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 طارصصلافرعدقف دعت عسوتلا قارا نم و ميلعتللأ دبغ هنوذضقي وءانتعالا ةباغب عومي

 حل«! ناو حاضا» الا | هضوم هاربامصضوي نا هسفن نم ىثو نا تنذا دقو ميقتسم ا

 ه-يلاةليبولاو نيعملا معن ك_!وىل هناهسدتلاو حالصا ع وثىلا هيفوهسلا دام

 م-ئايلوانعواضرو نيءجامهياعهتاماستوهللاتاواص  نيلسرملاديس كلذ

 نيعباتلارئاسو
 هما اوهتالزنعز راخلا جار تاوفطاو ىواساريثكحو تاوهشلاريسأ لوق#

 هلضغب هتنجامماثأو همارك اوةنعامهب وْذهَللارفغ همالسد.ز وبأهشلا نبا نسح

 برعلاةغل لع نمدجدعب نيمالا قداصلاهيدن هادي نيعجأ نيلسملاو هماعتاو

 هباحصأوذلآو بذقنم فرشأ ىل_ءمالىلاوةالصلاو بدالانونف ةفرءاةلي-سو

 فاعساب دق بيس ىوقايىوقتلا نمنيكسةملانيعباتااو بترلا ىلعاينب زئاقلا

 لمتشاو هنسحأ لعلك نهمىو> ةليسوبدالانوذغل عوم عبط ةلياجلا فاطلالا

 اهتزرباردخ سئارغو ةولسةركفاهتءرتخ اركسذ تانب هنسدكهررد سان ىلع

 رضلا ريهشلا علا هعجب برالا مامتلغلبمو بدالاةليدو وهف ةع رك نسا

 , ةمالع ىئشيةلاهجلاماقس نمداؤفلاهين«: ىفولان ايبا بحاص رب رقلاربخلا

 ةيانعلا لاكب ليلجلا نءاظوهل« لازال نصرا نيس>ٍضشلا هريصعديرفو هتقو .

 لسرتسيو ضيغيار بو لزنيوصساثوغ ةياهلاوةيادبلا فمي ركلا ةباعرباظوفت# .
 هائمتيام ةياغلانيل هيلع هذجاوب ضعينأ هيلإع ومجملا اذهل صيناصصنلاو
 لضفلالهأةجرديزوفيو لهجلارسأة قب رنمج رخيو هاو>دقامل يصخزوغيو

 ناكو لوصولا هيفاممهفىلامب ركسلا نموج ريو لوبق نسحب عماجلا اذه قاتيلو
 ةب رعشلاب ار ط4 ةيهبلا ليثلا ىداو ةعبطع .هعضوو هبدترت نسحو هعبط ماس
 هللاهإاع> قيفوتاشاد#ءائيد:ةأ قيفوتلاودهعلا"ىلو لظىف ةيمهمل ارصم نم
 هلضغب متو ةيعرلالاحهلدعيمّوقو دايو رضاح لكل اء: صضاثيغو دابعلا ىلعةجر"

 لئاوأ ريسكلارطاخلا ل يلكسلا ريقفلادبعلا اذهةرشابجايضص» ةيربلارئاس

 ةرعه نم فلالادعب نيتثامو نيعستوتس ( ؟ 4 + ةنسبصال ا مدالا بجر هلئارهش !
 جنم لكوهبكوهل آو هيلع سو هللا ىلص فاذا ن مىرياكهمامأ نم ىريناك نم .

 نيمآ حالغلا ىلع 2نذؤملا ىدانو حافوماستٌكسمرسشةناامهيلا 1



 ا )+

 ا دهشتام ةكربلاوريخا يظف نم ةكرشلا ىفنافةلمحلابو ةعامملاعم هللاديدرواسب

 ةيئابموقلايةنوئعملاةكرشلاهذهىلا ىرتالا نايعلا نمربك أ ة#ءالو نائرغلا هب

 |ةيروادلا ةيلماامسمهلا نسحب ةيكلالا ةريضحلا ل ظىفةسسوا ةنرصملاةي زب زعلا

 اريسوسا ىلءتكجحاسو . اهاب رااهدئاوفب تعفتناو اهبايسأ ثمين شرك

 لليوستو ةجايسلاوةرادقلا ىلعانس>انوعتراصفيكو لوئلارمنىفو طم ارحلا ىف
6 

 انإو جاجا لءاذهو تارف بذعاذهنب رحل حم ىذلا هللا ةبانعب جاوا قد رط

 لفطلاك اهارثو. همادق إل هو ىوب دخلا با:لا ةهليلجي مدقتلا دب ماملوج رنل

 مركالا ىوي دنا معنلا لو تانس+ نماهناك شال هماطف نب !لبق هتباجن متالع تناب

 ر ركب هافشلاتلحتو هئانسركذ بيطب هاوفالاترطءث ىذلا مقالا ىر وادلا

 ه-تموكح لعجاك راصعالات امج فةرغ ةيئسلاهتلود هللامادأف هئالآركش

 فراعملال ها تارض> نء اجرلالكوج رااواذه راصءالانويعل رق ةيضرملاةلداعلا

 ةد_يفما تالاقاانم م-مناكمافوهامب مهاودا ىلعاولغنالزأ اا بابرأو
 ةمص ىف ممْمعج رد: ةاصلارابخالاو ةعانااراكفالاو ةديدسلاءازتالاو

 لكن العاب عئاقولا روم أمدهعتدةف. رك ذتومايالات ادفص فرط نو رشنتو عئاقولا

 ! اوين د حودايراوريعللاا هيجان توي ىلاعتدقباو لييقلا اذهن مهل ادربام

 / ريخالارطشلااممذم تلقو

 ش 0 عا دن نع هيب :داب كاب انبي تقافنأ الارصم عئاقو

 عئاقولا ءاباجو زه للا ىئد + 1

 3 اضدأ انمضمتاقو

 ١ )م( اعطاسيلاعمار ولكيادنو ٠ #* ىنلار واهز ككل رضع لدأأي ش

 1 امنار .عئاقولارع وةينجو + ارضانثداو+ ارهز ومفطقف
 ظ | مت فارأما يفاشلاربغلا بذعلادروم او يفاصلا لهنملاناوخالا اهي أك اذ

 |ٌقورح له ناكنأسيرغلا قافتالا نم هتبادهراولان مكرئاصبةرانإو - ةتباذعنسح

 غاب و. هللا ةسرحربءالا امهدلو. خي رات ساتكلا ىناثآ هّليادبعىنا لاقحلا هت هلوق
 م ١ يحطم وناوخالا امك ذا «سلأو هأم ىدقأه ب
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 0  ناطوالاءانا نم ناوخالا ءأم و ةيدنحالا ثاوملا ن نه مالي امو

 مهمل و ندُملا ىف مٌدقَتلادب ضمهديفيامل مهداث رآ و هع ةومومدلمظعداو و هعفت

 تلّوطواجرلا اذهىف ترثكأو تاقامتاقامناو نس<اموذئاوعلانمججق:امىلع

 ةيرصملا رايدلا ناك سن ءلومأملاو تامأ ام ةيلهاةفيعصلا هذهّروءأهففنالا

 ةءفال ر ومالا نم هيلع نومشاماوغيشو اهماعاوصر<«وابتءااطمىفاوبغرب ود

 ىلوأ اذه سلأ هنس>أنوءبتيف لوقلانو«ةسئذلانماؤنوكما ةئسحلاتاداعلاو

 رهتشاام لدم ةيفارلا صدصقلا عام مو ىهالاا ىلع فوكعلاك ةيثيعلار وءالا نعم

 كلذ لاثماو نس>نبمي-هأرباو رهاظااوةرثنعةداكحو نب ىذ نب فرس ةصق نه

 هله ضعبل نويساد امضى الخلا نالت انوبذادتنو ةباعتأ نيب رصئامفةرحاشإل

 ا
 ا

 0 4*1 ظ ظ

 : ا

 ىلع ىرديالو هيف ضوذعيامهجوف رعبال ميضعي نأ ىلع ةباصالاو اظاا نم ةباصعلا

 ليبسريغىلع ط_ب**و ل_ءادالب دياقتوهاماو هيف نم حج رذامهنك ةق_قحلا

 لاو>الاو ضارغالا فال: ها سس ىل-ع لاوقالا هب رطضم خي راوتلااواجسال

 ءانعلااذهىف ىتعم”ىاىرعشتيلايف فاصملاىرضاحنك-ضلو فالغلل ةر هالو

 كلذ لهو لضافالاءاملغلا رباك اكلذ فض والا نعاناهتدقو لئاط"ىاولطاملا

 لثمىلواوهاماندنعف ىلوالا تناك. 2 يهدئ م سوت ما ب ررخاةب وثممعز
 ىلعو ميلستلاوةال_صلا لضفاةيلع مب ركلاهينث مالكو :ميدقلا هللا باك ةسارد

 هدن اةعو نيدلا لوصا لع لثمو راربالا ةريخلاهتباعضو راهطالا نيبيطلا هدب لها

 ةيلاحلا ةرخافلالامعالا نمكلذريغىلا هدعاوقوةفيرشا|هيادآ ةفرععلاغةشالاو

 كلاسم مه ةلجاعلا رمال وص- ةلءاحلا ةلعلا تناكتاو ةرخالاوايندلا ىريخ

 مة

 هتعارب داي دزابهماةهأر هفعارذو هتراجتوف ىف ناسنالا داهتجاك كلذا ب رق

 فراعملاو نونفلا فدهجلاوّدجلاب ةيندملاةرئادعسيسوتىلا لشوتلاو هتعانصي
 ىل-عىدبالاعامتجاب ةناعتسسالاو ةعفانلار ومالا ىف تاكرتشا | دّقَعو ةيئاسنال

 كبسحو ةعاطتساهيدحاوللسيلامنينث اللأيمتي هاف ةعئايلا ع رلاتارمث ءانثح
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 هدلاو ىدقفلا اهئاماظسذان-ةرئسلاه:هراؤنأب حاملا اهتاضمنسومثوةب رمعملا

 لضفالارشذ هللاءاقبأ ميهاربا نبل يعام“اانديسسىم# ميركلاهدسودجاملا
 دعت لةروكذملاةفيعصلانأالا هلدعم رأب ءاسرالاةرظعمرصم تحربالو هلهأو

 رايخالان ع ةيلاغن هزل نمةّدم تيقب دقل ىتح .ةيلوالااهاس ىلا ةرخ”الا ةأشنا اف
 فسار ظنابا ارظنائكدقل هللاتو ةيلخادلا ث داوم نمريثكسهو ةردنجحالا

 اهلكو هيلا ىقرديل اانرن زك ل ءاعلااهارتو فولتملاراظتن ااهحالصارظتننو
 ىلعةلاللا كلت نماهيامناك او هيلع ىضقي وأ ءاغشلاهل ىضقي نأ او:ةهلهاهرصبا
 هذهلاوحا مدقتل ةفطعنم ةينسلا ةبانعلالزن لو ةيروادلا ةسيلعلادصاقملاّدْض
 نامزلا ممسيال ىذلا,ل_.!+لاريمالا هنيقي ف> كلذ عي ن«ناكو ةيرمملارايدلا

 ةغلىف نتف -:ل|نقئملاع رابلا مهل |ىلاعمو بدالاو معلا فدرفملا لعلا هني رقب

 مها قروادلا بانا ىب وةكحجم ىريخْك ب دجاةريضح معلاو كرتلاوبرعلا

 او-اجننسح هيف نوكيامياهرومأ.ىلاراشأو اهحالسصاو ةةصصلا هذه نيسدتب

 ةرهازلا راكفالاو ةرهايلا فراعملابحاص ةينسلا ةينلاهذهذاغنا ىلع ذعاسو

 سرادملاوةيجرانملاوةيلخادلار وهالارظانانشإب في رشدجم رض ةيلعلامملاو
 نت خصفلا اهناسلب تدغو امبيلاراثملاةم-مبنسحأو تدناكتداسعف ةبارصملا

 طخلا نم اهه>و ف ناكامةلازاب كيهانو. امبياعمثىويدخلا مرك الا بانجلا ىلع
 لالهتساةعارباوءاطهفراصىذلا ل.جلا طلانمنآالا هارتاقهلادبّتساو ليقثلا

 0 نطولا لهاىلعب جوف لاو>"الان>وبولسالا فطل نمهيلاتاقتثادقامل

 7 ريخدعت ةيريخلاممحلاهط_هلضفاوركشينأ زييقلاو فراعملاباحصأو .زب زعلا
 7١ ليسا ليلدلا دشرملاو :حالصالا ف ليصالا لصالا اهناف ةيروادلا ةرضءللءاعالا
 7 نأ اهرومأةراداب نيئاقلاو اهرومأءوةف_رصلا هذهررحم نموجرنو حامضل |
 ةرثاف لامسجلا ىلح ة ياه نسحلا ناس فةلفار لاككلا ب رادمىفةيقار لازتال

 اهنانمةوالح ن وكت ثيح ةدافالاةرثكوةرابعلا ةعاربةزئاح ةداجالاةّداج كولسب

 " رييعتلا محل عتينااجذوغأ -اهبيك ارتفرظو اهبيلاسأف طلو اهيناعم ةوالطو
 ١ ةيلعاالارابخالاهافيتساعم رب ركلا رببتمو رينم هبئدتةبالاثمو. رب رقتلاو

 مزايامو
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 كلامملا قرئاصوهامو ناكمالا ماع تت ادعو نامّزلا ث داوح نم هزيصع ىب نيب ددت

 ةفرفسلال لاو ةقفتملالودلانيب راجوهامو ةدكّملا كولمان رئادو ةنّدُمملا

 ةلتاقموعازننممهيبامو رست باعصو ريغتراثآو دكؤت طورشو  ددكتدوهع نم

 روءأو ةراخلالاوحاىفثدحامو ةنتفوةكرحو ةندهونوكسو. ةلتاذغوعادخو
 ءالمنلا لوقعهتأديتساامو .اهءماهعىفءالقعلالوههتددااسو ةرادالاوةسايسلا

 فئاطالا فئارطو فرامل اف راوعوعست انسصلا عثاوز نمزهظامو اهعئادننم

 اهحو دمواهمومذم دئاوعلافرعيو هعانليوطيلاعملاىلادتعو هعالطاو *رثادعستتف

 راث الان فام ىبسشقبو. راكفالاتارع ىتتصف اه>وج ضواهاردار'الازيعو

 قراش.فاطامغ'اكنوكبو راجل اول يللا هريغهيف بعتام ةدهتنب عرتسموهو عتفيو

 ه«_:-اس لزاتداكعتالف اهقا وعىردو روءالا عيه برو اهي راغمو ضرالا

 حاضلاباب ختغي ىيكو اهريصمةي اع ظرعو اهريظنبهلع طابأدقوالا ةثداح
 رصقي ىتلا . ةمسوملا نمل ان ار رغو ةملا عفاشملا نم كلذريغ ىلا. اهريبدت نحيف
 ةلفانملا ىدراسالا فوضنا فةيصالو .نا.بلااهدع فرصقيو. نايللااه دب ندع

 رابخالا ةئيوهج ىهف اياوزلا اي اء نمدثاوفلادئارذ ارذتساب ةلفاكسلا ايازماهذه

 سدانللا ىهو نامزلا ثداو-ةآصو . ناهذ*الا لةيصو راك فالارئاخذ ةئيزخو

 ' رتسالىذلا ل_لطاو هرضاسي نمهثيد> برطي ىذلا سنالاو .هرداو بح: ىزلا

 بحاصلاو هتديرعفاختالىذلايدنلاو .اريخالواربخ ك نع بالو ”1سما كم
 . كفرعيو دابلارابخاب كيتايو دالبلا وطي ىذلا ئاسلا ىهو هتدوم كرست ىذلا
 هسنم عفتنت . ةندب هتنوعمو ةنيههانؤم مث كلناكمنمتربت ال نأو كنامزلاو>أ

 نعنورتفيالس اننلا نمءابضلاف ديهزئثريغماعلا فهءاعفرسمتالو  هفيتستو

 عئاقولا فض تناكددقو فئاوعل اكلت ةءلاطم نم نو ركفدالو فئئاطالا هذه

 ةداعالا باه نمةسيقارلا ..ىلوالا فصلا نم ةيمالتسالاكلاماا ىف ةي رمملا
 لاهنالا شر قش, ةبف نامزلا ىداؤءابباعت دعمت ىلوالا ةدردلا ىلا ةدافالاو

 ديعماهداغأ نأىلا نايدسناا بك انعاماع تدمنىقخ .ناريغاليؤب تت

 ةموك-ل|كلفرد امساسأ محم ىلع ىلاعملاتوبىلابو اهسازدنادعب فراعملاموسر
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 "رس ىبمفاالف : بتعلانمهلباهزعاهدرواامتبج و: سا ىنناو بنذلا نم لعفاولام
 هغلبم ىنغابو امالي !هذخأم موللاىنمطخأو ةبطاخملا سلم ”ىلعن سو ةبتاعملا
 ىنأ الول ةيحناءاوس ىلعةلالدلاو ةيحلاب ىمفناذتآنأت درا اماظعإ اراك
 / 1 أرفال ء ةبناك- امله يىفةطلاغما نمبكرناوملا هزعائالوم ّنأ تركذف تعدر

 لغأو فرع مالا ةراجمناالا : هسبهذم ف السخ ةبتاعملا ذه ىفةب راوملا نم كلسو
 ' لاكعم ةقيرطلا,ذهىلعء|حامناو مكحأو مزجاءلاسحلابلادملا هيلع سدتلي نأ نمو

 ىل عب لينا ىلع موللا عفدو هتيجانةئربت ىف ةغلابملادصق . ةقبقملاب هتفرعموغ لع
 ابمةمالسلاهب رديقف . هيلعالو هلالافافك ةيضقلاهذهنمصلخن ا هنأ دقو. هتحاس
 هان ئذلا هلل كلذ نم .هاخوتام غلبماذهناكناف هيلا ةمالملانمرمفي نا ءاسع
 ريغةل ماك هلةسيلغلا نوكت نابجالب رزئلاردفلا كلذ. رصنلا نمهلمنق االانأف
 هةهج نم ىسفن ٠ مصاخا اناف ةسصغنتمريسغةأ:-هم هللا هسرح هترصنو ةرصقتنم

 ظ 1 عييم هلفرتعاو هلع ىلا ع زلتو هكسح ىلع ل زن: نا اهءزلأو ه:ردع اهضراعأو

 افراع .عفصيو وقعنا هل سامت قافؤلادرب و . قاقشلا لذ زبافارتعاهإصفومل_اام
 ١١ رصتئلااورفظلا ةذلمسزافدقف كلذ لعفناف صو اةءردقاذاو مهب كلماذا هناي

 مدعو هاضر ل .صح ةإلا ىفانأتزفوب "الاون اوثلا نسح نموفتعلا ىلع 2

 , ابضار .هم_ميب زئافاناكو ةءضقلا نعانل_صفنتاو. هاوهةيقفاوهنعج ورا

 1 باتعلا كلذ ىلعهللا ههيردىداتد و باسل ىشقاني نأ الا بأن او همينق قلصح

 1 ءاقرلا مدعتال ل 1 ىف ءاببدقو ةجدح ملاذا ةهبشل ديلا ضرعم ىف هيعاد مدعين 1و

 باوصلا لا برقاواربابهيفنلرتسلف . ةبردوذيهنملقاينارب هنظأإمو ةليح

 براي نيمآ ىلا عتهشاءاشنااقفوم. باوبجلاب هيجار وهبحمو هيعاد ىلع لضفتترلو
 ع ا نيماعلا

 «نحني ريصملا عئاقولا ةفيسعلا ظي رقت بتكو

 6 : هياهارتعا لالتبخا بايب دعب اهسمأ حلبصأ لب

 نطقتلاو مهفلا نمسيمن.لعخأو . نتقتلا فرع مثو. نذل فرعنم لكنا سي رال

 امبافراع. هرصم عياقوىلءاعاطمنوكينأ هيدل مس جوأو. هيلا ئئامداتاك
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 ريثكل ائريىتح .هءاقبلاطأو هءالعهتلا مادآى ديس قبو لي زجلاريخحلاو
 نءوجرمحلاو ةماكلال اكو ةمالسلاباعتم هدافحانمريفغلامجلاو :هدالوأن ها

 رتاسنم دّدمتيامب في رعت لصاوينأ هرومأرسيو  هرورس هللا مادأ ىدينس
 هراطوا نمفراملا اذه نم خيداسعابب ىالعاو هيضتقيايفهكرش الهرابخأ أ |
 ىلاعتهتلاءاشنا اةقوم هيف ىتعاطتسا ةياغلءاهتالاب زوف“ال |

 6 ةيزعت فبتكو ١) ظ
 ئذلا هّنبا مأ هدكجلو اياسمةلم ىف هب "للأو أ اي زعم ىديس ستاك أنأ ىلعزعي /

 ىالوم ٍلعدقو ميكلاريصلا ىوسةدعدل سيل ىذلاهؤاضقو يباستلاريغبلباقيال
 تكرابتو هؤادث لجهتلانا هردصحرشوهرسامالا ذعب نمهارأالو ةربصهللا لمجا

 هدازركمعشف هياعمعنأ اذاهنااك همي هضوعوهرحآ ربصفهديع نما اذا هؤالآ
 بج وت_سامءارسلا ىلع ركشلا فىديسلاحنمف رعذدقو همعن نمهل فعاضو

 اهماعرس الا بلس ءارضلا ىلعربصل ىف هلاحن وكي نا هلعو همز نظلاواهممديزملا

 ربد-:لانمهقح مالا اذهانيفو و ركفتلاىفانعمأ اذان مث .اهنبعضدوعتلاو

 ىتح هماركلارارقو هماقملارادفانسل انلامآ تلاطو انلاجآت رخانولواثنا انيأر

 طيغننا هلاو ص ردكرادو زفسليبسىفانكلو اهلياز واهقراف نه ىلءنزذ

 عرزالبالاحلكىلعو الادترا انعرشا الاحانلجاف اهلئاوغلياز واوتعلحرنم

 هللاو هنابس>اوهناوضرسا>نأو رضيال ريصلاو هناكس هللا يضغاناو عسغنيإل

 دثاكمو رزولادراوشنم ههمعيو رجالا لي صختو ربصلا ليبس ىذيسسل لوسي
 راد هاوثم نسحيو ماركالاو ريلاو ماهئالاؤة-جرلابىضاملاىلوتيو رهدلا

 ماقلا نسمايالاءاهتن اوماسجلا لوزن دنع هلمغنيو مالسلا

 «باتعباق ن عباوج)
 ىنافج نموكسشسي هدعسموهذعاسملازالو هدعسأو هللا هدشرا ىديس باٌكدر 2

 ءادأةغالبلا نمهقسىّدأو هنابهللاهدياهيلاطأو هناساهيف طسام قٌافوةلقو
 ىناىتح نكهريغو نكمتهذم لكم الكا اردهم نم هيف بهذو نكاقم نئفثم

 تلعف ىلا مهوتأت دك هريبعتنس>ىف هللامديا هةعارب طرقو هرب وصتو هل يي ة وقل |

 س 44
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 ظ مس لسوب ىلاق نابل هنودرصصق ناو ىلاسن امل نعديربعا_غاكسف: قاوش'* الا

 ١ ذل اف داؤفلا ةب##ةرعو دادولارث ا وهامم هثادساب ممكن هئادهاب ٌماضفتام

 بيطل حاترتاسور. مك-اقبماودب رسي و :مكبح ف باقتي ابلق مكب رقب عنمي ىلاهت
 فاد داؤفلااههنكوطر ىلا دادولا تالسسا ىم نمانوسنت النا احرلا مث , ءاق

 ظ لؤسملاةداهتو لومأملاةباغ

 مديعلابهقنوتلا نوضفتث ةيدادوةلاسر بتكوال

 راظنانس>و مكحت داعس تاهجون تاكرب وىلا.ءزهلتلادمد<ةسوؤر لا ىلا اهلضو

 نمشدنو اهك الباقرردلال هام مكلاضنإدماعم نمولتن نمتو. مك: دايس

 دينع ةيناكملاهذهترذصدقو اهكالفاىف ىراردلاب ىر زياف' مك-!الخ نساعم

 مكيدانوحنمدريام الارظتنيالرظانو مكيلاعم ماودي ءاعدلا فىلاعت هللا ىلا دم

 ا مهلا كلت رك ذنريغهيفرطخالرطاخو ىلاعلا باحلا لاذ ةبدهىفالا باةتيال بلقو

 ١ ىدانلا كلذ. لوثاا نه4لعاهذمحا اذ ةمقرلاهذه ىنع بونت ىمعق ىلاوعلا

 - برق بقرتملاديعساددعلا.ةقنؤتلاو ىدايالات رهابلا ىداي الا كل: مثل ىلا لوصولاو

 لاح قالا فار هلابقإو هلوبق ماوداعتمم .هلاث أف الآىلاىديس تبا قبأ هلابقأ

  قرشلا ةياغاهئاضق ىانلناف- فرطلا !ذهب ةمدعتمكتداعسل مزال" ةلاكو ولف
 . مكسمأماالاو

 «دواوب ةمنهت بةكو 7 ,

 نم تهوامدل ظفحو هدذعهلضفي رثكأو هدعساوهللا هس زعالا ىديس لعمال

 اهبانج ةعضبتددملاو رشبملا هباتكبتيظحدقو همركض يف نمديزللاهلوحشو همعذ
 ديعسلادوأواا نم «كهامو هيلعهناحس هللامعت قدارتو هي دل لاو>الا ةماقتساو

 ١ .ثاهتباو ارركمافعاضمىلاءتوهنادس هتلركشلا ىلع بجوو .ارفوم قوم رئاشلا

 7 يل ا 20777 بو
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 لوصحل اهئاف  ىوقتلا عاتا ك-يلغرادك_لئاارباتثاو“ مكيلاتافتلالاو رظدلا
 زوملا نتجاو . فاصنالاولدعلاب سانتلالماعو  ىؤقالاّ تشل ىه ريتك

 دالمبلاة ي روهمىف داوتجالاةباغلزياو :دادنسل اوذكرلالمعتْساَو” قاستغالاو
 ةي رو ةيرادكلاةرادإ ندحو ةيريملالاغشالازاغو: قانبعلا ةيهافرو

 ةحارب ءانتعالاو. تاوااونيزاوفلاو لوصالاو صاوالا ىضتقم ىلع حئاصملا عيسب

 نخ هناعسهلياةءددو ماكنا ىذ.أ ىف ىالاناف» ةدعرلاةسايس نحو ةيربلا
 زوفثل كلاسملا نسحام_تاو كلذ ءاف ةناهأ م_ماهأ نموه رك ٌامهف ركحصأ ظ

 نيدئامو نيعبسونانمثةنساذكىفازب رمت كلافآةياغغ واب و .كلكامو كلانس
 ردبح الام .مالسلاغأوذالصلا لك أهيلغ“ فصون سعاب ثوعبملاةرعش نه -فاأوا
 ّْ ماتدن كاسم خافو مانع

 مي ةيذه ل وصوب ٍباَكَب اوج ىف ةبععالا ضإ نع ب ةكوؤ

 ناذآهتءمسامرهبأو نانتفالاناسل همسظنامعربأو تادبلانانبهمقزام عدنان ا

 هريسبع غل نمدولا ب يطح وشي مالس ناسكسالا نوع هتءلاطانرهزأو ناغذالا
 ئرابيو لئامثلا فطابابصلا تامسن ىرادءانثو هريبعت ىطسمدجولارشن وليو
 نءقيضي و رب رقتلا ناسل هفصو ن عرصقد قوش عم لثالغلا نرظب ىنزلا تازهز

 زئاغلا ايلفلاودجملا ةماهجاتو ايندلاونيدلالاجبةرضحىلا رب رفا قاطت هفضن

 لايقالا لالظو هيلاةمعاب روزسااروغ تاازال ىلا حدقلاب ىلعالا فرشلان م
 هءلعةئاد

 اهنانفأرهاون مامغلات ضشوة دودو: اهناصغار هاو زئتاسنلا تعر ةضو رانفدعب
 تلامءاو اهناثلأديرغتب ليال بلا تحدضو اهناصث أد. درتإ اجل ااوتف ت>ابفأل
 ارظنم ىسعاب  اهنادتواهلخالخ ”ىلحنيب اهناردغةضفواهرهز د نمراذثالا|
 جاؤنا تلك.تنا اكن ه اعممم فرظاالو اهةوم فطلأالو اريختواربخ ىهش أ الوأ|
 ةحاصفلا ءامميىرحذدق هدؤروراهزأةدوملا قثادح قتفطتقاو ”هدورؤلا لدا
 نم ذلأو دبشلا نءىلدحأ ظفل لكنه نساحاوةحالملاتاتشأ عبو نساريع
 جعاولو . قا ارغلامالآنمهدياك ام ضدي ىصودقو .دمسلا لوظتغب ىركلا .ءط
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 ' قاطن هنع ينيضياميلاعت هليار وتب اكيد 8 كاذةداهشي نأشلا اذهيف

 اهنادللا فوعشم ةرسورللا كلت ىلعءانثلاب ناسالا لوغُم مهلا اذهام:دبو  ريبعتتلا

 مكتداءسةهجىلعىلو اترك شف مكتدايسةيناكمثدرو ةرسملارابخا نمدرب

 ةليلجةنم هذهو ةيلعلا نك امالا كلت ف ةب وت | تاوع انباع مبلضفت تلو

 ا | ندعو ةوبنلاةعضب مكنافعيدبالو . اهردق لهجبال ملي زجةخمو اهوكش بج
 أ كصدجو تاريذلا ب اوبأ تفةبتو ؛ تاكربلا ب ئامهبر طقس كب ةوتفلاو مكلا

 ' كلنانمدعإلف رثوكلانم ننس دجامالا كفالسأبو رشحلا موي ىف عفشتي
 هللاد_حامكتاوغدةكربب ىننامث ةيمئاحلا مراكملاهذهائمرحالو ةيلعلا قالخالا

 ,ىلإطخخرب رق تردايدقو هماعنإ مكملعواةيلع ميدي نا هلأسأو . ةمالسلاو ةوملا ىلع

 ١ هناكمنوك |فاولّدوأو ىلبق كرابملاىدانلا كاذلهلوصو ىلعمد_بحاانأواذه

 ْ .ةيعدالانمانوتدوعاسمانوستالنا قاجرةياغو ىلمأامحملا كاذةدهاشم نم ىذقال
 ١ ةماعلاةجرلاو نيمركسملا ءايبنالاديسةرضح ىدينيب ةجتافلاةوالتو ةيلاصلا

 ١ قابض هيلانيقنملاع_مجوديصوملآ ىلعو هيلعهمالسومتناتاولص' نيملاعلل
 , فكذ:ءالتلا ةرهابلا ةفرشملانطاوملاو ةرهاطلانكامالا نمهيلع نو درتئام
 , (مكترضحل مزلياملكو اهباتعأل يبقتلالا لال ارهظ ىندكاالو هبا رت مثالالااي ثلا

 ن مالسلاو ةيلادب همي رشلا كي دانلىتمو . مالعالاوةرابشبالا نيهر ف رطلا اذنه نم

 ,«نامرفةر وصاشاي دعس موحرملا هن هتياين مايا يوي دخلا بانجلا نم بنكوإل
 (ر ةأرضقلا :ةفاكى ااباطبخ هتعباتموهلاثتمامزاللا . هتعال ب جاولا نامرفلا اًذهردص

 ,ر ,ةموكسملا نم ةديئادولاراطقالابدبعلاوزهاشملاو مالعإلاءالغعلاو . ماكسحلاو
 اذ ,ةدارالا تضئقادق هنا مكسيلا اذهلوصوب مكي داامولعم ن كيل ةبررصملاةيلعلا

 م هيف مواعموهام ةينادوسلا لاقالا موج ىلعارادكس نإلف ب صني , ةيويدخلا ةينسبا
 | ٠ هماكحاا وعيطتناىتبنيف . ةرسايشلاةرادالاو ةدورلا نس>و ةيلهالاوققادصلا نم

 ل هيدي الاولة نمتو «بهازووم ص اوالاو ذفنتو همالك ةعاطلاو عمل اياولب اقتو

 ا ءببلاطملا ةفاكءاداباو زدابو ةيعرملانيناوقلاولوصالاو ةيلعلايعاوالا ىتقاوب

 ظ / نحو .مكيلعاضرلاةداب نباوز وفتل ..اهتاقوا نءاهريخاتمدغو ...اهناوا غي ريما

 | رظنا
 ا
 ا

 ا



1 
00 

0 )1 : 
 مكت را ا واما لوبةلاولابقالا نس ١
 ةيلالا فاطا*الا نمو رألاقو مكتدكو ,كئافش ليختت: ىلاعت هللا ىلا ءاعدلاو

 دات_سالا# ةرضح نع لازدق نوكد ة.مئارمماقوصودتءىذأ ةيناب رلا مراكتم او

 هئاقأب ىظحاف- ضرغلا ىلعةدصلاو ةديف هلا دي نص نملصخو ضرما نمضرعام
 مك لاحنعاراسفتساو مكت رض كذباراعشاههقرتب تردابف .هئافشب رساو .

 '(بتكو) ٠  لاكتلا ةماهلاجاتوىلاعملادايجالة يلح لاحو سؤ رسم ف ممدو ظ
 هللاهظفحا مقملامظعملا مرك الازعالاانالوم | ظ

 دجولالوطم ناب نمذغتنو ةينايم ةيحملا صرخطت ح رشي لفكستت مالس عسي دن ىدها

 حاضيانعنانبلا كعب و اًطوطأ نايبثدنعنايبلا لقداقاوشأو هيناعمةذوملاو

 . ةياجالا ةقيقحىلا هللا لضفب ىبتأي و هزاجيإو هبانط [واحيءاعد عم .اهلمعموأ واصفم
 هزامم

 صيخطتلا ىلىلوطالا ح رش ةباك ف ماي *الا نمةدمذنم عرش دق ىادلا نافدعبو

 اهاتنيأر اهااراكفالادبتاصوو 'اهلعان رثعىتلا ةذسنلاناريغ ' ماصعلالضافال
 ديضالث يح اهتاكشمر زى يدصتلا أ ةطأو اهتاءاروجم فيرضلامتهددق
 لوقن احاينصصءامتاطاغىاب دف ىزاسلا ىربالو احاتفماهمسهذ بابل نهذلا

 اهتوعز و زعأ ترغو امهاردهذ_ه روثدلااماعاديو تريغت اهدهاعم د2« نيحابشار

. 
 ظ

 ذاتسسالاةرض- تافاذغ نم ةهصةذسن مكد_ةعنادداو ريغانربخاذقو روهدلا |!

 نمةرييغت لاسرابمركحتلا مكترضح نملوسملاو  مكته نملومأملافدلاولا ||
 انيخادنىلع رودالاو باوثلاليزخ كاي مكلنوكيل روك ْذملاباتكلالّوأ

 (بتكو) هرفوأو هنأ ناس>الا نم مكيلع هللا غسبسا. .هركا ذنلاءذه لماسنالف خشلا ظ
 عرفها داكالاو ةيحا لاك نم داؤدلافامجربو . دادولاص لاخنعرقسد م ظ

 ةداسلافارشالاةلال.س ةيونلاةكرابملاةرصئلا:رثو ةيدملا ةيلعلا ةودلا

 نيمآ هترسهوهتمسمممادأو هترضحمللا ظف- ةدايسلاودجمالهأ ةوفصوأ]

 ىاعملادء>نازو ءالعتلا ماد أد يسلاةرضضح ىلا قوبشت صو ف بانطالانافدعب و ش

 ' تك أنأ ىسفل لئاطريغب صضاولا صيضوتو .لصاملا ليصحت ليبقنم .هال 1
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 ةيحو ةيغيئرؤاوشأو ميبلادنه ةبّرلانمفطلأ ةيصضو ميسربلالك أن مذلأ مالس

 ىف ماكستملا طاقن*الان دعم ةرعانلا ةرخاشلا ةعيبطلا بحاصىلا. ةيظياغانئاد

 ١" اهظلاهغلب ىتسحلا ىلع شلاهناوخادحا ىنتملاودو رفملا لامس لهب نم طامسقلا

 ' ٠ عضوم نيسارتلابردءاحي نيمآنيمآ هلبي ىلعةسوره لا ىلاهدرو هلءأ ف يرلا نم

 زمقلا بردك ةيحانلاكلتب ز وخل

 مكنا الف فني رغقلا عاؤأ ىلع لهشملا في رشلا كب اوجز,ب زعدر ودققدعبامأ
 عسوأمكلل مفي نأءانلأسو كلذ ىلعهتلا اندمف- نيكمرارق ىف .نيحالفلا ظحنم

 1 مكيخأ اوس نائيلافارطاب م.ئافغىلا ريشي ناوخالا عديجباندنعنمو كلاسملا

 "” هياعاوططصا|ةشيدءللبقل . ٠ نانويلانع5كةبيغدعب بئاتلا ناوضر لع

 ئدشساذكو قوذم سايق فصذ ك-يلع عا وهف قويسلا قطصم ئديساذكو

 4 مكل رربدقف شي وشر ضخ ىد.ساذكو .ةيدوادلاةظوب كل صأدق ب رعد

 5 ماثملا فام منالمك انياردفف :ماعالاوةعذربلا صوصخ نمو شدشملا نيك اكدىف

 ١ بيرقلا هللالأسو ةي راجل كةءيبط فانبجعتو ةيئاطيشةسوسو اندنع لصف

 0 ٠ هموم صومع ل -

 00 يبوح رم تتم

 مود جحد 2--
 : 1 0007 هيض نعوم جت سدح يعت

 بعلي /نادجالو مب“ + ةهاكحف هيفو هعيشدملا

 | املا تسب نمامسبتك ام) كلذ ن ةريمالاكلذن اي دج نمْئُملقنل دعنلو

 ( هللا هجررهزالا عماجلا عش ىسورغلا .
|( 

 " ”فراعملاءامن س مث ةرضح ىلا: اهانسحةدينثالا نمو . اهانسسأ ةيمقل ا نم ىدهأ

 0 | ةاةكداتقم هعومدمو د4 ادرغعو هعوينب ولاكل ارجع فراولا ضفلالظو

 ]| 'نيمآ هتصصر اخ, انرسو هترضحماةبهتلا لاطأ .مالسالا زعاشم وشو
 ” ١ انىنا ةيهبلامكحترضل ى هنأ متاوعدتاكربساقلاو مكتاار مادعبو

 ١ ١' 'نعراذتءالا ماقم مكباتج نعتمق . ةيوبدخلا ةيذسلاةرضحلا ىدل لوثملا,تفرشت

 الأ ١ نم لومأ اوهام كلَدلب وفخ' ر وبملا اذنه دهتلاءرسبام ةئنهتلاو : روضحلا

 / 2 قارغطلالوةبلاطلااهءارك ذأ بيرق نعةسورملا ىلا مكدعدنأ بيخملا

 1 ا : : ظ 0 لزغلاةقرهئمس ايلا: ّدْدد + تحض دق دل أ ”سةداكل اولد
 0 ىرتحأ | لوقو

1 

| 
 ب حر

 يي يح بل

08 
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 ها
 . ةكلامتناراشلان موذحاو .* عسجراوفكباقاتلقو ...٠

 عوكرو دوصمو .عوضخو ع وشخنيب هللابالاةرذال .هللاءاشامهّللا مءاب نال انأف .
 رارسا ىنعاال رارسأو تاكرب و ناك ذآودارواو جال فو حاجنو . حالصو ةداصو

 اضيأهذقفتناكنإو شاف:الارارسأن هامتاو ةريشلاهذهتك رتدقف ةريشلا
 بببلاب هللا ةعاط نمش كسمتو ىوةت:لاوريخلاَتْمْرَل ىلأ لصالاو سايلإ نعولختال

 ىأسل نءلاقامنا ساؤابأت اك ثيمل .ىلاشحالصن الا ىارزخ ..يوق'الا

 ةداهز وةفع لدن .+ ىلوجرصقأو ىلطاب يوعرا
 ةداتةوأ هكسن لاح ىف .”ىرسصبلا نسبا د تر كح ذىنارتول

 ةدارجلارارفصالثمرارغصاو م لود هسئنرق عوشخ نم
 ةدالقلاناكم ىب بلف ضحسصملاو ىاراذ ىف صيابتلا

 ةدافت_ م ةصام (انهنم بمسسعتةف راسسط ى :رناتئ_ثاذاف

 ةداصتلا عضو نطقتو * ىل-ثممي وقتشمدعاليهعداف

 ةذابعن اهنأ' سفملاانةوث .+ ىسهجوبةالسسهلانهازث إرث

 .مداهشللانهدسعي ,اهارت_شال »+ ابوننيثارلا ضءعب اهارب ول

 هسبح ناكو رب .زولا عسيب رلا نبل -ضفلاتايبالاهذسوب ساونوبأ ادهن نسما بطاخ
 ءاصس لع ىرت ىلاثمأ ىلع يرغتست تناكناو ىلاحن الاه ذوف عجر هيبتتسي

 ىذأ فاخ كاوننلاو .ىدياتلك ىفةهسا رابخ"الانيةتملامتالسعو راربالا ]|

 نهدانماك<ةدايعلازننم ىبهجوو ىكاوحشيواردلاو ىنيعنييةالصلاةس زو

 راصمالا لإ ىلايالا موقأ تيبل!ىلا عاملا نمو عماجلا ىلاتيبلا نمانأو تيزلاب ٠
 هللا فعسنل ناهط'الاتيبلال1تاماقم ىل_عراهنلابفوطأو رافغتساو ركذفةف |

 نيلفار . في رشا |بكوملاهم نيملاسمكست دوعن مح ىف ىناعدلاصليقيو فاجر
 .لوعأملا ةباهنو :لسملا ةياغاجلوف فد رشتااوةداعسلاولابقالا لظىف 1|

 عماسلا+ناكجص هنا فت او رمهنلا ىبأ ىلع .لدلجلالضافلا خلا ديسلانعردصامو

 يت 3 :!ىليبح اص رغما مهياعدر وفيناكد يىلعمبامصأ شعب ظ

 اذهوهو باكا كلف باوج يشل ستكفامادلو ةعذرب راعتبسا هأنادغط ىلا ظ



 قدللاو
 نسرخالاثثاهقمو رتطظاوخث هرابخت أن ءطرئاكدلاشاسنو رضاوت ءادني لاق الا

 كير شةسعىباعذ ىزسأ نانعلا عيل نامزلاميدةنم تنكن اوفا: رطاومهراثآ
 'ةطافرةورذالو .امكازشنك الاة عال ةووصىرأال ناهرىمرتو نانع
 ثيضفالاةووثةدعادالو اهب راه َتبط سا الاةذلذراومالو اهب راؤتمنستالا
 ةياهئالو امدصنرفوأت زحالا نادم ةئاحالو اهبيقنكتضك الا قوسف قونمالو اهب رآأم

 نيملايوزاسالابامتيقلث الا ةياوغةبارالو- ني_هٌدقملا نيقزاسلا نما تنك الا ةياسمع
 : هحداملوق؛ىذلاةبارعىلعاقوفت ىا

 7 نرقل عضم نارا + ومس ىدوأالا ةيارع تيأر

 هلايةبارعاهاقلت + ىلا ب4 تعفرةياراماذا

 تمف 0 ةال_مالاوماقاذاو . حارلا ىلغج تاق. حالفلا عاد لعيخاذا

 تركسسالا حذةلارضحالو ترك ذالاح رفلارك ذاخ  حاللافك!فحادقالل

 ١ ةعالالا ماماوهو سداب | نأ الولف تدرشالا ريخ ادهشالو تدروالاسرطاادروالو

 " نمىبناعجل دوعوللاموتلاىارظناو دولاب دعو ةءاننفلاوذهىف ةعاسلا سئرو

 ' هاوهفلاغو فضناوالب ا.فق>ىبو ايقوىلناكو ايفصىدِةتااك ادصوهذدعب

 . ايلعتم ئدننيي ماقو :انعمه|ىذذقال . هواب لوأ وهو نيكلا . كزتو
 لايىلعهنقاي طق نكيلام + هتعنصلصانءهتلعلاذا

 ثيفتك ١ نكسإو هلةلسثمادازبا ىلغتمزع تنكواهقدأو لما عاونا فطلا نماذبه

 نمايعاذفاييذأا سالت ا هانعم ماتم مالكتلا ا ذهن اف ىنغسدبلل مفوةراشالاب

 10 فال | ضعت لوق
 1 ىذند نم سلب اراصىتح لاما ىل + ترافق سلب ادد نم ىيفتنكو

 ' ىدعت اهت_<سل قدققئارطظ + هدهيث ددحأت نك ى لبق تايولف

 ثيدسحلاو ةبألا ىناعم طسنب ةناعتسالاو للا عاونانلع عالطالا ءافيتساد ار نمو

 شذا نم عاونالا كلت ايف دروا ةلاسر كلذ فرب“ الان الفرعشلاو
 . زادت ةدؤعوم ىهوث

 | كحشتا ناتج قد َن "الا سكتلو- ل لوقلاعجر ةريبكسللا بتكسا|

 6 ْ + كني كني نهفىتل |لايذا ساب تكسمتو

 تاقو

0 

 3 2 ف 7 - را جاب جتا منن ج1

 يا

 - يبو رب«... م م يووسس سو 5

 نوب يوسي مج بهن هس” جو وانتو تس 2 نخل

7 
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 ناطلسلا مظعااكلملا رخاوالاولئاوالارفنو زخافلاو نساحملاءامسردنو رخازلا

 زورسل|ماودب هللا ه-ظفح روفراد ةكحام ناطاس ىدهملا نيس !ندهم مهفملا

 نيمآ روذولادعسلاو

 داحتالاو ةبلا مدت نم داؤفلا مص ىفامع ريخيو دادولا ع رص نع ذي مال دعن

 ,قوشو اهريبعبيطهالولادصنعربعيو اهريركتنسحنسلالا ىلعواحيةيحتو
 فحو هيلاعمهللا ماذأ ىلاعلارطاخلان ءلاؤؤسو . نانبل اهنود لكيو نايبلاهنعلقي ٠

 ندح ىلعءانثلاو ' لئاسرلانمدزيامراطتناىفنةغامنبب هيلايلو هءايأ دوهسلا ما اوطب

 مدصص نسحانر رسو ميظعتلادي زمهاناباقف مي ركلا مباطخانل درو لئامثلا كلت

 ةيملاهذهميددبو اهظلي وةعصلا كلت ىرنةللاف مكة دوم فطل نم هوي دبأ امو

 هللا فعاض .د.ولاهيرةجرنالقتنملا ديعسل |امفلسّنأ مضو دقو اهظفحو ظ

 ىلع ةيبلامكروماةي ؤرىفاليكوانالف لءعجد_ةناك هتانجىلاعأهل-أو هتانسسح '

 :كلتب اعتب امذماتهالا, ءانيصوأو ةفيظولاهذهىف هانررقاضدأ ندفو دادسلاهشم

 ةدضاعملاو ليهستلاماودو ةدعاسلانسحكذىفانمددعسو ةفيرشااةرضللا |

 مكبانج ىلاعنمنيدراولانيدصاقلادب ىلع كراطخ مب ركعسمهلاسراب تءركتام |
 مع ركسلا مكيداناني روك ذملانيدصاقلاعمثوعبملاو هلوصودنع هلوبقب لب وق

 دولا طباو رائتيب لصتت ناوحرملاو مذرلا اذه عمقب وطملا ةاطبلا ىفصضو وهام

 ماقلارديد#ءانديس ىلءهتنلاىلصو مالسالا ىفةوخالا ةةالعانتعجاك .ماودلا ىلع
 لاكسلات اب انو لاضفالاثومغ مالعالاهباحأوهل [ىلعو

 ةيرامخلاتاهك اغااو تابعا دملا هذه هلباقعةيانعلا نع هبةبانعل ارصقتالن ا ىتيثدامتو ظ

 ليقاك ظففلاةنو.حارطاو سوفنلا طس وّدولا دوك أت نماهيفاناوخالا نيب

 مركلاوءافولال هاتبقال + اذافةمث>و ضايقنا"ف

 مثلععر بخ تاقام تلقو * اهتيح# ىلع ىمفن تاسرا ١

 دحأ ب طاخيتقولا راهتنايعاضءدناسل ىلعريمالا اذهنءردصام كلذ ليشتو ١

 اذهوهو ءاسمالا ظ

 ضايرو رظاؤنءاجللابقالانويعتلازال ريمالاىديسم ةحاس ىلع ضورعملا
 س 43
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 ةراالا لال ةالو هراداقم ىصتتأ سن الار دقت مام ةراشلا ذهب رورعسلاو

 ١ نون "الا دعب كنا ك ثقق#و ىراكفأتارةتروظو. قراظنأن ند مكبش دياتو

 دحلان موك-اامديب اتت ف نولازتالو مي وقلا ىنإإ راملا اذهن ءنولزتال مي ركسلا هللا
 هذ-# نشاهد ناك رلا تراذتو راي دلاو لهالا نيب مكريصن ثيدع عاشدقو ميدقلا

 مكتلقار ود ت>رشناف راطقالا عديجيىلا غلتت اقولا فص هتان راتبخالا
 تت رذفتاو مكناظوأروغث تمدتباو مكن ادلب لهأ عيجمكي تحرفو مكئاوخاو

 هللا قاطل أ ق لومأللاو مكار ةأنم ءادهزلاح اورأث حاتراو مكناعك# ثيداحاي

 انا ة.ينطولا مكتريغو ةيلاامكتيج فم ةينشلاةنطلذلاةاكرب و ةيلعلا

 . عموما عشيطر و برحلاو لاةةلا مأىهتناو فرق نعلالدتءالا لاحلو زب

 | ثرقدقو زيزعتلابني رفاظ زي زعلااننط ولاودوعتو عسيت.يعم لك وتو

 ظ 0 ركسعلا لرالبرهعاو لقالا قبو رثك الاى ذمز لملاحاضو مالا لو هد

 ف اوعلا ىلعتات ىلا ملا لاوغ هيف ىرتشت مي ركمسومو مظعقونن قرملالطبلاو

 1 داصلارهقلا ك ردنو مراوهلافو.ءلالظىف مراكالالزا.:هءيفلانتو

 لا ًالارمصقثال لام الا غابت تناك ناو ةعادشلا نأ لعدقو قدانيلاوعف ادملا ارك

 ؛ اساقنأو ةدود 2# لاحآ[ىهاماو راعالا رخؤرال راسعلاث روي ناكن او نيملا ناك

 ظ ١ 3 فدك ةعاسريص ةعاصتلاو ريخأ لاو مدقتلا الو ريمعما | لقتال ةدودعم

 . انزل عراق فدو ناعهشلا ثيد_حلقا:ةيو. رانيخثالارفستو رايغلا

 . ةعاسثلا ىلعاوتب ثاو داه+لاقوة>ءاداب اوموقو دانمت+الاءادناىل-ءاوموادف

 دوام مارا ا اذهىلاعتهللا ةنوععاوز غو ماذق الاوبؤلقلاتابثو مادقالاو

 1 ١ ماقحلا ةءازباونس> | علطم ا ةعارب

 ,# زاوفراذ كلمزلا هتزمض+ نع ىوب د | تاثحلادهعل# اوأ ىف تتكوإ

 . ا ءامالت سوقالصو نيدلا ىفاناوذن ا هتضنب مياعجو  نينموملا بولق نيب لأ ناادج

 ا ةيرشا ارايدلا لف اكخنما هبافضأول !ىلعو هبايحأذيسؤ هبان> لوسر

 ا رفتام م اتحلا دجامالاة دايلافوغصةرضح ىلا ةينادوسلاراطقالانماهالاو

 نا ىلعالادجملا نيءةدرقو- ىلجالا فرشلانيبةرغ  ذما. لا مزاكم نه
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 فيطاتلان س>و ت'افاكملانءهرعسنامهلف بواطماوهامةرجلاو ءادقالا نه ىديأو
 مادقالا نماوذأو تاكمونآ لك ف هيس> ىلعاولعاو كا ذاولءاف تافئلالا دب ضو

 امال-عامكيلاا ذه ىصأتردصاذقو ناكمالا ةب اهنو ةعاطتسالا ةياغ ماقغالاو

 ىرغباناذبإو مكعينصنس> نم رسملانالعاو هاضتقمبل#مباروةسدو هاوحامب

 هنلامكصتمأ مكرخافماراذتفاو مكرطاوخ نعاراسفتساو مكعيمجي ىاهتباو

 هاضربامل مك اياو يفوت مادأو هنوصو هنياعر ز رح فم كلعجو هنوعو هد انعد

 هللا ةجر ومكيلعمالسااو

 «ةعقاواو رشابنمىلا ةدويدالاةرضالانماضدأس تكو#

 #«ةي رصملارك اسعلادارفاوةيداهملاطايضلا نه ىزاقرأ

 مكر ومأا ىدسيو مكرخ آو اوال ى دبي ميركناوضرو مباستوهللانم مالسا

 . رهقب مكو ودع ىلع نيبلاغ هصابنيظوذدم هرسهنبهللا نم نيفوذم تازال م ,كسهآو

 مكر وغنو مت مازعبوردلا بورك ىف 1 -ا زعتكةناالو هرب و ةمعن ىف نيلقتم

 نيسبملا تفامكماياو متالعزيكمتلاو ريخا مكمالعأو مساوب بوطنللا بوطق ىف

 راخفلاو رصتلاتامسنو متامم,مكهود_ءىل_عرامالاو روةلاحاب رو مساو»

 مءاؤ مكودغو كحاورب
 مكتعازبراثآ [نمفوشتأو رطاولارسب اممك_:ءاصم راع

 نسس> نم هوّمي ديا | ماعبسهت وم  ىتو اضملا ىف مح هزحو مكم عب اقثاو رظاونلارقياب

 تايموب ةيداو ل ارظاناشابلاةرضحفرطنم ةيقرشااروباودروىت- قباوسل

 ممادقأخ وسر نه ناكامو اهتاليصفتو ىزاقرأ ةءقو ىلع ةإةشم ةد ركسعلا ع اقوا

 ريضمتو اهتاماكضساوامنوصح ىئاضم مكماهضقاو اهتاه>فمكمادقإو اهتاسبث

 اهيصاوت تالذو. اهيصايصتاؤلز ىت» امتاكوةاصعلا ءايقشأريم دنو اهتامصعتس

 دالجخلاولادجلا لاطباو داهجلالاجرنوك:اذكذ اميصاعن ادو اهيصاقمكل ند

 دقف نوسفانالاس فانتلف كلذفو نودملارصنلارسزرييو نوصحلا خفت اًذكه

 تبئام ّحديأو ىنامالا سرغدتلا نوعب مكيةرمثأو ىنابهتلا هدو هللا دمي مك-!رف

 سنالانمىلل_هقم ةيركسعلار ومالا فةرهشلا نسح نم ةيرصم ار كساس



 هةلذلاب
 ىلبع مكس يسقنو اناكسمود :رع قافرلا نيب ماكل نامي و اناشواف رمش قاف“ الاعسم ىف

 نينا "ىوقلا هللا نوعب مكست دوع دنع مكسن امث ائاهريو اليل د ةءاربلاو ةءاصشلا

 افرسث كلذمكل نوكي نيك-ٌةلاو رصنلا لاح يف نيلفار نبباا تفلت أي ارنيلماس

 عمتجاو لفاحملامكيلعِتفتلا اذاىت» ىدملا ىلع هبنوث د: اراذتفاو ادعرس
 لمني> نوددتو ىتاصمص توصو ىناذ ناسل كل ذي مك- الا ربذتسا ا مكي دل

 | مكرابخالو اهقدصي نممكسلاوقالنو رثو الا ةعاصقلاب رغفللو الاقم ةعاربلل

 ' لاما اذهنممظعأر ة:لجرالللهف لاطبالا ةيرمو لاجرلاةذلهذهو أ اهةةحنم

 || عصتلا ريميل هو لاوهالا «مادقق او بوطنخلا ىلعهمادقاءالاةأرما ىلع ل ضفهل لهو

 ١ لهو لازئلاوبرملا عقاومو لاتقل فةاوءىفالاديعرلا نابحلا نهديدن_هلا

 ]ا الا هبركذيوأهركذي رف هلل هو عفادملاو قدانبلا نيبالاهبستكي فرع ىركسعال

 ع ”بعصل هينتقي رجفلالا ةايحلا ف براري ركسل لهو عئاقوأا ك كلت: ىهيديامع

 ' لاجيف رجخفلا بستكي لى ركسعلا اذاف هيد لماجرت َ همقمي لج رك ذو هبقترب

 / .ىلاو بوغرا!كذلاصسال اهباطتيةلاح'ئأو اهبقرتي ةصرف”ىأف بورحلا

 ا مكلام نالعاو مب ركلان طولا نأشءالعالالا ميظعلا م "الا اذحلمكت رتخاام

 ١ يرظن نس>و مكح ريبكو مكريغص ف ىداقتعا ن بلل ميدقلارخفلاوتدصلا نم

 | مكيف هتلمأ امد يا مكيعاسم نم حال دقو مكر ءأومكر ومأمىف

 )ا تارمثو اهمتاوي لاعالااغاو حالفلاو رفظلارثاثأت رفسو حاخضلارئاشب

 ١ مكتايوطفىلمأمث ةيعلاهفاطلأو ةيظعلاهشانتمنمُقاجرو اهمية: ىرومالا

 ا .اوزوفتناو انسح ماتالاو اريخةبقاعلا نوكستنا ةمعوقلا مكيعاسمو ةملسلا

 "1 ىل_عمايقلاو داه+لاقداهتحالاو دادسلا جسم ىلعا ومو دثنأو انثلاو رسالاب

 ١  يفقلا كش دو حالا ىونناب ىت> ما. ةغالاودهجلاوّتجلالذيو مادقالامادقأ

 | نيحرف ني رودنههللاءاشنااودوعتو لاوحالا”رقتستو لالتخالارثالو زب و

 ١ ليم نااولعاو ةينسلا ةنطاسأ|لظىف ةملعلا هنا ةياذعد نب رانية سه نب رو ردم

 | تاككسلاو تاكرملاعيجىف مكلاو-ا"ىدل عتق تاعقولا لارج ف لقنت مكراسخأ
 , بورما فهنارقاقافنملكف مكيلارظن أومك ارى اكىتحو مكيذل يقم ىناكى تح

 0 عيب
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 نس>.رهظاو اخايتراوابررطح راوجلاو اعارشناناوجلا ال-هإم ر وفوملا ظحلا
 مكنتيجو ةيلملامكةريغو ةي رجلا كةءاربو ةيبلقلاك :عاضميف يداقتعا
 دكاو نسمات يصااو ليارك ذلاءاقباو نطولاناشوالع اب مكتةفشو ةيليجلا
 نم ةيداه+لااهطابضو . ةدرصملارك اسءالمايالا لاوس نم .مانالا هبت دوشام كلذ
 ساطاذا :نانجلاومدقلاتا.5و بوطخلاىفةقباسلا نسجو بورا ف قدصلامدق

 قانعاىفاودلقو مهالعلابللا قا روأ ىفاو دل خ مهناف نابلا ب لق راطو ع وللا مق

 ىلعسابلاةّوقو ةروك-هل ملا نقاوملاو .ةروهشملاعئاقولان ربل مهالح يلاعملا

 ىلع دحلاو ريفلارانمنم,وشامو ءاع4لافةاومىفةلاسلاوةلوسااةّدِشو ءادعالا

 متثأو رضخالاديد-هلا قرو نمرصنلات ارث نءهو:ةجاامو رهظااو فريشلا شاسإ

 عني دنع ه رمل اورجقلا نم مط عاشابديبأتو لوالا مكن اوخا «ةب امديسُبتب ىل د

 باقءأق عركفتو بئاصلارظنلا منيبتو بقاثلا كفل |تنءمأ اذامكينامث لودلا |
 كلذّتبنا اذامكنا متاع اهرداصمولاو>الادراوم ىف مربدنو اهرثاهمو رو.الا

 كلذ مكل ناك ح تاما او جود.لاتيصلا

 هاورلا اهلقانتترابخالاّْن اف مكاوخاو مكلهال ارورسو مكنارقأ نيب اراختفا

 مك: نيعّف رط بغيالو ا هاوفالاوتابتاككاب ل صاوتتو
 قيسمك اهبااو>وارملع نأ ىتلاةيدوالاولاب+لاو اهيدلّتنا ىتلادالبلاهذ هنا

 نم نيلوالا مك_:اوخال ةب رك ةؤقوو ةمس>ةعةوو ةوظعو زغنماهيف

 :دضلارث”اماورهظأو ٍةي ركولإةنارلافرشاوءفاوزربا نبد رصملاركحاعلا

 نسا ىلعىنئاو نايك رلاموءئاقوثي دي تزاسىتج ةينطولاةريغلاو ةيبلاو |
 هسيفوالا مدق ئطو+نمالو ةءةواهيفوالا ةعقب نو كانهاخ ناس)لكموعئادب |

 رِفال ازئاس قي نمداعو رج'الاوباوثلاب ازئافم-ممدوشتس ان م ىضخ مدقيدا
 ِكِئلرأال فاخربخ تنأو مهناطوأءانبأن مو ممناوجاومول سن نم متنأاهو رصخلاو
 اهنا ىلا ريزخحلاهذهو اهملاهأن ما ناكن ملم ةاصعلاءالؤدنإك بفاسلا 1

 ىقب نا كلذ ناك رفظو عمقا و مرضت ومعمدقاامهف امفاواكينااامنيعا ئه .

 مكي لععمنأ# اناسجاوة.ركتو انا رواحور ءادهقناحاورأن بكلانه ..
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 اكياس كذب بج ىلعاضيأت نا لاف ماكس اوؤالولا ىدباف ماركحالاو

 ا ةبعارزلار وءاريسستو ةرادالا نس فدرتحاو كلا ان دحأ ٍكلاوح ام.جىف

 عسيج ف تاهجلاوقرطلانيماتو مراملاوندقلادبرصو ةراهقااوةعانبضلاو
 ابيلعن,ددرثلاوةيرب د١1 ف ني:طوتماتناجالاةناء صو تافو'الارتالالا

 - لوصالا بس ىل-ع .ةيربدمارومأةرادإو. ةيرينملالاغالاءادأو اهلهأرملا
 , نيب لدعلاو ةماتااةقادصلاو ةماقتسالا ىلع مدو ةررةاادعاوقااو ةريثعملا

 ىلع ةمايقلا موي تالظ ل-ظلاو ةمالسلا بيس لدعل | نإ ةءايلاو ةصانخلا

 2  لكالذاب ماودلا ىلع م اخ رشام» ارحاىف ماقفأالا دعاس ن عرمشو عادقالا مادقأ

 أ كيلا انت املاةدابز لال كتءارب نسح ف لوما اوهأك كقةعاطتباو كده

 | اوعباو عي دببلا هللا اذ م ىلع عسر+ل | اضيأ كل. دأو كرءلعانل اييقاماودو

 ”بجاولا ا ذ-ه لاثتءا اوردايذ ان-هتوأ امذافنا ىفاود_عاشدو ان>ريثامءارح]ا ىف

 . ةيادبلا فةيادحلا ندجو ةرانعلاوةناعالا هّيلال سن بئاغلا مك-ةمرضاسملا غابيلو
 ئ ةناهلاو

 ية رصللرك اعلا نهدي زك ةريزجي نمىلا كو

 1 «مماغأ رقيائويدخلا ب ان+طلافرطن ماد

 [شابنالف اضيأ هضضوأ امو ةي ركسعلاتاعقولالانرءن م انيلادروامب .انيدل لعدقا

 وردا نم عقوام لوصف تايباانهاو رو نايعلاب» آرام ةيهافشلاهتاضو رعمىف

 مادقإلان ٠ ميديااعانطحاو تاهملا نءاماءامونو رقونأ تح اؤنىف تاو زغلاو

 شالا تابثن ممكن ناكحامو. ةءاربلاومامتهالان «متيدألمو ةعاصملاو

 ١ساجلاراهظاو ةرسعلا لاه اما او: ةرعولالابجلا ىلع موجحلا نم نسل الاوي

 | ريضمتو تاغبل |ةابصعلا دونج نم يقل مدي درو ةلودلاوةلاادسأ: ىف ةلؤصل او

 / مهتاياكقسان اوك أ مدي ددتو تال_غأ د نو هيف نيزص هو هي نيك ةماولأك ام

 : ضب روبلباو سنالا اكو روردلإ نم ى طاجاق مهتاغطز ءاومذقأ نمديدنتو

 '| الملا
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 نيدا ةٌئادهت-اسفرورسلاثويغو ةقانهتّدس نعبوطلا

 ىفلمط ميركستلانمهل تبني اهجهتيقلتو مي ركسلا مف رشم ىلا لصودقف دعبو ٠
 ةيمهاربالاةنءغسنادوبةنالفاضي أقربخأو ةرضالا كلت بام ةدإ ةرسملادب شم

 في رشتلا نس كالا مكحب انج نمئظح ةرهما كتك-اهةهجىلا لصوا مانا .

