف 0 3 لو الأ ببلبا 0

 0 0 ءاللةفص نر كمل ن نازوج دق هنالو# رثكلا لعلد.الف روطفلاك ْ

 فيرصتو) ىلامت'هلوقاماو«ةن كلا هاظب قلعتلا طةسواريسفتوالدن ||
 اهيلاهرقفناوالاعر ال ا|ىناتالام لعرادتقالا ىلعه.لدتيف (حاب رلاا| |
 | اهفرص”ىنممو#«رداقرشبمو ظعاورأ دمومفا د امايف يسلا|ماعج ءاشن ||

 ١ لاو *هبلقت سهدلا ف رص كل ذكو ةبج ىلا ةرج نمو لاح ىلا لاج مانو ||

 ظ 2 عقضي رفلالدملاوةلفانلا قر صلا نسا |

 || هيف عسوت مقررفتلاثبلا لصا (ةناد لك نم اهيف ثيو ) < ىلامتهلوق» ||

 ْ ا دعصأاذأ ٠ نةسيلا كلف أ ديريو*مسلاو بار اد 3 ثا لعق ٍ

 كلفلا يف )يل ىلاعت لاق عمجاو دحا ولا لع م اها ري ىرجامو تا رادتللا !

 تكلفت هنم و نارودلا ةلصاو مّمْجا ه دمرا هن الف ثنا اذاو (ن ودشللا ٌْ

 اللاوو والمق نالهسبف ع اود اولا ىوتشا ابعا وامر انتل ا 1

 لخبلاو لخبلاو مجم 7 !او مجملاو بر ءلا برعلا مل وقلت ريشا نك ظ

 : مهل وقاده لثم و لعق ىلإ 1ع ةعمجف كلذ كافيف لاق دعا دمنا 6 0 نفث ا

 بات كو بضقو اسم مْضَق كلا وهل ك مها فناكرتشدالأسفو اليف نال ٍناحه

 ٍ ناحهو نيه ل نا 00 !١ وط و وما 0 ْ

 و,ةردصلما ةلزعع راهنلا ه8 تاق« رابنلا مجمل ل ا لب ؛ اق لاق ناق# 0

 جر ارجرخم ةليللا و ريثكلاو لياقلا 9 مقوف م الظلا و ءايضلاكلوتك |
 * لاق رم. لعذو دملا قمجدقدا لع ليالا نمدحاولا ا

 0 1 000 ا ردضل اانكله ناديريلاالول 0

 ' لاقثلا ماجالا ن يكسو هكسعهللازادأ رماو ليلذتلا# ريخستلالصاو ط١

 ظ دا رمهزحمب ال يذلا رداملا وف ريظن 0 و هلهيبش ال نم لمف ةقالعال وةماعدربخل !

 ا
 ١

1 
 ظ
 ظ
 ظ



 _ © لوالا بالا 9 « 79 ١ «ج0) (ةيكس لاو هير تاكا

 ظ | لاناعذالاو عرسااهزيبع ىلا س اوملانوكيوامل م. 0 حو
 « مهفا اهنعل وملاو بغرااهئربا رس نع 0 وفنلاو ليماابثحب |

 يفك عن منصلا يف نةتم هنالرب دس ملأ لل دب راسلاولي 1 و التخاوا

 .اناهرحصفاوا ا 00 0 م رقرمدتلا
 لبةنوكياعالاع معنم لمقهنأل ( ساسنلاعف اعرحبلا يف ىرجم ىتلاكلفلاو)

 ا اولي ةرثاكمماو ركف كل ماري ىرج رووا فانا ع 0
 ا عقاوعأوملعي ءآو هن 6 ءاعا عادم لرد قا

 *: رخسلأاو فر صلاو 'ىشنملاو مه ثدحنافّور ا! ميك تملا ول هللا نأ ظ

| 
 هزحعأال ءاشال عدب " معنملاقزارلا ىلعل 1 رةءامسلان م لولا 4 ءاملااماف 0

 ةجالا نو ء رصشالو ه ريد ىطخعال ب ولاعمهد اكت .الو مورم --

 1مم ضرألاو 0 ال هلوا قفوهدأ رم 00

 ' 10 افوو لاح دع الاخ هحتمدد هن امتهباىلع هيبنتو ثعبلاو رشحال ليثمتف

 ْ لاغفا 0 ءاع ردم | ,ظا يفوأ انها ا 0

 ا كادت صو لاق 0 0 3 مه 5 هب اك او ةيحف م

 ظ قيال ءلاموز الرق عورزلاو 0 وفتلاهب يبئامج رخضأمال
 ٠ْ انلزتاو) رخآ مضوميفو#٠امسلاوحن نموءاهسلاةرج ن 00 نم ءاسلا
 || نوكي وااريسفتوهلانييسوا ءاملا نمالدب ن وكي ناز و<(ارورطءامءايسلا نم ظ
 ] ناءابّمفلا نمدحال سياف هيف كااذزاجاذاو ةرثكلا !! ىلع لدءالفدل اثماور 0 |

 أ | ىلعلدينا بجيفءاللةفص وهو لوءفاروبطنا لوتيف هن آلا رهاظب قا.
 ا نول ,دقال ومو نال ةئص ناك اذا لوعف ف بج ىذلا 161 يا ةعلاملاو 0 1



 « ج(») هنكمالاوهنمزالا باتك» «هؤط 4 لوالا بالا »

 نيحاعلا بردهلل د لامه وعدر> ولم يدع فصل ( مع يضقو ) : | (نيملاملا يانا هاوصد د طاح م ا

 ردد و)ىلا(نيطايشلاو 2 رشح: كدروذ) كاذ لبق مهلا وجانب ىلاعن لاقو 1

 سنالاو نإ ىلع هممن هللاردق هيلع مالكلا انينب يذلا اذه لمف ايشج|ريفنيملاظلا ||

 تامو ةأمح نمهيفز وفرصتاملكو نود امايلاق 5 ممارخاو مانديف ٠

 م العا وةقطاب اهيفىلاسجارات اديعبو سرر تو ريسعتو ريسرتو ةمقتو ةمسنو |

 ْ «رهاظ هللانعاذهو ةحضاو ةنسابيف الا ||

 (نولدعي مول )ىلا (ضرالاو تاومسلا قاخ ىفنا)ىلاعت هلوق ©« هنموؤو ٍْ

 ةقالطازوال كلذلولاثم ءاذتحاريغن مرده ىلع ثادحالاو هقلللا ||

 لاثماءاذتحا ريغنم بيتر ىلع هلامفا ميج دحا الدالىلامت هللا ةفيصيفالا | ٠
 سلب اهيثتابلك اهشتل نيضرإلا نال ضرالادخ وو تاوميلا مجاعا وهشلاالا: |

 ىرجيس يلو فالتخالادار.ناالاهممجز وجال ىذلا ءاملاو لج رلاكدحاولاو ||

 ا ريلدتلاب اه رماءامس لك ىف 0 201 رتاومسلا' | ْ

 وداوسلاكف الملا نم ن وكينازوج(راجلاو يللا فالتخاو )يلامتهلوق ٍ

 نمذ 00 وجي و#لاوح الاف 2 دسم جبال اخ دجانال_ شالا ْ '

 | ديف ةغللايف رانا لا ل هساص حل انما ولكن ال فاما ْ

 ظ تابالا د لاا رك ذو»هتمسوا ذا قنعلات رمالاقواضيا عاسالا ْ

 |م-نيبطاخلا ماهوا هرظن نسحو هفطع مركب فرصيلاباشاظعمةصومج |

 قلاخ لع ابل الدتسالا ىلااجرماهتلخ عادت اواريبكا ريف رظنلا ىلا 0 ْ

 يذلامدّقلاالا ءاسجالا قاخ ىلع رده الهنا هج نمهبشدال ا ٍ

 ةلاتس ل تدح نم هلي الو ثدحم كلذ عيمجذا ض سعال و مسج سيلا !
 ا

 ظ انفال ىف مظمملا امال ركذلا يف نيضر الاو تاوامسلا حدقتف للستتلا ٌْ ْ



 « لولا بابلا» 4 5 4 ج )١( هنكمالاو هنم زالاب اك

 : دئمو ىرشدال هكث 21 نور مو)ىلاعت 111 /

| : 
 ْ نم راذ ًالاوراقكلادتعو ركذ ددنع ن جر لاةروس ىف يل اع هلوقو*(نيمرحملل |

 ْ را ار بلحم« طعالا نشا رع مربين قالا رحب ار ْ

 || ىحعأل آلا نما دهن *يش تا لئاسلاس «( ناب ذكتاكبرء آلايانق)ا
 ٍ ىلوآلا يفر سلاءوجو 0 م هللأو 0 6

 : 7 وأ

 ْ ٍقاراصتسادبمتملاد رباع رك ذمو لاح لكي ف .منم ىل ىلاعغت سنا 5 111 ظ

 : لآ فر أ هل عماسلا نوكي ياو زاسلا ادعت زاراوعز كولا مالا

 503 هه لعرمألا ناكاذاو*ةءاطتسالا نم هلمع .ايفةعاطلا

 ( | هفطلب رشلا نع ف راضلاناكذ اردحتلاو ريشبتلا قهمعا لثمرادعالاو راذنالا

 ْ م لنيل و همن ىدحاجح 0 هلضف ريل الغ تعابلا لثم

 ْ «دصرملا خسملاو هي حافلا ةطلاو تراثلا ىولتاو .ظحرلاو ف1 ئاءهرذب 1

 | ْ ىلع يملا ه رثكابوا ام ىض - 10 6 سام كازا زلاو فصاعلا م رلاو 0

 ْ رصب أس 1 رداو جيدنيح باجاذ هربعلإ ظعوودمسن ةةملكلاهيلعتّةح نم ظ

 ْ لاثم الا .برض هنو ءادمالاو ةداعالاب دعستساو.ءالم لاو ةلمملا هتف

 5 نييهاذلاو ةلالضلايف نيرمتسما كفو 0 فرع: مه غالب الا قَةُمل اءلاو |

 ّْ امقهيلعم مل مظع ىرد سف مجار ا مهلاو>ارأ "اصموةنادملاو رط نع

 ِ نر كشهسف ىلع سجوا حلو اهيل ءلودغلان مةنودخأر ساوأهمذو

 ه.رقوىدهلا رون ةءاضتسالا نمهللاهدازال (ينأ هلاو)هن 1 هال (لوالا)

 ْ ا :مقأو رقت اقوم لها ءأ ءامث اح لا هلوق ىرالا#ىوقتلا نم

 1 " هلوق 1 لا دس لل د 1

 ظ

 ىضتو)



 1 عا هما درا ت اتك». «7 9. « لوالا بابلاوط . ظ

 ىنلانال(ةكئاللا وماغلان لاظ يف مساينا الاذ و رظنن له) ىلاعتل 7 ظ ظ
 لك دال م قشن ىأم منا طغادقوةدرولاكء ءايسلاوهلاارم ميا

 . ماهنلا نم لظكم 0 37 اريو مهغ اكس يفو قشناماكف ءاهلافا,نأ

 'ىسىداولالاسو هلبق نرم هاجىا نالغ بابلا نعر لات ام اذهو

 «هنماوح رخاذانآلف

 * لاقاكو « ميطابالا يلعما قانعاب تلاسو » رعاشلا لوك ,
 ا ترفق و تحول اجي تسول ١

 4 لاق اهو ءاراأ نط كتعياد اف قال اا ىنعلاو ةماملابداو(بي 3

 يلملا قان ءاب حطا اندلا تبااس هل وفك, اس لامذل وقو ه العاىايدا ولاةع راق

 رمح الادرولاو 0 اوحد ريغ (ن اهدلاك ةدرو تن اكف) ىلاعتهلوق |

 5 لاق# ميش سلو

 رئي زي لام نوالاتي و 2 رارثبزا ىف نوالا درو وهف
 مييرلا يف نوكتا-م.ال (ليخلا نمة درولا نولتءامسلا نولت)هيشارفلا لاقو ||

 اةدرواسنا6 كلذذم تناك اذاف ءارج ةدرو. تناك دريل تشلا نانو
 م لا ين ديِصلاب *ةربغلا ىلا ||

 ه6 رعش وح
 ايداوس ىتاشور نكلو * ىتتةشملارجااد رو

 ةيف اص نه دلك روعىا نهدمجىه ليقورحدواجام ١. ناهدلا ىف 4

 مو:) ىل امتلاقو#() عيمش يا ل ار )ىلاعت هلوق' كر دهاش لاو

 رولان وكي ا مقا هيب ,ث:لاناكو باذملا رةصلاوهو(لملاك« ءاسلا وكت

 سرفلاو مذ :ه قاط سين م نضر خبز لع سرج 0 يلا عامسوماقلا ىف( / ١

 أنع رهف ( ١ حصل ب ب اذ ةزيدلاو قر



 « لوالابابلا» «7 8 4 ج()هنكمالاو هتمزالا باتك »

 ا ةرمالاى 2 كال اذهو * روطف نمىرنل ”لورسلا جرا كاما لاق:

١ 

  : 5رعبا مجراق ىلع مالكا رصتقاولو ( نيتركر رصبلا مجرا متردعب ن

  1.منالتار كلا نم ابق وفامىلاز و اجتن نا مما ذاكل نيئرملا ركذن تايمو

 ركذامههدكاهنا لع نيت رك لاقالف فوقولابجوبالو رصحلا ى ينسوا 1

 ا ( بلا جراف ل ىلاعتاهلاوق نا لعنيتعجر ما

 تواغ نمنمحر اا قاخىفى رامز لس اقوال لعفلا كلذ :رع عوجرلا

 رظنلا, ضرءالىا مع 3 اممجرافر اظنادار لا تاكف (رصبلامجراف 5الاولى 

 ال .الازا عوجرلا 0 فتاكاذاو مج ار مث اهدمي مج جار نكلو

 ررك (روطف نمىرب له رصبلا مجراف)ىلاء هلوةف رمضملارظالاانهلوالاو

 رمالازاك ا ذاو ( نبت 0 عجرا مث)هلوقو هيلع لدتسملارظنااىلالوأ

 ديجاذهونيتركهلوق مالكسلا مبنا اذلف تا رك ثالث لصحن ملا ذه لع

 ' ىلامتهل و عوف طرز رت مآ (راوطف نمر لع) كاستل وقوؤلاب

 1 1 او رطل تما ذا يا كليا سل( اخرصبلا كيلا اق )

 0 اح كرولطم نم تعءجر هعنص يف ر وطفلاو هللا ةمكحيف كيش تاطتا

 ا كلوق وقنمىساسخلاو ةيغبلا نم اديعب ةيلطلا تئاخ هل دع حلا

 *«ىبملا لاكلاريسملاو أسما 5 اند هديت هد راد نكللا تانغ
| 

 «يحرجور ا 4م ىنععليمفا ريسح ال ىرسح ل بالاقو |

 ءامسلا قمشن موو)هلوقو# [هن لا ءاسلاتمشنا اذاف)ىلامت هلوق « هنم 2

 هن واكل وين ايل انعم ءا ومار جارد يااا وماهغلاب

 «داصرالا نمامل دعا ١ عمسلا ةقرتسم نمةظوفءفارطالاو ظئايبولا ظ

 | ىلاو ماهل ءاسلاق شن موب و) ىلاهتلوق ىلا مضاذانيبباذه ع صيختت و ا

 ك6



 « لوالا بابلا» « 0 » 4# ج()هنكمالاو هنمزالا باتك»
 تم سس ل م8 سل س2 ا صل صصص 22 -- - سصلا

 : كلذو ص اقتالاب مالملار دفلا 1 رع جرم وا لا دتعالا ىلع ديزيام

 ناسالا اها هيدارملا( روطف نمىر له رصبلامجراف ) ىلاعن هلوةوردفتلا
 كردبامتانيبلا نم كليصحمو كلّمع يف تترو تالالا نم تيطمادق

 بذتج امفافوخدذ|اهنيشلامتاهتمالسوءايشالا بيكارتاردقت واانيح هن
 ا رتخاو هللا هعنصأم لماتفابيلا دأسفلا هوجو

 امادرفمو اهنطا وبواهىهاوظ ىف كلاتع و كفرطددرو *اهيفهرا |١

 5 لمحل ادرو كدبج ع رفعتاو كعسو يصد لمانو 3 0 وأ

 ظ ىلامتدلوقو»اب ءهيف نيت ل هواالاخ هيفدجت سمو .سقملا ىلع عاشملاو لصفللا
 | ثحبلاو فشكلا ىلع ثمد(ائساخرصبلا كيلا باعد نيتركرصبلا عجرامت)

 || ىلو الا ةرظنلازا نم برعلاهدّةّسب اماذه لاقاعاو ابي ةغلابملا ينديكاتو

 و يف عبت لاو تالوازملاينأ 1 ىنتكي النا ىئينيفءاقمح

 د رمأ ةفص يف لاق موضعي 7 نا

 ه رعش لوح
 بقملا اهل تاكراصبالا تركزاو * ةطسو مييلع ىلوالا ةرظنلاالا

 كل ذمهمنتب | نافىل والاةرظنلاا,نساحم ىرقتسن نم ىلعةا 5

 هطسبلا املاك رالاو نيعلا ف فرطلازوا حو ةدواعملا فز وطبنتساودخاف

 بمعلا ناك لاحدمب الاحرظنلا اوددر وراصبالاا ورركيناالااوانافاضيا ظ

 لعد يك [:/نيترك ىلاستهلوتف ثحبلا رخاوا نم قاتلا لع رسام 8
 رصبلا ركب رماىلامت هللازا لاقدنا رظنلا لها ضعب نعىل ى 0 2
 هرك ذىذلااذه و(نيئ رك رصبلامد جرا )<رصبلا عجرا لاقذبالت ارم الث

 1 دمتعاامهلع دسفي لبدأ رأادا لصحمال نينركلا ركذ نم هيلعل وعو
 ا



 «ج (١)هنكمالاوهنمز الاباتك 9 « 0٠.0 « لرالا بابا »

 رفا امسك ند قول يطوا وا
3 0 

 | باحتساو باحااذه لثمو ىل اعتو كراس دهاش اذبف تاطخااهانعم «هءاشحأا .

 هف مث رص 6 هدابعنكع يذلا كلما كلع ىا(كلملا» دس )ىل امته وذو ٍ

 برض ديلا ىلا لعفلاةفاضاو «همكح وهرماي رمقلاو نكمللا وةردقلاوهلءاّمبلاف ||

 ار وات ال ودارلا نع هيفرؤصق الادكح اهيف كي ىا (ةمايقلامويهتضبق ميج

 ديرب نأ ةايلاقلخف هيداراو 6 دصق قفلو هيذازإ قفل دانرملا ل

 هبيثيف مهنم عيطملا هعاطل هنمارابخاه ىلع وهامريغىلاتوملاوهديعيل هءاقيتسا

 هزجسي الفريدقلا «براحلاهب وفيالفزبزملا وهوهبق اعيف مرنم ىصاعلاة يصعمو

 ىلع و ضب قوف ابضعب ىا ( اقابط تاومس بس قلخ) ىلاعتهلوق# بلاغملا ||

 «رعاشلا لاقو هل أف هفل امال و هماشيو ههباطيف هدح ||

 -: رمش زج ظ
 ادباز لقوا فما قابط ناكف « هر ريصتلا لظاالزاذا

 مهضعب ىاتاقبط سانلالاّةبو «هيلعهتفاواذا ذك ىلع انالف نالف قبر اط لاعبو

 ىنخ مضوميف هيلجر ىنخ مضواذا ريعبلا قباط مهلوقهنمو# ضع قوف
 نيب ناىلع لدياسدلاهل ودف( حس أدع اسدلاءامسلا زد و)ىلاءلاقدق و»«هيدن ||

 ىلاعتهلوق«هنماسدلاب تسيل هذهق وفيه ىتلا ناوادعاس وابراش تاواهسلا | |

 ا لاب و نا تبرم ل ريدا م وعر تاه قرع راملا |
 ناكاذا مسةمهجواولاق نما اذهيفو لدامت هنكلوا .ضعب هضعب توغن الف ْ

 اولاق و هيف دادبتساال ىت> هنم هبيصن ءزج لك ىطععاف هيفام وسقم نسما ٌْ

 توافتملاز الت وافتملا ريسفب يفهان ركذام فال اد هو هبجو همسق نسحاام '

 أم
 تت



 «ج(١) هنكمالاوهنم زالاٍ تانك » «يدح» ك«ل والا بآبلا د

 اذا ةلغناو اذه كطيو رس وة درك طا” يرسم رانا تالا

 ظ دنع ةيحتلا لذ نومي ىأ# يجو ب رض مهنيل ةيحم هلو ةكهريغيف تلمعتسا ظ

 00000 (رمملاقشناو ةعاسلاتيرتقا ) ىل امن: هلو قاماذ كللذ ءاقللا ||

 شالا لادن قاو فو نفو ةلادباو نحال الل: كلذ نيا كواولا]

 نوكينازوجمو*كلذ ريغوا ةمانب هتتؤرنيبو مهنيب لاحهللان ال هور
 ىلعو ّللادبع ةيور ىلع هلقث يف رصتقاف كلذ ىأردق دوعسمن هللادبعزيغ.