 فوناص نم كانه هلانام”ىدلحرشو .فيطاتلا ةراهنو ةد_عاسملاةياهندللبضحو ٠

 نءنيتعركص نيسرذ ف. زشا|5ةرطنماضيأ ”ىلالصوأو .داعسالاوتافثلالا

 ممم_مىلانعم نم هوقيدنأ اع جياهتبالاو زو رمسلا نم ىل طاحاف دايحلاتانفاصلا

 ناسالاهفصو فرصقيام مكمدق مو دقب ةنيغسلا كلت فيرشت نم هي ممْركست اماهسالو

 لاجمل صسقند الو ريبعتلا قاطنهنعقيسضدو .نايبلاناشبهفي ر«ةنعرصقيو

 ىلايالاومارالاتماذاماهاقباو ىلاوعلا مهلا كلت هللا ركسدف رب رلاوزب رقنتلا

 تلقل!لومهلازالو ةيفاوىلاعت هللانهةعنو ةيفاعو ةدصىقمللا دمح به لا اذهو

 ايظاو» دادولا وةالاومللا قدص ىلعاظفادع مكيلعءائثلابناسالا لوغشم مكيلا ةدوملاب

 ماودلاىلعنيفرطلا نيب كلذ ل_ىتي نأوج رااو دادتالا دب هو أفا ضملا سدح ىل-ع

 مالسلاو ةراشالانيهر وهف بناملا اذهن مزلاملكو

 م ةيويدخلا ةريضملا نمنامرف هبتكا موال ظ
 ةاضقلا ةفاكىلااءاطخ هتءباتموهلاثةءا بدا ولا هةءاطمزاالانامرفلا اذهردصدق ظ

 نيم دخلاوذهلاوعاشملاو نينواعملا رئاسو ماسقالاراظنونينواهملاو ماكسحلاو

 انلعجانتا مكحيلااذهانمأل وصوب مكيدلابواعمنكيل . مهردقديزا ذك ةيريد؟
 اولثتماف ةيورلانس>وةةادصلاو ةيلهالا نمهيفءانيأرامل مكيلعارب دمانالف

 انتافتلاةداب باو زوفتل ةيربدمالاغشءاداباوردابو ةيغرملا لوصالا ىلع هىهاو

 نمءالاىلوأو لوسرلا اوءيطأو هللا اوعيطأ ىلاعت ةلوق متاعدقو مكنءاناض رو مكمل

 دق هبلعةيريدملاءذهةرادانس>-ىفلوعملا  هيلاامؤا اريدملا امم [تنأو .مكسن

 ذدايعلاةحارو دال_لاةرامعو داشرلا ل ي_دعابتاو .دادسل اوربلا ىفانتبغر»

 انتهاركو هلهأو لدعالا:ةبعمو .ناقلبلاو ىرقلا عيجبف نام'الاو نمالاءاولرشن

 لالجلا ىذةءيدومهنبذلا ةبربلالاسن دو ةيعرلا ةنهاقرب انغغشو هلعفولظان
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 ' نيسبملا رتصنلاب ةروكشنم هتيولأو نيكبتلاو زعلارةر وعمه ةيدناتلازالو لاضفاو

 تركدشو ىلامآ نويع هتعلاطعت رقو ىلاعلا وكف رشم دورول تءظس دقف دعنو
 هنا نسحي مركت اب تطيثغاو هثادهاب ماوطتامبمتر رسو هئادباب ّملضفتاا

 "ىلع ىلاعت هللا معن نم ”ىدلددتاعةثئهتلاو هنايثب ديبشتو يذقلارولا درك أت نم

 ىناو اذه خاوملاةرسمو نا رةلاةيغنو رطاوذلاةعس4؛و رظاونلا ةهزنناكف

 حتادمنم رشنأو عاملا ىلعب رطأخدانسالاإ هتممك العشي داسأ عمم !تلزام

 0 اهانمو سفنلا ةونغ تدوم ةةعاو عامسالاوءاوفالا هي رطعتت ام مكصد_ءامحم

 هس

 . ررغو ةيماسلاكتلئامث نسا هع نمعاشدفف اهادمةي اهنو لام”الا ةياغاكست افاصمو

 أ  مماقهاو ةفيرشلاةعبريشلا صاب كما قو ةيفانلا كلث اضف لئالجو ةمعركلا مك ايأ نع

 مادخالامادقأ ىلع مايقلاو: دارغلا نيب لدعل!عاز ًارشنو ةفينملا إلا هذه ذيبأتب

 7١ اهرافسأ ىفنايكر لاهبتراسو اهراس فرامسا١هتلقانتام داذسلا هانم ىف

 تحصاىتح اهرافسإىفةيحاضلاس هلال جأو اهرافسأى ماي "الات دلو

 >> ةئاقلاةفئاطلاىف دراولاثيدحلافادصمراصو هالحيةيلاح هالعن ةيه اتم ىلامألا

 ١  ماناللو ادد_هوةوقنيدللو ادضعوادعاس مال ساللهسامك اهقباف اف هلباسمأ ىلع

 : انفو ” 00 ال دضق انيلمو خياط مادإو اروعم وادامع ىتءللو اد:سوانكر

 0 "الاوان دلاو نيدلا ىف هب انعو هنوعب مكاي و

 ظ : 0 «*« رابجزناطل سل ب بتكو#

 ' ' رادك لان م ىلانعت هللا اهناص رابحنزةريزحناطلس مخفملاناطلسلاو مظعملاكللا
 0 ةيحو هانعموهظفل ةرحلا قدص نءرب#ءاننو هانس ةدوملا صالخ إ نعرف مالس

 | ١ ةصالخ ةرض-ىلا .لئابهثلاتام.ناحلايذا كستتو لقاح اهتامف, ك سمت
 ا

 ١ ىل-عمانالا تاملكت قفتاو هلابقإ رون. ماي الا تامفص تق رش | نم ايدلاونيدلا

0 

 نيعناسناو اياعلاوكللارخذم مراكملاولئاضفلاع وبنيو مراك الأدجامالا

 اماكن رباثملاداوعاهدو>وب تفرتو رظاونلا هدوعس ترقو هلالخركش
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 / سرح .هالسءأ هيلازاشملا .مقملالادعالادعسالا مرك الال جالا رضاونلانوصغلا

 ل 'نويغو ةمءانهيداون قفدعسلا حاب رو ةممايهيلاع؟كللاروغت تلازالو هالعهنبا

 بوطخلا
 ظ
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 كلت نس انع ىلع ءانتو ضالالا هقفارثو بدلا هبت ءاعالفاريمقت نك[ ملى

 لكةلممد- تأ رهازلارطاخعا كلذ نءلاؤسو ضاضخالار سالب وا لث اتمدلا

 ىَبَح دادولا ل اءرنن داؤقلا هبنثهطناملآصتا لم“ الاو رذا فلك عت شاودراو

 و اذرلا مافن اتتكحلا اذهىفكوق دارا ة:اغكلذ داغلا 21 ىضذقني

 اهلوصوةءرشلاريىتلا تتكتلا لاا فبا فج اثبللا لامع سا نم نازل ىلا س ىف ناكام

 هن اددخ اوتهعضلبةف1*الا ةضاخ ماها ىف اوفر عانس ات !ن[كلذو ةك.هبلا ةنكمالا ىلا

 اولا نيباعاربا اوتترة_ضاتاللا نالت هننفةتباوق اهون هدماوأتر عوام :غدسغلا اذاهل

 اولاكو هنكل أ ىتخ هيف دوف راما رب لجل ا وذتقاودا دغب و مأشلاونريضك ةدعابتملا

 ةحلان ف ةوقاغ ب اتكلا اولتطو/ن أ اودارأ اذافكيلئانىلا جرب كض ءاج نواقنب
 خاج ىف هثوقاعي واهجرب ىلا هلوضو لت ع هنمنتكلاذخال نوةظوملاءاةاةءقأةواشراو

 ناكودنؤبلل رك مال نمز فد دق !ىلا ناتكلا لشي ناكف ا ذكهو رش الاب ريل |ماجع

 اذه اةنامز ىفمريغ ن غوت هع ىنغأو خم ا لئاصالا نم ناكو غدحتو ءاسث رد نا وباكءاهدلل

 ةيضرالا ةوكل ىلع ةكرتشتر اك ىذلا بوث: ن1! ثلا كلذ ىلعدو دمملا كل كاكلذ

 باك نءاباو“ةبا وندخل |ًةرضتلا نم برغم ا ناطلشل كوول

 هتامزاةقرشملاذ كلا غلاطمردنو اًئاغلاو كلم ارخخاغمةرغو اين دلاونيدلارظاؤتةرق

 ماو .ىيةلتانيدلا مات مئاقلا هثال ايةثانفأةةروملادجملاعمادعرخذو هئالالب
 هللاعم دذحمول د_ءلاءاول عقار و هم ضمور مو ظلا لظ ىحام فيما كلملا ىج

 مظعملا كاملا ا.”الاؤتاوتتلا هال- < ىهايتت نمو .ى مالا قرشلا ة-ءانهةؤراذ

 ةظوذح ةيدبالاةباعرلاةفؤذعمتمااد' ةيبرتملاراي دلائ نينا اريهأ مخقملاناظلسلا

 ةأيهانتم رئانالاداوعأ تحنربالو ةيدعقلا ةئاتعلا نيءبةظوطم ةيدحئالا ةيااقولاب

 لال[ لع ةئلا هتددقتاازالو ميدقلاة دمع ةيلاسزنا غااذا هوا م يلا همساب ١

 ظ 0 ا
 ٌكسَمن .م ةيعذأو ميظعتلاو و لددحتلا قوص عمضسي و ميوكتل ادي عبتتسي مالس ا

 ماقملا كلذل دوي لوبقلاوابضلاة«فناهبك سةث ةينتةينئأو لوذقلاوةباجالا لاي ذاب ٠
 لضفدهعمو لابقإولؤبقدر وم هللا ءاذقأ عشمالازتع “الا ىلغالا ىجلاو عفرالا 1

 ىلا "ا



 وينر
 امثاقوا ىف ةطضأا قوق لمدهفب او« ن كلو هتيعرن علؤس عارلكوعا راكساك
 75 رك وفتو كيلعانراظنأ ر س> موديل اهتالاسنسحأ ىلءلاغشالاعيهبةيؤ رو
 هبضو٠ةقفلاذ# نهرذحاو هبرعاو كلذ عا كيلا اًمتاؤثلا

 ( مهضعيل هتك امو)

 ىلعءانو هريبعت فطل داؤفلا صال !نعربخيو ه ريع برطرا دولا نعريعي مالس
 ' تامفنب لئاجلاىهابت ةيمبةيقو لئامثلاتاسمسن نمقرأ لئاعشل اكلت نساعم
 . رهازلاجا زاانع لاؤسو اهدارواريخ ةءسلالا| تاه ةيضرم ةيعدأو اهدار وأ

 "١ص ىلعديزب 8 اهواقب مايالا ىد« ىلع لصتيةمعن لحم تلزالا ر هاسيلا رطاخلا ةدصو

 الام . الا حاب رو مساون كيلا لابق الار وءُث ي>ربالو اهٌوانمماوعالاو روهشلا
 در اسنم ىلاعملاو 107 الحية داقمىلارالاو مارالا تكسفناالو مساوب ميدل
 5 ظ نيمآ اهدايج مك اجةخاسلا
 ١ ' ىلع ىسأتلا نمو قاروالا مك اهىلا لجن ع فعضتام قاوشالا نمىينافدعب و
 ” ناس ]هفصو نعرصقدام مكا.عراؤأ ةءااطمىلا فهلثلاو مك ايدل نم هتمرحام
 | هل معلش الو ةرايعلاقاطث هنع ىت.ضيو  ةعارباا ناب هغصو نودرصصقي و ةعاربلا

 ١ . الالالا ف ىكرام ىلء*الامكر َرك-ةرونو ىلحالا كريم ناو ةراشالاناديم
 الام ”الاانغلي دق هللادم_< اناف .لائلاب اضفت ناو ةلاسقملا ىفةلاطالانعىن-غي و
 0 دبعو مكيلع نول و مكيلانوقاةثم لكلاو لاحنس>و ةيفاعو ةع ىف عيجلاو
 ١ اضدأو كيدي لبقي ىركس ةهلئا
 - جاتحالو لئاسرلا ماجلةن نع ف ءضت مك ايعروف ءالتجاو مكايقلىلا قوشلا

 | ملاقيوعتد نيعأ !امكب ٌرقيو نيل ةةقش ىوطد هللا لئالدلاو يبل هتاثا ف
 ا ' انيعاّرنأو هفلأتو هفرعتاسفنارسف ميركلامكطخدرود-ةو مكئاقل يطو

 | دس قباسأناىركسفار طءو ىرطاذع يىىناححدقو هذوشةتو همقرتت لازتال

 - قوة-نم ةبجاولا ضورفلا ضعب اهب ىضتأو داعباا معاولامفوك_شاةلاسرب ىالومو

 مذهب ئدالاو ةليضفلا كلدل ىب اسلاوه ىديسنوكي ناالا هللا نأ ن كسلو دادولا

 ىلع هلضف: يئاجف طرفملاو هلوطت ينج قرصقملانوك اناو ةليجلا ةمركملا

 '" فلآ
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 اذا لازيال هءانبا كلم فد _طعضؤ“ هءاقب هللا مادأزب زعلاىرن ةعراب ناتو أ

 ةيلاخلا ريمعالا اهيدتىلع هثلوادتامدعب . ةيلاعلاةب زملاكلتب ىويدلا رانجلا اذه أ]
 ليجاملالا ةلواطتملاممحلاامبجرت نعترصقو ةلواذتملا ىدي*الاا مطاعتنودتاءشو ||

 ةماعلاو ةداغا عفنلاو ريخلاس حنه ىياسلاهعيطةيلتلءجو مب ركلاهنانجهيلع | |

 نءهاندفتس ا اهنااندرأوا نو ةةاسلاملا ديم ناطوالا هذه مدقت فلذبو ظ

 لك اندحول روزيملامالااذهل روذحلاوسناإلاو رويملاو ظلاو رورساا]]

 مهلا كل ًاستف ماقملا اذهىحءافيارعةرصقمةعارب لكو مارا نر ع ةرضاقةراسع

 كيهوت:سثو ادمىلا رهتدالو ادمرسادب أ قبياكلمو ادءلاىبءارضن ني:مواارعمال

 ارورسم هلابفاءاوديهيفنعتةب رعلوط مظالاانةم1٠ىو و مركالاازيزعل |

 رذبلا ىو هداطتيلام نال وجب هلام ةعحصو هلامآ غولبو هلاعأ حاب ١

 هلاك ةل ف
 #« ظفادك ب ص:نامرفةر وص هبتك امو ظ

 .ءانعلاو ماكملا ىلا اياطخ .عارتالاولوبقلا هلم جاولا عاطملانامرفلا اذ_هردص

 نينطوتا|ىلا هالاموعو نادليلا«امموددمملاوهودولاو نايعالاو ةاضقلاو '

 هنا مكيلار وشناااذهلوصوب ميدل ايولعم نكيل نادو-!!تاهحياذك ةظفادعف .

 دادعتسالاوةياردلا م هيفءانمموتامل مكيلعاظف ام نالف بيصنتامتداراتضئقادق ٠

 اواثتءاف داهتجالادب ضو: طسمارومأىفةمواالذنو داشرلاقرطوق كول_ لاو |
 مكبيلعهب دوعاهفاردمتجاو هيهازاوباتجاو ةطدملاط اص فردصت ىتاا هسهاوأ '

 اوعيطأوهللا اوعسيطأىلاعت هلوقباولعاو ة.هافرلا س>اولان:) ةيرامعلادب شه ١

 ' تذأو متءاناضرو مكيلأ |. :تافثلا ةداي زب .اوزوفتل مم نعالا ىف وأو لوسرلا 1

 عسيج ريخلالوض>و .ةيندملاةرئادعاستابفغشلا نما ني دلامتلعدق ظفاحملا اهيأ ١

 دال_بلانيدقو ليسلانيمأتو دايعلاة>ارماودىلا لملاو ةءنطو اراب دلاهذهلهأ 1

 مدو كلاملان نجا ةظفاحملاهذهلاغشاةراد إى كلساو . كلذلمزلبامةياعربكيلعف ٠١
 هتمالمالسلاهيلعهاوقيلارظناو فادالا ولظاا نءرذحاو فامتالاولدءلا ىلع ١



 ظ «/7174)+
 لئابهثلا كلت نسج نمتزافت_باةينمةينثاو لئاعألا تا مسناوفطا تالعتةسموب

 ] اهانويلالطظن دثف'الاءاجن افؤفترو ,اهان:سةدوإ اءاسرا ىف ”ال الت, ةيهزتا. ماتو

 ةمملا ةءاه جاتو مصاول دب اةورذةرضحمملا ىدمتوفدقأو ىدابتو مدع

 هييءاضاىذلارخافماردب ؛ا.اهارد4#|ةيلخو ايندلاةةسح خذابلافرشلاو

 مراك الا ياسو ىلاوع!!ممحلا بر اهي رايسدي يدتهاىذلارث امارانمو اهيسازن

 مادأو , هتعس#: هللاسرح يلاعاوؤدما#لاةئيزو ىلاااومايالا ةعسهن و ىلاعالا

 عم مماوبهدوج ولام "الار وغثتلازالو هاباعريعر و هاجس نحو هتعسمب

 ماو هدوفو لابقالا

 الا الو م رك-تلانمهل يبني اسمي هتيقلتو ميرا ىلا لدودقفدعبو

 ةغالب ه«بضو رهسزنمتءاةداو احارشناردصلاو اهاهقراسفنااو ة هرمدوم بلقلاو

 ا

 ظ هتارايع تاعارب ند تفغتفاز اهموقترذ.أ ةحاصق»اع“و اهموحترهزأ

 ْ تركش تافتلالاعيدبو ىلا لدم لان سح نءووب ل اايع تارييملادب م ةقئافلا
 ا

 ١

 نيمآ هباسحا كيلعو انءلعميدينأ هناكسهيلالمتينوهلاسنف ةيفاوتلا

 ا (معنلالوادرعضا !لهأنممدقت ةلاةمةر ود بتكو)

 نط ا كئايفمأدقع ةطساوو درعا كعيآ

 ةنلامذمباولعا لب وتو ملال ااهز رب زعلت يلاريصءةثارولد وجتنم نيملاعلا

 تدتماو انثيلأ هيت هلا ؛اطئئاذهو معالالضفلاو معنلا لئالج يربكلا

 انرهاوظا اع ت لذ ان رارسهءاعتاوشاو انرطاوخهيبتاءةماو اننمعأهراظنأىلا

 أكلت ىلع بترتبابجاناعو اهسمأ يلو وةديعسلاا اننا طوإالا يح طرق نمالا كاذامو

 .ايعربق عافتراو اهريصض عانتماو اهري.خعاست |نمراي دلا ّللبهاة دس خاةغبلا

 1 تاجردفا ميقرت رتو نكة'اومدقتلا فاسدامتو اهرغ ةداهانغنايسسأ لاكستساو

 , |ةمفا: تار نمكلؤريغىلا .اهناك-سةيهافرو اسهنادلب ةيروممو نّدقلان يح
 | نساممو

 /قراف» ىلع دودممل اكل ظو نيمالاكلوسر ةفراخو ني-دمؤا اريمأ ةرضح هئمحلاام
' 
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 م-ععابطهله موق ريثكلاوليلقلابلالخالاو ريصقتلاو روصقللاب وسنمناكلو |
 . وهف كازدأامو نال امأ لالا مهل لعفولو لاي ممضرت اذ نم مهعاضوا كلتو |

 ناك او نوكحلاىزخو نامزلاةعضفو كارئالاو برعلازاعو كارشأالا كرش |
 ١ ةفيجلانءنثنأةريسو ةفيثك ةر وص

 هلك [أتاكلافاعلع و ىلع * بلك هبت مروأهجو و ] ٠
 نمدشمأ سارلا ىلع مالكو ةجاجدلان ملضال فعو ةءاعلا نم عيب« أقالخأو ا

 ةيمعو نونذلاب ون ذوهف ناهذ'الاهتأمق: ناذ"الاهتعرتاذا سارضالاعلق
 ريثو سنءالا ةفآو سفنلاةنيلبو رسطاوخلاىذأو رظاونلاىذقو نويعلا
 مهتداسأل مهتدايقي و مهزاحابال مهزاع باو. د3 موق نموهو سذالاو للا
 م-هلامآ مهغلب الو مهلارهللا معئالف لئاضفلااللوضفلابو لئاسمثلاءاللومالأب و
 ظ اليم ةياوكللالو الحأ ةعئالاوسلفا
 :ماوقأىلع تس ةساامب.ز « نك-اوباعتالهفلأ معن 0

 :مالاسالا ةيسجب راؤنالوال + نالفدجو ىنغلا قليل
 مالغلاوافةلاوهجولاونوذ #* ربااو ةمامملاو بولا سو

 ساطرقو مهنا ناب هتعطق نمز ىلع فوسأ ىفاو ماغطلاءالؤهىف مالكلالاط دقو
 نكلو لوضفلااذه لوصف ىف: لوذملا ل يظاناديرالت نك امو مهئاسم“ابهتستد

 له اموباذهدقي مهرك ذأ نلف امودنجراترذندقو لوطن اف“ الا
 نم كلىدنءف داعبلانعالنم داؤفلافامىوكس كثبأو دادولا رك ذ كحراطأ
 هيسشبالو ديلا هنلبيالف  حراوجلاكلمو جئاوجلا المام دج ولاوقوشلاو دول

 كراع هتمن يو كم انن هرعسنام تدك“ و كيب اعرنس> ميدي هظااف دهعلال

 مارااتاياغكغلبي و ماودلا
 . (ةي ويدخلا ةرضحلا فرط نه طقدمم ماها ىلا قكو) 7 :٠

 عب رلا علخ نم اهملعشعلخو اهف راطم لويذ سئ ادسل | انملع تدهن ةضو رام
 نيح ميسنلاحاو رأه-تءدو:سااءاهحاودأ اما ع ىثت تاظف اهفئارط نام
 ةيمتنسم ' ىهشأ الو فطلأالو ىهباالونسحأب : ميهثلاةرطاعلايذ ظ
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 نوكتل كيلا ناك ىطد|داو هاهو ةهاهفلاو"ىلاعوبنب و ةهالبلا عومتجمو

 3 هرخافتو معلاب لجرلا اذ_هرهااظت ردق تفرع دف كيدلةزب وةدج تاقام ىلع

 . ىتءمو .ذرابظفلو لطءواطخو للز نما مبامىرتسو .موفلاةدو+و نهذلاةّدحب
 1 حرش صيم:ةلادهاهمىددىف ناكدقو دماخممرو دسأو ب.كسص رثو دماس

 السوجال هتال_مضءبمهنىفهتلأسو هتاقروضءبهثاوانف صرخطتلا دهاوش
 1 تحدم نا دود همهفام بنكي نأ هبت دوج مث هرحيو هرجل اراهظا نك-او هسعأب

 «ىألعتل هراكفأسواسوو هراظنا سى نا رغب فحتأ نأ ديرأ تذكو ههونامهل

 فو لاقامةياتك عع”! هناالا لاغبلا كصرتريج ىأو لاجربايث ىفلافطا

 0 مولا ل هبارتأو نالفاما ةراغملاس لءةلالدلا فى 4 ةيافك هةعقر

 ربكيف ةضراعتم لاعذاو: ةضقان:«لاو>ا مان*الاةثودحأو ماي'الا ةي وعأ

 " .سفنو بارتلات لاو ءاناافتسأو ءايملاىف ناو رفنو زحعو رقفو

 اومالم_-معتدغابستناو اويضغممتضرأناو اوبذكمهتةدصنا بادككاقوف

 نولقو ضيبهوجو دوسأدولج ف بالك ازاءواومثسم-مممَتِن رقتناو اولذعو
 ةدقتنم نويبع ةريغص مم د ة: سما ةريب كسحو ةريبك مه راع ةيسلا ةريغص دوس

 لوجو ١ ةطب منولقو ةوماسحأو  دادث ةدئفار دا دحة:سلاو ٌءدقتم نولقو

 1 تاءايدقو ةناندمهدسنعءواملاو ةنايخ ممداصمتلا ةضي رعىواعدولب وط

 ٠ مهتافاعو فذعلاو ىطالايمهتاباقو ىدهشو ىّرم مهتءنجاو ى دودج مهماض سم ىف

 ارو ريشو اركمو' اروقنواوتعو اروجفالااودازا.ك ديباوالف فرعلاو ركنلاب

 ” مهتيدنو ىونوىت-ارنعدلتردهو ىوبوىتليلمهيلعت فقو ولو  ارورغواربكو
 7 نم تغلبامل ىممقبةسيفاعلان م مهترث آو ىعم>نممهتعطا مث ىوقوقريشعي

 7 ليربج ممبحاصولو لب . اهاضتةممهعز ىلع موهةوقج نم تدّدأ الو : اهاضرمهسوفن

 ١" مظنو ليدنقفف مهلا س مثلا لزنأو ليدنم ىفةنطنا معادهأو لذ زختلابموبطاخو

 ١ لعجو اديبعمه نمللاو سنالاريصو ادوربت را ن مم ىشو :ادوقع مودا مهل

 ١ ناك اممهريخو .ضرالاوءامملاب ,غىلعمهلطأو ادوذج كلذدعب مه ةكمالملا

 |  اموامالا مهيدلىسمأإلو .انومذمالا مهد:ءعصا امل ضرعلا موي ىلا, نوكسي امو

 ! ناكلر
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 ةحاصفلا دةتمتو اهالعغليم ةغالبيلادتء٠:تناكو لوصقلاو باوبالا كلتو

 مركو فرشو لسو هيلع هللا ىلع مركالا هيبن ام هللا ثعب مث اهالح نسا دع نم
 قنزاو ةغالسبلاتاجر د ىلعا ىف انآرقه-.لعلزناو اناساهصذواو . انام اودكذا
 اودادزاف هنايبباودستفاو هنآرقياو :ةءاخ ةغا_ هل !نسح ىلةعارجلا تاقيلع

 ثبطقتو .مهباس:|شظان+خ انا ىلا نسملانانولا ىفاهسوتو نسالا فةطسإ

 مهتنكما كيلو ميت انتلتناو مهتةمتضقناو .مهتلودتضرقناو مهبايسا

 ةغارب ون ةفي رشلاةءي رثلارادم ىهىتلا ةفينملا :ةالامذهم وع بهذتنأ ف يدنو

 ةاده مالعالا :ئ*الااهظفحل هللا ضيفغ  مدآ اونيهبتماكت نايل عرباو .ملاعلا

 نونفلاكلتاوفيصو اهدعاوساودثو .اهدلؤاوقاوبترغ مالسالاةاهر و مان"الا

 ملكستلاو برعلاةهانم بر'الاليمستل ةديفلا بنكلاهذهاونلاو ةديدعلا

 نضفِتلاو مهتادميم ةءسىلع مهتايبىفمهتاراممو مهنامزأد سعب ىلع مسهئاساب
 نيب كاذىلع لهاا رتساو. مايقملا ىذتقءسس> ىلعهغوصو مالكا ب يلابيا ىف

 قلخلاو مؤللا الا اذه فاد ناىلا .ماوءالاوماي' الاهيلعتاوادتو. مانأالا

 دصاقل ةياغاهدعب سول دضا.ة«لئاسولا كلناونظف مثلا ل.جلاو مومذملا

 مو اهدنعاونةوذ اهتاءاكبدبعتلاب ىفتكيو اهتاذلدصق:يةكلاوذءاوبسحو
 أيبئرثنلاومظالا اولعجو اي رهظمهءاروبد'الا اوذذتاو اهدعباي ل اهوزوادقي
 اهداتعا ىتلاذهريغ بانك, ىلتياوا اهداراةجايجلةءةريهدحإب نكاذاف ايرف

 .٠ ناف بئاعلامهفلاو يناغاانهذلاو صخضافلان لاو جضاولا طلغلا نعل ستإلف

 ليخالو . نادلا كاذلهانمنفناملاق هطقس ضءبه_تةفرعو هطلغ ىلعمتغقو

 مان الاعاجذأا يف نيانلانمدج اانقيسال ساركلاموغل نم اغا ناورلا اذه

 مولبعلا ثإِبَل ىنعم ”ىاو سارلاعج وب ريغ ساركياذاةدئاف يا ماثللا مالا ايو ا

 فيوم اب عمبصي اذامو مارملا نعبر عيال نم بأ رعالا عفني اذامو موقاحلا ةءسريغ

 ىناءإإو نورعشنالموق نءضورعلا ىنغي اذامو مالكلابيلاسأ يف فرصتيالنم

 هاب ضعبا ناويدلا ف مهد |ينراز دقو. نو رث:يإلو زومظنيال موق ن٠ نايبلاو َ ظ

 ةعانشملا لاثمتو ةعاقزلا جذوغأ هتعقواذاف. هنانب طخ ةجاسلياريثك ةعق رىفاطعاو ٠
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 مثهنااترع اهلممدوقو اههضأرقو اهصق تك نان اهرابعأو اهءئاقو نم

 نوعدنامونوت انام مهلانك رتو نوغّديان مويلااغسو مهفلامعطقاذو ملغ فرع
 هلاغلقو هلاسانفرع ةبقعلا فض ازا بققوو ةيقراكترانأو

 رفظةمالةالرابخمسل + اهافساماس دما ميا

 ور#بالظءاءهلا ف تقحلأ + واؤكو ميناس ندد تنلاغعا

 " نانو ما.شهنبال طفلا رقي سردلاف.هدحاىلع سءالا,ترصدتو
 ' ١ كوةررقي قاوقلاو ضورءلاىلعف .قاكللا سردنرخ”ابثزيصو._ ماوعلا

 ظ نمدلاواولالطانيب + نيكباومهراد رغفق

 " همطل ءانعمروهظو هانبمةلوهسعم ىنعمهلفرعءالو انزوهلءاقأامكلب روالق

 ” اذهب فانغرعاشلاناكم_الا كنا كس تلقذ . ىيدتالا قي زتهت صو مشوا! مطح

 ١ قرجامو سو ردلاو غلا ىلءءا|كبا اء ىف هاف ماقملا اذذ موق اىنالعو مالكلا

 ٠ ضورغلاو هباواوفرضلاو هبارعاو وهلا اذهاموقاي سوررن ءهذت أعم ىلع

 . هدهاوشو عنيدبلاو هدئارذونايبلاو هريخوهواشناو ىناسعملاو. هرحاوهتازواو
 ١ ةلوولاتاوصالاو ةلوهأللاسو ردناو ةلو#ارافسالاو ةعوضوملا مولعلاهذهو

 '"ىزنالمث لوقاهلصالافّنأو ركبلالاخلاتةو و روديز زنط ةفرعم در
 "7 لصولاو لصفلاو مظني يك لعب الم ليعاةمناوعقنم .ليوطلاو لنهحام

 امم سانجلاو ةيروتلاو نادتامول سلو زانجلاو :ةرةرللاو لدعقالولصاالو

 ليلا نوكيو نونملانينافانم نوتفلاك1:نوكمتهللاواذا .ساقيالو ظفحي
 'الطااماوسوو الطاعاسوهو اطقاسالغشو اطراطالع .اهاعلاقالاو اهلا

 ظ || سام 000 0000 تاب أ افومشاو نوكيو

 ' ا لأ ولاا ناتو تمظنو ترثناك اني 0

 . قلاده ماكنت اهناك٠ىل .رعلا نآر ةلاو ىلا انديس ف رشو اهئاعل ةعاصخلا

 | نه ةيليمهلاةءهسلاو ةنامالا ةرطقلا ىلع ةئاعلا

 : ١١ كلنو

| 
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 ثيحىلاعث هنمهوح رئاك ىلءأو هماي أهلا ناطأ كب ى :ركف هللادبع ناذهةءالع

 ١ وبهذي نأ نا اوخالا ةعهصنت نءهيلع لهشام هلق أسامترّدصهب واخ هماسقة ناك

 دقاؤوكحيف لماخعسيضو لكدعاةءاهباودعقبالو . لضافالا ب هاذ ءموبسفناي

 لاؤسو ةي باو هناوخا ضءبل ستك ام نوملا لزانءاهولزتأو نودلاباملاوذر
 ديدستلاوذي.ةةلاو ديوستلاو ضستلاو .رتافدلان هونم رتافنهذلاو تبتك لاق

 سفنلاو .اهتاقوةيهاملاو اهترتفوةمهلاو اهترثكوةجرتااو ديدشتلاو ذيبقتلاو

 دعو سمالاب و. ثيزلاوءاملا نةىثبالو تيبلاةرجأ ئكحيال ىبتازو .اهتلذو
 ديزافةداي زتاص>ولهناىلع ةداعلا لعل مصالابمولارذقعاو ةدايزلاب ليك ولا

 ةدددتملاغشأو  ةدامتمسوفنو ةدد.:.لاو-ا ىهالاهللو سهزلارخآىلا ورءو

 تاقوقارغلالاامو قافرو .ناليغنالو ناوتنأوداو '
 رذاعىلامو خا ىهىت>و + رداغرهدلاو ريصلاى اعأ م ىلا ظ

 , ٠ يخاونلا ماظعلا ل تقزا ثا + قد اظءوكحشأ ىتنأولو

 راعشب رهاظتي و هلهأو لال بستنينم ناسينينايهو .نالذونالقنعتاأسو .

 اهبامىلعنويعو لصأ:تو ف براوشو .لوطت ومظعت ةيمطب للا ناك ولو هلضف

 مكحو لذسوفايناماءطو لذرت ىت> مظعن ةءامعو لدءكت صمرؤ صنم

 رهظي كاوسو لقثئتومعفت ةظفحمو لقنتو صقت ةفارخشي داحأو ليسو عشوب

 هلابتو: مالكا فق دشتب مث ةفرطب ءجلا نمجب ري باكو هفصت ةماعلا نم

 سرد ترض ناسنالا لوقب مث ماطخلاىلعصرحو ماهفالافمْسغتو مارملا ف

 نءملعامهف: نامزلا نمةنساذك معلا ف تيضقو ناسالاب هظفل نم ثءممو  نالف

 م-ولاه تال"الا,ذهريغإءالناكناو ءارضالا هتلظا نمهةفاو .ءاريغلا هتافأ ||
 حورشو . ةدودعم بك ىفرملا لذرأ اوضق مهنا مالا ةداغ تالاسملا هذهىوس ||

 الواهتواوادتيو اهنوركخحيالوامتوررقب و اهتوزدنالوامورركيمهو ةدوجو٠|]
 رهظيىذلاو اهيبنىضأواريقف خصال . اهيفرسعلا اذه ىرا سف رصوأو ا :
 ةدوهدم ةدجارل نر دكست ةدق ربمهدحا ضو نا مس وانشبامةمالعو ميم

 ئيشو .انهراعشاو برغل مالك ضب هيفا ةدودعملا بنك هرفياك م |

 ِس 46



 نفل
 نافسالا نه تز رباذا فويسلا نم ىذماو نال زغلانويع نم ردم ىهىثلا هيناعم

 مكوةرطاملاض راوعلاكا_ مثال دودولا تانجو ىلع ةفطاع ىهىتلا هلئاضف غادصاو

 اذائذلاهدوحادنو دودحخ نمءادعالاب واق ىفاطمكو فااسنماهرك ذدنع تسنأ

  قثعو هارانثو بيذعلاركذاناسنا ىذلا همظن ةوالسو هافشهدنعدجو بزاشل اه هاج

 . تاماشرهدلاديج ىلع تدغىئنااهفاصواو تاغنلالا عيدبلا نم تقلأىتلا همراكم
 " ناريغنم ديازتملا هتحارمركبرقفلا ىعتانع"فك تانسحلابهتاثيس تلّدبت ىتح

 ١ هذهلوبقىلالينلاراشاف . هعئانصي ضرفي حي هيداي أتاباثدهشو دعاس لاقي
 | هنمطافمكو ىفكملاهشل ادالب ىفهبكوامملا لزي ملىذلا هنيعادنهللذ هءياصإ, ٌةداهشلا

 1 . راصف بولقلا هتب ع ىلع تابج قوبردةاؤعارذلاو عابلاب هيفوثنادهجولمنلا بلق

 ' كرف نئاجلكىاهبقانمت راشامل حراوجلاهيلاتن>و نطابلكىقارق اظهبح

 1 َْع ركسلا ندسبلل ميعت ىلاعت هللا ءاشنا ىف ىتدلاهتيعدأدسعب ىهنو نكحاسلك

 ا لك-لاهبو ناس اروص ىلع قطانملاكىهىتلا هتدنثاو جازملا كلذ فيطاللا دتءاو
 ا هبلق طسوىف تنكساو ىونلافادراه.لع تاقاثتنمقاوشا .جابتبارطاخ

 ا  كلولمملارصحولو هذق ف داز هنكلو هدذح ىف داز ىذلا هفمسإ عاطقنالا دقو ىوجلا

 " ريصلابباةلادعيوقو ةئاقدعست ممادقالا لييقت ىلا قايتشالا نمدعبلا هيلا قاسام

 | لعتج نالاق ةئالا نسح هللا لأسدف بوق رعد .عاوم ن عر عكص ركذا نكلو

 ' ىلعو عابطلا ميلس هنمرفنيو عامسالاءاوفأ هيئامالاردقلا | ذه نم ىتءب مو كلذرثأ

 ” ناهمركوهنع :لفاغتملا ل هاجلان.ةمالسلا هللا لاسنو لصاحلا ةيايصد خف لاح لك

 . روصعلا ىوذءاشنا نمكلءانلقنام لمأتلا ىت>المأتمتأرقاذا ىلاعت هّللاءاش

 . ىلا قيفوتل 35 كلش اذاوءاشنالا فس انلا ىه اذمفالتخا فيك ت ف رعةيلاتتملا
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 ١ ١ .اءاشناللةيعادكتءد اذا مهءاهفا قفاونوكتقو ىتبلاو>١ سانت ةقي رطرايتخا

 م هوجو نةلوجب هجو لكىلا كد شرياليلد هذ تت نا كل ىقبنبهاراامعقن اواذه عوتصملا
  لءأت ىذلا كل ةقولةب_ساسنا ا ةيعانصلا ةب تكل |تتكت ناابف لواحت ىلا نونفلا

 . مالا اشنمهعفن مواعك نمد وعب امروهظي مهفا رت- ءاوكتعءلدأاض رق شعت نا

 5 تقللا اذهيدرفنيإلو ناعيدب هلناكمل :تامزلا هبمد_ةةول ىذملا تقولا باص لبللا
| 

 ل“  ةءالع
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 توجرجاإم ىكدقو اهفصدقنلا بيب اهب 0 نيعب ةميحرلا نم ايوملارظنيو
 بلع نما يلااليدس هلددجلالا ةداجلا مذه كولمملا كلب هيلو نيباايفومس

 دئاعبرمإمللا ذه صنم نال بتِعطق يذلا فيعضل ا هيلق دوعبو . دراوملاكلت ٠
 ١ ”رحلا هديك لصعو مادإلاة لج نم ةيلاعلا باوب الاّدعاذا ا دوعسدبعلارب ريصت و

 كوالل ل همجل هيدي نيب لوثملا برقي نجىلاسعت هللاو مالسودرب ىبرغلا مييخلا كلْذِنِم

 ةدح نبا كح ىلاعت هللا ءاش نا همر كسصو هاجب ماتا نيس نيبلا نم صلتلا دعب

 ةيدادغبلا ةماقملا ىلا ل_صوالف يرب رحلات اماقمضراعي دارا لضاغلا ىضذاقلان ا

 ةرابع لهو كلما كلذ هباعصتبسال ةضراعملا ن عكسم | ءابضعالا ءاوماباسربف جم يتلا
 نه ةعاجج ىلع تفقو اهنا لاقزوحجع ىلا هب مالك ن م ججلتلا كلذ ىلع ةلةشملا ةماقملا

 فراعم نكي لِناو فراعملا هللا ايح تلاقةلث اس ةروصىف مامهنيثرملا موف ءايدالا

 لئاقملاتايرسو لئابقلاتاورس نمىنأ لمارالالابمثو لبعتالا ل اماي اولعا
 ديلانولوبو رهظلان وطب و باقلانوريس و رذصلانولحي لعب وىلها لزيولا

 رظانلااءننطيل ارهظبلقناو دابك الاحراوجلابعؤلو داضعالارهدلا ىدرأ املق

 عاضو نيهلاتنهوو دئنزلادلصو ةءارلاتدقفو نيعلاثيهذو بحال لااف>و

 باصعتسا نم ة.>نباى هتف  بانالوةبينثان] قلو قفارملاتنابو راسلا
 هبىطنل نم نسكسنامالاءاضعالا كذا مفايفو:سمةلاسرلا له ثناو كاد لضافلا
 هنع هلة: يت ًايسامب كلذ نعرذ ةعاو

 ىهمتشم ةضورإ علا لهاحاورإل + تدستدق العلاب اضرآلبقي ٠ ظ

 اهباحشنمنيدلاردصٍ لا زالف ب اهلويق مولعلا سافن ا,تهو
 ٍضقناىذلا لو كننعانعضوو كرد كحرشتملاب اسورجعردصلا اذ_هجسربالو

 اهريشيب هيقتلت يناعملاروص + ةليضف لكبلابأرادغردص
 اهردصب هتلباق ٍلعلكيف ب رظانمم اشلاوهةينأاذاف 2

 ماي”الاءابج ف ة”رغااك وهو ماهفالا يل عقد قرف نم مولعلا يفسأرلا اًذهلمكواذه ١

 با دها ف يلا يجول نبع اصير يلدا اهدعببان و رغما اعمله لتال ا



 ظ 1
 تماقو بارغلاسش عل ىلدغانلجو فوخلا نءائتنّنيَحةجاوما اًرلع تمل الت رعب

 هيفدبعلازاقو باشخخالاو ةايمآثوتقا ادا قرم اثني صق عم ماعم ةرئاود تاواو

 ثبدح دلال _هف موش غام اهم ملاافممشغو ةيراج ىفوانملاوم تقريبا ءادوس

 ثذاز ضاق اههافءاملاهظندوأش تامر را اوعفاو ةيشاغلا
 دؤفلا ماغى

 ١ نثراسوغألا اذه ىفداؤدلا تصلشوتو ضاق باقلا كلذ ىلع ىرجامىرحواهلاجر

 ١ برعت نكللو قامبرب لخ زمهشو كلذ ىلع ب راغللا عم عجرؤلو لكم ىقورخلا ىلع

 ١ اهنطبت نه ةادغس# سدت ىو لاس اك اشو توظاورسآ|ن غاهطقثوا نعفرف

 ..اهضايب وزيبكضلاه ريغم نال بؤ ةاال نكلو قابطلاب ىف: ثوبان يربنصملا نمد ع

 ' ىلع جولملارقننا داشفلانيغاه>الصصو ةاوطاعمربطتو ءاناأ ىو داوس

 ١ اذهنم انتسايف موقتف انك ابتلآ غانظقرثو دوءااوعوات ىلءانا تقلا هفوةد

  مكو انا فتساوءاجملا قنا لبق اى قر ماتت دؤعت نوب راخلا صقرلا

صلا ىفولءااد: غاب هراص ةقاقىلاىوكدْلا لرطن
 " سلوىدهلا اعف ءةمملاةدف

 0 .موقلالاوغأ ف ةوثو نيئاثو ةرام# | ىهوابضل[تيفاذا ىناتصو ندالو لقعال

 مكداذعلا اومأن مط تقرغتسا عكوفحذلا ةءارب ديو لابتملاكج وم فأعمب ى ردت ىهو

 ١ بادهالزاصا- ا بؤاقلا ثاختومكو“ حبا ءالا فاد را لق انئنئاظتر ست ل. عض

 فج رلاغلاتف اهعلقةرطتةةتشخو ىلفتابسامكو جالتءارعلا ةلقدىلع اهقيذاحي

 وكرتذ:سماحلا [رنيرق ىلع همك اهكيوشت
 ١ كتف مظاعتت اهشورع ىلعةيواخى هوا

وتنت ق كلذدعن انرت ًاردتقلو دعث مةّسل1نم اه ةولض ىزرت نإ ىلأ
 1 فتسطخلاةلاج ىه

ا حئانملا اردكنم كواخا [صلختو نم نم لح [ه مح
 / نع هدخوف كرايبملالينلا ىل

 . ردك شو هنطابب ربامىذلاقيزالاودعلا كلذ نملدتتو ءافول ان اوحنأو ءامصل[ل هأ

 راو فايا ن يغني هظواف كرا ضتو لثنلا ب وذ نم عجو
 . راررقلاءدغدعي, ل ضوو

قونسالا ىذقو ىي ءمؤرأر ق تاذ ى آ هتريدك نم
 . ناسلىلتو تيااظلا موقالا دهب ل_ب

 ' ةلاقالا لأسي كولممافدعي ون نيمآهتهاءاش تارصماولخخ د أاتباصأو كلا ىلعلاجلا

نةشم نيدل ااهكرت ركف نغ تردتصا+اهللا عنف ةلأسرلأ هده تازرثع ضم
 ْ | مخ لاوع ا

 | جحلارئاتسب اههتروعرثيمتلو اتشلا أي أف ةيزاعرلا م ثحوت دقق انهدربةرثكر ع
 20 رظنيو



 كلا
 ْ؛ طشمالب سلاف كس | رسب * امئاوذ نوصل لع: ىئرتو

 ,طسب ىلع ىشع ثينل !شقنم حازو + . احلم دمافاسرمنلا كاذ دمذمو

 طسلاهةاسىلعارودانا تدياو . + توتلاف ريعاو:!!ليخالخاتيوأ ٠

 ظ طقنلا ةلهنم عسمدلاب ةبنطم .+ ةباحم ومد لق نا اهنفش قس
 , طسخلاةضاو تلزال اهتسفصن + تلساستدق ىبا |تبنلازطسا ايو ..

 طيضفرهازالاعاون[لكش نمو. « امهم لطا اي: طخلا كاذلازالو

 طقسااو بصخل ايال اهتهو +« ىرولا ن ءاهاج فى ف امعتياوأ

 طهرلاوكلااب ضرأ لاهريغ فو + .اهئانفب ىنرقفلا قادع ذلو

 00 ىتبسعش تدنمو ناب الزام

 ىطعيامسل د رهدلا اذهو ىغزب+ هتيلس ن كحاوا رهداهب ثم ٠
 ل + نعسميغاىفانيبلا طرمو هاحدقو

 طم او ليشلا ىلءاريصاهريغىلا *# ىنااشوا دمع رهدلا ىلع طدو

 طرفلابزهدلا ىضق نكل ةمظنم +« اهبانل تناك لمثلا عدم ةكسو

 طقنلاب لكشلا كلذ ىتيععستتف + ىرئامم فاهلك شافو لسثمأ

 . ١ ىطبي هيثم ىفناك ول هتيلايف +« .ةعرسب ىوخن مهلا ىثمي راصدقو
 ىطرةلاببتك [ناوبدلا ف ىناك + ىروىلا ىباعجار ىمظن عبصأو ١

 ىلاعتهللامادأ نك-١ اهرفنلاو زذعب بدالا ِهأ ىلعت اوت ىتا ان اهذهاه

 رولا لاوهأنمتيقلامكننأوانالوءا, اهرديلايارقأو .اهباهشراناواهدسحم
 بلقلا هدم عطقت فاحز زفهضد راعانم كولمملا مقورخف ج + رحالو ة-:ءددداو

 ايسصغ ةنيفس لك ذغخأبا رئاجان اطاس هنمت د هاشو ريجأ اكلت رثاودلا لوا ١

 ى-هاهاجر هل-ةلهيدينيب ىهشواه-_ءولقرزأ تت مردقوناشملا ىراوملاىلاترظنو ٠

 نمىأرائهتب ودةساو بئاصريغا سل اج كإ فلا ىف يس هاج نم ىأر نا تةةكذ آ

 نمتلقمكو هليسسرصلا فذ قادقو كول ممل مظلادازو .سكار وهو ىشعداج
 رعش ةليوطلا ةقشل اءذهرصلا نم ىوطأ ل ه ةرفاىلبق ىرتاي أمظلاةّدش

 ٠.٠ جالعباوك | نمولح ا برشاو . . :اسرشنم لينا رنا لهو .
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 قواماا مسيملامةسيذثاديرغتو اهعفرلابصت:م كولمملا ح ربام ةسيشفا دعإ ىسبعو

 رصمىف كبت نكملو كولمملا,ت حرب قاوشأو اهعصم ةوال_كةيتابنلا قار والا ىف
 ىلا كولمسملا لوصو راي دلا نمراي دلا تنداذا امون قوشلا ن وكلام ح ربأو زاثث الاي

 دنعع راصملانم مدهاشامل اروعذم باصمنيبلا ماوسب وهو اهتن اك ايم رصم

 الوجم حامرلاةئساأب ماشلاس لب ارطرغث نم املكم بابحالا لزانمفناسرغلا لتاقم

 نيبلا فناكو حانج ىلعهرغسن مح رببالنأنيبلا هيلع كحدقو بارغ حامج ىلع

 . ماهسلاعيباصإب رغثلا اذهّنس تعرق ذةلانالوماي ٠ بارغلاو نيل اب ىيكف ىنافك ام

 ١ نعماي انث نيب برملاتريشكو ماظن نيبل ا هبرعسام دعب هل قي لون مالا س رض هم علقو

 . حامرلا بج 2 تسماو بانالوةيثث هيفانلاوك رتي مل مسما عم هنمأغ ءلعقاو باسيتا

 و وظيالثل انئامد نم ىورلا تمزلو داو+لاانم ىقباسلاىتباسلاوانراث' 1ىلعةبفاق

 أ رعلا كلذ ىلع ةموظنمللاتايبالا كلت ماك“ ادسذو دائ-سبرخحلا مظن دعا ةيفاقل
 ١ ديم نم له لوقت“ الستما لهامل لوقن مكىتلا برحلارانباهتنج تاّدبو دب دما

 وافق مكملالصتاو. ادوهشمويلا كلذ ف فيسلا مصخح رج مكوءاضقا| حذو
 | مسه رحضو رعنمضيقلا ىف انرلاغعقو و ادوعسم ناك نمالا مهنممل-س ملفةاضقلا

 | هقلاتو ليج هجو ىلع اهقراقن لف ةشحولاب ماشلا سايارط نسا تل ٌدبتو . لي وطلا

 0 المزعلا ةيراساثاق مكو لطب الاه ركمالا ةعقاولا هذه ىف كولمملا اهلخدي مل
 ١ |ذهىفهماظتنانملصنتينا كوامملا م ارو ليخلاةب راسا اهابص قى ءضنع

 ا ةلولمملا نلطي لو هيفاقلا كترسةنث ةنئاكلا | هذه مظن دذع لاحلا ناس هل لاقذ همفاك هلو

 1 قالطنرك فيك ةطسي#ةمي ركلا مولعلاو ةرسكهيرهظأ اريجالا هتاجبسو رعب
 انالوماب هركملا

 0 ئوطتكةدحو #+ طشلان عا نعماشلاةاوهنىداوب

 ,. طغفساب تاعدق ىنأكح يهأ * اهئامرثوكه تةذاماذادالب

 ١ ' ادب تنالقاهلك اشت * ةعقبضرالاّنأىف د-متكنمو

 : ىطختامنيصعصلا  ثيداحأن اف + اهئاوهواهتامىئثند>-بوصو

 ١ طرغلايرص»وأ لاطلاب ماشلاانخ٠ + اهراوس ىؤلمرازُنا اهمهعع

 1 طمس اكءانيار ىوصاغلا اهل ادؤقع * اهرامكاذ نيطشلاب مظدنت

 0 ا#ركو

 7 ةذلم اا

 ا

١ 
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 ماسرلار ظن تفءضو رضعتالا شيعلاو ضغل !نمزلا اذ ةحرقرغرتْنأ هذاوغاذاكو
 ةيدئكن م ناسرف سمان املاقل ب ئاك نبا هكردأولواذه ةلوبةءريغدمسا سف تسمو ظ

 اذهب مايقلا ن عهبأ ىفغضو هذعض ىةكل ني هلا نباهقاوأ هلولشمو ر ظن شن لك

 وهو هما ىمهأو راصنالاة|+ نمل ناكل ىراصتالا ةحآو رنبا» رشاعوأرظعتلا

 لاذ ةدضسلا ف فسوباوظح دقو ةالصلا لهأألتو هدعإو هلبق نم ىلغ ىلعألا

 لازو ةيل ةراكتل اهطا نئوطام دق طاسب اف ىممأو ةيفسودلامايالا ذه ىف هدآلب لمت

 رشاننلف عالفلا ىلع ىصهترائمىلعأ ىف هؤنذوءنلّاو خالساا اكيد هللوءداسق

 ناو ىارخلا ٌماقلكءاعد نم ءؤادعا نعظيلو باوثلا لب زجرممتةرشاسم كلذ

 امس لكشأ اذا شنهطارظان ريغةةاحلا لاج رلانغ !هتردص ح رشنيل علك ةقاحىلآ

 ىلاعتهلنا ىلا كلذ ىف هو تيلو عك ارلك سوت نعةيحئذالا نءم[هسب هدئاغ نم مريلو

 نعةيئغف ىلا عت هللا دمع وو ةريثك اياصولاو ع.اجلا ف ةدوثلا ناك امنسحأو

 ح ربالو كلاتري+ اهتمزال لع ةينيدلا ف اظولأ هب لمدو هدي قيىلآاعتهللاو كلذ

 ىلاهتهللاءاشن ا كلامملالافكرص ان هيلعدقعتوتاريغل ا طوسم فك

 ردب ىذاقلا هيف بطاخير هلا ىلا ةرهأقلانم هذغناىناوخاىدادو ناك ةر وصوهذهو |

 بر ماشا اذالب نم هرارغإ هيف ربسخي ىوزخملا ىن ةمام دلا نيدهتهللا دسبعأيأ نيد

 ضرالا لبث ميحرلا نوحرلا هللأ مسب رعلا ىفد# ادّسلا نمهاسأفأع وكلابنه تناك

 انتى 0 ءاملاكردب علطو 7 0 وغلا ريالا تباهحود تيتا لا

 كب تس دقل دالبلا ىفاولثم قليل م
 ريستكي ذعلا هلم رباملضفدروم هب مرك اف ماستب ارهدلا مفىفكن اك ىزمايالا'
 تيئامكح سلجمو مالسلااهنك اس ىلمف ىدمحلا اهجلاب ت ةرشت ملءةني دو. ماحزلا
 هدح نبا ةةيةا ىلع تريصةفقواهب ثفقو نبا بدأ تافر ءو ه2حةبلطاتملا عملا

 ناس رف هيلو ةدب رعنادب»وب موكل | نوداسب عنقي افهردب وهف خلابلاتعم قفاو

 اذاو لاح ناد ١ اذه ىفىئلبالاوهارقثلاناسرفلامهللاتو: موزة ىتبنع ةحاصفل |
 لاتتقل اني دمر هللا فك قفا نم مه دنع ىو. زا نوامف ل هساسإلاو فزع عا



 ا 0“
  ةداييث#لكيزشال,دجودتياالاهلاالنادهشأو همءا اير كذب و .عفرت نأ هتيانذأ
 .كرشل اراث آى عم ىذلا هاوسرومدبعادممنادهشاو رظانلارضاسملا هنا ل هدهاش
 ا اذهمادعاوحزبامن يلا هلآ ىلعو هيل متلا ىلسم رثاوشلا ل جارملماقو هبات يب نع

 ' موبانلنوك:و ةريصروارظناهب د ادرنؤالص بئي إلا هلظب نيقتملاو مني رشلا تدبلا
 ' توييفرظنلارئاصيل !لهأ هيل اردابامىلوأ باؤ دعب واما :لسو ةريخدما معن باسيلا

 ' انايو هنري لصفيولو بالصوره ظ نم الأ راعشل اوم رعشبالو برغلا ماظعأ نمهنافهّنلا

 . ةلوقباكسقم اهباونأ نماويلا ل بدو ا دلابامترابعيلاردايو بدسالوإ صافررألا

 1 رفا ناكو اما رخ يف يهسو همم يفر كذب نأ هبا دجامبم عنم نمل ظأن مو ىلابعت

 . تاريسملا لف كردأن مَتافِصلا رآ ىلا حالصلا ئاضقلا يولوملا اعلا مب ركل

 18 انا هر :ريصن ب2 نمالاهر ظن نس> فك شي الو هتليج هءلع تابجو مك اردالبق

 ١ بدلا حالصف با وبأريخإ !مضفوأ حولا قباسلاوه هلضفداوج ناكر امذم لئاضفلل

 5 وهامتاريا ل_فريغيىلا ىذلا مما كلذ ةي-مبهياعترهظ حوتفااوبأ هللا دمي

 ة-ءزع مهد قاطأام ىوغامو ؟بحاص لضاملابلا نا سلالة فل جلا هلايعفا بعصو
 ليقامو لوبق لابس انلا ىتاتالاالعف رهظأالو اذان هللا دمحي ناكوالا ريخ ضر غرملا

 تربك ريدافملاهتعاطأاطخ طيخاذاىذلاعاريلاوذوهو اذه نع ضرعا يسوب

 ١ لفر ويببسلا تابصق ىوحهنال ارابيغدل تقلا تيفح ىتج مال ةألا رج هفلب

 ) اباتكلا ةٌءأ سادسالا فس ايجنالا يرمو شدجةبءد يع رط سن ريبمل الل-يف

 / ولولا ىلابعلا يركسلا يمالاب ممرشل ذلف باتكلا كلذ نذوعءاشنا باق بنكوأ
 ' .لكفانلر وظيحزبالو دارملا ىدقأاغلاب ةرهازلا هاي أ ىف ىنيقيسم لك لازال ينالقلا

 ا رظن ةفيظو ىف» رظن يلاعت هللا مادأه مل اراثملارقتسي نأ دايبفل | انعىلد زياحإلصنيح
 حلال نوكي الثل ةدعاقلاو كلذ فّةدايعلا ىلع ةسور جحا ةامجي ىلعالا ر يمك | عم ابجلا

 رخاولا» رحوهوالا ضو رع ةسينبدلا فئاظوللمظ:يالو رظانهلوهوالا4بجو نيطبسملا
 ظ .ادجاساهؤامّرْب :وةيدمجحلا بلقريجو اعماجدإ مما نوكيل لايبطلا باسلب عمابجلا هبطامخ

 3 ٠ تظقبت 1 ةرهاظةوال-.ن بلا كلذ ىلع ىسيمأو اعباط عم اجلا يللا اهم هاع ل هت دو

 0 !انثلا اذهب يطنمايرطزته او ةرهايلاءم_هاذاف ضمخل الوطد ءد هيا أبهم

 0 ' قداكحو



 را
 رحافودناعم لكس لءابتكربب رصتننو رظالار ونتونيعلا اذهل زر ةالص هباعصأو

 ةمكحو هلهالالا نوكي نأىحأ الضف ةيزيدلا فئاظوانافدعبو | عك الست اسو

 ىامالاىودقلا ىذيشلاىلاعلا فد رشلا رقااناكو هل ىفالا عضوي نأ اهرسفن ا

 وه ىلين ا ىلغا!نبىلعىنالعل اقاضقلا ىدنغملا ىملاعل | ىلماعلا ىد>والا العلا

 هتاف اقريجالا ىبافاهفنل كلا ملا سثارعهثيطخنو هتاتسشدمب لعلا لوث م ىذلا

 ذعبهرونب هىضتست نأرصمتّدوو ناديملاوءارقشلا لهأهل تءضفن ءابوشلا بكر
 لازأ ىذللا ىلصملا اذهلاقل قباسلاهماما ةكردأولف ناوكحالار ون ىذلااهجارمس
 مستر كلذلف دجابامصا لعاايلغنادحأ لك ملعدقو دقءةرصانخلا هيلعو مامالا
 لكحربالو همايأفاروهشمفيرشلا ع رشلا معلازال ىنالغلا ىلا علا ميركل صالاب

 راشملارقت_-سدنا هماىعىمقأىلاةرهازلاماي الا هذه ىفالصاو ق اق كالا ىوذ نم ظ

 ءاقثلادعب هتعقب تذعسدقلف ةسورلاةامحيىر ونلاناتسراسمبلارظن ةفيظو ف هيلا

 لاجرلا ىف 11.3 ىشن اهتدجو عاقيل |ىلاترظن اذاو ددهي رضخأ شعب الهأٌت لانو

 ىسناىلتو ار وهطانا ارش موب رمهاقسو ردك | دعز ء افعضل | براشم تفصو دعستو

 ةيفاغا|بارشرادو ار وكشم محيعس ناكو ءازج ىلا ناك ذهنا تا ريذاب ىزح وكلذ ف

 جب ري ىتا! ىناربلا كلت نمءربل مهل لصحو ساك-ااوس اطل اب ةريضلا كلت لها ىلع

 لبقو هئافعض لص اذمىف ةهعلا تشو سانالءاغشهيف هناولا فاد بارشامنوطب نم

 مكيلعم الساوتزخ مهل لاقواهياوباتدتفو مهريصاقم تّدتماو محربصامب ميز وج مهلا

 ةيرونلا ةمبهبلاهةءاطرون. داعاو ىثمو هللا ةعاط فمي ركلا هرظن نسي ماقدقلف مل

 لجاوريك |هنال ةيصوريغنم كلذرشثابيلف اين هرونل هللا ىدهي روف ىلعرونائلةفا
 رسعلا عمّناارسي رسعلا عم ناف همودقي ةس>رف ةرسعملا فقولا تاهج تلت دقلف اردق
 تاهبلا ظفحي ىلا.هتهّللاو روربملا قولا ناويدهبدهاشلا همولهملوانتيلو ارسا

 ديلقتةروصهذهو ا ىلاعت هلياءاشن |همركوهنع رونا ةروسبهسزحوهرظنب ةي روذلا
 رظنلا لها نم موا هجواحال_صهتدب راعشب نيماقل ا داز ىذلا هتي دا «دجاسمر ظن

 دجاْمرعنم دج دمحم ربخحالصلا لهأ نعرك ذاماك أدئبم مهرك ْذ لبوج ريصإ

 تويعفربصتتا نمركس ركسشنو هملقن سيدنا اذهان ف نسحو رك ذ لبق
 سس 4 ا
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1 
 10 وب ؟ةلث ءالا هاضفبأتب ضو دئاعلاوةلصلا نيب ب رشلااذماعنا نم لري

 ىلاغلا فب رمشلا سمالاب مسر كلا ف لايكلا | ذههل لص نبكي هانو يدعلا نبا هلد وشو

 قده سم لك ىطعت ةفيرشلا هتاقد_تلازال ىرصا-:لا كلم |ىناطا_نلا ىولوملا

 ىلاعلا ساحلارقةسبنأ حرشن ملأ ةفيرشا !مايالا هذه ىولني ردصلك حربالو ضو
 كلذىف هتداع ىلع ةسورولا قثمدب ةمفنمحلاةاضقءاضق ةفيظو ىفىردصلاىفاضقلا

 . ةفيلخلاو و هدئارف لضفلا كس ف تعقجاو هبئاعترهظ ىذلا لعلار حي هنالدت دعاقو
 ”'بادصالا نيعد_هم هكردأول ىذلا مامالاو هدلاونيمالاوال_ميكو لئاضفالةيقانملا
 ا 1 ايزو قلأناىذلا لضافلاو ىلع ريغد نام لاقو اي-اصدذختاو ىلملا هلضفب فرتعال
 ! نم ىتفأ هللا دمي تافةوتعلاو ىواتفلا ترك ذوأ نيسر داارددةفيقملا ىلعوهف

 5 رفْشلا سراف هنا اننعف هبه ذم ناسر ةىلعى.سلا تايصقز رحأ نيملا اذ _هىف" لع

  ةكردأوا نامنلا قيقشهنااهبانلع ةرهزه_هولع ضارر نمانفطتقا مكو ناددملاو

 ظ عينج لان هدوجو هلاعر «ا.طمكو هدوقعكلدىف مظتن اوهد!فلر رذلا ب> اص

 2" 1 ماقملا اء الرا قف قام ذل( واذ هديلتو هفراطن هن رفلا
 ظ | رمد هعانلع كلذرثابءلف مامالاوه ىلع لاقوهريغرات ا امرا ةذلا صح اصورصاع هي

 رم لب اقيلو هتانسح نماهّدءنو رهدلا ديح ىلع نالءذلاك ىه ىتلاهنسا#و هتاودال مح

 سا 'ًاناصولاو هسيلادتلا ىسحا اك نو هيلع هللا ركشنمبعامب ةغباسلا ةعنلا ذه

 8 , واعلا هتريسن سحب لمدتت فئاظولا نال ةيصوىلا جا < ربغ هللا دم وهو ةريثك
 ادي ل اهل هنانش نع انقل كم نم لغجصو هناك !مامسددسن ىل ادم
 لعل فز رب نمردق عفر ىذلا هتلدها < ىل ب: لا ىلع نسحلا ىبا خيش ناتسر ابل ارظن

 ايبصمكملا انآ آواريغص لضفلا ناباهعضرا نمهدابع نه ىئطضاو ايلعول جو
 ١ ْ ا وهف ايتعارابجر 31 1 ا قرانا ضو

 ظ قط وهيلعتش الم هرب ا رس الاد يو حم

 هباصصأو



 نجل
 ةريض م ايعرشا هكالويقاهف ريش ىلا عت هللا مظع ةفد مشل | هسفنل كلذ يم ليق هيالعا

 هدلاتو هفيرط عقجا افي رشالاصت  هبمر كاي اعرش»ر وضع فيرشلا دقعلا جنه
 نيناه مظنن ىصخادقلهللاتو هدقاع ل_ضاقلا ىذاقلاواب رصاناد_ةعدب بهحاو

 فريشب هقفا ىلا ني رمقلا نيذه لقسنت نءئظحو لاما عبفر. دقعىفنيترهوجلا

 بفيس! ب ردلا ىلعاىلا تقرت لاكلا دقاعلا اذهب امهل ل دقوالىنيكو :لاقتئالا

 همهِبتاكبرقورصائلاباهل لص>و بيطخركشلاربازم ىلءانهلان ابلف ماليسالا

 ىباو ماشلا ثسامتضيغب تحارو ةيرصملا راي دلا تست سءاو بدرق متو هللا ندرصن

 لدمفت انومهاكرا+ءادقعمّنبا هلعج مالسالا س رافإلادهناا اذه ةوهص ئنطتعتا هللا

 كسمنم لس #هءادتبانسحا اكو مايالاو ىلا مالا هسورط ض ايي وهر وطسداوس

 ئثمدب ةاضقلا ءاضق ديافتةر ود هذهو > ىلاعت هللا ءاشنا ماتا نب هللوبقاا
 نيع "قا ىلا هليد4لا ةثاغاٌورشعة نس يد الانبا, فورعملا "ىلع نيدلاردصل

 اهرصن ةيولعلا فوي_اابزعاو ىلع مامالاياهدبأو اهردسم ضيقلا دعيج رشو مالا

 هاغأامو هريظن "لق يلسعلايرثاكوأ هرئاود بطقلا ىل_ءتراددقف ىباستنا نو اهعفرو

 راسح لك هءاكحاي عمقيا ركن شوكشأو ديعملا ئدبملا هنا لعن مدجودجأ 200 ١

 مون ةلوبقءنوكح نأوحرأةدا وش هل كدر شالهد->ومشينالا هلا الثا دهّشأو ديضع
/ 

 |هماكح أ صضو أوةءي رششلا فيس نس ىزللا هلوسر وهد بعاد نا دهْسأو اًضفلا لصف ا

 ردقلاواضقلا ماك اياوضرنياللاهلآ ىلعوهرلع هللا لص اضرلاوةءاطلاب ةمالااهتاب اقف

 لف رت نم ىلو أ ن اف د سعب و ايلست سو ردصواواضفدر واماكردمل!اهلح رشنب ةالص ١ ظ

 اهتراعهت تحير ىتلا هةعاضب هياااندعأو ا: يلع هقح بدور مةفي رشلا امم اعنا لا ىف ٠ ظ
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 رثالا كاذب ءاَط بارتللذ + .هئطاو تناايزتردشسبلا كسبغي

 رشباذ لذق ىتس>دوملاكباند + كلماذ لية ىتسكللاكب ىآن

 ردهزانةلاضورىفو ري:ةانل + رهزالسعلاتاومدف ىفثالتخ
 نام اؤانان* هلي داقتملاو ةذملاهذ_هراعش ىبهااومهكامهشاداخ هناا دوعنو

 دةفاهفرشناباوأ نيذلاؤا.نذلارطانووذ ةءسلارمون نا ذلا كلا هنال ة:اهذ-ه

 هرصانخ هيلع دةعو أ: لمت عفرا ىفاهن» لاه بوأ ىلا قزتوا نيِبم ن اطل .بهنم تديأت
 ىزرسذ هكا هللا دا تاربلا يغر ىل_-لطاودة علا يءغامةناقةدقي رشلا

 " نيورطلان دايمىفمالدقالارجترحو هاريهم ىف قاز والا سو رط او لوبقلا يسن

 .ىكالملا ىفاطلسا | ىول اوااةىلاعلا فيّرشلا ماقلاانالؤمقدصأ اماذه هللا مشن تنك

 عتنام لك هل قذو ' ةموظننهفئيرتشا | هكلامإ اهماتياو دؤتقعل اراكب أ سا ّرأل ىزسصانتلا

 ةبهجلا ةع:مملا ةنوضم ا ةهجلا هب وغم ةمولع.ةب رضاننلاا مايالا ىف تاو تفل ةرثكو
 ةردخمو دوفءلا ةوتيو نيتاوا ناسننيعو رغقلا جاتتدّرد تؤناذلا دولا ةمكسملا

 ١ نيدةرفلا ق رقم ىلع ماسي ةرلا اه رتسدودهملاو نب رهقلاةهاث' نيطالسسلاو كولملا

 ئذلا دْلاو ةنايقعذدالقو نب. ربالابت هذلاةصالدو هناا ةعيضرو كلا ارهعةدنب.ر

 | ١ ضعب نم ءابهشلاوءارقشلات ناك اهدلاووال ف .كو هسبك ارب تيك. لك هفلخ ابك

 | . ىئيساافرشالار قا ثفب كولا تاس ةعيتاا ثتخغاو ةعيفرلار وتسلات اذ هبثانج

 ,| ةيلاافاّضوالا ةقيوضأ !لقاعلاكبا١ ىرهاظلا ولا دباب نياغ لك ىودرملا
 ,| ابان-طآقاف لا ىلعةهمو ارو ددخ الط خانقتهللا غبسأ ةيعرشلا عئاوملا نع

 ا | لتسو هيلع للا ىل صدت هيبن ةمسو هقيفوت قلوةنوعو هللا ةكرب ىلعاهةدصأ اهرودغ

 ٠ .ةظفلا مهلاردلا نمو راني دةثا نجا عفضن راني 5 فلا أ ئرشملا تهذلا نة هغا ب ماقا دص

 ا هسنماهجم وزب نو مهزدنالآ ةزشعايقصن مهزد نكأو رشع ذم قت ةماعلا ةدمحلأ

 ال ةودقلامامالا نيشلا ىل اع هقاذلا اريققل ادبعلا ان دي-ةوانالوم م ركل ااهتذاب كلذ ىلع

 ,إ|| ٠ ريمأ ةصلاخ نيققحلا لع يبئاطلا درو مايالا ةنس- يؤ لاو مالسالا ةع ةمالعلا

 افي رشلا لسغلاب ني ةفاخللا قكعرشنو ' هداك ١ ىلا .ءتهلياّرزعا ةيمالسالا كلانهملا رئاصو

 همالعأ
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 نيمرحل ار ظان مثالا باقرتءضحخو كول اديصهسأبل تلذ ىذلا ري زءلاو مهلاو برعلا'
 انالو.نبا ب رفتاداعسلاوبا نيرصانلا ىبعراثلا لذ هو نيترحللا ةعقو بحاصو '

 قوقريديعسلارهاظلاكلملا ديلا هبرةجرىلا رادلا ديهشلاديعسل ا ناطلسلا

 هناوعاوهراصن انيب رقملا ةكت الملا نملعجو هناطلسزعاو هكدا ىل اعتهللادلخ

 رخآهلامرحلا|هناف + هبئاحماوث دحاذا كله

 رصانالوةوق هلا « كلءهريغب ىوقتناو
 اهتسذالا ضرالاك ول« هتمواقام ةعئاطةفيرشلاه ساوالريداةاّن اك ريكا هللا ناطلس

 ف.ديك هّللاّدرالاٌو دعهداك الو ةعضاش سرغل | ىلا اهسؤرهتءاجو قرشلا ىل-ءهئازع ٠
 هباكرلوح كولا ناديت ماتت ليفلا باصانكب رلعف فيكسصرت ملا ليات

 هوما نم لم ىذلا كلا اوهوال فيكو رثك أعامسالاتجازترك ذزاو في رشلا ٠

 بعال_:نء.تالا,بلاوعب هناك تيعالت نا رينمدوعالورانيدالو مهرد عب رشلا 3

 مالو ةمال لكم>اصهسفن لذعةنعاطاعحامرتافلأ تا امأوأ ماج"الا فلابش*الا ١

 داؤفىفالانرط+اخموهنمةنسالا تةطدةوهلوق ف بيطلا '

 لزعالاباثارامنمباصال + أئيولف كاملا فةداعسلا ىهو د
 ' لئاغلالوقب هق>أ امو مث [لكن عامبسالا برضتامهكلم ها دل مكس ويسود |
 تدوالا اطءأام نما نا “هؤاطءامأو مارا. ىلا اون رقماوفعلاب ىتبعحم سائلا هول ١

 رفعجامورك ذدلاشرفعملا يب ف يكسو ليبسلاءانباكةلئاسريصت نا كولملاءاينغأ
 , ةبعمي-رلا دبعو ةيرصانلا بقانملا هذه لاغل لضافلا هكرداولف لينلا رحل ةبسنلاب ١ ظ
 ميدقلارصانلا ىفانايعهلافامدهاشدقودشنأو محرلا ا

 ررغمأ دعسلاىفمجنأهذ هو »+ روسمأ دحلاىفريسس هذهأ 1

 ررداه+لط ىفاهدنرفإو جوه « اهبفومبلاوراحنمأ لسمناو

 رمقلاكهحو ىفمارجلاكلنيع ب ىفوءامملا قوف ماضرالا ف تناو



 ةلاوارب
 هدايعب فئيطا هللا نا لعي واي اعرلابف طلي و هداهج تح هللا فد_هامهاو ماع ما ضغب

 دمحوهو يردي نس>ا مهاوجا ىلع فقواذا اوردهأ اردصنا.سحالاب مهل حرشبلو

 ديدجت هنكسلو ركف ةءالا اص مىف مايقلا نم هل ل ملهنال ديك انتلا ىلا باع ريغ هللا

 ةيدنهلاهفويستحربالو دابعلاوداليلاهثاقب لوطب عتب ىلاعت هللاو رك ذىلعرك ْذ

 متو هلاوق أد. _ثولدعلا, هكسلم تدثو دادس ةنرلأب نيدلااذهءا دعا ملكست

 اقادص ىمسو «حاكندقع ليست ةروصهملدو قيىلاعت هلياءاش نا هلاعا تاحلاصلاب

 ةفي رشلاةنسلادءاىذلاهتلدجلا هد ايها تائب ضءعب رصانلا هتفو ناطلس جب ورث دقو

 ' دل نم رئاعشلا لجأ نمهلاهلعسف ا متكربب رعش هنالرصمرب زعباهزعاو رصانوةوقب

 ذعاوق هيماقافدو دا ةماقالاهفيسرهُسو ناطلسو ةكامهياهلراصف اهتنسا هكلم هّليا

 . اردصعب كسمالحرش رشوفب رشلارث الا اذه م.طب انقر عنا ىلع هلل ركسشلاف نامبالا

 ظ را ىلاعتو هنادحس قو ارهدواي ذنب لهو رشولاوءاباندماو ارزو هبانع عضوو

 |برتد ميمحرز لك نم ثقبناو تبرو تزخهاو جير رالااهريشت سافف برقلا| ءام ةرهاصملا

 ا يااجا نيب فلأو فرءتتالهتردق ريغب ءركن اذهو نينثانيدوزاراصف نيديعبلا نيب

 | لمح نا ىلءةنملا لف, فلأ هللا نكسلو مهبولق نيب تفلأ اماعيجب ضرالا قامت ةفناول
 ا ا ايعروتابنلا اذ_علامةسو ا.ندلاةامط |ةرهزدت انعرزلا رح ءاسنلا

  جرغبةدش لكدنعاذيتاي اركشهركشنو جردلا ىلعا ىلا ةفب رشلا ةنسلا عاسمت اب فرت
 ع املا محا دنعهّليا ءاش نا ذل اومةمةداهشهل كب شال هد-وهنيا الا لا الن أدهشنو

 اكيءايملاف اولسانةاوك ا::لاةىذلا هلوسروه د.ءاد#ثنا دهشنو ةءاقمارادىف

 , ىلسو هتتساوعبتاو هتلماوديأن يذلا هباصصاو هلآ ىلعوهيلعهللا ىلص ةماقلامويمتالا

 | مظننت ايلوالا راش نمةيل-و ءايبنالا نفس نم ة:س حال |نافدسعب و اماست

 | حربام لج فس ارغلااذه ةكربب هنوصغسئارعىسعو لمشاادوقع كالسا فهرهاوج

 | لاقف هيلع ملسوهيلعهللا ىلص ىبنلاضرحدقو حلبتدوصنهتي ةمالا هذه هايج ىفاهرون

 |( ىلاعلا في رمثلا ماسقما ناكو جب وزميل ةءابلامكسنم عاطتسسا نم بابل ارمشءمأي

 | هفيس عماقلاو اهرصانوةغي رمثلا ةنسلا ديم ىرصامللا كلما ىناطلسلا ىولوملا

 (|ناطلس ني در لاو ةاغطل ا ديبم ِنيِلملاو مالسالا نكر اه رهاقوعدبلا لحدا في رشلا

 برملا



 هللا
 مالعالف عيدتلاب ةرفكلا تسؤزوثنو لدسعل ايا عرلا ْلمش ماظن مكو .هرئاوَذْيظَسْزادآو
 ءئدقهلا اسلب ءادسع لامك مككصهو ىلرعأ هرث انو همن نيل اناا ىف مالدس آلا

 ءاجرالا رطاع ذأ رلاع_ءالس صاذغف هلضف ثد دح لساست ل داع هاقتلمذنع مهمعاف

 هتناطلسا عضو مدنا وم يىلاواىلع كوللا لفط::ناطلس هب رثتبيطبالاك سها مي مو

 ابنا مظع اول راص د-ةؤنولءاستي معو ةفي رعثلا هبق اثم نبع ربلا ف ناب ككرلا تاب

 ليلطربا ىف هلظف ابعغرصل ا ىف ءلييشذختاف همءاب ةيممتلا دعب رمهلا ع تك ار حرصو
 رغصن لوألا ةعقب ةي دنهل كلاهما كالت ف يب لواذه ليوطوط رس بردهلا ىفهلدعو

 ةققر فتتامالا في ثلا ة_عاطاا نع ةحراش سفنالو هاشمابف للاكلات هللا

 ضو, نأ ةسيمامألا تام هاارخآ ىلا في رمشلا سمآلاب سسرشال ذلف هاشرغظم ٌضرألا

 دو+لطرمل دووهعااوهامةيدنهلاد البلا ةفي ثلا ة:طلسلاةلافكوذهغلا ةيالو نم هيلا

 ناو تاما ازخآملاافي شاذ مغ دو<و هللا ءاش نا هك رابا عاقتيلا كالت ىل-ءةجرلا

 هاوفالا رك ذي ىلعتت هتافالذك سا قالا لتاصمو ةمآلا حالص نمانيلا هللا هذوف اق ادن

 ىذ رك« اغدقعب و ملقو فيس لك نرهظفيو هب عطقيو ءادلاةكم باعشف هيجرتتو

 ماقالو لهم ؤةذالب فةءس فب رشااشنودتلا أ لافوالا شرج يَغَزإلف مغر لع“

 اذهباك ولتيهبّيطخوآلاريتسالو ةلثتعؤدب لثقي و هلبقيو ةلقي هب نمو الا ههلاقا نم
 تغيو :اهاوبق تانتمن ىهتىلات#ةهللا هاش ناهد غن اياّضولاامآو هل -ةريوضيوفتلا

 نانيقدفف لباقلا من قيرشلاذهتلا اذهاي اصولذقنادَمَو و أواوعفءابصن نع
 اياعزلاب ةيصولاو لذاعلا عامالا مهم هلظىف هلفا مهل ظن ةعبسلاف ملسوهيلعهّقلا ىل*ىذلا

 نم موب لاقو هيلع نصرحو ممفّلدقعلا ىلاع ملسو هبال ىل كى هلا ضّرح  ةوةيجاَو

 0 2 00 ا رعب دأ راهم نع لدش لدا

 نفةدفي 000 و 0 ما /

عما | | لرتيلو هاوه عم ليعناةبّتةنابتل ن مالو ىو /
 كلمباداوقو همها ل دعب ر و
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 ناذع مهو مبكر بالو ةمايقلا م وير الو:رختالا ىف مل قال_هتالكثاو الياف

 هكرتو ةعاطلا بجاوب مايغلا ىلا اهصنمالا غب رشلا دهعلا اله يطب كسةيالو مبلأ

 مهذومإنونوماو مهق>ىهللا لزنا نم كل سىف مظتناو نوهميمهتركس ف لهجلا لغأ
 كئتلواواوةد_هنذلا واس ابل اني>وءا”رضلاوءاسابلا فنيرباصل اواو د هاعاذا

 ١ ةءارلا تدق ى من ءهنفرشت» راعثو ةبوبنلا ةءيبلاراثآن ءةضيقوهو نوقثملامه

 نه فرعا معلا ضرالا كوله نمثالم ىلا ”ىورنل اةيهعلا اذ_هلسراامو ةيسايعلا

  انرطهداوعا تدشالاربنم ىلع هبنلعا الو هتالاسر ل« يثيح لعاهللاو هتاوج عجب

 ١ لضخاو ةضورلنكاسن م لؤبقلاتاممنامتفردقوتلاقو ايدأت رع أوافنورترهزاو

 ١ رخآىلاىل اعلا فرشالاماسقاان اكو. ةضيغلك اهبحرفلامعو عئياو عاقبلا كلت تان
 ١ ةداي زى ني- ءتسلاو نيدلاواءندلا سمةىرفطالا كلاا ىناطاسلاةهناطاسلاتافرصلا

 تاغةونو ةقارشم ةريثملا سمت ةرهازلا هماي اتاازال نيعتسملاب هللا دءد هكا فرش

 "ليزي في رشل اذهعلا اذهب كسقلا ف غر نم ةققمتفي رشا هئافص هس, عاقزلا

 | نيدعب ىثمو سابعنبانءىلاعلاهد:سىف ىوريل لاذ نةساو سايتلالا هكدلم نع

 ' ىدهأ هوجو ىل ءابكم ىشعن فأ لالا ناسا هلالتو ميوقال يملا ان هىفةريصبلا

 الع دحلاةءافالففإ رشلاةهالؤلا دب لواطو مقتسسم طارص ىلعاي وس ىشع ند
 اابح هفةث ابل في رشلا انتدب ىلا برقتلا فهتدوم صاخاو دءاهاواطتالةفالخلا دب ناي

 هرفظىذلا كلملاهنال ىرفلا قفةدوملاالا: ارجأه_لعمكلأ اال قثيطب كستو
  ةغلطلا نمنراقي نا هلرانتخاو سل انهبقلو ارذظءءامسو ندلا اذه ءادغابهللا

 ادقولار ورثت عانضو قاف“الارطعف +_يلهذ ةريضحب لد علارهز عنيا ارقةينيعتسملا

 أ لباددياو نيدلا مايقإ ة ضاعت امون نءدتزانصو قارعلا موكزملا ىلا ملا دانعف

 ا

 ا

 ْ "لها رهداهلظَت :١ ةلما تدبتثدب قود انك أرتدي لو نيرا تما اي لائقاادنعب احرف

 ١: رغىلااًذافو ةن دمول لبقي لو وبد نم ة :رفكلاداياو ةلوصلاةوقو ةطقيلا نر هاد

 "| اومزال- ها ءاراننم دانك ارطفو هيفم-هل مقت لو ئدنهلا هةيسزمهمدتفهلفا عا

 : ّ كالذين ادو مويلا مظالةي دنهل ادال_بلابهلد-عىذام ىدانو موضلا(متيورنع

 1| " 'هقاينزنازأالا: اتيب د. دملاركلا كلذ نءءادعالا مظن اما رعووالمو ' ارتؤا رب كلاقملا

 راداو



 ظ يفسر
 لآى ا كتسا ىذلا هللدجاف نولعيالنيذلاو نولمي نيذلا ىوتسي له لق ىلاعت هلوقيزيم
 مهثيدحلاو ثدبلا لءجدق هللاف تدب فرش ىفدحا ثّد ناو مهاضفو ضرالا فىنلا

 اه: ةقيالىتلا هنكرب معنب عتمتو اقةعرانلا نم هلناك هلي دوبعبرقا نم اندب هبم ركاف

 ىلا ايعادو اريذنوا رشيموادها ش هزمهللا ثءب ىذلا تدبلاوهوال فيكو قشالاالا

 ب "

 مكتع به ذيل شادي ربمهةح ىف لزناو ساندالا نم هاهأ ىئصو ارينماجارسوهنذايهتلا ٠
 ةماشرهدما ةندو ىلع "ىتفيلخلا مهلعزرباو اريهطت مكر هطيو:تدبلا ل هأس حزلا ٠

 مظنلا فوهواحدمبسنل ا!ناكاذاو ةمامالا لربك أهللاو هلي دج اف ميدقتل ار مهصحخو

 حابصل ا لف نمورون ىعضلا سم نم هيلع حولي ىذلا ب ذاوهاذهف دوقعلاةطساو ظ

 ليقدقف كدن سولعب تزف هللة هيلا دنةساو هلخسانمىذلا نك رلاوهاذ_هو دوم .

 مخ دق هللا نا لاف هللا لوسرأي ىلب لاقمعاي كرشباالأ لاقرسوهيلعهتيا ىلصىنغلاّتأ ٠

 ضرالااهبتماستو اةواوسرغىك زس سن ةرضما_م,بيحاف كدلوبهمذوىبسمالا

 هللابنيعتسملاهثم ىذلا انهفل ىل_ءمالسف امملا فاهعرفو تباثاولصاوال_فيكو ,
 دي ديجهناشدبلالهأ مكيلعهتاكرب وهّلياةجرو ديشرلاو هي ثاولاوهيلعلكوتملاو '

 هركثنو اهنف مهبىفاءتو حف ةئيفسكى وبنلات ديلا !ذهلآَنأ لعنمدجودم ٠

 لكن ههلدسجوف جراولانملصنتو ىسابعلالعلاتحتلوخدإاىلإلامنمركسش '

 دنعةلوم ةمنوكست ناوخرنةداهش هل كبرشالهد>و هللا الا هلاال نا دهشنو اجر ىدض

 اندشراود علا, ءافولا لعا:ضرح ىذلا هلوسرو هد.عاد#ت نا دهشنو ادالا سو مك الا ا

 ى طاومتماقاو دوهعلابهلاوفو ن يذلا هباصصاوهلآ ىلعوةلعهللا ىلص ىدحلاقيرطيملا '

 ةيدوبعل !كلس ىفمظنيو اهدوعهتلاءاشناةجرلاداهع ىئس ةالص دودلامهفووس '

 نيدشارلا ءافلخل |امم لعجو دشرل ! انما ىذلا هنن دخل اف دعبو اريثك اماست ملسو اهدقع .

 2 ىشلا فال اذهنم ىطصاو ني دهملا ةئالاياملضف ىدملا ل_عىلا امنت نب ونا

 ىبايعلا اندهعلناف ضرفانتعاطنا تعطق ىتلالوقعلا ىذاومّنسو ضرالا فئالخش ٠

 هلا لاقدةذ مياسباقب هللا ىتاوا دوعهّتلا عم دخت! نمالا ةفي رشلا هلاح فلفربالافرش

 انمثمسمناعاوهللادوءبنورتسشي يذلا نأ ميجرلا ناطيئلنم هلا ذوعأدعب اع |

 نع 4



 ه6

 تاذمراتغخأو ذالبلاٌعأ هو نا.بالامالغأا هب تءفرو نامالاباكع تءففرهشلا
 ةعلاطا هل هردصأدفو مالسالا نمر ةتفت ل ناكو رفكلاب نغت ل ناك ت كا دقو داعلا

 ديذالاو روسكمروسك-1لاهشدجريسالا رفكسلا كلم بلقو روسام تويلصل [َتيلْطو

 تاوطخ قرقبام د ءادند_-راصدق مالسالاه>وبر ضير فك ١١ ىف ناك ىذلا رفاكسلا

 د هرادربدلاو هتدمم ةيدوممللا نهلكوهرابكو_ميلصلاراصناو مادقالا ن عرفكلا

 ١ ةطفلاو نهذلا نم ةرطنةملاريطانقل هيف لقي الفانهرذخأو ةضيقلادب هبّكطاحأ

 ' انيةعىل_عرفكلاةماكعن هتصكنو: اماعمالسالا مالغأ تعفر دفةي ربطو

 ١" ريخ هيف موب رفكسلا ماي أنه نسدل لب اميموب ريخوهو مالسالا مون تدهش نا ىلا ترو

 ٠ .عيبلات راصدقو ريضالو زرضالف اوال ناكام ارهلاءامدب مالسالادالب نعل سغدقو

 قزهاو رباثملاءابطخل فةاومحباذم ا تراصو رخالا مويلاو هّللابنمآن ماهب دجاسم

 ا "اكعرغت نع:رهنلات تفاو رفاكلا ف قاوات حرا الاطوار ف نياسملا فوقولاهضرا

 َ اهكرةةفصل اهذهىف تف رع :ةنامالار ةيمالسالا هلا ا امتاست و اهدكف رسب ىذا هللا محي

 ا .دودحلا هيلع ب رضتالادج هللد+لاف اه-رح برا ترهنافبرملاد.اهترتفافةي ريطامأو

  هللاغلبو هاصقا نمىدقالا انددقو سّدقملا ثدبلابهناكو دوقعلا هنم كزاب ىكزرتالو

 . هتهّودعلا ل جأو باك لا لكل هاضقو هل>اب طاحأو هيصتخن ا لع ىذلا لصالا هيف

 أ هعساولا همعن تانح هتعاطب ىظح نم باوثو باوث ل-لكلو هعما+لاب ئاتكللا

 "نمو ب هز مالسالا د جنم ظقيتساامّةم ادا فلوسملاو يهؤام ىلعروكشملا هّللاو
 ١ مريثكهؤاشناو بدالاةنازخيحاص#ية>نيكب وبأن يدلا قت ةقبطلا هذه ريهاشم

 | ١ هتقو ةفءاذ نع همك دهع ةرودع هثاشنا نذءانالا ةوهقب بقامتادا < ىذ ب اتك ىف

 م د و هبنيعتسإلحاذتلا دهع ىثو ىذلا هللدجلا هذه ىهو دهلا نيطالس دح ال نيعتسسملا

 |غرذ اواظفح و مهب اصعاين دلاءام لا نيرو هبدسنةلص|افريغنم كس نمزوغمل هداتوأ

 اينانلاةاي لا ةرهزرهازلا اهفلخ فنا لعو ةفيرشلا ةفالثلا لاخ ض 0

 ش ةياقسسنمتفب رشلاةلهتلا هذه نوكنت نا دولا لو هتذارأ تقبيسو فيل

 / .اهقرش لع نمو نوبرقم ا اهب برش أنيع ةياقسا اذه لعج نا ىلع هتيدجلاو سايعلا

 © ه٠٠
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 اريصهيلع عيطتس مال_سالاناك اطىذلا مالا نوهو اىمأ كلذ دعب هللا ثد ١>

 ةياعهلا لص ىئلارمع فى والاف ىرخأ ةيسكيلعاننم بةلو هلوقب نيدلا بطوخو

 نامّزلاوارحضص اد ةوهف ةب”اكلا قر نم اذ ينتعىتلا هذه ىرخ'الاو ةبادكتل اولسو
 راعتسملانمهدنء اك امّدردةرفكلاو رانتسادق هتيه.ىنحلاو رادتساهئئثيهك

 ىشو ذعاوقلا نمرفكلاناينب هللا ىلاو راهلاراهنا نمرعف رق ءامع ليلا بوث لسغو

 ةظحاللانويءالرهظت ملةكثالم لزنأ دراويلاتادروملاءامفارقرب ينمو ارودص ليلغ

 ثذخاو اهفدرعهرص:فدارتو اهموس«مالسالااوس تزع ةظفاحلا ب ولقلا ن عفن تلو ٠

 هعبتاف ضكرو موزي > .ممدقا مك امفاونةيلناك اهبفرتم ىرتفةملاظنغو ىرقلا

 تدةءاابر+لانافالاو موق سفح ارح ناتكهبرضاذاف برضو موكيم جاع بان“

 فوح زو افو.سلداة:فوءساذ الاةثوافافخ تعدافغاو الاجر تءعجاغاو الام ا

 ةد>وملا د لاق ف.سلانوكيو اًهنومدءوأر 1 لمد بدي د حلا ٌد»نوكمف افو>ز لاقت اق 1

 اتونل انيدءذ ىفنهنأ كلذو اًملثم برضلا ىنءيال مل هلا دلاىفو ةدحوملا#ب ريضلاب ىنعي ْ

 ثد_ هللاةكثال-م نع تدوزناةرصالاهذهناو اتةنةعاةدومربغل نيتودعو

 نم ظفيت فيسناك اه مهامافماءابكت ةرعدظرشلا نه تيوزتاو انآ
 هفوس ورظانلاهاريبرمض لبق ماهل ار يطب برعض ناكالو جيرملا همني نا ليقهتفح ١ ٠

 ديذحلا باضهاولرذقة:عطمكو جيراتلااهب وتوملا ةرج هاهناكةبرطمكف ضتصملا ١

 اضديم هليحادن دج ناكن دعب هبوث ادي دج مالسالا داعا ىذلا هلل داو عيرامئ هاو

 ميظملا قفل ذهابننم حرسشي مداخلاو هلهئاعتدع هلسضفاعستم هلصنارضةعمرصن

 ىرشلارركي و نيلسملا ةناكلروبملا متميو نينمئاارودص حرشدام ميركسلارصنلاو ١
 هنطسذم سدجلا مويىلا رخ*الا عيب رنم ني رشعلاوثلاثلا سدجللا مون نم هبدفا معنا اس
 ىعرصاهق موقلا ىرتفرافكلا ىلعهليااهرضس اموسح مايأ ةيناولايل عسبس كاتو |

 مويف ةيك اي رفكلا نمتناك اي ةكحاضمالسالا ىلا اهتيأرو ةيواخل فزاع مهناك ١
 شخ رفا | اهرسح ىلع تضفو امتريحي نمرمصنزلا ىر ضافو هب ربط تخف لوالا سيمإملا ١ ظ

 اهدعب مهلامىتلاةرسكسلاث رفلاريسكتيسلاو ةعجلا موي ىو .اهتريحياهبحنتضقف
 مستم سدمقملا مون فو ةلاظ ىهوىك رقل اذخخا هئايلوا ىدي أب هءادعا هللا ذخاو هه هكا 1



0) 
 اوناكو انا.ةعتافءااوالاغوأراعوالااوءلط مهماو تغااطت دق تناك س غن عامطا متصلا

 اهلج أ غلب دق باتكسلا نا كولمملاىآرف انايضقرصشلا ىلاعالوالويسةيدوالا طباهل
 نينمؤلاريمأركاسغفويسناو هله:ملعأدق مهب كتغلاو هلمألاندق ممم مزعلاو

 'لاجرلا نماهراظناهوجوالا ىئاتناو لاطنالا نماهافك اءامدالا ىتب رت نأ هزم م

 هللادبو ةءلاعةيااغموضاففاب ةماكلاو ةيراعمهترعم نمدالبلاو ةمدخاءذهرد صأو

 بترينا كراماا ىآرف ةيناعه:,اه.قاثو فلي ذاحْملاسةناو ةيداغ هئادعأ ىلسع
 ' نيب تاي احلا لصفي و اهعرا ضودال_,لا لهأ ةقو كن امالا ل ,لاثالفريمألا هدعب

 . ؟ناف اهيعجا صو نطاوأ ا ىدوا«1ناس>الا لامك شيو !معواطمو ةذطاسا | ىب امم

 ' اهعفدمنعرضلا ةيرجّدرتو اهعلطمنمس مثلا عنمترك اسعنههعم نمو كولمملا ماقد

 اةئالرصتلا لعج ىذلا هنيد اف اهفسغيو اي اعزلا, فدو اهفسيولال_غاايرضن ا“

 'ركاسعلاو همالغا تاي ذعةكرشءادعالاىل ارئاسلا|بعرلا لماناو همازتعا فاطعاب
 !٠ هئالع راعشب ةلئافملا بئاتكسلاواهتافه ص نءاهئاسمساب ىنغت . هثالو السب ةلضانملا
 ' اوهو«ىناهفصالا املا ءاشنا نمباك ةرودهذ_هوإ اهتاجنمرصنلا بتك أرقت

 ' ناويدهيفريخنيدلا حالص ناطلسلا نعةقبطل اهذهري هاشم نمو لضافلا ىريصع

 مماحيناادصاق زاكنيح ماشلادالب ضعب نعممتلازاو جت رفالا ىلعراصتنالاب ةفالخلا

 ١ ' انهثريضرالا نارك ذلادع:نمروب زلا ىفا:يتكدةلو اولا كلتو سد.هملا تدب نع
 | فينملانيدلااذهل هترسهن ىلعو دعولا اذه ن مزن أ ام ىلع هتيدجلا نوملاصلا ىدابع
 :| فئاععا | مارك اهل اثم ىلع ل مشا ام ىتلا ةنسما هذه ىرحانا ىلءو دعب نمو لبق نم

 || اساضواواررقمّللااهدازةبرمصانلا ةيمامالا ماي الا ىف فق اوما فاهلثم ن ءلداجيلو

 أ قرار فاك لكن" قزام لك ىاهومت نك .و 1

 اا زيرعلا ناويدلا:اطلاسرصن ىذلا هليدجاو حزاوت ءادعالا ءامدلاهتتسا ف ارطأو حئافم

 3 دقو ارنسي رسعدعب لعجو افلا تيبالج هبالجو ه داو ٍبلاغلا» دنجرفظاو هدياو
 ثدحأ



0 
 ةلوق هلف هريغاماف ةيالولا ىلعدقايبمو مكن .دكل تلك امويلا هقلزنامويك مالسالا
 ءالولا طاشنو هتديقع قداصلا صالخالا ىلس نا .!باهيسانيو مكننولي نيذلا اولتاق
 برعأف هيهاذمصصايلا دقتعللاضسفا وهن يراضم عصانلا ناميالا فه راو هثايقعقباسلا

 تافاصا ا ءافد ءالولادورو ىل-ءهناعأ بلقو هرطخ ءالولاره ا هيفرط+ لرطاخننع
 هل شكيو هءناومو ردقلا قئاوعلوثملا فرش ف ه:ءىلإ نيهناحسهللاو هرطفهيف ا

 هناعد شد اروصنم هون ناكو هعناقاه رظن نوداجهته تسل ىتااراونالا عاذق نع ا

 ةنافجالاصن لبق هناطلس لا فننو هلاتق ركع لبقهلابقاركسعب و هئاولشيج لبق ٠
 امنوفج ىف تضغرذلا بضاوقو بئانكساا مامأت راسمغرلا ياك نامرج ال '

 ناسلباوعادتو ةمألكن ءاوءمجن يذلا نيئمئااريمأءالوأراسو بضاوقأ!نويع '
 دل 7 مادقالا ىفممتاين ةيخاوتم ةمزعلا ف يساولاصو ةمد اديب اونرستو ةمعبلا ا

 امال_ءأرس لاب ا غلاكو اماظتنا صوصرملاناينبلاك مامالا ةعايطىفممتايوط '

 اياصصا عفا دةمارهنااكو اجاحتاجا ع لما سل! لبلل اكو اجاهواديد_>عتاملاراهبلاكو ٠

 ىلع لدالا ةرعشملااهضايغو ةرهزملاامضايرترصيأ اخ اياطصا دراما اهثملاكو ٠

 نممهتعسو ىتل|ايندلاو مظعمه رغىذلا ماعنالاو مي ركمهاتس ىذا باهسلانأ ٠

 عودخ ا لمالاو هباطخ حرص د قنونظا ا بطلا ناودعلا لعااو مهقتو نعظت مهتمزع

 هدب فئلاناهلعأ رك امورك امو هدمغي فويسلالسّنا ىآرو لسار هياطورفصد# 1

 لج نم باخ دقو هلع هل حوامذق كول ملا تضخ ايذاكابثاك عضو. ابئاهاي مراه عفدناو ظ
 الاوهلمأب كوامملا ىلعمدقناو هسارب هّءطوالاو هل-ربطاسلا ْئطونا هناي هياجأواملظ

 ٍْش <«. نمتوأأ: ركس دحلا هيلع مدسق ًاالاوةب وتةلارت ارهظأناو هسايب همدقأ ١

 زمناو هباط ىف هللاراذخ ساو ةرباكماهءاروةرنش اكمو ةرواغم اهتصتةظطوأ ضف نم حبوا ا

 5 كرد 3 راضو 0 أامهرغيإو 4 0 / ١



 ويل
 !؟ةاطعاو مهالاينيئملا اريمازعأىذلا هللدجلاو هاطقنمةنمرثلا ءاضريلا ةرضفملا

 اذه ّشاءأتهو نيطباهلايلفاسااءءادعأو نييلاغلاهءاسبلوأ لعجو رولا ءاول

 ىلا|بيفال-هاو هءفشتو واستت لاثماو «.نودوذقت لاك شأن مالسخ الوقف

 مو دهج لجني ملومردم كلمتني لو مده .ةكفس ملام ةةزايحنمهسيفهولالصوام

 نم فلاسلا ىلا هيف هل هللا عنبصفيضيل كاذزي نمل ريمأ ىلا تيم أ بطن سمي

 ايضتقم ديزملاو ةمادالاىلا ايعادنوكبام هركسش نمددضأو هيداي اومدئءهفراوع

 فلس ىذلا لضافلاءاشنا نمباك ةروص هذهو يي اعت هلا ءام نا ديبأتلا وز وغلا

 ' ةفالاا رق»ىلاريصم نم_غسوينيدلا حالصهكلم نبع ةئلاثلا ةقيطلا لوا هناب لوقلا

 هرك اسعواهكسلم مازمماو ةيوذلا دالب نم دلي مقذ نع ةراشدلابدا غب
 - ىتلاهللا تاواسص

 ' هتاكربو اهرحدومثادعانيطايشا,مهشيب ف ذق ىلا هتايكقو اهرخداو هئايلوالاهّدعا

 ظ . باغ ن باغ فلا مال_اظوومغلا مابغاب معشق ام تاج افعرم لع ام اهد فلا
 | نكلالورص>هدي درت ف نينقوملا ىرتعبال ىذلا همالسو نكس نين .ؤال ه ينلاهتاكزو

 'ايبلاغو تاس>الا ليذب حاسو نامزلارود محاصو .ناوالا ةب ولأ دة اعانالوم ىلع

 ' لطاعلارهدلا بئارت هتقالخ تلحو لطابلإ مدق هتماما تزلزل ز ىذلا ناطيشلا بح
 ٌ . لوافم ىنللمزعلك ,برغتضماو يل-طامرغلكن منيدلا نويد هذويس تضتقاو
 |( لفاغلكبن ذرفاغولا هرافغتسا تاظقب تعفشو لذآ ىده لكم براغ ٌبعلطاو

 ١ ساالادعقذا هللا قوة<ينيمئاقلاو عزفلات ق ٍوفذالم لاو عزفملاو ةياغل اهئابآ ىلعو

 ,يولا نم#ث وروملا ماها الار اونا نيثيضةسااو ساطسقلا مدبعذا هيا لدعب نيك امجلاو

 ش .اهظاف-وإك 11نازخ سايااني>وءارضا اوءاسأ,لا فنيرباصلاو. سابتقالا رجعأْذا

 1 قيدننملا حورلا ى ءلاكو ةمايقلامويىلا ةروشنملا مولعل !مالعاو اهظاغل او معلا ىناعمو

 00 ذاالا ةياده خص ىقلاتيالو مهتبالوبذسماذاالا لمع موس غاي النمو ةمامالادبةءالكب

 1 ا هل ناندويف رضا 0 مهتل الدب ىرأس -!عصتسا

 ملأ
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 ظ 1 ا ةما ركأ ا ركتو ةمامالا سام زف رافمو ١ ةلزإ نما ةطيسبلا

 ش دهاشمو نيمستسم ضرالا كواممهعبمتو نياسم ب الك نم نولمدي ثيحةكسنالملا

 ْ مالسالا



 هولا ش
 الإىأو مسهجرخن ع هيبذو مهطب | سم ىف هقفني نأ هنيقي معو ةنيد لسنا همزلب ا
 هسيلاداقو مهياع كلي ن هولا لاغداو مهو دعىلا لةنلابهتهجو رعهتفلي و سكعينأ ٠
 ناطللا ىلع ةيغاطال دو ناميالا ىلءرفك- انوع نالاوهامقامعلا لولا نه ٠
 اهباست#نايهعأو اهيقسي واهب رشي نا <ءاعهقيارظ-ىتل ارت |هيهف ا اسمف ناكو ٠

 نعهسيفهللاهدسءاي دق ابنرقتهسيلااهببرقتو هلا هغاص بهذ نابلصو اهي وتجيو ٠
 يىنرطبو هلاعنملماعهن'اك ىت> ةلال_ضااوةلاهملا نم هاندأو ةلاصالاوةباصالا

 هلوق ىف هيهّللأ سأىذلاٌد ضف هتفطالع هعجولو هتالاكم نع هلشناماف هتقراطب نم

 نااوابءاو ةظاغ ؟<.يفاوذمهأو رافكسلا نم مكنولي نيذللا اولت اها و:ءآنيذلااهمأاب ىلاعت ٠

 ضوةنق م-مثا دعاراي ديلا رياسملاراب دز عىل لا نءلةنامهلةناماو نية تملا عموما ْ

 هلياود_-« هينوبهرت ليا طاب رنموةوق نه محءطتدااممهاودعاو ل جوزعهلوق
 باصتالاورسنملاورم ا اغاىلاعت هلوق فالف ناباصااو رجتاهادهااماومك ودعو

 نيملاعلا برلا دانع كلذ لك نوحطفت ك-ءلهوبتجاف ناطيششلا ل ءنم سجر مالزالاو
 مار لان معومجملا ماطخلا كلذ نمه-.!ءىئاءاعانضو نيدلام الع الآس مظو

 ىمىتلارك اسعلابوىبناالال_هفدقو مالسسالاءفنم عطتقملا ماث الا نعرملا

 ناهبزحو هراصنأو انمرثم ناكنا هيصصو هتوخا هنيذلا ني:ءوااريمأءالو مضي نمو

 داو زالا كالهت_ساوتاوقالا ىنيدضتو نفسا |ىتد رغنو كلاسملاريعوت نم انقومنأك
 لمي له نيدلا ىف فلاخملا نيبملاودعلا لعفدوجلا انب ىتطي ورضلاانيلا لصوت
 ضرفوأ 00 لهو دراشااذاشلاو دناعملاّداملا اذهىف

 هجرلو لتاق هدلاولو ماا همامالو صاع هلفو هو هاف < مامزوأ : اعرب ده عوأ هين

 هل مصنتو ةنسالاهوف ع رشتو ةنعالا هيلا ىتأت ناب ىف .ةاوه لب هللاوالك عطاق ١

 دعب هيف ىل_خادلاةءافا ىذا ىلا ءىذإ وأ ميباالا ب اذعان ىك ملا ميلا ميثالا : .

 هك--نوكمف ليق:ملاعزانلا ب يبدئملاب# ااا هقو رع د .عزهيلا دثاعل ١ هحورشا

 طارصوحلاءاشب نم ئدهيهللاو ةعبرشاا رهاطظ ىلع لوو ةدرلا نععمجا رلأ محب ا
 دصاقملاوانل ةيحتملا ليبسلا يءان/مفقو و دشارملاانأ ده ىذلاهطد لاف مقسم |
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 اسل ئاب و هزهنب الن امأدق بذ -دلاو ل اهلا ىتلي هو: ىارفاري ريغص ىلا. راك

 امهضرافدق امه اّود ع هناكعناول هتلاتو هل ذر ه.فءزاهتسا اع لمس مون قطني

 ايكريناو هبرفظ اادنع موثلا كلذامؤللي نام مب ضقل سوفنلا نعامهعراقو لوحذلا
 قوتها ىت>«يل !هانأ ا هللا ل. ضف ضرب لو هتيصا لالا ىفءاعنشلا ةطخل اكل

 نينثربتسملا نيئربتملا هليبس فال نيكل. هتوحخا رباك ١ عسبتت ناب محرلا عطق دو دح
 نءاوضءتماو م-مبالاوبضغاه بقتحاام ميسو بيك ام بظع نم هللالا

 ةديكمواردغو ةليغوذل_يحةلودلا صان نيد# ىل- عض ةف مهو بقل هقملا

 ىلانينءا اري-مأءانف نهراصأن اياههفهل هّللار اة ذي امم ةلودلاريصان نبنا دج ذي انو

 نيب وهنبب ةعقاولا برحلاهديىل_عهنلا ىرجانأو زيرملا زرملاو زيزعلا بناجلا
 ْ هقوقعل هعرصو هسنن فاّداو هسخامف هللاءاقل ىتلا تاكربل ا ىبأ هتدناكب فو رعملا

 ا ًرارسا عاقيالو رجزنيالو ع زتيالو ظعتيال كاذ عموهو هيزخومراعب هعنقو هيغبو

 ا .ةاز جلاب هلناتد صصص ةرخ"الاوايندلاو ه..لطاهب و هبيسحابنع هللا ىتلا رئاردملا ىلع
 ظ .ابطخنينمؤلا ريما هللادبأ هلك اذه نممظعاو هيلاقوسملاباةعلاو هيلع قوق لا

 كلدقع ىذلا دقعلاو هيلا دهعناك ىذلا دولا طئارشن منا ايسملو اكلسمرعواو

 ا داهجو روغتلا طيضىف ىه امر نأ هزم هوفعذوخألا هنعهغلممىف فلا نامضلاو

 . ىلاهنعلدعلب كاذز م ئذدبفواف فان كالا مرو فارطالا ظفحو مورلا

 ظ نودام رضلاو اهعال_ةوا_مناك_ءىناهزارحاو اهعاط_ةقاولاوهالاب راثثت_سالا

 المهم مورلا يظعرمأ ىف ىنارتنأو اهقوة-ففاحلعضولاو اههوجو ىف جارخالا
 ظ ككاو بوالا'اكنو راث الارثأو راي دلا فمه ىت_> الفغمه_يفركسفلاح رطاو

 ْ ,راقلا | وباسل هدم ناكاف رودصلا سأودابك الاعدصونويعلا

 ظ . نولن اية ندا مه ناب محلا وءأوموسفنأ نين وما نم ىرتشا هللا نا لوقيذا هللا بانكسل

 ٍْ افوأنمونآر ةلاوليجنالاوةار وتلا ىفاقح ةيلعا دعو نولي و نول ةيق هللا ليدسيف

 ! نءفدصلب مي-ظعلاز وفل اوه كلذو هي معياب ىذلا كعب هب اورمستساف هللا نم هدهعب

 ١ بوعولا ارههتساو دقعلاو عيبل |كلذ خسفتساو اههاس هناك نعل دعو ايهالهّلهار 6

 ظ ىذلا يلسملا لابج همن اصو هاطعأوهرامأو هاداهو مو رلا ةسيغاط فاطالو دعولاال

 3 همزلي
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 ناعتسملا رفاظلامتاغلا لو دنينمؤملاريمأ هللادبأ اذه ىيوياوتلخ دو يحن ثيحهعم
 ريهأ ه نى أامم-متلعا و اهناظقرودص تحرشو اهناك_سس وفث نمثنكسف رهاظلا

 مهثعش لو م-هرشت مذو مهتغلامظنو مهتشحوسدنأت نمه سها هنلاالعأنينمْؤملا ٠

 مهشياعمو م-هتافرصتم فونصو مهقلعو مهتالماعمبورضف موف ةريمثلالاسججاو ٠

 لهاملا اذهلاحتاجاو اولأسا برو اوعفزامعماسهلناو ءاعدلاوءانثلامهسرثكو ٠

 ةعاطلاب عخابلا'ءاقل قلي هنال ةوضهلذأو ةيزه صقأن عني وما ريمأ هتلادبأ ٠
 ةعراقا,لالقتسالا فهاوعدلقدضملا ءاقلالو ةعاضالاو طيرؤتلا ف لاسنهرذتعملا |

 ىوقلارجاغلاالو - تلا تيلاب نب مالا نيذه ىف ناكالو ةعفاذ ال تابثلا ىف هعزا ىتقححلا
 نع الداع حالصالاكمتنم هروخوهتبج ةديضفو هركغوهقافش ةصيقن نيب محلب

0 

1 

 هتءهمةضافاو هم دلالدساب كلذاعيت ا مث هانا ب قاعيو هاثعلارقي ثي» ادب

 ىلعمادقالا نم نيم ذتمالو ةٌونيلاونح هيلع نييناحالو ةونالا ن> هيفنيتعار

 فعْض نمهلنيجارالو همهعوهرصاوأت دك وتو همدقهناطاس دنع تمّدقت نثهلّثه ١

 هيآفاهرركو هباك كم فاهصن ىلا هباهاي اهلا ةيصوىلانييغظمالو هتخوضشأ
 اوديعت النا كبر ىضذقو لوقيذاو ريصملا ىلا لي دلاولو ىلرك-شا لوقيذا هتاش وا

 فأهل لقتالفاه الكر ااههدحاربكل ا كدنع نابي امِإاناسح انيدلاولابو :هاياآلا
 [ههجرابرلةوةجرل|نملألا حانجامطضفخشاو اجرك الوقاممل لقواسه رهن الو
 5 نينا
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 ا ئيسنمطو همامزنب هوما ريمأى ندا نأ ىف طايئالا ةءاضا ىلع ىتم هللا علط فريك

 | يراظن ىلء همزاي اب هذخأ ف لوعو يئار<لعداقعالا ف لبق لجرل قاجراوهكرد
 دعا ثهمرو اسي ممادصفمهيدنأتب مث اسوام لذعلا فارطاب «تاواءةف ىئاغيتساو

 | ىل ىقفرلاوةر وشما قب رط نء هيلع لعخديو هث دك نأ رهاط ىبأ دانا نيئمااريمأ

 | ىنأتلا فهممرىلبع كلذ لءفف ار وطفاروطةنوشخلاو نيالا نيب «-+ملقتني و ىرخأ

 | ىدابقااو هظعويف ىهانتلا عدي لو عمي ىت>”ىبأ كلو ملصت ىتجد تاق لكل
 | لاومالا فاءمطديزيو فو جارحالا ةبغم ةءنشو جادللا ةبقاعءوسهفي رعتو هعصن ىف
 1 دحىلا راظتنالا د نععب رخي هعمانرصأ دا كح نا ىلا اهمعو ىأرلا ىف ىمعو اهرشو

 ظ " لصوملا لامعأ يلا تضونو مزعلاءاطةماو مزملاعارّدا تفنأةساف رارصالاب ىضرلا
 ْ | ايذحما و دارا ىلاداقني و يبامءالابىل اقلثي و باسبتالا نع ىتدنغي هنا ىدنعو

 | يلام ازورب زرب ىريمثتو هيف ىذسج+و ىريسم ربخفرعني_ة دانعلا تي رط
 ظ دادزااب رقهسنم تددزا اذا كلذم .موهو فقاوملا عقاو اد رقد ردتو فئياكللا
 | لئابقلاهوج و قرضح ىلا تفاوتو اعابىنع صكن اعارذ«يلاتغاداذاو !دعب ىنم
 | نمريثكحلاددعلاو اوكسيلاعص نم فيثكلا ع+ !ىفا.هريغو نا مشو ليقع نم

 سس ااا ظ ظ ةثيدسملا تفراشاإفةمدلا ضراوع ىفنيذ ريمتم ةعاطلا قنياخاد اهدي دانص

 تاديذاو هسواسووهينامأ تلطب ؤ هرمأ ماعد تضوقتو هريص ٌعازعتضقتا
 ,دقعي مهيلعو دضتعيم مم ناكن مهناط غو هناقث نمهيلعبرطاو هسجاوهوهرطاوخ
 ىلا قرض لص>و م-عظوظمل بلطل و «:ةرافمو مهسوفنأ ل+ال اوهنالدخ اوأرو

 قدنعا وذداصف ةكاثةطسأو ةراتذ# ل. ىوذ لٍجرَتْت امس ءاهز ةياغاا هله

 لمس مارطظن 3 همهءأر ونب اوركسصذو نائةمالا صه امنو نايس>الا ضت افنماولمأام

 | ىآراماو نو اوتيالونو رداببي و نو رخأتو الو نود رب مهنأو نامثتسالا ىلع ص رخأ

 نالت نماعذاق راي دلاهذهن ءافشكنم راوكبس ىنو رط ىلعايراه ىضمنا هسفن كابل كلذ

 , امغرةعب رصو ا,مغ ةنيهر هةشاثح ةمال-_بب ةيذاكل !نوئظلاو ةيئانا لامآلا
 ,نفسق ٌرغناب فيعضلاديكلايداكو فيضسلا لعفلا لعف ادد هماز ماناكو

 .نتاك ا مهني هب فيطملا نءللا ممغهدو زت زتو اهلهأىلا ٌمْذتساو .اهزسج قرحأو ل دوملا

 اهليلال



 ظ فلول 00
 اهاهع ونمملا اه انج بيطلا اهلظّدعمملا اهلصأتباثلاةزتغلاو قيئارطنءلاو
 لواطتب ممن نمدصتخاو نيءججأ مولع هللا تاولص نب رهاطلاهئابآثْيراوم هلْزاَحَو ْ
 همر بيم لدكسح نم ضرغلا ةياصال هقذوو هدن ىف عابرح فاصضساو ةفالال ادم ١ ا

 هدجاو ةيدله_ىفةدايزلاو هيلع كذ ماتا ق.قلاهوانث لجوهو هيهنن دصقمو 1

1 
 دضعو ىلءابأ ةلودلا نكر لهأ نا ىلع ةديزخسأوه ررك أو هذيعا مث هثدتبا ادج هناك 0

 انهيفائقفو ءافك الاامفانذذ ىتلاةرث'الل يلهو يتم اريمأ كوم 2١
 ذاو نيد_سانحلاءاشحااملء تم رضتو نيسفانملا سافتأاهنوداتعطقتو ءانرقلا |

 ثعشوءبأرابأرو هو ااهنمو هوزغاني دم اريمأ ةمدسخ ىفىزغملك ىفىنالوأ

 م-مب ويجةيقنلا مهب ويغةملسلاهدابع هالوأامل ضفا هموقأ غْئازو هغراودعو هللا

 هيأر رصنو همدق تيدثتو.دينيكحمت نم مهرئاص ةذوصاامهرئامذ ةنومأللا

 هوازتعا نيمو ا ريمأىلانمنوكي كلذكو هتينمأةلاناو هتيغيتن رقتو هماكءالغاو

 هذهن مهي ئلوخام "ىلوهللاو هحدكهتعاطفو هحدقودانزنعو هزازتعا هرا 7 0 ظ

 نيدئاذلا همدخ ع ميج ىفنيئمؤملا ريمأ د ح وتدناو ةيغوملاهذه نما هششاوتلإ] ةرقثللا

 كارداو باطملاحافو علاطلاة:داعسو رئاطلا نوب هتوعدىلانيةثملا هتزوحنعا

 ساعئاو دالاعاربطاب هتعيبقيثاومنيضقانلا هتعنلنيصءاغلاهثادعافو برالا'

 لضف نماميدة وكي ني:ةؤملاريءأ انالوملزي لو لعلا طايساو لمالا قافتاو دنا
 ضارعالل اميكترانم !ةدتسو راكن الاراهلثءاة.ةحالاوحا ةلودلارضان هللا
0 
 هرب ذاعم فيل انو اهقرفلت وه: لهم و ه رض لات ١ و هدمغ ظفحد ىف هذاا و ظ ظ

 سسدن»و هتجب ذدغمو ه-:اود انف ىرج نم لكهب .-عاىذلا ىهذم ايقنت

1 
11 

 ئومراو ل-.ةدقنا ىنيرب وهو دادلا ضاشمو داشرلا كلاس ىل_عفرقوتلاب

 ةيؤنا هحصاو ني:هوم ا ريسمال هحطتمسا نا ردقاو هةعدصإ رهتشمو ه.ةالو

 هدسراق:نه «بفالضفتم ىندفشامف نين نوااريما ىلا تيغر ىتح ىدتهاو رصباو.

 ءاربكنم هقوفوهنءىلعهبهراثياو هلذير وسمبنامضلا ىفهنمةعانقلاو هألاعأ ١
 ا

 ىرجاودقعلا خسفل قرطو دوعلاب ساو لاملاب طلأ لاا هذه غلب الذ هلدأو هت 3 ١
1 

 ةماسملاو اهنعءاضغالا يىلعرتسانا تفحتو .اهيلعىنمريصلادقنو اهتدركر وءأىلآ

١ 3 



*) 1+ 

 دلاهلاال ىذلا هلي نيدمؤملاريمأ ىلا دجأ ىناف هللا ةسرو ْريئمرئااريما ىلع مال نيئمزألا
 هلا لاطا د ءيامأ لسوهل آىلعو هيلعملا لص لوس روه دبع د هع ىلع ىلصي نا هلا ناووه

 روهظلاو ةردفااوولعلاو ديدستلاو فيفوتلاو ديبأتلاوزعلاهلمادأو نيئءااريمأءاقب
 دج وتملا توكسلملاو ءايريكاايدرفنملا ميدقلاىلزالا ميظعلا ىلعلا هليدجلاو ةرصالاو

 ناكم ةرارقهرصختالو تاهلا هزوكتالو تافصلا» دال ىذلا توربسملاو ةمظعلاب

 رطاف اهرطاوذع بولسقلا هليةقالو اهرظاونب نويعلا هلدمتالو نامزرو صموريسغب الو

 هتمكح ليلح ىلع هتفص فطلب لدىذلا لقتاممضرالا اخو لظتاموتاوهرلا .

 .ةزعلاب ىلعتساو ناوعالا نءةردقلاب ىنغتساو هنادجو ىخ ىلع هناهرب ىلحنيب و
 مئادلا .عراةمولواطملكنعمنتمملا عراضدو لداعم لكن عديعبلا نارق الأ نع
 لعب الو نضيال ىذلا مي وكلا رودالو عظيال ىذلا لداعلا لوحيالو لو بال ىذلا

 || نيدلا هل نيصاة#هوعدافوهالا هلاال م كحب رهطا خخ لذ له هالو لت: ال ىرإا يباحلا

 هرحاو زب رجدزاو هسجاو الرةثاو هيلا ضوفو: هيلع لك ون ىلو لك ىلعةجرلا لزم

 1 هذاحو هننسو هضث ارق نع فدسصو هنئسو لش نعد .صو دع لكب ةمقنلا لدتو

 | ةئاسلا معسنلاةعترعتار وهو هردصةيفاشوهميعةنئاغو هم دقاعسموءدب بكم ف
 امئافيتسا قرط ن ءاطوهذ لهاذ اهئالآ ركشب اهلهج لهاجو ةغب اء | وعنل ا ءالك ىف

 ليلضت فهد بك هللا لعيو اريساحامنهىرعتيو ارغاصاهلبارسع زني نأث يليالف

 | 10 سك دجالو نيدشفملا لع طهنال هللا نا لولا درواارششمدر وب و

 (|هللا صادم اهئادرءادتراو اهئانعا لمع هدابع ىت-أ ةوبنا ئاطصا ىذلا هتيدجلاو

 | لا ىعدو ةلالدلاف غلاب و ةلاسرلاب عذصق م ركوهرطخ مظعو لو هل اىل_عوه ىلع

 نعرلا ةعاطىلا ميجرلاناظيشلاةعاطنعساننلا لقنو ةياوغلا نم ىجنو ةيادحلا

 ْ يذاكالالاعتا دم مهتيمو مميك ةممعو مهقزارو مهقلاخلث اي مهقلعأو ميدرلا

 لان عودت اذلاتاداةتعالاىف كورتااو ليلاضالاو تالااراءمتساو ل .طابالاو

 برالعصانو ىتلغلل ذةنمو ىنملاب قطان نمهياعدللا ىلصف مبلالا با ذعلا ىلا ةقئاسلا

 نقاعتو راهنلاو ليلا المنا ىلعديزت ةيداه ةمئار ةيك ازةالسص. ضرفلل دونمو
 فيرشلا خسلا كلذ نم ني:هوئااريس»أ سضتنا ىذلا هتندجلاو زاودالاو ماوعالا

 رصنعلاو



)1 
 قتماو هتوالت دنع لعام هيفهتزكذامى ماضراعب ارلتالا شو ءالولا نه ةيلعاشل اها

 نهكءقودو ةعداشملا نمكناكم نيئءئاا ريم أ ةرضحع رقث-ساذقو هتءارقدنع هيلا

 .تضافاو هلالظ تأيفت فرش تدسك |ةءسضق ىلع ةلودلا ءالو ن٠كنوكو ةطملاخلا

 ثنكو هلاننملواطب الو هغلب نم ىهابيال لت ىلاكب تدسو هلايذا تززحا سلم كيل
 ٌكيلع داع هنا مرحال ميدقلا فكتب لهأ هيلعاما دقَمعَمَو ميوقلا يعالاكلاسئالذ 7

 نيباهيف تن ةصلاغ؟ كل دهشيو .ةينمأ لك هدعرصقت اع نينءئااريءا ىار نس نم
 نينتملا للاب نيئمؤمل ايم أ ةعاط نمكمافتغا ىلع كرحأ فاء اضتهتفاو ا .ةينو ل ١
 جاوركل ارفنري_ءالاامأق نيبملا قه اود. ةءاضةنمالا نم كد ءام ركدش عزو ١

 بابسالادصدةمدخلا نم ىنلعتلا ىلعدان اكضحو تايلاىلالوصولا ىلع هٌكش»د 1

 ةعصاناا لذيو هشفن هيف ضرعو هسقلي لسصو هبه نالالا كلذ ىف هلنذالا ناك اف
 ىلا ييجاف ةمعنلا عقومو هيلا ةباجالابةفراعلا ردق فرعي نم لاؤسلاسو ةمدخملاو ْ

 هذالب وهراظقا نم ابيل اريك ىلا بغرب نديف ةلودلا ىأربالعو هدارجهلافاعسا كلذ

 صرتملاؤدا.متجالا فنوسف انتي و خمذل اف نوزارتي نيذلا ةبعاطلاديبعو دادشلا
 لاوقالاو لاعفالا نيب متازعلا ف لاجرلا عجو لام الاةراسعو لاومالا ةعس ىلف
 نمزع هللا لاق. هسيلا ال كلذ ىف ةجاهطاو هيلع ةلودلل ةنملا تناك-ل روك ذملا لصوولو

 نامياللمك ادهنا ةكيلعَنِعهَتلا لب كمالسا " ىلءاونتالل اوس انا كياعن وني لثاق |

 مالسالاز عب ىلاغت هللافاميفّودعلاب هرفظو سلب ارطىلا هوجوتاماو نيقداص جنك نأ ش ظ

 نازحأ ىف هغلببو ةدائجاوهرك اسعرصنيو ةءادع !لزخوهزانم ىلعيو هءاولرشتيو]]
 كلمأكاين دوك ايد ف كلينبو كحخما؟كعتعىلخو زعوهو هدا علالضا اوزغأ لا

 م« اصلا هاذا ن٠ باك ةروصءذهو إىل عت هللاءاشنا هب ءاوا ذهل عاف كحرتقمرأا
 تلغتابأدصق د ةو هلل عيطملاهةغيلخ ىلا هذفنا رصعلاِكِلْذ كوا.دب .> اةلودلا زعنأ# ظ

 دبعل ايزاهرفو بلغتولأ مزمنافةعاطلا ععرتث يد كاذذاءاصالادح [ ىلا دهللا

 ريمأ لوم ةلودلا زعم نب ةلودلاز ع «:ءيذصوهدبع نم نينمااريمأ هلل عيطمالضفلا هللا



 0 ةنيشلا ل
 ٠ لقعن م رادملاءوجؤقلظي و بوطخلا فك ادادتمالا نءفكيذؤاقب نمو تاتشلا
 ةماكءالعأالا هتفياغوذدايعب فؤرلا هة.كحو مكس ىف لداعلا هللا ىبايو بوطقلا

 ةيعرااودايعلاحالصب َهلف اكلا ةرفخلا هدنصدُتاوع ىلع ءارسال و ةيمامالا ممهلاب قما

 اسال ىرتت هدوفو ع با. ةالذسج تدافاو ىرشبلا هذ مب ةثنئلا فاوسأ تميفادقو

 ابولقلا بعتا للاخ لك لبزتو هبياجتو حالص لك ىلدت ىئااَذب والا برق ىلا ةراّشالا عم

 " هتدهعات نيحاب هبا هع نم ٌكصاضصتخخا ىف ةيغرلا همما ل_>ىراسلا ىلإو هبهذتو

 ١ كعالخا نءةزي زغلارادلا ىبالناو هلوأو ىعاسملا سن ىف كات قورخآة ضو هجاو

 " نيدمؤا اريمأت اجاننم هذه اهئارآ فد رشواهيضا ص ليص# ىفكتبغرو اهثالوف
 ١

 ةدانةتعانع اهمبرع او هتمزكست ةداعى-عاسويف ىرجب مستماو كديبات هللا مادأ

 ١ هتريخغو كدن# هللا ةمعنه>اوتياو هتريضد- فو رشف ليثالا كناكمو هت وطو كيف

 ”دامعالاقدصباهقلتو ءاذقالاو نئاوشا | نه ةيفاصلا كتعاط نك اشيالمات اهاماَتف

 نا كحاسوكادغمىننفوتلا, ترقبو كل-ادقةباصالايزفت ءاغصالا نسحؤاهيلع

 ' نبذل ظفانلا ن عباوج ةروضهذهو »ب هتاكربو هللا ة<رو كلغ مالسل او ىلاعت هتئاءاش
 'رايدلا ىلا هلسر ناكو هثايمأدخأ نم تاثك هيلعدرو ثيح نييمطاقلا دحأ 4دّلها

 ا اىقاوارضعىلا همجوتلا كلما غفل نمنح هنأ هباتك فريال اذهربسخ أ دقو ةيماشلا
 ' قيعفيل و وهلا دبع نم مهميظع هلثقو ساب أر ظد 1و ةرفالا لاق ىفهداوتحا ني هيلع

 ْ كاقددناما نالفريدم*الا ىلا نينمؤوملاري_ءادقلا يدل ظفادلا مامالا نون ءزملا نأ جلا

 .لجالادبعلا هريهظو هيفصو هريز ؤوهاتفدن نم كب انك نيئموملاريم أ ةرمضدع ضرع

 . | هتوازون ةيظفاحلا ةلودلل هتلاصضوأو انا -!وا دب نيدلا ةرنضن ىف هسفن لّذب ىذلا لضفالا
 "| نسف ةقنوو اناطلس موا رظانمويف هلعج هنافاهلها ىلع ةمعنلا غبساو اناهرب وة

 ' تناكاملضفأ ىلاةكلل هااذاعا الو ريبكلاوريغصلا لاص+ىنفةياج لعلاو ريندتلا
 © قدصو ىن.ةتلانءاوفلتخا اذااف ني_-دانملا جرخي لو . ةدهبلاو ةرضنلان هيلع

 ١١ ىدصترفواو ظَ لزح ايامه لك ذخاو تف رقل او ديعيلا نيبهتسايستواس د قفةضهألا

 . ةقعاطىف مهب نم رجا هفلاغخ نه نجوتناو لئملارهس قاف الا ىف ةلضافلا هتريس تراسو

 ةاهئاو كرك ذذياطاو ك.لعهانقلاو كوكشو كافصو نم هضوع عفشو لمملاو لوقل اب
 كناام

١ 
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 ان



 داليا
 باتحالاو هيرو ارهصلاب اهاضمآو ابق هتئيسمذغن اواهاضقو ليااهدارأ ىتلاةيزرلا

 بااطب الاهجرغو بلاغتالرادقالانأانع باوثلا لي زجي ءلعدوءوملا ياستلاو

 همكم مفادالو ءانفلارادفدولغلل ىتب رطالو ءاقبلا ىلا هقلت نمدحال ل يبس الن او

 لاجوالاوءالتبالا ىف عئاورلا نم هساع ىف ىتمسو لاج الا ىمهردقامذ هتدظع تاج
 ىمدالاو لب ىلا ىه ىتا !ةو-!!ىلعلادلا كب اوج لوول اعقاوعلطتلا لازبامو ٠

 فرد! نذوتو اطاحر ف هلوصوءمةبنالا طعقا كبراوهللااضرنمكتيغيلوصحىلا ٠

 كدنبات هللاءادا كلزينمئااريسءاةاجانههذسه اها هةراو كل جالةيراسلا مودحلا

 « ىؤتقملانءباوج رو ههذهو هللا ةجرو كل اعمال لاو ىلا عت هللا ءاشنا لي عتماو ا

 هليادبعنم ةعاطلا ىلا جرا دوءبهريؤ م 5ث ي- فوج لادوءسمنئدلاثايغىلا

 مدقتام قاسو نيالا ثايغىلا ني:ءرثااريمأ هللا نهال ىبتقملا مامالا دهم هلل ادبع ىلا

 نينءؤا ازي_ءاةرض# ضرع كب اتك ناف كءاقب هللا لاطاد_هدامالاقمث باقلالانه

 ةهجولا نم ٍضارغالا غولبو كنتدارا ىل_ءرومالا ىرحو كنتداعسرابخانبعاب رعمب ١

 ةعاطلانم هنكتامنما.؟:املع كت داعستقرسث ا ىتاا فارطالاو اهيلاثهجوت ىتلا ١

 مضنا نموادسم نيدلا نكرناو هرعثةستو صالخالا نمهدقتعتو هرهضتو ةيفامالا ٠
 نامأو اونكسو هيلا اونامطا مامذي ك :ءاورفظا+ هةقفاوم كل سىفمظتناو هتاجيلا .