 هرريملا رباوت : لوشو هيل ظحاسملا ناكو رك ذ نم نآرتلا هبقطنام |

 نغتا عيونو يا زج ىممفام ضاعن وير
 تقوزاكل قشناؤافةليلوءو لك يف 0 نقال تاك كلاب تاعوقتلا ئ

 * ريسل ال ءقامشنا |

 لوا(ريسحوهو)يلا(اقابط تاومس عبسقاخيذلا) ىلامتهلوق « هنمو ف

 كاكتلاتيفنئذلا لمافتكاذهج كاش نسلو(كللا هدر ئقاكران مرا
 لمذ ىنمعهنكلا ولهاحت واوماسنو جراعتور ناو هل سج وم ريغ نع“ يثال

 لت والع ومع ىف هللا ةفص ىف ىلام:هظفل كللذكو ةداي لاو ءاَمِبلاهك بلا لصا ١ ظ

 ناكو «ريهزلاقوءالعتساو هنرقالع لاقت ذهوالعوربك ىنمعربكتو العلا |
 1و رفتش ورق هلشم و * ولعب مهما لك نب سمأ

 اعد فه اعا'ؤ 5 لشعبه لكلا فراجع اه نسستلا داخل لاولاظإلا

 دقو «ريدفهلالا ندلا ريجدق هَل وق نم ريج ىنمع ربجتف"ىش هنمداعم<ىع رذق

 وهو تلقا صمشس هن 5 ةوصعل يا 0 هل وهبذارمأ نع 21

 ا مقواوالوط ديلا تنافىتااةلخنلا هو ةرابجاك راضربجم تاعج ىتمو شاسنملا

 ا ىلع هلوقا 1 لعو # لوط. الو ريجت.ال ضوفللاناالاولوا مالكلارخ 1



 «ج/)هنكمالاوهنمزالاباتك ١ #«همط #« لوالا بابا

 قفشلاو»فاضملا فذح لعن وكيفهنمكءازج قالت ىنملاو برالهلمجم

 « مالظلادنع بهذب ةرجلانال ةرخ آلاءاشعلاتيبص ب هذاذاىذلا

 قفشلا هناك غوبصم بو هيلع]وق برعلا ضهب تعمس # ءارفلالاق ©

 هلوهو هءايضتقم نمكردا وعمج ىأ( قسواموليللاو)ىلاعتهلوق#«رمحاناكو

 «ةدد رطلاةميسولاوهلمتح أو هن ءاجأمو دب ريد رط ينءعقسون وك نازوجيو

 هئايضدايدزا ىف هيهانتو هريسيف هرارمتسا هقاسابدب ريزازوجيوو *:ةرشع
 : ىاريبك نعاريبك ىنمملا وراك نعاراك كوداسل يق قبط نعافيط نيكرتل)

 أ رشحورشن نم ضع.ىلا اضع, نم نوجرختو ةفلتخلاوحادء!نوددرت,
 ( قبطمااهر كب تقرط دق ) لاق ةدشلا (قبطلا)و ةداعاو ءانفو |

 أ | قيطدل مما ىل اوما ها ترسحتاو ناسحو ايف او ولف ديلا او

 || ةدئافو قفشلاو تولا لوهو ةايمحلا بح اهنيبتنا بهرو بغرلاقت
 || نيك رتل ) ىلامتهلوق وهو مالكتلا اذه نيبطاخملا ىلع ديعولا ديكان مسا

 ظ ملسوهل "1 وهيلعللا لص ىبلل باطما لمج نيكرتل"ىرقو(قبط رابط
 ( نونم "وبال محملا ) ىلاعت هلوقو « ءامسلا قابط نم اًمبط نبكرتل دارملاو

 تامالا نم مهمنم ىذلاامل وق تيكبتلا و راكن الا هانعم ماهفتسا ةظفل

 هزدلا جانو زانعلاو:تاثثالا كير لكي نليقلا واللا نص ودقو

 اراك ( خر ودجسال نارَلا ميلع'ئرقاذاو)ىلاعتهلوق * ةملكلا تةحو ظ

 *«ةنكسلاتامازاالاو ةرهابلاتازجعملا نموهوااةاو اناءاواماظعاو

 ةراشبلال صاه ميلاب اذع, مرشبفدانعالا مهلاغتشاو هريدب نعمماهذ لهو
 ا

 | | ضايبلا وه مهضعب لاقو «ءاشعلا تقو ىلا برغل يف سمشلا نم قمرا

 ْ عيراوقر ا افلم ل تاو قت ادبو (قسستااقاز مهلاو)ىل 1 0

 هتسسمحتعس+*هستشلسيج

0 



 «لوالابالا» ««) 4 جا) )هنكمالاوهنمزالا ب اتك »

 | كاقوونلاف برات: حاتقالاوراطق ظ كلذو ىنملايفبراقت حاتقتالاوراطقت الاو قاّمشنالاو تقشنا ءامسلاذا ||

 ,ماهلاب أب تدشن ادا رلاليقو«لدبتورومالان ماهيف ريخت امو ةمأي .هلالا وها نم

 فوذحم اذا باوجو#م اهنلاب ءامسلا قدشي موي رك وميفلاضهلولا ١

 «ررهتوسوغالا يف رم اهدئاد ثوةمايقلا ل اوها نم ف رعام هيلع ديرمل ||

 ريركلو هوم رغام ضن ةمايتلا لما رشأ نس ناك مالا تتش
 عهقاا فاح دك كرولا حداك كلبا لات هلوق 8 هبأوج لبقو هفصو مكيلع ْ

 أ ليقو هثداو ! هديه دج اذار أداها رز و مدقمرمضماذاب اوج للتو

 ناك دابق نفد , مهف التخا لعز وبوحنلا و «ةدئازواولاو تنذا هباوج

 تحتف هدنع ينم نال اجا .اوواتحتفواهؤ اجاذا ىتحىلاعتهلوش ههيشلل اق |

 ؤ ظ حداك 0 اسنالا ااب) ىلامتدل وقاذا باوج ن 0 نا قالا ْ

 || انزل تنذا سوو كلاح كلذ نبوك. :تقولاكلذ يف يأ( كلر لا ظ ْ

 ظ 3 وم تناك واملع كلذ بج ف'ىا تمحو تباحاف تسيل ا ْ

 أ جرخاوا,ءومج طسهناك(تدم ضرالا اذاو)ىلامتهلوق و «قامشنالاب ||
 تاخد موم# ( ناسالابااب ) ىلا.: هلوق#تلخنىتءاهدع وموامومضم ||

 هاساقام ىلا ريشد (هيقال احدك كدر ىلا داك كلبا )ىلا هلو قو «هتحن ةفاكلا ظ ْ

 لك هليقالنو كييمتا دق اييءسس نه أ ءااحإلا هدعاو هأيند نم 0 ْ

 «لاقوكلع دام ىلا همم # نمريصتو كلامتن مة ّْ 1

 تسلا

 حدك اكمل رجا رخال نب اا 3 قارات الا رهدلاامو :

 نم تيساقوىذاو ادبج اذك ع نمت ال كل وق نم هه قالق و هل 9 ْ

 ١ مجرجالا و 0 هتلعج تنك اة ةاميفريمضلاو#ةاهور 0 ان 0



 . « لوالا بابلا» 49 000 ١)هنكمالاوهنمزالا باتك هَ

 ماللامدّمف باقهنكسا ل لنودا |ىندا ىب ضم موضعي اقف 1 1 سرب ىأ نوبي بالج

 لمعلا لش الوق ىنعملا نول أ ازوجمءالتث الوق كيلع يفلت انآ ل ا

0 
 (.سيل ىا زيماذاءالكتلا نال 0 كك هلالوقد 00 نازوجيوهن

 ا

 لود دحاو ىلا ءادعل ومفأا ىلا ىدمت الام ىلع لخداذا هناك نياو فلل ا

 قل رطل“ ىلا نا دعت هل قررفلاو دنع ل ”قءفم ىلا ىدعت ىقل |

 قا زوجنو رحبلا لبق نم هل انا فاشل و ىشان نالفلاهي اة ودملا

 عمست ال ىلامتهلوق ىفةيغاللاكن وكيف لعافلاال ثدحلا|مدارب ةثشان نوكي

 لثموب ذك ىاةءذاك | تقول قبيل قامت هل وق يفةذاكلاكواوغل ىأ ة 4 غ الاف

 ظ يزل ىا# اليق موقاو ا دبطو دشاى ىلامتدل و قءام ايقو ةىاامئاق مق ثا 5ت

 امادبرب نازوجيو«رارقلاو ن وكسلانمليللا يفالةءارقلا ينيب 0

 *« عمسلا هلق اذا باعأل# اطازولمادشا ئيلاوعلاو ظ

 رك ةيدكلاكوا (نودجسال )ىلا(قدشلاب رو الف ) ىلاعتهل 0 هنمو 1
 ١

 اشنم ةعاسلا دن ري«ليللاةثشان نا ىل اءتهلوق#«هملعاف نيلصا نماوسماانملعو

 أ ندافع تنعلا مذ وقهنمو#*هنةلتف لزم ىعلي ىنعمو راكم

 ] نمةبر مى كتالفباتنكلا ى هاو انف 02 !اهلوقو#*هتيمعافاذك ةلئ ديم

 || كلبقباتكلااذه لوزن نمكلشىف كنال ىااذه نمدلج ملا

 ظ ىدمت ىفا نا لوقو تيما نم تيقلا نوكي ناركن.ىلع وا امي
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 ظ ذك 11 ىدعتلا ف لوقتو# هتيهذاودبز سهذوهتج رخاو ديزرارخ

 | اندجوو كلذك ناك اذاو«اريخانا هتعمساوأ رشد زعمسو اذك انااا

 || واولابءاطو "ىرق 0 ةحارلاو عد وتلل الا نال قمار اس ل لشعلا



 ك0 )هنكمالاوهنمزالاباتك © « 0 » # لوالاب اللا »

 0 ركلا# : ىعبنامز ال بي غرباذه ون ركاذلايف ُ ذكل ذب كل لصح هلق ا

 ظ «لاق# ىش وىجلي اك

 ظ العمر صقنؤوتغ لع ديب 6 :اريخ نرك ديل عاهل لات
 ظ ةقصتاليتالا ىلا ىلاعت هلوقاماف«هن هبا ادهسدتست# لهىاو ]

 .هلبق ىا اليلق الاليللا باصت .اذ لعرب! تنل نمىااليلقهنمصمتاوا '

 ليللا فصن 3 ىنملاو كلذ هللعدزواهنمصمتاوا نام نال ليلق هدعبو اليل ||

 يفو نيثاثلا غلب ىتحهفصن ىلءدزوا ثلثلا ىلا مجري ىتحهفصن نمصقتاوا ||

 | ليلقالاتاب هتلمج ءاوس هنمالسياق يللا فصن ليشا انسمءابشالا اا

 انا نيهجولا ىلع موق مالكلا نال جا ولا ىتابللابا هئاعحا وا, نسل ظ

 | عمر ؟ ذ هنكل و ليصحتلايفاليلقالا ى معالق هنم دع واهلوقنا امو ْ

 | ىلع مه ةلقلان ا ىلا نوبه ذب رظنلا لها نم 1 ورزكلك نك ادا ْ

 ا اذهنا ا ريثكث لثلاو ةيصولا يف دعسا مالا هيلع هاوتا ثاثلاز ودام ]

 ١ ضئارفلاز ال يءرتلا ليبس ىلع هنكل هي .اعاهضر غلى ! امتنا ىلعلدب ميوتتلاا ْ
| ١ 

 ٍ اودنزوا 0 امآوصقن ف مهيلا مف صال | لمحت س ءلهدابع ىلع هللاامْضرغ ىتلا ٍْ

 :نينم 51 ىل غو هلاوس نا لع نض رفزاك للاغت هللا نأ ليقد- ةواؤاشاماهيف 1

 ىدامو# تلا كيرذا ى لاخلا لاف م,يلع 3 لك ذاةخدت مليللا ءللا ا ْ ا

 ٍ 7 راهنلاو لدياازدهاساو كلن هل | نمد 'اطو هثلذو همهصنو ا ْ

 ظ 0 وك ذقئامحةف رمماوةيطت نإ ىاه وص نامكلا لمي وابتيقأ وم ملعبما |

 خس : ممال- -الاردص يفاذهواولاقنا رلا نم 5 رقاف مكيلع ب تاتفهقا ْ

 ا نم نواب نازو< ليال ىثأ قع دان 5 هلوقو » س منيل هنأإ ينك ١

 | نم نودع نيندنهلاوق هنمو لز ىنا:ىلدكاند د ماقام لزذ لفس اذاء 'ىثلا 1
1 



 « ج0) ) هنكمالاوهنمزالا باتك » فلل #« لوالا بابلا »©

 كما ا ناو شرخ ا

 ءانالايبلاطف ىرعشلا وأ .* ليهس ىلا ءاشملا تسلا

 روثلاو كدب ىلع هما نمريغلا سانلا رظنناو ءانالالاطجاجملا# لاقو
 ىلام”هلوقاماف(هانان رظانريغ)نا رقلايفو«رشالا قل !ليازوءانالالاط

 هلق تايانم وتاعاسلا فا زلاف(ليللا نمافازو) ظ

 انقومحا ىح ل الحلا ةواس #* افل رفافلز ىلاءارطط

 | يهوىلزو ةفاز ىدنع ن الفل لاّمو فازلا ةدحا وه ةفازلاو

 للا ثيفسو تمت ار («قيتتلل ةنللا تفلؤاو)قارقلا:يفو ةبزرقلا
 رتل ل وليم سستاو تنانرعأ نمل ةضافاالادسب نمل نمانلا كازتقألا|
 ىتحائيشائيش هتصفنو لالهلا ضخش توطول ايلا نا ىنعملاو ىلاءلل| ىط نم

 * قدو رمضا

 كمتءاتسملا قاذب ,رينازوجم» تاثيسلا نيه ذب 500 «لامتةلوتط
 أ نيمرجلاو رافكلا تيس ناطب نينمؤلاو لس هل اهةيلعشا لص يتلا لامفا

 (| فدق لبلاق) 00 نينم ٌؤملل هللا ع الا

 ىلامتهلوقلثم نوكي نا زوج قهاز وهاذافهغم ديف لطايلا ىلع قلاب

 ىلامتهلوةلثم اذهن وكي(. و 5" ًايسوتعر ةلكنهنعزوهتنام رئابك اوينتحم نا)

 ىركذكلذ) ىلا هلوقو ( توك رشنلا هركولو هلكن بدلا ىلع هرهظيل)
 لك ءالعا و قطانلا مهو: ةرصنلا ناهض نطانربخا اع لابزبخنا ىا (نيركاذلل

 تررقااذاك.الو حالصالاوراخدالا عطار بدار را ظ

 نا ىرك ذل كلذ نا) ىلاعتلاقدقوب ايدول كنت تزلاوهنا
1 

 ١ ٍّظ : . را ١ إ
 1 يي سمس

0 0 



 ج0 هي كلءالارو هند زالاباتك» «دعإ» «لوالابابلا »

 ظ دعا لا 50 ,ءن 0 ث دحلل لس و لاف .وهنيعَق وفهنك |

 اهل وقو ةفدسلا ىعتلا لقت دازاذاف ب رءلاوءاشمالىل والاهتملظ لالا

 53 «سيلدنال سو 47 او هيلعللا للص ينل :نالاةلفا دس ال لكل ةلفان) ظ

 «ةلفان هلمعف رخ أ" أموهبسذ ن ْق ءمدشامهلر ةغدقهافه ريغ وذ ف ائالادحا

 ىلاعهلوقو /نينسحلا) ١ىلا(را راهنلا يفرط ةراصلاقا)ىلا.:هلوق# هنمو »

 عجان :هفارطلا ىناكو رصعلاو رجفلارا_هنلاا ف رط (هن .الااليلقالا لب الا)

 كلذل(ىضرت كلمارابنلا فارطاو ) ىلإ( كد ردم معبسف) ىلا هت هلوةيف

 دم لئاشلاو ةضو رفاا تا ولصلا تاقوأ نم هلءج مهضعبف سانلا فلتخا

 اوءام رجفلا نمدوسالا طيحلا نمضيرالاط يملا! نيبتب يعامل

 رابنلاءادتازا نوعدبو ليللا نم هواء هيوفل اضن ذلا و( لبللا ىلا مايصلا

 هلوقاماف رارنلا فصتنا س.شلا تلازاذاوابم ورغم ابتناو سمشلا عولط

 افا رطا هلام .ئتحل سنحلل رابنلا لمنازوجف(راتلا فار

 كاذيفاومسو دقثللا بايرا نال ةينثتالارامتسم ميما لمجنازوجمو
 دّقف )ىلاعت هلوةكو ىمش الل كلتفاف رطلاقمالب دو ةحاا_هلوق ىربالا

 «ناإ ما ردن عفا طاتاغابا يس ناز كس وب ا ولق تنص

 فارطا سامث س اسبعلا وبا لاق# ةيشملاو ليحل رخال تالا

 ._ لا ا

 ظ ا لعح 21 ةهحو وهو رصعلا و ردظلاو رحفلاةولدص 0 ليق رابلا

 لاةوافارطا نوكيفابلار جفلامضيمثرخ الاراهنلا ف رط نمر هءلاو رهظلا

 ىا تب انم نوكيوىااهدحاو تاءاسلا(ءانالا)راهالا تاغاس فار



 « لوالابابلا#»# م« د 9 «ج(١)هنكمالاوهنمزالابأتك»

 اكوا تاواص عبرا ب الا ضورفلا نوكي نا زوجت اذه ليفاملاوز

 يودع لا نراوكيناز وجو# ليللاب فاشعلاو ب تارمملاو - رضفلاو

 نا رقو)املعلد ةثلاثوراهلاو بالا نمنيتواص ضرف ىلع ل ديف مم عممضوم

 هء(اد ورد ناكرجفلا ناز نارينتلا

 انكار 1 ااه تالا هه خا لع ل ديتاواصلا# رثاسمت © ||

 ,ناىلع لدءاذس ار ةلاي ة ةواصلا ّءا ى لاو رجفلا نارقمقاو دد ري(رجفلا ||

 ناك )ىنعمو نا !١ رقلاىلا مسصجر هن هني ريمضلافءةا رم الانوكل الدوانخلا
 ل ةلمللا

 نهاَش فةعاملا ما 1| ىلا4جرخت ىلا هانا ىا(مادوهشم

 ىنعم (كل لقا دحهتف لب الأ. نمو)ىلاعت "هل وقو ينال دل دار اليقو :

 م نىنمعاضي ادجهلا -ةونارق لاب ىادن ىنعمو ظقيتسادب رب رهسأدجمم :

 لفغ ىهدلاا:خنااردقو #« ىرسلال امد دسم (لاق)

 ها ىنعمزال تدع فرح موق 0 دجه لثمو# أ مو دب ريل

 يبنلا» صتخا صمالا اهو هسفن نع ثنا ىلا ثنحت ىنمم و نيملا يف رسل

 كللءاطع كل ةلفان ىنممو + قلما ميمج ىلعهل اليضفن سو هل اوهيلعّشلا لص

 لمفا ىا(ادومجاماةمك رك شع نأ ىسع) ىلاعتهل وة هعساكلاذل ةمركتو

 د الل ل لي انا تا انه اعاد هاني كلذ
 م

 سانلاهيلع ىذلاو نيسدملل ةعافشلاه.دا رأانا دومحما م املا يف «ليقوإ» ||
 ا
 لك املا 1 ل 50 0م ا
 0 م

 1 تكلد ىت>هو دلعو 8 6 أر حى كف م ا هاذه -

 هب وبيغىلا ىقس نا ىلع ارتكل يقاسلا ناهلصاو مهل وق 4 لعلدب 4

 مج ىاحاربهلوق # سدلشلا تاغ ه رصبتراهالارخا ف وهو سمشلا



 ظ «ج(١)هنكمالاوهنمزالا باتك « « لوالا بالا »

 *(هللاهدول ْ

 4 ,زبرضالت3كلوةكةدارالاىنملهلوخد نوكي« نا (ج) ظ

 فد دقوةدارالا هذه جا 017 2 0 وهن رضلةدارا تثىا ظ

 29 * ههابشا و اذه نمماللا ]

 نماورفكنبذل |جرخايذلاوهىلا.”هاوتكينىننع«نوكيناإ# )|
 «رشطلال واى ىا# رشاالوال# هرايد نمسباتنكلال ها |

 « ةضانلا] وةك "يشلالع تقولارورل(نوكيينا) (ه) |

 6 رعش جس
 عباس ماعلا اذوماوعا ةتسا * هتف رمف احل تايا تمه و

 ناك ىصللو الام و كلل اهتم ووا ما وعأأ ةتس ا تنادقوا,ةرع ىا

 ْ *« كلل تنآ ةنس كو هيلع

 هَ ؤرااوموص ل سودل اوديلع هللا ل ضهلوقكدمب ىنمل (نوكينا) 62

 تقوةلزيعو قالطال فرظ انهاه ةدعلاو(/نودعل نهاوةلطف)ىلاعت هلوقو ||

 ةلعناكامنأاو رفك ندذلا ججارخال ةلعرشملا نكيهل اك ببسالو ةلعال هل |
 * الوادل 3 ثلا لواللاقهءاانلقام ىلع ليل دلا و« عرفك مهجارخأ

 يرك 3 مولصلا,قا)ىلامتهلوق وهوالوا هانرك ذا لخد هنا )|

 كلادىعف 2 1 ورغ دنعاهرارفصالىا(سمشلاكولدل ةولصلاة او |

 «دشداو رضعلاو ربظلااهلاو نأ سمشلاكولدل سابع نالاقو ||

 كلدلا نجف ءا سهلا جلب « كعضلاءاارغةرثلل ةيدلش |
 امكولدنا ورك فأن ءىو رماحو ادا رسل ,وبيغ كلدلا# ليش ,

 ا

 ظ ظ
 ؤ



 م لوالابابلا» « <. » 4# ج() هنكمالاوهنمز الابأتك 9

 كو أجوزتف قاط ىهفءاسنلا د ىراعارا هيلا ولو 2

 5 | ةينانلا| ل عب قالطلا لاف تامماهجوز متىلوالا ق اطمىرخا جدد

 ايانام جوزلاو خاتما و ةرم كول جوزولا ىلع متناموابج وز
 5 نمل ليوان رك مارح 2 أ

 لان فاكتابسوزئاأر كرخ !(لاعق ىلا اىفل ىلإ ظن ول هبا عر

 ةييارجلا اي اهجوز»نيحةيناثلا تّدلظ ىرخالا جور متامهادحا جوزف

 زوجماللاق اعادربملا ناك و قلظنل ةيناثلا دسب ىلو الا جورتولوامهنماهجوز ||

 دعا داولرخاء الزاب الم كاز .!هالرخأ الا ناكلمدقلا ةفص قالا اذه

 *هملعاف كل دك سيلاتم

 كولدلةواصلاّةا)رخ امضومىفو(ىركذلةواصلاهتاو) ىلاعتهلوق 4 هنموإط
 أملع تباواممدادير غ6 ةولصلاةاو) )ىلاعت هلوقو (ادومتاماةم) ىلا |[سمشلا

 ىلامتةلوق# مساورمالايف فرصل ١ هلفأ دكب لعموهاذهواذكلم ومن الذالف

 الا ىلا د كدتت ولصلا# ١اهدحا نيبجو لمتح(ىركذل ةواصلا او)

 : ربكاهللارك ذلو ركتملا وءاشحفلا "رع ىهنن# ولصلانا لا 15

 ايسنلاعجر هناك ةولصلا اف ىنتر كذا ذا ىا(ىركذل ةولصلا ةاو) ىلامتهلوقو
 00 ءركلا هنافصب هدحتو هللا حبسا لوالا هجولا يفر ؟ذلاك

 ىرك دلهلوق ةنم اللا و قحاب نايسو قيس ل وهذ دمب هيلا عوجرلايف اعلا

 هدنع ىا(سمشلا كوادل ةولصلاّا)ىلامتهلوقكلذكو «يرك ذدنهيا

 ظ * هوجولمالكلا ىف لخدةفاضالاءالو

 ضم رالاىفاموتاواسلايفام هللو )ىلات هلوّدك « كيلملاه (0)

 :(هلادجاسملا ناو)ىلامتهلوّقكو

 (ب)



 #« ج4) ,)ه:كمالاو هنمزالا بأتك » *« هذ #« لوالا بابلا ©

 0 ا #2 1 02ئث:-:: ا

 رع / / ىلا( هم> 7 ذ5 رموت ١ ىل اعتهل را اياه رخاواو

 ١ قزمتمو ف لاَ رفتم 0 لور 6 لولو دل هاذا هناي

 ' تءاجلاذاف) ىلامتلاقدقو# جاوفالا رشحو حاورالا بباغ دوميودالجالا ظ
 مكوما ءايسلاذ أ ) ىل اء لاقوه |هلبقام يلعةيلامل يه ةماطلاو(ىربكلاةماطلا

 | سمشلاذا)و(تاختو) ىلا ( تّدشلا ءاسلاذأ ) ىلات لاقو (ترخاو)ولا

 |كتاولناو لاوللا اًدهو ةروارخاىلا (اهانسرمناراةءاسلا وعملت ظ
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 ١ هلوقلثم( اهاهتنمكل رىلااهاركذ نمتناا ميف)هل وهذ حورلا نع ملا وس لثملا |

 ”ىدبوههاديدشل كبر شطب ناز ىلاعتلاقو (ىنررما نم حورلا لق) ىلاعت

 ءايحالا نم هيدعوأم ةداعالاو”ىيش نم ال هلكق اا هعادماءادمالاو (ديعبو

 ٠ *«بامعلاو باوثلادادعاو رشحلاو 0 ةءامالادع |[

 قلاط ىهفاهجو زناةأ ما لوا لجرلالاقاذا لاقدنا ئمصالا نعي ىكحوإل ||
 ةنكل لوا؟ نكمل تنامنافىرخ ااهدمب ثدسحي ىتح هلوقنماذسه مليم

 هدملأ] 0 اطخاذه ودربملا سابملاو !لاقىرخاابك رشبالا|

 هاا ويغير ق لورا رك ألو كا داع هدعب يتانناكلذو | |

 مدقلاةفصيفالا اذه 0 ربلا لاق « هللواال ناكابمليقو هر شبأ نم |
 لوالجرلا لاقاذاءابّمفلالاقو * نطابلاو رهأظلاو رخ الاول والا ورف ىلاغت ||