 كتعاطباونءذاو هوعممذا الا اوبادقساو هوعيتافدش لا اورمدبأ ١ وكرودياو قثو ْ

 بانىلا كئاو تق مهريسم رارقتسسا ىلع نيعطومكلتعب اتءىلااوداقن او نيع رص

 هيرقتامىرحت ىلعرةوتلاو اهطوصو دنع ماصلل ةعماجلادعاوقلاري رقتنوكيلنادهه, ١

 طايتغالاو جاهتبالا نم هيدل كل ذددجو هنومذم فرعو هيلع فقرواطول عمرطاوذلا

 هداضتعاو لدقتءم ليج ىلعولب وعتوهداّةءاوكثالون ةذثل ا همضتقتام جانا اقضاولا ||[

 فواخحلا عورتالرزو ىلا كلئالو نم هنوكسو همرب_م مايالا ضقنت ال لبحيك تعاطنم
 نم ةمسجلا ةبهوملاو ةوهلاةمعنلاهذههيث دهشام ىلغ ىلاءتهّتا كش لصاوو همرح |
 اهحلاةءالوبقب هتمظعءثاحهدوعوو ةزه<م كو كاهدو:- تلازامىتاا ةيغدالاةباجا ]||

 ري لك نم ظمأ ل مكتتستو هلزلت دتورممنلا كل ئدتست دا دمايابنم كدادماو ةعس ||
 عئاوزنمسنالاري رقتب ىاملاو تالللةد_ءااودنمف ك:هىلءالا غاب و .هلز



 اي
 ناقزكالام مثالا لوم مظدملا ءامنها ىلا نينم ل اريمأ هللا سعال ىفتتمل ادم هلي دبع
 ثايغ هللاةفيلخ نيغم هللادالب ظفاح هتنادابعربوظ هتنانيدلالج مهلاوبرعلا

 لادا ةرهازلاةلازعم ةرهاقلا ةلودلا بدع نيملسملار مالسالارصان نيدلاوايندلا
 ريمان اف كل يلع مالم نيم ٌوااريمأ يسقءانكسلمد# ند وعسم فلا ىلا ةرهابلا

 سيو هلوسروهدب ع ذ © ىلع ىلس.نأهلأ سد ووهالا هلال ىذلا هنيا كيلا دمك نيئمْؤملا
 كافف> نسحاو كتعنوكتداعسو كديباتو كزعماداو كءاقب هللا لاطادعب اما اهلست

 ةهأاو ةلب زجل ةيهوملاوةل يالا ةمحنلاو كب نيئمؤملا ريما تمار :ياعرو كتءالكو
 . رابطضالا ةنجثداوعلل عرّذا نءىلواناف كنمهالخاالو كدفعو كيف ةسفنلا

 ١ هالإنو هئاضقوور دق ىفهللا ىلا عجرو رابتعالا نيعباهبلقت ىفايندلا لاوحارظتو
 ظ ةءكح داع ىلع هب رحاب لك ىفهناكسهلنافرعو هئالتباو هنادقما ىفهلدارال ىذلا

 . ءازملا مويىلام-هلهرخؤي لجآب اوثو. هريسب لج اعريش نم ةنماك ةطصمو ةذطاي
 . هيهللا كصخامبهصدخ نم مكحاونقتا اهيفةلءقو ملعاوامب ىرداوه ةدئافو هرخدي و

 . اماص«مويلكىف كداجىتلامعنااو صضاولا دةتءملاو اصلا ىتاذاو حارلا نيدلا نم

 ' ني زجاعل نمتشحوتسا اذاتسناو اهباحرروءالا قراضمد نعي دينيب تءستاو
 أ ءانثلاقرتكلمو دج'تاوهصاهب تعرف ىتلا تقانماو اهياهصركشلاباهطامترا نع

 أ لوانتمديهلانتنا نعاهنمكلريصامدعب و لواطملاو لجا. لا نعارقتولعو دلاو
 كليلس ةثداحلا انك ئابوح نعدلعفادو كئاقهّللا هعتما ينم ٌملاريما ىلا ىدأتو
 0 كلذلد>وف هرادموزوفلا ل ىلا لاقتنالا هلت حاف. هراوجمب رك هلهتدار اد خ ا ىذللا

 ,ةهاتملاو مسوءاسا. مف كلةكراشملا هيضةةتاعزوتو ارفنمنوكسللاهو !رفوءاموحو

 |١ ءازغا ىدصتلاب ريخلا!ذ_هدورودنع ساو سعأو رومالا نمالحام لك: ىف ةلصانحلا

 افارهثانعناناامىلا ءارسلاوكنعهشااهعفدءارضلا فكتمساقمنعنلءباننالعأو

 |١ كلن قراسملا ىاو دكاهبالتبساو كلاحنم معو صخانوف كيلا ةيمامالا مهلا
 كب رشبذعاو كباق عئاو رلا نم نام لكب ةلكو هةقي .رشلا راك فالا نوكو كلاحرت و

 ْ ةياعرو هتقفشو كيف هيأرو هتينوكل هتيوطنملا طاهذهةفرعع قيقحت ناو

 :ا قلتو :ةيلاسهافصلاب ةغل| ىلا كنقح ىف ةاغف احلا نم هغوجروأ ةيلاكن يدب هم مكنت صم
 ١ ةيررلا
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 ةيقاعرخ آى ٌءرْكة لوا نه انه ثي ذحلا لكاوأه رهظاالا ةةيقدرداغن مل هلوجا وةحو

 ةلودلا ماصمصىلا عئاطلاةغيلخلا نعم ئلاصلا قاصما ىباةاشسن ا نة باك ةزوص هد هوإلا

 ميركلا ديعهلنا دبع نم ةعاطلا ن نعجراخلا هءودر؟سدسهب ون ةلودلادضعنبا ٠

 ةلودلادض ءنب رايدهكىنا ةل اس هشوةلودلا ماصمصىلا َنيْهّوملا ريما هلل عئاطلا مامالا ظ

 الا هلاال ىذلا هللا كيلا دم نين لا اريماناؤك اع مالسنينءئماريماىلومةلاا جاتو

 نافكءاقب هللا لاطأ دءب اما لو هياع هللا لص هلوسروءد بعدم ىلع له دنا هلأ سي ووه

 كل لفسو ىوصقلا ةءاغلا © رث أن مكلاناو املعلا ةلزنملا كأوبدق ناك ناونينمئااريمأ ٠

 عفزالا عضوا او ل#اوردقلان مهماع هللا ةبر ةلملا جاتو ةلودلا دضعّك بال ناكام

 ةراج ىف هموقتدج ماقمو ةمد_لا ف كلنوكي رثألكدنع كلم و هنافا لالا

 هديد_.ةو«ةيفوت نم كدي وب هللاو هرتاونوةعناشامار ك او هرهاظراماعا ةدفيسلا

 كنيكوكدن نم نمهيلع رسم هيأراهفنينمااريمالربخ و هدب ًاتوهتنوهم كدعو 1

 دقو تدني هيل او لكوتي هيلع هتلابالا ني: ءثا اريماىن.ةوثامو كيظءتوكب ةفاثالاو

 دن> اجو كت مهنو نينمرئااريما ةمعنرفاك هي ودركس ان مناك ان كر هّللاماداتفرحم
 ةعرتلازهتيناةريدقتو !مكعترا ىلاةرييكسلاو. اهيئوئلاةيثولا فك عينضوةعا

 ىتل !برحلاهاي !كبتلجا_عمواهنعهّدزوهعف دءارو نم ناك لب اسونم هللا « كل ىنلا
 ةراثا فهوكرش يذلا داغوالاو مزمنا ىتح اهراذشواهراعهعئةو اه ران هللا هالصأ 1

 ىلع هتيدجلاف عيجولا ناذمنالاو عب رثلا لقا ادعب ةلدلاوةلذلا لاو> ا بقا ىلع ةفتفلإ

 نينمؤااريمامْزلو اهرثاةماعلاو ةصاخلا ىلعنابو اهعقوم لج ىتلاةمعتلا هل ١

 دقو هتجرب امتءاداوامتءافا'لوملاوشو اهي ثيدحلاواهرششن اموعنيطملاواصو 8

 ةءانعلذي ميركلاديجلا ماقماو ميظعلاقفلا اذه علي زا نانينمؤاريما ىآر ||

 هركسشب كلذ ىاتف عص ص راوسو قوطو ف ياسو هبك | م نم ته ذنب بك صو نيب ذ |[

 هنالو ىلع هبأب نهزعسو هدم رك ةو نم وما ريما علخ سبلاو هيفهتمعئبدادتعالاوه / 3 '

 ءاثنأ 00 كَ ءاوو هءلو كب هللاز همأ هت رضح ىلهال هيلا !ب>حامرهظ و 1

 ةغيلخلا نع ةيزعت باق ةزوض ذو هتاكرب و ىلاعتهللا ةجرو َكِيلع ماسلا ىلاعت هل ||

 ىبأ هللا ديع نم هنباةأفو د: ءقوجاسلا هنا دك درسا ع / ْ

 نإ ا ١



 +) ٠9

 كلرتممو نطوم لك ىفاؤاش فيكم منول 3: مهنم هت ايلو ارودص ىئشي و مهنوئطظ ب ذكي هللا
 نو رىفالانوءارتيال اوراصتوملا اوهركواولةواولذ الف ةمواقمممسفن أد: ع تمادام

 اياطلي لامها اشنالث حو راسمالا ءازو نموةي دوالا ف اخو قرطلا قب اضم ولايحلا

 ىت>مهجردتساو نيدئاكسل اريشو دو كلذ دنع هلب ا مهداكسةرئاو دال ار اظتناو ةلواطأل

 هنايلوالا»ئصو مهل انيج مهماصتعا لمعلا ممن ادنعهرف نيعدتعم مصحح ىلاووعمج

 مهل ىج رثالو ةيقب ممم ىيبتال لكس مهرصحو مهعمجف ىلاعتو كراس مهبهنمةطاحاو
 |هلف هلل دن ناالا سكنلاو سءتلا الو هثايلوالالا ةقاعلا الو هلدالا ني دلا نوكيالو# قاع

 مهتوفطتةةدصاود يك مماع هللا مهطلس مهع .رابصم مهتت أدو مويلع مهسيحو هللا مه رص

 مهدالواو مهبلاها نم مهنكم مثاب رهمالو أ لع نو دالفبمود امري مهنومظتنيو مهفويسب
 ءامإلهالاومةيبام.قلاومالاو مهتل عة لخلاو مهرادرادلا او ريصو مو ءرحوممتاسنو
 نه كلو الذعا امو تاوثلاو ةحرلان م ءالؤهلهتباّدعاام هلك كلذ قوفوا دمبعو

 انباع اجن نيفالوغيلغلا لذ نم لف لتق نوفالكب ابر فاكسلاراصو باقتعلا و ىرتملا

  هناوسة.كلءاوس ؟ةبيصملا نع هسفةثب لغتشيف بدصا نوفالو ضوعلا ضعب ةايحلا ىف

  قاذاذا ىت- ةرسطاو ةصغلاو فوة او لذلا نيب هكر ثو هبهاذمدّدسو هقاطا ىلاعتو

 ظ ةادخا| نم قد رطىلعهناهلك كلذ عم نظو ةببصملا مقوم ف رعوه*.+هذو هلك كلذ معط

 الو هلق ري ال ند ىلا هزاحوهرسهب و هعمس ذخاو «.لعدسو هرصد ىعاوهودوهّللا برض

 ثبفهسأ ىف نينوؤملاريماىلوم سوواطنبرديج ني فالا هب رم أ ام لثتم افهع رصا فري
 [ةثوماليلذ اريسا هيمتلا هرفظا ىتح كلارشالا هل ب صن وداصرالا هيلع عضوو لءئابحلا هل
 انهنانظيناكن مهيلعةرئادلا ىري وابر هاري ناكج نم ةلاخلا كلت ىفهاريد.دحلا ف
 اذ جهوا دعا كلها نم ءايلوا رتصنو هتحرهظاوه:.دزعا ىذلا هلل د+ اذهل نوكح

 نينمؤملاريمأ ىلع متن ىذلا هللد 4و ةدايزلا هب صتتو ةهنل اهي رتتو قدما هي ىطقي

 هلاكوهماقلاصلاخولعجوهفرشوهرخزو حفلا اذ_هرجأ هلزاسو هيعس سجن اوهنظ ىنق>و
 اواهلن د اهدنع هلدذحتت ةراثد وهأ رب رورس نمالخ الو ةدءاقكل !نسحاو عنصل اا ليكي

 ن..-١ ىلعلاجلاج رش دقت دجو هتلماتتاذا ىفاولا لسرملا غسيلملا نه باقكلا اذهو

 هدو



 ١ ة(و0ا1)+ .
 . ةالرت ارتف نم نوكي لازبالام ضءبو تالاملا فرصتومايالالوط ىلع مط تناك

 ةيقاعلافوخنء مهلا ناكبزحلا سا“ نءةسلخورفظلا تالودنهئلودىفداروغألا

 نءمهبلا سوال زدكمدعب رئاودلا ن منودقوتبابو هرورسنءاولعن1سصخنمكلذفف ٠
 مهنم لازي امرك !نولاذي ونوزغدامرثك ١نو زغياون اك مم افهتر ةكوب اينيعللااماقةحرق ١

 و لودلا عباتت نماوليدأن مو ةلعارملا ءنوشحو لا ةعداوا| نع نوفرها مونمو ١ ٠

 ١ ودتبام ل مهملع :رودتو ةرثادالومهكردتةبق اعاوفاذع ٍ

 اوابقتس فلما نم با 0 تالا ند ا ْ

 0 دتعاو مهدد عرثكو مهد كمل 1 ومهتارو رايس 1

 ناكوديلاب1+خامم:عورفاكلا مهدعي املك نا مهسوفت ىفىةدو مهتمسانا ارو. ىف

 لقاسعلا لزنتسسي وبورالا عدةاماذ-هنوديو ىدمىذلاك هنممهدنع قب ىذلا ١
 . دنع نمموبواق فان لك ع ماذههدنعةي و رالو هلةركسفالن؟ف يكف نطفلالقتغيو

 |ونوكيالا مهئاو هباوص + امرث أف تارسح مهعطقتو مهيديأ فام ىلع موتسفانمو منلا نهأ ١

 ةفالثلا هيلا ىطغت نأ لبق نينم ثم ار يما لزي لوءاوسهيف مناف كلي ق-امهسفنا نور ٠
 له ومب رحءكحامبو ة رغكلا .الؤه سا هلاهيلوننا ىلا هتهاهسو ءهقنعا د اه 1

 الاءتحح اوانلطو اصرح كلذ فول اد نكي لف هق-نعم-عارخؤااو هلي يما

 ريما ىلا هللا ىذفأ الف هلهتن ايصوهيهنضل كلذ ىلا, «تنع هللا يطرنيئمؤملا ريغا ناك ئ

 ةلجاعم نم هيلقب ذخآ الوهيلا بحا يم نكي لهدن فعالا ىاطاو هتفالك نينموللا ١
 اهرضحأ هلاوم ا نمّدع افهرستو كلذ ىلعد لا هلقف هناعاو هنلا ءزاو هترفكو رفاكللا |
 ةوعدوهتوعدءاشاو هئانيلوأن ا ظ

 لاومالا عبتا مث ةدعمهرتك و ةءاكن مهّدشاو ةعاطمخسحا مما ع هذذا تاولاص هثايآ ١

 نم هيلع لكتاامءالذ لمةوهنابغددءو هءااوم ةصاخنم لاعرل.لاجرلاو لازم ' 1 ْ

 َّنأنيعالملا هبادصاو نبدالا رفاكسلا ىآر يكف هتبعر ندميلا هجوو لبوزعانألا عنض



 قيل
 © ةيسايعلا ةلوالال؟اواةفتايزلا كلا ا دبع نبدهمتو كمربئثب ودوادزبابوقءي وهئبا

  ةيباصلا ىنصماىنأودابعنبل-عامءابحاصلاوديعلانباذاةسالاوتارغلا ىنو

 ةلثمأهذ_هواؤطساوا ف ىزراولاركب ىباو نامزلا عدم فورعملا أ لصفلا ىلاو

 'ةفتفملاةثل انثلا ةقيطلا امقمت ىتلا ةقبطلا, ذهىف ةبا كلا لاح ءءاعناك اماهب فزعت

 بويأ نب فسوب نيدلا حالسمري زو لصافلا ىضانقا ايروهشم ا ىفاسبلا ميحرلا دنع

 نماعتي مالسالا دالب ىحاون ىلا« ىصعملا نعباةك ةرو هزل رصمب دركسا ١ كول لوأ

 . هئيدل هيفاعلا لمص ىذل !هتلدجلافدعدامأ كلذب ةراشيل او ودعي رفظلا ىلعهللا ركش

  لعجو هق-فرع ن1 ىتحلاو هعاطأ نايقلاو هرصن نملزعلاو كايلوالةممعلاو

 . هلاال هريغاملا باو هدب وب رن عسغرو ه:عىقدصوها هعنمىل_ءءوسل اةرئاد

 | هيلعالا ل كوترالو هريغديعيالنمدج نينمؤااريمأ هدمح هلك رشالهدحووهالا

 الو هلضف ةءسنمالادنزملاو هدنعنمالاريخلاوجربالو هيلاالاو مأ ضوفرالو

 نم «ةوفصو هلوسرو دبع ذ © ىلع ىلس:نا هلأسي و هيالااهلك هلاو-ا فنيعتس

 . اادهاش ىنملاب هلسراف هتما كي هصتخاو هيون هثعئباو هتوبنلءاضتراىذلا هدابع
 | يلم ريمال حوت ىنلا هل داو ارينماجاربضو هنذاب هللا ل ايعادو  اريذتوا رششنمو
 نواسملا كرداو هتيدع ل خابو ه:بلطدل سو هنظهلقدصو هيما هلرمسف هعتصب

 ظ /

 ا مهتشحو سن و مهتافم-رو مهتعو رن كحداو مهودع للتقوهدب ىلءمهراششب

 | لتقلادمب مهناطوأ ىف رينكة» مهراي دف نيويقم نينمثمطم نينمآ اوهحاف

 || نينمؤملا ريما ىلع ل جوزع هللا نمانم هالبلا عباتتو ءانعلا لوطودي رشتلا و فوخلا
 (| اريثك هليدجلاف هدي ىلءىرحأ اهفاهداز ةءاركو هبلطل هقفوامف هلاهنصو هب هصخاع

 |[ لعيالو هغطلو هنعهد:ءامةعسو هعئصماودو همنماّتىف تاىلاابغرتو ءلهاوهاك

 , ىتاانئاغضلاو مهراطق |نممهاي امهفنكتونيملسملاءادغات رثكعم نينمؤملاريم |

 | ىهناك ذاةدياكملا نمهيلعنووطنيو ةوادعلانمهنو دصرتيامو هلها ىلع ممم ولق ىف

 | مها ءنولعت_سف نوملىملا مهتوزغي نيذلا ةرفكحلا | ءالوه نم هوركمب ىراالو ةدياكم



 .97(2)+ ا
 ةبقاعووسو فرسنلا فلاتماو رذدحا ومكيلع هتدصضصقو مكس ه رك املك ىفدضقلاب ٍ

 باي راوباتك-ا اهسالوا+ولهاناصضفي و باقرلا نالذيورقفلا نايقءي امهناففرتلا ٠
 اممكللاعا بتم ىلعاوادتساف ضعإ ىلع ل واداهضعي وهايشاروماللوباد الا
 ةحايوهةدصاو حم اهكضواوغب دتلا كلام نم اؤكساسا مث مكتب رقهيملا تقف ٠
 نعهسيحاصل لغاشلا مولا وهوةفلتمةف آريبدتلنأ اوماعاو ةبقاءاهدجاو ٠
 ىق زح وياو هقطزنم ىف ىفاكلاا د هة هسا ع ىف مك :م لج رلا دبص ةيلف هيو رو«ملعذ افا :
 نم لغاشلل ة-عف دمو لعن ة للصم كلذ ناف هب عمامبسيْخايأو هيأو>و هلادتبا ' ٠

 طاغلا يفهعوقو ةفافعهدي دسذب هدا دماو هقيفوت دإ دف هللا ىلا ع”رضيلو هراث كسا 1

 هقعنص لمج ىنمزرب ىدلاْن ا ل' اقلاقران اظمكذم نظ نا هناف هب دأو هل ةءو هند س تملا 1

 ناىلاهتلاقم رم 2 ل ما وتو 1

 ا وةبلطلارشعماب مك اي اوهقلاانالوثهيهتمتوهرخآ |

 ديجلادبعلوق هتاكربو هللا ةجرومكلعمالسل اوءدو هيلا كل ذنافهداشزاوهداعصأب
 دصاقملا ىلءمالكل |ةداي ز نم هنمزرّتلابوجوىلا ةراشالا تةبساموهريب دتلا ةفآى ظ

 دصأقملا كلت ىفهتي ورلا.متإوهماعذافنان عم ريم أاوهوبناكسلا بحاص منت ةدايز | ١

 تاقوالا ن نماريثك بهذيالوهٌوارحاداريامة هفنم يح | ىوق | ىل_عراضتقالا ب ||

 ىضتقي ثيحالا ةفاتخلا تارايعل ا, ىواسملاو نساكملاددعو فاصرالا ىف لاْءَمش

 لضفلاو ويب رلاكر يثك | هديجلا دعءاهةقتفا ىناةة.املا ءذهريه اشمو كلذّل تملا ١ ظ



+( 
 لحزلاّنا ماع اول ماو 0 ارش ملكا

 هد ةثمي نأ هيلع بجاوف هّةج نه هيلع هل بحي اممدنغت نم هلل طن نم هبه ذا مكدشم

 قدصرو ةفملءازج وهامم سم ازيبدتوم "يم ناسقكو هتك صأو هلاهحاو هراكنشو هئافو نم
 مكشفن أن ء هللا مكتذاو كلذاو رعشتسلاوهيدلاسىل ارارطةهالاو هبل ةجاحلا»ةعملت ف كلذ
 هذه ةوثلا تعففءارشلاوءارسنلاو ناسحالاو ها ساوملاو نامزملاو هد ثااوءاضرلا ةلاسف

 سمان ءهيل اريصوا مك .نم لجزلا ىيوا ذاو ةغي رشلا ةهانصل ا هيه لهأن م اهب معو نم

 . اقيفر فيعضلا ىلع ن كيلو «ةعاطرئوو لو لدبو زنع هللا ت'ذارريلف م أ:هلابيفعو هللا قلخت
 , كاسل دعلإب نكيل ث هلايعيمهففرا ميل !مربحا وتلا اسي هيناتا نافاف صنم مولطللو
 ظ نكيلو افلم مهاذأ نعوافا أنتم ةيعرللوا ص اعدالباوارنوه«ىلاوامز كم فارس“ اللو

 ' مكدحأ بصاذا وا ةيفر هقوقح ءاضةتساو هجاوضقرال ص « فو ا ماها هضازوتم فاهم ىف
 لات>اونسسملانمهففا وبام ىلع هناعأ ا هدهبقو امس فرت اذاو هقث الد زبتظواف الجر

 ةههبلا نيثاسن | ماعدقو ليهو لجباودإ _ىغطل آب هجبغلا نمهأ وهي انع هفرسم ىلع
 .ناواهيكراذا اه مولا ومره اك.نافاهقالخا ة ةفرعم سّملا اهتسامدسفا اريصت7 ناك اذا

 ظ ناواهسا رةيحان نماهافوت دوز شا منم فاخ ناواب معدي نيب نمي هاقثااي ويشتنأك

 ١ اهدابقدل سلس ار ريس اهفطعت ”وس.!نافا ةرط ىقاهاوه ىتذرب عمقانورح تناك

 | مهلخادر م مرجومهلم اعو سانل انس ابس نأ لئالد ةسسايسلا نم فصولا اذه قو
 || سانلا نمل اجى هتلةاعمو هتامجب فييطلو هقعتمنض غب شو هب دا لضفيل بت اكللاو

 هدوأ مي ىقتو هت ارادمو هيحاصل ىفذرلاب ىلوأ هتواعس فاضيو اهتعمهفيوهرظايندو

 اهريصيام ردقب الا اياطخخمسوفتالواباوص ف رعتالواب او جريحتال ىجلا ةجوبلا سئ اسينم

 2 نمهيق مكنكمااماولعأو رظنلاىف ّلبامكجراوقف رافالأ اجا هبسك ارلااهمحاص هينا

 لأ مكسم عصب و ةوفحلاو لاقثتسالاوةوبنلا و ةبصص وقل نذاب اونمات ركملاوةيرورلا
 اكيهىف مكتمل رل نو ادعالو هللا ءاش نا ةقفشل او تاخاوئا || ىلا هنم اوريصتو ةقفاوملا

 1 ردق»صأ نونف نم هثالذريغو همدخو هب ,رشمو < هعطمو هبكا صوةسلم وهسلكت

 :1/| لع مك: دف نولمحتال ةمدخ مكة«: ص فرش نم هي هلبا مك-لضفام عم مكناف
 ل كلاعف  ىلعاونيغتساو ريذبثلاو عسيبطتلا لاعق أ مكس:لم“ هتالةظفو ريصقتلا |



 نورضبي اهب ىلا مهزاصب اونو« مساهم ىلا مهعامسا عقو» كزمللا نم كةقوفوكتنالا

 لضف نم مكص امبهللا مكعتم أف نوثطبي ام ىتلامسحيدياو نوقطني اهب ىنلا مهتثدلاو
 تاعاندلا لهأن هدا سدلو مكيللء ةمعنلا نمهافضأ اممكذع ع زئالو مكس ةعارص

 مكنم ةدودعملا ةروك لملا لضفلا لاصخو دومه اري ا لال عاسقتجا ىلا ب وح اهلك

 فاتح بتاكل نافمكتف نم باتكسلا اذهىف قأبامىلع مخك اذا نانكتل ااهيأ ْ

 محلا عضوم فاهم -نوكي نأهروغأ تامههىف هب ب ىذلا هيد اص ة فم جات وهسفت ظ

 فافعال ارث ؤمماخعالا عضوم ىفاماج © مادقالا عضو فاما دع مكسحلا عضو فاموف ظ

 عضي لزاونلا نم أب امامااع دئادثلادس:عارفو رارس اللا موةك ىفاصنالاو لدعلا و ١

 ناو همكحأف لعلا نونف نم نأ لك ىفرظندق ابنك امأ ف قراوطلاواهعضاومرومالا

 دريامهتب رجت ل ضفو هبدأ رس>و هلذعةزي رغب ف رعب هب ىتكيامرا دقب هنم ةعنأ همك
 ٌئمموهداتعو هتدع أ لكل ٌدعيف هرودصلبف هنعردصب امة.ةاعوه دورو لق هم /

 اومهفتوناد' الا فو:ه ف باتكلارشءءان او فاتن هتداعو هتئرهدحو لكلا
 ممكن لا قافنامناف ةب رعلا مث ضن ارفلاو لجوزع هللا بام لعب اوثدباونيدلا 5١

 فرعلا ماي اواويناعمواهبي رغاوفرعاو راعش'الا او راومكبتك ةيلح هناف طخلا اوديحا
 رظنلا اوعيضتالو كمه هيلاووستام ىلع مكل نيعم كلذ نافاهريسو اهةيذاساو مهلا
 فاسقسو ا من دواهياس عم اطملا نءمكسفناناو غراو جارخللا باك م اوق هناف با سملا ىف

 ةءاندلا نعوكتءامصاوهزنو باتكلا ةدسغءباقرال ةلذماهئافاهرقانو روم'الا
 فذسلاو ريكلاو مك اياوتالاهجلا لها هيفامو ةهمااوةي اعسلا نعمك فتان اود راو
 اوصاوتو مكتءانص ىف لح وزع هّلبا فاوباحتو ةئتاريغ نم ةبلتعةرادعاهناف ةمظعلاو

 مك:ملجري نامزلا امنت او ةلصنم لي.لاولدعل او رضنلا لهال قيلاو هئذلاب امماغ

 ربكلا مكنمادحادعق انوه صأ هيلا ب وُئيو هلاح هيلا عجري ىت-هوساوو هياعاوةظعأف
 ميدقو هنب رحت لضفب او رهظ:ساو» ورواشوهومظ ءودو روزذ هناوخا ءاقلو هيساكم 1 ظ

 هنم طوحا هيل اهتجاح ويل هب رهظ او هعنطص | نم ىلع مكتم لجرلا نكرلو هتتفررا
 ثضرعناو هب اصيللاالا اهفرصيالف ةدجم لغشلا ف تضرعنافهيخاومدلو نقال
 سرع انافلادلاريغتدسنع لململاو ةلزلاو-ةطقساارذ هلو هنود مود ا هلممولف . 2
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 .تناكسلا نهتيف "امل ذحخو هضرغ لج رظق ساو يفاملمانو هأرقاو بائتكسلا
 لوءلاو ب ا:ك-لاو رىه نوكستف دوهةملا نهضت ةريغص ٌةراسبع صاط» ىتح كلذرف

 دنعالا ب ثك١:ةلاطاو مالك لا ةرثك د فن لاناو وفالا ةلزن ىفا. با! نوكبو «يف هيلع
 :لودلا نارا ف لانا فالذي رصع لك ىفكذ د لاو زلا ىلعاوةار او ةلودلا ءاهتنا

 لاوقالاةرثكلاعضوم عدتالاذذاروءالا تامه لاغشالاةرثك  نء اكواهت وة نيدو

 مكبتك . اواءجق نا ّمءطة:س١نا هبانكل هلوق م ىب نب رفعج نع لفن ام كلذ ىلع كلدي

 . ىلوأن ء. هنود نة ناطلسلا نع بناكلا هبنكياموه عيقوتلاواولعفاف تاعبةوناهلك

 ةريغص تارابعب نوكي كلذوءارجا «_فعبوثكلاديربامب يدك لارخاوأ فمه" الا
  ئد نبرفعج تاعيقوت نوبلطي سانا ناك دقف ةغالبلا باي ىف ةذكسقم ضرغلاب ةيفاو
 !اناورانيدبت د رتشاا.؟ زهبةك نءةقرولا نا لق ىت>املع لوصالا ف نوسفانتدو

 ' هامظعل | لبقاو تن أمطا دق لاو>الاو تد يدق نواك-ةرومالا ناف ةلودلا ءاهتنا دنع

 'بدترتلا ىلع لاسالاري.هتو تاومشلا عم ىضملاو تاذللا لامعتسسا ىلع ءاسؤرلاو

 طريف هل لاقملا د ةغراف مهتاقو !نوكت ذئنيحرةلودلا كلت لئاوأ هيف بعت ىذلا ديهُملاو

 هيجي رصتلااو هيلا ةراشالا تعفو ىذملا مومذملا دولا كلذ ىلا بةكلا لوطتو عستيفالاحم
 ممئاطلس نء بنك ىنبديجلادبعن | ليق دقفهم لاك لثم ماكت نمو نودلخ ننا نم

 !باهذو هتلوذءا عمال انلا هلف اند عيشهم الكن مفدي لنكسلو ربعب رقر تءاجايتك

 || لاحلاوعاك ال ىقاةلاواجنمفوخلاوأ :ٌةاقلا ةلودلا ةبحن اما اهرك ذدوجواهراثآ

 || ىدواباك اذ-هد.جلادبع م الكن ءقيدق هناالااهريغمايقي بهذت ةلودلك ىف

 ا «ةروس هذهر) بانكحلا صخعال بدأ ىلع ل ةثموهو باد الأ نساع؟ بالا هيف
 ظ لجوزع هللا نافمك دشراو مكفةوو ك-ط اسنو ةباتكلا ةعانص لها ي هللا كظفح ذعيافأ

 ولا ادني نمو نيعج ام-ماعهمالسو هللا تاولص نيس رااوءامدنالادعبسانلا لعح

 ظ بورطو تاعاذنصلا فوذص قم-هذ رصوءاوس ةقيقااىفاون اك ناوافانصا نيمكملا

 اتاهملا فرشأ ف بانكلارشعم مك اهب مهقازرا باوباو مهشاعمباهسا ىلا تالوالا
 نهروما يقتتو اهنسامم ةفالخلل مظتنت مكحب ةنازرلاو لعلاو ثآورم لاو بدالا لها

 او ادجويالو نعت ش للا ىنغتسيال مهنادلب رمتو مهنااهلس ىتلغلل تيا حلصي < معن, و
 هلا
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 ؛ الهىعب ةي راجل فغلا ناتكلادسنءدوعلا يسوم دما ظ
 ىوبطت ف ظحال__ الن ةغالبلا ةهج نم باوصريةوهوه سلا انرشأ ذل نوليشالا ْ
 ىفةااروثكللاّنذل | اذهوبطاخ او بطانخلا لاو> [ن م. لاحلا ىضتف» ىلع مالكسلا

 دوجلاو هذعةيناطالا تايطاخلا هزنتنا بجوذرعشلا نرلاسأ هيف نو رخاتملا لدا

 ىنالا عييت ريغن ع. هلاسراو م الاكسل قالطاو هو لس رتلا ةيناظلسلاتايطاخلا ف ا

 «ة> ملاكسلاو اطعا مث هل ف اكيتريغ نمالاضرا ةكسلملا هل سرت ثدجو رذانلا للقالا ٠

 بانطا نء هصخي بولس! ماقم لكلو ةفاتفمت اماقملا نافلاحلائضتفاهتقباطغفف

 تانيطاذلا ءارحا اماوةراعتباو ةنانكوت راشاوأ ع رصتوأ ثاسبث اوأى د وأزااوأ ش
 روعلا لها« بلع لجامومومذةرع كل !بولاشا وهىدذلاومملا اذ_هيبعةيناطاسلا

 هققباطم ىف هقوحم الكلا ءاطعا نعكلذل ميه نروصق ومسهتن بلا ىلع ةمصلا ءاليتسا الا

 اوعاوو هوجن افناو ةغاليلا ف:دمأ دعبل لسرا ام الاكلان عاوز جف لادا تتم

 لالا ىضتيقمودو صقملا ىلع مالكي قييطت نم مهصتةنامهبنوقفلي عصتبلا اًذسإم |

 ىوسا# نولفش و ةيعيدبلان اقلالاوعاجمالاب َنيِيْرْحا | نمردقلاكلذب هنوريكوهيف |

 هرئارعشو قرسشملا باقكموم الك ءاحضارئاس ىف هيفغلايونفلا. اذهبذخأن مرثك اوكلذأ
 فمبها تلخداذا يي مهتااو تاملكل ا ىفبارعالاب نولديل مهنا ىتسدهعأا |

 نوعديو سدنجعلا نم ىنصلاكلذ نوةءريفامهعم ناءوصال ةقراطموا سند

 كلءاةمدق اي كالو لم اف سدنعفلا فداصت اه! ي.عةماكلا ةيثب نودسغيو بارعالا

 دق هنات عنو دا نبا مالكنملصفلا :اذ_هتأرق اذافءانرك ذامةدجىلع فقأ
 ءارق:بسالابورعشلا ف ناك اي تاقبطىلا ميسقتل |ىضتقت تاريغت ءاشنالا فل سم1

 ءارعشلا تافيطك تن اقبطن الثا ,نادجتريمء كح ىفا هب راقتو ةيفيكيسلا هبات

 فهو مالكلا ف سفنلا لاطأ ثيج ةين ثلا ةقبال اهتافدعي مهك دامرخآتاووأا
 ءاداهنوك يفي دتوةدافالا د نع مالكسا اجب ري ةدايز دصاقملا نع دازوتارايبا /

 شانفتو صيت ىلإ هن هنمضتامءارخال جادجحي هناف كالا أ رثاعتش نم ةريعش ةماقاو م ٍ

 انجن هيبتاكل لاف هذة صاير وعلم ل عباتكلا ديواذا ثيح دوصقملان ع
 نأ 4.
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 نودي ز ةباذالسل اى ئرئال لوالاةةبطل | ىف ةباثكتلا هءاه تناك امةروصءذه

 نبدارأ ىذلاوه دب امكسلا هذه ل_ةمودارملا ةب ءاتءابا ىهاغا هيعاصةيانعودؤصقملا

 هيف نان [ىذلا لصقل اوهناذهو هرمش ناعو ه> دموي انكسلا ىمسق نمل سرا اينودلخ

 نوزوملامالكسلاوهوموظنملارمشا!نبذن ىلع مدوءااكو برعلا ناسا نأ لعالافكلذ

 وهورثنلاوة_ فا ةلاوهود_-اوىو رىل-ءاهاك هناز وان وك: ىذلاءازعمويقملا

 انافمااكسا ا فيسها ذءونو:ف ىلع لفشي ني_:فلا نمدحاو لكو نوزوم اريغ مالكساا

 لكى مزتلب واعطق هب قي ىذلا عكا ه.ؤرثنل ااناو ءاثرلاوءاميسهلاوح دما هنةرعُسلا

 عطقيالواقال_طا مالكا هيف لطي ىذلاوهو لسرملا «فمو ةدحاو ةيفاقهنمنيةملك

 روههجلا تي غرتوءاعدلاو بطخلا ىف ل «ةسإ و ةيفاقي د ميقةريغنءالاسرا لسرب لو ءازحا

 ىع# ساو نيفصولا نءعب راغهناالاروثنملا نم ناكح ناو تآرةلااماو معيهرتو

 مالكا ءارتناب قوذلا دهشي عطاق هىلا ىهتني تاي" ان لصقم لب عك م الوا قا طمالس سع

 امركم نوكي فرح مازن اريغ نه ىنثب واهدعب ىرخالا ةيكالا ىفمالكسلا داعي مث اهذغع
 ةن٠ترعشفت ىناثما ناش ةم اب اك ث دلحلا نسدأ لزن هللا ىلاعت هلوق ىنعموغوةدفاقالو

 لصاوةاهنمت اي ”الاوعاوأ ىممي وتاب ”الاانلصفدق لاقو مده رنوش يذلا دولَج

 قاثملا مما قاطاو فاوقاضيأ ىعالو محلا ىف مزتلي اماويف مزتل !الواعاضت ا تتسلذا

 ملاك اف ةبيلغلنآرقلامابتصتخ اومانرك ذاملمو#ل ا ىلعاوأك نآرقل اتاي [ىلع

 اهتيومت ل _ملعت ىفنورسفملاهلاقا عفاذهر ظنذاوىلاثملا عبسلا تيدا هواي رثلل

 "| بيلاسأ نوذفلا هذه رم دح او لك_!نا لعاوفاناةامنادحرب ىلا كلد وشي ىناثملاب

 ,عشلابصتخملا تيسناا لش هيف لهتست الو رخ الا نفل حلصت الو هإ ها دذغهي تخت

 أإإ ىاعتسا دقو كلذ اثمأو تابنط اذخلاب صا ءاعدلاو سطخلاب نصت لا ءاعدلاو داو

 ايفوتلا مازتل و غاض#'الا :رث كص نمر وثنملا ف ةئيإ زاومو رعشلا ىيلاسأ نورخأتملا

 وانذو رعشا١ باي نمهتاءاناذاروثنملا|ذهراصويضارغ*الاىدينيب تدسنلا يدقتو

 ما ؤذلا ندلا اذه ىلبع هاكر وثنملاق لا. .متسالا اؤرصقوة-يناظلملا تامطا ةغا ىف

 ارمثا ا ل هأاصوصخؤموسانتو ل سرا او رغصوه سيق بيلاسالا اوطاعنو هوضترا
 | تراصو
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 زذعت نءلا ثيدح «يصاكناىرعلو ةلواصموذ كنأرك ذتو ىنملا ةلوىتدوةثنا حم

 هيففعزدقل ىرعلف ةىلاكباك اماف كريغ كيف بقرب وكنسةثادحو كلقعتلقب ٠
 نودهللاءاجر وَكتاضة نو دهتلاءاضقب تر صتناا9ؤأ كوبأهللذ كا هب ىف هاو كلفع .

 كت دباكم نم سليف همن لو كريب دن هنع ترتسو كو دعت ءأوكظ مغ تءأو كئاجر

 ارومأ ت هجامزح كس أن مفزرت لو ا طعر ومالا ف شت كدكلو هتدياكم نمسةلتام .
 كةءيبط نهى اوك _ةةيلخ نمءافيلا ناكف كس اءوسأ ىلعناط ثلا اهيف كالد
 كيسيعزام ىطاعتت ىت>الماكح نوكت ناكناكث دحو ريداو كب ناطيشلاليقاو

 تفاعا هللاكك-امواكلوقاماو هبذك-!!هبناوج تعستاو هلوفل كترضص تقلجزتسف

 ناك ناكل كلذ قفو:النأو كناوهب هللا اهمكي نأو جر افا ميدو فدسوب ةؤءا ثني ز '

 يش ىلع لم رشف ك يفتك يبتاطيشلاو ةىلاثدتك كنا فرعا ىنأعمكيأرنمكاذ ْ
 كبلاموىذريلاالا كّدِرب الو ىده ىلع كلدءال نأ تاب ىرحاف ىساللاب ضار ستاك :

 اهكحا# ني>كنانظت رظنلاحماط رصبلا ماش تنافةفالغلا كوفى لتو لمالا

 نأوجرأىنأ عءمركشا|اهيف كمهلي نا هللا لأسا هللا ةمنلاهنا اهتّدمكفع عطقنتال

 كرْضمىفناطيشلا فن ناوامحل ىلثم كلن وك اه كودخأو نوب هيف بغرا هفبغرت '

 ةووصنلا اهنا ىرعلو ك:ءهلك أوه نم ىلا هجارخاوك نع «ءزنهننادارأ أو هف

 قسوب ةئباينب زجاج اانآو كذوداهتعطتقا -لعاه درت ناو لبق اهلثاوابقت ناف
 اهلا لوقو كلذباهّةّشي هار-4لاةيمو رلاهلوقب نإ. ملساهدارا ىتلا ىه جالا تخاا
 ترهط ةصقلاهذهىف هقي رىرجو اذك-ا هباعا لاس س انلا لوقك ةفالغنا كوف بل

 سوةاينااّماف هلرع5ااملهودعهيبذت نمهباك ىف بالا هلاقاماغمتالاهد ناماسن

 رظتنعهزتعناوا هدعون امو هما هيف غلب الى جدع دم نمزتسجييأاماوأتلا 1
 امب روهبه:ظءوسو ٌتاقلاناطل | ةريغ كرا ءطرعتا نمو نوكس الز أن وكست ةردأ

 ظ

 هن داحي كلملا اعداع ردهنأ ىنعي مقعشلملا لق دقف هفثب هباهذو هيهعاقي الابد كل نإ ْ

 ةيه اد ةركدن لجرب هذس رغص ىلع هسغن هنرق ا غموهاخأو أ هنبا لقي نأ ىلا ثداوحلا ن آ ْ)

 راضملاو عف انما هوجو فرع ىتح ماي *الا ثداوح ار ىلع تصولاوحالا هبت فرش

 - ٠ سعانقلالزبلاةلوصعطتسيمل .+ نرقىفزلاءاذانوبللانباو 1
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 شافيالان:فثاطلا بدب زم. ظل ةمرغم_بملانيااي كلملا دبق لوقو مل ثلاواضرلاب

 - صفعلاو ىشلاك ةفي رار ومالا نم أيشذأر ملا طخانتناوهمارفتسالا نافبساا ىف

 لوق ىفو يضيف شكك ئيلاهجرف ىف هءضتو ةفرخىف هل ء قف مهلاوه ىذلا ىنعلار زب و

 ىلسىنلا ةيصوحلا ةراشا ةئيسن عهلز وامتدالو ةنسحهل لبقيالهم الكر دص كلملا دبع

 مهثيسم نعزو اهيو منسم ن ءلبقي نا هدسعإ سهالا ىلو تب ناراصنالاب لو هيلع هلل
 ةفالداىف مهل ى-الهنأ فراصنالا ىلع ه-:عدهللا ىطر كب وبأهخا ةيصولا ذهب و

 ' بلطن ع اوفكناو هنمكلذاول ب ةفم-هريغنءنوكي اذإ ىلاولاف مهب ىصومازناكث يح

 ٠ اهلي زجاناةرواثملا لاح لوقيذا ةفرقسلا موب رذثملا نبي ايلا نم ناك امد.ءبةفالخلا

 ةياكح هذهو عسيجلانع هللاىطرريمأ مكنمو ريماانم بجرم ا اهةيذعو ككتما

  ياجاىلا ديلولاه أ ةيالو مايأ كلملاد_بعنب ناواس نم باك ىلع لّمشت ةثلا'

 هيا ماي | ىفج اخ | ىلا تكي كلما د_بغ نب ناسملس ناك اولاق هيلا جاخلا نم هباوجو
 . "نبنا ماس نمي -رلا نجرلا هللا مدي بتكفاويف هلرظنيالف انك كاملا دبع ديلولا

 وسما كنافد_عبامأ هللا دايعنمةعاطل ا لهأ ىلع مالس ف سوب نب جاد | ىلا كلملادبع

 كمل كرات كن_هفانم نعفرصنم كلال لعاب علومىنملا باه دع وتوم

 ١ ١) كلالك_.لءامالو كفطدي ريخنم كيلا فاسامال»ث ايلوأ ىعومللا ىك فكم

 / .:الووبق نع تكس الءاصرصع ا! ىلا نع صوصعم هو جم ل سعا نم ةم جم ىف هفر#

 ا أو كرب كربش نس ةفانايساشحاف تيعد ى-اراقو نيو رتالو ةءاسا نعىوعرت

 0 ؛!ديرش كناعح الو كصنا رفامنمنيلت ةسود كد_سودءال كلنم هللا ن:كحم | نّئل هللا

 رأ امدقف ىنمكل ذهّللا لعامبب دثبءارهكا ةيمورلا نقلعالو لامثل!فارطاب ذولت لابحخلا ىف

 || تيدنعتف ترفظو تخذ_ءفتردق كناف لاجرلا ضارعاتيخكناو ةيفاعلاكترغ

 0 ” َكتناواهب ىتلعتا ةذمكب وىبتناكنا كريصمنوكي دف ءكرظنت ىت> كدب ارورف

 زا رشةوخ" الا ف كريه لعو لي وط ةب رخو :لياذذل ذم ىلا لوقت نأودرأف ىرخ' الا

 مارأ» ىلا فس وب نب جاجا نم مي>رلا نجرل ا هللا مد ١ ال اهيل ابئكتقمال-لاو زيصم

 7 و سما ىلا ركذت ىلا تدتك كنافدعباما ىدحلا عسبت | نم ىلع مالس كلا د+عنبنانماس

 ؛ | فاكس ىلظحل كرات نان نع فرصنىلآل لعام غاوم ىلا ناجع ىنع كونو

 قمح
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 نام ىب ةعذل | لوزث لق ناك امب ىرييمتو اب ابى ونؤ توت شرك نب هءاذلق مور كمت
 هللا ىناع نين ئاارع_ءاىنرك ديوهولا هنا بحاو هيلع تمعن هللا غانينمااريءاادذع

 ريما ىلع ةءارج ل و هيلع هللا[ صهّليا لوسز م داخ كلام نب سذ ا ىلع ىنم ةلاط تا هءادف

 هز .عربغىلا دعو يلو_ستااشنذ ىلءهتاوطسو «[.ة:وم رمش ةف رع” غونيدمؤملا

 هيلع هلا ىلصذتلا لوسز د#ع ن ههتبارق نم هللا هحطص نيئة اريماوهتطخمدنعلزنو
 ىناجا لو ىناومافئنذ نعافغو قرتعلاقا نم ا زيمد :لا ٌحاخوى د هلا ماما مهو ٠

 ىآرفءدانبع .رومانمهللاوداق اموته_ه5 ايطمي ركح نم هيلع لبح قذلل قوفه ددع :

 تةلمدسقف ىبرك خارفاو ىتدعور نيكحج .ةىف هللاهطصا نيسؤئلاريسفا
 نعاهلز واهو تارثغلا هللا هلاقا ني_:مؤ اريمأو هم: ةألو هتوطسنم افرقؤتابغر ش
 مو قبو دمسغتوافعر ص نمىن>!تاجردلا هل نغأو تارت سملا هل فءاضز ت ايس ا

 نيئءؤملاريمأة فصو ىذلاو اصصغ ىنع ري لواء هم ادو.> الو ابيكم اودع ىفتعشب ُ

 ةيف قداصف هئيعر ب اقزن ةىفأطواو هلع نم ىلا ذئسااّ؟ ىلهمونتو "ىلا هةغيفدص نا 1
 لديعمس !نئاعدقو ةيافك لايهلبرقدلاوةيالولاب هيلا ىنملسوتلاو هيلعركسشلاب ىزحم 0

 كلامْني سن أ ة رسم دت:عىلوزن ند هيام لماعو ني -:ءرثااريمأ لوز رجباهمللا ىنأ نبأ ْ

 ريمأ هلعمي_سام "ىلع ةيدصملاب هلوذدو ىاب اهقالق او نيم ؤااريم باك دزع عوضخخو '

 ' علا ئدخاب ومقح ةيدات ىلع ىتن اعاوموك شب هللا يقوطنيدمؤملازبمائآرتاعنينمؤملا ١
 هردص ةمال_موواطر نم ناد كح :ىل سان ناهز حا فى ّدمو هتاض ع ةقذ اومهرفام. ١

 نأ ىلع درودقف ىبدلق هبنئايظذ و ىو نمدرشامّدرب وىد كف سن مهب ىبست ثراه ١
 ناوي دتمرملاريمأ طغسالت ا هللا لأ سأهبرك ”ىلعدي دش سمأ يظعهبظع لسيلج ١
 هيددفعا م هءاندضو هلامعو همدحَو هيلاوموهتسارفو هقسايسو «ءززعو همززج ىف هترشي

 هسمأ ىف هلعناصلاو هناطلس نعباذلاو ني :.ثملا زوما لونا ه-تهان يو هيأر ننس 4 1

 ىفأ ع ور رفا بتاك اي لاق باةك.1|نيموئااريغأ أرقاخ هنا ليحمسا تدق مالسلاو ٠

 بلا ىف شا غحالاو جشلاب ةيوقعلا نو زيه اوناكح موقل نأ هلبق ن٠ قارعلا ىلالا
 هاقلتيو هنم هيلع دريام ل ةعو ىوقال يعضلا نامي فق يكو ةباتإلا مظع يع نب 11 1
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 مهن اةكسإ م ونامل ير رك ذا كزاجوف
 ةءاندلا نم كو .آو تنأ«؛!عثفك ام دست دفق مهيديان لل-ه انملا فزران الا نورفصو

 مّللالو.رمداخكلامنب سنأ ىلع كمل اطتسا نين .رثاا ريمأ غلب دقو ةعارضلاو موثللاو

 هتاوطسو هن ا.ةنوهريغ ةفرعمب ةرشو نينا اريمأ ىلع كم ةءارح ملسو هيلع هللا ىل_ص

 ايهبهزو رتناتدرا كئطظأو هةطذهء دن« لزتو هتبح ريغىلا دعو ليس اش نم ىلع

 تياواهب تص مغ ناوامدق تدضماهتغو نافاوبف ريك _:كاو رييغتلا نمو دن ءامملءتل

 - هليامباوينر عاجلا حوسمنيلجرلا كسا نينيعلا شفخا دبع ىم هللا ةنعل كايلعفا ريد
 ريمأىاهببتك اهف اضرعهل تكهتئ اوان رجهن«تمرتا كنا لع ينمو ريمان أول

 , ماكسهن كلام نب سنا ىلا كب ىهتذي ىتح نطيل ارهظك بسس ن٠ كبااثعبل ني مما

 لاقنؤملعت فوسورق:باذلكسلو كوني: ءوءاريما ىلسعم*ملوبحاا؟كيف

 لاف هيلع انا داملف اها ىلا يم ىفادذ | ىتح هبلزا مف سذ ا ىلا تقاطن اف ل يعمم

 هسلجافوديزفخا مث نينم واأريءااسنيلع تدضغاوةءاللاب, تاع :رجايا كل هبا رفغي

 لان مانا تلقو راسن الا اناهءهنياو رارشالا انا معّرت كنا سذا لاةف ربرسأ | ىلع هعم

 قاغن لهاانأ تعزو ةداص+ مهن اكو لدمهسفنا ىلع نورثوب وا:يفلوقي هللاو سانلا

 مدوبلا راه نم نوب< مهلة نم _اسبالاورادلا ؤوبت نيل اوانيف لوقي ىلا عت هللاو

 ' ريما ىلاوةتن ىلا كلذ ف كت ثمل اوج رخلا ناكفاوثوأ ام ةجاح مهرو دص ىف نو :يالو

 مكهسو تعيش نم ظف>و تاو>اما:ة- نم فرعو هللا ءالوام كلذ نم ىل و تةنمض هوما

 يقل بوشبال وب فريغلا ىلعردقاو طذحدلل طض-او ىذرأل ىذراوه ب ركل ذ ىف

 0 مدخ نمتارىراصنلاوادوهبلا ناول هتباوةلالضلا ىدحلاالو ةماظلارونلا الول طابا

 ظ ىلضهللا لوسر ةمد*خ ىفىلاورتملامهل تارلا د-اواموب مب عنب ىبس:ءوا نا رع نب ىعوم

 | هنعىذرت و هرذعل بق ىن-حهاضرت ,جاخل اهيلار 1 تءاف لاف رينسرشع ل -وهيلع هللا

 .بتكوه:ءهللا ىذر كله ىتابث اهامظءمهلجاجلا لزب لوهرذعهلوبقوم اضرب بتكو

 , ريم اهل الص دعب ما ي>رلا نورا هبا مسب ناوح نب كلما دبع نيمو ا ريم! ىلا جاجا

 ١ ناغا لوسررح اهلا ىلا نب لمعوسانافه اذم |دعالو هطاحو هظ>لوسوءاقب او ني: هوا ا

 «لكن م ىناءجو هذاةيدهقلا لاطا نينموئللاريمأ ب اشكي ىلسع مدق هرمصن هبا زعا سيدصما
 هوركسسم :
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 ةعمج زلزال زلال طرت ىو ريال راتب هلال وم ظ
 وكب ناو ىم ىلا | دبع ىلا كلامزب سن |بناكسف قش هسبلا تنك ىف

 "ىلا تعب رحاوا ا ىلا نب هتلا د عنب ىل.عاسمسا لاق هناك فوجى جاهلا باتكجردأو ٍ

 ناك امدشاوهو هيلع ل دفاهلمم ف ىلا ثءعبن نكي لةءاسفنا وه نب كلا ا دبع

 قاضو سن موااريمأ ف عض ة.عرلا لوقت نأ ”ىبعدشاامليعاممااب لاقفاظ.غواقنخ

 نع هلزو اهقرالو ةئسح هل ليقي ال ل -وهيلع هللا ىلص ىبنلا بادصأن مل جر ف هغرذ
 هياع هللا 'ىلص هللا لو رم داش كالامنب نس ذأ لاقني:مزااري-هأاب كاذامو تاق ةئيش
 اياتك ريب اتك كلذ ف س::؟دقوو راو>ءاساو هب رضا دق باح | نارك ذن ىلا ستك سو

 قارعلاثدز واذاؤديربلا ىل عجب رخا امهضيق اف باخ ا ىلازخ”الا و كلام زب ذأ لا |

 جاخلا نمناك امنينمؤءاريءأىلهد: شاد لقوىباتك هلعسف دافكلامنب سناب أ دباف ١

 دقدل لفو هباتكديلا عفداف اجلا تا مث هنا ءاش نا ههركت ص[ كيلا ىتاي اوك يلا ١

 ىت>هننوك امو هي ماكستب اممهف | مادرشن كلم هذي ه:ظأ الة رغزب :هوئاازيما,تررتغأ ١

 ىلع ترو نيباثكلا تضبة نيعمدا لاقدآلاءاشنا ىل ءتمدقاذاءايا ىنمهغت

 يأهل تلقى انكلا ةءارةن غرفانفا ريس از وهلا دف هتلاسزهتغلب او نيئدلا |

 هحلاصتنادب رأانأفكعفنيو كرضينأر دق ةعماج ىف كل عضوولو لماع جاجا نا ا

 تنك دفا هللاو لاو ب>ر ىف اراملف جا اتءتأ م كير نع جرخأ ال كيلا كلذلا

 ريغب كيلع مدقأو كارا نأ ت -أث نكد هللاوانأو تلق اذه ىدلب ف كارا نأ أ ظ

 لافملولاق كياعساملا ب مضغا وهوةفيلخلا تقزاف تلقا ذامو لاف كيلا هب تلسراام 4 'ء ١ ١

 سن أ ىلا اب كرا لاق مث همي هوسف قرعي هندبحو هأرقد لى عف باةكا|هءلاثعف 0 (| ١

 ترشا ىلا ءالذرو كاب ىذلا وهن وكي ىّت-هيفطات أ اس لاف ىلءفتال هل تاق كلام |

 دبع م يحرلا نحرلا هلا مسي هيفاذ فنين اريه أن انك كفف لافهتطا صم نمهيلع 'ء
 روءالاكب تءطد_.ءكن افد_ءباما “فسؤ نب ءادطا ىلا ناو منيب كل ادع هللا |||

 مهب ةءرظت ملا نئااي هللا يأو كروط تو دعو كردق تزج ىن-انرف تؤلعو تدل
 هن لخدت ةظكركنضكر“الؤ بلاعللث وألا تاغ ضءبك كئزغال ف ئاطلا تدبؤ ||
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 مظعل نكي . لول امن اكو ىلءا هق نم نيذم مل اريمأ هركسن ١! «ناكد فاول, سلا تنقل
 . هللا ىلض ىثلا بيعش ةاءامهدحاةءبرأ عسب ارني:هؤملاريمأ نار ناك امقوف بطلا

 هيفا ىف ةلاسرلاب ىفطصملا "رسفل' ىفاسرفتنيقيلا ضرغنظلابتءرذا لو هيلع
 قورافااىف قبدصلا مث فدوب فرب رعلااولع ةورام :«ءالان كسلا ةوعش تلازوءاعرلا

 قرفالوال» اغنيدمؤا اريمابثاط أ ألد ىو امو باها ىف نيد هوا أربم ًاوايبملع هللا ةجر

 نهرو« ليحتل دينوءاوع هلوا مهرب دا بحرلا ني.ءرئا ار يماب ةطبغ مكس صهشريسغب

 نينءؤاريمال تءوسذفاونينمؤمالاريمان ما غرك ذانظاالو تيكوت يك مونهديك

 مكي ةدرففةهل ار هياع هلدعل.اسرلا ىنمعهالاةءف يق ىف«يلعهتنا تاول_ص اص ىف

 نوريخا دقفلسو هيلع هللا لص نياسرملا ديسو نييدغلا ماغي نبا ناس سل ىلع لد زئفلا

 ف ناطيشلا عفندةوراذقفالاو رايت“الادنع شو رخنءالا|"رغةراكع لدوزع هللا

 ظ كنعمف رايتخخا عقوف ميظع نيتي رفا نم لجرىلعنآرقلا اذه لزنالولاولاقم_هرخانم

 قفل ادومس ىباو ىو رخل ا ةريغملا نب د يلولا ىنع ةواهالاريكوربك_ل| ةفخ؛ تاهابملا

  تومد-هفركسن,ةمالا نءام_هعاق+ اركنااننن و:صام_مراغتفالا فاراصف

 ا كذ درامو شد رقةناع رذئءونة_مالايفدماواللاةء)ناك ناوىولا غل فونآرقلا

 ظ ةجز نوهمقب مها لجو زع لا ةف ىتباسلا ىستلا ىدإ_هاشلا ةجرلابالا ىلا .ءتزبزعلا

 ففي نين ّثااريدمأاي ىنتمدفامو ايندلا ةارلا ف مهتشيعم مونب اذهمق نهض كب ر

 وعلا هتصاب رسب أنماذ_هناالا ةعدقةدناءموايج رالاقماحلناوالادقحالا

 |م-بتملدع ا هالكو "قةأمأ لزاع نين مءْوملا ريمأ ىلا مالا و ب ضغال هد. س ىلع قفششملا

 ,بانكسلا ىلع تيت ةتائلاقءللا ةجرو نينا اريمااي كيلع مالسل اول د 5همباوصو

 | .[ةيداسف ستيلا ىلءرظنلا هتقراس هتةيعوتسا اف كلا ا دبع نينء وا اريمارضدمم

 قظننكلنا ريخل |ىنعامة كلا اديع تاناإف ادحان ناك ا. ّنل*نالو ههطقالاقف هظل

 هيلع ناك امردقامنهف رعت ةكهت ةسامسوةلاغ ةغالب ؛ةباك-هلاهذهنمبلاطلا اها

 !ىنوأ ىعةينانةءاكح هذ_هو كاذذ ةاودلا ىم أوله نلك ف.كو جاذغاو كلملا دبع

 ا زاهتةرععد.ةةكترومأواد ههنا وحو باّثك ىل-عاذي أل مست ىلوالا نم ض رغلاب

 ,نبديع سلاف هبادآ نءكلنيبتسا؟ع ىقمقلاوهتةرعمملا لصت نا لواحت اسم ةنآكم

 ةيريوج
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 هللادأ ىنافادئافاهلهأىاىوقتلااهب ناكوتعسوذتعستاىتلاهاةجرو كلغ
 لاوزلارار ف ةعدلاب ٌكاهّللا نأك ب ءباماوهالا هلا الذل هفطعي كعطعل ايج اركيلا

 الاوه اهفاصوص# نينءااريمأاب كترك :هيتنفعنمهناف لازلازلا راد ىض'الاو . 1

 هب زمتاادق - ثفانو دصعناسأ دعما رظاون نع ي.#دقو رتوب ىشوأ رثؤرد هس

 ةذاعتسا.هانوغاوفروددصلاهبوتحتاو س اوسولا باوبأ هب هقتتف اوةرك- ةاوؤ ركث_هلاني>ناطيشلا ٠ ش

 هصخ نم ىلع لكوتل اباماصتعاو هنولوتي يذلا ىلعمناطلساغنا يجر نءنينهئااريمأ
 اناةَف هتاءلوال ىئفينا نيءالادارأ دقف ةنسلا قداصوناب.الا مسق مهل لزج |اسم ١

 نم ”لفيلاثركءواح داكو اسلم نيدمرئا ريم ازكماوبع رق ةيلب هرسحت هيلغرثكو ءديكهنغ '
 تقل ىت-لثاوالاهبتمام دق هركذاوا رونو هيلز, ملا راب بيصي و ىنيصت ىذلا هبرغ 1

 طرغشتلاب كلذ اصون ا ىلا لامعا وا يصوراد_هاةسخ نمهولب أت نك ايمو مهنم هلمب

 ىلعلا نهىلاعتو كرات هلهطاراةخا ام لضطفب نينموااريهأ لعدقو عارنزنبجورل ٠

 ةهدقلا ل-هأهلو اري ناك امدشأ سهموعناصم موقل هيريدعىذلان اب ىىطاملا روث املا

 امو نوكيا.عاوءفتراوناك امرك ذنماوضء:ءاواومددعا دقو مهنم هللا ىتجانيذلا ٠١
 : ىلا فد رطعامنزنبحورةعب اة.نأ د ةءمالو ختم :ريغهعةو٠ نايبالو نيمو ا ريمأل هج ٠ْ

 نع ريس:م ثا اريمأ ىنمفرهب ىذلا مزعل ىئ-ساب لاسورَّناو هقوف نءدارأن السمو
 مالعالا علاطتو ديءبلا ىب رت اهر ظاون لزت مل :م عابتز حدر ويشمل وا

 هنةفاوم ىلع ةبظاوا او هطخم نءفاءهشالا هوست ايدصن نذء قا ا ريمأن رمت ادقول

 ريسمأنيسعب ترس دقلو رظاونلا فرطت دو سفنلا هب لوقت ىعأ ةب اصالا دءزانا قباقا ا

 لاق اًمتمالو فجوم تدنمريسغ همدقي نأ لوا طذملا هوو نا طبقتلاريسنيدمؤللا ١

 ناطيشلا أدعو ةعديلا تداروةنسلات راثىتحنراحلا تة+لوسبلاطا |تفف ع :

 بص ني:ءؤثل اريمأ اياذانأ  هف ىلثملا ةةيرطلاو ىمظعلا ةّدامللا ىلا نايد “الا تلج 0

 ريسمأو يلم لوأ غيحم لفل نيفيظولا تنرقو ةوبحلا ثدةعدسقو ىنءارن1ةلثساأ ١
 اتلكحاو ىرما أنةيملاهلروظ:سو .فئايلا لقعمو مولظلا ةكوزنيئمؤاا

 ناثثرشلا نطدو ن امظلا ىوز ىتح فلق ةيعوأ فني: هرئااريمأاي تنفحامورقتسمل ١
 ءالوأ انهراصال_ ضف :.ة:تذ*افناورمل [1ىفةيكوالات ٌدقناو ةيعوالا ؛ :

 س و 3



115+ 

 مميهوتااك ةهاسوريصدي”ىلا صضشي له -وداريضخخ ةءانمم هسار ىلعو هتوسنلق
 ظ ينأو باتكلل ادواعي مثمجاو دنأالا مهفئااك رظنلا ىنظغالي وباتكسلا :ءارق ىلا دوعب

 ققغمدبت لانش هّروا رو ىهقتسا ىت ىتخودب تارطاةدشنم «ذو رح تعي ءار ام لوق“ ال

 الثخم لاق مت هنيبج نع قرعلا صسف هنهذ هيلا عسر وشارفلا ىلع باس عقو

 عفنتالةم-يت لكتيفلا + اهرافطاثجثنا ةيئملااذاو

 هْكف حناسالا | ذهابون لالا نينموئااريمأ دنعان تاك اونوّمتامناي نسحلا انمهللاو ف

 نالعلا ردابتق مالغأي انيف نيدنءواناربما ىأر نسح عمانتصقب باكي دسص اوقع

 ىتافساطرقلاوةاودلا لاقف سافنالا مم« ىبتافدىت- ساما مهنءانيلع ىللفةدهصلا

 الف سرغل اردن ل_ةمرطس ىت-اٌدّةمالا لقلا مف راموهديب ىنكسف ساظرقوةاودر

 انمكب_س>حاذا لاقالتلقانبتك امكعمسنف هبت محام ّسدلع لهةتاناي ىللاقغ رف

 لاقمث تاك افماءظن ىلاعدوا..؟ ىلدرح ولزحافةزث ا ىلسهاو باودلا ىتاوأن مث هل

 كتي ورب سف الاول ::راقم بال ىناو ناوتوأ ذإ_ع نم هبت سأ ام ىلا كلكسن

 ش0 نب سءالاب ة.ف اول ل تدج اف ىدنع كلفق حا ةفمو كدنغ هحاتغم لفت يءناكت أقف

 . ةيفاولا تلقانايب كديزاناحًاامو كلذ ىنءاساموةيفاعلا تكف وءوركملاتلفقاق

 ' مث بوبحل ا لابقاومو ركملا فارصن الايس هللا يلع ىاءاعتد تاغ قام هلوقوءافولا

 . عفانر قتدمو ةعومم٠ ةظفل براون اىناي لاقوتىت-ءزتلاف ىلاع دوم ماقو تض من مث لاق

 افرعص:.هتدجوف ني:ءوملاريما ىلع تدرو ىت> - ى-عجوالبقتسم تجرفل ّنظأ مكن ف

 ظ هسونم فاخنم تاقف ةنالاب اب عهذملا كاوتحااملاقىف آراملفرموعل اةال_ص نم

 هيلا تدددق يوملاف ماوشأَجَن كس ىت> ىنك رتف هنع تذبت ناو تطسف لدا حابصلا

 قرممناغ هاصقتسا مث ءادوس نسةل تدب ىتح كف هيف ىذا ها ونيتمهأر رف باتك- 1|

 ىلع هللا تاول_دنا.ةفه:متي أرام هيلع تصص#ةلاق هقافشا تيأرفيكلافققىلا

 .هرفاذاف «:أ ر فارق !لاقفىلا باتكلا فذق ئارصمل نايباا نم نا نيم الا قداصلا
 ةيالولاب هيؤملاو ني املابرةفيلخخو نيد هولا ريسهأ هللا د_بعل يحول نجرلا هللا معسل

 ةتفنتك ادبع نمد ىهأىوذلةبجاولا هللا ةلافكب لعفل !للزو لول! لطدت نم موصعملا

 ءالسلاو جدافرخم 1 حداق لث اجنم عرك لا لب و مدعترملا ميخوملا راغملا هب _هوتلذلا

 كءاع
0 
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 هنتو اعمله تنأو هتطرشو عا نزنبح و رناوغان منين دول اريمأ كج رذضساو كس ش
 ناكحو كب ناكو هتلزن ارفغلاوذب وتلاب مصب هللاو نين اريمأاذهفدو د ذم ا

 ْ ريمأ ىأرل ةفلاخحلا ىل .هكلماتو كرات نمكلذ لك ناك امتار ناكل ن نكي ملولام

 ! ىوذمتارك نءام-منفمتّلي دب تطس وانيع تن كتهواءئافص تع رقفنيشمولا

 نئ-افرذع هلام بن ذل هللا رفغةسأف فيقث ةبعوأ ىف ةدهثاولا ماحرالاو ةمزالالا قوقحلا

 هللا ىلص ىلا لاصب فيقث ىف ةريصبلا تل اح دقاف ىارلا كيفنينءوئااريمأ لاقتسا

 ! ةقئالرا ية اال اوهامو هنعامبرهف هدبعناكحو قاقدصلا ىلع هنهئاذا لهوهيلع

 ن'اكفهإكيسضصناهف نينمثا اريمإب دعق اكءاجرلا هيفدعةفديافكلاعضاوا باطملاو

 ٠ لعلزةعاف حورلا يسن قاشنئسا ىلا هرذ ءذ ضونوءازعلا بهث نينموممارمماسبلأ اذه
 : مكصس | اذاهللاءاث نا ةكهانلاةب وقعلاو ةمزاللا ةنعال اهنعنهظاونيئءااربمأ

 تانسلهل ةئانثهل لاقي هلىلوم كلل اذسيعاعدو ماللاوهيأرنملواحامنيئمرئااريمالا

 اذه ضف قارعلا تانى لههلا للعلا ةئادناي هللاقمث باكا هلوانف ىأرلضنو
 ١ ةءاقاف «يفامناءيتساو هتءارق ذه نيجنافهنم نوكيام يق رتو جاع ادي ىف باتكسلا
 نيدح ىف هب ىنف_صت ا ع ىصضأ مهمتاي ىت> سال !ءٌدهوهب ىفات ىت>هعم علقت اوهلعنف ١

 هيبيجام4_:مذغف ةريها هذان لو باوعلل شفناوةمالل امى نمكعالقنا ا

 ىب-تمذف قارعلا ىلا ادصاق تب رغف تالاف هباوص ”ىلع ل عا مث الع ىلعءررقاو
 تاخرأ تدر واءاف تاصو ئي->رفسلا ىنهذسخاو"ةلاىف اوت>اوىفاءفااوك راوصلا ١

 هيشالو نكدازخ فر طمب رث دتو «_.>.اوث نمهمدخ طسو دقو ىنضم بودخُ# ىلءو4 :

 لاق مث ل جول مسبت مسبت مثدعقافراعفل ناكو -للا رظنالف دعاقو متاقنيب نمساسنلا 1

 كي نينمؤملا ريمأ ف رعأو كرفس كيف رث أدقانينمؤئااريم ىو مالهأ تان :اي كبالهأ
 ري-هالاحام لأ سف تدءقو ناش لاف دنع ىنهدوأ ك-هدامو رعش تيلف امين /

 دع رتهديواعرسم ىنمهذخافءاي اهتاوانف باكل اهل تجوتأ ًادهالإف هلوو نيئءلأ
 نمفي-طن نملكر اصوثااثانعم سدلههءانأوالات رعئاف سائل اءوجوفرظن ملا

 ل-هجوهأ رفق باتكلا ك فذ نوب رقيال ف توضلا| الااّدم نوعه الا لاغءاقلي همدختا
 كس ررلا دست لمعي .ةيسر تس يود اربخ م 1 ْ
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 كلذلر زولا نمتازوزوهريغف نار وجأهريغتارو زأمنعجرا لاجرلا فل نجرخ
 امريلع لقثت 6 هلهنم هباوجو فسوب نب جارلل ناو سم نب كلما دبع نم باك ةروصال

 ماكلا نم «يلعت ودعا اا بكا و ل_ه لن ىف هيلع لوعملا ضرغا ةبسا_:مةراكح

 ظح الارنب ورعلاقاه ماع عالطالا ةفيرعملاسفنالا بت ىتلا لاوحالاو ىل رعلا

 فئاذمسب نأ لبق اهدي اعوامزحواي أراهفمسسو شد رقنانسناو ص نبكلملا دبع ناك

 ظ ةءفاوخإ و هسفن رت مث املم اهمشف هنتر ىلع ضبقف طاش ىفامون سلفما دهز واعرو

 يخحلا ض>دأدقو جاجا صأ ن عدل لا موب لوقأاملاقف موقلا هو>وففرظن ماهل اطا

 تاعدقو فيكراك ذستلا|مبواي ةعولىبنرقهل ىكيامنّناامأ ب جلا هتوطامب يلعلا ىلع

 نءطلا اله .ىملآ ىناكل هللاونوبتاكساا ما وكلا هلجو تماصتف تعممو ترماعتف

 تقبأامولاوزلا مرسه:ب د-يعولا اط ىت>اسفن اهفرمصتب ماي الا ثعذ نا دعي ىسفن ىلع

 رات ءءالو رصتنم ريغ عسوأ ىلتنا "مهالا نماكسا | للغلالاوهامو اةلعم قاسبلل ةوبشلا

 جاهلا نم ظيغلاتارامامهنمرهظنيذلاموةلاسوفن ىفام هبربتخ م الاكل اذه تلق

 دحأ موقيال هنإب هدءاملعهيف لاقيام لك ح رطوهريغ ىلع هرايتخاو هيكل | دبعةةثىلع

 . هيلع ىلمأو هيدي نيب هبتاك د عقف ساطرقل اوةاودلا تاه ستاك اي لاق مجالا هي ماقام

 ذقف دعب امأ ف سوي نب جاجا ىلا نأو سمنب كلا. | دبع هللا دبعنم ميحرلا نجحرلا هللا ممب
 طسوتوةداه_بارادىف تزحت ءاجرلا ىن-مقي وقاذشالا ىندعقيامرب ل ساي تصصا

 ءازجل اراد فهتهارمل انأف كرتمأ فز ذعلا سمتل أ كفل |عاستجاو لهما نيحو كلل

 ١ تي وطال عقوتلاو ىمفن نمةلذلا ىلا نو كسهرلاو سغنلا لاغتشاو ناطلسلا مدعو

 ١ هللا ةنامأن مىوق< ثالأو هلجهّللا ىنقوطامف كتكرشأ تنكدقو زعا ىلا هيلع
 | تدعقف ةَةسشاعناو ةعدبة تاما فّدجلاَو مزملا ىلع هنمتالدف ىرملا ىتانلا | ذهىف

 . نعلف مئاقلا دهاشلاو نعاللاردغو بئاعلا ة> ترض ىت“اهدناعا؟ تضونو كلت نع

 1 متدعقالو نامزلا مكسإط ام ىرهلف رن ثيع آودلاو م'الأف لدفامو ليقعابأ هللا

 ردق ىل_عوك تلح ا ومك-طاعخىلا ور ىلعك-: دع او مسام كةسلادقل بتا رملا

 ,ذقلو مال_.ىالا مكب مدقت ام ةرفقلا تاولفلا ىف امو لانو رفاحزيب ماكسف مك ةعنم

 اضن ل رسو كلتمهب تسعطو لاسفنب تق مثلها لووج د يببانم فئاطلالمو رات
 امم
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 نا هللئاقف هنءهتذخأامبهليلءريشفوهنم هبتكيجامكلا ىلا ئاراناوهرنيلا ٠

 لقت نا كناوةوقلا وةدولا نماهع«# سراغا ناو لثاضفل !نمامسق ةلادعالة برت لكس

 مهءايندأ تلغتو م-متيلع لزانم مهتافسث رونو مهباةعأ ىلعءاعضولا فاخت مهفاّرشلا

 انيهوت دشأو م-مللع مظغأوهءالمب طق كولملا لري لوم هراطا ىوذ بناس ىلع

 نم ةقبطلا كلت نكح نا هكر ذحلارذحافموجولا لذوؤلفس ا ةيلغنم مهئاطانأ ٠

 هنم مه-هدمجان كدالي ل هأو كدنج ىلعموولادعب مهنم محا مهناؤتكرملاو ةيلغلا ٠
 نه كل نمىلاد_عاوهربغىلا ىأرلا اذه نعيفرصصن افهم ةيقبالوهيفةيورالام ٠

 دقعاومهنم هتيلو نم للك كلبا سسا مؤلأو مهتكلمممنيب ع ز وفرازح الاوءاظعلاكئلوأ '
 ىل-ءجاتلا دوةءااوهممالمزالكلملا اب ىممآلان اف5#امرغصناو هسسأر لعجباستلا ١
0 

1 

 ا د في نيكد

 فد

 اربا دي ه.دا ص نيب وهندب مرنم كلم لك مقوي نأ كلذ بشذي سذلف هريغل عض الهسار 1

 كييلعم_ماغضأ كذباوسني تحد :جاولاملابارخافتو كلا ىلعابلا تو اعطاقتو ١

 ديطوتو عنصلا بقاوعو معنلادئاوعنمافرعت ,كاملا كا زالميف هيلعةرو كملاو هيت ١
 ةرذق هلانت ام ىصق أ ةياغىلعهتردق هسيفىفأتابلهالا كردول جالا سيفنتو كلاا

 باك نءوكلا | ىلع نكسيلفءانفالوةراغالوءاهتن ا الو هلءاضقن ال ئذللا مالسلاو رشيلا
 موب دؤتو مو لعدن كناكو مولعت ىداسلا عفقملا نبا لوق مهف. كل 39 منا نا لا

 نا ىنانوي مالك ةرت ناك ذااضيأ ف رعت هنو بئالذ فاك ف رعتو مهب بدأت كن'اكو ||
 كوأشزورب وك ةب_ِسولود هلوق لبشم نم هبل ةغللا ناصخحإل ةراعتسالاو همن أ ظ ظ

 ظفل باقب نيتءاكلانيب جاودزالا لصق لجال .ظفللا رييغت هل اوتوهيلاوأ ملوق فو |||
 تاهلانل لو هيلع هنيا ىلصملوقب اب راقةريبغتلا ناكشيج كاذزاوجت ب: دقو لئاوأ |
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 نكيل مبهدالب تحابوا ولها موقعي انلإ - انف س رافي ضراو لب اي ىلاةري زجلاوقي روب
 ظ نمبيإميبان صافان ددع ةوظعللا بل طوا لا ةي : 1! سارب مهنمرف:اناقلت اهثرالا

 دالوا نم ُكانهن أكن * عج ان سها مث هن افوو هئاوعراة لو هال ءو ءل هت رهشو هيءاس

 ظ ةرضاج م همالجاو مومإب جا ذو ةعالاجر ا: أرق مونم يرهشل !يوذو مهرارح ار موك ولم

 مهقطنمومهثاو رنمروظبامْتأىلءاليلد مهةطانمومهرطظانمةعئار مهناهذأو مهبابلأ

 مهةيلغىلا ل.دساينل هعونوكيل ناكيولامموتس أي ومهت دف ةدشوو وبدأ وق نوعا رونا

 ١ نءاديعب رثلو م-ملعانرهظاوم مبان رفظاوممتمانلامأ ءاضقلا ناالول ممدياب ,ماطعاو

 ' مهفالسا نم ىنفم نع مهفحطنو مولصأ ثتحضو موتفأش لهن نا مهما يف يأرلا

 يداي فاعساي لجن النا اييني,أ رف موة2ا واو مهر ئارحن م نمالا يلاكلؤي نولهقلا نكستل

 ٠ هيف كانرشتسا اهف كي أرانيلا عفواف مويف لي روشب هيلع راهظتبسالا نود مهلتق ىف ىأرلا

 ١ هتليلءوان يلع نكملف مالبملا للهال مال سو كر ظن .ىلمهايإ كبيلقتو لد نع هيصدعد

 « ديؤااردنكسالاءامظعلا يظعو لوما كلا لاف كاملا ىلا ييكيلابا وجةرودويلهو»

 . عوتلاوايسرا لو قاوم ديوعرغصل نمثل رخل هاعدولا«ادعالا لعرنمنلا
 ١ بثت> !ناوىطذملا ةوقالهبافذعبان|ةعاطلا فناعذالاو مإلمل ف للذتل اردو ههبملاب

 . هلانتام لقاب ةطاحالا ىلع هينارموهفووح فيلاتتو هينلعم فر قثت فدهتجاو:هيف ىتطانلا

 ' ناك دقو فصو لكن ءهزارباو لون لك نءهعاتف:راوعمو كاملا ولع ةطسب نمةردقملا

 ْ اتدأذم هتربقت نعووؤ ا شزوربو هقبس ةلهص ف كل | لضف مالعأتامدقم نم دعو رقت

 نفعت ىلع ىههو عقوو هظفلاتوص م“ ن سح ف برطاو هصضْءر وص ىرسهب ةبساس”ى ا
 . ىشف: ىلعايضاقتحصا امفايا ىهلعت فاكنت نمهيلا ىدٌؤأ تنكس مايا زارا

  ةطيفتم هلقعىلا دود م لةءوهاغاؤ كلذ ف هيلا ىنم كيا ههمو هنم عت ىل اهتداحلاب

 ' امعهتل كو ىاي اهتظافعو كلما باك ىلا لب ذقو هتمك-وهلع نمهيلاوتوهتلاوأ

 ١! اهئاناودرو هئاعو زردصهنسفءدنع نم هجايتنا اوكلذ حاقلز ا ىكشلا ىجلاخي ال

 1| :ىةئاطلاو عسؤلا د - تزو امتو هلت شت -او سيف تدع ةجا ناو كلما دع هبريشا

 | .ىنكتلو ءايدشالاؤظعم ب دج قار مضتالانودوجولا عممدعلاك هئاصقتساو هفاظنمسا

 || ىتقاف ةدسشو ينءةانغ ميظعب ىنيقي و ىلح عملا داما كمملإةياجا نم عفتمرجيغ
 ةيلا
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 رهدلا نا ل ا هلولملا ىداع رهو , كولا[ ءادعأ
 رب دقدلا لاحا موي رسأ | نم مك دحأ وئدب ىت- ءاذسلا لاسم تاقبط ىلعمكاماح

 ىت>ةدصرفلا زاه:ن|لاحا,مموةدالبلا نمؤلدب ىتحان *الا لاحامنمو لولا نمولدي تح

 ةكميذ الا لاساهن٠و رذحلا نموؤلدب ىت> ناسالا ىف ةقالطلا لاحامنموةفاللا نمل دب ا

 اهّد- اهنسا_هعىفةقبط لكم غلبي نا ريدج مكسنم كملف جلا نمؤندب ىتح تملا ٠
 تدك لوقي هعناوءاخاوكلل !نبانا اوملعاو.ءاروا.عهسفن ملأ «_.لعفقواذاف .

 كلملا رسيالاملاق كلذ لاقاذافاك!ءنوك !ىت-تومأالنا"ئرهلابواك نوكأ
 نكي لو حالصلا ىلااماسدا فلا لء+ كلذ ىبةاذاو موتكملك ىنءادلافهةكحناو ٠

 ءانالالا ىتينيال كلما اولعجا الاثم مكل تمءردقو طتحال_صيلااماسداسقلا
 لقعلا ف.ضمري غل ءاك الامعل اتاني دالوا نم حلستالو ممتموع تانبنم كولملا ا

 كاذ اعف اذا مكن اف نيالا ىف هس.يلعتوءطمالو حراوملاصقانالو ىأرلابزاعالو '
 فرءوءهيلي ىلا عزنوهيللامىلا يه الك حارسا هبالط لقاذاو كلا !بالط لق

 سراف ةك_اممهتةرفتو ردنكسالارك ذ ىرح ثر>وهنامز اطتساوهتشنعم ىضذر وهلاغ

 كولا بالاس نيبالصافمهكلم اكو فئاوذفلا كولم مهل هق يذلا كولملاءانياَنِي
 عضوملا اذهىف تدثت ناسايالفريشدرا ةيئاثلا لواوارادنباراداهالرارخآس رفلا نم ا

 مويقبي ما مهلتقي كولملا ءانباب لعفي اف هريشتسي وطسرا بكملا هذيش ىلاردنكسالا باق

 انم ميكا اهياكياعلاق «ردنكسالا باك ةروصهذهوإب كلذ نعل يكملا با وجو ٠
 مجبصا يتلا رومالاب انت دعسا تناك ناو ةيوامملا لعل أوو رثادلاك الذالا نافدعب اما مالسا | 1

 كلضمفل نب دحاجري_غكل:ءكح ىلا رارطضالا سمل نيدجاوّدجان اف نينثاداهب امل ساسنلا ١ ظ
 كمهذو كم الداةءالاوّليا ربءادتق الاول روش ىلا ةماخةسالاوك ةلزنمب رارق رثالاو | ظ

 هذه« رثواميف هعودشب كلذ راسص ىتح هتعفنم انج نمانةذوانيلعكلذ ءادجا نمانولب املا
 رول انملوا دملادادساهنمدة_فوءيلعلوعن كفئناخ انلءاذغلاك انناهذاف ||

 نهاذيلا ىت.سا ناك دقو لاكش“ الاب لاكسش' الا ةّوقو لوءالا ىلع ع ورفلا لي وعتو |||

 زمام شط,لاوةياكسنلانمودعلىفانغاب و رهقلاو رفظلا نما. تاوميفلاورصنلا ]|

 ضراانزولجن ا كلذن مناكو هبماسنالا عقو منع معن اركسئرصقي وهفصونع لوقلا ||
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 فئثاب معي رايفهمءاب تكي م اذعب وا ناك ادي رف ينال !نماد> ١الو كلذ هءلءبالو

 هرسغ ىف +تم نوكيال م ةك_!هملا لهانايعا نمرغت ةءبرادنعاوعضير ها عاوتخو
 هاصق ا|ىنالؤهبفرعب سد رقثوءاند | ىنالوه نءهدهع ىلو ىلع هبل دنياه ةننالعو

 فاعلا كلت تءو كلملا كلهاذاف ةءاكلاو ةطسللا ىف كا ذ ىنتيلو هل بارتس:ضارعاو
 ٠ لجرلا كلذ سابذ يح هوني ماعيج ضفنف كلما ةنازخف نوكحت ىتلا ةطمنلا ىلا
 . اهعمنو ةقوسلارض هسلاذاهسلب وةقوسل لا عدهع ةةادحيهيقلاذاكلملا ليف

 هاقلي مثدوعلا ةيالومدنعهث دعتاركحس هيلا كلل اءاضفا لبق هلا حمه ةفرعمىف ناف
 ظ نءدوعلاةيالوماي اهاقلي نا ديالامعم اذه مصب و ىميفهركسىلا اركس هديزيف كلملا

 ' نمريثك ىلع هبلفداسف اوهرد صراغياو نيمامنلا ةيقرتوزيب اذكلا ىتبوةاتعلا ليح

 ' فاس ناكاإلل سدلهنا اوملعاو حلاصالو دوم كلذ سدلو هتاود صاوخو هةيعر

 ١ رشلاحاقل بضغلاو ردافهناليضغي نا هلسدلو ههاركستسا ىلع د> اردقبالهنال
 | نا هل سداو غارفلا لمتنه ثيعلاو بعللا نال بعلي وثيعدنأ هل سدلو ةمادنلاو

 ' سداوريبدتلا س>ىلعالا ادحادس<نا هل سالو ةقوسلا سا نم غارفلان الغ :رفي

 نمسا :لاهاوفا اونا ىلعاو ردت نانا اوماعاوهدب قوق ديال هنال فانا هل

 . اودوت> افانسح مك اعفا نم جيلا اولعق نا ىلع مي ةردقالو خكيلع ءارزالاو نوطلا

 نا اوملعاوال دس كيلع نعطلا ىلا ةءاسالاولعجتالناو اهلك كل اعذ اننا ىف

 ةةوسل ىلع كلاا ل_ضف سداوم-ععطمو ةقو لا سابلل براقم هعطمو كالا سايل

  كاذكس يلو نسحا ءاشاذا كلا! ناف مراكسلا ٌةدافةساو دم اهلا ءانتق ا ىلءهتردقبالا
 ' عصا لك-اث ةناطب هتئاطإ ن هل رلكلو ةناطب كل«لكلاّنأ اوملعاؤةقوسلا
 ىلع هتتاطب كلما ماقا اذافةكسلمملا لها كلذ ف عمي ىتح ةناطب ةناطبلا ةناطب نم

 ' ةماعحالصل ا ىلع عقم ىت- كلذ ل ىلع هتئاطب م-ْممْكسغا لك ماقأ باوصلا لاح

 ١ رسلاءاشفا اورذ-|ىنءفنف هةرذ->وىفرضف هتنمأ املاطاد>اواءاباو رذ> !ةيعرلا

 الماك رسلا كلذ لجن ع مءدجاور غصت سيل هنافمكمدخو مكيلها نمراغصلا| ةريضك

 ااقنض ةيعرلا فتااوملع اواشغوا اطةساما نوه ركست ثيح هعضي ىتحأ يش هنم كرتيال

 مهوسابنلا لزا:ءداسفاب مهزانم حالما اوسقل ومحل جئاصنلا ل,ةنم كولملا اونا

 ١١ هادعا

1 

٠ 
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 ةيغرلار كلما ىلع صقثلا ونوؤلال خدت هنافهوأ زعافوكسا رذو نهرب زون م شاذ فرع ٠

 نم أي ةلودلا با هذاتا اوءاغاواهل سوفنلاه ذم.« ىف موقتالو هسفن لاح حالصل 1

 رظنلاهئم داون غارفلا أ سن اذاف ةدولعملاعاالوتةفاور عم لاغشأر يغب ةيعرلا اهنا لبق '

 ةفاتفم عابطب «_يغاورظن كلذ اورظناذافلوصالاوع ورفلا قرك_غلاو روتفالاف

 عم مهو م هنغاطتو م-هيداعتم_ميها ذم فالتعنا نم داوتب وبهاذاامهب اتفق |

 نىلاىرعامنام ممتن دص لك_ف كوللا ضغن ىلع نوءة*و نوقفةماذ همهفالتثا

 دلوثب مث سوءانملاو نيدلا نم ىقثوا كلذنإ !املسنوددكال موناكو هاك لع كلملا ةءيفج ]

 مهضعب صاصتخا, درفنأ اذاثةدحاوءاوهأ ىلع مود مهيطتسال كلان اممداعت نم ١
 مهل سلاوم-ملع ةسافئلاو مهلالمو ةالولا لاةةكسا ةءاعلاعابط ىو مهتنقب ٌودعراص ٠١

 ناموهتوادفةممدهت رثكنم داوشي ودود+ل|هيلعماقملاوبورضااومور#لاةيغرلاففو '

 هكلعارب رغتةفاك اهلك ةيعرلا ىلع ثلا ماذقا فناف مرعاع مادقالا نع ئالملا نبع

 رفظلاب هقطخأو هلّو دع ىوقا م_هوهيلع مهلاوهتس !ةيعرلا نع كولملانيج نم داوتيو

 حال_ىاب ننوكي الف ىدسعب كل !هسيلا ىضف !نذ هكحا مراد ىف كلما عمرض اسهال ظ

 سارل»:هرك_:اوهرك ا ءا.شالا نم ئُماَننوكي الولا.ل اهذمهنمامانمها1ثاهد دج ١

 فو رصءملءاعواا ريقف راص ىنغوأ ةغراف تراصةلوغش دب واسار راص ين ذواتذراص ا

 اياك الا تاك 00 كاملا ةسايسنأ اوجاع اوزان ظ

 كاذناو ررضلا نءإب و رض كلذ ف نافدووعلا ةالوهرك ذ كمل ا سعاداسغ|نموهدسعب |||
 ناددخاو باد | هلريصي كاملا | ىلا هانيع ممطت هنال هدو عىل وو كلك نيب ةوادعلوخد |

 كالهىلارؤهالا قاسنتو#:م شحوتي كلانا مث كلا تومنؤطبتسي وك]ذهنونم

 هذعن نهدهحالايلو بخير ةيغرلا مث« تذنل مث ىلاعت هلل كتم ىل اولا ارظنيل نكرلواه دمتأ ١

 ينس ,6
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 | هدس:ر هعثك لاغشالاب غارفلاو ل يصفتل ابةعاممطاو شقفتلاب ةباجلا دهعتب مهم

 ناظر امو ءاوذالا نمرهظام ةاوادمو صدغلاو نردلا لسّكو رفظلاو رءشلا لوضف صقي
 كلت تعب اتتفو دسد ةعصنمه_يلاب> ا .كصام ةعصنم كولملاكثلوان٠ءناك دقو

 م هرخ"الم_هلوانكعةدحاو حو رمهساو را ّناكودحاو كلم م-مناك كلذب كالمالا

 قابلادتءمهلوقعتا رو مهئازآشثب راوموموهفالساءامنا مهجت مرا مهرخآقدصيو

 امارادنباراذ سار ىلع ناك بح منورواثدو هنوث دوي هعم سول م-منأكو م-ه دعب ممم

 ةئقرفتوان هاهداسذ |ناكو هكلّم نم هيلع سلغام ىلع ىمو رلاردنكسالا ةباغنم ناك

 لجو زعهللا نذأ ف انئامنكفسنمدارا اوف هلغلب ااننكسلنا رمت هب رضقواذتعاجب
 راثعلا تن رابتعالابو ناكحاماناي | هثعبن مناك انسعا ةداعاوا :ةكامم عجب ىف

 كولا عابطنا اوملعاوةيث"الاثداوحلا ىفهيلاعجربروةسدةيضاملا برادقلاو

 ىلعةردقلاو رورسلاونمالاو زعلاهبفيطيذكللانافةقوسااو ةيعرلا عاسبطريغ ىلع

 ةمالس كلملافواسفنترملاىفذادزااماكو رطبلاو شدطلاو ةءارجلاو ةفنالاودب ربام

 نمدشاوهىذلا ناطلسل اركسىلا كلذ هملسي ىتح قالخالاو عئابطلاهمل-هنمدادزا

 ولو مايالا طلست ش فو رئاودلاو ريغلاو تارثعلاو تاكسذلا ىسننف بارشلاركس
 لوزتوزيغلاث ده مايالا, نظلا نس> دعو لوقلا, هناسلو لءفاايهدب لسريفرهدلا ةبَلَغ

 هزورسو فو لا هنماو لذلاهزعهركغي نماتك ولم ءامدقواةفالضان مناك دقومعنلا

 ةوسلا ةركسفو كولملا ةعححم عج دق لءاكسلا لجرلاوهكلذوةزجمملا هتردقوةب اكسلا

 رقلاودالوالاو جاو زالابكلملا ىلع نولبت_نمكن | اوملعاوامهعجىفالا لاك الو

 : و نيكصذملاو ءامدتلاو نيب رةتااوناوعالاو راصنالاو نادالاو ءار زولاو

 ريخذو هءويل قوس هل ءامناو اهنم ىطعي نا نم فيلا بحا هسفنل ذخ أي نااليلث الا هالو
 ١ ةباغ وهشفت حالس ههدنع حالصلا ةياغوهسفنل هةدصن لضف كوالل هتدهصنفهدغل

 ؟! اذا عفاسنملاو حابزالا قوسهلماقأام ةدوملاقوسن اطاسال يقي اهداسفهد_ةعداسفلا
 فواةناعلانوكحامفو*اةلاهجلا ملظ هيلعت ةبطأ هتانقث نم كلملا شد ودا

 اهايأو هتلودءاقبتسا لوا <نم كولا اءارزونماريثك نا اوطعاوءار زولا نوكبام
 ١" اذافهريبدتو ةيارىلا كلما جاتكأ كرا ةكل«فارطاىف طبخلاوبارطالا عاقياب
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 عقا ومتربتعا ١ ولو عمط) اقورب تحت لاجرلا عراصم وهب معب عمم نمولازل نضام.

 هدجلاكلسنموداشرلا ىتب رطرابت ءالا ىلعو مارزكلال تا ةمىفالا تدجوامن نإ

 زر زوا كالو هظيغ ثري رؤي وهر كف لغشد وهبلق عتب نأدوسحلا مدعي نأو راثعلا نما

 هضرع لهب نمو ةما دِنلا رع اذج نم ب ذعا لولا عرج ىلعريصل | نت ىنباي هسفن هتريم

 مه” ملام ةن وه ص ةءماكااو ناذتاا ماك نمىكنا ناسالا ماكو مدلل ف دمتسا ةلامئود

 روجيال ليلدبدبالا صءانلا ىارو بولتراندا برهم د سا ىسهف تم اذاف مغلا نع

 ٌكولم لواب اك نم هلقن ام كلذ نمو بربضلاو نعطل نم ىدجا برا ىف ىارلاذاشثو
 دئاوغلانم هيفو كولمان اه ولا إل كلن نم هبحصذيفئاوطلا كولم دعب ةرساك 1

 نه ةيع رالريخىلاول ادا ثرلاقاذهوهو سانلا ةءاع نود ولاا صةعالامةيسانيسلا ١

 هدانعو كلاس أن يدلاف هي>اصب الا .هدحال ماوقالنامأون نيدلاو كل |نامزلا ب صخش ١

 هلسراحالام اماف هسراحن منيدللدبالوهسأن م كل]ل دي الف نيدلا سراخ كل اراسص ملا
 ةساردىلا مك اياةلفسلا# رداسبم مكيلع ناغأ امسأ رنا مودوخهل سأ الاماماوعت نأ ظ

 نيدلا ف ث دف ممب نواهتلا ىلع كلملا ةٌوقب ةقثلا مكءمدغف هيف هقفتل او هلي وأتونيدلا |

 سانلاةلفسن م مترغصو معفخاو ممرحو متوفجو حرتودة نعارس تارزعشتنم تاسسأف ظ
 ةلودلا ىفانهوو كمل !ىفاقرخ ث د نا تا هساررل | كلت ب ذتال مث ١ اعلاوش>وةيعرلاو

 قام ىلع ساننلا ّمباغناوا مب ولق ىلعالةيعرلا داسج ا ىلع مكن اطلس نأ اولعاوا
 لاس مورا لقاعلا نأ اوابعاو مهدياكمو مهئارآو موقع ىفام ىلع مهوب غن ناف مهيديأ ١

 ىلا هيف ةإيلا فرصام هناسل نممكب رضي امدشأ نأو هيغيس غطق اوهوهناسل مكيلا
 وه هاعد هيل اوءاكب نيدالنوكيف بصعتي رهظياعف نيدالو يت<نيدال ناكفنيدللا ١

 كولا, لكون سانلا سضءت نالنن رزاوم لاو نيصصا.ةملاو نيق دصملاو نيد اتا دجوأ
 ' اولعاو زكملالك ىنءما اذهاو رذ-افنيب ولغملاءافعضلاب ةلكوم مهتبحموموةجروا
 .بذحاالو نيدلاب ه-:مىلوا اووكيناب ٌكا_ةلاوداسءال رعب نا كل أل ىتمذي سيل: ظ
 نافمهتزدو مهكسن ىف ىلا مالا نمدابعلاو كانا !ىلذنأو هل ب ضغاالو سيل

 ةندب ةلثو ةكسلمملا ىلعو كولملا لع بيغ ىملاوضالانممدهريغو لاسفل جور

 كلما ناك كولمانذالسا نمانلبق ىضمدقهنا اواغاوود عدن م ىلعوكلملا ىيعررتت



 كحلي

 كدغااغاردزال ملا ىلا هصقاو كودع نمةءغاس مهدغايو كسف:نمذإ ء ادعس اتا

 كيل ة:ثنلالا نع رسثالرذحا هيل ءتردقامعى دنع ببكو لم ًاورااتوَضهادَتَو

 ةاءؤلا ضال ااوهصاضاو ة فاعلا ردلا نوص كفن نهوُكئع ةثود_الا نصنفثالو

 نان دنالةع نما ةئيدملا نيصحت امص حو ىتةاملا رذملا ةيئاع ءاهبت اعو ءاضيملا
 ظ ةىملا مقرت

 نذهريةدلا نع لغاشب سبل هنافريبك | ىنع نَمك-:الوري كلا نغلدب هئافريغملا

 نط ةَنلالو معتم أ ىلع ئرتالو + ف ىنعتا رمث كيمأ كحاو اب ىئقلا مث لروما

 الف تبتك اًذاونعتالف تكفا اذا هئجرذتالو هب ىلا قلت ام نم 'رقالوم-مئافىنع

 1 مناف قيقضلا ن عّْررضقئالو ةيافكلا ىلعةوالعا مناف لوضفلاب نءث-ستالو رذعت

 ثالثنعكباك ىلمزك أو ىنغمنعىنءءّتدعرتالو م ااكبام للك سيل الو ةلاقملاب معه

 املياقلا فدي رتامريثكذلا عسجاوهيدقعت ناعمو هنجع راشثناوهفضس ع وضخ

 "وللا ىلع هثدىذلاكلا!ةطسبك ةقوسلام ل5 ىلع كاك ةطس نك ءاولوت

 00 كلملارادقم ىلءبتاك-ا!مالك اننافاريغص هيوماكس :تاموامافع هئانام نكيال

 وو ئذلا كلا وسع رالاص# هلك م الكلا عاجامتاؤ هقوفك [ةُثافوةواعك اًيلاغ

 "00000 سل لريعخو ء ْئدلا كلصاوء ثلا نع

 عضو أذ تاأساذاو وك أف ترم اذاف مثل د->اواْمم صن ناودج وب سماخاتملا
 اهلك لوقلا مبثا رحي تذ+اكلذ تاءذاذاكناف ىةذل نريخأ اذاو مه«أف تبلطاذاو

 ابمفنصحأو ت1>أامكني واود تدثأ ٌةردا ُك زيت ةدراوكا اعهبتشت 1

 ةاناالاالو ءاصحالا نعنايسنلا كتيلغيالوذخ أت امد *حتو ىطعثاه ظقيتو تحرخأام
 قالا ىفةريثكلا ىفولالا ارخا نءظعتالو ىت-ريغف طاربق زون رختالو مذقتتل |نع
 كحد ىيصن كسا ةيصونم ل ةنامكلذ نمو قاوم نع هلك كلذ نكملو

 مكان افنا ىظعو كنت وغيال ممم ىنباي لاق»ذهىفو مت نم هموقل ةيلفاملا فنرعلا

 راقفالو مكعام.أالا عفاو هل دجأ الام الكل ىردصو ىو زي نيِبّْنا ىمف:ب رهدلا

 "١|لقغل او ناظةزىؤمحلا هتغماودم# ةيعاو بولقو ةيغص٠ عام ءابدو ةائف مكب ولقالا

 اىلاوتلا ةهحنموةذيق-ةيورلاوةل مهم سقنلاو لوقعمم زاعاوةةلطمتاومشلاودقار

 ءفوقو» هيأربدبتسا واش صرواشملا مد دعب ناوم زا فاثي ةيورلا كرو
 ضشضحادم



 2( ولع
 ةمالتال: ةديدشلا لاوحالا كلتنافةريغتملا تائيحلا نّم> ناد'الا ف ادمخا كلؤنمم ٠

 ةبسنتاي اريممءذخي نأدارافطلو بدأ اذهدجو الق نايبص ا ءمهدنعناك لسجرل .

 مزعاذاصسصف امهشناكو ديشرلا ماي أس ايعلا ىنب نمءا مالا دحا اذه كمل دّبعو ٍ

 جيراتلا اهياع كعلطد تاي رجام امهندب كللذي ناكف كلملا ىلع هفذاخ ديشرلا ناكو مزحو

 ىلع :مصرحأتوكسلاب ظل سايتلا ىلع نك هللا دمءاب لاقةصصنلا ىههذ بهو

 ماكتف تعدل كلب عا اذاو تمداف مالك !كبحععا اذا اولاقمهناف مالكمااب هساملا

 ناوسرت> اف «ةيعصا تءاتبانافدقف:ملا نطفغلاراب+لاةلءاعم كولملا بعصانا عا و

 قصة يام ىلع ندعاستال ةمعن لك لصا ةمالسل | نافةمالسلا ىلعهللارك-ثافتيفوع

 فيك كنع عدو ةئنهتلاو تيمدتلا باوج ىنفلكستالو سا < فأط خخ ىلعن ٌدرتالو

 باوصصل ظبي رقثلالدب لءجاو كنقطنتسأامردقب ىنملكو ىمءافيكو ريمالا خبصأ
 :الف ثدحتا ىنتعمساذاو لوقا باوص نم نس> أ عام الا باوصنالعاو ىنمعاوسالا

 نوع كإح ا دقو كلملاب كن: ظاف كهجوو كفرط ف هان !كموف فرأو ئثهسنمكنتوغي
 قخ طقسوكناسحا طبصاذهو هنم هعمت الن ملت هتلل-اوفاي اك مساع شلل

 الاعءوسأ نة ىنمنوكيامناسمسانمروظتامب ىالكن هةداي نلا عدت تالو كتم
 مهقح نمىلاسعت هللا بحو ا امردقب هنوامت ىلع ل دب كل ذو لطابلااب كولملا فلس نتا

 عمتذك نأدعباب رقءا_ يلج تلع>واذعم تنك نا دعب ابّدو مك ءاعج ىنا لعاو

 دقوهيف تل دام ناخج رفرعت لهنمثحرخامن اصقأ فرعتملىتذادعاسم ناين

 ناف ىنءملاو زاجياالاءوسا نف هلوق ىف ىلب أ امز س>- فرعنإل ىلوأ امءوس ضر عيل رءاولاق
 لطابواىقديناك.ا ود يبق وهو كلملا ثي ذععذا كلة سالل باطةداي زلاءاعدتسا ١

 هلوقب هع فاموهو ةش>افهيفةءاسال !تناك لطابلاءنأك اذا نكل كلما ىلعامومت
 مب 5

 ىههو ه,ئاكل ةرساك الاداب | ربأ ةمصو نم هل ةنام كلذ ن موهرخ آى | الاه ءوسأ 7 ْ

 :كلنافرذملاب كيلعو ةدهم:لا فدوتجاو ثيدحل ا قد صاو سلا يك لاق 5

 ك.ف ممطاالو نقيتسا ىت-الوق كيف لبق الو كل ىفأ: ها ىتس كي اعلختاال نا “لع

 '. جلاصنبكلا ادبع ةدهص: نم هلةنامثالذ نمو كلذ براقوأ هتريسب راس نهو ىذ ةيوصأ 1

١ 
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 الا ةلوه ًامْريَغ زا ص يتلا ةذاكسملا كملتب مهءاونوكي ىثح مسهلوفع ىف فرصتيو مهب ولق
 نئوكيال لاف عفةملانبابادآن م ىلاسع هللا هجر ديد. ىلأ نبا هلةنام كل ذ رف لديلقلاب

 مهتقفاومو كددع ورك لا ىف مهتعاط ىلع كلفنا كنمةضاي ردعب الا ناطلسا كبد

 ارذح كولواذااظفاس تنك ناف كاوه نود ممثاوهأ ىلءرومالا يدقتو كفلاشامف

 مهبذاتت كناكو مهب دؤتومهنم لعتت كن" اكومهملعت كوننا اذاائيمأ كوب رقاذا

 دعبلافالاو كوظضماناايسضار كومرص نا اليا ذركثلا مهفاكت الو مهلزكسشت و
 نءةتساف ىنغه تو ناطلسا نعت دجو ناو رذحلا لكم ون» رذملاودعبلا لك مهنع '

 نذو ةرخ ”الا لمعو ايندلا ةذلنيب و هدب ىلذيه تمدح ىتح ناطمل كا مد نم هن اه هنغ ١

 ةؤضفلاو ةكلهالذ ىفنض رعو ةرخ الارزو ل_ةءادقف ةه دنا ىندريسغهمدخي

 لزخ؛تلزناذاو لالءاريغىفةمزالملا لوطدُكياءف ناطلسلا تبهصاذافاسن دلاف

 | اذاف أطخا ناوام لاك هياعن درتالوءاعدلا نم هلرثك_:الو ىنمل | مالك هزعلزءافقةقثل

 الو أطبا ناو هثطبتست الور ملا هد_دعام كببلط ننوكي الو قذر ىف هرصبف هبتولمخ

 ةلءالرو كلق- ىسني التا تعطتس ا ناوءالدب هيلع دمت كناواة-هيلع كل نأ نربخت ١
 هك تبع لوا ىف كسفن نم هلكدوهجلا هنيطعتالو ل عف اهدا متجالاوصصنلا ادي فب
 ظ مالكلا ُلرالتسسا نأ لعاو بيجلان نك-تال أايسش كريغ لسن اودي زللاعضومّدعأو

 كاياام لئاسلاكللاقن ا لثاقتنااف لوس او لئاسلا, كنمفاغنهساو كيف ةفخ ١

 هناطا بن فدهغسملاو هسفنب بهما اجا هنث : دامو هتسل كك بجا لولا لاقوإ تل أ ١

 باوجلا ضي وفتب لس مل ىذلا بيحملاع رقي للان أ ةريخالا ل همللا هذه ىنعم ١
 وهف لولا لعدامىلا لصوالو ضرغلا مهف نكي لل وهتسسملا لعلف هنعوه هتوكسو هيلا

 انايحأهتث دا دع أو الج هل كلعب نا طل سلا نوكب بس لب ملء بال بجا هل لو ١

 : .لضافلا اذه, تبتن تاىتلاب اد" الامذهو لءفاف ل عنودةباجالا ىف ايفاك كلذ ناكن اف

 ا اهركسش سانا نم قده سي هدعب نإ ةنسحابنع ةرابعلاب اهاقب اودي رضلاوةدهاشملا ايلا

 دادبتسالاو رهقلا لها ةبدصدب رينملاهموزل ىف ةببشال اهرحأ لي زج هللا نمىيدتس و ,

 اهتاعربجت مهفنالا وّدحيادودح مناف ةساب رلاىوذنمءأي ريكلاو ةمظعلاو ,

 نزلا لاول ىلع جالطالاو مالا كلذ سخيالاهضعب ناك نإومهنمق مالا يلط

 كيزيع



0+ 
 بجون قالو ىنملاز ونيرهذديزتلاو ناتحالا لطت نما ناف كاغلحت كدساتم ١

 :٠ هلاياو نولعفتالاماول وقت نأ تلاد: ءاتةمربكهناسمتلا لاق ساسدل اوهلبادنعت قملا

 تركحنتاذا اهفةجاا اوأ امناكمادتءابف طقاستااواهناوأ لبقر ومالابةلجلاو ٠

 كايا هءقوم لعلك عقواو هعضوم سألك ع ضف تصضوتسسا اذااهتع نهولاوأ .
 سدساوجلاىأ نويعال عضودق ا هن ىنءتاع ىلاغتلاو ةوسأ + ةسانئلاامع راثئتسالاو !

 كم من هة:,و رومالا ةءطغا كلدع ف شكت ليل اعو كل ريغا كنم ذ د دو أمهئاف ْ؛

 لكنمسرت_-او كن ال ب زغو كدب ةوطشو ُكَدَحَةز ومو كسفنةرج كلما مولظللا
 مكمن نإ و رايتخالا كإعكب_ضغنكس ىتةواع لارض أتوةؤدابلا فاكب كلذ '

 رك دثت نأك لع بجاولاو كب رولا داءملارك ” ذن كموظرثكت ىتدحْل ف فانمكاذ ©

 ملسو هيلع هللا ىلص ا:د.ثنعرثأوأ ةلضاف ة:سوأ ةل داع ةموك نم كم دقت نا ىطءام ١

 عاسبت اف كاسفنل دهتتو اف هبانلعامممد_هاشتا؟ىدتةتف هللا باك ىف ةضي رفؤأ '

 نال نوكي اليكسا كيل ىدغنا ةحلا نم هبت ةثوتساو الد ىدوع فكي !تدهعام
 ءاطعا ىلع هترذق مظعو ه-:جرقعسب هللا لأس أ انأواهاوه ىلا كسفن عرست دئعة لع 1

 هقلخىل اوهيلا صضاولارذعلا ىلع ةمافالا نم ءاضر هيفا كاي او ىتةفوبنأ ةبشرلك ١

 نأو ةءاركلا فيعضتو ةمعئلا مامتودالسبلا ىفرثالا يجو دارعل اف ءانشلا ننس عم !

 هيلع هللا ىلضهّللا لوسر ىلع مال او نوار هللا ىلا انا ةداهشااوةداعلان كلو ى اي ١

 ةحربتءاهروصفةرهاظةغالبلا لاج ىلارظنرءاش نم نب رهاظلا نيِبيطلاةل 1

 1 عيمصيفا ولاباّكلا اذهلوصفىفو رظند.درت لطيلف اماحعا ونأوامسالمةنؤ زى
1 
١ 
 اريمأ كلذ صال هلاعأو هقالخأ فاظ> هنمهلذخ أبو بدَأتي نأ ناسنا لكسل نس +

 هحرش ىف تيآر ودابعلا ضءب ر ومأ ىلوتي لاو ةود:ىلعهعضو ناكن أو روءاماثود د

 ديرب نأ ىئبسني بادآ ىلع لش. نامزلا مم مدقت نمءال_-ةعضتب نعالوةدءام 1 ظ

 "هأ ناكسص ثيح كلذ تابث اي هبمقعت تدج وفا,مبدأتبو اهمهغتي نأ لاكتستس' / |

 نا ىق.ذي يماربك أو هنوب اي يشمل نأ معلا ةسباط فيرعت باتك لا اذه ضارغأ ١

 باد الاى دامت مهن أم-مب ىلتو مهتافوأ عمل هختز مهتايح سويط هليصحتا ولو امي ||

 رعت مالك انمةقسبط لك عموس ل ذوكي ورعاننلا تاقيط عتيج عماهينومقتلي تلا



00 
 نكوذي ءبلاوث ب رقلا نم همز نم ىقولا مالأو ةرخ ”الاواين دلا فك يلع هبيعو كنود
 لغثياه.هئزفاع متباو عقو ثيح كصاوخو كتب ارق نمكلذاعق اوايستعارباص كلذ ىف

 كَم لدنعاو كرذعب مولرمصأف افيح كب ةيعرلا ت:ظناو ةدو#ث كلذ ةبغمناف كيلع
 | نةفدنالو ىلا ىلع مهعوقت نمكتجاح هيف غلب تارا ذعا كل ذ ف ناف ٌلراععاب مهنونل

 كنموه نفةسحارو ُكدودول ةعدحلصلا ف نافاضر هيف هل ودع هيلا كام راهطص
 ب رافامعر وعلان اف همصدعب كود_عنمرذملا لكرذطا نك-لو كدال_لانمأو

 ظ ةدقع كودع نيبوك_:دبتدقع ناو نظملانس» كلذ : ىف م-متاو مزملاب ذقن لغتي !

 نود ةدنح كس فن لءباوةنامالاءكممذ عراوءافولا, كدهع طق ةمذ كتم هتسلاوأ

 مهئاوها ىو رغتعماعانوجاهيلعدشا سانلا م هللا ضئارف نم سدل هنافتيظعا ام

 نيسللا نودمهذب ا هذ نوكرشملا كلذ مْزل دقو دوهعل اب ءافولا يظعت نم مهئارآ تّئشتو

 لّودع ناةختالو كدوعب نسخت الو كت مذب نردغتالفردغلا بق اوعنماولب وتساا

 .دابهلا: نيب هاضفا انمأ هتمذوهدوعهّنلا ل عجدقو " عش لهاجالا هللا ىلع ٌئرتدحال هناف

 الو ةدلادمالولادأال_فهراو» ل انوضيفتس و هتعنمىلا نوذكسامب رحو هتجرب
 ديك أتلادعب لوقلا نمل ىلع ناو عتالو لاعلا هسيفز وهقتا دقعدقعت الودديف عادت
 ١ ىلغ هلرب_د ناف حلا ريغب هغاشفل اب اط ىلا هللا دهع هذ كمْرل صأ رضا ةقثوتلاو

 اهيفّكب طيدقتناو هتعبتفاذزدغن مريخ هتبفاعلضفوهجارفناوجرت ىمأ ىنيض
 ْ هنافاهلد ريغب ا هك_فسو ءامدلاو كاب !كقرخ آالو كاين داهف ل. ةّتست ال ةسبلط هللا نم

 0 هامدلا تافس نمذذم عاطقناوةممنلاوز زب ك :رحاالو ةعبتا مظعاالو ةمقن) عدا ٌئمسال

 ٍْ اله ةمايقلا مويءامدلان ءاوك-ف استايفدابعلان بد بحل لودي هنا ويس هللاو اهةحريغب

 :نذعالو هلق و هلي ريب لب همهوتو هفعضي ام كلذ ناف ما رحمد كفسب كن اطلس نب وقت

 "كيلع طرف أو اطخي تيلتبا ناو نديلا دوق هيف نالدملا لتق ىف ىددعالو هللا ددع كل

 'كنااطلنق ةوذف كب نسمطن الف ةلةقماهقوف امو ةزكولا فنافةب وقعب كديوأ ك طوس

 ١ امم كنها ةةقثلاو كسفن, ب امعالاو اب اومهقحلوتقملا ءالوأىل | ىّدْوت نأن ع
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 ك_سارخا نمكناوعاو كد_:جمهنعدعقتو كقاخ ىذا هيف عضاوتةةاماعاساممهل

 مل_سوهياعهللا لصدتلا لوسرتعم»ىفاف عتعتمريغمهماكستمكملكب ى> كطرشو .
 مثعتعتمريغىوقلا نم هق->اهيف ىفيعضال خبال ةماس ّدقت نل نطومريغفف لوقي,

 هتجرفانك !كلذبك ياء هللا طسيةفنالاو ىيضلا ىتنع حنو ىتلاو مهتم قرا لةحا

 نمرومأ مث راذعاو لاا ىف عفماو أمنه تيطعاام طعأوهتءاطناوث كل >وب و ْ

 تاجاح رادص | اهنمو كب اك هنعايعي امب كلاعة باج اهتم اهترشاسمم نم كلّدبال كلر ومأ

 موب لك نافل عموب لكل ضمأو كن اوعارودص ب ري اممكياءاهدورودنعسانلا

 كلت لزحاو تءقاوملا كلت لضفاىلاسعت هّللا سب وكل ءامف كسفنل لعجاوهسيفام

 ةسان ف نكحي,لوةبعرلاامنمتلسوةدنا اذ تحطصاذا هللاواكت ناك ناو ماسقالا.
 كل-ءلىف كندي نم هللا طعاف ةءاخدل ىذ ىتلا هد ١ رف ةماقا كي دهبهللصاختام

 نماغلابصوقنمالو مولثمريغالماك كلذن م هناحسهتلاىلاهبّتب رقتامضوو كراهنو '
 هينمسا |١ ىف نافاعمضمالوارشنم نن وك_:الفس اال كت الصف تقاذاو غلبامكن دب ا

 فيك نجلا ىلا نهج وني> لسو هِيلعهتلا ىلصهّللا لوسر تل اس دقو ةجاسحلا هلوولعلا
 ناوطتالف اذهدعب امأوام-رني:مملاب نكو مهفعضأ ةالصك مهب لص لاقف مهب ىلصأ

 رومالاب لعةلقو قيضلا نمةبعش ةيعرلا نعةالولا باصح ناك تيعرن عكباضأ ١
 ريغصلاا مظعي و ريبكلا مهد فعرغصوف هنوداوب ةق> !ام عم نع عطقي مهنم باك حالاو
 ىراوتام فرعي الرشب ى اول اامناو لطا.لاب نا باشي و هبقل!نسح و نسما ضقي و

 نمقدصلا بورضا_ميفرعت تامءىنحلا ىلع ساو رومالانمهيسانلاه#©

 كب اها ريغف ىتملا ف لذبلاب كفن تضم ساما نيلجرد-أ تناامغناو بذكلا
 نعسالا ىكعرسا اف عنا ايىلتبموأ هيدرتمب رك ل_عفوأهيطعت ق>بجاو نم ١

 نم كيلعهيف ةنؤءالامك يلا سانلاتاجاحرثك أناعمكلذب نماوس أ اذا كئلمثسف ١
 رائكحتسا مهفةناطب وةصاخلا والنآ مثّدإءاعم ىف فاصنا تلطوأ ةاظم ةاكسش

 الولاوحالا كلت باي_سأ عطقب كفاوأ ةنئم مدح افّدإهاعم ف فاصن [ةلقو لواطت
 نءرضت ةدقءداة تعا ىف ك دم نهمطيالو ةءيطق َكماحوَكتدشاح نم دجال نعط

 مه كلذ أنه ٠ نوكرف م هريغ ىلع هتنؤثم نولمحي كرتشم ل وأ برسش ىف سابنلا نما ١
 نا تكا
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 مهارأ 00 ومالا ىف«سفت
 ةالولا تاسارفل نوفر ءترلاجرلا ناف كف: نظلا نسحو كماثت ساو كلةسا رف ىلع

 امبمهربتخا نكلو ئث مةئامالاو ةنه هنلا رمكلذءارو سدلو مهتما نسحو موهنصتب

 ليلد كلذ نافاهسوةنامالا,موهف رعاوارث |ةماعلا ىف م محال د عاف كلبق نيداصالاوأو

 اهريبكهرهقبالمهتماسأر كر ومأ نملك شارل لءجاو هسعأ تلو ناو هلل كتصصن

 ضصوتسا مث هثمزلأ هنعتبب اغتف بيعنم كباك ىفناك امهمواهريثك هلع تتشتيالو

 هدب ىققرتمل اوةلانع برطضملاو مهذم قملا اريخ مهب صوأو تاعاذصلا ىوذو رادقلاب

 ك]مسو كريو كرب ىفحراطملاو دعانا نم اهبالجو ىففارما بابسأو عقاذملاًاوم مهئأف

 | ملصو هنتقثاب فاخقال إس مهنافاهيل ع نؤرتجعالوا وعض او سانل ا متلو ال تيحو كلب جو
 ريثك ىفنا كلذعملعاو كدالب ىشاوح فر كتر ضحي مهر ومأ دقفتو هتلث اغىثخحال

 ةرضم باب كلذو تاعاربلا ىفاكتو عفاسنإل راك ة-اواده فاو اًسح افاق مهنم

 عقم مل-دؤهيلع هللا ىلصهللا لوسرن افراكت>الا نم ع:ءافةالولا ىلع بيعو ةماسعال

 عثابلانمني-قي رفلاب ف -جتالراعساو ل دعني زاوعاعمس اع عسنبلا نككماو هلم

 هقلا هندا مثار ساريغنم بقاعو هب لك ذذ هاي | كيوند ءر ةر كح > فراف نفذ عاشبملاو

 ىنمزلاو سؤيلا ل هأونيجاتحن اونيك اسملاو مهلة ليحالن يذلا نه ىلفسلا ةقبطل اق

 امسق مهل لعحاو مرق هقح نم كظفتس | امهلل ظفحاوأرتعمو اعن اق ةقيطلا هذه ناف
 دلا لثم ممم ىدق الا نافداب لك ىف مالس الا فاوص ت الغ نمام.قو كلام تدب نم
 ةاتلا عبيضتب رذعتال كن افرطب مهنع كلغ ثالوهق- تيعرتسادق لكو ىندالل
 نمر وءأدقفتو مهل كدخ رعصتالو مهنع كله صخشتالف مهمل اريبكل | كماكحال

 لهأن م كةقث كنئئاو*ال خ رفذ لاجرلا هرقدتو نو.ءلا همستقت نم ممم كيلا لصي

 .اقلث موب 00 لا عقر ساونلاو ةيشخلا

 ذيد أتى هلل | ىلارذعأف ”لكو مه ريغنم فاصنالا ىلا ب و>أ ةيعرلا نيب نمةالؤه ناف

 | تسب الز هاو الن منا ىةقرلا ىوذو علا لأ دهتقو هيلا هتع

 وقت ةثوو موسفنأ اوريصف ةيفاععل ااويلط ماوقأ ىلع هللا هغفذيدقو ليقث ةالولا ىلع كلذو

 رسلختو كصضش هيف مهل غ غرفت :ا.هق كن تاجا اىرذل لعجا ومههللاد وعو ١قدصن

 مهل ظ
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 خوتو ةدائاوروملا ب عش نم عاج مهن اف ةرثأوناب احم مهلوثالواراتدخا مهل جتس ان كلاع

 ةمّدقتملامال_ءالاىفمددقااو ةاصلاتاتؤيبلا لها نءءايحلاوةب رمقلا له مهنم

 ر وهالا بةاوعىف غ-ل,ًاواقارشا عماطملا ف لقأواظارعا عداو اهقال_ا مرك أمهتاف

 نعمل ىنغو مهسفن!حالصتسا ىلع مدل ةوق كلذ ناف فاز رءالا م-ميلع غسبسأ مئارظن
 ثقباومهلاعأدقفت مث كتئامأاوناخوأك صأاوفلاشنا موءاع ةخو مهيدب|تحتام لوانت

 ىلع مهل ةودح مهر ومالرساا ف كدقاعت اف موملعءافؤولاو قدصا |لها نمنويعلا

 ةنانيخ ىلا هدي طس مهنم دحأ نافداوعالا نم ظفدقو ةيعرلاىتذرلاو ةنامالا لاسعتس
 ةبوقءلاهيلعتطسفادهاشك] ذبت يفتك |كنويعزابضا كدنعهيلعاهب تءقحأ
 راغهتدلفو ةنايخمأب»تممووةلذملا ءاشم هتيضن مث هلع نمتاسا انه هتلغأو لدن
 م-هاوس نمل اعالص موال_ضوهحالص ىف نافهلدأملصن ا.ءجارخلا هأدققتوةعبتلا

 ل رظذ نكملو هلداوجبارالتا ىلع لاي عمواكس اسنلا نال مهبالا مهاوس نا الدص و

 نفوةرامملابالا كردبال كلذ نال جارخا بالهقماىف كرظن نم غلب | ضرالا ةراممف

 اوك-شناف اليلقالامسهأ مق ملودابعل |كاهاودالبلا برخاةراسعريخب جارذلا تلط

 تفف“ شطعامب فاو[ قرغاهر ةغا ضرأ ةلاحاوأ ةلابوأ برش عاطةناوأ ةلعوأ ال :

 رخذ هنأف م-ْمعةنمملا هب تغض عيش ك#لع ناقةثر الو مه سه هي طص :نأوح رام مونع '

 كنتو ,مئانث نس> كءالدتسا عم كتبالو نيب زتو كدلب ةرانع ف كيل ءهب نو دوعأإ

 مهنمةقثلاو مهل كءاجبا نممهدنع ترخذامب مهتوق لضفا دقعم مويف لدعلا ةضافتسال

 اًذاامر و.الان «ءثدحامبرفمهب كقفر و م_ميلع كادع نم بسام هيلا مهتوعدأس

 بارخ أي اغاو هتلجام لمت<نارقل ا نافمهسفنأ ةبيط ءولة>ا دعب نم مهملع هيف لول
 م-ممظءوسو عجل ىلعةالولا سفن فارشالاواقاز وعي امناواهلقازا وع نم ضر ظ

 صصخاو مهريخ كرومأ ىلع وف كباك لاعىف رظنامتريعلاب موعاقتن اةلةوءاقولا
 طل 4 قالحخالا ل اصدوجول موه كرارساو كدياكماهيف لحد ىتلا كلئام ظ

 أرب نع ضل هيرصتت لوزلمئرضع ا والسيف يل 0

 ىطعيو كاذخأي اسهفو كنع باوصلا ىلءاهتااوجرادصاو كسيلع كلام تابت
 ردق غلب» لو الو كيلعدةءامقالطا نع رو كام دنع قي لو ./
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 ةملاصلا ثائويملا لهأو باس>الاوتآو را ىوذب ىنصلا مث فعضلا هبدعفنالو ]

 مركلا نم عاج مهئاف ةحاهسلاوداسل ا وةعاهشلاو ةدمفلا لها مث ةغسملا ىقباوشلاو
 نق اهثيالو انهذلو ن هنادلاول اءدةفتب ام م-هروما نم دقفت مث فرعلا نه بهشو

 لذيىلا ةيغاد هناف لق ناو هبمهدهاءتتاغطل نرقالو هبمسرتب وق ئث كسفن ىف

 ريسلل ن افا ومدج ىلغالاكست امهروما فيطا دقت عدتالو لي نظلا نس>و كل ةوصنلا

 ؛لذة> نسور رت [نكيلو هنعنوئغتديالا «ةوم ميسعلاو هينوعمتند اءضوم كْفظا نم

 نةوه ءارو نهعسو موع ام هتدج نم ممملع لضفأو ةتنوع.فمهاساو نم كدنع

 فكئاافعي مهماع كةظع ناف ودعلاداهه ىفادعاوا.هموههنو تح ىت> مواها فولخ

 ةلرنو مود لا ةثثسا لو مهروءا ةالو ىلع مهتط ريالا مبتسم هن حمتالو كل اع مهبولق

 ىلإ: مدي دعتو مهما عهانُملا نسح نم لصاوو مهلامآا ى ختان مسهت دم عاطقنا ءاطيتيلا

 هللاءاشنالكانلا كرعقو عاصشلا زهتمهااعف ن -درك ذلا ةرثكن اف مهنم .ءالبلا ىوذ

 هبّنرمةتالو هريسغىلا ٌيرماءالب َنمضتالو ىلب|ام مسن ٌنعسحا لكم فرعا مث ىلاغت
 ةعضالو ار يغص ناك ام هثالب نموظعتنا ىلا يرسمها فرش كنوعءديالو هثالب ةباغنود

 ' ليلي امدلوسرو هلا ىلاددراو امانع زا كحامهئالب نم رغصتاستنا يا
 اهب مهداشراس حا موقلهناهسدهثنالاقدةةرومالا نم كيلع هبت و بوطخلا

 هودرف خو ف جءزانثناف كم. صهالا واو لوسرلا اوعيطاوهللا اوعيطا اونءاّنيذللا
 ١ اهلا هتنسي طحخالا لو.رلا ىلا درلاو هياتك يع ذحخالا هللا ىلا درلافلوسيرلاو هدا ىلا

 ١ ووومال ا هب يبضت ال ن# كي يفن ىف ك ةمعر ىل دف | سانلا نيب مكسالرخجا مث ةقرغملاريغ

 0 ةنفرششت الو4ذر ءاذا ىتدبا ىلاءىفاانعرص<الوةلزلا ف ىداقيالو موصخلا هك
 / مولفاو جلا مهذخا لو تاويشلا ىفموغقوأ ءاصقا نود مدهف ىنداب ىنتكيالو عمط ىلع
 زعكسلا حاضت ا دع مهمرصاو زومالا فمشكيت ىلع مهريص او مهنا ةعدارمعامزعت

 ْ ٍلَذبأ] ىففل بف أ وهئاضق دهاعت رثك أ متل اة كثلوأو ءارغا هل. ةضالوءارظاهمهدزيال

 : هريغ هيف عمطنالامّكلن دل ةلزنا | ندع طعأو سانلا ىلا هتجاسهعم لقي , مل زدام

 ) ذهناناغيلبأر ظن كلذ فر ظناذ لد_دعهللاجرلا لامتغاكلْذي رهآثل اة داخ

 وما فرظن ا ا نالا هيبلطتو ىووهلابهيق لمعي رآ رمشالا ىديا قارس ناك ذق نيدلا

 ب كلام



 360 ل

 ةلء فت ل لط اب كلو ديحبالو كورطالنأ ىلعمهضر م قدصا او عرولا لهأب قصلاوعقؤ

 ةلزتم كذنعء ىسملاو نسحلا ننوكي الو ةزعلا نم ىندتو وهزلا ثدحتءارطالا ركن اف

 ىلعةءاسالا ل هالابي ردتونا_سحالا فناس>الا ل_هالا د هزت كاذ ىف نافءاوس

 هتيعرب لاو نظ نس ىلا دان عي سدل نأ لعاو سف: مزلأ ممن ءالاك مزلأوةءاسسالا
 مهلبق هلسدلام ىلعمهأي |هها ك_ةسا كرثومملعتانؤا|هفيفذو مهيلاهناسخا نم

 كذععطقي نظلا نسح ناف كئثيعرب نظلا نسح كل عم صا كلذ ىف كم كيلف

 كنظءاس نمىت> |ناوهدنع ُكْوالب نسح ناهيك نظ نسح نمىن> |ناوالب وطايصت

 اهب تعةحاو# ودم "الا, هرو دصاهب لع ةه اص ةنس ضقنت الو هدنع كوالب هاس نم هب ا

 نوكيف نسل | كلت نم ئذطم ادم ىشي رضت ةنس نثدحتالو ةدعرلا ماع تدابصو ةفلالا

 ءاك-لا ةدقانموءاملعلا ةسزادم رثك وا .نمتضقن اع كال عر زول او امن ناس الأ

 ةيعرلا نا اعاو كإبق ساثلا هيماقتنسا م ةماقاو كلدالب سماهيلع حلصام في مدشلا

 باك ا موهّللادونج انو ضعب نعاهضعيبىنغالو ضعسالا اهضعب حلصرال تاقيط

 ةب زها لهاا نمو قفرلاو فاصن الا لاسعامممو لدعل ا ةاضة امثمو ةصاخأاو ةماع

  ةقيطلاا مو تاعانصلا لهاو راغقلا ا متموساسنل ا ةلسمو ةمذلا لها نم جارخل ١

 «ةظيرفو هّدح ىلع عضوو همهسمّللا ىمس د5 لكو ةزكسمل او ةجاسملا ىوذ نه ىلفسأ

 *هللا نذايدونحلاف اظوفةعان دنع هنما دوعهل آو هملع هللا ىلصهيدن ة: سوا هبانتكحيفا

 ناز دعاوي ف املا انم مه ىل عت هليأ جرا مالاد :

 كثلاثلا ف نصلاب الانيفنصل ا نيذل ماوقال مثمهت>اح ءارونم نوكي و مهد || يذ ل ْ

 توئةؤيوعفانملا نمنوءمجيو دةاعملا نمنوكحيا ل باكو لامملاو ةاضقلاد ٠ أ

 امفتاعانصلاىوذو راما ارالااهمج مهما وقالواهما وعو رومالا ص او نم 4 ا ا 1

 اهيم-منباب ىفرتلا مممنوفكيو مهقاوسأ نم هنووةبو مه قا م نم ”هسيلهنو# 1 | ١

 ٌللدون> نم 000 ا ىلاولا ىلع لكءلو مس لعل هنا قو م-هتنو . ْ

 نع ئطرين ما “م-واضفاوابيج مهروطاوْكءامالوهلو لو هلل كل بفن ىف مهكتلا ||
 فنذعل |هريثي ال نم ءأي وقالا ىلعويني وءافعضااب فآرب و رذعل |ىلاي رتسي و ؟

 يدب ور حرص
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 ٌةامانسو كاي او كالقع نم كلثع بزءامكيلا«ىني ولي رغنم كئع فكي وك حا مط

 هللا فصنأ لاذ لكن يومو رابد لك لذي هتلاناف هتوربج ف هب هبشتلاوهةمظعىف هيأ

 لءفتالإ كناف كتيعر نم ئوه هيف كل نمو كلهاةساغنموُك سفن نم سانلا ف صنأو

 ناكوهت## ضحرا هللا همها نموه دايع نود همدخ هلل انأك هللا داع ملط نمو ملظت

 'ةماقانم هتمقن ليقتوهّللا ةمعن ربيغت ىلا ىدأ 'يشسداو بوتي و ع ْرني ىتداب رحمت
 كيلارومالا ب حأن كيلو داصرم اب نيااظالو هو ني مولظملا ةوعد عيمس هللا ناف لظ ىلع

 ىطرب فدي ةماعلا طضسّناف ةيعرلا ىضرلا عءجاو لدعلا ىفاهعأو ىاا ىفاهطسوأ

 ىلءلقثا ةدعرلا نمدحأس يلو ةماعلا ىذرعمرفتغي ةضاخلا طش“ ناوةصاخلا

 لقاو فانلالاب لأساو فاصن الله رك او ءاليلا ىففذإةنوع٠ لق اوءاغرلا ىف ةئؤئمىلاولا

 ' لها ن مرهدلا تال ءدنعاربص فعضاو عئااد_دعار طعأظب او ءاطعالا د_:ءارك-ش

 'ةلوغص نكرلف ةمالا نم ةماعلا ءادع الا ةّدعلاوني+ لا عاج و نيدلا دوعامن اوةصاخلا
 نافسانلابي اعمل مماطأ :كددعمه ونشاو كنه كة .عردءدأ نكيلو مهعم كليم وم

 ريوطت كييلعام افاهنم كنع اغا نفشك._ةالفاهرتس نم ىن-أ ىلاولا ابوي عسانا ىف

 "بام نم هللارتسي تعطةاامةروعلا رتساف كنعب [غام ىلع مج هللاو كل ارهظام

 بابغتو رثو لك نيس كننععطقاو دق- لك ٌةذقعس الا نع ىناطا كلة يعر نم هرتس

 نيضصاننلاب هبشت ناو شاف ىاسلا نافعاس في دصت ىلا نامصتالو كلضصي الام لك نع

 كفعضي اناب>الو رففلا كدعي ول_ضغلا نعكب لدعي ال. كترو دم فنلخ دثالو

 ىتشرئارغصرحلاو نبجلاولملا ناف ر وجلابهرشلاكل نيزياصب رحالو روءالا نع
 مان الاف مهكرش نمو ريزو رارشالا كلبق ناكنم كن ارزو رش هللاب نظلا هوس اهعمدي
 نممفلخلا ريخ مهتءد جاو تتاوةلظلا ناوحخاو ةمث'الا ناوعا مهناف ةناطب كلننوكيالف
 . هلظىلعاملاظنواعيال نم مهرازوأو مهراضآل ثم هيلع سبلو مهذافذو مهئارآ ل ثم محل

 لقاوافطع كاع ىنحاو ةنوعم كل ناو ةنوثمكل لع فخا كئئلوأ همنا ىلعاثآ الو

 رم كلمهوقا كددع مه رث [ىكيل مث كتتالذحو كتاولخ ةصاخكل كو أذ خت افافلا كريغل
 ١ ثيح كاوهنم كثلذاعقاو هئايلوالهّللا هر امك ن.نوكياهفةدعاسءمهلقاو ىتحلا

 | وقول كالا



 ه(م8)+ ا
 مالكلا قرشا نم هرطاخنصشو هظحريفوت دارأ نخ ةريثكت ادا فاريبك حزنت

 لماتب هأزقيوب ا: كحلا كلذ يل طيلف لسوهياعهّلبا لص ىنلا ثي ددونآرقلا دعب ٠

 هبلطف كده لكلا يعاد نوكبام هذ مكلدرؤن نإ ساب الو هضارغالموغتوهظاففلال ٠
 ”لجا نموهو« "ىذا راش "الانف ورعملا كلاب ههجو هللا مرك هبتكد وع ةروصدذهج
 ىقعابلاو هل رانيج ملسو هيلع هللا يله ىنا تنك امك ىل كل مهيف لوقيناكوهباسدصا ٠

 ثراها ن بكلام نينم وم اريءا <ىلع هللا دس عي سهأ اما م بد يرلا نجحرلا هللا مس هدرضف ٠

 ةرايعواولها حال صاواهؤ دعد اهجواهجارخةيايبحربضه مالو نيتودهع ىفرتشالا '

 ىتلاهنئيسو هضئئارف نم هاك ىويرهأ ام عابتاو هتعاطراثباو هبا ىوقتبو صااهدالب ٠

 هديب هناضس هتلاريهني ناوامتءاضاواهدوعمالا ىتشيالواهءابتإالادأدعتسال ٠
 رسكينا٠ ماوهزعأ نمزا زعاوهريصن نمرصنب لفكت دق همءا لج هناؤ .هناساوهيلقو '

 هليام-زامالاهوسل اب ةراما نيقنلاناؤ تاح.جلا دنعاهعزي وتاوهشلادنعهسفننم

 سابنلا نأوروجوا لدعنم .كلبقالودترجدق دالب ىلاك:وبودقىنا كلامإب لعام
 كييف نولوقي و كلبقةالولاروءأ نم «-يف رظنت ت:كحاملبةمىف ُكرو.ايفنوزظني '

 نكيلفمدابعةئسلا ىلع مطولا ير ؟نياياصلا ىلع ددساغاو مهيفدلوقت تفك اي
 ناف كلل <الاببع كلسفنب مشو اوه كل افماسص! !ىل م علاةزيجخذ كيلا رئاخنلا وبمحا ش ظ

 مهل ةبحاو ةيعرال ةحزلاُكياقرعشاو تهركو تب حا هفاهنمفاصنالا سفنلابشلا ١

 نيدلا ىف كلخااما ناغنص مهناف مهاك .! ّمستغتاي راضاعيي مهما ءنتوكس:الومهب بفظالاو ٠١

 موضح نأ ىلعف# ولاعلا مل ضرعتو لالا بلع طرغت ةياومالا +

 للطلب غلا اا ريتا نأ نيينتالو ميم كالت 1 /

 امعيَبدٍ وةرداي ولان عرست الو هب وةعب ٌندَه تالووذع ىلعّن ا 5

 نيدال ةكسبتمو بلةلا يف لاغدأ كلذ ناف عاطاف أ روم ىلا ناوقتالو ,ة ةسودام

 ماظءىلارظن اف هل .عوا ةربأ كنن اطلس نم هيف تنام ث دح | اذاو ريغلا نمبرقتو 1
 نمُكلءل|نماطب كلذناف كل سفن نم« .اعردةتالامىلعك:م هتردقوكةوف هللا كل . |
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 باكل "اذه نعوز عباوس 9 لاما اذه لصأْن يانغ ىلا تك افكللاءالو

 ةنافدعب اماوهالا هلاالئذلا هّنبا كل ادج ا ىناف كيلع مالس ني: هوا ريمارعهليادبعل

 "الا لامالو كلذ لق ىنفر عي هنأو ىلا شف لامة يسئاف ه يفرك ذي نين ؤملاريما ب اك ىفاتا

 . هرلاسإ امبةعارزلانم مجاعا ىلا وصيخر «يفرعسلاداب أ نيئمؤملاريعا لعأى ناو

 ظ | ممارضن أف كتنح امالالخ كتتنايحخ ثيأر ول هترارواةءاسنين ءؤئااريما قزر فو سانلا