 كلذدع كامناواعنمدحاو قع م اناتع ندبع كلم رح ورف كامأدع

 ادبع كلفرحورف هكلماد_علوالاقولو لواب سيل هنالاضياقتمي رخن!ادبع

 ىمسال فصنلاو هكلمديعلوااذهنال فصنلا ق تميل ودبعلا قتعديع فصنو ||



 1 طحللاب 00 - 4ج0) ١)هنكمالاو هنمزالا بات 0

 || ىملاك توللبهدوجو عطقنب ىذلا نال ةنللا عضو ةمكحو ه داملل ةفر 5
 | ناك اذاو*ضارعالا نمههيشااموءانفلابهدوج مبا را ظاتمإ

 || ةفرعملكلو لمملابهلهنلا قاخو هنوكزا وج تبن م مسلي “انا كلذك

 || (ىررصا نمحورلالق حو رلانع كلب ولكسو) لاقاك ىلامتدها يلاةقيتحا
 : يقممللامعا فاز رظالا# رشح مد اعا اكل هيلا كابأام ةلج 500 ٠

 لافت لاقاكو*(مم اسحانيلع 1 مومأيأ انيلانا) ىلامت لاقايك ةفاتخم ار

 .ىلا (ااقيم ناكل صفلا وبنا) ىلامت لقاك (هلسرمدعو فاخلا نب -الفإ 1
 هبيشتلا هجونعو (ابا وا تناكف )هلوق ىنعمنع 7 ١

 ١١ ىلا نير ةبسعتا ا اك ا اباوع عا لماما

 اذا الاغا ذاهلك ترام يطير راحل رز تناك لوك ناك اباوا اهلكتراص

 001 (ازوملاو ورك نام تح ردو ءاضق تماما و ١ اه تراس
 ظ ليخت ىذلا نه بارسلاو ايليض نايا راع ناز هقا ران تار

 ١ كارلا لاباذاج رسب ءالا ب رس لاّود رط 000 اننا

 || ةمايعلا ةفص ىلاءاهللا ا 3 0 رع ومب نبمتلا لل اخادتأم

 "11 اير راه رك در ركون رسل لارحا ف تانغ ةلاتخ ضراعم ىف

 موجنلا اذاذإ) ىلاست لاذ امنع اظف نيبيلا- مف نوكيامم ريثك لعاه سما ل نم

 ليدبت(ه الا ضر الالد مون ءيلا»: هن لاق و( لصقل موي )لا (تسمط

 || ريصا ىحاهدقعلياختو ءامسلا مب رفوءوضلاءافطاوتاواىتلاو نيضرالا

 | اهرثكاوا كلذ لك املابج فسنو اهكا وكراثتاو اهمو# سمطوابا ول

 يفىلاءت ججرد دق و ءامسلا و ضر الا دق اعم ةلا زاو ءانفلا لاغدك اع

 | اهطناس ةاماناوا نيباماق واق 0 06 ددر ىلا هب ال تاةصلا هده
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 « ج(١) هنكمالاوهنمزالا باتك 9 #ه# 4 لوالا بابلا »

 الاكل اه'ىبشلك)رخا عضوميف ىلام”لاقو#نيملاعلا ب رل حدعالف ةليضفلا

 ' لكو»نطابلاو هاظلاو رخ الاولوالا وههسفنتافص يفرك ذو(ههجو

 | لبق نمهنادرفنم ناك دوج ولاباد فتم ريصي ىلا متدنا لع 1
 ريصبإ ىتح مسر الور اهل ىئب.الءانفاهقاخام لك يش ىلامت هناو قلما قلخما

 (هديعب ميىيلملا 'ىئدب ىذلاوه)ىل امآلاقو#دح ون ري مح يئابلال

 ةفص لعدوجووهداعماو(ديمو“ىدبس وهونود وعنك ادب مكر رخا يفو

 ناك ىذلا ىلاداعبم لطبيف'ىشال دوجولا مدقت نا وه واهلع ةدايزال

 ةانزك ذامداشلا ةقْفحْؤ اداغم_ كنناذق عمسلان اك اذاو «د 4 ولأ 1

 !ةءالادعتشاو لطب دقو ةاديمساب هعوانامحا كوالا قدا كيان
 ىالاوناذ املع نم لك هلوقىنعم محضو د__ةفا دجتسم واداعم ىأثلايف

 ايضا
 الياقاليلق .,رااداغ وهءانفلا ىنمم نم ةغالا له ا هف رمي يذلا« ليقناف»
 ريد و هفل احتسالاو ءا يلا لاحت وهلا لاول اللحم تسلا وداز :لاداننك

 ءاثنالادضوهو ةدحاوةمذد "ىيشلان الطب ءانفلا *تلق# *ي يبشلا جازم

 هل وتفهنهيبشتلا نمي رض لعهلا ىةساف عض ولااذهتزوااذاف عا ارتخالاو ||

 باوثئالدوءوملات ةولا لبق هملخ ام عيمجنا دبر # نافاملع نم لك قلاعت

 .اهاك ضارعالاو ماسجالا هب ىف لصح اذا(1)هعزخم ىنمع هلطبب باقفلاو

 زوجال» اًميلاو *« دانعلل رو دع ملا :كللذا لسلاوادنعلاا ادني هاف

 لبقا واك مك ةعساولا هنردق مداعا ى 3 كلذ ةبلاذلاهزمب مانفااذافهيلع

 ا ظ .هانرك ذام ىلعالاءانةلاودامملا سما نم نوململاهيلعممجاام مصيالو ءانفلا |
 نءهلنيلام لثمءانفلاةف رعم هل نيب هانرك ذامفرظانلاو عرشلاوةغالا وهو ا



 # لوالا بابلا » 6 هد » #6 ج(١) هنكمالاو هنمزالا باتك ل

 | |ءاخاك ايف فرم ايه رشو اه ريغاعتتد واهلزج ملاملا ف انبمآ ترم
 دقو تدع و ىبحنو دسيعيو"ىدب كلام كلموهذ كالما فرص راتخاو

 ١١ هقشوزعزاودارم هيلع منتع ال« باقرلاهل تالذنو «باعصلاه لت رقأ |

 ١٠ قازرالاو «رامءالاداما هيلا « فخوأ لمامف باهذ هسنع درجو الو

 | 'مولمم هيلع ىنخمال *ىننلا لاعلاو ه ميكحلارداقلاهفءانفلا تان

 دوجولا يف لوالا» قرزاو بولطم هل روبظلا_:رعبزمالو#«قدناو

 | ىلا الءئاتبلاببدلا يف هقلخ<ىش لك ٠ انف دعب رخآلاوةدمءادتت | نعالهمدنل

 ا باوصو هتكحو هتيموك د نم هيلع وهام لع لازنالو لزم شاف

 تاقولخمل ا ىب :هنو ءاشاذأ» ايحالا تيعو 5 ءاشاذاتءاومالا ى 2 جهيردقو |

 ىتلا هربعو * ىنخنال يتلا انآ نم هلاع صهاظلا# ءاشاذااه ديعبو *ءاشاذا |

 511 يو اولا لحمل رام الا كرد هال نطابلاو# ىنمتال

 نم هسفب ىلعهب لداع ”ىبش لك ىلع بلاغهنا ىهاظلابدارا « ليقو#ةن آلا يف
 اوحرصاف ميو دع ىلع اونمآ ن ذا امن اهو افعل عطس غنانما

 «رمجلاك وهىذلاحضاولا جلا لعتربظ لاقت ونييلاغنيلاعىا (نب سهاظ
 اهنم ىنخاع و« سهاظ اهنم جت اع وهف رسلاك اهئافخيف يمه ىتلا نطابلا ىف للتو
 ةياغلا غلبا هلا ءاشنا اناواريلعمالكسلا ىضتمت بناوجامل ةنآ هذهو نط

 * ىميفرأ دقع

 كب رعجو قيوذااهلعومك) هتك ممضوم فلها ةانا عاف
 ىلاعنهللاو ةايلحأ هب مدعت انات ولا نال توملا لعلاام(ما رك الاولالحلاوذ

 | تيلاو(كردج لا و*اهملع نم ةايح لت ملوابيلع نم لكلاق

 0 و هيف ةكرشلاعم ءاسقبلايفةليضقالف كلذك ناك اذاو ىتبن ةفيج

 ةليضفلا 09
- 



 . < جاو كمال رشنزالا باتكو 4 هءؤ «لرالا باباإل
 يخطي لاقاقيرطةيلغءاوتسالاو شرملا ىلع هاليتسالا ىلااولطل ١

 م دنز واذشنا ْ

 قامحالا لع ةفئاخ تنكدق © دل وخ يح كابا نا رفا ظ

 .الغىنمع (نوللأظلا] ومي امت) ىلامتةلوقو ىحدلوةدازفدل بخ كاباناديرب ١
 ربكلابولملا فصوو(اولغ)هلو دكان وك رشم لوب امعمضراو لج ىنعلاو
 "يش نمامدبرب (هدمخم يا *نم ناو)ىلا.:هلوق# دنعبتلا يقةغلابم |

 ىلاو عدي وهتيهالابدبشدو ىلا هارد لغ لذي ةمنصلا لا نم هيفاعوالا ْ

 ىأهدمخ حبس ىنعم و هتمكحت قيل الأم ميج و ةملأ ةماشمهنع ين وهنقأتع ظ

 (هدمح حب سن)هل وقةدت اذوناهربلا حضا وب ةلالد وان اللاب ابا رعااماه هزت سا

 نكيلذا ةلادخحممنا نم لعمامنالاو قاخامقلخ يف هتمكح نم رهظ,امفىا |
 دما ناك اذاف ممنلاىلا معنلا ةفاضا نم رثك !معنلا ةلباةم ىفركشلا دادعا |

 هاندا: 215 نم دماع متلازا ايلا عبشنو هركذ ةداشاوابمزةمعنلاةيلوت
 ىلاءاتثلاةبسنف» (ىئاقملا كيلع تنئااوتلكس ولو) لئاقلا] وقت ىلا ىرمألا

 « لابن سحاذه وهل ملا و هيلعلادلاىلا هل ةنملامييستلاة بسلك فئاقحلا

 نم لف هنعزوضرمتؤ ا هيودحمت ىا ( مبحيبس نورت ال نكلو)ىلامتهلوق
 كلوا )لاقم(اهب نوهتفيال بولق مل ) عفصي ىلاعت هلوةكاذهو معفيال |

 نيح يلحْوه دير (اروفغ الخ تاكدنا )ىلامتهلوق (لضا مملب مامن الاك

 بانا نلرومفوهوامفر وآلاه.ا هكر نكلوةءوتملابهوعداامفمهلجامي ل

 ه« لضفن نسحوهدابمل هنمةمحر حببق ر كتم كب كتراذاو
 (ميلع) ىلا (تيعو يحب ض رالاو تاومسلا كلم هل) ىلامتهلزق هنو ظ
 ' ماهوالاوراصب الا هكردباميججو كلعوهف بلانلارداقلا نا هسنفت هللأ كس 7 ظ

 د11. .هتاطسا ل 111مل 5 1-ما هاا 5كوب صدر كلا« نبوي ل 2232ج ا

 ل

 . حك ص ا سس و سم رب م صمم ممم نب ب نتج بو وج ستس هحعتال ايام يصل ا



 5 1. كفلنت الا بابلا و تك يلع اك

 ا

 © بف ودعم ءدتبم

 (اروضعاملح) ىلا ذر لوق م( ةمللاهمم ناكول لق)ىلاعت هلوق 4 هنمو ف |
 (منبجيف تلف رخآ نال عم لمجتالو)هلوقلبقنم ظعو مف ىلاعت هللا ركذا

 راذنالاو(هب الااورك ذيلزا رتلااذه ىفانف رصدقل و) ىلامتدل وقتي هع م(

 ماده هنأ ومهنمدانعللا رابطاو ةجحللاما راض يلادع ولا وديدشلات يكبتلاب

 مهم وبل رظنلاور دتلادضءاباه ذو مهيأ راباجعااو اب :لقمركذواودتر م
 لقلاقف هبي ناسل ىلع مهجج احن لج وزعذخاممهمرخ .او ع ايد و مدغو ظ

 يفهك رشوا ىلاعت انا باوصلا نو اوموداشر لا نعاولضندلا ءالؤملا|

 «بابسالاو لصولا تمطقتو «لاوحالاّت دسفل ن م ريغهلالم

 وهلاقاك هلرمالا ميلستوراستفالا لك باطي ناكو ضعب ىلع مهضمب العل

 كرو مهنيب امفد انثتس الا عفتسال ناكو ( اندسفاّللاالا ةملاعيف ناكول)

 يان لإ ناو هبط وليا دنس الا ن ال ءاض رلار ايطاو اللا
 ريد نعالا لصحم نا هزاومجو معيلع هزي وجت نمي رعمالف مهنمدحاو |
 ىلاعتهلوت هنينا دعو والان و 139 1 هيفردق نمو فاعضتسا ||

  مالواو كلملاب ميصخا ىلأ اوبلال ىا(اليبس ,ثرملا ىذ ىلااونتالاذا ١

 ديري نا زوج( شرعلا ىذ) هلوقهتماسموهناواسموهتذاججوهتعزانم رمالاب
 ةكناللاوءاسلايف يجىدلا 7 رسلااذهب دي رذاز د وج وزملا وناطلسلااذهب

 | ىاميضم لات و ةمبارلا ءامسلا يفر ودبملا تيبلا نا امك هلوج 0
 ' جمد جمدأدب ربات (ديعب نطش يذوب هدججمداف) خاهشلال وقدشناو شرملا|

 ظ ىنملاو شرملاىلا دب رب ششرملا ىذ ىلاهل وق كلذ كف ىذ دازف نطسش

 اوبلطل ظ



 الاس نارها يف 8 م راممهلاطبا ا ةاناعالا مديل َ

 كيد هنكم الاو 0 0 2 « لرالا ---

 0 رظملا“ 00 ا ركاوصص ا

 (نو روطملاالا هسعالاىل امتدل وق دارلاو همق وم ل4 ىايلعم ركموه ||
 ممريغه رقإلو هيلا لصي,الىنملاو ظوذحلا حوالا باتكلا تامجاذا ةكئالملا

 إ نونكلا |ةاتكلا تامج ناودلي 1 دنءهمف نوفرصنأم مسح لع كلذو ٍ

 ظ كه اني تادايلا ف انصأ نمدهد ايعدب ديس وهاناضق نمي هللا مكحام ّْ

 ءىثلا ظفح ناو( نوظفاحلاهل او ر < ذلا انل زن نانا )ىلاعتهلوقاذه

 : مكحلا وه قوتك تاتكلا نأ يف دهاشلاو دمحاو هنانأاو ةحاسفأو

 يلامتهلوقو(مكسفتا اواتقأنا مهيلع انيثك انا ولو) يل امتهلوق # ضو رغما

 هسعال ىنعمم نوكيذئنيخ (مكلبق نم نب ذلا ىلع بنك 5 مايصلا يلع بتك)

 «لاق 00 ْ

 عمضأو ريغ هموقيف بمحل 2 انك وأبش اش ءأ الآ نم ١

 0 تاقفتم م بلا و سامأ الاو ا 0 7 دقو ظ

 0 ديما 2 ىلع م الا ظ

 اذهيفلوتلا تمكحادقو# ريغال باطلا سملابدارملانابدهشيهدجاالهلوتف | |

 هظفل(نو رهطلا الا هسعال) ىلامتهلوق راظنلا ضمب لاقو(ةساجلاحرش)يفأ |

 سيلفن ورعطلا الا ف حاصلا منلو نم ال ىنملاو 1 هدارملاو ريل افلا ْ

 ' ىلاعت هل 0 0 5-3 املا سم صن ءاملاو 00 ظ

 د ماع ص



 8 لوالا بابلا و 4 كن ُُظ 4 40 هنكمالاو هنمزالا 0

 | هاو ليلظ ريغهنادارلا(صش ثالث)فىلامملا باح ا ضمبلاقو ال 1

 ١ «تافص ثالث يذاده ليم ورم لاكورشلا ىراهعاو ببللا نم ىننيال

 (مسقاالف)هلوف(نيملاملا) ىلا(موجنلا مقاوع 0 هلوق# هنمو )

 هيلعهل ةفطاع ءافلا ن وكب و مدقت دق 'ئشل ايف(الف) هلوق نوكي نازوجم
 ةاحاك ةفضانةدك دم تعدت قركل 1 نمنيءلاءادتاو

 تلخدالمهضعب لاقو لعينال ىنمملاو (باتكلا لها ملسالث )ىاعتهلوقيف

 ضرع ال ةلازاورابخاللا دكا ىلكتلا اهقاكت ناعالا ناللاقوماسقالا ىثنل

 نا زوج (م-ةاال)هلوتف اذهىلع ردن حمستلاوزوجتلا نم اهف

 نانم حض ؤاو نيبا كمشلانم هصولخو روبظلاف « ]واحلا نا هيدا رب

 فاحلا نا ه , داربمستلهنأو هلوق نوك. اذهىلعو«ناعالابدب انا فاكت

 ٠ يفر كفلا لع ثعب ( نومطتول) هلوةو اه.مسقأ نمم ميظع م وجنلا مق مقاوع

 ١ ةحببلالاوع الا 5 دنعرودصلا قهعت وموظمي امهنمض:تاع :رهيفف راك

 سسوفتلا تاجناح نم اهن قلت اماوءاونالا موجنتأدارا «ل.قو «لالدتسالا
 ّ رفاههارملا لب «لوقو# ايف تادقتملا فالتخا لع مومسلاو برآلا نمو
 ىلانب وعدملاو نيفثكملا اصم نضفىعاملامجي هلزنا ىلامتةّلان الثارقلا

 قيرطلازوكيو( جركنارتلهنا) هلوق هجولا اذهل دهاشلا نوكيو نب لا

 ماوقهءامو ثويفلاو ءادد الا ىف ممنلا هوجو ىلع هيبنتلا هاو'الا اهلعج نميف
 ! هتبثا نم دنع نيملا باوج(مرك نآرتل هنا) ىلامتهل و ةههنافرصتمىف قاملا

 ليزتتلا عدواهنال ظوفحلا والا هن دير نازوجي/نونكمباتكيف)وانيع
 ركذو(انيدل باتكلاما يف هناو) ىف اءتهلوقاذملدبشدواموجتهنم قرف مثحوللا

 صاخ#لا محرك ىنعمو ىرّتلا ماةكم ليق كو موجنلاماةرهملايف لسيفاكمالا

 نم



 _ م حارس الو ترتابات طفل م« لوالا تابلا

 4 رو ل بهل وة رج عر حفل نم ب دلال ا

 رفص ب الا جابمظم ىف اهناكو رياسطتي ررشل ىرب لب تالا لالظلا

 رح لاقناك اذهو ملا ثي هرداتلاديك ون هاتلا تديزو ةلاج ممج تالااو

 ارك اوهوتالامج'ئرقوةلاجدومسمناأ رقدقو ةراكذوركذو ةراحبو

 تالاججانداربواهنمةمث اطلااهمأدوعس .نباقءا رقيف ومنعالو ى ءوقاوةءارقلايف

 ءاحبملا يف ف رفتلادنع)لاق نحر و لاجلاق اك اذه و فئاوطلا

 تاتودو توب رتبت لاك لاجر ةنالا# فنروكيو *(نالامج

 ترسفام نوديرب مرمالك يف تالاجرك ةلاجرو لاحر ل ةدقو « فتاوطال

 رفص ىنعمو ةيود ضف ةفئاظالاملمجاذا ةلاجرو مخجا ة ةنأ تلات نالتنبو

 رانلا نول نالار فص اهلعج ليقدقو (بغزلاكك اهماولا رفص يه)ولاق دوس
 اه هيبشتلاو روصقلا دحاو هيف ليق ( رصقلاكررشد ) لامتالوتةرغصلاولا

 ”ىرقو رجشلا نم ظيلنلا هوة رصق عج داصلا نوكسن رصقلا ليقوابمظنل
 رضقلاك الواارامجو هيبشتلار ,ركلا اماف لب الا قانعا يههو داصلا حتفن رصقلاك

 ا سنجل نال ةققاوملا لصخحتف سنجلا رصةلايدارا هناككت الاملاك يناثلا فو

 أ تاو :اذاف ريعقلاب ةدحاولاةر رشلاهيبشيدا راوا ةرثكلا ىلع ةلالدلا يف ماك

 هلعاللاو عمجلل ودحا ولا هيبشتلا لصح اذه لمف تالامجاك يغفا ريثك اررش

 ءاليلةليلو ليلا ليلو رم اراجوءايهدةيهاد ملوتكوعف(ليلظال) ىلاعتهلوقو
 ثالثىذلظ)لاق و «ديكاتلاوةملانملا دارملاود هنمةينيم ةفصب "علان وعيت

 طوابسف ققالاهالءافقلاالا بناوملا عيمج نم نم ايلعإ ةطرع اسال (بيش

 | نم للظ مهق وف نم م) ل اعت هلوق ةطاحالل ديبثي دوهتلمأتاذل لظ ا اذه

 تحت نمو مهت وف نميلاذءلا هاش مويانضبا لاقو ه( لاظ مهتم نءورابنلا



 6 لوالا بالا « .٠ 9  ج (:) هنكمألاو هنمزالا باك ف

 دقلو)ىلامت:لاقهروكشلاىدابع نم ليلقو ا ركشدواد ل ولما ىلامن لاقاميمج |

 ا عسا اذه لمأتنمو»(ركدسمنم لهفرك دلل نارقلانرسا
 ظ قيضت ريغ نمإ َساىلا هيف مسطقن ناو للا هيأ وأ نم تقوال ىحهيلع

 ظ دنع ةتمماف تّدفنا فيك ةلانالا لبق رك روكش ىلاعت هللانأ لع ةنفادماالو

 ةدلاتلك يف بنس طناف عاصم "ىدتبب نيح هتمعن لثم» كش نم ممامنا

 قامتهلوق(نيذكملا) )ىل(نوذكتهمتنك امىلااوقلطتا) ىلاعتهلوت 4 هنمو»

 || ثميوروماملا نمس ًارةمدقموهاعاو ق الطن الاب سلا هيدر اوقلطنا)
 |١ اذهو»(ا وش وشمانامهنم الملا قلطناو )ىلاءتهلوق اده ىلع ريغ دخالال ع ظ

 | لابقامثي نكيلنا و لعفنانق واذلكب رمي لبقاو اذك لعن قفط م كي

 | ناكامدا رملا نالاب اهذ هنم نك ناوهفيفلوت بهذزواوةومايقو

 1 اذكفذخاب لهو اذك لمت لامست مهرقا ذه لعوهير وص يفو كلذلأببم

 روشنلاو ثميلاوه امدلا يف هنأ ودك ىذلا(ن ودكت هنمتنك ام يلا) ىلا هت هلوق

 ْ اوريصدارملااءا كل كلذ نم“ ىيش و هلسرو هبتكو هللاةك المو

 ظ اذهو هناكمل نو رجزتن الو 4 نوأبت الفدل نوف ونوه ورذحت متنك 7

 0 ا

 هس دس

 ا 2 عبرت و تكي
 ا هباريسسفتلا لهاركذو سمش ثالث ىذ لظ 0

 أ | نم يعش ثالث هنم بمشنتمث قدارسلاك مهم طيحتف رانلانم ناسل جرخم
 نوكينا منمالو رانلاىلانوقاس 0 ْ غرم تح ملف ناسا

| | 

 ْ ههطخس ميلا هناعدئادسش نم نو ذكت هب متنكام ىلا اوقلطناذارمل|

 | باذملا نماولطن ا دارملاو هلريسفتلاكو لواللاحرش يناثلا اوقلطنانوكيو

 ظ متنك مك هكرملا نرسم ةحار الو هيف حور الو لظلامورل مكمزلي املا
 معمل بمصتتسمل



 ج(١) هنكمالا وهنمزالا باتك د 4 0 #« لوالا بابلا ٍ

 مضاومةدع قرظلاورا والار كدر ركدقو سمشلاى ا(اجارسابيف لمجو)