 ١ كلكمعن ا ىردعاواهبانث ءاربلا !:مغرن ا كل لمعلا مريخ ىهار اسحااانل ناف لح رلا
 . ةنأورعدب ري لمعف ككرشي ملوالفق كلهخ هيل كلذ ناك او هل ةذنالو ةشيعم ديال نم
 اوفكنثساالنا سانلا تاقيطن ه ممءنود نم ةداعترخىتلا ةفيرشلاتويبلا لها نم

 ملاك لارخ 1ىواك ام نوكي نا نود ىند رطاا كاذب ىنغل ا هلل ص < نا نكمف مهتم د نم

 ةروصرإب هسنع هللا ىذرن معك هلها نم قب رطلا كلب ىنغل اهل ل-.هح نم دهشتسا
 #« ه«ؤجو هللامرك ”ىلعىلا هثعمللا ىذر نافع نبنامث ع نيئفئااريما نم ردض باك

 ايزلا ليسلا غلب دقن دعب اماة ذه ىهو نامععب ساسنلا طاحادقو عسيؤتيلا ىلا ب رخ ناكو

 تلغمل ثم كيلغي لو . ةسفن نع فغضب ناك ملك "ف عمطونييبطلا غاز طازواجو
 ظ اودعواتنكحاةيدص ىلإ لبقأف

 قلما الو ىتكردأفالاو + لك آريخ نكفالو أم تنكناف

 ايف ءاطغب ىطغتو عسبسلا ىنب رط ىلع لج سار ىف لمحت ةرفح نوكسف مضن ةي زلا

 ةباقرعثلا غوانل لثم ىفوهديصقرط نمىهو هيلع ماذا ةرقخحلا قعبسلا طقسيل

 , ع.رضلا ةل-نوكسف مطوارسكب ىبط ىنثموهونييبطلا ماز لا زواج كلذكو ةديعب
 رسال ؤق نم ةعطق بلغم لل-ثم كبلغي لهلوقو فلظااو رفالاو فخللا تاوذ نم

 ظ باغملث.كيلغي لو فيعض + زخافك كيلعر يقتل كناف

 . هئافلو سو هيلعهّللا ىلص هللا لوسر بكه لعن اك املالاثمردقلا اذه كافكو
 كالا ردلاةم الك ذوغاماو ههجوهللا مرك ىلع زي: ما اريغا لبق م-ْمعمللا قذر

 . دقوةغالبلا ف غاللكسلاءا سا ف صت فيك تفرغ« -.1]ءتعاطا اذاوهللبخا.ال

 . ديذحلاىبا نبا هرشؤةغالبلا خمتدامم احلاصاعو هم همالكن م ىذرلا فيزشلا غمب
 ا

 ظ
 ظ
 أ
 ظ ا



 ء(هو#)ء

 تامدقا دهم نافا #3 ديعي ناك ن ف نب رك اهلا هنا ى رهسو أ يثدهللا رضو نلف ةدبقع

 ةنسه لح اتالوتوعال موق ىداصرملاب هّنلا ناف هلّكد رعثالدحو هنا ديعي ناكن مو ٠

 مكييصنو كظحو هللا ىوقتب مكيسوا ىلا وهب زحب هو دع نم مق:هه مال ظفاحمونالو

 لض هللا ديل ن مناف هللا نيدباومدتعتناو هيدوباودتهتناو مين هبءاجاموهللا نم ظ
 ناك هلضا نمواي دهم ناك هللاهاده نذ لو ذم هرمصني ملنم لكو ىلتبم هفاعي ل نم لكو

 ايندلا ىف هنم ليقي لوادش ساملو هل دة نلف لاضي ن ءوىدت وما وهف هللا ىدءنهالاض

 مك-نم عجر نم ع وجر ىنغاب دقو ل دعالو فرصة رخ " الا ىف هلل بقي ملوهب "رقي ىلع
 لاقرناط .ثالةباجاو هم: ةلاهجو هّنبأب ارارتغا هب لمعو مالسالاب "قا نادعب هني دنع

 ىسفف نيلا ىمناكس يلب ا الا اودوعسف مدتالاو دعس | ةكسئالإلا لق ذاوهؤانث لجمتلا

 لاقوالد,نيملاظال سب ودع كل مهو ىنودنم ءايلوأ هتبرذو هنوذخحتف | هبر هأ نع ١
 باحسا نم اؤنوكيل هيزحوعديامنا اًودع هودةتافّودع 5! ناطي_كلاناءرك ذلج

 نيعباتلاو راصنالاو نب وجاسومانم شدج فديلولا نب دلاكلا تذفن ىفاو ريعسلا
 باجتسانذ هللا ةيعادىلاهوعدب ىت> هلةةيالوادحأ لتاقيالنا هت هاو ناس أي

 ىلع قييالو كلذ ىلع هلت اةينا ىلا نمو هيلع هناعاوهنم لبق احلا .صلبعو فكوترقاو

 ىرارذلاو هاسنلا ىبسي وةلنق لكسح مهلئقيو نارينلابموقرحي ناو هيلعردق مهنمدحأ

 تيرمادقو هلنازءتد نلف هكرت نءو هلريخووهذ نمآنذمال_سالاالادحأ نم لبقيالو

 اويذأف نوم سلا نذا ناف ناذ“ الا ةيعادلاو كل عملك يف نات كحأ رقي نا ىلوس

 مهلجو مسهنم ليقاو ٌرْقا نأو مهول اعاونا ناغ مياعاممهول ًاساو ذكي ناو مهنعاوفكا

 طظئافلا ضعي. 3 ١! ةءلحتزا ل كلا اذه سو مف ىنبني ام ىلع
 ماا

 0 مل ا ْ

 مل_سو هيلعهللا ىلصهّللا لوسر ةغيلخ ةفيا تنم ىتكي لبةناكوةفيلخلل قالا اذه

 كيلعمالسصاعل نب ورم ىلا نيئموثا ا ريمأ هللا دبع ن.. هف رط ن :ربه ىلع لم اعوضو ْ

 كلذ لبق كب ئده ءر ديب ءورقبو لب او ليخ نم ةيسشاف كل تئشف هنا ىنغلب دقق دعبامأ ١
 تزف د5 00 سا 015 0
 سموا ا



 لا
 . ٌتراملا نيب نا ىنربخي كلوسر عم ىنءام كب انك ناهد ءباءاوهالا هلال ىذا هليا كيلا
 هللاالا هلاالنااودهشو مالسالا ن هيلا مهتوع دام ىلا اوباجاو مهلت قت نأ لب ةاواسادق
 ' كلعم لبقيلو لبقأو مهرذناو مهرشبن ا دهب هللا مهاده دة نأو هلوسرو دبع دن او
 الماعناكو ىواسنبزذنااىلارداصلا هياّدك و هتاكرب و هللا ةدح روكيلعمالسااو ,هدفو

 كياعمال_سىواسنب رذنملاىلا هللا ل وسرد 6# نم هتروص:ذشوْب رهلا ىلع سرغلل

 هلوسروهد_بعاد# ناو هّشساالا هلاال نا دمشاو وهالا هلال ىذلا هلل كلا دج ا ىناف

 ىلسر عظي نم هناو «سفنل صضئياسغاف صصني نم هناف لجوزع هللا كرك ذاىنافدعباما
 اريغ كيلعا ونثادق ىلسر ناوى ضصن دقف مهدمن نمو ىنعاطا دقق مسه سها عسبتيو

 لبقافيوذلا لهانعتوفعوهيلعاومل ساامنيم لل كرتانك موق فك تءفش دق ىناو

 كيلا ذجا هلوقو ةي زجل هيلعف هتيسوجم ىلعماقا نمو كلزعذ نا طصت امهم كن او م

 نيدشارلاءاةلنلا لعىرج لو هيلع هّلبا ىلصهبتكروص ىلعو كيلا اوج وتمري لقت ىو

 قس ملسو هيلع هللا ىل_صىبنلا ىلع ةال_ىل ادا دعب بةكلا رودص فرك ذب نكي لو

 نمو ىلصي نا هلأساو هللا كيل ادجأ تكي ناك_ذ هبقانهنمتدعود.شرلا اهداز

 نءزيثكمجرو ةفالاللا ىلو نيَخ ةّدرلا لهالهنغ هللا ىذر قيدصلا ناتكءافالا بتك

 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةةيلخ ركب ىنا نمت ةروص هذهو مالسالا نع ب رعلا

 عسبت نم ىلع مالسهنععسجروامالسالا ىلع ماقأ ةضاخوا ةماعع نماذه ىلاك' هغلب نم

 وهالا هلال ىذلا هللا كيلا دج-أ ىناف ىمعلاو ةلالضا | ىلا ىدحلا دهب عسجرب لو ىدهلا

 دءباما هيءاجامب رقاو هلوسروهديعاد6#ناوهلّلي رساله د>و هللا الا هلاالن ادهشاآو

 اجا ريس هنذاب هللا ىلا امعا دوار يذنو ا ريشب هقا ىلا هد_:عنم قلاب اد6#لسرا هللا نآف

 هيلا تاجا ند ىتدلل هللا ىد ممن ب رفاك-ل ا ىلءلوقلا ىن<يوا.> ناك نم رذنيل رين

 ركواعوط مالسالا ىلاراص ىت- هذعريدا نم هنذاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترمضو

 .«لعىذلا ىضقو هتمالصصنو هللا الذ فن دقو سوه يلعهتلا ىلص هللا لوسرفوت مث

 مهتاو تيم كن !لاسقف هلزنا ىذللا باتكلا ىفمال_سالا لهالو كلذ هلنيب دق هللا ناكو
 دجتامو نين هول لافو نودلاذلا مهف تم نئافا داخملا كإبق نمرشبلا.:اعجامو لأقو نوتيم

 ىلع باقني نمو كب اقعا ىلع مبلقت لقو ا تام نثاذ لس رلا هلم نءَتلحدق لوضرالا
 ةرديقع'

 كل
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 نوارقاط هل ء اعل! نسومللقل العلا دملا دارا اون اغاذا هن« وشَ
 هلالحواهلا + ءأرنم ع زفا ىأ عازنم ءعئار عه عاورالاو ةدعاولازب يف مهكذ ا ىلع

 رسمك ةعيتلاو اهيغارانلا بشن م نوللارهازلا ليج اوفو بويشم مدبب دياشملاو ٠

 ةروقملاو ناوءملانذ ةقدصلا هيف تام لدا ىلع قاطتو اناس نوعا نوكسف

 ةقثوملا باه ةنزب كانضلاونوكبفرسكب طدللاو روق ا نءدولحلا ةرخرتسملا طابيلالا . ٍ

 اطسون وك: لب متاركسل ا نهالو لب زاهملا نم نوكستال ةقدصا وانس ىاةةنيهسلا قالا : ٠

 ةدهثلاو مهتغل هو نيعلاناكم نوثنلاباوطعاىا ةهئااؤطذاو هلوقن دارملاوهو

 ثيدحلا ىفهبدي زاو ةيطعلاوهو بدسع- «ببويسببلأر هلا يي هلمو طسولا نيددهفب ٠

 ماللادنا نم مهتغل ىلهىرج ندم |نمو كيما نم هلوق فوق« !هانلا نيفدوهو زاك لا

 راعصلا ةراجلا يماضالاو بي رغتلا ضافي ةسالاو برضلاعةملاو اهم تد رعتلا ُ

 ىرخأةروصر ٍباّمكنلا اذ هىوردقو سأرت مسوباع لفرتو يناوتلاوةرتفلا يضوُتلاو ْ
 ةال_صلاةمافا, تومرض> لها نءةلذابعلا لاق الا ىلا هللا لوس ردهم نمهذسهى هو ٠

 طاروالو ظالخال سناب و.كافوانهب>اصاةمئلاوةاشلاةءيتلا ىلءةاك زل اءاتبأو

 لدب زمهلابو نوكسفرسكب ةمثلا مارتكسملكو برا دقف جان ةو زاةشالو قانشالو ١

 نا طالالاو ةٌءاسل ا ريغ ىعوا ىرخ الا ةضد رفغلا غابت تحاسب رغلا ىلعدا زامةلانلا ١

 ضضرالا نه ةطرو ف ه.ةذنا طارولاوةاك زلا هنع طق.تل هريغلام هلاملجرلا: طاغي

 نيْئضي رغلا نيب وفعل اوهو نيتدقتفب ىدنشلا ىف ةكراسملا قاذشلاوىاشلاةاريالتح
 ةئيا يو زتيو لج ر نم هم خاوا هقنبا لجرلا ج وزب ناو دو ةباهاا ىفساكانراةشلاو ا

 دقف ىبجان مودلوقو ىرخأإلا قا دصا| نم لك عض نوكي نا ىلع هتعتاو الحراك ١

 ةعلس لجرلا عيب ناوأ هحالصودي لبق عرزلا عبب وهءا جالا ن اهريسيفت ىف ل قى تأ
 هذه نموابرلا ىف عقوىيراوَنُعْلا كلذ نم لق اباسم رشد مث مولعم لبا ىلا مولعم ند ' ١
 ردص ىف ةيل اكل هتافضدارن ا حدع دألا قدقسي نمناوهو لص :ىلءفقتتتكسلا| ١

 هيك مالسالا لدال لسو هيلع هلا ىلص هينكن مودعب لمعلا «يلع رج كةيلا با ةك /
 دقو ثراها ىنبمالساب ملسو هيلع هللا ىلصعل هياتكس ن غانا وجديلولا نيدلا ردات ١ ا

 دجا ىنافكيلعمال_ديلولا نيدلاشىلا هلال وسر د#جن مهتروص هش -هو مهبل لسرأ
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 ذظااموهو نبط مج ماؤتمال او هللا نود نمةطآ هنود اؤناك امذارملا ودّرساذاريعبلا

 هيو وهف ةزولدعالو ىمج هل نكي مناف ةروهوأ مسهل ناك .امنهيق وهلا نؤد نماملا
 دافضلاب ةيسانفلاو ةيحانلاو سنان اودوكاب رهاب دكع دج نوذلان فاددكسهالاو

 ضرالا فار طا اننههارااواسهنود لئاسال ياا هر رابلا ةي-انلا ل هوا اء اس او ةدكألا .

 مني رقلاءاناا ليقؤءابلانملياقلاةلمهتلاءاانوكسو ةدجقملا داشلا شفب لصنفلاو .

 ردصخذااب وهو عرزت مل ىبلا ضرالارويلاو ل هنفلا نناكط كد رتهلاب و ناكملا نم

 :لافغاو مماغد هاو ةراهعرثأ ا مف سيل ىتااضرالا نهةلوهجملا ىانةءاوةي فصو '

 ةفالطاو اهنع لوةماهناك رعت رث أ ايف سيل ىتلا ضزالااغلاو ةمهملا نيغااتنطزالا «
 ابيذنملا هلآ نه ردفل دل |امزطال سل اوا اخ ع وردلا قاتقو اناع حالتتلا م الا]| نو كسغب

 نودلاوةمهملا داحضلاب لفحلاا ند ةنماننعا اواحالشس ىو دن :ىئيتلاو ةيلت اقيانمم

 نال ةثماشق كيه ليقؤ ها رقوؤهراضماهةنهذتو ليضا| نمةراهغلا ىفالتغاذ ناك ام

 نيد اوئطر تاز ىبعع ةنضارةشرعكنانممتاذ ىهفاهظفحوا متزانعاؤنقطاما را
 متت -راسلزعتال هلوقو نطرالا نمضاعل |قنيعلا نم عدبنىذلاءاملارومفملا نع

 يأ كك: ةرافادختالوةلوقو منمتالو ئعرلا نع لاو كدةيشئامانف ريصتاالىا ةمهملا ى ازلاب

 |ىلع ةدئازلاةدرافل او بستر اهريغ غمدهت ىتح ةقدصلا ىلاريشختو ا هر ىما عضتال |

 لش يح نع رهاو عرزلا نهن وعثمال ىا ةمم !ةاظلاب تاجنلا مكيلع "رظدالوةضيرفلا

 ةزوتن فالخ ادنسرلو قرعمتلا قالأعا ةيف ناطل الن وكي امتزيبمتةدو كةمو عنمارظشناو >

 ظ  ىتتتناناطلنالن ضم اورق احفاو ةقلملا توك ىنغمو كذب متومالعاو هريغنمداخا

 ايمو تناكنا وهب نو سون اهسخ لاقت .الا ممل ىدودا عال | ىفانمط اثم عشا ارض ِْ

 .ةاظع دحا ارح ن,لثأوارداتفا اهيباك اهو ةعدقتملا هايحنالا قالضاساهتغا

 ةلهانب#لا:لايق'الآىلا هللا لوسؤد#تنم هتروتقذ نطو خم ةهلاغاف اوتو مرض ١"

 نقو ةغثلا اوطثاو كائضالو ظايلالاةر وقمالةاشةعّيتلا قو سدناشل عاؤر الا و 1

 بدشما نم ىل) ن ةواماع ءوضةوتْساو ةئامكؤءقصاقركبما نءىفرنةو نمإلا بوي شل ١

 لئاؤو مارح كس لكو كاع: هللا ضنا رف ىف ةغالو نيدلا ىف يصوت 318 عماضإلاب» وكر .

 نمؤلا كلا | نوكسف قفب لبق 2 : ]ا .ةالآهظ افلا ريسفت لايق" الاىلعلقرتي رجا /

 بو



 ”ناليحلاب
 رايشخاوةعائصلا .ذهقكتهذةب 0 اوخىل ااههتاوذ نءانهتافاةسلقاتو ٠

 تدبح ىلع هعيونتو مالكسلا فيل أت ىفهبهذت بهذ ءنم هرايتح الهلا: كدسشريام ٠
 ٌءرضح نعردص|مباهليثمت ءادتب |ناكن أ اف رش ةعانصلا هذه ىئكو مهبتاكست نمتاقبط

 ةباكصلالاسفاةذفيك ةفرعملا ق>فرعت هنمو لسو هيلعهللا ىل_ص ىئطضملا

 رصيقارداصاا باك اضءب هيسئياهضعبو مهل هيتكن ف هسيلا بوتكتل لالا فال خانأ ٠

 مالس مورلا يظءىلذ رهىلا هللا لوسرد نه هترودهذ هو مالسالا ىلا هوغد.مورلا

 كرحأ هللاكتوب رسال كرسأ المال اعجب, اوعدأ ىنافدعب اما ىدحلا عبتا نم ىلع ظ

 هاوس ةملك ىلا اولاءت باتكحلا لهأ ايوني.س رالا مثاكيلعن افي وثننافنيت سه ا

 هللا نود نماياي رأاضعب انضعب ذختيالو أيشهب كرشن الوهللاالا دبه ذالنأ نيب وانني ٠١

 سرفلا كل مىرسك ىلارداصلا هيادكحح ا مهونواماناب اودهشأ اواوقفاواوتناف ١
 نم ىلع مالس سراف يظعىرمدك ىلا هللا لوسر دم نمهتروصءذهوض رغل !كلذىف
 سانلا ىلا هتلالوسران أ ىناف لجوزغ هللا ةياعدب كوعدأو هلوسروهللاب نهآو عسوتا

 نم ةباتكحلا تناك ءاوس ة:سنالف ىلا نالف نب حاتتفالاناكف كيلعسوهتلا |
 تنكو ىثادنلان يال ا ا 0

 تا ديل ل ودادنالا علو مالسالا ىلا باجأ انيس ل ْ
 ضرالالافغأو ىاءاورو.لاو لصضلا نم ةيحاضلاانل نااهناك اولدنللاةءودفق

 لزءتالر ومملا نمنيملاولْذخلا نمةنماضلا ككاو نصل اورفاسملاو حالسلاوهقلاو ١
 مك زلان ونونواهتةوأةالدل|نومةت تاينلا هلع رظالوؤك ت درافد هتالو وك ةدراس ا

 دق عسب دادن "الاهدو هقمناس و هظافلأ ريسفت قاشمملا و للادهع كل ذي مكيلعأب د

 دن نمذوام هفلاخ ىاهّداسشي و هرومأ ىف هفا اخ ىذلا ْئْدلا دضوهز نوئاارسك# ١

 كايا



 ؛ .(هدح)#

 " تابناكدلانونن ىف عانرلا عاوأرثاسوتابعادملاو ىدا متلاو روازتلاوئزاءثلاو
 لببس ىلعو .لدَمْلا ليس ىلعر عدلا ثاسأ عدوت نأز وحي هنانايبلاًداوم ىف لاقدةف

 ئزذلا اذهوعضا اوماهلهىف كلذ نولم»ة_ساوؤناك لوالا ردصلانإ اة« عارتمالا

 باّكن مني زخأتماو نيم دقثملا مالكن م ةنودملا لئاسرل اى ةكسو هرفءافخالءرك ذ

 ايهئانثاوت ا ماك ارو دص ىف رعشلا لامعتسان' ةقطان كلّذي ةدهاش برغم او قرشملا

 اذنم عقيامرثكحاولا وطلادئءاصقلا ىدرثك افنيتدبلا وثدبل ا نيباماهمثاي اهو

 هتابتاكم ضعن ف لضافلا ىطاقلادهشتس اك كإذ لوحاف 25 رفااتيبلا

 هلوقب قوشل ا ىف

 انا اة مهنعلأساو 1 مسهملان - أ لأى دع نمو

 ىلضأ نيبمهوىلق مهقاثشي و ٠ اهداوسىف مهو ىنيع مهبلط و
 ٍباَكباوج ىفهناوخأ ضءبلاضيأ ب ثك يو

 ىدنعهتيل هلالالحا تاقامو * مدلعجنكا ىنتيل تاق مكر

 هلوقبادهشتس م هيلعدرو باك فصوف ب ثك اكو

 هب#هجولاد. بيبحلاهحو *  هيدوقعمفرطااوهثيس>و

 (| تدرأام ىسهتت اد تقل دنالو رص اهذخ يال ىلا تاس متاكسملا نم ِكلْذريِخلا
 | راصتخالاءتيلب اقعم هتروصب هت دروأ هاو عضوملا اذ_هىفاشسعالا بص بان م هلقن
 اهل نوكي باشنالا ةعانصي في رعتلا ف ليلج فاو امالك كننهذترم> أدنوك ال

 ظ هازغ راسم 0 1 ةرابع بيهن لواينأ وك

 0 رخت ىتح هبادشرتسم 0 رع
 تعئانمورحلا وحأب ةطوبسم كلاو- أن يذلا كرصءلهأهب وصتس و كثقويساميام .

 1 :رعم ءاقيتساتدرأ اذاوا ذه : لاجرنامز لك-اولاقم ماقم لكسلف مهاضرب ةدوقعم

 : اينعال عبس يك نهدووملاف تابناكماعاونأ نمع را سا مازحأ

 اهموفتب نيعتسن ةلثمأ فم(ةثلاشل ا ةهملا )م ضرغلا اذ كيفكب ةريبكلا بتكلار ا دب



 "نامل ]

 نملا يح اضل نووال_ةووضتاان ع رهغاظلا دبش نيالا ىكع ىتقانقلا بتك 37

 تو بورما نا ناب هلرما فهضر رثعت غد اضل كاملا ةدلو ىف هنيلا اهاسرأ#ةي زعتياوختق

 ' هلوقب ههفادغثتسمدالوالا ف ىئاشا ام ءلغشتام

 كؤوضولا ةيرمتامثوهاف + انامل طوخ ىفلاذاقعا اذا:

 بخ اسم قوترب رغاظل [نغدهثلا ةجر ”ىرتبلاذ زيدل ءالع كلا انيخاص سكتإلو ٠

 00 وترخم اذالب نم سنون تحاض[يآو حلب ريصملا رايدلا .

 هلوةبهثعدراولا |

 ةدنغ ل ثكيءاوطا ىتحفر « تيرغبص عمدكمالكو ظ

 ٠ هدب ةقالبلانمرطحلك + ىضطافىنت.قرواظقل قار ١0

 ناطلسلا باك شغب ب: كتفي هريسغو نبه ىنب نم فرك كوام ترك كلذ ىلءو ٠
 رايألا اص نووآلفنب دحر صانلا كلا ناطا سلا ىلا هسنع قير نسطلاوبا
 هب عقوأو هاَرَعُف ةن 0 ج رخةباص بحاصنا هلال ىف هربخي اباك ةي رصملا

 لئاقلالوقب هفا ده تسم هعق ىدهش ويحبو ٠

 هرضاحاطل لمدلا تناكو #* اهلاندعي رقعلاتداعنا 0 1 ١

 0 رب ةرثكى محتال ىلا يي 000 كلذ ريس ْ

 ناو بصب رافابع ات افا 1
 توه اكل نم ىتنشت ىلع ىستلك < ةلذب تدّضروأ اراعتئساذا

 هلقمأ ينك أباك ديزل لابنك
 'نذلاولوتملا ففتتللا كل قوس . + اهلرذق قوفانل اطاّس: كة فرو ش

 مله داماقدوةةلتذع ةيكولملاثايبتاكتملا قرعشلابل ثقل فشانلا نفاق ةل و ١
 ةلستف ةلغتمملا ههه( نتنئالا لاس ميشا ةروأ كلذلو ضا رغالا ب بق ةنيادقم ظ

 ىباحخلا دوم نيدلا تاه ف رضيسا | مب بطاقم ىاثمدب ءاشنالا ناك اهنغ لاس لا هلق ظ
 كولا ةدبتاكم فدا شترهالا هوك نمو ل نقف انه ء اس شل الا نا ويد بح اص ذشون 3 1 ش



 . *(همآقل#
 هئارعتدجادص)/نافاديعو « اهدعب بفعنغت ل ثافئانأ

 تابناكملا هيلار دصيو سابعلا ىثب ءافلجت نم ثا رتاكسملا فرعشلاب لئلا ريثكن أكن و
 ' انفاسوب نيدلابال_صناطا دا نبا ىلع لضفالا كلايا نا ىك_هللا نب دلرصانلا كاذك

 ركب وبأ ل داعلا كلا اهسعو نامثعزي زعلا كلا هوخأ هيلع تصعت نيد ىثمد ب>حاص

 نا فةءيشلاودقتءراملا هيفريشياباكك امماع هشيدقس هللانب دلرصا ثلا ىلا بك

 ا ا 0 افلام هللا ىذرنامشعو وكب انأنأو ىلعل ناك ةفالثلا ىف ىتملا

 هيف ب كو عشنلا ىلا لئيعي

 ىلع قدف.كابابصغدةنامثع + ةيرداصو ركباب أنا ىالوم

 لو'الا نم اقام "الا نم *» ىلا فيكم مالا اذه ظح ىلارظناف

 ٠ ! هيف ثكو كلذ نو باوهبإ رصانلا هيلا بكف

 1200+ رهاطكلصأ نا ريس قطب « اقطاث فسوننبااي باك ىفاو
 10 رصانببرثيبهل ىلا دعب + نكي لذاه_ةجايلعاوبسمغ
 زءمانلامامالا كرصانةريشاو + م ماسحهلالا ىلع افربصاف

مهتارتاكم قسارعلا ىتنهاغات ىلعنوُعاقلا كولابإ ىرح كلذ ىلعو
 بةكس اك اضيأ

 فالبن هيف هلرك ذا اكس اغت ىلأ ةلودلا ةٌدعىلا هيون نب ةلودلا زعم نعئجياصل ا قا كتاونأ

قبهيفدمثتاورخآإلا لعامهدحأ :دعاسء منكم ل1 نيسيرق
  نياتملالو

 ١ 0
 امذجا مصاف ىرخأهإ بكي . + هفكو عطاقلئثمالا تنكجارو

 امجحافانوبي نأىف اكردهل + ددصمل فكلاب كلل دإةيسااملذ

 ىدابعلا ن هك مك ةيريمملاراي دلاب ةمي وبالا ةلودلا فلاسلبا ىرج ميسمللا اذه ىلعو

 دنع دادعبب ةفالاان اويديلا ثوبان نسون يدلا حالصت |طلسلانع لدافلا

 نيك أو ةريسلاء اسان «نياكو هنعةفيلخلا ىلسءلاياك ةفيلخملا رب زوءاسؤ رلاسدث ربا

 فرعيؤاكو جاغنلا سابع ل ول اج معو

 0 1 فب: نبا د دهلآرنو
 ظ اريدجثهرك انعرورششلا ناك + انعرو مت دقزاك-ا1نإ

 كر ارب زوناك كايْجِن نف ىدوا * دم لاآاري زورب زولانأ

 5و

22 



 م

 ظ ديفا“ 0
 داومفرك ذدةفمهلاةزداصلاو كولا نعةرداصلات اتاك لا اماقةيلابوتكملاو .

 مهيماوأو مهئازعنعةرابعلا بوش نم مهلالالجارعشل نم ئيشبامف لثمتبالدنأ تايبلا .

 ةرياغم ةعان_صرعثلانالواهعضو واهطغ فلاب ميلا ةعوفرملارابخالاو ممهاونو

 هرك ذىذلا تاق نسصسمريغ ضءب ىف مالكسلاا عئانص ضب لاخدا ولسرتلا ةعانصل

 رعشلا نت هلا هباضالا عضاوموةباتكل | لا«م هبات كح ىف ثدشنب يس رلادسبع

 نايبلا داوم فهرك ذاملضراعمودو مهريغ نود كولملا نع ةرداصا!تايتاكملاف

 مهلا مهنودنموأ مهنودنمىلا كولمان عةذفانلا ب ةكلاديرب نايبلاداومىفهن'اكو .

 هنافةبترلاواع ىف مهب راقوكلملا ةبافمهاهاضن .ىلا اوبتك اذاءافلثاو كولملااما

 نيذللا مالكسلا ىسنجنيباعججو مظنلاب رثنللازيب رطت اهيفرعشلاتاياب لثقلا عنتمال '
 ىلاممءةزداصلامهبتكنوالخيةفلاسلا كول اوءافلخلا تلازاموهدصاةمةصالخامه ٠

 عئافولا ىلع داهشتسالا ىناعملا ةعيدبلا ظافلالاةقيقرلات ا_بالاب ةترلاولعىف مهئارظن

 هيلع ال مت نيد هذع هللا ىطرنافءنب نا هثع نينموم لا ريمأ ب تك اي اهببس بونكملا ظ

 ليسسلا غلب دقف دعبامأ ههجو هللا م”ركسلاطىبأن ب ىلعىلا هل-تق ىلعاوعمجاو موقلا'
 اقيدص "ىلا لبق افهسفن نعةعف ادملا هزت نم ف عمطونييبطلا ما زار واجوازلا

 اًودعوأ تن

 ق ضأالو ىنكردأفالاو + لك آريخ نكفالوك امتئكن اف

 نايفسىلأن بةرواعم ىلا ههجو هللا م ر كسه بلاط ىلأ نب ىلع نينمؤملا ريهآ ب تك اكو

 لكل ىف ثعزودب اك هانثث | ىف لاقف ةفالخلا نع زانتتلا امهندب ىرج نيح ه] باب اوج ف
 رذعلا نوكيف كيلعةيانجلا ت سلف كلذكك لذ كي ناف تغب مواكى يعو ت دّدح ءا لنك
 نيتلودلاءافلخ نمري_:؟ىرجكلذىلعو اهراعلنعرهاظةاكسش كلتو كيلآ

 هوحرخافاهاماعب اوبثو صج ل هأن ا لئاوالا ف ىركسعلا كح اي ةيسايعلاوةيوم'الا
 مهرذساباق ممل بتكي ناسابعنب ميهاربا لكوتملا صافرنآ لماعب هدعباوبثوث ١
 هب موةياف هيلع ىلاعن هللا تح نم ىري دينمؤا اريمأ ناذدعبامأ بتكفرصةخيوهيق ١
 ةظع نم هب رهظتسي ام ٌنهالواف ضعب ماما نهْضعب م دقي ثالث ثعش نم هب لي و غيذن ظ
 اهريخي ادلا مسح قيال ىتلا مث هيبنقوري ص ن مهب عفشي اممن ةينتو ١

 س 07ه



00 

 دلي
 تبتاك اذا كلذكو ا 0 رعتو
 لب ةصااسأ امهظافلأىف اهانممىأت نأز وال ى وك-ااوةدازتسالا ىنعم ىفاسنر

 ظافلأ ىلإ ةدازت_سالا ظافلأ نعو ركحشلا ظافلأ ىلا ىوكشلا نعل دعت نأ بجي

 كلامعم ت> رخاوه:ترىف ك هالك تدتردق نوكةلرظنا!ىفلاؤلار ف اطعتسالا

 ء:وصنف ناطلسالمقاوعقو وأ كاذكو ريصقتلاوكشي نم الةدايزلا ىدتسسي نهج رغم

 داوصلا نءفدرعتااو لمهاامل ظاقيالاوهلفغأ ام عهيبمتلا در وم كلذدروت نأ زحيمل

 ناطلسلا نا ىلع باطلا ىنئتنكسلو عارتالا نمءاسؤرلا هلّمتالامم كلذ نال ل وجا

 همدخعارآ ناواهزادعأو ر وءالارودصب ةطاسا رثك ًاواركسف صصأواي أر أو ىلعأ

 هببهذم كوا_سنمه«يلعاوفقواعةباصالال ب اهغنوسرفتياسا مسمناو هيأر نمزج
 مكىف هنوضرفي اسم هناو هستمدس ىف لقنتلاو هتسا يسب ضا يترالاو هيدا بدأتلاو

 ثدحو موءاهوا قىرعامعةعلاطملا ماعنالا نهم ميلع غمسامو ماقهالاو اف الا

 هع غصت: ةكلمملا ةراعوةلودال ةلصم اهبل علا ىفنولي ثقتي ىتلاروءالا نم مهراك_فا ىف

 اكس والا ةفالخ ى رن اوءاضها هب وصتسان اف توثأ أو رفو أ ىه ىتلا هيأ رةياصاي

 ٠ مفاوم ىارينا+ ( رشاعلا لصالا ]+ ىرججما ذه ىرجي امك ذريغملا هاريام ىلعالا
 نآرفلا تايآ اماتابن :اكلا ىف رعشلا تاييبأر ك ذو بتكللا ف عملا او نآر قل تايآ

 ىندالا اه رك ذيدق يتكلاردص اهنا ةيانك-لاملاعم فثدش نبارك ذدةفمي:ر كلا

 ٌدتراف ههجو ىل_ءفاغلأريشدلا» ءاجن أ املف ىل ابعت هلوق ىل-ةم هب تكي ام ىنعم ىف ىلع الل

 ر وك_-ثروفغل انب رّْنانزحلا انعسهذأ ىذلا هللد_جلا اولاقو ىلاعت هلوقو ١ ريسصب

 اهب دوشتساد قف بنكلا ءانث ا فتن اكحناو عئاقولل ةبسانا ا ثاي ' الا نمكلذريغىلا

 نيب هيف قرغيال هنا ثيشنبا رك ذدقف ة عملا اما ومهمتك لالخ ىف باكا | نم ةعاج

 ضع رك ذدق نكسل نيل ن اطل كا نعبتكي اميهناو سكعل ابو ىندالل ىل_ع' الا باك

 ا لك يالملا هجضقو هل !يوتكل لا ىتع فرقا عسل اي ةبانكسلا ناني رخاتملا

 .بتكلا ضعيه صيصخق نامزلا باك طصم ء.لع مرج ىذلا ناالا ىند“ال ىلعأ ن مالا
 هعنم نس ثيح هعنجوهدارإا نس<ثيحو دور ةرمشلااماو نيرئال ان م ضعب نود

 هنع ٍبوتكملا بس« كلذ فلانا فل: يلب رعشلاداربا ايف رس يناكم لك سدلف

 ينكل و



 .«(ه5ي)* ْ
 تيهنوأ اذكبث سعأ لوقي تال م هنع بوكا ناش يظغتا مف ىنلا ظافلالا نه ظ

 ج رخوأ اذك "ىلا ىهناوأ اذكب نالفىلاى أ مدقنوأ اذكب تزءوأوا ذك نع .
 هذه لم نع لد.د لب مهءاسور عابت الا هب طامي الام كلذ ىتعمىفامو ا كب ىرضأ ش

 ىأرلا باوص تدجو لوقي نا لدم هدف ةمظءالا اه انهمىلا ىدؤبامىلا ظافلالا“
 باتكللا فرعناكنا كلذ هبشأ امو هتيضمافاذكى ضتقت ةمايسلا تب أرو هتلعفف ذك

 اذك ىضثق :ةسايسلا ىأروا ذكىأرلابا وسلوامملادجولاقالاوءاتتلاب ب اطتما ىلع

 باتك ىفىركسءلالال_هاوبأ لا ةف هيلا بوك ا امأوْى رج ااذهى رجتاموءاضماف

 ءالكولاوءابءلاوءارظنلاوءاسؤرلا نم هيلا بوتك ار دق فرعي نا ىتبنينيتعانصلا
 مالك ن مان أفا ذك لعفن نوف هيلا بكي نمواذك لعف أ اثأ هيلا بتكي نم نيب قرف
 نيب و تد ارناف <لا متكب نمنيب قرغيو كولملامالكن منو ناوخالاو ءايشالا
 ظفلاذك لءفتنأ تي رناف مطوة نا كلذونايملا داوم فلاق كنأ نفديلات تكي نم]

 سهءالا ىنءم هنمضتل مظعم ل_.لج ىلا هبتكيال هنافكيأرف فالس نيواسملاوءارظنلا'
 لوقيسانل الق أن ال باتك_١| ىبعاذهركنأدق شفخالانا ىلع كبار هرفريدقتلاو.

 ةعانصىف هلثمرك ذو لاوئسلا هانعموسمءالا ظفلهظفاو ىرومأ فرظناناطلسال ١

 . املمت#ت ةهفاشملاناباتكلاةجونايبلاداومىفلاقنيي وخلا نءباتكقلا ١
 هياترتوهد قت نم نكمتبالوناسنالا رضحيا ؟نوكت ةهفاشلانالةبةاكسملا هل.تتال 1
 ناىغينبال نايبلادا ومقلاقبد الاب لالالا ىفارم-اصلرذعالف ةبتاكسا!فالخب 0
 اهيف بكي ىتلا ىناعملانا كلذو ةدحاوذ رود ىلع سال تاقبط ع. كب اطخ نوكب !
 كلزوةفوراهظتسالاو بامءلاو راذتءالاوةب زعتلاوةثنهتلاك ة:يعباسنح لكناك ناو
 اريزووأ اناطاس ترطاشول كنا ىرتالا هتيتروهزدقب ةقثالل |! بطاغملل ةلك اشمما ةغيلصلا ىللا جرذنا ىغيني لإ ظفالا نم :دحاو ةغيص ىلع ب طاذم لكل ىتعملاح ر<نازو#ال هناف.١

 هريصنت وهظعو ىلءم الكسل ىتنتنازاجاسأ ايئدلاب تا هم نم ةبد صم نعةي رم 0 ْ
1 
١ 

 تائداحلا تاتو عزملا ةناعو ربصلانم ظذالا لعهضحو هريك ذتوةداشراو ١
 ام زج صعصأو ان كم عفرأواناش ىلعأ هنا ىلع باطخل | ىنبت نا با وصلا امناو ىضرلاويباستلاب' ١

 اريبصتواربك ذتوامينت ىزءي امنا هناف ةبترلا فرخاتملا الخ ىزعي نأ نءاهلح جرأو ١



 م( هو ( ٠

 اذك ني:ءول اريمأ ىأر ىضتق او اذكر نالفىلانينمؤلل ريم أر غوأو ا ذكو اذك ىلعا ذك

 كلذ لك اشامو اذكب ,نال_ةىلانينمؤملا ريما سما طفنواذكب نينءئااريمأ أجب رخو

 ناطاسلا ركسهانعاوب راسو نيفلاخلا ىف لاةينأ ل ثءناطلسلاب هنعربعامب رو

  ةسدفقملا فئاوملاب بطاذعو ثيش نبا لاقو كلذ هيسشأامو ناطاسلا جارخ اوعضو وأ

 . هلال ضف نب "ىلا مشل ارقاازك ذو فرششلا لك وةجرلارقمو ةيلاعلا تايتءااو ةفيرشلا

 ' ىلابعالا ثناملاو فرشالاماةماو زي زعلاناويدلاببطاخو لاةفهودفذ شب رعتلا ف

  قاعارم عله ةدرهعربغ ةصوانالوءوانديس نعةدر<#نينمؤااريمابو في رشلاوأ

 ا ةبطاخم نعناعضآ لا زب رزعلانا وبدلاب باطلا بيسو لاق ب راقااودب ستلاوةيسانملا

 «آثنالاناويدمن"ىنءااوناويدلا سفن بطاذي نم ةلزنم باطلا لن ::توهسفن ةةيلخلا
  ةقفاكللمهنع بوكا ناك ناوةرداص هنعو ةدراو هيلا تايطاخلا عاوناو بتكلاذا

 تضنقاواذكب ان عأو اذ كح انلعذ لايف ميظعتلل غلا نوئيهنعربعي نا ةداعلا ترج

 وأ اذكب مدقتين انالفىلا انموسهواذكب انجسا ص تزرب واذ 5ك ةفب رشلا انؤارآ

 ابطاخت ىف كلذ ىلع نور اوناك ب رغلا كولم نا كلذو كلذ هبشأ امو اذكب هنمأ مدقتي

 هارزولاوءاسهالا نمءاسؤرلارثاس كلذ ىف كولا نعم ىفو كلذ ىف مهنذس ىلعكولملات رشح

 ةيندلا 'تتارااوةليااراظخالاوةياعلارادقالا ىوذ نم مهوكفو باةكلاوءانذعلاو

 ذام# ر 1 طوي صانتللا اوبتك اذاايهانوا آن وكن نا حلصي نما يندلاو نيدلا ىف

 يظعلا نآ رقلانم كلذ دهأشو مهري :ريغنود ميظعتلا ىوذي ص: -*نونلاهذلهثناك

 ظ ةداملا درفملاءاعدهاعد_فةنوع>زا ب رلاقتوملا مهد حرض اذا ىتحىلاعت هلوق

 كاب . الا نم كلذريغىاةمظعلا ناكل ع+ | لاوس هلأ سو مسالا كلذ ىفهل ةكحراشملا

 ١/ هلوقوا ماع نموضرالا' ثرننخفانا ىلاععت هلوق فاك هلصاصتةء“الادرومةدراولا

 دقوقياتكسلالاعم فلاق تاي "الا نم كلذريغو نوثراولا نت هلوقو ىوملا ىبحت ندفانا
 ||| عملا ةبطاخعدحاولا اوبطاخف لاب عملا فمهرومأةالوعماذهبرغملاباتك ذخأ
 | تاون الا. ىلا ارهتسممهدنع كلذ ىف ىمالاو تلق كلذ هبشأامو مت صأو ّجاعفو ممن ل ثم

 ||| فلانقف ءاتعم ىف نفو عنب اتلاك هسيلا بوتك-لا ىلا ةيسنل ب اسؤ ص همعبوةك-1لا ناك

 | اهزيغو ةمظعلا نون نايتالا نعهنع ةذفانل |ثنكا ا ىف ظفضي نأ قبة. تاينلا داود



 خل
 ياا 82 ةرايغلا فى اشلانايبلارالا هم-هفذىل !ىنءملالشص» النه ماه فاو هب

 ظاذلالا نه لمعتسف ةمد1ا ف هناكمردق 5 ىل_ءهتبطاةئاهتق ثدهف هنضن:نعناطلسلا ١

 اناعوبتمى-ىف مبان ن٠ل تقال ىتلا ةهصقلاامنف لمعتس نازوكالوهطسوتملا .
 هيفز ودصال كاذكو كولملا ب دأ ىف زئاحريسغوهو هناطاش ىل_عصصاغتلا ىطاعت نمةيف

 هتلباقع ناطل لا نمعضولا نمكلذ ىفاد ةقوسلانيبةرئادلاةلذتبملا ظافلالاىطاعت .

 اههناف ئزامعت لاو ىناهتلا فة فاغلاتايناومخالا تكا ااّمأو هتنترهبسشيالامممايا

 نم عقاوملا نس ةدعقاولا بولقل!عسماديذ الاب وقلاةبي رغلا ظافلالا ل متت
 نسهسم اهفةغالءلاراهظاو مظنلا نيب زتو ظفالا نيس ىل_ءةمؤ اسهال شوفنلا ْ

 باوبالا نعت ايت اكلا نمهيفةنغالبلاو ةسحاصفلاىارت ىذلاو تلق هءقومعقاو

 بحاضو ناسل' بخاصو سنون بح اصكب رغملا كوم تايتاكماننامز فةيناطاسلا

 نمو قرنثملا كوله نم ماظعلا تاناقلا كلذ كو شا دنالا نهةطانرغ_ماضوساف
 روظيو ةيانكلا ةغادصو ةغالدلاب ةالعلا ىل_عددالب لهتشت نفك رجلا اذ هى 1

 باونالا ىلا مهك ولم نع ةرداضلا موبتك ىلععالطالاب و مهدالب نعرابذة الاب كلذ

 تاغالا باسكاونادلباارغاصا ماكك كاذب هلةباسعالن مىفال ةيناطاسلا
 ةسفضاولا ظافلالاب مهباطخ بحي هناقمهانعم ىف نمونادودلاو حن رفلاومورلا نمةيدجصل

 اعدم ىلع هممت دروو باةكاا نم ةغالبلا ىظاهتن نم مه دالب ضءب قنوك نأاال

 ظفالابفلاسلا مالك اذه ف وشلا درب مل( هرينت) ءاغلبلا نخس ىلع معبتاك- يبني هناق

 َز وهال يضقلا نأف ىلا نف هب ردضاا ةحااصفل اك_ هلغ كل درافف ريغو حيضفل ْ

 لهأو سا:لاةصاخنيبالازودنالام ضيصفلابديرياستاو ناك نم تاطدت ىفهتعلودعلا

 ىهو ةءاساو ةر دمعولابأ لاو ماغرضا اورغنضغلا دسالا»اسمءا نمالثم مونمةفزت 1

 ديرب وهفعسيسلا افذا ثاسمسا نمنولمعةد لاخلا ةماعلاو سائلا ةصاخالا اهل

 بوكملاو هنعيوتكملا ةبترىعارب نا + «(منساتل السالا)+ حيصفأ ١ ريغو خي صغلاب كل |

 قلي انم هيلا بوتكدملا هيطاخيومب قياي اعامهنم دحاو لك نعربعيف باطاللا فون
 نتكلا فربعيفهتبترو هبصتمفالتخاب هيفلاسملا فاتن هنعنوةكملااماقهماقإ ||

 فنين هؤالاريمأ ضع أ ىزفيس لاقي نأ ثم نينو اريمازتةفال لالا باوبأ نم ظ



 ٠ هد /

 ةببرعلا اطافلأن ماولمعتساةيمأ ىنب ب انكنا ىرتات#نمون.بتاكملاونيبطالا
 ةلودلا بات كس نال ةيسارءلاةلودلا باتتك هلث»لهعتسي ملامةل زجلا ةتيثااو رزمقلا
 ىنءامئاغلو برعا |مول-هه«-يف تضافقتسسا ىذلام.مامزلك اشاماودصغ ةب ومالا

 دالب نممهكحول مازن ىنلا ةنكمالاوامثانةتقا ب عرباثي ىتلا لئاضفلا لسى تدع

 ةياطاللاو نسللاو ةداصقلا ل_هاوم_ميلاردصت تكلا تناك نيذلا لاجرلاو برعلا

  7مرضتامف هبلذت ىلع: ليقمتناك اعت رص ةئوملا نآَ سايعلا ىثب نامزاما رعشلا

 قارعلارايدم_هك ولم لزنو نيدلا مولهك اهريغب تاغشو اهرك ذمّدقملا مولسعلا نم '
 ظ ضرأ ى اهتضافةسابامف برعلا ة-غل ةضافت_سا سلو سراف دالب نم اهر واحامو

 ةقبطلا كلت نوراديال مهءنوبتاكباوناك نيذلا موقلانا مولعملا نمو ماشلاو زاخلا
 ىلا لز+للا نيستا ظفللا نعامباتك لقتناف مالكحلا ةلالديةف رعملاو ةحاصغلا ف ١.

 وهامىلانيمذ_ةتملا ظافلأ ن عب اتكللاورخ أتم لقت اكلذكو لهسلاىقرقرلا ظفللا

 هذه ىارب نامتاكسا ىنينيذ نيدو لاق هركذمدقتملا ب علل او اهنمبذعأ ١

 ىلا باتك راد_ماىلا جاتءا اذافاهنددو هيتكيامنيب ةاك املا ع قوي ولاودالا ١

 نيفراعلا ءاعلْبلا ءايدالا نمازناك ناف اهن:طاقلاوحأ ىفرظنيلف حاونلا نم_حأن '
 ىتذلا ةلزملا ظافلالاهباتك عدويلف هفيلأتو مالكسا امظنب اذاحليتيهاالعانى 

 صاخريب قرغيال ثاونأك ناو رودصلا ىف ةلالجو بولقلا ىف ةماغف اهتداز الكلم 

 لدع ىمهنافاهيناعم كاردا ىفاهوعماسىواشتي ىلا ظاقلالا هناثك نهصيلقهءاعو
 امتاعيلبلا مالكلانآلهبتاك نمىلا هيق تك ام ىنعءلصب لوهمالاك عاض الذ نع '

 - كلا لضيامناتةؤشملاو مآوعل امافءاصمفتاوةاغلبلاماهف !ءازابعوشو موه آخهامول 

 "نأ تناك ا ىلع ىدهق فيلأتلا ودك نم ىراعلا مظل ا ىلحنم لظاعلامالكسلا
 ا" مهالاو ةماقلا غاهف 1 نها هير فاو ةغالبلا ىترىندأ هتروص» ذه نم ةبطاخم ىف لهتسي

 تامالدسلاو تاحوتفلا نك اهنعةيناطلملا تكلا نا لاف مثْفتك اذا ةءمدعأالا '

 ةلوصوو ىت#ملا عابشاب ةيضاةلةلاطالاوةلزملا ةدوصفلا ظافلالاةلمتدع ىهراهو كو

 تالءاء1ارومنأو:ةتياابجو بارا ىتتك اهنءوم اعلاو صان نم ةيعمانس ةفاك عاهقاىلا

 "ليام لدشت ىلع ةيددما تالزيجولا مالكتلا الوهدفلا ظقاثآ لامتدق ال ىههو باسلاو

 هوي
 ب



20 
 ةشيعملا وسلا نانالا لوطوةيضتقياك ةسايسلا ف حدسقلاو مالكلاىف ديؤتلاو

 هْفطعَتس ولالا هف رعية دعسم نب و رع هبه ءاسؤ ردحأ س دك للعلا اش هفيلكست عم

 نمل ىلإ مي-> رلا نجرلا هلي مسي باتكل !ةر وص هذ هو هتابت ىف رصن ركسعلا ىلع

 هيلع نوكيام نس>أ ىلعدايقن الاو ةعاطلا ىف هدا ّوقو هد انحا نم يلق نمو نينمملاريمأ
 فارما باتكساا اذدىفرك ذ,ملهنافم-حلاو-أت لاو مهقاز رأت رخاتدنج ةعاط

 مهملّوأ وهىذلاركسعلا أف رظنلابما.ةهالا ةإق ف باوصلا ةٌداجنعنوماملاىأر
 ديزتو ىوكسل ا رتاوتولاقملاءوسنم ركسعلا نعر دصام, كذب لو كلما تامهمنم

 ةقيرنعجب و رخاونايسصءلا ىلاترطضا اب رلاحلا هذهناب مه رصتو مالكلا
 امهمأت كإ ذي ع اغاو ةودللا كلتريسغب شاعألا بلاط قاف ”الا ىف دّدرتللة ب د_دحلا ةمدنلا

 ني-:هجلا نم بتاكلاسوةيصءملارك ذتةعاطلافاهد ادضارك ذيءايشالاهرك ذو
 انت رطضا ىتلا املاح تغلب كن: ا اولوقينأ ركسءالالو ايش هيلع دقتني ناريسه الا نكي 0 1

 فسوب نبدجأ نع كحوءافولا ف>دوصقملاب تفوةليلق تاماك فةشيعملاةقباضمابملا

 دعب ةرملاهو رقي هراد نص ىفوهو ةدعسم نب ورمل باتكهديفونوماملاىلع تاءعدلاق '

 نيدنمؤملا ريمأهللا قو معن تلق تيأرامفارك_ةمكلبس>|لاقذ ”ىلاتفتلا مرا

 لو هدوم ديس ر اة غالباا ةفصىقفاوامالاك تأر ةنك-لوهوركم :سللاقراك !|

 ريثكلا ىلعليلقلا ةلالدو مالكل او -نمدعابتلاوديعبلا ىنءملانمبرقتلاةغالبلا ٠

 ناكو هت>ىضق أسوبانكلا اذه تأرق ىب>ةفصلا ذه ىلع درب امالك مهوتأ تنك 3 ظ

 رادقم فرعي نأ (نءاثلا لصالا)+ رهشأ ة رنا بت ص فرصب صن 'الابنس كلذ
 نءهبسانيامجد> ألك بطانية ناسالا نمتابتاكملا ف نيبطاخحلا نمةقبط لكموذ |

 نيتعانصلا هباتكسص ىفىركسعلا لالهوب أ لاق باطلا نمهمهفهيلا لصيامو ظفللا .
 مالكسلا ىف. ممتقيطرادقم ىلع قبرف لك ةبئاكمكباتك ىف لمعتست نا بنياملوأ
 مهيأ ىلا لسو هيلع هللا لص ىبنلا بتكرمءلةننسامف كلذ فرعتتسوىنطنملاىفمهتوقو ٠١

 ىلع ظافلالا لامعت_سا ىف لقتن:نأ ب تاكسلا لعس < نايبلا داوم ىفلاقبرعلاو

 ةفاتلاتاقو'الاوةرياغتملا لاو>الا هدوأو نيبطاخلاو باطزلا بي :رديطتة انيستا ١



 ١ 0. ه41)+

 د نما هةعنامفو نب ر وهشا ا نيب قلاب عقيف كلذريغامآلداعلا ملاعلا ثم هيف نوك ًْت

 اهنالزمم[ناكت وعنلا فري زاماكن اطاسلا نم ةباتكل | ىف هناونيدلا ىلا فاضملا هتعنو

 ىف ال باقلالاْنيب اطسوتم نيدلا ىلا فاضملا لع و ناطلسل | نم فد رشثلا ليدس ىلع

 هبساني امبدصقم لكل ىنأيف تابتاكملا دصاةم عاري ن أب( عسباسلا لصالا )+ اهلوأ

  ةظفل لك ريذقي و اهب ىقيلي ام ةءاك ل ك عم ىناي نأ( لالا ىمالا )ني سعأ ىلع كلذر ا دمو

 ] لاسن لم وليا ارك ذ عضو ىف كلوصف هب ماقام نكيلوهب رديعنالاقاواك ادام

 ' ءهءلااناو هللانا ةيدصملا رك ذعضومفو كل ذءابشاوهو ىلا فرصو روذهلا عفر هللا

 ' لاق كلذ لك اشاموابجاو هتلركسشل اواصل اسيد لا ةمعنل ارك ذعضومفونوعجار

 در وامف هيلاع وجرلاوىلاعت هلبايةناءتسالاب اهعفش ىولبلارك ذاذاونايبلا اوم ىف

 نأ بتاكسلا ىلع نيعتب اممعضاوملاهذهنافهبردبعنبا لاق هتوقوهلوحىلا ىمالا

 هعضوم فىن-ءم لك عضي نابابت اكري_صي امنا بتاكل !ناف ايف ظفمقي واهدقفتتي

 ءانثاف سثرلارك ذاذا هنااضي [كلذي ىقدفلب امو ىت-ءملا ىف هقبط ىلع ظفل لك قلعيو

 .ريبكل اريمالا ركذ دنعو كلم هللا دلعخ ناطلس | رك ذدنعلوةي نأ ل ثم هل ىد ةدئاكمملا

 هيشأْاموهماكأ ىلاعتهللادبأ مك اهلارك ذدنعوهراصنا ىلاعت هللا زعأوأ» هرصن رع

 0 ةراشالاوي ولتلا ىلا عرممتلا ىطخخي نأ( ىناثلا مالا )ى رجا اذهىرءاممكاذ

 ىلعهرك ذىفا. هتفارص ىلعهراهظاو هفشك روالامبةبتاكملا ىلا لاحلا هتاجلأ اذا

 بدلا لالخا هنممزاي اممعامس او ناطلسل ا ةباهم حا رطا هتياكح ىفوارتسكتههصذ

 جاتهف نايبلا داوم ف لاق هعاسمس هءوسب عبق ظفلب هرف هناساهودع قلط اولا كه ةح ىف

 لاعما هذه نعةرابعلا ف فضلتلاو عضاوملا هذه ىف ةب روتلا لاءعتسا ىلا ئشنملا

 اا ءاظعالاو قلالس>الاو ريستوتلا ف ناطلسلأ ىح ة يفوت ىذتةت ةرودىناهزارباو

 اي ريغ نمديلا يدع الاصي او ههمسىلعمرا هاز والام ةيطاخملا نعي زئتلاو

 فرصتملا ةعانصل |فزريا | الا هيل ةتسالامما ذهو لاق هع نعهيىنغالام "طف

 "2 صاذا هيىتك-: نا ىتءنءامةفرعمىلا كدشري الاثم كاهو غالكلا فءلاتف

 ْ همارخأن ا ىنفت اريثكسلا ىلا ىدهيهرك-ذ لمعتةسي نمدنعليلقل اف بانلا اذه نم عيش

 "ا ءوكشلا ىلا كلذ ههاعد ئئتختلي وطةه مهتابت صقالطا دنا نءنونأملا نيننؤملا



 ء(ةيق)+
 نوتيناكم ىف لاقي الفنا سارهلا رمل ل ذدقفءاسنلاب ص ةعامو«(ىناثلا ع وثلا]# ! ٠

 اا 3 ا ع اع رحال

 هل انقرضالاوكباتس ىلا دخ صاف بلع توع ذفا:او دنا تدرا مع ما عل ْ

 الف باتكل اىلع هضرءعيو باةكسلا صفصتي لعجو قاقلا هكرداف كلايعأ عج نع 1

 ردص ىف كك ءاو د تهر كح امنا لاقف ةفرعملا لهأ ضعب ىلع هضر عنا ىلا امش هيةددع

 لسو هيلعهللا ىكصونلا لوسرلاقّنْمف دءاسنلا ةماركن ال كتم اركمادآو كلوقب كاك ا

 هرهظىلعهلتعةوفايبل ا هداعاومياك ن مفردا كلذريغف تامركسملا نمتانبا! نفد ٠
 نيبىلاوبالو باَتكآ الوصف ءاعدلا ف ف الزل اس ندي نا( سماذملا) دعتالو تنسحأ ٠

 هأقب هّللالاطالوقي نا لثموه سا هأ ارفعجوب ا لاةف ءاعدلا ف فال ا اماف«:+نيتوعد

 نيب ةالاوااامأو باطلا ظفلب كلمأك غلب وكلذدعب لوقي مث ةيبغلا ظفلي ىديسس ٠

 بذجتينأ (سداسلا )هللا ءزعأريمالا هتلا سرح لاقي نءاكن يتقعتم امهب أي الو نيتوع

 بهذوأ هاف ذئنيس سدئرال عدي ملالثم ودع عم سيئرلا رك ذاذافءاعدلا فسدالا عوقو
 هو ذعىلاو سدئرلا ىلا هاعدلا دوع لّم>الاذك هللاءاقب أى د. قدعن مناك دقو لوقي

 اهنمهقهيطعيف باقلالا نمهيلا بوتكملا بانياس فرعي نأ+( سداسلا لصالا )4 ١
 باقلالا نميقل لك ب سانيام فرع: نأ (اهد -أ) رو أ ةث الب كلذ نم ضرغلا ىنلعتي ١

 مهمل بوت ن مدحأ لكى طعيف اننامز ف سلجم اوبازدلاو رقااوماقملاك لوصالا |

 ايلعلا ةيترالو. كولملا نم مهنود نارقملاو كولملا رباك ال اقملا لءكف كلذ نمهب تيلي
 ةلودل ل هأنمةئاشلا ةبترلاو ٌكولملا نم ةئااثلا ةبت را بانل او ةك-ل ما لهأ نم

 ناريممالا سلجموةلودلا لهأ نم ةئلاثلا ةبترلاو كولا نم ةعبارلا ةيترلل ساجلا
 بساني امفرءينأ (ىناثلا )املا هيلع ”رةةسا ا حلطصملا ىلع ةلودلا لهأ نم كلذ زوالا
 نمد او لك عسيتيف كاذل ةمياتلا توعنااوباقلالانملوصالا باقلالا نمسقللك |

 هطسق هيفو فهلا بوتكملا ارادقمف رعينأ(ثلاثلا) عو رفلانمةيسامب اعلوصال !

 ملاءمىفر كص ذدقفحالط_.ءالا هيلع ىر#يام بسحب لةلاوةرثك_لا ىفباقلالا نم ١
 ينلا اي هثالا ىلع هي ىلإ هتوعن نم هسيلا ةبتئاكملا يفرثكي ال ناطواسسلا نا ةياكسلا ||



 ىو( هت“
 ءاعدلا نم تاثكيلا ههرك ان فرعي ناا. رئمو ةساضو د اسوأ هد ضوأ و دغ تبكريسغ

 داومىفلاقدحأ لك ىلا ةبتاك ا هوهرك ام( لوالا برضلا )نيب رض ىلعوشو «بئجتيف

 هللا ىناعج مهو فك هللوصثالامةيعدالا نماوبمبتبناةيراجمهت داع تناك نايبلا

 ناظاسلاءاض ريالىذلا ىنلملاو عن_صتلا نم كلذ ىفاس كنود هوسلاىلاىتءدقو كادف

 ضعب ىلا هب رد_بع نءاهبستك امورك ذامدوب وهتبامتساب عمستال عادلا سفن نال

 لاقةدا.عل |ابهذءوةرتاك_لا ىرد# ىلءالةةرةحلاو ةرصلا ىلع كادف تاعج هئاقدصأ

 ظ معن , قو لغمم-هءاقب نا نوقةدقب نيذلا صاوثملا نم كلذ نساغناو نايبلاداؤمف

  ةكفسدل اقعنعردصي هنالم-ميطالس ماي أت اءثبنو رقم مهمعن ثاسثو مئاسؤر

 هلثمباةكحلا ةعانص ىف لةندق كلذةها ركن مهيلا هذ او مود سةنالا لذي نم

 هيلعدتلا ىلدد ىنثلل لاق هنأ هنع هللا ىضر ريب ْرلا نعىو رامبهل عت او سذأ نب كلام نع
 ااه |كلذزاج ادق مهضعبنا ىلعدعب كتبارعاتكر ئامد لانا دق تاعج سو

 'انمموىاوىبأ كادف مرادحأ موت هنود ىرري ناك نم ضعيل سو «.لع هللا ىلص هلوب

 'تايك كنعاالأ هللاق سو هيلعهتلا ىلص ىلا نا امم هّللا ىذر سابع نبا نع ىؤر

 .ةلامل ناك«_ِلعهراكسن العلف هيلعركنيملو كادف هللا ىنلع+ منلاق ّنهبهللا كع فتي

 م(ىناثلا برضلا )+ هودنو رجلا اذه ىرعاملك كلذ ىنعم فو كلذيءاعذلا تنراق

 نذلاجرلا صةخام(لوالا ع ونلا) ناعوت وهو ض ءبلانود ض يلا هدها رك ص خيام

 كب هليا عشم أوف عاتمالاب ءاعدلا نو: الاؤاك مهنا ثايبااذاومىف» ركذان كلذ

 بنتك تايؤلا كلا دبع نبد#ناكلذ ف كعاممو ناوخالا ق-ىكب هللا ىنعتماو

 ' ره اطنب هللادبع هيلاس تكف لب عتمأو باك قرهاطنبمّللا دبع ىلا
 كينك فت متناكامتلن مأ+كب دأن متدهعانعتاحأ

 كبعتفديزيامم كبسح « ىتبتاكمنمكييفك تبعتا
 لب عتمأوهرذصفف نوكي + ةقم ىذ باةك ءافحنأ

 ةلوقب ارذتعم تايزلا كلا دبع نب دع هب جاف
 كبس نءىلانا عش * لكو + ىلماايءاخالا نو أف يك

 ني دعف + ىلبق نه كانا لهجكلي نا
 جينا) ]



 *( هيلز“ ]
 نم هارب امه>ابروءةويسل هثادعأ عراصم نم هاراومدون ندرادق'الا لجو هدويضب

 هلعتجو هتءدر برقب ىذقو رفسف حج رخ نا بنك اكوهدوهفو هتازيب هديس عراصم
 نا بنكي اكو هتبد# لهاو هثايلوأقاوشأ همودقب نكسو هتعفرب.سهزيسمفلالطاك

 با:جرضءءأو ل<#فرشاهل>اوباوثالارض+أ «مودقيدالبلا سدلاودالبلاريضكل جبرخ ٠

 ةك-اماا ل فاك ىلات تكي اك اب متافوهىتلا هيلا ونكلاةقيظورابتعابنوكي ةراتو .