 ءايضلازاوهو نسح “يشل كلذو سمشال الااهنيب نم جا رسلاةظفل لمجبملو

 نوكينااهنمئشىضتق.اله.ءاضتسامءايسانما,هيشاامو حابصملاورونلاو
 | هاس كرا هيف كلذ ىلع ىلاعت هبتف سمشلا ال !يججوداناهب فوص وللا يف

 وجدار ىلا فا فعك اقر نركب ىتحابا رسال ١
 اذبافهدافتاو را ءوض جهولاو# (اجاهواجارسانلمجو) رخآمض 2

 رابنلاو ليالا لءج)هلوق# نيباذهو جارسلاب تفصو تاب سمشلا صخ

 اذهواذه فلخاذه "ىجب ةفلتخمىا (ار وكشداراواركذ. نادارا نمل ةفاخ

 ءرمس الام اذ اضع فاخئاضمبو ”ىجناماه ديرب نازوجوهاذه فاخ

 هلوةهحولا اذه دهاش يق اهروصقىف فاتخنو مبا لب اذ الا

 ىلو التاي ال راهلاو ليللا فالتخاو ضرالاو تاواسلا قاخ يف نا )ىلاعت

 (دارا:رلل) هلوقو لاخلا لعن وكي ناز وجيةفلخ باصتتاود ( بابلالا

 اركشنواا ركذندارا نملايفالتخا لعرابنلاو ليلا ريص ىنمملاو لعمل اينانالومفم
 ماللاو لعمل نال وفم هناىلع ةفاخ بصتتس ناز وجي وانلمجم قامت ن ل يفماللاو

 ذئايح ةفاخر يسفبيف هجولاو مهلجا نمو مهل فاخر يص ىاذئنيحاب.قلعت نأ يف
 نادارا نمل ىلامتهلوقو *هملعاف فالتخالا هرم ال ةفالملا نم نوكينا

 يفهلزاك ركشتلاو رك ذتلا نمهلمع(ا)هناف نم لاقهنا هيف نسما نعىور#ركذم

 « بتعت سمراهسلا يف هل ناكى للاب هءاف نمو تمتسم ليلا

 طبض:ال ىنلاهئال ايف ركمتف هللا لعل الدتسالادارأ نمد آلا« صيخلت إف

 تالق ةاهب هل رسم راهتاو لذلا تقرا تناك يصخنال تلا همعن ارك ذيو

 لوتلاو لمفلابن وكيو هللا ىلع ءانبو ةعاطناكام لك ركشلاو ءاش فيك اهنم



 0 كوالا اب 1 و 4 00 « حاد هن ذل :هزالاناتك»
 0 ا 2 _-

 ظ ّْ .بقاو» ٌ ماسلا ةايودلول )ع فاين دكع لعدبل( 66 0 زءلاردش كلذ) |

 ؤ
ٍ 

 ناهي | قفو مهت ىتححايشالا

 2 را (اروكش)للااج 0 ءاسلا يف لمح ى ىلا كراس )خلات هلو هذ مو#

 نوالثابنم م جر لكوامم مو : كلفلاف تولعا ىاروُدلاَو لمحلا جورب لاب

 ا جر روش 00 م 0 ةمسقلا هذه. كلفلا+ .ةاعاوج ردلا ىعسا داي

 ةئبللا تل ةرفةردعق البل يا او 1

 هذ 50 الان تقلا 3 زل رزو خا اقع قزوذ رمشقلا نذل ظ

 | ما مار نمسيرقواموإ نيتسو ةس#تو ةثئامث الل كح هطقلا كيبكلا ركام

 د ظ لع 0 اوك 2 را :نلالوصقاب هديختلو

 #3 سس لانس مايال |اذه تح هج هسا

 : الزام دلورشعءو ةساك 0 هلزانمو رم !ىعارت برعلا تناك 4 مذ |

 لاوحالايف ةسقاولا ثادحالا ىلع علاو لوصنلاو نامزالا ةمسق 1
 | ةءاصالا "الان م ناقد نم كلاذ ينوه« ةبرمع ةاعارمز وبلا 1

 0 | تامل ارتمدمسيو بدملاو بصل كعارنم : ملدتساىت> مالا رثاسا سيل لعلام

 عيج لعد اهيف مييلعه تمعن ىلاتّشاعركذ ةماغالاو نءظلايف هيلع هرومأ

 تب مضوميف ل /ام”لاقفدم زأا اوةحتسيل يلع ركشلا ةماقا ىل اهاعدو قاما

 || لمح ىذلاوه)ىلا_ه:هل ارقاوا دلال اغايط تاوامس ميه اج قك 52 مالا

 ا كولا اول وق ىأةزم ميلك ان) ا لي ”الاءأ ءانس نسششلا
 025 قى“

 اعل زياش اةما !كتدم ا وانعو مكيلعةكز ةديع ال

 أ لاعلوقو ,ههيبدملا ىلع تزيهشساف تناف نونفللا ةنالا ف 6 جور ساو 9



 «ج(ج)هبكبالاو هيزالابابك » 4 *ن) «لرالا بابا »
 ا تم ا سس يس سم ١ مم 111 ل 1 واااو "را درو كك كاكا

 كراي ونين الا فاهملخ مام ساو دحالا هوب يف ناك ضرألا قلخءادتإ نإ ٌْ

 م)هاسبنع نيلئاسلل تاما تابوت سممايأ ةعب را ةمّتيف ىساورابيف نلسعوالا ظ

 ايعركجاىا» نيموي يف تاوايس عبس نهاضَمف دمع ىا(ءايسلاىلا ى رع ظ

 هىل ذجلا لاقايهنمغرفو
 ميل غبا وسلا نص و ادواد ٠ اهاضق نايدورسم اهييلعو

 تاوقالارد# ىنماواهءاوقاامفردقو ىلاءتهل وت قامت نيلئا-ال يف ماللا ل قو ظ

 ٍنوك.نازوجموودوجاو مظنلايف نجا لوالاو الل ياسا بيلا جات لكل
 | نامزالو لصف ريغنمامئانبادصقى أ (ءايسلا ىلا ىوتسس !م ىلام هل ويدارملا

 هيلع تن ااممقةساهنع ءاطقالا كر وهماعانم ديراو ل يف ناك نمل لاعبا

 لمجتلا)ىلاميلاقاك اذ هو بكس تيا وبالابج ىا(ىساوراويف لمج) ىنعمو
 ىاردبيصلا لعبصتتلا (ءاوس) لوقو (ادان وا لابجلاو ادام ضرالا

 ٍ هتا وتسمى ا ءاوس ىهو ىنممىلع مفرلاز وجيوهءاوت-اوءاوبتوتسا

 [| «تايوتسمىنملاو اوس ماياةمبرا)ينهلوتل ةفصن وكي نا لع ضائازوجو
 نيو5كتلاو ةدارالا ىحولابدارملا(اهرصاءايس لك ينيحواو) 4 ىلاعتهلوقوز)

 هيلعام وكداراام ىلع ابفالتخا لعتاوامسلا  :رمةدحاو لك رخا ىنمملاو
 ليج ميكو(ارو دق ماردق هللا ما ناكو) ىلاست لاق» هدارص نماهردق 9 ّ

 يلامتهلوق ة ةلالدب ا اب طاميس ض زال[ ناخ كللدك اذا فها داما

 ديرب (اظفجو جر امعايندلا» ءايسلا ايزو '(هلوقو) ( نيلثم ضرالا نيم
 امياضتسي بالا عمسلاةقرتسم نماهانظفحو »اال ةنبز بكاوكلاانلمج

 بصتااو نيطايشل موجر ليلا امال هنو لاقوءارامو الا ترألا

 لإّناب ةصقلا ميل يحاسب تظن 3-0 اصعتنيزلاقهناكردقم لعب



 _ةعال هنكم الا وهنم زالاو اك د 3 ىلا م  لوالا نإلا ١

 اه رطن التخا لعابلك ءايشالا فانصا قلاخ عمال يثاالوابسأبسي الهديك |
 همام يعدهم نودحجت و ةرآن اهذهنعن و تكتمل صنخل و ئ

 ! مكوانأوه و تاوامتلاو ضرالا قلاخو بابرألا بر كلذ هلءاك رش

 نر افرك امو اين ضرالا لاق است لوقنسوءداسرع
 نوكتلاةعرسو ةعاظلا نسخ نايب# نيمئاطا: متنا ىلامتهل وقد *نن وكلا
 | لاتمالاوةرامتسملاظافل الاب با ىلا وءادتالا لع ةينبمق زابملا لمجال هتكل أ

 | نينافأ يف مهسداع لعاب رج تزود صيف ششمتو موس وفن يف نكمل ل ورضلأ

 2 رخاوق ماهفالا وم ابهتسس الاف فيراصتلآ ب سرا سأو مالكتلا 1
 أذا عبسا د ةءوجات راض َّىح قطا ةروسو بلا هل قلطنالأم ظ

 ظ نء ىنغ مرابتعا 0 بطاخم ن ابنك دنع نم تناكن ا واه وهجاو

 ا ' رايدلاو ةضوفرملا عرازملاىلع ثتفقو اذامبضمب لاقت بيحلاو باوجلأ 0

 ظ ' ىنجو «كراهيشا سرغو» كراهنأ قمش ند نارقكا ورتملا ةسرادلا
 ٠ كبجت) ذااملظد كفو شرغو كعونر ساو كرود ىنب نمئاه كراع

 ظ رمالاءان صاظ راصع دكار ىذل :اده لف ءا راتتعاك تاجا ءاراوح

 ا عوقتو ناك اذا هنعل دمسألى- لمقنا لوصحل اامتاامركوانوظن يالا |
 «رط ن , 1ك اذه ,نيبحوأ] نإ . ذه دح ىلعألا عقالنيطامنانمرسفلا ْ

 'قفغوا لش امال سانلا ل امتساوم ركسملاو عئاطلاوهركلاو عروطلااماف
 هل تعوق) مدى ناةصق ىف ىلا لاقدقو رهاظف دتشبواتاوجو

 ا ظفالن الق وفل لايف تساتلااماو و ةهنثمدو هلع هتله-ىا(هيخا لت ةةضق

 ايف ةمالدلا عمجاما 9 4 ل يفاجأ و ضر الاوءاتللا ظ

 | ريسفتلاف يورو ههلثمىطمانقو نبزتمملا باطخ نم اميطىرجايفنيمئاط

 ا يي سسسسسم كس <.( سس



 «لرالابالا» ١ «6> 4 ا ءالاو هئمزالا باتك اف

 ادلع 0 0 7-5 ندهألا 7 ى < توابل ولام هوك

 ا اذهلافاعاو كلذ 1 نحن ونوده ايلا دهاجم ىنمملااءاو+ ثداحمس ل هللا ط أ
| 

 ١ ىطغب ىأراب :ال الا ىثش وعم“ ميد جاع !هحولا نم 534 كارت مال

 دل هلوق« ليلا يفراب :لا ّوورأب :لايق ل اللا و ةرتكوف ةرمعلا او

 ' ىتبتي سمشلا الاف كلذو: مير سلا ثيثملاو رابنلا ىلوللا بلطي ىا 5

 ا * ىههتسم ثأ اذ فلولا رمدقو لاطلاكىقاعتلا ذيل ا

 ' لمفلاب هدببأمو رههفلا 6-5 و 1 رانئأ» رمايتا ردواسم م ىلاعت هرقل

 / عولطلا و ريسلاب ترخس ىالا الا 059 تول تا رسم و ماع وعاوا ْ

 0غ :الا ىف رمال و قولخلا قا /ةنايدا رأا# 7 ,قللا لالا لاما رع براد ْ

 ا 3 ارالاءان *ء صخب 26 ما ادعس 2 لاخلا عدا ا همو'ىجن هوجو |

 تايعررش ل ةلدلكر الار نئئدأ مأآو ل ا )مق م ىلاك ” هل وق كلذ ْ

 : ظ
 0 ا لا يه هيدار م و ريظالوريزوإلو ع با

|| 

 وول بضم ووعي يي ع مم سس سم م وس سب

 علل هسسسس ل3 تمس

 ا هديربىذلا 0 0 | 0 ار 0 تس

 ا مهمه 55 0 07 انو دج 0 !|برديلا كَ 5 «ىلات هلوقطا ١ ٠

 1 0 : فيكم. 6 «نيللمل !حب رهيب دعا يلا ها" هلوقز 5 3

 ورش ملاصلا ىلعبادد هيف هر !| 3 .اه.الةمالملا نموه مرصع لاقي ٍ

 0 0 كر قرح مئاصلارع 00 علام نموه ليقو ععأي شالا 0 ظ

 طانلا» املا مالا مج آخ ام مبط ط.و'ىشلااه »متع دنالمباطلاو

 ظ
 ادد
1 

ْ 
 روز :؟لأ ةلوقدسد يرد ىلا 3 الان نم ىل مت هلوتو ْ

 | لاعماناو 0 أرز ك0 ال تيكس# نيمو يف ضرالا قاخ ىنلاب

 00 اع 5-6



 اياب 44 ع(: تانإلا »هنا الاسا و

 سم 0 بشع امل 0 ضرالا:قاخاكم ءاسلاو 5 دضق ل ا

 | || انيوتسام ”انكتلل اك اديه وعد اراك انجالي وكت كلذواهب نتاج |

 : اريهز لق «لغاشدادتمالا نعانلنشن لون رئاسا,ةانؤتزمتساواانمت وطلع

 1 يا ١ « كلذ قادضميف

 لكرواديف يلم ىترشسءام : ل: .كدعومتنااولاقو اوزنتسامن |
 ىهام ىلع اهاياهت ور لبقىلامتةنلا ناك دقوا ودان اوت مث عقورب ف ِ
 بكازكيإ قواج اشمشو ءا سس ناخدلا ن تا > دعب نو ؟فاناخداب 2 ل

 ا مر معا هلؤةوةاجورو:لزا- 9

 ظ
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 همس سس ا مم هدسللا

 : + ةكينال وف 4 يلعا

 . قاريممدو فين ريغ نم * . قارملالعرشل د نيوتسإ نق 4 5

 ناو كلنملا نعد ىنكي تألمت < شرعلا و#* قارا لوا ناس د َّت ىلع |

 شرعلالجرلا سام اوملليقا 500 مجانا نم كواملا هذ ذعام هي ةرسالادك |

 نإلضرالاو تاواىسلاه.دأ رب نال | تحن وه هش ر 3 لثلق ت ت رطيطااذاو

| 

 ظ ا تل و تكي ملاعب اعلام :و 8برعلادنع 01

 يرق ىلع تقو ببن اا ربخ لعاربخ قستلا اذه لغم ”ىجع < لروكأو قع

 *«صعاشلا] وقاذه لثمو

 ْ 0 كل د اسادق م # هوبا د اس متدءاس ن ل لقا

 ط 5 ءالتساو ثداح سمال وه امامنا: زظنلا لها خوش ضعبركذو:

 * يش لك لعاس 1 يد هلكت كلام لزم لب ثداح رمان سيل شرعلا

 وهفهيفوهىذلا ةناكموهوتاوامسلاق وفىلا شترعلا مفارأ <ت :نترالوقنف

1 

 كس سمسم

 ةمدشبر لاو < دواس كاذتملا هل كلامو ديفيس



 ا

 محمل ها كمل ٠٠ لةلوقو مالكا ديغالب امانا ا ءاعادق د

 3 ياي وهييزالا بابك » « :2طظ .©«4 لوألا بابلا 8

 ظ ه ىلامآهثلا ءاغنا هديت لد ان ةدو |

 ىلا(نيمو ىف شرالا قلغىذلاب تورفكليتتا لق) )6ىلاعت هلوقوإلا
 ١ ءاوع د هل وتلناك ا كالذ لول هنلأ فرضا كرت نات ا اسال أو مانا م رايق)ا |

 | مثلت مث كلل نعلاس نمل ء ومايا ةمبا ماكيف لاق هناككى نم نيل' اسال ٍْ

 1 ة(نيمويف )ىلا (ضراللواللاقق ناخد يهوه ةانسلاىلاى وتس ْ

 | ىف ليسفلان و متتفو منا لطب اذه لاقف ة دعالا | شاع « ض 7 ظ

 | كال ميا ةمبوا يقال واول ناب ةمدعتلا ةن : الا قلاججالا نيبو ن١ 0 ظ

 ' (ءايسلا ىلا ىوقعا معرال وقيف ٍ وقافاهتف ضرالاق اخ نيذلا نت نواعم ظ

 عطوم يف 0 ضرالا اخ هناىللع تاب :الاهذه تادف ههنا الا

 ل الاه ذع تادف (اهاغند كلذدمب ضرالاو) ىلا(انغاتن ةايشلاغا ) رخآ ْ

 6 ضرألا لبق ءايدلا قلخةنأ

 كلذ نئرالاو لاقولا فانتم نعاطلادخ ناك اغا هنأ ن تاوملاو ظ

 | تااوعسلا قاخت م نيمو ىف قالا ا دغاف اهناح دلت ائاواه ا قداوا بقا :

 اهاعراواسسدتوارطسي يا شرالا كد داعب اعد منيو يناناخد ثناكو

 ؤ قاع هيا دزخأ | شييلوت مايا ة ةعم كللتف نمو ف تا وفل انف ت تاو لالالا

 .انيلفولا ةكملا نكل نان زالو ةدم ريغىفاهأبا هن . وكت الامايا ةتس يفاحل

 8 ىرئافت لاهم نا :الاوا قش تبجؤاأملع

 هنكرعناكو مايا ةتش ٍِق ضرالاو تاونتلا قلخر خا عتضوم ف لاقوإلا ظ

 ءاحلا لك ع كلا ءانلااذنه-شرقلا ن زوك ناقن 'وعالايف لبا دسم و “الآ كلِع

 وزفءانبتالا« 218 نوكتنااهدعاوق غو وةيشإ الا بانبسأ يقارن اغا[

 حم هع يس ص سس ب



 9 لوالاب ابلا ٍِد 4 8 « ج()نكبالاوهنيزالاباتك 5

 3 10 يفةدايز ز كلك وكيلوةغ تيم ةلالد ثدحيام لكل دي و ٍةدِدي

 درطب با ب جرف يكبح كاذ ناك نا كلذ يفهل لف «مييلع رمق ىلاةجملاو

 ةكس الملا نال غياس سبل كلذ ا ىلعاذم لع مالا سيل و هتلخام عيجيف

 ضرالاوايسلا ال لاملاىف ناكم الزاك اذاومم.ومحم ناكمنع نونغتسال

 « امهنوك لبق ةكسنإللانوكلقسي سيف
 ءيشدمب يشتد هبا انملعا ىلاتهنا لعاهلباواذ هيف لاقنا# نكمي 0

 انملم,ناداراايبةتبلا مايالا ركذبانل نيي وماياةتسيف اهرخ نع تندجو ىتح
 || ندلاواين دلار وما نم "ىيشةفرمم ىلا انا ليبسال ى.الاب ايلا نمدايإ

 ميج لصف +4 الا اديطا ونينسلا ٍددعاو مطتل ل زانمهردق مو لاواك هيإلا

 ] اهنيغاعأ :ك ذأ خيام كلذاغبا دادعالار ثا - عرفت ابنم وةتسةمالادادعالا

 3 ٍديأز وااصقا دادعالا نم

 || وهو سدسلاونانناوهو كلثلاو دو رهبات نمل نا« ىرالا »

 '. || ريظن نا ناشلااذهب ىتسي نم دنعو ةتس تناك ارء,ج تبسحاذاوودجاو
 أ فولالاونيثلا نملك ينال كلذكوه نو رشعو ةي ان تارشملانمةتسلا ظ
 | اهلك عا مال قي :م ةءستلا نا يك ةماتلا دادعالا لوأةّتلاف دجأوريظن .

 جو راق ام ودرهلا ىلع الام شال فواالاو نيثااو تارشملاوداحالا

 ئ علف ا دقو ةمب را وهو نيج وزلاوقب الث وهودرفلاو جوزلاونانباوه و ظ

 ١ هياد.سهي اكفةممس ناك عيمجلا تبسجا ذاوار ركم نوكيدعب نم'ىجمامنأ ْ

 ٍ يدنا - يصحئامق مايد دعىلا هرسابملاما] هقلخ امان وككين ادا يكتم

 || ىلامتهلوقتيالا هذهريظنو هىلتو ىوراوف ططش الوهيف سفال ماثهسفأا

لاعحتسوار ةد ةدايزهفلاك ناو كباب سومف |
 ٍ ١ هفامر ال هعيمج قف :لوق
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 | ةؤرغقتملا مايالاهذ_هيف ؟ ىيش * دعب اعيش | ثدحتوهو هبودماقناوأكن د

 يرجع لاو نزلا بانك 48 «ةلوألا اين ابو

 1 ناس الا هوب نب ! /يتاقزمبلاو دا 1 9 3 15 اناث لاق رشم

 : ا :لالدتسالا دنع فيكي اموهو مئصلا هرقل يل مزين اعوا ضارمالاوأ
 1 تاوايسلا قااخيو هه وبر قحو هميظ. بج ىذلا ناهلز لام نيكرتلا عاف
 نم ك- | مي 0 ادأ٠ 0 .صاامةف 9 ونا اولّطونفمأبا نس قضرالاو

 .هتساع عم دنحاو ولا هيلا لص, امل ناي لا يف دب زامهنز زعو هنو بالج

 ا

 ا

 يل م.كشلا زعام ؟- 10 لباوا فل ماع رظااك- روصو

 امو ةحا زيم ةلولاو ةمانقل الاف كدت ميقا دك || ١ رموفصلا: نقولا

 .اعقاخا ءاوةتاثباوصلانونق يفةقر يك . ةمكحتالا متفلك اع كلك

 ا -ئضرا اوه لج“ :لا كرب و رومالا ف قفرلا ناهد ابعف زعذ متي

 1 ! :م4) نو اؤأتاستنللا ىبدا يف اع اضن ءا مارا لات الزوق راتفملا

 ظ هروتقالو لالكه: ! عالم اىوتلال وءايعا هي اب امف هسا تاقوالا

 ١ 0 ذم 2 3 تا رعكردتل لات الاسم تف نادار دا امو

 00 . هيب ى م ىلامتدا اذه نيبب ارق دسبايزق هلجو باب ارث الا ا

 لد لوك 31 ىو الب لجمال ةيحو نم ةاقلب اق ماما هلع

 *« ملأ | نا رقلا كيلع ان زن نم انا اضيالاقو * (لعيلذز بر لقو *هيح وشلل

مع هلزامف لعح مش كل 2 -- ريصاف#ءالي مت ظ
 2 لعطءاش ول َو املطم و ال

 .هةدحإو ةلجن ارقلا هيلع لزتالولاولا# ال رافاكسلا ىلع ىنوأ رسفم لكلا

 ر هاناترو كداؤذهب تب +1كلذكلاقو'

 ناءحا قلخم واهب ةاخشدا لمت تاداراول رظنلا لها زعاشم ضب« لاقو ا
 هتك الم كلذب ربت لما ةتس يف |, 8 هنكلرداق !ميلعوه وهلمعلاب 5

 سوءاق١؟تاقوالاعرساأ ىا()



 «لوالا بابلا» « 4.9 « ج()هنكمالاو هنمزالا باتك ف
 | | هج واذبف مالكلا لاط اذا هنسحتسا ىلا ليلا لاقدقو اعيش كل لئاق ىذلاياناام |

 | | ىلا دئاملاو ضرالا يفوءاهسلا يف هربخ و ءادتبالاب مف سمهنالاقينازوجو
 1 ىهذم ىنمملا ىلع لمخاو ىنمملا يوهىذلا فترااللهلا ىلادوميىدلاوه يذلا ْ