 لفكي وناعالا لا صيىلا»ةهلل' ىلا ب رغتد ولام الا ىلع ديت ءتلافك ةيافك تلازالو ]

 هماك>ابموص#لا نيب لصغنو ضاق ىلا نذكر كولا. مثل !ىمدقأو بوذا ىىهقأ نيام ٠

 هديشم هناكراو ةرهطملا عرشلا ةينبار ةده#؟مالسالا دعاوفامب ىتلاهةلضقاو ٌةدّدسملا

 ةراتو . هتاوعدملاصب ىلا .هالاراناو هتادعمت تاكرب نمداعاو فوصتمىلابةكياكو '
 ةيلحرصنلالازالو ماشلا ب انىلاب نكي اي هتيدانو هيلا ب ودك داب رايتعاب, نوكي ٠

 بئانهلابتكي اكو هماغنم بصخل ادلب ىلع فاذيام ةماغو هءاشةماشو همايأ '

 نيببراحم لك هنودّدعبو ناداولا هيف بدشت مويل ده, لازالو بورحلا نمزف بلح ٠
 امكلذوحنو نادجنبا مهاالا هعمدقفي الام هءايأ ىل-نمسا-مءيوناديملاوءامهشلا ا

 هبقل نم ىلا بةكياكهبقلوهيلا ب وتك-ا سارابتءابنوكي ةراتوكإ لا اذهىف طرغقي ا

 بنكي اكواد للم دم لكر ذي هّد> وا دمغم هئادعا باقر ىفهغي لاازالونيدلا فيس ١

 ةيقاىمنعرهدلا فرطو اءاق هتمدخ ىف نامزلاو اٌعادهزعلازالونيدلاز عدبقل نمىلا ا

 ناصغأو ةقرشهه:داعس سم5 تلازالو نيدلا سمث هبقل نم ىلا ب تكي ايوا انهتاداعس ١
 . ىلا تكي اكوةقرطم نمز لك ىفهس:عريغلاقراوطنودعو .ةقرومفراوعلايءإضف ٠
 كلذريغىلا هماغمتانسملان هرفوو «هراكمركسشو هئازعرصن ونيدلارصانءيقلنم ١
 هللا ءاش نا باتكحلا دص|ةم ىلع م الكل ىفاهنمريثكسلا ىلع فقتس ىتلارومالا نم ١

 كلذب ح رصي ىذلا نمو هيلا بوتكسملا ىلءهاعدلا عضاوم فرعينا (عسبارلا ) ىلاعت
 ناكب تكل ارودص ف ءاعدلا نا ةيائثك-!!ملاعم ىف ثدشش نبارك ذدقو هيلا ةيناكملا ف ١
 لثاملا كل ذكو دصحو رهةولذاو مصقو لم ىلعالا ىلا ىفدالا تاك دنا وعن# 1

 ناك اذااهسالزيمّدق ماد :ءافورعمكلذ نكي اضل ل ١
 يلدالالاقي الو لاقن / الا كذ ف لبحلا تافادق نكاو لاق مناط .ءلا ىع با باتكلا ش |



 .( ه6
 تابناوالا ىف ىفأبو كلذ هبشو ةداعسلادولثو لاسفألادب زم هاعالاب زامئلاىلا

 هاربام يس لالدالاودولا نهم-مندب لاس اه.ضتقياعءاعالا ند ءارظناا ةبتاكمو

 ءاعدلا فنو راة“اوناك دقونايبلاداومىف لاق ءداهت+ اهلا ىّدْوب وبتاكحلا

 امالي عممءاو هللا كاقيأ ةءرااون بالا ءاعدلا ىفو هللا كمرك اوهللا كاقب اءابدألا

 هاعدلا لصأز اوجامأ ءاسنعم ىفاموهاة بلا لواعب مط ءاعدلا ىلءاوططصا دقف رفك-ا!للهأ

 ىؤراخ هللا كج هلل اقف ىدورمماقسف ىيستسا ملسو هيلع هّليا ىلهىبنلانا ىو را مل

 ملامنياسملا ىلعهيفررسضء الاب رفاك ا: اعالازاود ىلع ل دف تام ىت- هوسو ىف م كلا

 داهجباوثوأ ةمذغوا ةي زج ل-حهئاقب لوط ىف ناك اعر لب كلذوف رة وقهسبلا مطلي

 ةلاس لك ىنأ يف تارتاك | تالاحنمةلاس ركب سانيامفرعيناثااثلاو كلذوخنو

 ا دصاقمىل-ءفةلادةيعدالانوك: نا يباب نايبااداو٠ىف لق ءاءالا نه [ميسانواس ؟

 ١ ىتااىفاعملان ٠ ىن-«:لكىف لالا كلذكو هيساني امج ىت؛هانحلا فناكناؤ راك ا
 ةبساساملا ن ءءاعدلاب _رخىب.هناف كاذريغىلا ةمعنلا كسشو ةيزعملا ن هايف تكا

 | امبىلأاذاانمسالبتاكحل ا ىلع موالا هجوتو ةعانصلا ةٌداجن عب رشدوصقم ا نبايو

 ظ هتيوبحم ىلا بك موضعن نا نيةءانصاا ىف ىركسعلا لالهوبأ + اك دارملاداضي

 ظ ادبا دن كل بيجتسا نا عمبطلا ظماغاب هيلا ترةكهركراملاب او هيا :هصع

 ظ ٌىدلارابتءاب نوكي ةراستن تاتاك-مالاح فال تان كلذ ىف لالا فاتختو

 هنمأ لازال كلمات ق ىلع كلااس ولم ةراشلا ىنعمىف رتكياك هببس بوتكسملا

 ْ . نكاوكلاناز زيه ىلع ح رغب امودرسشب حابصلا نيج ىل عك ذوتباسجرثاشبلا نم هعتتماو

 ١ عقفب :رشباا ىف ىتكي اكو هرعو هدي زا فادفالن ءأ تاقوأ زم ةنيامو هزدق

 قعسا فهرس ىلع ىلةرفظاا سئاقتورئاشبلا فدك نف هيلع ىلتترسهنلا تاي 1تارألا

 / ةنفاعب ةئنهتاا ىف مةكباكو رباساملاهروأي وهزتو ةرغسالاهب ىهزت قفل حتاوفو رباط

 ظ الضاو ةيفاعي ءاننملاب ىلاعلا هيام لابقالاوالفاك همزحو همز «رالفارةعصأا درب ىف حربالو

 ١" وزغلاىلا ب رخزا متكياك ادددصعب وهىبلا ف اابوةكلا لارا, ةءاب نوكي ةراتو

 "9 ىتحرافكسل ارامد هيدي ىلع لعجو بيرقلا تفلاو رصنلاهل أي هو ييضالف هفطاب هف-و
 ا" هعتماوديصلا ىلا ب رخن ىلا بتكي او ببصن ةهالسلا نم هسايةدشب مخ ىقبنال

| 
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 ةلاطاب ءاعدلاقرهلا ةلاطايءاعدلاو ءاقيلاةلاطارءاعالا اهنسةمءدأةدعفف كلذ أبو
 ءاييغلا دض هنال ىذقثن ةدم ىلع لديالءاةبلا نا كلذو رهملاةلاطايءاعدلا نم عفرأ ءاقبأا

 ٌداومفلاقرجلابفصوبالوءاقبلاب ىلاءثهتلا فدو كلذلو ىذق:ةدمىلءلديرملاو ٠

 لعسو ءافلخلاب صو ءاعدلابتاسهلواءاةءلاةلاطاب ءاعدلالءجائهنمو نايبلا

 فيضولان'ال ةلاطالاب ءاعدلا نود نوكيفرمعلا ىف دملا,ءاعدلا هوملةيو م_منود نا هيلبام

 ةدملاو ةليوطلا ةدلل لب قدا انا ثي>نم هسيفدملاب دولا نم لب أنامّزلا لوظن'

 ءاعدلا امنمودملا ةيت صنم ءاقيلا ةبث سم ىلا ب رقأ لواعلا ةبتسهت راص كلذلو ةريصقلا

 باص هاه _ةباغماودلا نال لعاةف ءاضائايهاع الافارتةءاض؟ ءاعالاو ةمعتا ماودي

 رسمئلازعبو راضنالا زعبءاعدلا ابخمو كلذ لعذداي زاةيضةةمةفعاض او هءاعوشام .'

 زعنالرا هنالازءبءاعذلا اهالعأ اول +نا ىلءنامْزلا باك حلطصإ دقو ةرصتلا زغب وا

 نوكتالراضن الاذا نأكل ا ةعفرو ردقلا مظ«تنههيفام عمرو رضلاب هلزع هراصنإ

 نءلوالا فاما ةرمه:ازهبءاعاللا ن ٠ ىل ءأرم ه:لازءبءاع ال اوريبكريمأوا يظع كل الا 1
 نم ىلعأ زصالازعقءاعدلا لءجول هنا ىلع ثدنأتلا نه ةسئئز عف رأوهو ريك ذتلاىتعم '

 اهنموراصتالازعءنغمانغلان ءرمدةلازع فاما هسجو هلئاكلراصتالازعبءاعالا
 دارغا نالىل_ءأ ماك الازهبءاعدلاف ماكحالا خباب ءاعدلاو ماكحالازعب ءاعدلا 1

 لكلا 4 رداع اا 0 1 0 د

 2 تت تيك و عع

 0 لعل نا ىلع كلذ رست اسوأ ران ستايل

 صةخا مة وبالا ةلودلا ف ناكرادتقالا ةيفعاض٠و رصنلازءبءاعذلا نا ةياكس ْ 2

 مهاشعم ىف زءومالفالا تابرأ رمءار زوال تابتاك ما فىتأي وهريغنودناطل سلا ٠
 تابتاكملا فىقأي و كلذ ىهاضنامو دجملا ماودو ةداعسا ادياضوءامعتلا غوبش ءاعالاب
 ةيتاكا ىفىنأبو كاد تب اطياموماك> الا دب انو ماك الا زعب ءاهدلاب ماك الناو ةانضفأ 1 1



 ه١
 بحاضولا ةبستلاب يل ءاانيلع ثدروف هنبتاكمانيلع تدرؤنيب و هترئاكم ثدزونيب
 نيبقرفلاوىفاطملادورولا فال سئرلا ىلعدو رولاءا,مصيصخقل :دراولا ةبتاكملا

 بحاصملا ةب_سنلابىلءاانفقون كتبت اكمىل_ءاشفقو نيب وكتبتاكءانيلع ضرع
 نيب قرقلاو هرينغنهءنوكي ضرءلاو هسفئب نوكيا ماع قوقولأنأال ةبتاكحملا

 ' ىلعا ىوكش ىلاو تف ىلا ع" هلل ىاكش ىلا وتو نيبو هتمال- سىلءىلا.هث هلها تكسشو

 ١ لافتلجالاب فورعملاكشل ادب نو زاكستلا ىنعم نم هيفانل هيلا بوتك. خا ىلا ةبسنلاب
 نهىل-عاتغرضف ىلاسعت هللاىلا تءرضر نيب و ىلا. هللا ىلا تيغزونيب قرفلاو

 اذه غلبت الا مناف ةرغرلا فال ماطلاىف لامتبالا اب عن .ةعارضلا ف امن ثغر

 «هسهأت ل ثتءاق ةعاطلاب هرهأ تاثءاو زيب و ةءاطل اب ءسعأ تاب اقو ريب قرغلاو غلبملا
 ةلباقلا الخ داسقتالاو ناغذالا ىنهمنهلاثتمالا فام هىهأ تاباقزهىلعأ

 ىلا ةدافشلا نملؤسلا تح ىفىلءأ لاوسلاف هيف تلأ سو نيبو هلت عفو نيب قرفلاو
 ١ هنأ ىنانالقتبطاضو نيب قرفلاو ةءافشلا لوبق ىلا ىّدتا ماقملا عفر م ةعافشلا

 , تاطخلانال تبطاخنم ماكنا عضاوت ف دشأت ند ءىهأ ف تندةونيب و
 ىف رشت نيب قرغلاو ث دخلا فالذي د ألك اهاطاعتبالىتلا ةصانخلا ظافل الانف

 ةحاملا ىوءدنمه.يفاملفيرشتلا نم ةبتر ىلعأ اعسالاف اذكب ىناعساّنِيب واذكن

 دقق امتالاد' ال قيرشت نود فاختاو فن رشتلا فالذي يول اما ىلا ةفاسغلاأوا

 ىلعأ ةحاسلاف هتحاسب لزن هلوق نين وهد_:عّلَرن ةلوق نيب قرفلاو انغي رثثن ىطةقنال
 ةظحالل ةملكتلا هذه با: ١ بجوا.ع زواق عاسالاو ةهمقلا ىنع.نما مقاتك“

 ةيلضفلا شعب نعدروأكنب ءرذنملا حاصءاسق مهت-اسيلزئاذافمرك ذزع هلوق ىفاهعوقو

 لسقفم-مبولق هللا فرصاوفرمدتا مث عمت لأ لاقق انباوفرضن | لوقي اناسث عم منا
 طيصف نين قرغااو ل ضفو هللا ن٠ ةمعئباوبلقن اذ ىلاعت هلوقاقفأ وهنوكستلاننا ويلقنا

 || كلذب هلع طبق هلوق ىف نالثاذ ملعنمىلءأهلع طيحف كلذ !«يفزيبو كلذي هلع

 6 س.ءاخلا لدصالا» كلذ اعيذ قالي ةطاحالا ىتءم نم هيقامل للا ةغسيلا ةبسن

 رهام رظنلاو تاب كلا ىفا هلا معتسايفلذلا مهعبت وفئاسلا ةداعترح ىتأ! ةرعذالا

 ظ فذزاومىفاهدرون واهعقاومفاهعقو .!ءاغدلا بنآ يم فرعين ا (لوال#) هدو | ةعلم



 كعب
 ظافلالا نم فلا: 1-هىل_عبتاكسلارقءا ىبمولاق سؤرللشئرلا باطهعبتي

 نءلاخأ دق ىناكسلا ناكو دصاةملأ تطةسو ظافلالا تلذرو ىناءملا تدقن ةضقانملاو

 ريظنوأسدثرباطخأ دءنا سحب لب اهم ةبانةغالبلا نم كرتواهمظءمعةءائصلا

 ريغنمدارطاو اهرشآىلاقاستا ىلع ظافلالا نه هئدتاكم لاح امنوكي ناس ىسوأ

 تابءاد!اوزاو الا تايتاعم ىف كلذ نس من ةضق انمالو :داض ءالوا مدب ةفلل ام

 وأ هبتاك-اهملهانرد_ىاوخف زي, قرغاا جر دن ىلهالا اذه ىفو نالآلا نيب ةبرادلنا

 2 مهتاهيلا بوت:كل]) ةيسنلاب ىلعا اهانردصاف تردص نيب وتردصنيبواهانردصأ .

 فرشب فرشب ئةااذاهنع ةيتاك-!تردصى الا سدئرلا ىل_ءدئاءلاريمضل اف ٠

 ردض٠نمهلد.الرادصالاوة ل١1 ىفارا دصا اهئاضتفال ثردصاةءترلا ىف كلذ ىبب وهقلعم ١

 حي رممت) ىلو*الا نود تناك اناو ةقيقا ا ىفه :عةرداصلا سيئرلاوهردصملا كلذو ا

 انهسةاهر ودص لالا ءاضةة ال تر دص ةبترلا ف كن نودوا:هنود كانهريمضلاب

 ىلعأ هملءأ ىديمف هال عطول نيب وهلا ىدنونيب قرفلا والصأ ردصا|ىلعةلالدنود :

 حاضنالاو ىف: ئثراهظاىلا ىنءملا ىفع-ج .ربءاديالا ناله يلا بوكا ىلا ةيسنلاب /

 مهفدعب ىل-علداع رحاضيالا ىلا باتل لاك_شالا لوصسو لكس «ناسبب ىلا عجرب ١
 هللءنيب قرفلاودملا اذدىلا ىه::بالهناف ىلاراهظاىال-دوصقا؛!نعب طاخنلا ١

 دقفرشو لصأ ةفارعمي ركلاىف نال كرابملا نم ىلعا يكاد 0

 هلموسرااو نيب واذكب نالفل انموس سنو نيب قرغلاو هنع فاضفت دقو ءكرابلا فدجوت ا

 مظعتلا ةيضتقاا عملا نون ىلعهلاقش مال هذع بو :كلا ىلا ةيسنلاب ىل عا اممهوس رانك

 نيب قرغلآو كلذ نعراع هنافهلموسرماو فال 2 مهريغ نود ولا بتصتخا كذا | ا

 نمذئثي لسا ا ناف4:ع بوةكلا ىلا ةبسل اب ىلعا لوس اناف د اونعب ولوسملاو ١ ظ

 ىسمما نيب وانغاب نيب قرفلاو كلذ مْزلَم_بال هنافدادقسالا فال- ةلذ ,

 نم لاصتالا ىت«.ىفاملا ماعلا ىهنا نهىلءااني لهتافاس لمت انيب وانا ع ىلا ||

 ناسل ىلءنوكيدق غولبلا نالانغلب نم ىلءأ انلعىلا ىس متاوءاهمالا فالق مالعلا ||
 مفارلا ةبسفلاب ىلعا انف عفا ذكانف ءنيبواذكن الف ىمنأ نيب قرغلاو داساالا ١

 قرفلاو كلذ ىضتةيال هنافءاهنالا فالخي سد" رلا نم برق ةب ع في را ربخلا |
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 ' :هقيازعوزاجن ب مقفلا بنكرودسفو نبدطلامقرنيدحومازازءاوءثادعأ نالذو
 رودّص قو هاك نيدلا ىلعهءيدراهظاو رفظلاو رصنلا ع نم ةعاطلا ل_هأءدعو ىذلا

 ' قوق نم رذقسن اب ةنامةسالا ىلا كلملا مايق ةجا رذصي جارخلا ةيابج بس تك
 اذه ىلع ىر هم اسم كلذو فو لاجرلا ةب وقتو لا. عالا نيصوروغثلا ةرا ىف ناطلسلا
 'ةمققفي ةمذ ق٠ نم اًريجو ناكناوهم لاك ىلذ نا بن اكسلاب نسال هنا لي ةدفف طفلا
 اذهىلعو ناءبلاًداومىفلاق هة» فيلاتلا فويل ةثالثوأن بةرحىف تعةوتاواهب
 ىئاهتلاو حوتفل اكىناءملا نم عون ىأ نم بذكلا عسب ىفباتكلا ةند ترج ليبسلا

 كلذ نوكيلاهريسغو مامذالاوداجالاوءاطيتسالاورابنتسالاو ىداهتلاو ىزاعتلاو

 شرف نءهلدبالمااك لك نالنزاطالا اهب رهظتس ة-2وهيفلوقلا ديرب املاطاسب

 ةفرعم ىلا تامدقم ا هذه ىف عجرب ولاقناونبلان مسا.سالا ةلزنعهنم نوكمل هليق شرفي

 لاف مئاهاك !ثتىتللا تامدسقملا نممالكسلا عاؤنأ نم عون لك قدك اميتاكلا
 دصاقملا ن ماهدعب ام ىلع ة مد م ل ءق نأ تامدقاهذ_هف ىرملاةباصا ف ىني رطلاو

 لّوطيالو ةءاعةمدقم ماعلا مالو ةصاخةم دقم صاذلا مالا عضوي ناو ضارغالاو

 ةصاتغم ذخاملاة ديعباهضارغا لءعالوزادالا عضوم فرصقي الوراصءةآلا عضوم ىف

 قفرمتلاو ماكس ا ىل_ءةردقلاراهظادصقامم ربتاكسلا نا كلذو تصتملا ىلسع

 راطالا ووذو سوفنلا هم مربتتىذلارادهضالاو لالالا ىلا يرث ىنطنلا هوجو

  اهوهضواي ادحلاو فدقلا عاقرك ةليلجلاد_صاقملا ىلع لمشتال ىتلا ى تكلا امأ هل لجلا

 ' ىزتالا هءقوم عق اوالوزئاجريغ كلذناف ةمدقم الل ءجقتالهنأ نايبلا داوم فرك ذدقف

 ١ هيف ترج مويا ذه ناجر هم موب ىف ةفدقب ةن رتقم ةعقرردص قمهضعب لوقاونكقسا مهنا
  لعخاملا بي رقتوهزايال_تاكلااوفرظتساو ةداسلا ىلاهيفديبعلا ىدهتناب ةداعلا

 || مقوءزيجنا مزليف دحاو ىداولاو بتكلا ىفةرئادلا ظافلالا عقاوم « عبارلا لص الا

  !ةيتزرم فرعد نا ست رلا بناكسلا ىلع تمي باتكسلا ةريخذ ف لاق هنأكم هعضيل لك

 ناودلا ىلاهنىهتني ويحاولا ىلعهفةياقرفاْدب قرغي واوبتريلاهعقاومو ظ افلالا

 ,باطعخالوو أ هباطخ نوكي نا هب يبق هناف باطخلا نم هده ا؟ هتنتاكم ىف لاك بطاخف

 |متسسيئرالسؤرملا باطخجأ سبي وأ سيئرالسؤرملا باطخي كلذ عسبتبو سؤرللس دث رلا
 هكهيضر
 ايل ل
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 "يدر ظ
 مالكسلا هديمنممل«لهسيلع لدنامم هلوأ ف ىنأ ىفاعملانءكلذريسغىفوأ ةيزعتلا ٠

 اياك ةفيلخلاىلابتكي نأ هبتاكصأ نومأملا بتاكةدعسم نبورعنا ىكحياكدارملا ام

 مانالا ىلاشمّللا دجد ب امأ س تكف ناسذ اهجو هوجو الع تدلو ةرقب نا هسيف فرعي ٠

 هكر ثنو ريوءاذتعالا لك كل ذب نونتعب منمأو باتكحلااءالضذو ماعنالا نوطب ىف
 رئاسلا لثملا فريثالانبنيدلاءايضريزولا نا ىتح ةباتكخلا فاصقنو ةءنصلايالالخا ٠
 ةعانصلا ف مدقنلاب هلهفارتعاوةب اتكسل !فهر-ةةلالج لع ىلاصلاقاصءلابا باعدق ٠
 نيبملا تملا كلما نيملاعلا برمته دجلا هلوا ىفلاغقلرتلا ةعزهردادخ مقفي هيتكب انكي
 مفربالا تعنيالو تاقصلا اهب الا صوب الئدذلا ديجلا "ىلغلا ديرفلاديحولا !آ

 ىلاالمادلا دودحمدما ىلاالدقلا ءاهتتاالب ىدبالا ءادتباالب ىلزالا . توعنلا ٠
 نيعالا ةكردتال ىذلا اهلهتسا تل ايالمناصلا اهدتماةدامنءاللعافلا دودعم لجأ ا

 روهدلا همدهتالو اهرؤرعروضغلا هقاختالو .اهظافلاب نسلالا هد كحتالو اهظاسحلاب
 لاشمالاوهانرقلاسك :انم هجازتالو لاكشالاوءارظنلا مادق اهي راجتالو اهروركب
 نوثآلاهمرتتالىذلا ىتناو هعممورئفالىذلادرقلاو هلوذك الىذلادمدلاوهلب ٠

 .ىذلاري_خلاو تالضعملا هد تالىذلاريد_ةلاو نو ودل ا هلغشت ال ىذلا مويةلاو ا

 انغاوابي ههفتفا ىلا نانكالا ساننال: ديمحتل اءذهنالاقف : تالكسثملا هييعتالا
 ىنب وعلا لماشلا باد كخك نبال لوسأ تائصم نم ف:ىمردص ىف عضوت نا لصت ١
 نم مث الف ضف باك لواىف عضوت ناامافاهاردع ىرجامو ىلازغال داصتقالا باكو ١

 قمالكلا نم كلذ ىلي امنا مم ىف لالوتسالا ةءاربب نايتالا هعمرسعي امتايناكملا

 دوج نيدلا باهشزجل١ن ا ىلع ةل اهل م.يالودوصقملا ف ضونملا لبق ةيناكملا ةمدق»

 لالوتسالاةعارب هيلعرسعناهنا لسوتلا نس هياق' فرك ذدق هللا هجر ىباحلا

 ىلا اهبهصتسا ةرتاكم لوا ف لالوتسسا ةعاربب ىقأ اذاف لاح لكبو ىنعملابراقيانجق
 ةم ذقم نم غارفل اىلا مص ةساالاو ةبطخب اه ف. باتكذلا ناك ن ا ةبطنملا م غارفلا ١

 بتكلاردص فاهب أي نا مزلي ىتلا ةمّدقا«ثلاثلا لالا ا هنابب ىف "الا باتكسلا

 نئكردص ف ىاي نا لثم ةبتاكح .ىفهبىأي اماسيسأت ةللجلا دصاقملا ىلع ةلشلا
 هئابلو أر صن نع هبىلا>: هللا دعوامو اةءأالا ىلع هضارتفازك  ذيدانهجلا ىلع ثحلأ

 سدا نا



 000 ءاذفلا

 «( ةبلكووما ىف ةيئاسثلا ةهمبا .٠)
 اهدرواواوهجو ىلعامىتايلاهرايتعاوا تةرعم نم نكمتلا ةعانصلا دب سم ىلع نيعتب

 0 دا ب اانا تارتابا

 ةرشعىهوتاتاكلملا

 اتجويا#مظنو رثث نءمالكلا عاون أرئاس فب ولطملاح اش ةقالا نسمح لوالا لدصالا

 ىناملا نئينعم ىلا ةيئاكا | ىفحانتتفالا نسح عجريو هدعبام عاّسال ةيعادنوكيل نيا
 تارتاكاا ضعب ىف اك هلل دار حبامتشف الا اما هيأ دما ىلا اعجار هيف نسما نوكي نا لوالا

  حتتفم ع راشلا هلهج ىذلا مال_اب وأ ىلا هت هللا ىلع ءانثلا ىلا قوُستت سوفنلا نال

 ؛قيلاواضرالا ل وبقت نم هيلا بوةكسملا ميظعت هيفامبحاتتف الاباماو كل ذوحنو أ باطخلا

 , فااتورطاوللا بالهتساو ىنل هلا ىلع ىنبم تابتاك_ما ىمأ ن اف كلذريغوأ هلءاعالاوا

 تاادتبالا فن مزلكحالطصا هيضتقيام عىرخلا اذه ىرجي ام كل ذريغىلابولقلا

 . ةعصو ظفالاةلوهد نمنيسحلا + ونام ىلا اجار هيف نسل نوكي نا ىناثلا ىنعملا

 ديمعلانبلضفااوبأذاةسالا بتك اك كلذريغووشملا ب دهتو ىنءملاح وضووك بلا

 ٠ نيبددزتماناوك يلا ىباك هلوقب هباك اهكتفم هيلع ىصع نم ىلاهيوبنبةلودلا نكرنع
 " اهرشنأةمدخ قباش لدتْ ناك نع ضارعاو كيل علابقاو كل نم ساب وكيف عمط

 * فالخعاهعيتتو ةنايخو لواغ ثداحي ا وعفشت مثةيانعو ةظف احم ىضةقي و ةياعربجوب

 . دزبنيرفعجوبأس تك اءكحوكلىربام لك طقسرو كلامعأ طي كلذ ىنداةيصعمو

 روهظااوانل ةبلغااناف (دعباما) ةعاطلا ىلا داعم ىدع نم ىلا هكلم نع ىسندنالا

 0 بهواك اوكمدةقا ارانمناع:ءدةعالودوعنو دك .دق ىلعاذلا كابلح ك يلع

 لناس نمانلةات ةسايسلاعئارشا ظفحلاو ةساي رلارث اربع ىلع فارشالا نمانل هللا

 ١ لامهنالءالثهتار ادم مدقوءاروع هتم ازحنيعو ءاقرخه تس ا ءسد.اند> وفاذلبق كَم

 هيندلا مجاطم اب الط ىلا كلدغاج لي داف هش لف كلبي هرت نعو هسجرت لف كببيغرت نع

 ١ لالهتسالا ةعارب (ىناشلا لالا ) .هيبولا ىضاعملا ىلع كلاتلا ىلا كتب اهمدلقو

 . نافاهزع ىلعلدياعةتاكلاردص فىتأي نايم الكل انونف نم نفلك ىفةب ول طملا

 . ىلعلدبامع هلوا ففأ 7 زعتبوأ ةةنهتلا ىلع لدءا؟ هلوا قىأ جخفب باّكلاناك !إ

 ةيرعقلا
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 يناخلاهةاخناز انذهم »+ بدأاذتيصاماذا ىحتاصأ

 . . قرتستعابطلا َنافرش + هعئابطف نم فحاصتالو. ا

 ٠ ميدقلا رمشلا فوصل ع بطلا سانلالوقب اك ىأ ا
 ىدت:ةقي نراقلابنب رقلكف * هني رق نعلسولأست الءرما نع ظ

 للاخ نم مكذحأرظنيلاف هليل نيد ىل_عرشي' ىضالك ف يرعشل|ثيدحلا فو
 ظ هوقاهنمو ٠
 قارت ءايدلا هطارنابف. « ازارتحا مالكحلاى ف. حزملالاقا !

 قايردلا ءاكحأ طرفن هل ب:ةةيدقو رضتال ملا ةلاق

 عفانلاريثك نمري_خراضلا لول قل يقد ةوأر بيل مسهياصأن مىطعي بكس قايرالا ٠
 هلوقو ميهذءايشالارثك أىف تفرعاك طارفالاو

 مدقلاةلز نملب ظفللاةلزنم +« هنت ريدا لوق كناسلدؤع
 مدسنلا ن مى: ميدستاانإ + همدانت لخ نمكم اكس رحا

 ظ ٠ هلوقو
 مسهقفتتام لبق ٌكةطنبالسع + نكمتالو سيمملا ةبطاخم عمنا

 ماك:ثام فعض عفيتلالا + ادحاواقطن كينذأ نم طعنمل

 هوقو
 اهسدانحا مالح ب وطنملا جد + - تركتعااملك باهشل ىنغلا نا !

 ايهسداس ناك اماذاالا كيدل +. ةقدعمءا.هءالاةسمنملا عفنتال

 قلعتي اماكونوكي اك ىنطنمو ماركءاسجاو يظعنأو في رشبأكءفنبالفىنتلاىأ ٠

 اهءاكحا دعب نم كروطن . + .ناتكلا ثيتكام اذالمأت

 ايما.قا رئاس ف وتساوم اع الكتلاز رط ةراسعبذ_هو '

 اهمال ةأ ةنسسأ تحتل + اجرلا لوةع نا لق دقف



 اف( ه1
 ابئاذاعاعشهبءهلائدبا + ادهءاجاسابص ىكحدنزفلا فاص

 ايئاسم جاهل اواقربشيبلاو + ادعاور ل وصلارذت ةريتكسهو
 ابئاصالت لبولاناكفت ل امل د دالجلا حي راذاىتس

 ايرانقع نا درحبزاوشو + امقارا نلذ سلم لباوذي

 انو يبس * . امناكرودصلا نمرود لا "اطت

 ايد ام: روسذال عنصتو ايف « افئاظو شوحوال سقت تمقاف

 ايطاخامخفيسلاد»ثمقاو + اربانم ةكلات امانه تلءدو

 ابك ارلا'تمدعال كدحي رف + هلوقول لمار طخ ب كضهاراي
 ابهايغحافكلامايأتلعو + اركساوب حاوننلارادعم أ تريص

 اب راشم باط رجلا اهنأوأ + .ىنئالسخوغفص حادلل تلذبو
 ايظاوم تالصلاوكتالص ىلعو + .اطرف٠ راضنلا بنج ف كوأرف

 ابجاس كلامنيعل حاملا ناك + .بجاصراضنا!سانلا سرح نا

 اس.ثاغر تويبلا اامدقوالا + ابئارغ ثويبلا َكيفاؤولمل

 ايهاوموةبيهىنيع ت'المو + :ةيانع حيدملا ' لبق .ىتتيلوأ

  ايطاخموا بطاشكلثا ىل_-ثم + .اوأردقو مانالا فىردق تعقرو

 اباىم كواملا هيف تدترتو + ادنلا فى ثالذ-ا ىواس سامح ىف

 ابك ارى عءاجنمىل_عارخت + اسلاجىسا كلفلا فهتيفاو
 ايااك2بوطالاىف بشنأوىنم * !سهاوأنامزلا ىفذنفت[تمقاف

 ايئاصم ىلعترطمامو اوغص +« هتدروةادغ ايندلاى تقسو

 | رعب حنا ايندلاىنةهطا لوقد تيلي تدلل

 بيطلايفأ ةديصق حرش

 اًيًئاقح كادننم *الماوابقح + :هرشنو كانث نم*ال-ءاتةفطف

 ابطانئتافصتيعأكو ايع' + :ارهظم كتافض :ىينثتف ىنثأ
 ابجاولا تيضقاناكيلع ىنثت + نسلأ اعيجب -ىاضعا ' نأول

 ٠ ةلوقاهتم اهظفح بلاطلاب ندي مط اقمنانخ كاوا د الا بار ىفكو
 بدحاص
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 ابلاسروانقلا هوعدتو امعت « ىرولاتسكدق ناطلشلل بهاوقل + ٠
 ايراغمو اقراسششم كولملا ديص + هكتعضخ ىذلاءلهارصانلا ©

 ايعابتم غا رفلا ثاحا رذدعيو * ة-ارمراكجما رعت ىر, كال

 ايساب_سراجلا عدت محازعو « .اركأ بسايسلا رذت مراكب
 ابضاوقو انقَتّتلم هركذ نم +  تلخوأو هان نم ضرأل متل
 اب راحو املاسم نامؤلا, لم + .هشطب بقري وهبها وم ىجن رت
 ايهاوه ىنكالا الما اذاو. ةبابهم.بولقلا الم اطساذاف
 ايصاسءاطس نم لري واطبض * .الباو ءاطعنم.ثعبي ثيغلاك
 ايلاذه صينقلا ف مشن واروط + .هريثرب هباغ ىمجي .ثيالاكس

 ايراضم جايحلا ف ىضيواقلط + .ارظنمرظاونللىدبي في كاك ؛
 ايصاوايافعموق هدتعيو. + :لصاو بلع هنمد. لبلاك
 ابئانعنوردلل ىدسيوهدنم“ « .اسئافن سوفنلل يدهي راك
 ايئاصوا ايينمالا“ قاتل + هيأرو هيدي .ىدن ترظن اذاف
 ايسماكم ءانثلاب اوزلفو ارا .« :هدلولراغقلا:نووال_بسق قبا
 اك ام روم ثالا راطعخا دعملل هب ..اوريصنةاوصملا اومثيعاذ| موق
 ايئايدةادعلا اويسحم.مناكسف د«. ادجلا اقلب اهنت بو ريللا اوقشع
 ايحاوج ىسقلاواده نيللاو *« افاإوس فويبلا اوئظ ان اكو.

 ايئاوذ موقلا ىلع فرمش «.. هل نمو زيزعلا كلا اهمأإب
 ايراقأ دادولاب بناجالا ردت«. ةيبجمب نيلسملا نيب نهصإ |

 ابهاو+ نامزلا هل نوكي اكبلم * ىآر نذنامالانمزوسمتيهوو
 . ايئاق لبق نك ابتكو مل +. احداف ايطخ ناك اياطخاوأ رق
 اك اوك نك ٍتاصنا مراوبهب # ,مرام ميجر نم بكل تسرجو
 ايقاثاءاوبماهتم هيسييستعيت ا م« ةفايخ عثاكبملا فطيخادا ىتح
 ا راجت نامزلا ىنسفأن م سدنفأ * .امدعب ك موحش به رمضلا عفنيال

 ابلاسعجريسفابواسم هيدبت + .قراي نيبقراملال يم تمربص 0
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 2 امفلاو فكلاونيءلا تأالمناىلا «انثلاودوطاورشنلاتامز تدعأ

 وقوامهرك ذ قباسلاةرب ون با مةمو كلامب مهات ثيبلا فان: ءالاندةف هلوق ىف

 نوط هثمو لؤالالافاك ىاامدهتم وق نا.ئبالو

 ام «بترو + مصاع نبا سدق هلل 'مال.كدلع

 امدسهت موق نانفب  هركسلو داو كله هكدله سنة ناكامو

 و ىناعلانباننجأ ف باب رشع ىثثا همدق ريبك هئاويذو قضلارعش دج نمو

 :حدمي ىتااهتديصق عب دبا ةظ-الم ادب دسش هنا ىلع ظفال هلم نمرْعك [ىبعلل هليمو

 هو بيطلاىبال ةديسقابضراعوةي رصالاراي دلا كرام أنووالت نبا دةعرضانلا
 ةضراءملابيطلا ىباةديصق علطمو كلذ ناويدلا لهأ«نلع حرتقا

 اببالجزب رحلا نم تايسبأللا + اب راوغ ناوشادلا سوعشلا ىلاي

 ةْذهو ةض راما ىلع ةلالد عاطا ار دص قصلانمطضدقو
 ؟ىقصلا ةددصق

 ابهثاوذ بولقلاشابح ناك رتف + انيئاوذدوؤْلا قوف نمنايشا

  اهئاشاهنم لسيالادوف نيداغ « ةعيشاءوجولا سم ىف نولجو

 آ؟ اوك لاف دسشرلا نابتساواو .+ . اهبعاوك «ىغلا هاغد ضر

 ايرابر نهتلفن كسنأ طب نم + اهراغنئدأز اذافثانرو

 ابهابيغر وعلا لظ: نو نلينا ع اند_:ءةيزيانا ١ ىأر نهفس

 ابئاهاباةووتريبصب تهدش . ارضا اضخم أرف كنرغسو

 اببالج سومشلا هلع ردت فيتا و اهدا ناك لاذ ىف نةرغأ

 ' !راوغ تاحتاجلاسوهثلا ب ٠ ىجاساتانف لع ىف نيرقو

 ؟راشةيبثلا حمم لاضف « هفظع ىنثي تاظسإلادب رغمو
 اهتاعالا هارأ تسلو ىبتع « .هقورب قالالاو بتعتلا ولي

 ايجاح بظقو اظايحلا دوزاو + هتاننجو تحّوضت هشتاع

 ايضاغي ةادغلا_هذذانوتلاوذ هفرطو لكلا دجلا ئاذاو

 . امهاوج نويعلا خن* ناو انهن « هنا بولقلا او دفتزظننوذ

 !يهان ىبلق ءاعدوا هر ني ٠ ةولظ-رطظاونلا بهو ناعدبالا

 اجرت نا ءاش



 ءانفلاوب
 امدمت ٠ موقنايثبالو تعادت + ٌرشعم ٌةدايس اناقاف تنعم
 امظعمانكر كاياعقفداشدقل + هلهأ تنأام ل طعأىذلاراما

 كحتو هئايلع ىف نكمت + ىذلافلخلانالالارشنأدقو ..

 اهموءواتقو كايلعتددجدقف +. تلخدق ديرتلاتاقوأ كتناو 0
 اهرتينأ ءانشامه تحرو + راش رذام هللا مالسس هيلع 20

 امعفم بهاوملاب اري كاسقباو +« اعيسم ءانثلاب ىلو ثيغلاوه
 امم لضفاوافالخا فرشأو + ةملط رهو. يببأاه هللا ١

 ٠ امته اانيسن ىتحانحلا عسير «٠ تأشناوىلامتلااميف تط شن اكل +

 اهسوتللارظانلا اهامسترقي +نساعترقتساايندلاىفكلمساب و . .

 امم ءاضقلا ىضمباك سأبو + اقيطمبادوسلاىرسياك لاوث .
 املك دوسهلا بلق هبزعو * تسرخأر هلل ظافللا هيلضنو

 اميرممنبا الاوبوبأنباتناف * تفعدقو نيرتقملاةايتدعا

 السف ىارتدعالل همزع ثنث «اءكارلاود»ف ل ىلصثيغلا اذا

 امدلا فلم يترلامويكفيسو « ةميد "لهي ملسلاموي كيعارب.:
 امظاانمىوربكل.لعن ىرث متلو « انغلا نمىندب كيفك ادنرك ذو
 اهعم ةداي_كاىف هيفرط للك «ادغدقفاياستك اوائرا ثاللا كل

 امسهط.داوعللاماو بوثي. * اهسءئمرب زسالاما كلدمو

 امتفقن نا قيقشلا نم انيار + ارصن كانيلع سا اندقع انو
 امهتاوهيفسانلا حدمد_هفاف «: همزغ سانلا دف أدق اكلمايأ

 امزلمكنم تءالتس ان ىملك ادب + ترداب وامدق حادملا كلت قبس
 مكتعلضفلادنسم ىورأوكيفو + احنا دم كيا ىف ىثنأ ىلايل

 افرتم هفاصوأ ف عسصماف + اقوطم ليمجلا عاؤيبودغأو
 اممم هيلع ىطعأال كلج + ةسارةكيفءايلعلاهضوتسساو ٠١

 املتوشيمتنافىر ولا ظف + ًانهءاديعسلساوىر وللنشعف

 امدقع نمباوئرسمىرولارسأ « هللضفبمدقاو هللانامافرتسو
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 1 . يال سال بأ '
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 ظ ه( هون
 راو ىلع ءادنأ اه ل-ضفتل + !هئانكنملضفلاتاغصنءتند

 رصرص هسيف نكي لاماذاءانر + اهمس رشئ ناك ذااهرضانو

 اذه ىفرظنلارزكت نا ةي رعشلا ةعانصلا ةدوج ةفرعم فب غارلا بلاطلا اهمأ كل يبني
 ٌكيس»و عيدبلاعا ولأن ماه هالك نكسأ امىلع فقت ىتحا ةيداةبب هلم انتورعشلا

 دب هنافتيسنلا نم ىوبغلا عدملا هب ردصي نا ىتبنبامولالوتسسالا ةعارب ىلعادهاش

 ظرصت ىدوةهريغودئاصقريهزا أدب اةيب رعةرابه ىهو باقلا ا هاوقب مالكلا

 مالاهذسه نع ج رخمث ةيحانلا كلت ىف لوقااديربهنارعشتو ب رعل ا ىلا كلاسي

 رك امالارك ذ ىف ىضم مئاضغلاو قربلاةعملو ةمسنلا رك لذ اسهنم عضو اوهام ا هيفا

 عسب ىتلا هيديصق هرعش عيدب نمو حدملا ىلا صلت ىتح مارغلا ةقي رط ىلع ةيزاجلا

 :ابنالا داجأ دق هذكلو تفرع اكهب قبسدق ناك ن او ه.باي همي زعتو كلم ةقنبتنيباهف

 هذه ى هنو ءاشام نس>أو

 امش: ىتح نورحملا سعءاف + امّدقااءازعلا كاَذ ىدع ءانه

 امهنمقب_كاوذزاتميال ناريش + عمادم روغثىف ماستبا روغ

 ' اهدقسمثلا نهط ىف ثيغلباوك+ عضاورشبلاو عمدلا ىرايردت

 اجلا هيزعو ايندلاهل تنادن: + ىذلاكلملاةيرتانع ثيغلا س

 امسدق هبا هناصاذ_هوىمترب + هحي رضا ىوهدق اذه ناكملم

 اندفرخآواهنم ىوذندغذ + تاأفاكت ىوداشلضف ةحودو

 امه6ىل_.........هجلا عاون الا مثو * أكلام ةيريلا قانعال انرقف

 امل ثم داعدق كلا | نامزتذجو : +هماقمتربتعا كلما لضفالا اذا

 امظنماترب دجلاو انثلا نزون + هتيسحىتح تدبلا ىلاعم داعأ

 امد-ةدو العلا ىطرتاكماقف: + هثرا مداقت دق كلم هادانو

 اههصمايضع ىأرلاوضني وامه” + اددوسرهدلا لقم هسنملباقت

 امبضاعورلا فءادعالا ثعبيو : + ادنلا نممهس لك انيف مسقيو

 معيض رهدلا هلىشنأ مغيضهب « ىضقنااذان اكل اراد ناك

 امزحأو مانالاوك زأاي تقد_ةو..+ ضوقمربغ تيبلادامعن اك
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 :يمودق)ت ْ
 . : رعشتو مانالا ىشنتافردقاه + هحدع تماق 21 دلاءأ رعشأد ا :

 ررهت ىرثلا ىفلوصأ هيلا *« :تلبقأو اعرفواليصأاكز ىف
 رفثي نسحلا كلذ نعابوهسيلا و اذ يماو الشيدر ظ

 رثؤت داجلا ىف ىتح الد + ادنلاوسأيلا ىلعا مخ ة-اردل !

 رتبا ني رارغلا ذوصشموهاذا *« اهييضق ىتيروامفاصعلا انيبف

 ركسشت نيندثلا فاصوأ نيب دب «امتافصواهركش ىفنكستلافاذك ا

 مصبت نيءلاان,يوأ ير نيعلا ا مب «تدتغافةداةق ىوكش ت#رتافم

 ريسست تارهازلا موهفلا كاذسك + دهم ثابفض تراسدةاىرعل
 رشني ةمايقلا .ىتسح مزهمو مهئاوطنابىوطنالسرلازش*ىرأ ٠

 ريدكسأ .هللالاقوأ ئرافالت ... املك ىلخلا فركذلاراغرببك
 رخأتم فقومهنع ليريجل «ىدمىلاقابطلاعبسلاقترماوه ٠

 رض سد_ةلا ةريضحىفه ثري +لس ملكي عءايلمااتبائلاوه

 ردكحتت هرازؤا الو ط4. « هرانءالىقتقملاوىطصملاوف

 زمهقت زوغلا لع تهضا انماىلع + ىلاطمتّدمهللا لوسر كلا

 ردجاو ىدجأنيرادلا ىف كاودرف +. اعفشممانالل اعيفش تقاخ

 رردسس7# هشيعق ىل نا رع ,« اههارأىرخأو انداتلاسلو

 رتفي نيبلاالو ىلكسيرتغلا الف .+ ةيرغو لذ نيب نكءاو ةايح
 .رقومرهظلاكح بذذلاب هنكدلو + .هضوهم مهي ىرخالا ىلا مزعو

 زيصم لية ىسولاوزجملا نم .+ ىتناك كاذو اذه ىف تريصت

 رذعتيال عملا نا تنقيأو + ادماقىرذعت غلب أد قانأادو

 ريعيو نائما سرغ نع ربعي +. لزنءلك ىفّساَءال _صكياغ

 رصنخد_ةعئو حدمابح لست + ماع نيذلا بعل اوكل آو

 ريكصأ ك هاو ىتاجاسربكستو .+ .اذئالتابقأهللادتع كهادم

 رمخي رعشلا نم ىلثيب لك ىلع .«ةديصق يهزي كيف ىرعشتمظذو ٠١
 ركملا مالكا اهماناول ذأ ع اهلقفل ركب . يذلا ةءظعم 1

 س ىو

 حدهم سل عد

 ا



 م( ولا)»
 معو 1 بانملا اي'رةدضو ردب * ىج ىلا م"اشل |ضرأ ايت طاح

 رات عو زاب تاومالاتاظاذا « هراوجعينملا نمالا مرحي
 ريستملا ةوفصلاو انثلاةادغ + دفاناصال+لاريثااوه نمىلا

 روع ةرامن ىف مدآو 57 هر ةروص هلا ممأ ىن

 رت بك اوكلا رهزلارقفالو . + !هسرط دمابىنفالاوالعلا يظن

 روغتي اتت نم ىلا رو + :ةيآيوهشلا ف ءازولبااصعلالو

 ريضتو نحت رابخاو ميه + :ددوسو ميدسق ربح هل ىف

 ره ةراشبلاب ىسع لسبقاو +« هيدو ةسمدخلي ربسج مزحت
 رشبم ىسيعو ىلاعلاهيمدقا + مداخ ليريجوهيهاضياذنف
 رفعتو يرثدلا دسملاب هفاشت + .اهنأك موهفلا:هانألل تواهت

 رحيأ هيفكحب تقافدقواللو + ةواس ةريحي نم ما»يضئيو

 ردوك ةءايفلا فاذهو ضرفت + عسب اضأ ىذه ناضومملا هل ىبن

+ 

 د

 ريثض ني_ح د غىفىذهو خوبت «سرافبى1هنارانلا ههاجنعو

 اوريعاادل طاربصلاتارابعتلاقو + اهظرغ ىف كج هبانعفشتاماذا

 ريس ل_ضفلا ءاهءىفهسنمهلق +. ةداس بالبصا نيبارون ل-ةئت
 زهطم ءامدلا نيببمد نيدصو + ادزفلاب نامبذلاءىج ولجأ نمو

 رفكي ل هكلاك كرشلاو ءارمقادب + هنيدرا وظادشلا دارأالو

 رفظم عاد هللا رصنب ماقاو +اهطاوزيلا ىثوتماو ىدلا ىلؤ

 رذسحي رقفال سيل نماطعوادر .*. هوزغ مويىشتةيالنم متازع
 رذهمملا دخلا هركحاحي فيكو + هلضنل مامغلاةاك ان عالع

 رطمتف نانبلاب اهلا ريسلي *« ةراتو ريسملا ,تقو هللظي
 رسسطءثي  هؤالا . تزرب اذا + سرافمغلا ىفرطقلانارتملا
 "ردك يالىذلا ب ذعلا هنكلو .* يروالدراوملا ض ايةرصااوه

 رهو رمصلا حد« ىتح مظني + ادئاصق ىر_هوج ظفلب ىنغ
 رزقت ميسكمملا ركذلا ف بقانم . + جدامريرقتب صخف نا تايبهو
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 ”رجأو ىدع تاديءاف عمدلا نم + بهتثانلاصولاناطوأ تركذت
 رجتو ىحمبتل_صولاب هلزانه + تآرذاف ىقيقءلا ىنيع ضغت ملاذا
 مضخخأ هاتف شرعا هداعالف: + ىتلفم مفسلاة راع لصاوت )ناو

 رظدتنيداننم اسجأ ىلع ىدتو: < كالا هو أ قن سلا ىةىلا ل

 رويالاهةاثيمق ناك ناو: + اهظمل ةصاملا دخ ىف رثؤي
 رسام عمادإل الاوه اه * .ضرانب ننشما ضيوهل اذا

 رذعأت ها ث.حرا ذعميلث + ةبايصوابص عبتامل ىلاكح

 رسه ضو هيدلرهز ىنلباقي +: هنامز بيصخلاىحلا قراطأ لو

 رك له اهظحلاماو لاك + ثنؤذاْمفداما ءادتتتس مغو

 رئيكم عسب ف رطلاب هنا ىلع + ا هتاظملل ف ندملا عه كقوري

 رهظيفانلا فرديلاك اهنكلو اهنا ىلا اميفدع ديعلا نم

 ٌركسم ةجاجزلا نود نم فشاك + اهدمخ ةيفرشملا ءارو شي

 رمت ني> ةراهءاهب بيحاو + اهنوفد رصسريغ اهيف برعالو
 رتسنع ىهفاهظالا|تدرحناو + ةليعىوفاهد رنمتدرحاذا

 رطعاو ىهشاو ىهزأ سردنّلف .ءاهالكباط ضورلا فترطخأذا

 رفعجو .ليزتسال عيب رهيقو + هءانقتلزت ضور مكىلءلعخ

 رفصت ىهوا مق رافاواش.م_- كو 7 هبةرفاص ريسطلاو هتقرافو

 ردم شاج رسخم اهنم د_اذا * افصلاةخاضن ءاملاإ نيعاىلا

 رصعمو تانعاك صوخ ثال-' « ةنيقوحارودو# نم ىامادن

 رصةمىفأ نآىتدح تلّوطو «ىوهلاو هيبيشلاتانابل تدضق
 رمجيدمبلا لسع ىزعاسبب ل -ظي + ةرسجءامدامزعلاحومط برو
 ريسشت لالا ىىد فأي رثلاف كو #* الفلا ةةثاهدعخو ئارذب توط

 ركب نياك وي ع ىلعراقت « اقاك ةادحلا ىرتاصملا مب

 رطساسيعلاوناونعلا عضوم ت دغ *ةرغقب تطخن سدعلا فورحام اذا

 رمضم ديبلا ىدا فرح ىرسل!كثون+ اما كح مارتال فرح هذ
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 اًدهم_مئانب هللاف.سدهدقو + نطو٠لكىفداحلالا ىنب تك رت
 ادام فيسلادح تريصتف + ةطاخرعك ايمالسالا اوما خمه

 ادنزلا بص 0ثوروم لانس ىلا + ةراشاباصتغابتدبأ ف كلاذا

 ادق هل ةانقلا الا هني- ىلأ + ةلاه+ كل: علام غاط سأراذا

 ادْيرإ سفدلا ةعرسالانيدلا ىلا + ةلذب ٌدرف زاسم» دترا امو
 ادم هنود نمفيسلاث اء نيدو + ىدسل : أعدت لرهدل ثقب

 ادنولا ٍكففاومنم تندأ ب ناكر + انيترس ني:هؤااريما كيلا

 ادهن كس رتىت> لمع ىلع + الفا نءادخ ّنييدباب نوط

 ادلنك_هتادم نءافرط عتيل . دب ةوالو ميدفقلادبعلادفو دقو

 ادهجادغ ”لقمنم كلو ىدل +مةوق نمادجاو ضاقرعشلاامو

 ادأو فنان موكفلات اشتم + هةءرسشدوج نيد ىه !:مالوأو

 ىدفي نم كلثمو ىدغب نمىلثتش + ىدرلا نمديبعلا ىف ىمفن كالادف

 ] ادمامهد_:نا ارطىنالا ىلع + هلظو بر هللاودرأ كءانقب

 ادعسادبأ ال_هااىفناىف علطثو + امتاد رطغتو نمي ىلعموصت

 ادمغلا ىلس نا فءىل فرسالو + .ادلاخرهدلا ىل_.تناىلا قبتو

 ' ىلا اي ارمني ري زعلا دبع هيريصءو ىرممملا ةتاننبد#عاعاهاروشا ةثلاغلا ةقبطلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا حدمجب ةت امننبا لافا مهل ءدرون ام ىلع ل .ثملا ىفرصنقنلف
 رعستت اضفلابؤرب ةسءلو + ردطختت ةهمنالوأ بلقلااح

 رك ذيئثلاب ئيْمااو ىلا لاله + ادبناةيكلاملا نيبج رك ذو
 ردت: اغمدا قسأ تنك ناو + ايلا ليس اضغا ا فانك !هلئااقس

 رهزيو ىهزي سأرلا ف هفلتو + هضايب نابزلاهتفءاضن ادعو

 ريدغتب ال زعاي ىذلا اذ نمو * هسبحأنمعمنوللا كاذري_ةن

 رفس عيملاكب يشلاو ىنساانيف + منك تنكو اليلابصلا'ناكو
 رطخأ ني ةرس- ىلت داتءعيف + هقكح ةمامعلا تك ىناعي

 رطفم ناسملا دهعىلع تلقو + .ابصلا نعموص هللا لويس ىفالأ
 ترك
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 'اهفز اعاتب الاهالواامم 5 .:كسصراز”اباشن هلا نب قال ١

 اًدإاثداح مموكذ ىكتارفدلا اذا + اونمأياة-ملعفوخ هفقرؤي

 ادهنمميعاكس هان .ءوانيلع «٠ هيلقك اراه هتمادعلا سوق

 اًدجلاو 1-لا ه-ه+اهارفانويض :+ هنقرطتارهنملا موهولااماذا

 ادوسم لبلاك تطخلا لطظااناذا + ىضتني ىأرلا هلاضيبم مبهلاكو

 ادشرهنءاط هللا كب ريل ام: + هل فاختسم هللا دش رتسع

 ادنرتلاظ ل دعاس عيالناك ناو: + هئانقل نو ذزعلاب اح لوحي
 اذهمت اهراؤاءتناك ناوازوهمب١ «تلثعا اذا اهمتعنمودلا نورعلا ىهنتو

 اذنئدنلاىف هلؤر»ن 1فالاون : + ىرولار طم ن مريخ اي.الغلل مدق
 اوربلا ترن نا لبق نم مزكنمو * ىت نه دريلاهمضدق ىذلا ثنأو

 اد هبريشا | ناكحنم الون *ام هيب ثبيضقلا كلم نمتيلوو
 ادرفاهتمبنمتنك ذاىممتاكيلا+ ىذلا «تةءأمأالا وهامو

 ىدها اهمهف ىلا تناك دق لعل اولوأ * رئامآ ىف توطنا هلل رئارس

 ادلكللجاجلادسنعانءلأ تدغ +« ةيبرع ةئاف اهتفهاذا
 ادهنلا سرغلاو ءارجلا ةبقلاهل + اكامت رازن ىنبا نارت لأ
 ادرج ىغولاوةذل يؤ ادوقياذهو + ة-2 ةدايسلاب اذهل ناكو

 ىدهأىذلا ىدها شرعلا برها كل + هحوضوت أ مسرنم لك نالسبلد

 ادهملا نخأدق هللا انيلع كاذب *« امناو دايتءابحالكبخن

 ادولا كلالا هللا لوسر ىجسأ + « ابجاومّللا لارا ىرتناامو

 ادياك ءاطعلا لزج انل داعي + موقعي سابع لآ مكب
 ادسج هل نر اح هو.تقلط اف + هسيحدنءاتلل عفش ّمنأو

 اديعمهل مامغلاناك او رخفااذا + مراكم تيب لآن ممكريغل

 ادلالا قرافذا سأي لك اج أن مو 5 مدآةةالثللا ضرالا فّن سل

 ادرب هران تدغ ىت- محفكا * ةئيبخخ تناك هاربا رهانفو

 اديءالوداعمنوك نه ناك اما + هءانادعكدأ ىذلا الواو

 ادضم ةيهئئذلامءاخ تعانت + ىتلاةباغ ادغاؤفلقلو
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 او موي لك لوفقي نا «.نفت ىل ط ضف ناكها لبق ىت - ارثكس ناكؤ ى اج الا دمسأ نيد
 . هللا دش رسل مامآلاح دع لاقهلاثماذهو ليلقءرءش نم نؤدملا نكس ثاسبأ ةعب رأ

 ظ ادعو م-ولصونءمايالاثرحفاو جاده هل ااوذدج دق بابح الا كناك

 > ادعس تدءسادقو مع: تم.نادقو + اوه «افانود وعامىلا اوداعو

 ظ ادحو تئلهاسفنا اهل داعش «٠ اهتاريسغىؤ ىفدئاليفاما

 اذدقو اهرازهسافنانمددرو »+ مال مالاءاكسه نورث ةرجو

 ادءرهقال“الوكشي ىثللا نين- « اهرادبرق ىل قيل ىلا نخأ
 ١ ادقعاهديجق تيضاىدعلا الؤلن+ ع.دأ ةدمؤلذ مسج كلس لو

 ادئزلا قرخيالدئزلاراثنماكسصو + ىلتاقوشو اهب ىدهج مك ١
 ىدجةلدقم ىلا اهنمانشنفلهف + لزانمدعب وانوق ةملالسه

 اذسخ تره سناوانيت#تيقتتانا * تدباذا نيرظانالةبلازنغ
 اد_ضقاع.ف موري نمهفاهديضق2) + سراونحامرلا رح ا ترزاذا

 ادثااربالا لمتلا ىم د رانك ماهرغث نودانقلا ف ارطاباولاحو

 ادت مئانظاو ىداولا ج رعن# + تالامءاعرح موهىدوهعرخاو

 ادقحمهرودص يلفت تذغىرايعغ + اهنودوىخ ضرتسلاوتنذانو

 اذ تصخردقاىوراهفصمملا + ةرظنب عيازاىنباتءدقت

 اذرلا تافاللنوزحلاكلع لهو + ىتبحادوهءىضطام ىلع تفسأ

 اًدصاوب رقناواقوشاودءباذأ + ايذعمالا صل تيدي نأ اونا

 ادرولاردصلا قيسي نا مه رع ىمق 3 مهلاصو نمالهنم ىلاو درو ثم

 ادب مهنم دجا لنا ىبداعمكسصو * ىنمممنملذ ألناىبداحمكف

 ادنرااونابلاالبلقلاتامءارلانم+ نداش ظحاولالا ىل_ةاقامو

 ادمن اسرافاقالاموب تعرصدقو + ةقورفّدِج ىهو ليل تبع

 ادس'الا هنالزغداطصت تففطدقو +ةرجو رطإ نم سدعلا جاعم ناك
 ادرواد-ارو-أ ميرشملف + هلدسعب مامالا ماياهتلظا

 أادسقت ىروالدنانفواهفر + انر ومأ ىتاهظنأ هسبلا تحي
 اذ ظ
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 مركسال, ل مأ يفرك اثياؤفك + تدسجو انرصنإلااهزمتلول 0
 ٠ مسظعااو رد-قلا ءانسف هاي « تلصتاامرذبلاريغسمثلا ماطتول ,

 مر-حلايءاياعلا تدسصامب رو . رضماسمازعاهزع ىلاتداز ظ

 مطتلم "ىذاملا نمرحبجومب « مهعجربلاىظغيافلا نوم

 مثتلم رطفلا لالهكسص بكوكب + ىرئاز هدو تاب نم لكن م
 مزحلانء اونفتساوةنعالانع « ثينغةرويمىلع نوب

 مسالا ف دس الا ماغرءازت ك *ممبحامرلا تدفن ءليثلا لهناصل
 مرهىلا نسمي ىضفت سيلف + ةمركم رعلاراضتحا نورب موق

 مللاف ضيبلا دعب منرتاذا + تقلخ ةمغن ىلحأ ف.سلا ةمغنو

 مسوي ناسرفو نسهلمب + ةملكمسارفاعل ىف .شيدلاو
 مزخومادقم لكص نعنب رعي + ةناءادوولا فة:سالاذا
 مسعلاب حامرالا اولصن امناك + مهلصنأ لاطبالامدنم روش

 ممه الب كالما كاشاحو ىن-م «هلواحني- ىرعش ركنا ثنكدق

 مل*الاب تاوءالل هي. كص حربم + مهبوهو لذخأاصقنل نوا أيال
 مكسحلاولاشمالابل_صذواكلس + هلزايبلا ناك امسفانلاريش

 مهريغل نازخس اناا رثكحأف + كلءنم هافكت اخ نم لكّتر

 مدعل ارت وملادعب ثروب سكئلاو * همعنأ هاي ف ث رون دوحل اوذ

 ميفلان م يلعالا سفنالا كردقو + هد.هبتداجام ءرملا ةميقو

 مديمذفاهانعم تنأ ةغيدصو « اهتلجت نأ ىش ءايشال ضفلاو ا

 سوفنلا ىوهتاممبطلا دوي زي> لك اف دحاو رعاشلاو دعب نوكنيت ديصقل| ْآ
 عج هنافكيبلا اهمسانءيىاد نمدميلا ا ةاكهلوق ف ةءنغ ىف هنعوهو هش ههسدش :ةًأدرأامو

 نادوهءملا نم سفذا عق اوج را اىفاهل سل ةيعارتخاةروصهنوك بد'الاهوسىلا

 اهتدروأ فاو تاسأري_غةديدصفلا فسداف لع :ومدلاب ف حاصلا راشعأ ب

 روهثملاةرهشب رتةتالف دحاولارعاشلا ىلع ىت- لوقلا توافتنمهسيلاانرئاام فر

 اهتفلاغمر اهتقفاو: ىتلا نيناوقلا نهررقتام ىلع ء دق نط رعو كل ةرهم مكحت نك

 عجمان ىصاقلا ةقب ةقيابلا ملف ةلقانهالؤعة جرد عرسي سلوا ةفدوع وتلا



 ْش ه(*ه7©)٠

 مهأضف نود نموا فأن كل +ةردقءوارادقاسانلامظع امه

 مثنلم ريغربش ضرالاىل_عاف + هتساسلييفتلا قبطادباذا

 مسك ل كح وش موون ملف» * ل-تةرب:ئارغترغثلاةءاسق

 مغرلاوعوطلاب ا مب ذ < عبطلاف + مق لكس نطانغ كضراَناك

 ميدلاب ضرالاىورتفوله7نزالاو « ىدننيا اعلا ترغتولعا ل

 مهسنمو لاعن ءتكروب تكروب + د>[نءلا#من تأقراموافرت
 مركحال لك_!اوهترسيرسسلاو + هئزمب نوالالهلا ىف ىسقم

 .معنىلا تضقا امعن ل-ةيناو +ةفعاضمءالآىيذاللاقنا

 مذحخلامراصلاتافص ضعبءاملاو +« هترغءام ىف هةمارصودمت

 مهلا ىف ركسلا لثم دوما ىف ركلاو + هبدوجي لام ىلعءىرجلاوه
 مشحلاو طاسوالاو سانلاةياعىف + هبهاومموسةهدوجلاق 'رفم

 مك الاوناطيغلاو سرد اذشلا نيب +هعزو فورعملايداجناثرغلاو

 ىمطظ ن همام هىوترااههموحرب + أمظالعال برش لكلا هب

 ظ مسا كلذ قه هعافرظلاو + مهثىوالال ذب ىلاهيرتعي و

 ١ مرقلاحراجلاضاضةناىوهتءاذجو +ىلعةالفلازاوجاتمظنكيلا

 ْ مدياهرا ثءا تنك فد اضم #4 اهمءانم اد نمد_ءلااءاك

 معمم لكص تام#ءزرمسب و ةاكشملكت الك اشاهفافخا

 مسقنم لالا نيبو راوناا نيب هلرتشم حاضوالا صذاو مهداو

 ملل بايلملا عمنهتاف + هرفقاوحالا هدغاسرا ءوضال

 5 0 انلاؤدن ىاءتامكس .+ هعركا ليلا قلع كلواوع

 ' مدنحلاو غابرالاب مسروامتل + هترغصصلاا بم ىلوفىر

 / مهب هريسُغ اسوبع ل-.قناكو +اهمتيمرفثلا رق كلذ ءل سا

 لس ظف هتماؤناك للا نماليل ؛« هبتودم ناالارغثلا مقئيام

 3 رحى نا.ءالاو .نهالارمم-هف + قتوةفعاودازفمهنع تففع

 ' معن نم نووميامو ليقع: ىنب + اهب تك-امأك الما هللا مظعدت
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 مءزلا ىقئيالابالفلا ناستعانع + هترايز انتنغأف ايد افايح

 مدعلاب نادجولا هبشاامنانس ه«تاخمنا دوه الصوو لايت ىلصو

 مل-ةالو حدمتالف لضفريغنع + همهاوداسوي فءطااكر هدلاو

 مديإل سلا ماد دراولسف هاهفثكي هاسأب فرغدلادمهقال
 مخزلاب نابقعلا صئتةا ارسم + هنود اًناالولف كاوهفلاخ

 مقس نم هاجءافش تيار لهو :+امهمة_وامنفحيءافشاا وجرت
 مهاكسادلانودك ىوجت ناك + ثرطناف دف ايصب ىّدتو

 مرطضم لك ىف ةدئاز عرلاو + هتبابسذحن ا بص ينادي فيكو

 ماكلاب ضارعالا ماكت اك ىنرع+ .ةقثاماكي لو وصصاو وبصأ
 مسهتلاب دولا ف ىضتراالو ىلفف + ه-ةّد_ىيال ءانث بحاالو

 مهد# تاب اغرعرضقب نا +« ةمركمهأب الا تسح ىسقال

 م-هلوطب الل اعملاف مهاوظب + مهرأو مهانس لاجرلا نسح

 مدقت:م ىزفف معتمىدساقن « هبتةرثالا دصاح ىنباتغاام

 مهدصةريغ نع تءةوناو ىدنع+ مهمعنابىداسح“ الكب هلياف

 مع تاونعىلاعلا ىف ىتفيضص + :ثدنك اذا ىلضف ىل-عنووبني

 مدق ىلاقاسنمبرفادجيلاو ءادوتعقاف"الا ىفدجلا بلاطاب

 ممهلاةياقىدقاتلندقوىلوق « لماىهللازيدةلودرصن لق

 1 رك-لا متاح حدمابدالا متاحاي 5 هلئاضق ىئتدانف هنعت دع مك

 مقتسانءايلعلا ىلا قب رطلا اذه» اعدم ى.فوتلا وحن ىف داقو

 ملتسافءايلملا ةبهكس هفكو «هبنغاففرعلاتافرعهرسصقو ١
 مالا رياض نءمهريغ عدفادفو 3 ايصعهياونأ ىلع كواملا ىرت 1 ْ

 مدخحلاو دئحلاوذهمد#وازع + هبك اوه فوذ# لك هذح ْ

 مقنلاو سايلابيهملكنادهت * هبك اوم ف تاجد ص لاظت 01

 مشن ريس لاا لانم الم برو * مدن هزم كلم ل ظاوفت 1

 . .مسعتلاو ءاذثلل عبتىم هنمو «دبلىذردخ هتمياغلاككلملاو

 ص 7( 1



 شاه

 راثشالا ماع * ا اهتركسو

 ىراردو ضماوغ مولان مو *» لبهامجموملاعم لاجرلا نمو
 راد_صالاف ماوقالا لضافتو »+ مهداريا فنووبةشم سانلاو

 ىراث آىلءاوففي لفاومف . الملا قرط مهتأطوادقل ىرع

 راصنالا ىمع نمرئاصبلا معو +اورصبتساالوهيولقي اوريصب اول

 راددقالاعةاوملاول وأ. *اوكردافماركلا يساوعساله

 راصبالا ةي ْو رانمهتا ىتسح دمهريغو تاقثلا تانايخ تشفو

 راسيريبسغي ىن؟ فريال * لامي يل ادضتعاامرلو
 نيةراف ايعناو ضنيرصنايأةلودلاريصنريمالا خدمي هلوقو.