 ْ ىذلا تنا*لياعلا 1 وق هلثمو هيدد لهي الول كلذ مملاقو نامعينا |
 2 أ

 || تاوامسلا كسعّساناو<«يفاهروص ظفح اهئاقباوءايش الل ريب دتلا ىنمم

 ] | نماوتوهيذابالا ضرالا ىلع عهتناءامسلا كسعووحتو#الو 0 :000:7

 | كفا او رادملا ركذذلاك رك ذاذار اع ءارابااملالخ لمحو ارارتضرآلا لعب ||

 || اصوصخم راص نادم ماعلا مسالاوه يذلا ادب. فرظلا قامتءنا زوجيف
 || هيلع لدي ناكامو مسالا ىنمع اذبفاهيف لمف ىنممال ىتلاءالعالا ءامساك> يفو 0

 ] ع واوهوا داوج متاح وهلوفت اذه ىلعو لسفلا ىنمم نملبق نما

 ظ
 ” وقنا م الا هده لد اعلال ا قاشارعاش ريقزا وهو

 أ | كلذ. ف رسيلاماداوج مز وهل و هتالكناىرتالا»ىتاملا هذه اهرابتشالا

 « هيففلا لك ةقينح وناوهو داوجلا لك متاحوه لوقت اده ىلعو

 | ماياةتسيف ضزالاوتاواسلاق اخ ىذلا هللا مكبردا ىلاءت هلوق م هنمو»

 ” ال كرو كافل[ ردم اضاع ءاحألا قاح لام فا ناكامل هع الا ظ

 ظ ظ لاذدشاف رم تا عمدا 1 راس و ظ

 | هئاعدبا وكس وهباومصتميف مرعتطصمىلا مهس وف نكستل هقلخ نمو دبعتن نم
 ( ىلاقيرطلا ناكذاهئامسو هض رايفهناباو هران ابكلاذ نمهدا سلع ملا حا ْ

 هيسود يسع



 « ج6)هكمالاوةنمزالاباتك 9 م. ف «لوالابإللا»
 نمو رتل ركب ناو رجل اعلان لاننن بمورصملا لعل لالا ا
 راونلايف تاولص عنرا# عزان قسع ىلا ةرسسشلا كل ىلالل 5 قاقلا ما هلو وك

 ةءرخ الااطلاو ب ملا نانالخ نللاقؤورصتلاو ريظلان اناس
 دارا انوكيراز وتو ةكل اللاهذبشي ىا ادورشم ناك ىلامت «هاوقوإ#

 ١ ضرالاو تا ومشلا ضاصتخا اماف ةملظلا( قسغلاو)دهشن نأ ةقح

 ' ىلامةل وف لوو قو لكلام ؤماعلف اهلك ءايشالا ني نم ركذلا
 ! ىذلاوهو ىنلا و*ربجو مرسلي ضرالايفو تاومسلايف تاره

 'هلوقزوكي و# اهب ف لخادم قاذمر ون لكف كلاذكناكاذا وةد ايعلاهل قح

 ءاسلاق هل اوهأك ضْرألا قةلاوه ىااياناربخ# 2 هجو كرس 0

 » ةفاخ هذ اء ىننمالا ؤ

 دقو اهي فدو.مةهوهىا»تا ومسلا يف هللاوهودارلانوكينا 0 لمتحوؤ) ْ

 | دارلاو نانربخهنا لغو عجو مرح لع ضرالا فو هاوةنوكيو مالكلام ظ
 ىذلاوهو ىلاقت' هلوةق ليقو* رمل ىررتملا ماع كلذ عينج قدوبعم هنا ظ

 دئادشلاف نوعزف ىا هيلا نول قاملاانا « هلا ضرالا يف وهلاءامسلاف ١

 ظ ظ ليمجو هتج 0 ووأستمض ل لهاو(١ )هن نينيمتسمهيلا ظ

  زاحاو ص 3 ريغ كرتشمهلاف+ هلا ضرالا يفو هلاءامسلا ف هلوقاماذ« هلضف

 55 | 533 1 لمح الات مو#ادحاو املا ةحلالا لعجا ءاج اكن لاه

 قامتم هيف فرظلاهلاءالا يف يذلاوهوهلوقناى رمال لمملاَلَ للمشي

 ا اهئانلان الملأ |مهم هوجو ةدعدنا رعاودريدقتىفو لمفلا ىننمنمهلالا يفاع

 ع هلا ضرالاىودهلا أ هبأك فودحم ىذلاىلا

 م 14 م/اذهوهل اضر الا يف وهلاءايسلايفهلوق هو لوطب دئاءلا فذ
 ص111 مااا اا

 اعلا ا نسحلا٠؟ ضرالا لهاو ٠ ءامسلا لهاو هاظلاو لصالا فاذك () 0(



 0 لوالا بايلا 2 4 م 9و «ج()هنكمالاوهنمزالاباتك 9

 حبصلاو باو اممرفواءادالاراصمسيبستلاو هيزعتلا نرققااذادجحلا و لوالا يف

 صضي رهنلا ف لمح امم اذه و ءاسمالاو ءاسملاو ل حاسيصالاو ماب ملا

 5 هصلأ هب ىذعاو 0 0 55 0 لع

 يفىذلا حابصل|طرقحابصلاو ثم لاب ةحطصاو ا حابصلاو ظ

 باحسلا ىثملاو دحاوم ويل ىهف ةيشع تلقاذاف .رارلا ا كلا لكلا |

 ةداظلاءادتاهنمءاسملا نا لس, نان الاه صخلت ىذا مالظلابرحبلا ىتنب نال
 - رهاظع امادرنالفورابنلا فصن ةريهظلاو رونلاءادتا حبصلان 0 ظ

 حابصلا يف هبأبا ١" هيلع لدن اع ىلامتّللاوملعف لو راهنلا فصن م 9 لكدرواذا

 نم 0 تاقوالا هده 0 0 ودفلاوءاسملاو'

 اح 0ك ١ 2 هديبع رشعم ل 0 200

ْ 

 يف بدرب «ضراالاو تاو اهسلا يف دجتعا هلو ىلامتهل وقد لص تمنامزلا

 ةيرعلا لك لاو ىلاسلوتك فاضل ىذح لعوبف ضرالا)تاواسنلا لها

 ظ «ناسا لكبو ناكملكيندومح هنا ىنءملاوابلهاةأز او
 لعلاد.ة . "الان وسع نيح هللا ناحسؤهلوق نان رسفملا ضعب © راذو 7

 .ىلامتّللالاقدقو عامان ركذامف دئاوفلا تناك ناو مئاساذهو ةواصلاتاقوا ظ
 1 لا :م(هلآلا سمشلا كوادلةولصلا من 0 "ا عض وميف

 هيف فات#كولدلا و ملسو هلآو هيلع هللا ىلهص ىنالام ءاينوأ, .ايعضاكراتوا

 ُُ الا ىفاوماتخلا م اذهوبورغلاهلعجم نرم +ميسمو , لاوزلاهلبي نم ممر ظ

 لاق نم م مهن# قعد ولاة انلملاو تاولصلا لعاوظفاح ىهوىرخالا | أ

 دارا



 «ج0) هنكمالاوهتمزالاب اتك » « ب8 4# لوالا بالا »

 | وعفاحيبسمت عبس مهلوقامافم لاف الاءارسا كلذ لعوامل مالعالاكءايشأ |
 ملوق ض ورع وهف للا ناحب_:لاق ي اهئلا يبس ىنممو ناحبسىل# ىنب لمف |
 هاذه ىوسهوجويف حبس قلطادقو# هللا مس لاقاذا لمس 0

 نمىانيحبسملا نم ناكمب الولف ىلامتهلوقاذمل دبش ةلفانلا ةولصلا ب اهممزط ظ

 يف هتحب- لص رم ن اناك وةلفانلا يه ةحبسلا | ضيفتسموهونيلصملا ||

 ْ «ةبوتكملا هيف كصب ىذلا هءضوم ]

 | ىاز وحبسنال ولكل لقاملا مرطسوالاق ىلامت هلوك ءانئتسالا «امسوإ» ٌ

 || هءالءريغ هجو مالكلل سيلو نميلا لها ضب ةغل يه :ليقو»نونثتسالولا ظ
 |( اهمرصيلا ومسقاذا نجلا بامساانولب مكمان 5 ْ كلذ لبق لاق دقيلاعت ظ

 || مركذاذ«نوحبس الواكل لقاملامرطسوالاق#لاقممنونئتسنالو نيحبصم |
 هدا ماسو هند ابانف رمي نا ىلامت هللا نم دارملاو ءانثتسالا مك و ظ ْ

 أ( يف اوركذنو تاق والاهذهىف هللا وحبس لاقهناك وءانقااذا هى قحتسامو ظ ا
 ا دا نمكمسورادقع هيلعاوملباق م همامنا نمو دنعددجتام 20 لكأ

 'حابصلا ىلا متيضفااذا ىأ ن وحبصن نيحو نوسسع نيحهل وق «حببستلاو ا

 | نيحواي ثعو نوحبصن نيحو نوسكنيح نوكي نا مظنلا قحو هاسملاو
 ظ لثمو »ضراالاو تاومسلا ف دجلا هل ىل امن هاون ضرتعاهنكل 7 ْ

 ههلوق لعافلاو لمفلا نيب اهدا الا ضارتعالا اذه[

 -ه#( رعش ززجح ا

 لكن الو قامضالموقةنسا # ةجثداوألاو ينكر دادقو ئ

 «مرك ن ارمل هباو ميظعن وملمتول سةلهباو موجنلاعقاوع مسقا الفنا رقلا فو ظ

 | ص رتمملادك "وب ضرتمملا نال كلذ نسحو ىرام اهماوجو نيميلا نيب لصفف ْ



 م« لوالا بابلاط «مك» #« ج(١)هنككمالا وهنمز الاباتك»

 لك العود لك نمد دانيملا هلت فد وسم نمةناحتسر الا ارغ وكلا 1

 هاوس نم نوده.الا قيلتالو هريغ اهددصق ناودهنلاالاه جوش الفلاح

 « هل وتامافد تليغاذاابلظب ريخلا تاس لاق ركع رخادلا و) ظ

 هه رمش رجح
 بوبس نهأك ّق رط لع ٠ ةيشع ل الظلاءايفا عبتن

 مالكلا قيقحتو لظ'يفلك وايفلظ لك سيل نال لالظلاىلاءايفالا فاضا ان ظ
 رخ الالوق عاسالايف هلثمو» لالظلا نمأيف راكم عسبتل ظ

 ليجارملا م وملل محالاب زف و « ةيبخالظانيصن انلرامل

 مهالظ مييلعاوءقوا ىا مهللع مولا لظا لاشو ةيبخالا يهةبوصنأانالا

 مهمرابع تريعاف ءالقملا لامفا نمابيلابوسنملا نال نو رخاد#ولاقاعاو

 «ادهلثم ىضم دقو

 كلوق نا« لعا طنوربظتىلاز وسمت نيح هللا ناحب ف ىلامت هلوقهنمو
 لمعتساواو لممتس ل هلمفزاالا نارفغ ونارفك كلوثك ردع ناجي

 م ومم زيلاهباالاهنع ىقتاملكوءوسلا نمو ريلاو هله زدلاوهيلعبذكلا ؤ
 الاىبايالهاكلذو# لامتس الاو فرصتلايف رداصملا رئاس رع ملا

 نمن احب ليقفهفرص كرت فضي للاذاهنكل فاضمريغوافاضمابوصنم

 ه4 رعش ]جس « ىشعالا لاق دب رز

 1 لل ل واو و كدا ايو

 زوجمو ادلو . 107 هزل نم ديمبتلا هانعمو * رفو رفك لثم حبس ناكل

 هناكنايفسونامعكوهةناندثاز 0 فلا هرخا يف هفرعم هبال هفرصا و ٍ

 ظ ابصيصخت يف تاوذلا ىلع ىنامملا لوا و اده ِق مالعالا ىرخم ىرجا

 ءايشأب
٠ 0-1-6 



 ظ 0 لع 0 0 نعى مآ نأك 0 3

 ظ  هلوق ىنممو» ةلبقلا لاش نعهرخا ىفو ةلبقلان يع ن :عراهنلا لوا ليقو هنيع نع. |

 ءاحدقدودحسلار "دوى امن هل هللةدص اما 000 بامان رخاد#وهلادجس

 رحال و(رصحلاا ملخد لدجا وس باغ) لاق مش ضولااده ريغ ينملاادهيف موسوس ين 22----2-

 . رفازوحالادج-اهيفكالا ير * هبا رج> يف قابلا لضل عمج ١

 «دايقتالاو ريخستلابمالستسالا دارملاو. |
 نيميلا تاذرقبك نع روا رت تملط اذا سمشلاى رو ىلامتهلوق مب امافإل |

 ' مهما ىلعانب رض ىنمف ءاددع نينس فيكلا ىف مهساذ !ىعان رضف لاق نادم

 أ ابيلع تن رضا ملطب ا اذا ةحراجلا يف لاقي وكارد الا هانمنم ومابنعاىا ا

 0 ىنعمو» دب لع تب رض "ىيشفف فرصتلا :رععونملا فو

 هتضرقلوة”برعلاو مهميصناالو نيميلات اذ مرفرك ىلع ملطتىامهنع ف رعت ظ

 تاذهبو ذحوارد «:ذرقوالبقهتض رقو لاهشلا تاذ هتضرقونيميلا تاذا

 مطقلا ضرَقلا لصاو#ةسيحان لك نم 0 ىالايشلاتاذونيميلا ||
 ظ مكرمو مهنع لدمت يأ :

 ملطت سمشلا ن نكي كلزإف شمن تان.ءازاب 0 لقو» |

 اهءاطميف مهم ل سموشلاناوهو مف 1 1 كلذوىلاهفأ لعجاعا و هيلع

 دارملا هلا نيبدةو*نا دجسل رجشلا ومجنلاو ىلامث هللا لاق وءامورءدنعالو

 ض رالاو تاوامسسلايف نم دج_سهنل و ىلامتلاَمف ىرخلاة أ يفان رت دامب

 الا ا لاخر لااا ودنلاب ملالظ واه ركواعو اما
 ن رفاكلا م ضرالا ف نم "ا :سهباو نيضرالاو تاوامسلا ف َنينمْؤللو ظ

 ظ 0 نم عدوا مد فيلا س.الاوودنلاب 0 لأ: نمافوخواهرك ْ
 هجيج يسب | رجس سوس حسا



 « لوالا بابا «مي» 4ع( (ز هكمالاوزالاباتكو

 / ركيلو لضفل لظلاو « ًاتبطارفافخاتقحادلو
 | اًخسانو ال ونعو اذورطم وا دراط لالا َلْر ل نول وديو صتقنل ىا

 أ تستوي ليما دعت ركذ ىلا اك لاةو رسموا ةراسواخوسنمو ||
 ظ 0 هاد راف هنامساو لظلاتافص نم'”ىجيسس و هتمدقامف رجا ظ

 ش . ٍ د ركذاعي ٠

 ”(”بشنم)ةلوف بآل "ىبش نمت قلخام لا اوربا ىلاي”(هوقاماو
 | نانوالانمسجرلااوبتتجتاوهلوقيف ةفرعملا عما_هلوخدكن يببتال تلخدنم

 مزاتف ةركحلا عم 'يجمدق هذه نموص وخشلاك لظ هل'ىيش نم ىنعلاو

 | هلوتكءاّرط ايفانههبرضافةأرماو لجرن مك رضنمل وقت فذس مالو

 ظ 0 .مفذحاوهرك اعاو# يش نما قاخاملا اورو الات

  هومزلاةديعا انهاه لاا ىنعم أيش قاخام ىلا تلقاذا ل الاب مالكا سبت

 ظ هلل تلقول كءااذه فشكيتقومر ريغ مق ودق انيس رخام 21 سن

 ' نانتالاك ا ك1 نمو راج ر رد تلوم نازح لحر نم هز

 أ (نم]طوةسزاجانءافاعاق كردهنلاكل وقاماف»هعضومكلذ نكيذا لاطاب

 1 نيملا نعةلالظ وثيفت ىلاعت هلوق«لاحلابهسابتلا لابس لف تقوم هلبق ىذلانال

 هانكاس هلل ءاشولو لظلادم فيك ىلاءن ف وقن أ يف هتمدقامهانعم# لن اهشلاو

 : ظ مارول ىد هنم كشاف ةممرودد ءالظ لحوزع هداحام عيمجناهفشكو ظ

 اصقانوهيلغ اذهازلابامك و أ رادمو العم هت ص: هيلع ر دفا 4 ود نمهلالستا |

 | كل ذو نيرق فعضامازا ىفنيتاأ ف رصآ ىلع هنا هلروصيو هزجعهرك ذيل هنم
1 :2 51 : 

 ببسح. لع قوف ن ٍِ »كلا ءلتعمو تح .٠ 42 نم الع 0 هاو زل هعج رث 5 مث

 ١ كركم اذأ لا را نا نع يف ص ضرس الل نوكي 0 وح ع

 كب عسل

0 



 « ج(١)هنكمالاوهنمزالا باتكإ» «+ج» 4 لوالا بابا

 انامج مئلوق» تيثوواقاذا ن وكيرادلا لج رلا نكس ناك لوزاالات نهج
 هذطبش ىلامتهللاف لظلا ف هرعامل يشل الول هنأ هيدا 200 مشلا

 ٠ لادلا ىنمعليلدلاز وكيأ انهو راملاو يلا هس و

 يناهتخسنو هب تبهذ تح للا ىلع سمشلاا لد ىلا ميضعب «لاقوإطا
 أ دس 2 ىاا ريساضولأ :يلاءانضبقم هلوق كلذ ىلع كلدد ولاق هايااهانمما

 أ يوروهكادلا سم قتال لفت فلا وام الدو 1 هتقن رط لمف"ىيش

 « هللا رفكتف تنااماو هللد>سف كلظاماءدا نب ايل رع ناكها ظ

 || همازلاب ةلادلام املا هللا تاي آن م لاظلا لاقام ستتح ادق ءم,ضعب 6لاقو)

 قاملارباسلو هرقل لع كاذب ليك كما طتالال

 ١١ ل لاو نيملا نع هلالظ و ويف ى نم هللا قلخام ىلا اورو واىلامت هللالاق ٠ ا

 || قرشملا نه ٠ سمشلاعولط دنعدتعءايشالا لالظف#نو رخاد م وهللادح_س

 ظ لياقلا ىلا عجربىتحرصقت ءامسلادبك يف سمشلا عاشررا بسح ىلع مثالوط
 لعنلا ةلزععنام زلا ضعب يف رابلا فاصتتادنعريصي ىت>حو 0 اليدلا

 نيزعلا س2 يمال الر لول ىتحأ شيش برغل يفديزب مرسال ؤ
 ليلد سمشلافىلو الاهل اح ىلارا_ملا يف د وع < هلكلبللا مودب مام ورغىلاو ا

 ليلا يفهطسيرو هضبمت ةرهاقلا نرد هتلافلظلا ف 3 2
 | ةمفد ءلك بهذ الس مشلا بو رغدعب لظلا نالاريسان مةلاقاءاو»رابلاو

 ام ةلاغلا كلذ لات ىأ ضي اعاو ةدحاوةلج هلك مالفلابقبالوةدحاو

1 

 ىح ليالاداو_س نمء زج هضبفل 4| ةرمع زج لك بهعيو "ىيضشدعاأث 0 هشواضخ |

 ممالك نمو« ليللاو سمشلاو لظلان يد هتبقاعم ىف هفط) لع هللا لدقهلك بهذ ا

 (ش لاقو مءادحو قابطولامء لظلاوه.درو



 # لوالاعبانلا ١ ف "5 1 ج0 هزكمالاو هئمزالاتاتك ه

 ا مالكلا وكل لع يملا ال ةيرق ل عرس يلاكوا لاق ىلامتءالدبي نيسيلع ظ
 / ملا ىلامتهلوقاماذ هرظن |ىلع تيرا تلمح اذا ينان ىلا ةظفلو بجتلا لعراج

 *كا ر 5" ذىلا جاتحمالو يلع ملا ىنءملاف# ليفلا ب اصاب كل زر لمف فيك ظ

 ظ لب وطظاسبنايف رجنلاعولطدسب نوكيىذلاممضمب دنع لظلاب «دارملاوإط
 ظ أ لظاانيبق ننلر ةغالا لها لاق دقو ضرالا لع اهروبرظو شمشلا عولط

 ا ىذلإسادنال يشم ء+.لابالانوكبال'ىغلاو ىشملاوةادغلابز وكي لظلانا'يفنلا ,

 (/ ةمجارلا جارملاو منانغلل نيملسللا “ىف محلوقدنمو «بناجىلابناج نمءاف
 ْ ْ ةارلظومت ادابلك اهنم#عضا ومى لظلاهفص يف هءدافديشامع احدق و* مهلا

 ظ ' لظاالو ةءور ناك و ائيفالالظ ةنملا يفام لمؤل «دودمملظو هلوقاهنمو |

 | ' لظلااولاقو رخل اوهو س.شلاهتخس امئفلاو لواوهو س.شلاهخس ماما

  "ىئلاو«ارامواليل نوكي لظلا اضيا للقو *« يشعلأب“ ينلاو نيئيلاو مادخل

 م ياماما ندا ىت بكل اهعجنان اجو ةراينل !لاتركبل

 لاق » برع اان لل'لظلا ل سيقو سمشلا

 ناد ليلا لظو تحير كو # اهنع تّتلطا امو ترجه مو

 هيالاضياعاسا# لالظلا تاذ ذسودرفلا راونك لوةوالظ ل

 « هلوقاماف + لال ظ ءاشالل لج

 ١ #« رعشو» ظ

 قود. ىثملادرنمىفاالو * هعيطتس ىحضلادرب نم لظلاالف |

 ىنءم ليقفاك رحتم ناك ىب«هنعلثس«انك هلم ءاشولو هلوقاعتم نام

 ا ءادءاغ فقاولا نكااسلا» ءال لوقت كلا ىرتالاتابثلاوماودلاانهاهذوكسلا

 ا ولياز رككلاو نمال ىنكلا نءانهاه نك تاانالدو امل و؟دكارو' ,

 92 20 59 8 5-35 . يتوخ 8 5 ١

 - يزل لأ ا ل | آذآ ل ل سس ص سس يس ل | ب سب ب سيسي سس اسس

 يبل
 0-لا

١+ 1 



 _ «لرالابالا » دال لاو »ج0 هنكمألاو هنيزالا باتك 9

 روشنلان ا 13 رلا حلل انا قاف ساو باه ىأدتلاب وطاحبسر اهلا فكلنا |

 ارذيرق لع تاراقؤ ُك | نالف كلوُدكهف زاحلا ىلع هلهجراهلايف

 1 ولان ده لع لغفلا هناك ةلغع هيلع ل مقلاة يلغا واف اضملا فذ لك اوذوه ظ

 « رعشإ» *ةلوق لحم

 رابداو لايقا يه اماف تركدا اذا يت تافغام عمر

 كامن ةاملا ةقضملا َّق روشنلا ياما باكا ضع لاق. #3 ارشح و فصن وهو

 رعش 32 «هلوقةلالدب تلاولإأ ْ

 *«رشئانلا تيملل ايان * اورام ساثلال وق ىتخ

 ْ و ةعدتلا#* 0 ,م نأ رطضاالاو مون نم هات بالا عضو! اذ ه قوهو'

 ْ ىلا اج :ومنيح سف.الا فوت هللا ىلاعت هلوشةافوذا اسال مونىلا عل ا ظ

 يا 6 00 مءاشا لاب 0 ا "0

 3 اظلا . نم هللا دمام ىلا نحف 0 هدا 0 _ هم.مدحو

 "كلا ل 8 تل كف © مولا ف دل ل نا و نيعم كردمدملان الاذهان اق

 دارملاواذكت يأرانولونق هس عافت اف مآ 0 ب أدهو هللا الإ 5 الق

 | اذك فيكر ماواذكىلارملاو اذكتيأ رلهواذك رم اوك أراو ىربخا
 لمعتسادقو هيلا وعدلان 0 مهنم تحيءاأم 00 لاهرث 1١ ىف لصفلاو ظ

 ؤ

 ظ

 ىنَح 0 اقلال مك كاذوأد ضل ْك رهاظ ظمىل قمل ثن قح نمهنالودع تأ :

 اذهلك سل طق ذلاتب 1 رلهق دل ءاوءاج ليس ومالظلان جا

 ْ ملاطلا هلرةاماف «ىئذلا ل تروا ديف لاو قدعا "0 ش١

 ١ فانا كلأ ذنيي هجاح ىذلاك تر ازاهأ ه8 هير يف ميهارباجاح ىذلا ىلا 1 ْ '

 2000 ّ - ِ هنو
 ا مسيل لم سم ب جس م حسا سس سصسمل سس سي



 «لو الا بابلا » « م. » 4 ج(٠) هنكمالاو هنمزالا ب انك

 ظ نمجج رخاعأ و ناجرملاوولؤللا اعنم جرخلاقف اعلئاضف ربخم ناكمإل |

 .كلذكو ههنانمضتي اعربفت ادحاو اركذاهركذ هنكلو بذعلا نم ال ميال ١

 هنت مرفت هيئاويكسرالاو للا عالج نحر تو هآوق |

| 

 ءادتباركذلا يفاهمجاك :ركاورابلايفباستكالاو ليالا فن وكسلاف |

 ديعب هنع للا نأب ةقوكيسلاىف ا رحبت و مظنلا يفانانتفا ءاهتنا ريحا يفاعمج

 ص راوتلا ىلا ةراشا# باس اونينسل'د دعاوملعتل ىلاع”هاوقيفو بأ رافي ظ

 | مهشا زو مهشاعمهيفاموابةيقاوم اماه داما تؤ اون زوددلا غلابمطبض 5

 هلوق هيلاىلاعترا شامان رك اس يفرم ةو# مرح اصمو مرعفانم ىتب هيلع ,

 قبلا قامو ءاعو»# لبا هتاده تناك ناو «اليصفن هانلصف'ى يشم |

 ١ ليللا لءج اهلاطبشتسسماب والا ئرخألا 3 الإ نم ىلاءلهلوقاماف«دعبأ

 « متمتسمىأ سبل .نالفيف لاب نوكسلاو عدوتاليااسب ظ
 ؤ
 م« رمش» 0 مهسيئلاؤرمالاق

 ظ د ,1لاقو

 ١ اللي كليو الا |تنلسو, ل طرح عيل قه ىو اتنيبل ظ

 اهلمفق | «يارتنماو ”يش لك ءاطغليللان الرتسلا سأيللاب درت ازوجبو. ا

 ' ىلا ثفرلا مايصلا ةليل ع ! خلا ان هلوق كلا ذلعلدب لولا ن هاج |

 ' ثفررلا نمومهل نونم لا اهفةلعلا لمج# نمل سابل متناول سيابل نه ك- كان |
 لاق :و انماوةحارىا» انايسم ونلاو هلوق واهتمتسمىااسابل م ميما ن 5 ؟نوملا |

 قليلا كر اذا حتفلاب لمعلا نايف خلا سومانو لا تو. .يلعر ْ

 ] ,هلوقل ثءاروشنر ام ملا سمجوهلوقو«تنالاذاةر ها راسم هلأ قم رتيداوحأ اتهاو

 ةسييسيسسسلسلسل متع

 نا
 ةييس اي



 #« ج(١) هنكمألاو هنمزالا بانك » « :ه» 4# لوالا بابلا » ظ
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 | نايس مونلاو ابان ليلا لمج هل وق لثم وها ردصبم راهزلاو 0 أ

 | ليي هارت لثمف واش اقسم راهنلا انيس ون رعجا ام ءاررتير ماما
 ظ تبءاشنناوي الاوذهو»هلضف نماونتبتلوهيفاونكستلر اهنلا ولولا علا
 أ اس ايل ليللا انامجهل وف« اهم وظن ليصاش تفلتخا دف 5 اعم يف

 يف هلل اميامحعاطمت وز وكس و ةعداذ ريصيفهريغونا ويملا نم "بش لكشف |
 شاملاو شاعم تقوىا اشاعم ر اهنلا لعجو# هيف لضفلا ءانشالراهنلا

 « ةيمالاق« ةايللا سيل و هن ةايحلاامم هن ةايملا لع ناعاام شيعملاو

 يسغ ريغ اع وكنب نهىراام ظ

 / مماسلا نابةمت ةلجاهه ريغ ىرب مثديزي ندم سايملاو ا« لاق دقوإ» ||

 ظ هيفا ونكس-ل لاق راهلاو ليللا ل لمجهل وق لثم دبرب هلام يلاالكدرب ||

 ظ ولولا اههنم ج رك هلثمو راهنلا يف ءاغت الاو ليلا قزوكسلاوهاوغتبتلو ||

 ا الدب وبيسل وهباده لع عنصتام لئاقلاةنافاهدحا نموهاعاو#«ناجرملاو. ||

 ظ
 مهب , 1 7 أ ؤ

 كاز وجمال كلذكو لاق ه رخا ىنءاتالا ناكاذا عب رىيرهش وبلا ون ||

 .كركذ نال يمص لاةىذلااذه تاق ءامهدحا يف ءاقللاو نيمو يف هتبقل لوقت
 ] د وكياعن رهشلا تفصو ولنكل و لصف» امالا هيف نكيمل ىذلارهشلا ||

 | نوكر ءاتفلا ف كلووق كلذ ناديج ناكايهخةقملا تيفي عساس
 بط را لكان عسر ىرهش ىف كاذكواذهواذهىا سمشلا يف دس وراملا

 .ارمجواديز تيقاول لو ام اهدحايفاذ_هواهدحايفاذهىارمااو| |
 ظ الا ليل او 11 هاون وحلا نآك نااطعر اربع اهدنعت بجول ْ

 ' ةتبلاهركذل ىنممالر خآلاو نب روشلادحا ىفءاقللاناللوالاةلزيعاذه سلف

 42 ر امينا ٍمئاي نيرحبلا ج رم رامت هلوقكلذ نمو سابعلاوب الا ف



 ظ

 ظ

 م لوالا بالا » « +. ) « جال ( هنكمالا وهنمز الا باكل

 هيدانزو رم 2اناناح ف 3 ل ل اوهيلعللا لص يب لا # ل دقوإلا

 ١١ ةدعءاضطمناو مكنويدلحو 20 تفاؤل كلذناىلامتنلا لاف

 'ىشلاو نييتلا هحو ىلعاعتفاضار اهنلا ةباو ليللاه | .؟ىلامتةلوقو مكئاسن

 ناكاله ت . الكنلا لجا نافىل امن لاق ام: هفةالع دالك 0 صردق

 هل وقكا دكف مهل لجالا ناك ال مهلجا» 5 رخآ عض ومىلاقو لج وملاوه

 ْ ه ريغأا ىلا ريغلا فاضا ا *أ|ةر لا ىنيراعتلا هيا اوليلل ةآ

 امفهلوخد منعالفزخ بودوددح ماخ كل ا بع

 نوكيماملا ؛ نامل يللا ضعب 520 الانا ىنءلان وكب وهيف ن

 ةوحمم ةنعنف دلاش وادا وس اهتاوح لاب دادزا ليالاناكد 30 ا

 | هتيع ىلع ةنليفوهاعاوم وحا'ىثلا "ترغب اواهرا 1سرداذا

 حير مس سأ ةوحووحمو حام باتك وهريغهاعو ي ثلا ا

 مهم ع نموبدملا وج“ ىتلاو رطملا# وحلاو ب احسلاوحعام :اللاشلا

 ب 1 يىنءزوك.نازوج 0 لاقواهلك ت د. >اذاةوحمضرالا - ا

 جب وناصقنلا نم ردقلاءوضيفاموح اب ىنءورمقلا ليللاةن ابو سمشلار ا, ا

 ةرصيمراهلا هنا ١, انا حوهلوقر مهلا يفى ذلاءاخطلا حل ابدارلا نا فاسلانع

 ايقسلا نقيا :لاورخا مضومىفو«راصباتاذىاةبسنلا قرط لعوه

 هلعجا«يفرا_صب الاناك النوي نازويو بصن وذىابصانوهلاةاكو ظ

 لاق ومئاق هلسيلو مكاص رايق امنع باها اةماذ كح 3 خر امان

 لخنلاع رصاءبلوةكنوكي 5 زوجيو مراصبأ سانال ءاضادقدي رديبعوا

 | | نمالضفاونتبتلهلوقو» قمح دالواب ىلا اذا لجرلا قمحاومارصلاين ذا يا

 ظ 0 رخآ مد ص وميفدل ول لثم «باينملا ونينملا د ءاومابلل 0



 سس

 «ج در هك هننكمالا وهئمزالا با بانك ) 4 مدعم

 , نينرمبلا ءالتملا لامفا ةنيبلا وز ىلا | عايل د 2 هنن ل وحبس لاقاعاو

 ؟ليثل ذهو ن هابل م2 ا رهلثمودحلا كلذ لعا اهنع رابخاالا لجأ :

 هلي هارقو ة  الامذع هب هبن ةن الا نيت اراهزلاو ليالاانامجو ىلامت هلوقهنموا ١ ا

 ةعدتاو ممل او ال اشناامف هملخ ىلع هكمعل لعد .. الان يخلو هك نا" ظ

 ِْ . ةرضاحال بصنو ركذو ركف مه ردن اهف تقودنباتقو هملاصم ف رعامو

 ظ ريغو ةرايسلام وجنلا علاطمو 0 اب ةلالاومالعالا ن م ةدابلاو ,

 اهنا ردوا الجا وقر اما أما ومى ع يح اع ةاومتاعجى يعول

 راجت لولو بو اهم ةهاغ ال ام اهتم ةهاملا اذو اهداعمو اهلاسمو

 سال كلاوذخافاقالخاا م وهاوانادتف اهزعاواراظمااهدوعاوا وااهرأ 1 ظ

 اس قلارضلاب فانلا نمريثك ىلا هنادع دقو لكشف ما

 منيت امالاو ليللاانلمجو هلوق ريد نم و تاقوالاو لوصفلا:تواقت 3

 نرويظالوةيلظلا رولا الام نااار ابرج الاي هايفدحلا زبع ىف 53

  ينابقامتوهبح اصنم اههنم دحاو لك دخ 'يف نابوانت :داراص اذالو ةيبنلاو

 ' لا داالوتيسا نرمين رعد رك تك زبو ااومدابع اصمم بام حالا

 ' عملا عافجلا ريكا و هقاناالو يع ىلايل نمدق امعا وهيا والا كم ١

 يا اللا كغ , روظاههنابنو امو امس ولغات األ ١

 عتوامجرادم كل مءهيىلوا اواي لصف لك ىلووهلوا ىلع ر خادرو. 1ْ

 ىلامتهب للا يف نيخ ا رلا نم ريصي ناىلال املا هادا وجهان واهلا رظنابا

 ايجابا تلا لمج وادم -ليللال ايد ىلهناىرت الات ورد ا 4 عقاوعو ش

1 

1 0 
 ىلاردتلابالعتا ىف ديازيلاوومنا !نيايلللا اوش | ماظن هال |

 نتي كذب نيف مد نور ميكح ن :مدباحب فردت هج رشا



 # لوالا بابلا » 4 ++ 9 م جب )١( هنكسألاو ه:ءزالا بانك
 ا ا ا

 7 ىوتغلالاقو راضى ا |

 : تبوذ نر تداعد هذيلا د هةر نسحاءايالا نكن ناف

 || كازدا باطت تناك ولىااملىنبش ىنعي رمقلا ردت ناامل يجنب سمشلاالهلوق ظ

 هيتاظ ئاىل اف ئىشلا تغب لاعبا ملظامدعاس الواب ا تلصخامل رمقلا ْ

 تالقتبلا|اهنملغفلا لص الزنا سحيف تيلطولا_هل مشولاذا و ىنبلطاف

 ' ببسأ! لص فيكف 2 ايلا وهىدلاهء.ىسوقودللا هادم وقنالا |

 ْ قاع ادبا وقثر هكالخ قمتتلا 0 ظ

 ١1 ذيب ولعلومت راهتلاق ب اس ل لل الو هل وق وانع وطب! ة رخا: «كلاتو هتعر سام

 *«راهت !اراددا رخ 57 هلابقا لوا قيسلاب ير (لوالا) ا

 ليللاقبسو حبصلا لابقالواوراهنلارابدارخا 1مل نوكينا . (قاثلاو)

 هقبساماو نوكمالام اذه وراعتلا رادا زخ !لبق ليالالوال ا.فيناهلابقايراعتلا

 " اضيااذهوه- كدي حبصلالابق' 0 ليالارابقا رخ ا قيس ناف هرايدايمأبا
| 

 ف رج كيلدلفن اق ةاعتوزاف - نادضاج الدو وهل ر روج ال وو «نوكال |

 | رمعلا كرذتن ا الغبن 1 ىنعمليقو*«هلاو> | نمش قراها لبالا |

 | هلردقانا كازهنم نكلنالازابمملط,ن!هلرمقلاال واليل ملطتنا ال سيلى

 ظ ٍقلكوهلوق«ر الا دنح ف |هد_د١لءديف رجازاه معه افيد مالو

 اةيقانالو ه:ءافارصنا كلء الف هيفر ودب كلف :هلإهنمدحاو لك ىاذو ا

 1 ريدت-م حب م نم ناكمهل لك و ىاةرادتسالا ىضته كلفاا ظن هوذه 0

 أ كل تا هينقىلاةناقو ةحابسلاهنمو«طاشنبناب ريس ىلا هب هعيش
 | وهمتلالا كنف ىف هلو قي رسمي نوكيينا منعالوءال_ ىطاحبس رابثلا يف
 هئاطرادتت ٍس ء لداوا ةاحلا الايف يلا قاقم لهل مج اذاو كالفالا الا كاف

2 



1 
١ 

 || ةلاكقداع قدسهلوفامافد حرص د علتلاولتتلا نورا لاله

 ١ امهلالوقكاذل دهكلو 7 #*

 * ج()هنكم الاو هنمزالا - اك » 1 "و 00 4 لوالا بايلا 0

 هوي نيب رهاظكلذو هامل ردتسمالى رجم سهشلاوأ رقنمقءار ةهججولا

 هاطملاف يف لااشإ ال نمرب دقن اع ءاملازبزملا ردت كل ذهيقسب ىلامتهلوق

 ظ مهد وع رمتلا فرد الاغا 5 رمقلا زدلوقو ديكس لكامل مالو

 را نوح 0 النو دقو لع بصنو ءادتالا لع تعش ناو لي الا

 أ قذملا نملوكشملاول و كيلا هلعم عراغلا هكر ةسابكلاى ماس ىذلا

 ٌْ 5 ا مع كاوا يل الل أه شل دج م>و رغصو ٌقدمدقو فجاذاف

 أ وه هريغلاقوجارمنالا نمدنال نولمفهنزو / جاجزلاقاعسا ,ا«لةدو

 ْ ا يفو ني رشملاوةامناهل زانميف رمقلاابردقوةب -الا مول تل

 1 ديزيهرو:لا ردا ل ئضاعَق لثحا هءاطم لوايفناكف سمشلاء وص نمهدخأه

| 

| 

 ؤ

 ظ فاعلا !ايفذخا 5 ارو ةملاقلا ن .ءاه الخلا واردن رهشلا ف اص ادن علما ثلا

 ةلؤضلاوةقدلا ٠ ةمالوألا و 03 لثمىلادأع ى >[4هزوا 2 وةاذاملا هتفلاخع

 1! نيتليل رتتسااعزوةليل رتتسااعرهنال ن رشملاو ةياملا هلزانميفهلك كلذو

 يك :ةدوأءمو ة ةم> 7 ْف لوا روصار 35 .الايف هروصن ل اء>

 ا 0 )| كلالث ىف كا را هصقق لاقاك مداقتاا ه اهيدار

 ّْ :راصدأع ىن 117 اضيا ليو *لوخ هيلع ىالل 2 مدس هلا( ءا رفلا لا اقو)

| 

 ه8 رعش زج
 دبع دبع اميسع الدوم * ىتحتاوبشلايف سرءلاتمطا

 منييعلا سا لاو نكيلو

 لخ الكىذ تاونالاه«ليلف ٠٠ ان اذايدقل ولا نر كا

 ا
 ظ
 ظ

 ظ
 ظ

 0 لللا0#



 « لوالا بابلاو» 4 ءابلا» 454 < جم) هنكمالاو هنمازالا باتيك لو

 رد

 ظ «اروذوع» 0 او امي مرش رعاومن مو |١

 خاسهلوق#ن ءوجتست لإ ةراجلا 4م خاس ليلا م 2501 اوىلاعت 21 4مو 0 1

الاراب لاء وص نم 0 ل طوع قسالاجار 51 م ة>ح رف ى أرابنلاهن 2
 ا ةلوقىر

 | اعلا هداسبعلاوحا نم يش هيلع ل بهذ الهيضق مف ميلعهي ضعامف ميكحوهو

 ا
1 
ْ 

 ظ هيلا سه دام ىلع ةنمةلالداذه يفو هارنم حاسلاف افا 1 ع ارخآ عضوميف

 ,كلذنيب دحاو ىنمع فشكلا و خاساا نال راهنلا لبق ىلا نا نم برعلا

 ْ خال 00 ىاهتخابسو"ىشلان عدلإلاو باهالا تامشثك لاقتهنا

 ظ 0 1 ب ولا تيس هك ايعرمتل ا تخاسو هش باهالا

 خلس لالا لاق ىلاءهللاناك و كلاذ ناكاذا واهرإ > ةم ىلا خالسو نم مون

 0 لاليقليللان وكي نأ ح 10 ةنوكي هنم «مخول ملا وراهتلا هن 1

 ١ لاش مالظاايف زول ادى ا نوماظ «مهاذاف هلوق « ءاطخلا لق ىطغأا نا امك

 0 ال وةك اذهو تاملظ ىف 0 دقاوداو# تاق الا لقا
 لاما هان دا انوار ايةمجعاو لاوعلاو تحب ايفا 135 ىاالمعاو

 ؤ

 ىلع واتلا٠ نماهوجو ىلع :«ادهو ةامل 4 0 أ كك هس علوا

 لجالل اهفوقو هللادارااذاةل لصحرا رهتسالا مم رجدار 1 نوكي.نا(ا 0

 ظ ١ «لوفالاو ع ولطلا فام داعات تقو 0 بورضملا

 اذهلدهاشلاو ةمايقلاءو.ىلاعتهدنعا فوقورمتسملاب دارا نوكينأ_ بل
| 
 يوم زتك وو رتسالعو كبريلا هرزوال الك ىرخا ةنآ ينهلوق د

0 
 «نودجرث#يلاوهرومالا عج رهف اىلاوه؟ءجر 5 امك ضوم

 ١ لي و لكل ان .دلاتءءادامادب اةيراجلارتال اهنا ىنمانوكينا (ج١

 0 سو رار ذافاب شاق لع ىلا رمعفلا ثلطتا اك ودق بناامح
 ١ - ل : هبي

 ولا 9



 م ج11 حما 8-5 «9 م« لوالا تا داو

 ىثلا جو رخ باجي باهفا 5 اودي 0 ك2 كالو تفءاذه لع سال ناك ذا وكلم

 | قارلا مة عواطلا 0 ناس ل لو: ؟يفهلوقو*دوجولا ىلا دعلا ن< دارا

 1 لع نيب ناداراىلا_هتهللا نكلو مود ملا ةبط اذهب لع كلذ سلو هنواتو

 ْ ىلع ظفالا جرخاف !سمادارااذاهدا ص سردي فيكاو صااذا ن ص الا ةداع

 ' رضحادارما بر قو لاجعتسالار وص: يظل الناك ذا كل ذهنم مهغي هجو

 قودلاورشنلاو ثمبلاءوي ناكاذأو 0 و * هملعاف نك ةظفل ن

 هب زيكا دارا 0 < يف نكانلودب نوكملا عوقو بج 0

 0 ءاله_ف كلل! نالو«لدم الىذلاق ودحلاه فا انكم نال مفادتالو

 ند و4 ةركللايف بجواعىاقلابلوالا لصفللا يف هلزمف مناعالو ب ا

 ريغيالو لوحال يذلا قوز هحلاى ءا «قأاهلو وقى اثلالهفلا هل وقو*ابيف

 (ثلاثلال اصلا و)*اهرخاواك هماعىفرومالال باو اوهيلعز وج الءدبلاناكذا
 را ل ات 2 تا ا تا حس اي 2 ع دج تع هل 7 ال 07 72ج ٠ 2 ع سم نع. سا يا سس تم ل وج تع سس م سل ٠

 ِس دن درفتم تقولاك اذ يفهنا هبدب ربروصلا يف عجل كلل هلو هلوق ٍ

 ىلاعت ناكانكف عأدب اك ةيصملاو ة- مالا مخ م ممول زلم 2

 هلوتةتمنيأو «رزاومالودل كراشمال ا ]رج آلا نارك لل 0

 اندرااذا ىنملا وداعملا لاحاذهوجرا,ةلادحاو لا هللمويلا كلا نم رخآ من ضوميفا

 ا مكلكانال محلا وحا نم يش نام في رعنالةمالا دوس

 يف خفنلءو 54 !وقو*«مهمعكاردالاو م. مد اًجيبالا وزيخإ الرف و

 ١ نامزلاركذ ىف ب رعلا ةداع ىلع ن كلو نيف راطلاد ودحم تقود ىلا ههر شب «روصلا ظ

 لصفلاو)نالفدوع ىلعونالفموب ىفاذك لمفلاغتام ورفمويلابليوطلادتمملا
 ةيفأم هيلع تال هن ادن رب# ريبخلا مكمل ارهوةدابشلاو بيغلاملاعهل وق(عبارلا ظ

 ا بيرد اكديعيلاو رضاملاك هدئع تأ اذااو رماهنعب زم الفهسفتللا_هلاهنال 1
 1 1 2 دل < 1 ١

 ل يي ا م 127727 755253317:73790957 223777277797191 و07355"



 _(لرالابالا» مزه 4 ج()هنكمالاو+ 1 باتكذ ءاتك 9

 .اهموظن نع فشكلا نطتعان هاج ربك اون فاه كذا 0
 تك دع :موهىذلا فيلاتلا ىنيمزاك و ضومغلان ام كا اى

 اهاوسامىلا تزو ان م ةمدقمامت :امج ناب هيمن ربا مدا ودبل

 « ةنعةنمدارأا ليهستىلع نيعللا هللاو ظ

 مووقملا ندر هاو تانوعسلا قاخ الا ىلاعت هلوق# كلاذ ند 7

 ا 1ك (ةعبرا را)لوصغانه همالكنم ط سامف ةنللغ ىلا مةنل | لص هتنالالوع

 اا ريتك لع هلا اه اع نع ايداع يكس 4 مطاعم ور(
 ريالا واترك فلج لاهو لاسملز مالو الا نضطلاف) ابديت قل
 الز زن كال ير و ةيلأبلاةبكلل ذأ قل ابهلوقيف ىنلاو# ملا

 همس ورو همدق تش وهتمحلا ةيفاناج فك .حعلاةرأب ا هرب ظ واع 1 ظ

 'هأشناو هندحاامهل تق لهناو راو رداد ةواخعردم ءاوسامذا ربظب ,

 55 اوةنس هتحفع لز 0 لوةهتةيل>ن 0 نيبال ةتطو ولطاسال >

 ؤ زاصبالا تناك ذاك مع انلل لذا 4 عد :انالو رلقا 360 دعو

 559 مم رمتاع مهمز او هرذت مدا افراق سماك ل اولا وفكر دنالا

 ظ ىضروهرمالاماستم رحوا#مجترا ال بهاوالو# نمل عنامالفهدابعةمسلو

 0 ورك نك لوةمونو هلوق(يف اثالصفلاو)ه هكح ْ

 رت از ازرصالو ىطنا لوم فسل لماع واحلا فقل ل كب
 دفان زوسلال الهيلا فاضملاو هب داامويلا في 0 هبال لو هلوقىل هاعلا |[

 ؤ يفةءاكحنوكي ةلجو ماو وادم امو لو ىلع فواط» م ند هلوقو ظ

 .انلوقاماهلوقىف ىنعاا ااذهسانانادقولوقل لو هلا هع ْ

 0 رهط ابا م رك نكللوق كَ هايداااوإ ون ْ

 4مم
 -00-- و



 4« ج(١) هنكببالاو هنمزالا بانك ف « ١9 «لءالاثا»

 | ميفتلا بايساتةفاونو * بال ١ 000000 4 فاولا كك املا اولوا

 هرث ذ رصق و ههبلاو ركف ف رصدقو هللم انملا هن لغتشملا ىرتف# مهم انفالاو

 هسا 'عامسلادنب ناك وأ هعمس ٠ نكي نم ةروصب هقاامتإ هسفب دج دق + هيلع ]

 اهلي زد متتفيلهلزااال لات ولوكلاة وتأمل ءالمحابا وع هنو رلابار 1 ظ

 نسلا ىلع« دنسلاء اضن ىلا ةراذنلاهباد ا اوهام . رتب متع و« دم الا ىلا هءىدحتلا ظ

 ظ

 ظ
5 

ْ 
.| 

 ظ ةنطابلاو ةهاظااتالالدلا و: ةيفالا وةيلملاتابنبنتلا تر مهلعد- ل-_سرلا

 | ناكناو لمرملا وريدتملاو دللاوملاعلا ابنم ريثكلا كار دايف ىوتسادقام |
 م اما 37 قانمايفابكى عع تفتت ال قالغاهئانلايف ٠

 لكفدد حالو فياكتلا طول بو رضملا لجاالا ىلا هزاغالا دمأل صتيل ا

 ! نيبتيف «راتع الا ماتو ةراكفالا ثعاوبهلجيمأم هد اوذوه.دئاوسناوا ظ

 فرطمتللا غئازلاروصق تر ءردتملا رظانلا و« تبثنمل اراب

  يهلادملا َتْثدحتماوقب نقلا تفلتخا كل ذل فرطلا وللا ريبضةتو أ ١

  ىلفبلاءازو د وعلم, قازودنلب هاير ام ةص لذي |هيزب بلع كف قرطاو |
 .نييبانلاو ةءاحصلا جارنم نع هلودعو هي أت دافور مظل وسل ل ظ

 لذاك و تفصو امىلع ميكسجلا نارقلا رماناك ايف فالسالا ى او

 2070000 نم هيلااعدو *هتدايعنمةهيلع دحو هن . دنم عرش * |مفىلاعت ٠ ٠

 هيل كلو فيرا نال شا تاما لا قلخ لاق هتلدإ ماقام 1ْ

 ظ اميعال انجب الطاي ال ام> هيلع لمتشل اعاببع رتخاهن انيبم « نينمؤدال ظ

 0 وج زعو لسرلابقدصن نم اهتثمو امفانمهةلخ تا ولع لك رفوتل

 هن نع ماه والاو ماس هال مجا ايل صختلااباضق ىفاهر وغدعمب لعا

 7 «فيلكتلالياواباهذ. خام



 2: لوالا 0<

 * نامزلاثيدح نمرظنهارعايفامركذ لع اهدح نم(لمتشيو) «هنإف

 ! ضع نعاس ضعب زييكو ةيماشلاو ةياملا ب را وكلا ( 2 ا

 ظ
 ظ

 ظ

 ل 2 تت تسلل

| 

 ظ
 ظ

3 

 « لوالا بازلا»ط م«. »١, 4 ج(١)هنكمالاو هنمزالا باتك ف

 ل ماها 3 # ام 5

 بكا وكلابلالدتسالاةفرعمو#لاوزلاو قفشلاو ردفلا (ركذف) «ز»

 5 ةليقلا نيب و

 نوشاعتو هيوفر<اواك اموةيلهالايفبرملاءايا(ةفرعم يف ) 4 7 ظ

 *مهم اقبط فالتخا ىلع مالس الا ىف هيلا نلت ال ويوم

 .اهصاوخنم ءاجامو اهلئاوحوارحق'ول حايرلالاهفا(ركذىف) « طن ف
 *اهفوت 0 28 _- فا

 :امركذو :لامفالارباسور طملاو ونال ةدومحلا مايالا رك ذيف) «سو

 # هنرشلامفدتسوأهنم

 قعاهريغوقفالا ىف ةرخاو قربلاب ل الدتسالا ( هع 0

 «ناضمرربشلالهيفو*سنملا(ىكاوكلايف) 2

 ىلع ةيمستلا هذهو ةتاثلاىمس يتلا بكا وكلا ريهاش ءركذيف 4 جس ف
 * ةدوسح ريغ ةيفاخاهريسم 5 ساخنا ذأ اه رسما نم باغالا

 مه لوالا بابلا زو

 فيلاتلاو سيجما مظنلاب هني لصفونا رقلاناش ظعولامتهّا نا « عا

 فو:ص نم هعدو امل هياعمو هي هن يح ا اي لع

 فث ارطو *ريسلاو ماكحالا عم ماوج وهزذنلاو كتادآلا نونف و مكحلا

 هد؟ ؟اوفدعب ىفب ,الو«ةفا ملام ارملااووذهب :.ك ىلع ف الام«ربعلاو لاثمالا

0 
 دهام مهن دهس لا



 « ب اتكلا سر ف مح جال نيالا

 .اهريسفتو لوصقلاو اونالاددتدن عن رعلا عا ع نمىو رامف # بم 5 ا

 * نالصفوهو ظ

 «لوصف ةنالث وهو«ةءابكلا وةفايقلاو مايصلاركذ ين «جمإل

 » هنمح رشامو عمال نيس الى َج>تاقوالا نم مهامرك ذيف#« دما

 *مبمأ يف مه تاصاو امبرعلالالدتس -اةدوجو موجنلاب» ادتهالا ىف 4 هم 0

 ظ « هجازيماوهءاكحت ساوى الأب ءالظ ةفصى# وم 72

 ؤ
ْ 

ْ 
 ؤ

 ناهد موج 4. كلو أرك رعقو الا 5 لو ةفصيف # زم ١

 رظانملا تاليختمو قوربلا مما ولو (با رسلاركذ يف) <« حم »

 «بانيل ال

تلاو تاما تيط 14 دنا يق) 9 ط٠ 72
5 الاىلا نينملاو هيلع فيل

 

 1 ها ,

 « هيون وهت ؟ايساو لظلا عاوا (ركذيف) 1 2
 ا هنرعلاتناك اموهل جوملا ببسلاو 4 راتلا(ركذيف)

 ظ «نالصفوهو«ديلاوملاو ثدا 0-6

 ةيردلالوطودتفتلابهوكردأو عاناد نموبرئلادنعملاءتموعامف «ن»
 ْ 9 ايسسايف لغد 71

 00 الاوا_,جارتما واهناسو ةنمزالا مثابط ( بالقتايف) . 4 من ١
 نرش وول فاول ةفرعمو «كلفلاف موجنلا مطاق نامزاو*# قاس

 ظ « لاجالا قيرط ىلعلاوزلا تبقاؤمو *لالحلاةؤ ١

 قحاولب هدادتماو بدملا ضراو+ب ىرامزاا(دادتشا يف) مدن 10
 ظ ٠ مثالا

5 
 ا



 ج(١) هنكمألاو هنمزالا باتك» «دهط ه« باتكلا س رف

 مهنع درواموهرخ! ىلاربشلال و! نم ل الحلا ءاساركذيف) 4 0 ظ
 1 . 0 نال

 ؤ 1 أه ريغ و 0 ما

 أ كاع أوراهنلاو ليالايف ةءقاولا لامذالاو تاقوالاع ءامسايف) 2

 # امر واو لوصفلايف تاقوأ 0

 |وهو :ابنعلدعامواماهديدتو عيرالا(حابرلاركذيف) 1 1 : ْ

 «نالصف 'ز

 * لن الصؤوهو * هسانحاو دنا (رطملاءامسايف) «لو

 *«نالصفوهو#*رطملاب هيلحتو هلاساو(باحسلاف) كمال

 «نالصفوهوةاحلاوءاوابئاساو قعاوصلاو قريلاودعرلا يف 4 لإ»

 .هلوق نم دربلا يفو رمقلا لو>ةريادلا فو حزق سوق يف 2« ل

 ظ ظ « لوصفةنالثوهو» هن الا( اباحس جز هللا نارا ىلاعت
 ' «لوصفةالثوهو بايلاادهيف يفهعوقو نسل متاب :لاوهايلاركذ ىف يداه

ْ 
 ظ «نالصف وهو#يدابااو رضاحلاو ةدجلاوةب صخشامتا اة

 1 فرص ”ومولقتم ناي و *ن ءرضاخلاو ندابلا (لاود>ا 0 4 ول ١١

 * ممنامز 1

 »# نداصفوهو *مماباكحو(داورلاركذيف) 0 و 0 ظ

 * دوفولا نمنح ىرج نمو(دارولا ركذ يف) 5 حا ظ

 # هأيملا دوروو امتسالاو حبلاو ساعنلاو(ريسلاف) 4 طل ب ظ

 «برعلا قاوسا(ركذيف) م 8
 حج تل و بارضلا تقاوم (ركذيف) أم ِ ظ

 0[ 6 تيا ا اا



 #« ج(١) هنكمألاو هنمزالا باتك ط 4« » #« ب اتكلا سرفإل

 ظ هنالصفوهو#*لعو نموذموذنمو ةساكملا ظ

 ملا ولا ءايسأ نمورأو لاو ليللا و نامز 0 نم 00 ةمءاجامف 2

 «لوصفةعبرا وهو#*اهايزتت 3و تاقوالالع 1

 .اهقاقتشا تاسايقو تالاف التخا ىلع مايالا (ءامسا)يف دب 5
 « اهعمجو أت وأ

 اقامت 2 و تافغللا كالت خا ىلع روهشلا ) ءامسايف ) # 2

 *نالصف وهو#*أءجواه م نم كلذ لصتامو

 ه«نالصفوهو» كلذ لصت اموهعاطقاو رهدلا ءامسايفموب

  اهبفثا وطو رابتلاو لبللا فا رطاو( سه دا ع اطقا يف ) 4 1

 هنلؤضق ل الثوع ونايف كداولل اك ذم كلا ذه ضعانو ١

 ذخايامو اهروصو جو ربلاو لزانلا ءامسا ,قاقتشاف) مو
 ءنالضنرهو هاه

 # هأ رج ىررجو كلذ لصت اموهفئاوطو (لب هلا عاطقايف) ع« طب 1

 35 رج ىرجمو كل ذب لصتاموهفئاو ط و (راهنلا عاطقاىف) «كو

 ةنالثوهو «جو ربلاوكلفلا و ىكا وكلاو ء امسلاءامسا يف) 6١«

 « ل 0

 ه.هيلايللاومانالا فصووةنمزالا(درنيف) 4 ب 81 7

 « هن ىلايللا و مايالا فص وو(ةنمزالا رخىف) #« أ و

 «كل ذب لصتلمو | ميكو ابيب صخوأم 'اخرو ما الا ةدشى يدك

 هاهسقامتامو امافصو (سمشلاءامساف) 4 هك
 وه و *هلاوحا نما ملصتانمو هنافصو (رمشلاءامنسايف) # وك 1

 ؤ



 « باتكلا ةطغ » 4 ف  ؟ج()هنكمالاوهتمزالابأتك»
 هم سم سس سات اتايشي سس كدت نسب  .ةاتهملا سس سس سس سس سس سس ل سس

 | لئاوالا نم قل اريخب هذ لاق نمىلعدرلاو *لاعفالا ف رظ نامزلا نيب, وحنلا

 7 « ةمبرأ لوصف ىلع ى ووو رخاوالاو ظ

 د رم وراسعنااو ىلإللا نايب ىل لمتشوه (ج) ظ
 وهذ الثدل وصقوةةنكمالاو ةنمزالافورظنأ

 ' عيمج ىفةنسلاىدأبم لع 4 ..نتلاوهماسقأو نرامزلاع ءادتا 0 د(

 ا * جوربلا ىلا عميسمل نم 5106 امو تهاذملا
 «اهيف ,ءالاف التخاو ا _#مم أر ودو ةنمز اللا َة ةيسق ف 7 2( ظ

 اذ دكر هنفانرو قرات هذح اه رو وضتو اهيكاوك دادعاوةنسلا لعلوم فلا ظ

 ا
, 

 « ةعبرأ

 ١ ظ ؟ يلم ةيكرا و مورلأو سرفلاو برع ىنس لب دل يف (
1 

  0هييل نع هباتك يف ىلاءتهنلا اهدى لا دحهتلا تاقوا ريد يف '

 هرشعىثالا جوربلايف سمشاا لواح ركذ نم اه.لصتنام نيييتو ة 0 " 1
 1 نوعا لوصفلا ىلع ةمسعم زاطمالاو حراوبلا ني ا

 * لالصو وهو *ةقارألا -

 0 ايالاو مرملا رة ماع الان ذ.ق فر ظ

 ا و لا ةيلعلا تاواشما/
 1 و ل ا 1

 ظ ظ نالهفوهو:«نافاوناباو نامزالا هواذ' وذا يفمالكلاو ةيقملاوناواوناباو

 ةظنلو» ولت ول اموو املاو ةنسلاو ل وا اودغو سماةظنليف ..(بي)
 م وذاو طقودثنحو لوا رك ذود هيما هلاودب ل لدتام هو ثيح

 ل ةمسسلا 0 س حسس سيا

 ةباكملا 60



 « ج/0)هنكمالاوهنمز الابأتك9 « ٠١ 4# باتكلا ةبطخأ»

 لبق مت دئقدهت كد اون رخأتلاو لئاوالا نم دعا رقك اداحل اف

 ١ لالدتسألا وهباشتلاو علا يفمالكلا نم عملب هوص 0 ركذام لوصف |

 ظ هياعهقالطا زوجتامو هتافصو ىلامت هللا »سانا و ىئاغلا ىلع دهاشلاب
 مالكلا تفلكت لاي آلادراومب ةقلمتمباواالاذهفارطانال عتكوا
 ظ هنا وجيفوةلوحاهرايظامون ىتلا نويعلا نم ةيقتسمزاهرداشمواهيف

 هبسو باكلا اذه 3 هلا: نقىئرلا نط رتئاوعدي لانتشاالا نآلو
 ! | نيثحابلاو نيوحنلاو ند ونللا تافاقمهنمالخامكلذرتغىلااذههقيستنو

 ١ تاعاواه ريغوءا والاف مهما دقتمم نفهنوعا راموبرعلا قثارط نع

 ' مهتادائلا رارمتسا نئهوفلا ماه ودبع تح بكاؤكلاب مهنم نمأ نم

 * لوحتلاو لدبتلا نم اسدح للعاهدارطاو

 ةجرادموهبيأاسأ مي وثدو هفطاعم يورو تاتكلا ين« (تعرشمت) ف
 ناس>الادب زم قحتسوهدنع تل زئام عولب ىلع لامت هللانيعتساو |

 هليكولا منوانبش> وه وهنم ل ءاكلا قيفوتلا تاتو

 فه انهو فقوةنكمالاوةئمزآلان اوبازك ذو

 « الصفن وءسنو فس وغياب نوتسوةلاللل

 ,ةقاخ ىلع ىلل امت هللا مذ ىلع نارقلا نم ةيهنملا ىآلا ركذىف (فلا)

 ءاوالاركذ ىف وةءورمرابخا ركذيفو ىسلاناسوراهنلاو لبالاءانآ يف ١

 لئاسفاوج قرف 181 نا حى را نر كاف
 هللا مسا ناي وأمغريغوهناشنتلاو محلا ذابب يفوةنسلا و باتكلا نمدهشملل
 * الصفن رشعوةمسى وكيوه و*هبافصو يلام"

 لوقىنءمو#اقو ٍرظ يس اكل ونامزلا ءادازكذف (ب)



 « جا ؛هنكمالاو هنمزالا باتك» «01» ي«باتكلاهلخ»

 | ىلامتّسا لأ: لمعلا نمهقحدد ِفَةناغلا ىلا ىهانبو غلب مثةراثالا ف قنات ,
 ا كشانعاز زبايفلوعلا هيلعورذن وىان ايف قيفوتلا نسح

 ظ 8 ريصنلا مم و ىلوملا ممن و# هتمجر نم ب 2

 ' قنتواهلاو>ا نم فاتخئام نايبو © هنكمالاو هنمزال اباتك هاذه ظ

 ةويرلس ل نك ا وكلا نافاس واع ايغاوايفا راما زايتانم دا ناسا م ظ
 3 #فالواامممدعب وااهدخ اذ خايأم ميججوام.ورغوابعولطو ا

 م نممسةواهناش :لابو رض نم برضب ببتموااهنم رارمتسالاو عوتدلا

 مرامشا نمابححصي اع ةحش وما اننا يف لوجدلا ىلا كراشنتلاءاسقا

 ظ نمونيلز اهو نداجمملا رفانمو ميف وقوتاماهمو مرعاج٠سا و مهلاثماو

 ثينلا طقاسسم مهبتنو مهتماقاو مينمظ يف مهماتكو ممداروو مداور مالك

 || ىرتوبر اويلاو بصخلا وبدجلانمن وميقامدنعو ميرلا جراونو

 مهتيامم جمب موكسنو مهججو م هدايعاو فيصلاوءاتسشلايف فينلا ظ

 4 تاني لاب هاويلك ومع |عيمجم هيردصدقو ماب او 2 ,تاكمو

 | عسستيف عانتمالاوزاوملاو بوجدولا نيب سابتل الا تهفاشاذإو دخل

 باط يفركنا نمو انملار دق ىلعو ةجاحلا يس هسفدتعو لوقلا دما

 ظ هدك و رصق نما نالدجلا حفاص تا دمع ازاحدرواايحاو قالا

 'قّتاىلع وقف وتلا نينج بناجدقفاتاث رمسيالو تاق هند مدرب الامل
 ظ ان لوملاهكلاو>إلا
 ' ٍجرلا وناكملاونامزلا مية حيفمالكلاب هتيسا كلذ نم 0

 ادّوو غيلب هسنع ُثحب ورب دشم راب عج دمب امن قا ريغب

 ! لمالك يديبنع اناكمادرا ولا يلع )١( قءاللا ىلع مهوأعد ند َق 0 0

 ؤ

 ؤ

 ظ

0 

 ظ ؤ
 ظ لع
 ظ 9

 ِق ,لصاالايف مرخ )١(



  «باككلع» 409 4 جا هكمالوننالاباتكو
 1 حارطأ نم ن ل املا لها ىراالهدروااعن هلا 07

 دسشنا ىلسباف رس دعيامىلا جوملا ةفاخن اذهأ ا زاالو لضفلال ها.

 #* لوالا لوق#
 سمسم

 ظ م ريش زيوس
 ملداو رامغ هنانم تلحو #« هلعانمفحراصنالاساحماذا

 لعاتنكيذلارهدلاب هدلا الو. « مدرع نيذلا سانلاب سانلاف
 ىضتقي هيفهدمب الو هل وصح بجو« عا مولا قي ظلا رولا 3 00

 .:رءدىل فتشاالو# هتبلغل هملعلى رايتخاس يل ب اكلا | ذهو هل وطب

 ةر اذني ووف م ركملا ض رعلا ن وص هتدضو ١ زا نيصحت هتاضح ىنكل ةببش

 رك حبلا ىلع امون« فاخمال منيلادنعت رن متحلا لاتملا دقعو#فيلتلا
 ةمرح كاسنلو* نط ولا تح كّرتل وه نبللا قد كليلع كلنضال لدقو ْ

 كيلر ظن و ارثن نمل ركذ هندلختال نا اك« ند رلاملخ كل  رطاو# نكس 1|

 ا عدو 3 زلادباوفلاعجو«ةيمستلاو تعنلان مس

 5-5 رااريط وتودا رلا غيل تاديوةيصملاوأ

 .ةغرلاههرصمو ثحبلا هندعو تاظااىلع كولا راك | لعادل

 ' تاؤاآلا َضرا وعن 1 + 2 ميل سيحل اذافهح رهلادب ل ظ

 أ

 0 كب ةنعبوللا لع 32 : تانق دودمل 0 4 مقسرلا

5 
 مسا |ن 2 العا قع مار ه7 نمو كلذزجتسا نلكذ

 | دضنلاءانيلا يف ىو و رشنلا منت مص صن نكلوداضتلا 0 نماهنام عزانللاو
 ٍِق 21111100



 ) ه:كمالاوه:ءزالابأتك 9 « 8+0 م باتكلا ةبطخ» ”
 ب ١

 ل ل ا هج در هدا

 | رغوة دوق ةرذوشوة هاو ءايح تاك انام ِضلا مهلايعىلعو ليللاءهسشلا

  ناف دمايالا لوط مهيسشسالو ميلي اول نجمي ال و مكوامد لطتال ةسعهو
 اولدلا تا اولا وبجوو قياوملابزوفويوممذلا نوعارب مداقحا
 *«ريهز لاق ىتح ننطلاب د رئطلا دشو

 ءاحرلا و ةفاخلا هتاحا ااا قلو

 ءاتشلاءرصناوفيصلا هاعد #« اماذا ىت> امركمرواشخل

 ماما[ رهط اج  ة> اشيل داو هلا اتت

 فيرشلاتمنلاو ةدحاولاةينكلاودحاولا م-الاب مهسفالاوضرل 4 مث »

 كف :يويعاسا يفاولةنن ىتح مدقملارخنلاو مخنفلا بصتلاو عيف رلار كلو

 باطما دبعنب ىزرملادبعو «ةرايع ىلاو_ىليى إب بلطاادبع نب ةزمح مح ىتتكأ

 ظ قنات ودل - يناو_نايفسياببرحنإ رخصو+ةبتعيناو_سمحلياب
 لايلاواو رم يباو هللاد,عيداب نافع نب نامعو م اسحلايباوديلولا ىنابت ا

 مواسم أ نيذلاو «نمجرلا دبعىلاو بي تالا را لاعت معو

 ظ مهل ودك م.ظمتلاو ميخفتلا ديفتتامساطعب مهضعب ىمسل قالا مكب 1

 00 ثاو نارقالا مكحعو ليلادبز وناسرفلا مسو ةنسالا بعالم
 : لالا شرقا خام رخهمالكلاةقشنا |مريث.ك ىلا مم صتتخم لاصملا

 ميلملاميكملاوهوءاش نمولضغ نطصيو# ءاشام مف, نا هقاخىف ىلامتهللو

 باهااذا ىاجاةعر و سيفلاداشأ رية ءهدب قاتءامصدمتل ئزازيهاالؤلو |

 ةلجؤلوخدلاءذاذدالاودب وأا ركذلاو نسملا لافلاهن ىل دل و هتيهرامل ا

 يايا ماما 0
 1 م,يسكتامةعاذأ يق مهانسل نانسنلاو لضفلا لها ْ

 يو
 مه"



 «باتكللا ةيطخ» 1١9« « ج(م) هتكمالاو هنمزالاباتك 9

 "ةلخاطتلاو ةوابغلا ف مهماتيط لعىفامد ميما فور عم ميم اش مولعم ر ودالا ْ

 هناونهرال نوعا سمةلاهاوكونلاو ةماذغلاوةوةلاو ةباردلاو مهفلا ءوسو ١

 ظ بارغالاو#«تاسرامملا تن روتقو شايملاهوجويلااوراصاألاو هلاوضيقو
 | باوبانموملستفلا «تاييكرتلا عاونايف عادبألا ود تاعانصلاوا راو
 كرديالام كلذوهاوسيف ل حتفترملامههباصالا يف قيفوتلا نسحو» ةفرعملا

 1 ماب بردا ناك ناو ىضماوربدامذ . ىل ايت ا ةلكح تارفوتمإت

 ' رفسامك ارداةءرسو فاش كتسالاو ةث>ابماورابختسالاورابخالا ىف بحي

 «رخابف«تداءقالخا كلذ مهل لصغ لياوالا يفر ظنلاد_:عرخاوالا قع
 بطلا يفزانتفاوددلو نا عل وذ ؛امف تايب عم» ب بقةانمتراضلاعفاو

 ' لاعمالا ةرثك لعوايبل ابا ضيرابصتو اهنا ون! التخنا لعع زج رلاوزنشلاو
 «ةعركلا ب ادالا فئارطو»ةميكملا

 سملاو نيحلالافاا قدصو#ةييجملاةناهكلاو#ةحردصلاةسارفلا 44م

 جيتلاةلقرما رفملاعاملاو مصالا رخصلايف «مدقلارنأب للا عم بيلا |
 .«رصقلاو لوطلا يف نيت وافتلاذور 6 برعلا ريْغل تسيل« رشبلاةفايق

 53 وضيرالا اذهن ادوسالااذهنانوملعبف مم .لاوناولالا ىف نيفلتتملاو

 | هفالساس احم و» مهءايأو مهاسن النام رلام«ليوطلا اذه يان اريصقلا

 | ىلع ةئعبم هولعجيلو ل جاب رخافتلا وحيبقلاب راعتلل ممهافك ايدل

 .اهدمس.موجنلا لاو>انينمهلو«رشلار ادا ل ا عانطصا

 .امابافحاب رلاحراو و٠ اهتيقا وموراطمالاواما.ضتنموءاونالاو ءاعنولا

 هيحلملا كلاس ما يف ءادتهالانسحو ميحتتلا :رع ىتغاارجزلاو «اهنيجو

 ,ثيدحلا رونام نوف اخممهشرع نم لا لك لعهو .هك وال ريس يا رلاو
 هكحههه222

 - تسييس



 م« جا) هنكسالاو هتمزالا ى اتك » ١8« 4#« باتكلا ةبطخف

 روصتاو« ى ركفىد.ابهقرو حيفصتا لاب ىنم باتكلااذ_هو نامزلا م

 ْ .اناروزا هةاصاذا ىنيلو واح وج هتفداصاذا ىئاينيف «ىعهف حر اطم فهن ومضم

 ا ةاعاقوزبلا اناانامارقل و«هينواام لعادي ازاظح هسفال ناطي هناكاعوسشو
 | ءانتعالايف رفوتلاىتت رم نموىب رأى اف مامهالا ودك ولا واع ما وقاهلا

 | لعيلا سيفثلا ذاتسالا روني ريمضءملع هللاملط اذعيف ىرذلا هايف

 ْ نمراك نءاراكو نر دءنان رق هفلنس كاهرو هتمفر هللا مادا محن ليعمسا ا

 ظ هب ضوبنلاو «رماثلا مركلاو هرهاظلا لاملاو لضفلاعاجو لبتلا لاك
 | نئادملاو كلارلاو كلا ريبدتو ةسايسلا اما رابظتسالاوةسايرلا

 ' يفمادج نمنوءركي ميفباد آلا مالعاور طخالا ىوذ ىلا ليملاو«كاناملاو
 | نمهدصق ماعو ص اخ يفاّثلاءابحان ىلا اذه «دراومامرك او عراشلا بذغا

 || رشااذاميفرلا تبنلاو فيرشلا زيزعلا نافلوبقلا تايزمو بولقلا تابنحم

 || «لالجلاةملا ارفوو لادكلا نعاجرتريتخملاو ىتتملا ةلوهسو فمما :هنودلاب
 ْ ردتجادصقهيفىدصقالو هز 5 وجنافنيحداملاةق للك كعلم ا ىبهءانثلا ادنهو

 ٠ .مولملاو قملا كح هنفهلمفق ريما ناسلبةيحضلا ل وط» الما لب“# كتاف

 أ رئاس لبا م: اسولاذرا وو «هلءزأت الا ةدارشو هسنعر ابخالا يطاؤو عم

 | طارومنا هناك يلا قاسست هل وصفو هؤازجا قياس و يلعلاةوههناوبا
 ها ىلاغك هللاد و + لمهافق أو ُِف عنملا ظامح نمو هظشاف لاتعيفدشلا

 # هنمو هلو غ أر فلا ليجستو دال لبن

 | مورلاوهدنحلاو«سراف و«برعلا#قافنالابةميرا ومالا اس رنا لعاوا

 | كللظودا انملاو «لاماوديكلاو ءاهدلاو سيكلاوءاك ذلا ف مها-ةبط لع هو

 ظ عما وج يف : يي 5 0 ولعلا طا تتاوةلاالاوةسايسلا 9 وكلاملا

 هدر سس سحور ص سس

-- 
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 «باتنكلاةبطخ» « ه9 4 ج(١) هتكمالاوهنمزالا باتك»

 تبيبلاءازا يقل هيهات ضرالا يف مل لمج(ان' انباوانرايد نما: جرخأ

 فالك هذول افاطهو ساخإل ةياثمو 4 اوامر >ح هريصو د دلل 00

 د امظع نسج الا :.مبرأ الا هع ملا ىواباك شحولا نم ناك ولو ا

 سعوةلكومايالار ىلع م,ةلاذتالا ةماس الو ناب» مالا ةطاضغ هلها ىثم.ال

 تاجرا نم زلاهب خراام 3 هش 8 و د هلآ ٠ نك“ ناك دقو ة كعيمتم متم ممايداف

 'تارتفلا 1 5 باقثك 0 تاوبنلا م أبا ثتدبق 5و لحن لاو ثداو 8

 ”لي ا ا م رق لع ةمعن ا!ىلامتّهار 5 «تاذحمملاوءايب ب الأ لارا

 اذهل ءجابرلامفةكمزاكسا مالسلاهرلءميهارااعدنادسب فيصلاو ءاتشلا

 | يترذنم كنكساى انر) 0 ملا نمةلهاقزراوانم ا ادلب

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 نام: 50 م رك عاو او 2 وف وبال

 ' لايايمم ككل لب عاج اع(ربش فلا نم اريخ)اباعجو ردة لف.

 ظ ريدالسيلا ءاليوءاج اك نمالاوومالسلا هيلا يسالو مل ل
 ' جرداع ف الخالا بدا نيح غانينغ هلضفوانبدتها هرونب ىذلاّلدسلاف

 ؤ

 ا
 أ

 ريوهادإل يف ةّيمالا حتر ورقلا هيل قطن اموات قدا ءلاذرقو ف السلا هيلع ْ

 ظ
 مم :ابايمهسم#ب شامهمامزب سان لاو مب 78 سلا 4ؤأ هل اوضمناومهمافةيلامللا

 ا نوعا ةيظملا نع هش رتلاو تدعاو تا داامفضرفلار ظو ترئك ادقو

 .مالكسلاا ذهاعاف جاجفلا يفدانجام علا منادودلا مطقءالءايف
 راينا ليللا» نما نواس نا امو اةيكيالا تيرا

 0 5 هذان اماه دج ادجاابو احلا زااو«راطمالاو(١ )حرا ويلا

 722 22ش يا حتئ 2-7

 ظ هلم تربيغ دقوأاه ر 5 5ترمدق دعف *(لوصفلا, )ادهش دودرلكإ ناتو ظ

 سودأق 2 فصلا 6 37 اه 0 حد ايلا 0



 «( باتكلا ةيطخا» «مظ 4 ج(مد) ةنكم الا و ةئمزالا باتك )

 هئوض.نزاصقنت.و هئالتما و رونلا ةدابز ىف رفقلا لزانم. ىلع و:تاعاسلا

 ضراال و ةرصبلا نم لضفا ىاللسا ال و ىلهاج رصم فرعي الف هرارستساو

 ال و. ةلختلا نم لضفا ةرجش ال و ةقدصلا ضرا نم فرشا راثالا اهيلع ىرج

 ةالف نم ءاعير و وادب نم ءارضخو رجا ةطساو ىهف ةرصبلا نم ارب برقا دلب

 ةليداو اير عقورمللا 33 كارو كذا و تلعن نتا تر توتا رق

 ةضقتلا ضعب هلحاسف انندلا بلق ه راطقالا ضيضم و رحبلا ةطرف و ضرالا

 اولا كغ يثا فس لتعلا ىنواخت الا لضفاةسركللا »لاق قأب اهو الو كبت

 قاذطة ملل هدفا ةانفأللا ةشلقواكملا ةبدب هردوللا هوضا»ةقوداهأك

 رهوجلا ةى و قرعلا ءاكذ 5 اعرر هر ىلقلا_ىف ىو اهيزوق نداللرق رسب

 اهنس>- لماكتو اهتلع فعاضت بصقلا تاقبط و بشخلا دمع لع تشرع نا

 اهيف ىه ىتلا رادلا ىلع اهناصغا تطسب نا واهعني قناو اهتراهج ةفارو اهلخد و

 لق و اهدئاق تحعاس ناريجلا دودح ىلا تديق و ناردجلا ىلع تدم ناو تلظا

 « ظفلا ةراو- قيرحلاردبض نفنكب و ء.ظيطاسفااو تاراشلا. نع ىغن اهضايتعا

 .اهفصاوق و حايرلا فصاوع درت ءحورلا ىلا ةجاحلا ناوا سمشلا مادتحا و

 نم سيل و ىضقني ال و نيقيرفلا نيب لصتي مالك ىف اهلظ ةقافص و اهقرو ةفاسكب

 أعبط هتدلب هبرظن ىف هتمه برا ىذ لك نا ىلع هيبنتلا تدرا اا ىدس ال و ىتم

 ءىثلا نسح مث اوهس ال ادمع ةنكسم ةيكزت ىف هتمهن ببس ىذ لكو افلكت ال

 ثردحلاو بذاج فلا وا دصار ىوجلال هسفن ىف هيلع ال هصقن و هلضف و هحبق و

 نم اهعقوم نع ريفت رايدلا رك ذ ال ىلاعت هللا نكل نونف ءىثلاب رخفلاو نوجت

 انبتك انا ول و) ىلاعت هلوق ىف مهرايد ند جورخلاو مهسفن لتق نيب ىوس ىتح هدابع
 ةو هللا ل يمس ف لتاقنالا انل امو) رخآ عض وم قو (ةءآلا -مكسفنا اولتقا نا مهيلع

 انجرخا 0(
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 را صا نا قضراو 7 . جعنم نيب ام هللا دالب بحا

 اهبارت ىدلج.سم ىضرال واو + ىمنات ىلع تطنن اهب دالن

 :ه لاك داع ثلا لاو

 لق يكدر دا ني ل يطق 6 ام لع تظن اه

 ةفلتخلا عابطلا تواست اهلجا نم ىتلا ةلعلا ىناعملا باتا 4 ضعب لاق و )

 ال انمو انيف تاوذلا ناىه نامزلا نم ىضم ام بح و فال الا ىلا نينحلا ىف

 اهتاح ةيشان (مهنوكل و اهل اهنمضتل تراص نامز و ناكم ىث الا لصحت ال تناك

 ىتح امهحاورا دعبلا ىلع ءىشنتست و امهقوشت اهئامم ةعلاط و اهتهيبش ةحاف و

 : اه مالك

 هماقا ام بابشلل ةيضقملا برآملاب ديري لاَقق ىورلا نا لوق مهضعب « رسف و

 ةوق ء رمعلا نم لابقتسا ىلع ناكو | دات رهاب رفظ دق و ىوهملا فداور نم

 حراوجلا نه كسامت و لجالا نم رابختسا و لمالا نم مالتسا و نكرلا نم

 كاذكلا رخو ا وخا ناك جازم ودق انا بقاع ١ وسطا عا ع نع األا يافع قال

 (مهعامتجال هيلا لصاولاك مهبهذم ىلع هيف دئازلا رسفملا اذه هحرش ىذلا و

 ئبصلا

 هعيمج نظاو دارملاب زوفلا ءاجر بحلا نابي تحن ربصلا و قشعلا ىشاوغ ىف

 سيلا نع ردعأا لشي

 اخوانا تديام+ موههلا لبلق اذ لع لخالا“ نيت لهو

 :م لاقف هرصمل هبصعت نم ظحاجلا صتقا متاقرالا اياضق ف« اذهو.)

 35 "ل ؛واااكه ريغت عوسر.ال هنأ ةقدصلا ضرا نم هب تصخ ام ةرصيلا ةلضف

 اهنطاق نيب امون , لوخجلا اهلهال اصوصخ رخسملا رولا و دملا, نم و اهليذنتا '

 ربداقم و تاقوالا| نم !تالباقم ىلع اهردحنم و اهدعصم و اهرفاسم و



 سسكس هي 4 0 000 ٠ ةنمزالا باتك )

 خفت ا.ه 211111 5201

 فرع ةصوخب وا رازح ثغض م انتننا مس كح وف

 نم علض نم ءاوح قلخو بارتلا ىف هتمهف بارت نم مدأ « اولاقد)

 ىوذ نم نمزلا و نطولا عقوم هب فرعي امم ء لاجرلا ىف 57 مدآ عالضا
 ريرج لوق ةحبحصلا دئاقعلا و ةميلسلا رئاصبلا

 اماشلا يشب نيراقلاة هلم لات حض را لكن تماشيا ها وم

 اةامالال سبا: دامقلا ةيمليمت انااراع .. .٠ انسلع هد" كلهتلا لف اف

 + ىلوضلا“ دشنا لاق: ىزكسعلا .دحا وبا"ىقدشتا و .لوق ىف ااًهعمخ

 فرافرلا رضخ ضورلا هيلع فرت + الزنم ةيرضاغلا راد هللا قس

 ففطاعملا ندل زتهب مه ئشبعو + رضخ نويرضاغلا و انماتابو

 لع نعطلا و ماقملا 00 عدس :اااخ اها لعأازلو

 دعب .بابرالا مانغا و : بارطضاالا و ةكرهلا عم قازرالا ىراجم اي. رثكا

 اشلا لاق كلذل دالبلا ىف ىداقتلا

 وتلعب اذولادل ةالاو هبا شوو © مال يملا هرروتشساب فلنا راش

 هاوخا تلاقي

 نايل [عرفاسملا سا 5 م. هتفاقرعلا» رمي تكريرل

 نينجلا يف ةلعلا دحا نبي مل اولاقف ىمورلا نبال ىناعملا باتا ادهش دق و9

 + لاق نيح هتنايا نطولا لا

 كلل انطوبانشلا اها لوأاتقمم مهيلا لاجرلا ناطوا : تبحا و +

 اضيا ىدسالا.لاق دقو
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 42 70 قساكللت و ةنمزالا | باتك ) 2( « باتكلا ةبطخ

 نطل عاتب مهتم عل اتا مهو اهل نع و سلتا رطملا لالتنم «ائوالا

 .مهرعاش لاق كلذل + رثالا و نيعلا نم دجنتسملا عالطتسا و + رطملا و

 ارطملا و ناطوالا عمج نا رسف.ه هتدلبب روطملك هيف تنك او

 هللا نم امال ولف مهناطواب مهنم عنقا مهماسقا نم ءىشب سانلا سيل <« لبق دقو

 تح ام بيب ىق فاطلالا:نم:مزلا تئاصع و مهالا فئاوط ىلع هب ىلاعت

 هراستقالا ةمهنب داهتجالا و ءرادتقالا و راثيتسالا نم عنملا و سنا نم سينأت و
 ىف عالقلا كيك الاوج قالقللا م هليل ةؤولجم !اظويكلا جوملا تيضر الل

 ةصواللا ركام ف تتارالا و ”ئراهلا ترمعال وأب عالتلا و لابجلا للق

 فال الا لعج نم ناحبسف ةلملا ماظن عطقن وه ةفلالالابح تبن الو عابضلاو

 ضما ام ىلع دما هلل وم قفاوتلا ىلا ايعاد هريصف رفانتلا لدب و فالتيالل ايبس

 ىلا ةعفرلا ةينبالا ماهتشا نع لقوم ريغو ىلا اعف قيفوتلا هل العمور كافرا

 غارفلا و ماعلا مس 0 7 هنم نوعدي لب + مهسرفت ىف ام ةياغ

 م.دق مهيفرظنلا و ريثك هددع نال  ةياغ مهفالتخال ال و. ةياهن مالكلل سيل

 ةقلطم مثهرطاوخ و + ةلسم مهتنسلا و ةتوافتم مهاوق و + ةفلتخم مهعئابط و

 ادكلانم ادايافلا ناكل هضقن نس. دج لصروقنملا و.ةداسف حش دسسافلا ناكول و

 اا الكامل و

 لمحي رف اراقعوا اراد عاب نم سو هلآ و هيلع هللا لص ىنلا نع «ىور ول

 ٠تفصاع موي ىف حيرلا هب تدتشا دامرك ناك اهلثم ىف اهنمث

 5- ىف دجو هنا لوقي ديوملا دايرذ ] عم هنا رهاط ىنا ني 4« دمحا ركذ و

 اممو ةقر ديكلا ىف ةدالولا سرغت مك ةمرحبلقلا ف سرغت ىبصلا ةبرت سرفلا

 « نطولا ىف لبق



 4( باتكلا ةطخ ا 6م 0 ) ج ةنكمالاو ةنمزالا باتك )

 الاوبأ لعب اداعف ءامم ا 2 نيل نم نايعق ال مراكملا كلت

 * رعش 3

 دابا دعب و مهل زانم | 9 قرح 9١ دصحب لمّا اذام

 كاهل تاك !ئذيرشتلا ع قرايوو صيشلااو قنروخلا لها

 دارد ما نبا و ةمام نب بعك . اهليقم بببطلا اهري ضرا

 : رخالا لوف و
 و هو

 داوزا وللا يتلرلا ورق ةزلحو. هرخنذا و هاندا: :.تلضملا* هون و

 اوي ا 2 1 دوو عدوا دس دع

 «ةغنانلا لوقو

 ذهتلاا ا حكافصلاب رود سول عمل مه تنذا "ن3 نأ“ خلا *رثزحلاو

 كلضانم .ىف كلاهتلا#و اةمئايقلا» ةنلباللا :نمبىقاو ناؤنريش ؤنا ىارتك نآؤياكو

 .ناو هف اودمح اف مهيلع مدقتلا بلط و مهيصانمب ءازرالا و ةيلاخلا نورقلا

 «.ديبل كروق.ىور ئيجهرتغ ناطر دمحل او هلامز مذ مهنم الكر كاك
6 2 

 ىلا كل بنلح 3 كب رار مهنانكا ىف شاع ندذلا بهذ

 - ىور؟ ام اهيف انع هللا يحرر ةقئاض ليف نه

 اولف هف اويناتسا مث اه .نااو م اووذ هنع |اورضف ىمإ ناصإو

 نيحنتقم و هلوبقل نيرثؤم هيلع مهي ديا اوعمجيف مطرتخا ام اومرتبا مهنا مرجال

 مولا دنع هلدعا ام نذوا و م همنتغاف مسقلا ىف هلدبا ام ىلع علطا نك هلوصحي

 مهحاوراق قش هيف نوجردني ام عيمج ىف ناكملا ىف نامزلا رك ذ ىرف + هبصتخاف

 فشكي هب ٠ مهنازحا ىكتشم و مهتاذإ دمتسمو .مهندقال حورلا عرشم و

 ىولبلا



 . 9 ١ 0 ج ةنكمالا ف ةنمزالا 1 زر 22 « باتكلا ةيطخ 2
3 

 .نانآلا 3 ْلِع ةلإلدلا ف 506 اد 0 و 0 و

 ىلع هتالصو نيقلاذلا نسحا هللا كرابت ءرقتسملا و منجرملا هيلاو : مالا و قلخلا

 هقلخ ىف هتمعن قح ىدا و هرماب عدصف : ةلاسرلا غيلبت و ةراذنلل هراتخا نم

 ا مساس ا .. نيم ماك 1 والرع

 باذج و ىوهي انف لادج و ماصخ و ددل اذ ناكنا و ناسنالا ناف دعب اما )ل

 ىريف عسوتلا بحت دايدزالا ىلا ببسي و تثلا 0 ثداو+لا نيتي

 م 01-5 داما راك وغ عنيد علا واهيراوت 33 رادقالا لئالج

 ةزيتاكم دا عسا يويلع د رايتع الا ريدعد_ضايعال مشار اهراس اطلاع ملا

 همون ةلفغ مهمانغ ايافص نعو ةءابخ ةعلط هيف نوددرت, اهف مهف هرابتعالا ىدإ

 نم توافت ىلع مدخن ءاكسمتسم ةلزلا دنع نودحيال و.و اركدتسم نودر.ال

 ىف مذخأم و مهبايا و مهحامسا و مهجرادم.و مهئشانم و مرادقا و مهماسجا

 مهتاوهشو مهن احارتفاو مهتايهو مروصو مهتاغل و مهتادا ىف و مهترام ءارقتسا

 ىلع ٠ مهناولا و مهتنسلا نابت و مهبسأكم و مهفرحو مهمعاطم و مهتاوقاو

 حاولي نغاضترو انعام دبا لالاخ ةفنساب ياعسل طيني وفات

 ىلع اولبج دق + مثراوج ىبادتت هب 2 ضغابت وم مثرئارس نكتسم نم

 ىدم ىلا باذجتالا ىف نيقفاوتم  اوريدا هيلع | اوقلخ و  اوقيس هيلا ام

 ديلخ ىف راهظتسالا و« نمزلا ىرارم ىلع ريصلا و : نكسلا و نطولا بح نم

 قبالا و رضحلا و قنروخلاك« ةديشملا ىنابملا و + ةدبؤملا عناصملا ذاخاب رك ذلا

 سدت و نوعرف نكسه وهاد كفع د قوم ملا فيفا 8 اطلع و ردا

 ظ لق كلذ اهو ىف رسعا ١

 الالع كنما راد نادمغ سأر ىف + اعفترم جاتلا, كيلع ائينه برش



 1 1 ج ةنكمالا 1 ةنمزال 3

 1 مج لأ نحر هللأ مس 2

 .. ملظلا قلاخ + ديدعتب هؤاعن

 لك ل 0 فيليب انفلات درا كلل كال مل كلا و
 . ٠ ا -_ - 5 د -

 دعت ال : + ديدحت هّوال أ ىصخت ال ىذلا هش دحلا

 اهيل را خيم عرتخا و بجوأ ام عيمج ىف و. عدتبا و اشنا أم اها قبةنمزاإلا يمان قمع مح #نا كج: 09 0 نا اعمال

 م امل 8 18 دام أ اهفرتم نسب لودلا 1 : الملا فاحت وو اهلج عمجب اال ربع و تانأآ هسا

 ريثك ناك نا و.هظفح و هؤاصحا الا اهليصافت عوني ال و :هيلع ء هكاردا الا

 2 2 7 . . ١ 3 .٠

 نيرينلا كنانه 8 اهجور 1 كالفالا نم ناهذاللا هروصب و تايعلا هلصح اهنم

 راسه انا عع 8 اهيف ه ةعرسلا و ءوطيلا و  ةعجرلا و ةماقتسالا ىدح ىف اهرب

 ١ ١  2كل ١ 1 .. ّ

 اهرح و اهدرب و اهتبوطر لدبتو ليللا ىعراهنلا ريوكتتو راهنلا ىلع ليللا وكت و

 نع ءافتخالا قو( سفهنت اذا حبصلاو 000 اذا يللا سنكلا اولا دخلا

 نصح



 ارض الكل اع لم غرف قاهفصالا قوززملا لع ىلا خيتفلل

 ثالثا ةهنسر ,ةرخالا)أاقداه نثعغا# ةعللاث 90033 موي

 ىلاعت هللأ هيه ر ةناحبرا و نيسمخ و
6 

 6 ىلوالا ةعبطلا 52 0

 دنطا ىف ةنئاكلا فراعملا ةرئاد سلج ةعبطم

 هللا اها نكدلا دابا ردح ةسورحمب

 نفل 2 رّورشأا نص

 ه ( 1600 ) هنس
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