 مللا ف صولا ل ثم ضْيبلا رفنام +مستبم سارلا فرعش نم ندع

 مرا ىلا اقم ةببشلا | +. تالعامو بت هتبديش تنطظ

 رك الو ىنندالو ىفافوالو + ىاخخالو ىزحالو ىزعباشام

 مشل ف بيشلا نودسارلا فبدل اوربمةغيصريغ ىمءارضاتعاامناو
 مقأوأ تش نارسفىدنع كاوه+. اذتلحر موب ىف دل اق سفنلاب
 ! مل مومو ملف هيل ل ءئال + ال ناقفىتمالفادحو تدهف

 مه:كمريغفاصلك ىف ئشلاو .+ هرئارست غش هبلقافصامل
 1 مثتلمريسغلهزبال-مشتم*ال + م_عوءافاىندأق رغتلا ضعب

 ىلةالو ىدمر. ابش ىجربالو ماهي ف اخال ضراي ماقملا يك

 ا ا ترا ءفىك + املتلقفاعيدوت ىنتابقف

 0 مسظتنم رغثلا بابحنمؤلؤلب  +تقطتن || ارجخاهقي رنكي لول

 ا فا مثالا ديصب نمتذك ام. +. اهخفحارلاريغتنةدتولو

 ١ ارو لح + اهاهرغت ىفاهتقي ردازو

 | 06[ نوينكلا لك اوانركس. « اهساح سا فرط طال
 ٍلمبسمحلاةءاسالا هليارفغتسا + ىن-ءزانت سفن ىلو مهأالو

 7000 مرلاب جاورالا لعيفتاك انم جامرترشنأى مفيظلارفكاال

 ا" ةح ظ :

 00 + هس جم هنناو ينوه دهسح 0 ,

 مت



 اس( ةمو)* :

 ركاطلالا فطمت تاسفنملاب + مهيفرواخلا ىلع نوفطعتي
 راضنالا نعىنغتساو نمركو + هراصنا ىظلا لعج نم لكنم
 راض ربزه هطبأت الض + اهتبسعةانفلا ل ةتعا وه اذاو
 رافظالاو باننالا ىلعالا م دةعي لل هترواث ناشيللاو
 رارحلا قياضتاا لذخغا ىف #* هدعرب ناعطلا نمصالدلادرذ

 رامم دارطلاب عسقنو از 5 ماعم ءامذلاب بوث نيب ام

 راطخالا ىفراطتشالاةلالخو د نماك امي وهلا ل- ظفنوهلاو

 راسالاو راسعالا ةلاحف + هنيميو ههجو ةرساكدنتت

 راجم نهئانثا ىف قزرا ه المانأ تانركحملاوحض دميو

 ىراديواهئودىداديادبا #* ايلاغوأ ايساك ىلاعملا ىو

 رافسالاىلاتلآ تلهمأن ا +. بك اوكبابشلال مل فحالدق

 راثلا كلت ظاوشءاضلااذه + قرغم بيش ءاشحالا بهلتو

 راهزالاىلا ىو>الاهنانيف + رئاصنصغ لكولاذقلا باش
 رافن تاوذهق رفع ضن نع «* . ىدلا صرب إف بز خم هيشلاو

 رافع: باضخابتيءأداوسو + اهبولق داوس تلعجول ٌدوتو
 راوطالا ف تدنل!فالتخا فيك + : تأردقف هنعت اظل ار فئنال
 رارشالاة إو بابسشل!لظ . + ةلهو لوا ناعشقني نايدش

 رادغلا نئانلابابشلا لظ »* اذرحوفولا بيشلا اذبدال
 ىراطوا تضقن ادق ىضقنا اذاف «هقورو باب ثلاايندلا نم ىرطو:
 راصقب هال آ الو  ىدنع-:+  هتائسح انو هتف اص ترصق

 راثك الا ىفرقفلا لك رقفلاو :+ .ىبغانددزا اك اهدادزت

 راغ وأ ثراو وأ ثداح ىف + اعئاضفلخدازلا قوفدازام
 راغو”الا نموه رود _صتنمؤ: + ام ل ىدناسمحر ال ىلا

 رآث ل مسه ول_قو ةنح فا + ممتويعف ىلهللا عينصاورظنتا

 ران ه »و تءقربافاكف « ىلئ اضف مك ت مردق نبذل 3
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 رايمسالا عطاف 00 «ىدرلابابسا ك :ةاعدآتابه

 راجمملا ىف كولاو اهتغابف « ةياغا يراك ت د رجدغلو

 يرامضأ ف تنافتكساذاو «ىقاعنم لوا تناف تقطن اذا

 ىراولا داتزلاراسدلا نم ىف: « ام لئماراثءاسربلا نم قفا

 راوج ىهوتاربعلا فكفكاو +مذعاوص ىهوثارفزلا ضفأو

 يراوتم هئيصاعناو ىروا «هتعواط نات زملارانساهشو

 رارشب تمي رافريصتلا ساغ #* اعرلو ىمالا نارين فك او

 راع كنافهب تفجضلا اذاو + هت امعىئ شي ءايرلا بوث

 راغشاالب تبيع ترّوصمأ ءاهنيبدعابت أن وفجترصق

 رارغؤخونيعلا ضامغادنغ +جهرارغّتاك ىتدىركلا نجح

 رابيتلا نم قافحا نيباه !مياعطل ةدقرترازتساولو

 رابصنالا ملت نوتييو « تيت ىهو تلا ىلايللا ىبحا

 راقلاك ةمخ فرفرءوضلاب + هفك كترتووصلا ثزأر ىتح

 راوتلا ىل_عاغاف اغط ليش ب هن'اكمومفلا رغدق صلاو

 رافشو ل-ةاوعزاعفانم +ةيتفكن ودضاخ عنمت تنكو ل

 راميغ هاهساونبفاونثنا مث. + مدنماضرانضرالا ىتءوفاوحدو

 راخ فكأ اهدمامطخ اهثسح عوردلا اوسلاذاموق

 ظ راطخلاانقلاضوغاماوئءط + اهلوطفممامعا اوعرشاول

 راوكآلاو كانه جورسلانيب . + اوحوارو ىطا ىلا دايجلا اومن

 رافق بارس مهلصتأدوغو »+ مهعوردبابعا وامام اكو

 رارقءام غاضفديدحلاءام + هزعغسناوسلاعتصانم اكو

 راويملا عسضو+مىف هبابحي + ةقلح لصوملك مك-افادرز

 راجءام بايع اوعتقتو + قماحءامنوتجاولب رستق

 . راشرالاينيدت نسل دس'الاو +مهدازنورثؤي نكلودسا

 رامقالابت الاهل نيزك + مههوجر ندعي ىداقلا نيزك



 3 هه )6 :

 رارق راذن ايندلا هذهام « زاجةي ريل ىف ةينمامكتح ٠
 '  رايخالا مارب ىرب تح *« .اريفعابف ناسثالاىريانم#
 . زادك الاوراذقالا نماوذؤص + اهدي رتتناوزدكى بع تعط
 رائةوذس>ءاملاىفسلطتم *« اهعابطّدض مايالا للكفو
 راهريس غش ىل_ءاجرلا ىنبت * امئاف ليما توتجراذاو
 راسلا خام سيتببهرملاو. + ةسظقي ةينملاو مول شعلاف
 راقسالا نمرفس«-كراسعأ اناالاع مكبر اماوضةاف
 زاوغ' ندهناف ٌدرتست نأ. «اوردابو بابا ل _تاوضك ازثو

 راوبي انبام مدميو ىتسه م. نإ ضغيو ىنلاب عدضيرهتلاف
 رارحالا ةوادعنامزلا اخ #ماملاسهثص .رسناونامزلا سول

 رام الا ةيال-طل هتددسعا ' + تنور ىذ مراصب ترتوىنا
 راد_-فملا ةدمزا,ةداقنم * تبأوأ كلذ تيضر نا سفغلاو

 راث "الاب ١ تدنثا طبعي مل .* هناولو هرثأب هديلع ئبسنأ ْ
 راصمالا بك اوكرمعثلا ذكو هب ءرعرصق [ناك امابكوك اي
 رارص تقول لهمب مواردب * ردسي ل ىضم مايل السهو
 رادبالا ةنظم لبقهادف مهناوأ لبق هياع فو ا لع

 رافشالا نمتلتسالة ماك + .هتادلو هبا رتآأنملتسداو '
 رارسالا ندم رف هسْؤط ىف 8 هنااكوهربسق ىسلفن اكف

 راغص ريغ ىهواراغص ىرخأ . اهل ولع ىف رك اوكعلا نا راظنلل صدهشلا لعضو دبي . « معقم برقا رغص طببتعي نا
 رائتالا ىف لكل اف ىتفلا ضعب . ىندم ا ذ اف هضعب ىزهملادلو
 رادمءالأ تك رتني>تقفو .* هلارذتعم لوقأ ُحهيكبا
 . ىراوجو ءراوجْنيب نانتش * هب ررواجو ٌقادعا ترواج
 'رابشالا ةسمالا كات دعب نم < ةفشب رقابرغلاو حن قرشلا»و ئرانههيف تعمد ىدرلاالوا«عضومب تناول داميوكشا
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 ,+(مرهدل»
 نوزخنطوهسندكسسر نتف ٠ اهناةنثملا كمي زءدّرج
 نيبستاهدودو بشت: ران + اهرارشوريستسم اهثاغبف
 نومهشملا .هكلاف افكت رحب « اممت:همدقواينرلاامناكو
 نيفصابهدسنع ىينيهاوعش ٠ اهنشونواث؟فوغصلامراو
 نيم ىدتامب وهو كالوم و هنا كمع لبمحي كيدي ددشاو
 نو رقماهعولسطب هلابقا + ةرودئمةيارب يلع علطأو
 نوسهب هومتربد اذا ايطخ « مكءاروّئاديصلا كولملا نبأ
 نومأملا هسيغبلهسنمليداف + هقيقشنيمالاناخاذلبقنع

 نيسسهم :انقلاراوةديعلاو + مكري رمرقم ىلع ديبعلا بلغ

 نوديرفا نيافمانالا لكسح ٠» اهؤالب مع كاصملا ةلوج ىه
 نوضوم اسهدقسن ةي رباسلاو + ىظلا هفنكي مزعل اباهل ضهناف

 نب ردى هو بلغلا باقرلارذت + ةفدصع بضاوقلاب ماع صعاو

 نويد تارتسلا نا مسهئارتب 5 مهزحاواعاصعاصلاب مولي أك

 نوذف لاجرلا ىوهو ىثاكسرب + .مكوحن الام ىأرلاو ىوحلانا
 نوه طسوتلاف طفوتلا ىنا' + ىتيح«والعلا تاي اهنيفبأ

 نيديسنقب ىملالا نظوانظ « .هتلماا,كيفكرد'الل.اف
 نمفرءتلهعط اقموهعلاطمىفلمأتلا كيءدتسيوهبفرظنلا لديعتس رعشلا اذه
 هتفزحز وتاكس:لاىلا هيف دصق رعاشلا دحت ال كن اف هغالبلا نم هتبترولءنا كسه نبا

 بيك رتسلا مكعحم ظنالاريخمرعشلا نوكي نأ دصقاهغاو نيزخ أنما لاحوه كت انسحاب

 اهوهلوصق قو دج نكسمو هيناع.ةعص عسمهداشن |ىفناسالا فقو الةسالملاردحم

 | | يببابجالا نمت. ةفلاحتم نيب هعجبروك ذمارئزولا غارت ا نم نوكي ن اداكي

 لأى رخأتم نه ىوسوملا قو:ءمنيدلا باهشعسوتو كلذ ىف هءباتدقو مهنمتايتفلا

 هتديصق ىابتلا نسملا ىنأ ارعش نمو كلذ نمواخيال هرخآ ى ا هلوا نم هلزغرثك افةداجالا

 |. ادباجأو ا ريغصاهلو أى ىف ريىاااها وساهغلي مل ةباغاهباب ىفةغلاب ال ةديرفلا

 هذه ىهو هب دسأجو هنامزوكشد و هلضغب اهرخآف رذقغيو



 0 ة(هوم)ع

 نير قدوعسلا دعس هرمق « هناكوهوعقنلا هنعب امني

 نوفدص فوفصلا فةيجوءالاو + .عماول باملا ىف ةيفرشملاو
 نيموهو توقايلاو ّرالاب «* ةفوفكمة|ظمو كن هيلعو
 نيبت ضاي راى قئاقشلارهز * ايهئتاكيفافذلا ءارسءادوش

 نيبم مالا ركتعا اذارون + الس مث نع سمئااّدرت تعفر

 نوحدم اتت رخآو سف + اهةوف نءاهئافنتكي ناسوت

 نيدلأ رعو اينالاهبتءاض + اذواين الات ءاذل كالتروتبف
 نوكي ثيح رادىفأ نوكيو #* هسدان ةباؤذ ىلعرودكلذ

 نب ريسج هحاةب هلظي و + هباكرتةديصلا كولملا ىثمت

 نيزيواهد _كيراضنلا لج »+ اهدوؤي باقرلا ةلةثءدرجلاو

 نوفشو اهتاياغ ىلا قبس + ىوتدافرظاونلا|هرفاوح تقبس
 نيكئاهكحهارحنا نؤاردسلا مسقالزيتباغلا ىارتالول

 نونظو ني.عأ اهتاتعيل « اسهناواقوربلااهمشي ناكدق
 نوومضفم هقبسف ناشهرلامو قرحاذ ا نانفلا شام لكن م

 نونف يضف ارصلا بكري وأ ملدجاف يشالادوطلا عرفي نا

 نو راهدإ_ هأن مهري زوف * هلال_برزأهللادسشهيخأب

 نينصضرارغلاو باضدوعلاف * امهنعشداوملاتث دن دق ناغذق

 نيتمئانقلا قد صا. هالكف + ادناستوادعلا مغر ىل_عاعمج

 ثود ةنربلا لكح هءاروو + هنود ىل- هااو ىلا قيس

 نيوكتلا نوكوءاضقلاىنذق + هلال ىذلا كلملا اهيأاب
 نثوثمو ى روأال ةايح امسهف + هطخمم ىدربو ىت هتاض م

 نيم وهوصللا ىصضاوعار + هلامو عيطقلا ىفةلاوؤذ تثاع
 نوتفاا هب مسييأرنمل * ةباصءعاعثلاكلا|عزانتو

 نوراق الو ةكلع نينرقسااوذ ىلبق نم نكي حلاها وبهانتو .

 َ- نوب ز قاطتال برحو ثعمس + ةباضعو ةيار ضرأ لكبف 0
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 نو زملا كبلذ كءمد نوزذع + ىرتسمب انيكتسسم كلام مويلاف

 نونج عاطتسالام بالطو »+ بلاطه ز وءأوهوىول_ ىقبت

 ني-_هرءادد,تيسكحص ا ؛لك + ىرهقاومال_ ا ىفك اهتبجاف

 نيمق عسيجلا قب رفتبنيسب ٠ اعضومدلمتلل ىددنع قبل

 نوطب رافسلا اميّرضا ام و اهررهظلامسعلا ترثأدقلو

 نو' فرح "لكف نقءال-شثا هتق "رعو نوموحل بوه ىف

 نوكس ندهج دقو ن متاك رس + اسغاك لالكلاديق ف نفسر
 نورح ضيمولاو اهيلا تسق « اذا ةفسارمي رلاوىرتدسقلو
 نورقمالظلاو ىزاد-ااج وع 3 مس> اقف حو لللاواهجناكو

 نيك عولضلا ىف م_هوممه + ةفونت لكح طاين نوب كري
 نوعلا بوطخلا اهبيشارذع « ةمزعومومهلااهرواعت مده
 نيفس ثال_مكاصالةلاالا ٠ هلاخ عامزلا ر<بىتط اذاو

 نوصح نلج نإ نهر وهظف « هلهأب فوسعلان طولا ائاذاو
 نيبو صضاو دسسخ عيصال +ئريوأ ىجايدلا ءاشحا نطبخي

 نيسعءءءامسلابرهل كلم  »ىعح ىلا نهدحا سم تبل سدقأو

 نومهم هباب خنااةسج * ىذلا هرئاط نوممادوعسم

 اونيدوزيملاعلاباقراوكلم د.ىل' الا نيطالسلا نبا كولملا كلم

 نيصلاو مهليخ طبيمدنلاو + نهحامرديعصلاوةةريباوزكر

 نوجحدو قراوب جامملا تحت جايظلاوةئسالاوةنءالا اوكلم

 ' نيسطمدآو لبتقءرهدلاو رباك نءارباكث روت دح
 . نيصح هائفلاو علتادجملاو « عينممٍبانجلاو ٍسعق أعلاف

 2 نيئج وهو كللاهيلاابصو + اعفايربانملاهتوعدب تفغش
 نيحتبمب ةافبءال هيدن انك + ىدنلاقدغودوحين املا قرش

 نيكحدمتااو رصنلاهيلاىوأب + هنيملالظ فيوأم كلل

 ظ نيسستو ءامدلا,قرشي و الغ + انقلاد انت نيح لئامثلا برط
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 يا
 الدق أودع رك امىناأ طورعش + 1 هيلباقق

 الفنتموأ تنك ضرف 3 ”اصو + | ر-طغمكلال-ءلا تاندح قىرخاب

 ال-قتملا كءموصع زئاوكباوث + قتلا ىلع سدلاوريلاب ارطغم نكو

 ال-_بلسم ءامؤ_هلاو ةريسنم *« اقئالف لابجلا مص ى رتنا ىلا

 ال_كف!الو مالظلا ىنشالف انيلع * كام تسلو ميسم ىل-عفااماذا

 ةناك-لاولعول ملا ةلالج ىف ةقيطل أهذه ءارعريهاثم نم مهرك ذ قيس نع ىتمضاي
 ري زولاوهرهش لا. ثم ىذم دقو ىلا دل ديعس نب ث راما س ارفوباريمالا ةداجالا مامت

 ريالف ىتاهتل اد نب ىلع نسملاوبأو ةروهسشملا مقل ةيمال اص ىارغطلا نيدلا ديوث
 نبدوعسم عفلاابا حد +هلوةروك كالاريزولارعش نفةدئافلا ماتالاهرعش ليث

 ةيسابعلا ةلودلا ةوقمايأم عل | نم كولا ناكو نينموأللاريمأ ميسقب بقل ا قوجلسلا :ه

 ناك ةلودلا تفعضو مهلا ةنطلس ص[ ى وق اسإف نينمؤااريما ىلوه مهمدحاولا ١

 مهئارزو ضعب فارغطلناكو نينمثا ريما يسق مهنمدحاولا

 نينأ ل_يصالا ايصل ىسقنتو * نيسنح ضيمولا علىلا ىرظن

 نوسيع ماهسلاو لئابحلا نا + ىجلاةلزانل بق ملغأ تنك ام

 نوصغو ةل_هأ نه ءاروو + مهحامر بابقلاباوناباوركر

 نيرع سا:كلافةلكالات م + ةمعرص مدأو ةمحم داسآ

 نوتهيايرلا لض+هقوذع + افهدقوض.مولانومدداوضمو ٠

 نوجيئاصس تيعندقفالضأ » مسمي بارغلا بعت نكيالا '
 نوت تيدحلا قرتسموىضطوف م م-هلاحر نيبنيبلاىوحضواوتاب '

 نيعلا هابظلاو رز الاروص «*« مهجودحوش>و ارصماولمحتو
 ' نونكم واول ىئاك رلا جوه * اهرمع جودا فادصاءاروو 2
 نوكسم لزغم عسلاضال نيب + مهل مهعونرتوقا ىل'الانا ٠
 ني طق دوعب نأ عبرر وشاف * اهنيطق دوعبم-هءول ركرشن 1

 نوفج دودخلاغيبصد_ةوار» +« ةسلم "ىلع َ
 نيات داك_:ال كراق ةاصحو + ثدا حل عارتالةةدهع تلا ,

 لع 7 ةقارمأ
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 الصغم ناك ٍتقيطام ةيهيوإ «ب ةهواي ايرهاطأب ار تءك<-و

 الوقث اهرعتسا ىلةنيس + هتلعاد قدصلا ىنم كاضراف

 البسجوتو ىناج ابهنم عّورت «٠ اهقورطنم ةمع ىنتأجاف ناف
 الم الاقتعاو ىركذب فانأ «+ افرشءاس-ناكتج نكلاو تسح
 الزءم سانلانمابوكنمتنكدفل ٠ ةليل سيح ةبكسصن موق ٌدعنل

 الفغموا هاب ه:عت يك دقو + يفرتماقملا اذ هىلببشو

 الزتتو اطبهم هيلا يتبتف ٠» ةزهركهاوكلا هانت ناكم

 البق كارثىفاو وأ كضرال ٠ ادجاسرخول سمثلا زينو

 اليذم"لعارورجمّ كل بسحدع + 0 ىلا ةضايوث هبّيسبا

 الصوت ىفنرحامىلا ىهركحب « هنا ةياعسلا رج نم ملعيسسسس

 الظنحواباص هتنجأ نرمثتسا ىتم و ةيدوىف ىبضي رعتلا سرغ دقا
 الفغأ ناكحولدو قابمذلا نم + مسد يسسنا! ضرع تمسواذا

 الضفتملا معنملا تاكو ترفو * هيعس لد _بسنءباحايقش ناكف

 الؤباو معا تناكراشيغلا ىه + ةنس كبيس تاداعنم ةفوقأ
 الاقتفهءاج نمثالقو + ةترقحدق فرشملاون نم كف

 الختواهجارخافرذعت « اهضعب رحخلا لثسيول ةفر اعو

 الل الاجل اهنمىلرفوت ٠ فرش صاب ىممخ انعم نكو

 الزومتنكنمتنمسأ نمردجاف# ىتلخو ريسكلا ىهاج نم ربو
 الحامو هافشلا فهنمباطامل + نماض كديعرعشءازجح ىثو

 الخاذا ىلقو تباطاذا ىدغنب م اهضورأت اح لاصلا تايقابلان م

 ا مت انتوا ناجم ءاعد ه العاريداللا اع ئاولس
 الديختو اهئات اهف لفرت + ةسل ينم ديعلا توسك اماذا

 السوتم اعفشتسم اهتمرحم + ايادم كلان ىجارلا ديدمو

 ' الوطأوارممايالاى دم كيلع + اهب دئاع هنأ اهنع رشي
 ' الضفم مالا لمح نمتتك ا « ةلسيضف هلالا هاطعأمويلا وه

 لباق ظ
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 ' الضيف كائاعواهونظو ث 0 م 1
 ناو" ةوكدلا ' تقدر لو مبلعالا ىأرلا نعضنوي-ذ 1

 الّد_ي اليتقوأ مشب ذولي + ادرشم اديرطامامجب لئاسف
 الزنم نشخاو امابا ثيحناو + ةقئدغنأ كاداع نم لازالف

 اليجاوالوس ضرالا ئوحتىنفاوخ + اهبل- كءوءاوثاي ارلا ثلازالو
 الثمك طاسب ىزخأ ىيلعاماق . + اهدوسو كولا ضربىرت ناىلا

 الصعىفأ ىلع مدخن ىف لتؤت + (اكهردا كيم نم تغلبو .

 المكيو ممتسي ىتح كءايض ٠ اسباف نالا علاطلاو (هعدق

 اليقتو اثدحا اهف كبسش + رصانت فيسءاذءالا ىلعاناكو

 اليشم ناك اذا امادقا صِمنْأو + ائاج عنمأ ماغرضلاو كاَدشو

 الصنم عيطتوايندلاىلا اريرط + الصنم فه رتدالوالاب ترثكسسو

 الوا ناكسرخآ ممم مافاذا + م-وعورفب ةر وصنم م-طوصا

 لات نااهذاصخسا ىل_عديعب « ةءذساسهأس اسنلا باقرف يكل ٠
 اليذو اب هللا نتد ةرصنو * مفكحا|نبب قز رلآ اذهتافم

 ال غاذاالادجلانورتشتالو + تلغاذا الا برحلا نودوشتاف

 التي حلاو سمالاب اهب تيلب + ةصقكح كولا كوماي فرعتأ
 الث_هت كولملا باونأ ىرعشو »+ اففعتراتلاب ىونق دبا

 الذ ست أنأوىذوأناةفاخم « ىدحوت اضتهاوالضؤ ىلظو
 الست هالامتزح ىلارعشتو + ىتعو» ٌكدنءسانلاعاعر * ىبعلا

 الوم ناو ىنعي نأ ىلا « ىرثىذلا تنأوىئراقفاب ىرغي و

 الوذلك اليلقالاهب تمركص + ةسبش كلتريغامامكحاو

 الرعأو ىلعا تنكسروجي : لع + ايذزاك كءاؤ ىعاسلا ىساملو
 الدمدحو ايرث ٌدرلا هتمقلاف + هب .ه.فذاّاف روزب كاما

 الهتت نا ىتحلا كارأ نكحلو + اهيا كلابلاج اهيف عرست
 الةأتو ىبصق ىف ارظن الو + ىتءارب قدصلافشكح ىلأت رف
 القثأ ةلدنع دحملانازوناكف + العلاف كدحملاملاركذبشنزو ٠
 ا لا
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 الخدم رشا|ىلااموياودجو ىتم « هنودصريىذهاريشلا ىلع جولو
 الم يمن اعوج تابوأ ادسح اوم و هوب دازّيعما دنعاوأراماذا

 السسحرانا عيطساناىننف + حسفتو ب هذم مهنع ضرالا فو
 لللستن ا اهئاطعا ىلع فانا + بذاودىءارو نهنكسلو هأ

 القعمواذال بم مهنماهلعجاف + العلا ل_لق نم لام” الا ىنقلعتو
 البسمساو ماضأنأدا صو ىبغ 5 هماوق نباو نبدلا نكر ردنع معن

 الةبمرضخا ٍتدجلاّدري عز ٠ اهؤامرطقي ءاضيبلا هديفو
 العاو رود بتسبلا ىزخا هقارششاب + يوتممالسسلارادن ء رصقلابو

 الفلا ال مهاهءوضرؤن بك اوك + هنيبجقوف كلما تازوخ ىرت
 اللب هته اهءاناناوا ىبسحو + ارفتمابطاق سوفنلا تيمي

 الضفتلا ماثءاضغالا ل ك_سناو .+ هفووس مام ءامعلارفك اذا

 الهسترنأءادعالازمغم ىلسع + هزعلد_.هد ىلوملا ىلع بيرق

 ال_يةمو ما ىنضمامبهناو + اتيثتمهمكحح ىطعأ نماذا

 الد مرومالا ميوقتبايلم م اهرمأربدفايئدلا ةزوحىوح

 المعتالةيغر بولقا!هسبلا + تلبقأودالبلا قانءاهتعاطأ

 الزثوادوعص ىضاملاو أ لسع * تف ّءهت ىت>را دفالا هلت نادو

 الغم عبتي لابقالا نمام انها + الفتح دفناءادعالا بلطاذا
 ,الزعا براح عورلاموي ءاشولف + هدب_ج جرلاو فيسسل | ناكمدافك

 الفكحتو اهرارق_ساب نمضت * هدسنع رضنلاىف هلل ةداع مكو

 الزلزتنا ماذقالا تداكسدقو ٠ هكلم تببثتب تماق ةيآ نمو

 السرم كاننظ ىتح اهزهمو + اهلضغب نيلودلالالج ترهطظ
 الصم لجأ شانلاناوكياع + ةريسلصأضرالان اهلا ىأر

 التنتم هوحن ابنم هيلا « اهلك كرومأف وات كناو
 الثومو بوطخلا ف امنم كاطعأو + ةجرفدئادشلا قيضىف كالواف

 0 الصقتتاع شييو كامعنل « طماغشلام قرزم ىنآمكحو
 1 اليغوت ىتح وفعلاب هترظناف * هن وذىدامت نءارارص توفع

 سمالانو
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 ا لا الزغ نيب :

 هصاخل نيل كلملا كلؤهسيفزنكب رثع هنأ هيلع ىرتفاو هتيحان كلم دنع عاس هب عش هنأ .
 ىنقحت مثِز ونكلان مسالا ددعام كواملا ذخأ نمنامزلا بلان ىف ةداعل | هيترحاك هنم 1

 رطقل اديعب ةقنهتاهنمضو اهأشن افدربل داعو هقلطاؤ ةي اعسلا بذك كلا | دمع ١

 ال < ًافاهلا ىقاولا ل قتدقل + الصنتو ةرذ_ءاهاوشوامأ ' ا

 اللق ءاشوأو تباتراف رثكحو * هد>زواعت نك هدهح ىس ٍ

 البقتلالا'لاقامهنأ ىلسع ٠ تملتنكلولبقت زف لاقو ٠
 الب ههناىوه نع ىلث٠مذلا هل + ىأرلوذتولس ىف اه>راطف

 ال_ةثم جئاوعلل اب ناكعد ناو ري ىحناوج نعاهب-اعوظ ضفنأأ

 الوأ ناكس ئوهلادعاذامثلاو *« هدهعبىفولا بلقلاو هّنبا ىنأ

 المسق اداب ست مل ناو ةانأ  ةقيوسموبئاوجت ىاضأبا |
 الك أبئارتلالوقصم ناكناو هاهلثمىظلااموىداولا ةيبظالم .
 اليمتي ..نانابلا ندغ تالعو مىدلاعدصيناردبلا ترمأ تنأأ

 اللهم عادولا نط ىنشاع ىل

 البتةيلالان آ ادلا عمتجا امو *ىوجلاو عمدلا ةةرحهيلع تعجب

 اليالريصابلقلانا باقلا ىلبع «ىمألاةفلك ىلجاو ىنيعى ىه

 التو اهباهيبشت عسسنقاف ءامنوبدعبلاوسمثلاهجوكلارا
 اللعت الا هايهصلا برشأ اذ و اكس كباضرنمايذعرك ذأو
 السغامو ىنم زعام هل صيخر ه هنا ةيكحلاملا بحل ًاينه
 الهكسعتام اهب-ىئانو ثدثو + .تببشوادسياوا رغاهمتةلعت.

 الد_يتينا لاديالادجو ناو + هلاهىباقنسللاىناهدحوو

 الجاو تايثانلاّىف هربسصاو 3 افج نس ريأ ام ىبلق هللا ير " ظ

 الوخب نا تالاحلا ىلسبع ليلق « هناف قي دصلل ىذوعمركسصأو 1 ْ ١

 السيدي و نم انالسهت محازا * ىنناف "لمع ىابأ 6 0

 التخاورخأاوناكاونمؤتسا اذا ٠ مهنيب ةداوهالن امن هآو ل

 ظ الضعاو ىهدأءادلا ناك ط ىتم 7 هل ضفو دعوا قافن قيدصا 1

 0 ةعاس هةقونيبلا مو: تمرحو



»)6000(+ 
 .مقسلانمال باعد سنع قيم + اذباىل قي لذا كد وعش بلف

 ١ ملالا نسم واخ هنا اوردامو +: هلؤئمتلقلا دمت نموت
 مالدق نم د سه ءاءالونوسنأمل *«+ تفلس ىتتلاىلاءا "ل سعاودر
 ملمالسل!تعطسأنافىوحلاقذ + :«-تمالسسم ىدهلامال| لوغأ

 مضخلاو ص منخل نيب نيسعلا فقوتست «. نإ طاط سنالا ءابظ سم ةيبظو
 مزهلافديصلات ءدتباواهتدصا + ةمخماست يبل اءانفب اهئاول
 أ مولي نءمانىذلاىل عع « رذ-الو ىقرالب امن «تردنق

 مدقولا عرفنم قوشلاانفلي + قتوىوهىوث ىف ن يعج انتب

 مدللاو طي رلالوضف سدئكلا ىلع + انبذابت ىريغلاكعي رلاكنيمأو

 مضأىل_ءازات#قربلا انمضي + ةنواآو انايجأ ب يطلا ان ىثب

 مما نم جاد ف مثالا عمق اوم 9 ى مضوي رغئلا كاذق زاب تابو

 مثلا تكل حئرلاو اهءافولا لسسع + ىديب اهتعيابةفعاننب و
 مكاو لاضلانيب رسقغلا تور 3 تيمين د ةوانيدربلطلاعساوب

 لع ىل_ءروفصع ملكت ىتسح '« ةلفاغ ىهو اهنع حصلا مك أو
 مركحلاو بيغلاءارونافعلاريغ + هسقلعتاماي وث ضفن أت مقف

 ممفلا نءنابضقيريشبافكس» #* انبعادولادجد_ةو ىنتسملاو
 مذرلا ل تاولا تاننبانلا ىرأ * هبتاذ عامارفث ىنتمأاو

 مسهتلا نمةعباننطاوبىفو + انرهاوظ تباردسقواندنثنا مث
 مثأنمىنحلا تويدبةبفقوو * ةيناث ل مراا,ةملا ذباب

 ىمقب اهدرب ىلقرحىلعىدعي * ةدراب كيف نملسهناذبحو
 '  مكخح ىلا انيضاقت تنبأ ناو + هبىأ هيضقت نافكيلعند

 ١ قد مانألا نودهتلذب دذسو ٠ اهتفي زبوط لس اينم تبحي

 متس ىذبانايل تيكحبالا + مهيد معي ىلادللا ىنةفعسام
 مدا انءايأىوسهتركذالا 0ىوهنامزلا ف ىداذدهساالو

 مح هريه قطربال ىبدلق ناف + مسه د سعب لاديالا ىلنيلطتال

 ةغالبل ا نما متئر ةعقرلاهكواس ىلا بد" الاوعدب ةقي راع كالسدقو راهم ر عش نمو
> 



 «ه20+
 نا هيلععلطر نههتراشاةسعب وهتقدتدشب بلطي ىلا هتهللا حرا ذهن انننبا رش

 ىضرلا دم في رشلار عش نموالصفال_صنواتيب ا:دد هضارغأ مهغتو هلق عت ىف ثبات

 فنكنلف ةريبكلا بتكلارادبدوجوم هناويدوا ذجريثكهيلعهيبنتلا ىنبساك هرعش
 تلعدقفهتءارق ءاغيتسا تدرا تافهيقاب ئلعهبل دم مياجذومنا نوكيام داري ابهر عش نا
 17 :ةيهارغلاةقي رطلاب ىممت هيفهتقي زطو ضددتلا ىف وق هناكم

 كاغْم بلقلانا مويلاك وبل ٠ اهلثاهتىف ىعرت نابلا ةسيبظاي
 ىك الاعمدمالا كلن ورب سلو «  هب راشا لوم بم كدنع ءاملا

 كاب رب اهاتفرع داقرلادسعب «٠ ةئارروغلا حاب رنما:] تبه

 ٌكاركذي امالعت لاحرلا ىلع + برطانز سهاماذا انننئنامث
 امم تدعبادسقل قارعلاب نم + لس ىذب هيءاروباصأ مهس

 ىك ادا لضفلا ناكو ءاقللا مون + حلم نم مجرلا فام كل_ظادلم تنكح ا

 ىكك ال_ةةءاممانم كسنعىوطامب + انريسؤم عرسملاموي كفر طْناك '
 كءاالحاو ىلق ىف ك"مأاه + هلمارغلاوىبلقل معنلاتنا '
 كاف اهتغلب دس ةلسقرلاالول +ماهركذات سك قوش لئاسرىدغع '

 كلانمع "ىبسع ا امبرقان + هبتيقوام ىدنع كيعلدعو 3 ظ

 كايحو اهاي-ومامسغلا نم +« ثب رشامفيخلاىلايلو ىنم قس ٠
 ىكساشااو وكلا عم#و انم « هلطامو نيدئىذلك ىئليذا ْ

 . كالا بلقلامب رغم سوف ناكام «ءانلحرانيبوطعيبرسلا ادغاملا
 اوهيباقلانانيعلا ملبس عانم «ىوه اوس غفت ملنيعلا كب تماف

 كايانث ابف تسغةفطنو + اكلكيفبترمةمفناذسبحاي ١
 كاياطم هيف تدحخو ىرث ىلع + لةتعمسك رلاو ةففواذبحو

 ىكحارشا تلفا ايبربستلا موب * ىددعنمءادوسلا هللا تناكول
 هوقو :

 ملا ندم لاطه كنامز سس # ةسيناثن ذعالأ عغسل |ةل ل

 ممن نمو لاس نملاملا تاركا «هتلذب ىدغيول شعلا رم رضام

 مدنا ةرفزالا مويلا لوف * اهبترفظتانابلكنمضقألا



 ظ ”/ ه4 مى

 ديمماهبلانيبنمبثذلاكب +٠ اهؤاعر رمي ثمان انغ ايف
 دب ربو هض# ى همي لمهرلاىلا 35 مساجن طب نم مار آلا عت سم ىئذ

 ليس ةلازغلا عامل زاغي 3 ةعدقو ني:طوغلاب ىدر' الو

 دب رينيلهنملا نيبو كيلع « هلدتفوس مي رلانظأ ىناف
 دبى :رهمسلا لثمذل آو + اه-|ضوافدد» نعاهعداعو

 دورت وس ش>ولاراؤنناف + ةر2:كالابدبصناوالنماطت
 دوعت-س اهنا ىنظريك اف + هماظن لحدقعلاو تدرشناو

 ديد>ديدءلا ضعول كزعي + هنظأ عسب طاطسغلاب كل رصو

 دوق لطابالا بق ا.متباغل «+تدئثرو يدنا ساكتلطعنأ

 ديم عينصالاب ف قريلف + اهئاواغف ضحلا بغ عرسأو
 ديعسلاه سهلت ملامملناو +« اهءاقلثي دل اول ىف تينت

 1 ديرطدارطلا مون اههلقانه + ةيسراف ةنجارلع ّنآأو

 ديدجتاثداحلا «ةةلخادقو * هناكنيترفشلا قيقرلكو

 دوعر اهعقواماو كيلع * قراوبف اهءملامآ قئاقع

 دي لال ادوبعمسانلا ىلع + رهاق محا | برض اهدوعي

 عء ةظفاحملاب رتغفا مث كلذرث أب ءافقوةع زعو سأن اذ هنوكو ةديصقلا علطم فرخفا

 اذ ىف غ-لابو ءلومو هلوق فبد رقلاوأب حاصلا ناك ايفيك ةبارقلاوأ ة-بعلا ةيسن

 اًقحا هيلع ىنبيارذع نوكر ااهملسي هسغن باطخ ىلا داع مث هيهذمرب رقث هنف نسحاو

 رسيم ونا اوهورخآامولعم هيلع فطعو لعت تاقوهلوق فبي رقلاوأ بحاصلا بويع

 كلذ ىلع كردتسا و اميد_ةسانلافتلازاممهديراكم كا رشاو مهلم> ىأ لاجرلا

 ظ > هلوق ىف لح ىنعم نهضورومالا فشكو ليدلا كل: لازا هحو د#ناب حدا صادم

 :دملا ف لسرتسا مثاذك ىف هبعت نالف ىلع تعيض مسلوق لم عيض ىنعءرهدلا ىلع

 ,هرحو حودمملا عئاقوىلا اريشمةيضاملا ئازعل اوةسيلاعلا مما ىوذ كولم ا, قالا

 رارطخ تحتاهنوكوةسايسلاةءادرب رصك تاهخللا ضعب زك ذىلاالئام هتك-لمةعسو
 اتضراعم ىلا ضرعتلا كرتنةهصنلاو يذل اراه رك سعىل !جوب واببلا تفتاي
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 ديقسعو هسفن نمعبش هل + مئمثغلكنارتفلانمسحا

 دورو نوهركنامىل-ع موعش + ممصهوهو ءادءالاههنهتي
 دولدخ نامزلا ىف مالغل لهو « هسفنب ءانثلا بح قرطاب# ١

 دورششعاربلا بوناكحبزأ * رفانوهو هشدط ىرادأىلومو
 ديلحو مزاحالا موقلا نم + اهغي.سامةصفهفمدناك |

 دوذأو كايؤج نع عفداو + هئيعتسال مصخل ا ىلع نيعي

 ديروو هنود رت ضرمت « هوت لسءب مرلاتناراماذا

 دوس>واسهاهأ نم شاك ال « ةليضف لك نأ ملعت تاقو

 دوؤواهركجمداع ثراوثت + ةمدقلاجرلاسيماؤ' نأو
 دوقع هيف سدل ىتحرهدلا ىلع ه٠ اهلح مولا هللا جان نكسسأو

 دو ربنيترطلا ىئثاوح يقر « .ىقنوم شععلاو تاذالار ع ىتف
 . قيلووهو ب .شلاهالعناىلا + هسفن رومالا تاءودب ىداقو
 ديعو وابني دعو. قرصت .+ ةيدضع ة:[فموب لكنا '

 دوفو مومهال انف لزنتو + متازعلاءفالاهبفق ل بسج>رت

 ديعب تامركنم اف هلاء-هو -+ لئثانو مزعو مزحهإ تسضفو

 دوعق نولعافلارا حل موقي + ةسا!مبوط+ختباناذاريصو

 دو؟حايصلاءوضنمحالاك» هوجو ةرغ عقنلا ءارو حولت

 دوأو ىهو مايالا ٍبونالو + هلم نداوملاٍض.بتدلواف

 دوجت نيأ ءاونالاب لسعأو + هؤاوذ باصي ام ءادب بطا
 دياب نائسلاو ىعأف سلااهي « ةريدكس طايث ىفهنمنعطأو
 دوو هئارآ نم 3 1 هريسنم لسبق شيلا مامأ ريت

 ديئوو عطاس عقن مورلا ىلا + سرافقراشم نمارهعث نين الث

 دوبل نوفاك !ىلع دزحو * م-ه-امر نوت اد ىلعد صو
 ديرب ثءوح هللا نهم دب رب 5 نكنتم ىلا ضرأ نع َنهانث

 ذوقربوطخلا ظاقياوتروس #« املاطف داقرلا اهيق قذتهكناف
 ديكتثي>ناطيشلا عمدوكت ب ةباصعنيمكلالغلإنهتيغش

 نس اق 0
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 بيعلاو رازتلا وذ ركلاءزعف.+ .اهتي زن لاومالاب فري ادغ
 بدكموزغال ى تعم وزغنع » .هبروقولاضزالاتءزعز تاره

 ىهذلا نكارقف هبو ىدحلا ىلع +٠ هترحكسجب ىب رألا هذا قش

 بلساا البول اىفةهيركلاموب ٠ اهته ناغلا دوسأ دوسالانا

 نظيف ءانشحالا اهتقةتكسب ٠ هقطنم ىطخللا محلا دقو ىلو

 برها نم هاياطم نأ ثدحي «. ىضموىدرلا فرص هني ارفىسحا
 برطلاةفرشنمالفواللاةفخنم ٠ هفريشثي ضرالا: عافب الكسسوم
 تبطالا ةرثك نماهجاج تءسوأ دقق يلظلاودعاهرسنمدسعينا

 بنءلاونيتلا فضن لبق مهدولج + .تدصضن ىرشلا داس"اك افلأ نوعست

 بط:ملكاب تدمضولو تباط + م_هرباد ثتحا ااءانوح براي

 بضغاا تيم مهادرنعاضرل!ى١ + هيفويسلا ضربت عجر بضغمو
 بك رلا ىلعارغص هيلاجرلا اوشجت *« بد قزأم ىف ةبمءاق برملاو
 نش ضراعنماهضراع تحتو + رمقانس نماهانس تحت لينمك
 بيس ن» ءارذعلا ةرّدخلا ىلا * اهب باقرلا بابسسأعطق ىفناكمك

 بئاكص ىفزتمل نطق نمزت#ل + .ةنلصم ىدنلا بضق تزرجأ مك
 بجلا نمانادبأ ضوبلاب ىقحأ .* تعجراهبجح نم تدضتن| اذا ضب
 بسملاو مالسالاونيدلاةموثرح .+ نعكيعسمتناىزاج هتنا ةفملخ

 بعتلا نمرسح ىلسعالا لات: + اًهرت إذ يربكلا ةحارلا تريصب

 2١2١ تضقنم ريسغ مامذ وا ةلوصوم, +  مجرنمرهدلا فورصنيب ناكن ا

 بدلا برقأ ردب مايأ نيدو *« اهب تردن ثاللا كمايأ نيبف سف

 اوربا هجوات لجو هو>ولارفص + مم ءاك ه*فصملا رفصالا ىبب تقبأ

 ”ةلودلا دضع حده ىضرلا في ريشلا ايش أ دحاوهو ىدعسلا ةتاسبننب زيزعلا ديعلاقو

 ةثاعداثو نيتسو عمبس ةذسم هسول+ ىف لغةحادق ناكوز و. ري: | ىفهي وب نب ا ةلملا جاتو

 " نادل ا ىلعاي ديعام و منازيلا ف سمثلا لوا مونودومويلا اذ_-ه نوذذهتي اوناكو

 ١ ناجروملاىمسيو للا فس مثلا لولح موينوذخ اونا كاذكو مجعملا ىفميدقلا |
 , , دويق لاج رالي ملا ناف +« ديرأ نييتياقلا يا لعتس

 بحا



 هع ظ 0

 بششاللاو رصلا ليلذاموب 0 ني اسمح ظ
 بهللا نم مي اهطسوءلثب + ىك وهوللبالا مجاب ترداغ
 تبغتلنسمثلا ناكوااهنوا نع + تيغرجدلا بببالجّن اك ىتح
 تصش ىمذ ىف ناخدنم ةلظو .+ , ةةكسهائءالظلا ورانلا نمووض

 بت لواذنم ةديجاو سمشلاو « .تلفأدقواذ نمةعلاط سكاف .
 بنج رهاطاهنم ءاضش موي نع + اهلمامغلا حي رصترهدلا حرصت... 1
 برع ىلءع برغت لو لها نأ + ىلع اذوب هسيف سمدلا علطتم ل

 بزحلااهعبر نمير ىسمبأناليغ « هب فيطيارومعمةيم عبرام

 برتلااهد_ نم'ى رطانىلا ىهضأ 8 لعج نم نيم دأ ناودودخلا الو

 بم رظنموأ ادين حل كد نع + اهب نويعلا ذم تينغ ةحاسوم

 تاقثم هوس نع ه:شاش تءاح *+ هيقاوعودبت بلقثم ندس>و

 بضقلاو رمملا نيب ةينملا .هل + تنكرصعأن موكرفكلا لعل

 تيه هللا ىف بقت ص هلل + م-ةثنم هلل ان مدتعم نب ل

 بح ور نع تبيح الواموي م هتنسأ مهكت ل لصنلا مهطمو

 بءزلا نم نشيج:همدقت الا + دلب ىلا ضْضملو اموق زغيمل
 ب لفجفاهدحو هسقننم + ءادغل اغولا موب الف دقي لول

 بصيمل هللاريدغ لب ىر ولو + انهمّدهف اهيدرب هللا ىر

 بششالا لقعملا باي حاتفم هللاو *. اب نيقثاواهوبشامدعب نم
 بئكس نمدرولا سيلو نيحراسال *: دذص عت عالمه سأوذ  لاقو
 يلسلاانقلا فارطاوفويسا| ىظ + اهسحاشه عجن مهئياساسناما

 تشع نمو ؛ام نم نيتايحلا ولد + رع«نمو ضيبنم نيماجلانأ

 نرعلادرللاباضرو ىركلاس "اك + هل تقره اي رطب زاتوصت يبل

 تملاانطاءاس نعوروغثلا درب + نعءةماضةكاروغثلارح كادع

 بت فيسلا ريغب تبجأولو « اتلصنم فيسلاباناءمهتبجأ ٠
 بنطلاو دائوالا ىلع جرعت ملو * ارعقنم كرشلادوعتكر تتح ٠
 برحلانمىنهملا ةقتسثمبرحلاو + سلفوتنيعلاىأربرحلاىأرايل ٠

2 
 كب



500 
 بيرلاوُك ثلا هالسمنوتم + ىقففئاضلادوىال مئافصلا شيب
 بهشلاةءبسلاهلالنيس هللا نيب + ةبعمال حامرالا بهشف لعلاو

 بذكنموابا فرخز نءهوغاص + امو مولا نبأ لب ةءاورلا نيأ

 برغالو تّدعا ذا عمبنب تسل ب ةلضؤلم اشداحاو اصرخت

 لبجلا ىلعأ ف هنمتيناخرعشلا نمدحاو سنبل عاوفأ ةثالث طحوشلاو برغلاو عسبنلا

 . لوحلا طسوىفامبرغلاو سمثلل هضرءتو كان هءاوطا افحلا_مياصأو هواعن ىعس

 "ىمقلا لمت عسبنلا نمو كانهةب وطرلاةداي زن اكملاهفعضأو هو هاندأ ىفام طدوشلاو

 بجروأ رافمالا رص ىف ّنِزنع + ةلفحم ماي الا اوع زابئاحم
 بنالاوذىبرغلا كوكلا ادياذا م ةلظموايهد نم ساننلا اوفّوخو

 تاقئم ريغ وأ اباقنم ناكسهام + ةبتصايلعلا جربالا اوريدصو

 تبطق ىفو اهنم كلف ىف رادام + :ةلفاغىهوا نع نمالاب نوضقي

 باصلاو نائثوالاب لحام فخي مل + هفقوملبقارمأ طق تفيبوا
 تطخلا نمرثنو أر عشلا نم مظن « هب طيحي ناىلاعت حوتفلا قف

 بششقلا اهباوثأىف ضرالازربتو :* هل ءاهسلا ناوأ عتسغن مف

 باملا ةلوسعم الفح ىلا كننع + :تفرصنا ةب روم ةعقو موباي

 ببصيق برحلا رادو نيكرشملاو + دعص ىف مال_سالا قبّدج تيقأ

 بأو ةزب ٌمأ لك فهءادف + اولعج ىدتفغتنا اوجرول ملأ
 بركى بأن ءادو نصت دصو ىرسك 5 اهتضايرتيعأدق هجولا ةزريو

 بشت لىهوىلايالا ىصاؤن تباش + دق كلذ لب ةوأر ذاكسا ذهعنم
 بوتلا ة-ه اهلا تقرت الو + ةثدالىكهابتعرتفااخ ؟ب

 بقحلا ه ةديز تناك ةيمادلا ضاع 5 اهننينسلا هللا ضةءاذا ىت>

 بركلا ةحارفاهعساناكو اهنم + ةرداس ا دوسلا ةيركحلامهتتا

 نءرلاوتاحاسلا ةش-و تردوغذا 5 ةرقنا مويا لافلا اهلى رح

 برملا نمىدعأ امل بارخا ناك + تبرخدق سمالاباهتخات أر
 برس مد .ىلا نه بئاوذلا ىناق + لطيس راف نما اطيح نيب مك

 يم اس دبا ةئ_سال * همدزم“ ء”ىطااو قيسلا ةدسسب



 1 مه

  دوعوم ع. ديعاوملاوهافولاب دعؤل اذيفنت
 طظفلو ددش ثراادا وقد ناك ٌةدن دمع م ا

 اوناك لهما ىلا حودمملا اذهتنب لهأو ركسعلا ءاصالابقل ناكرضمملا كلذ فدئاقلا ظ

 وبأهوبأو نيمباتلا د_أ هنعدتلا طرف لوملا تاكنف م_دهزصعا كول ةفيظولا كلت ف |
 ناوصننكلملاديعاىقارعلا ركسعلا ةسايرايلوتم هذعهّليا ىذرةباصقلا د[ ةرفص |١

 فرعتل رعشلا لم: نا كيلعفركس ءريمأن أك خود هلانا تقرعاذاو باها ةراما ١

 مالك -لكلفالثم بار ىباجوأ ابتاكو أ اكلم حو د هلا ناك ذا امنودهلثم حدب م

 لاقو ةفاتلا ضارغالا ىفدئاصقلا نمهيلغعلطت اوف ءارت اكهبسانت ناعمو

 نيد قاض ابأ هللأب مصتعملا نيئموئ اريسهأ حدس قاطلا سوانب بنج ماهتوبأ ظ

 أرقي ل هنافهتيمأ يله وتلا ةحاصقل تيل زخ اخرا زا رت ظ

 قوهواموب هملعدرو مصتعأل رابخالا ب بادصأ د>أناةدمصقلا هذه سدسو ه5 ةوخأ أرق رقاك

 هدب اق ى م نما هضأ ةيمئاهةريسأةب رو# ىَرق نم ةير هد نأ هديسخافهبارش

 مصتعملا لاقفامأز هيىاباسرف ىل_عم هتعملا كيتا. ساخللاقف هامصتع ةعماو تدانف

 هتاواناهعمناكىذلاساكداا ىلع طم نا هيما ماوي لزب جاسم |

 مهصاملو ىتب لي شدجلا زودنا أو ةريسسالا ذاقنا دعبالا هبرشيال هنأ ف لحو هاي
 فمهت>ءاودياوج وردلل حلصت ال ةعادس !اذهنانومخضملا هللاقهروفن٠ جو رخا ىلع

 ماموبأ ةلريشي امكلذف نيم ا خس فالعخ ىلع ةداعسلاو عقلا اكو محل غصي لف كلذ
 ىف هدوم مصتعملا»اجاذا هنأ مهمدخت مي نوأوقي ةي رويب اأن اكو ةديصقلا لوأ ىف 5

 اديأدابلا متفتالودعب مصتنيال هنافبنعلاو نيتل | صنعت لبق رمد تيل مايالا هذق

 كلذلو هلبق دلبلا عقفو مهلجاعف ةدملا كلت ىضمت ىتح برهم ازيسخ أت نولو اي كلذلاوناكو
 باعاذ_هىل_ءعلطي ل نمضعب وتمبلاىرنثلاداس اك افلأ .نوعست هلوقب ةراشالا |

 ةطقاسلاةلذبملا ظافلالا نمهظفل ناالثاف ةديسصقلا هذ _هىفتيبلا اذهب مامتاي

 ةئلاثاهدشنأوهداعافاغداشناةداعا اهنا رطمدتعملا باطةديصقلاهةسهدشنأ اأو
 فلاب تيب لكل هزاجاواهتاسأ دعب أو سورعل ذهول ىتمىلا لاسقف هسفن نب

 بعللاو ّدجلا نيبذملا هدحف + بتكلانمءاناقدّصأ فيننبلا 31



 | هوم“
 ]ين دهر الب رف + وأ كواشب ف رعوأ كمز لعن ىذه

 ا آ ة:دّلا|:وهدتملاو عطقي ىرغب قاطلاؤاشلا

 5 5 الل ره هثلق ثمقا «٠ كلمنم مالسالا نسا :مدعدال
 لام: ناك ىأ ليم لاوهود,وأت دعب هلة تمقاو هتيجدق كناف نيدلا ىج كدففاللوقي

 هة:موقف

 5 + دوقفات رحم لو عايض ىلع 3 دا فقيل ىتح كلا ىف تيك

 'ىلعد> ١ فقي لوهان أك امنالف ىلع هايرسداي دحا لقي مل ىت> كلاب ثيفك لوقي

 0 1 ءكودجىأ عايض

 دودهم ريغنكري ٌكودباو * ه4لءافك الاسمن كننم مهة.طعا

 ريسغ ىأدودهمري_غنكربمه كودي اوه لابقالك نماص#:سايعلا نب تيطعا لوقي

 ْ مدهم

 200 دوجلاوسابلابهلتئعبتاالا + هتايلدعباموي رهذلا ثعييم
 3 دوك :هريغد جودي لغف + ىلعةايملا مايأهّلها كل ىرحأ

 ادعاصا: نع وادو#العفامفدةفتال ةكرابم كت ايح ماي | كلهّللا لعج ديرب

 دووهعمريغرغت لك .قندهعي + اددئاقتن |اليتنيدلا دقفي ال

 دحأ اهلخدي مل عضاوغودعلا ىلاوزغب هنأ ديرب دوه ءمريغ

 ديبأتو رصنعتامدنقمو + اهئاتغتنآ اذا تالذم

 | لدحوزعهننا نم ةذيؤمو ةروضتم ىهتضءاذاو تابقفغ تفحراذا ليخأهسه ذرب

 | 017: دورطملكىو أمكتاؤادوج + سلم لكىدغمكنا كانه
 1 هبلطب ندعوريققو هبوأت ثن افهلهأهدرطنموددحي كدنءفادوج ملط نم لوقب

 ' 010 + وويكيشاذح لاعف ا ةموسسومأ + هلثاوأرهدقدجلا فنأتست

 | دمه 00 ا ب ةحودرمالالا رهد فهثدتنت ىأ دجلا فنأتست
 / . / املع

 ١ ديرضتريغالينق تلن نو 5 هب تشطت صأ ىلع ته زءاذا

 ْ 00 ' 2 ليلقربغءاطع تيطلعاقأتلناناو لوقي .

 ١( ديقاولازاجئاوشيدملاقدص ٠ اهلتقلختاداعاسف:تدوع

 وجا حا | رافال



 ظ 5 ْ
 ىتلا اهلا ف هإ_صأو سما يذل اوهو له مسج لاه لاو اهبعضىأ اهلا

 ته هلوذو ةاذ م ىأ هذ برا ىن :٠ب اهيعص تضر لوب ةبعص ىسهف عار سد

 نمضلا ف ةي داب مهتار وع ا ا ل

 رثس ٍ

 دب وسب قست لو تدرغن مث + يئاي لموسم تلهلا تلك

 ىتحتلهمام اقميرملا كلت فتق لوقي حو دمملادحناكوة رفصىلأنيسلهملا نعي

 فرعو سالت نت ىت> نرملاهذ_دهىف كلاصختد رغنام بلهملاك نأ مولاعن

 دوادُكن ا

 ديديت دعبالا ثفلاتالو + ةردق هدعزالا سل القت م ش

 دعب ىأ د يدبت دعبالا مهتءمجالو مهبلع تردق امدعبالا دنسلا لهأ نم سلا لبقت م لوقي

 ١ لتقلاومهب عاقب الاو ب ركاب مهتد دبا
 ذومثموافت-رظتنمو جاز + رذح نهأتسمنم كولاجا ىتح

 مل ىأدو ثممهتع٠ب وٌكتوط ءرذ<ونامالا كلنم ماطب مهضعز كوناجا ىتحلوق

 ردا نهي ليلقالا هلجا نم قي
 ديدابعىتشىف قرفت تو. + مهتفاأ ءانصثلا ىلعليلا ىدهأ ظ

 مهيبوكئيب ىتلاةوادعلا عم مهتفل [كيلاتوملا ىدهالوةر نوقرفتا اديدايعل

 ديعوتو دعو ىلع دمه + ٠ مهتارسن ماي اقي كلب دب و 0

 ىلع مهتذخأ كن الك :وفاخيو كنو جري مهفارشا ىأ مهتارس نماي قب كيدي فو لوغي
 : دهعريغ ١

 دود ممريغسعأذباةءااض + ناوشنأوفعلالهافممتعمعتنأ 200

 ذفان ٌكممافمهتلثق ناووفعلل لهأ تناف مهنع فع فا

 ديدانصلاح اورابامنمتدفو 5 ةمحم تحهدق كناف عمسأ

 دئسلا لهأ حاوراراهنم تعجر ةمهطم تدوهدقف كل دم عمسا لوقت

 دودحمكنمدارفعس.و + اهب كنكيابيفكلاماناف ذقأ 2
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 دوذميل يس احتاوسقدارع * ىفمطفتهتباصافويسلا اذا

 اوحهتراثأ ىذلارابغلا قدارسلاب ىنعي واهنم ندب مطفن هتباصأ ف ويسلا اذا لوي

 ا ليلا
 ش 0 00 01 0

 -  رعشلاريصقلا 0 رجلاو
 دورلا ب عاكسا |برتردل ايذاعف *« هذئاعردلا لاخوءاوللا لد

 :ذئ اعرذلا نظف ءانقلا فىتلا ةدقعلاوهوءاوالا ل-ءاسهالا نم سيئرلارهقامللوقب
 ءاسنلا نمهسفن دعي دعي بلطي ملءاسنلا نيب نأك اذاىأ هيمسمىأ

 ديهالو د.هالثيح ايثانقف + تدون دقواروحا مش نكي ناو

 اوانارتع ىريال ثيدعد ءب دقف كلذ لبق تدع دقو ايرس برلاب ش نكي نافلوقد

 لبالا اهرب رحزي ناةملكى هو ديهالو | ديه هيف عبي
 ظ دول ريغىفهتءدهضذاوالتق .* هتطخل ثم ىفهيتاثم لك

 5 ا ىفهتك رتىا دوطمري_غىف «:ءساوالتق هلعف لثعهتب زجىأت لثم لك لوقي

 اليثق
 دوعوامهايانمةايحلانع *» مهتوقعب مهتقاعف كاضراوفاع

 أ ,هتوقعب ةايحل امهتعنم ىأ مهاي اذم مهتقاعو كاضراوهركىا ك اضراوفاعلوقي

 لجال ىادوعولل مهئانغب
 5 ديياكلاديكأجب رحت دف:تساو اهب رمل اجاهذادنسلاب تناو

 ؛الت تغرف ىأدبب اكل ديكدن لا برحت دفنت داورسصنةسملاو ثيغتسملا عرصلا

 اهيذمهذيكعطةناواهنعاو زخم ىت>دا كه لكديكب برها

 ديحلاوراركللا,توملاقدحاو + مهئامد نماس "اك موقلارزغتساو

 توملا قد>او اضعب مهضعب لةديرب ضعب ءامدم_هضعب برش ىاموقلارزغتسا لوقب
 0 "نيالا زها ادا وارق نوركي نيذدلا برملا قراركمل ا ديلا ورار كلاب

 : . ديحا + عجديملاوويب ربا ةلياعال مازبخا ع زونملا

 اهلاها



 4( هنا )+ ' ٍ

 ْ هتبلص ىتح ىفملازواحو فرست ىأ فن غي واهرفكيىا اهطمغي /

 ديبلاعيضاه-يفريطلادسو * هيحاي رلاب ارت ثمح هتعضو 1

 ريطل اد. قف ع-يضلا هغل,:الوريطلا غابت ناكم فهتلع لوقي
 ديعصت: اس افتاولاىشتتست + ان.عانه.مرتف ىراوضااودغت

 يشذتستف هيلا اهسوزعفرتف معلا لك أب ةيراضلاعابسلا ةبشلاىف هسيلارظنتلوقي
7 3 
 ديسكو هنمىقاعقنغلد + ةعقوموار 006 نعمتي 3

 هفيه هيد نم طقسا ةنايول لا ىلع ىلا , راضلا هذه قات لوفي
 ] مدلا دسجلاو

 ديراو اف ىتشنادازضراب + مهع ركمن اح موق طراف ناك ٠

 هياوصأو ني_هءللالثم هبريضف ليلة ماوهريثك أعلطيلءامإا ىلا موقلام دقتملا طراشلا

 : توم ا مهب رشم هعركمو هعماوكله ناكمىلا هوعت نيد !إ

 دودقمهنمولشن كنمنودع» + ةفدومنايدشذاةشارج موب ٠

 لوقي لجرةهئارجو هليبق نابيشو بره ةعب رسم ىاةفج و ءنابدشذا ةشارج ولو
 فييسلاب عطق ىأدّدةدق سأرالبدسح ىاوا ف نولر#

 دوهشم بيغلا رهظومو»هان# + هلناكفنايفسنيابهتفحاز ظ

 هفرعهأنت ها را اذسهمم هةضهان لوقي حودمملا بادصأ نمل جرنايفس نإ

 هدهش هنأكب اغنا

 دوعسمو سوم ريسطهموب + هفئاعرزففاوواليلق اح ظ

 فئاعلاودوادىلع ادوعسمو ةشار ىل_عاسود م ناك موي ىفاموزهم ىأال لق اجت لإ ا

 اهئاريطواهروطخ فاهموغي ىأريطلارحزي ىذللا
 دوومريغأ عم ةفاخلا ح * اعرحانقلا هنم ت ءرج دقو ىلو ظ :

 ريغ ىأدؤ ومريسغاهب نءطنيح هم د ىف حامرلا تبرثد _ةو لجرلا اذهبرهلوقت |

 دوله أردصلا درع بوهكلاىلاد + لدتءمردصنعهتشاش-تلاز ٠
 سام ًارولما هباصأ لدعم جرردصن و هيغن ةيقب تجف ١ ل



 ,”/ هم

 كلبي ىادو هبىفلعي نمو ف يسلا دس ىلا هتك رثذ كلل جرخ ني هتسمنمفذ
 ديحاوقلا تابضقرفي برص + مهم رةسافهيبداص هئةملا

 ابضلا قرفي فيسلا نم برض مهب رمتساف هلق هيبحاصب تاعفامنأي دب تلعف لوقب
 سارلا ىلعاواغقلا نيب سارل ارم ىف ئئاذلا مظعلا ةدورسمقلاو سارلا لاصو | ىنعي

 دوعج#ت ريغراعشنيص#+ا موب « اهل تربص برح نمرف نمرذعا
 ز رب لجر نيصمملاو هيل ءرذعي ا-؟ءاجهسيف تنأ تربص ىذلا مويلا كلذ نهرف نم لوقي
 فدب سانلافرامتب ىذلا مالك !ىفةمال_ءلا راعشلاو همزهأف هيلا حودمملا اذه

 ظ لاغقلا
 دوةحوارتو بلاطنمكيلع ٠ اهفث اوطناتسهم تيضتسا موب

 نمهذسخا تاعاملا ىهواهفئاوطت رغا ىااهفئاوط ناس تدضتسا موب لوقي
 مكسفنالاوهة>او مكنه لدق نءاورك ذاو مكدلب اوجا اولاق مهناكةوادعلا ىهو بضل

 باطاارتولاوا دقس ب لطب مهضعبو | رثو بلطي مهضعب ىادوة وأ رثو بلاط نم هلوقو
 ةوادعلادقمللاو مدلاب

 ديحاوملاب ىنثموثالث هنع + مهعرقت مالسالا دثاذ مهتضهان
 موعرفتو نيلجرو لاجر ةثالث مهنم ىلتف مالسالا نعدوذن ناسف“ له | ىنعي متضهان
 : ةدحوم عمج ديح أو ملأو مهبرمضت

 دوجلا ةياغىمهقاسفنلابدو+لاو ه اهبنيدضلاتنأذاس فنلاب دوت

 دوما نمرثك [سفنل اب دومللاو سلا فاهبنينضلا تن اذا برها فك سفنب دوت لوقد

 لاملاب
 2١ دواد فايسانمدصقلااهطخعمل ٠ اميليلدلا لضذا قرازالا كلت

 ْذا ذواد فايشااهطخ لرفكلا ىلا مهداق ىذلا مهب ليلدلا لضذا قرازالا كلت لوقد
 مهلا تدصق

 ديداخال ايهيلعتذخأ ىتح + اهب زوغي ناىرن نيصملا ناك

 هعدتلف قرطلاهاوفابهيلع تذخا ىت-ابب زوغينا عمطي جراخملا اذه ناكل وقد

 5 | ".ىوقب
 0 دوعرعدوعهبلقتسا تح « اهطدخي وىمعنلابف نعي لازام

 ١ اهظمخي ظ 00



 ا ظ007 ا

 ا ا ا
 ١ ىدرلا,مم لصتادق ومهمعجوفعىا دس مهتسمل هلوقو كلا أ ن

 ديجانم لاطبابىدرت ليخلاب + اعلطمنمالا ءارو نم مهتنتأ ظ

 ني لسا ا نم دحأ هلخدي نا اونظي ملدلب ىف مويلع تلخخد ىأن مالاهارو نم مهتةجلوقي

 ءازعا ىاديجانم لاطباب ىروهق ىاىدرت ليخلاوارهاظاعلطم مهلاتقلا
 دودخالكىفهضراعيفوخ ل« هيبرارةلاراطنمرثاىفراطو 22

 ربك مأر غص ق ددخ اك ضرالا ف شذا دود خالاو ىنب رطلك ىديريدودعخا لك ىف

 هسق ةرافيال فوالانأدب ريد ورا ىف عرسا نمرث !فورسأىا راطنهرثاىفراطو لود :

 ' دوشنمريغاي انملابصن تنأو »+ مهدشن:توملاةايظوىدرلااوناف

 رثةستالا انأل بوصنم تنأو م-مبلطت ىأمهدشنت توملا ةابظو توملا نماوتلفا لوقي

 ظ بولطمءريغدوشنمريغ اهنع
 دووضصود هافءاش نكسلوهنم + تووراهل ناب دثملتولو

 نو دره اهيس |اهماشن الوهم دنعئابلللا كلت تيورلد> رلا اذه ثياتولوق

 بوعسع ىأ دوو ىعوهو|ْمم ِ

 دوؤفمءاثدا ىلع ىوطد رك 5 هزرحي داكام ل >!هززحا

 دووفم اودوؤفمءاشح ارتسب وفو ب رهف توم ن مهز رحيدكي ملو هل-+أ ناي دزرحا لوقي

 2 دوئفموهفهدا ءفتبصأ اذالجرلا تدأف لاقي هداف بدصأ ىذلا
 ديجلاو تيا ناكمءافك اند « هتلقتبكردقنارهمسأرو 20١

 تيالاو سأرلا يلع ةلغلاو يفعل ماقم أ تماقت نق فلج را اذهسأرتلءجدقولوقي

 تايلاعبجلاو ىننعلا مقص

 ديصلا اهئانبا ىف ةينملا م + هلشثثعب ىتحلزعمىفناكد#
 ديصلا ناسرغلا ىفةينملاهلتثعب ىتح كالهلا نعلزعم فلجرلا اذهناكدق لوق
 ىلبالا ذخ أيءادوهوديصلا نءذخأ انو ةراعتسالا ىل-ءاتألاقو فارعشالا :
 اهسور عفرتفاهق انف

 دوبهي ىناعينمفيسلانمدح ب ىلاتاصطافلاهتلسامأّجأأ

 هترغ ىلاوانا سوصاناع ا اخ مايو 0 وف



 «” م

 ديباحلاب ىطق رارغلا اذا ل« م-هسفنأ ب رملا بيصتنورفلظم

 اذيباحلاب ىطةرارغلا اذامهسفنأب رملا بدصت كلذ عمو نورو صنم موقلا كئلوأ لوغب

 مهريغيرهاذا اولتقي ىت- نوفقي مهنا ديرب دايم مهةداوءا:بحل ادبب اما

 ديك ونو ضقت ىلا جري ىتق + مهدالث مدعي بيجانملمغ
 فارشأن هاطق ل ةباجت ثدب مهتنب ناديريث يجائمةيرذ ىأ بيسانم لحن مه لوقي

 لقم لكو ريهز لاف ةب رذلا لفلاو اوبحا اماه«نودقعي واوبحاامرومالا نم نوي
 ميدقلامولصأم_هدالتو هاك اقيتع دلولا ب رضي ىأ هلسن ههبشي لفس لك ىأ لف هأ

 ذيحاقملاموكلا لقعاهناف + مهفويستماش تأدهاذا موق

 مجنافاهتدغا ىأمهفويستءاشةندهو ملص تناكاذا موق كئلوأ لوفي ةرتفلا ةأدهلا
 ناك ملمعل | ىفناك اذاو برا ىفا هي نولت قي مهناديريمهفايضال لب الا امي نوبق رعي

 ؛اذضالا نموه هتالساذا هتمثوهن دغا اذا فمسلا ت +2 لاقي فايضالا ماعطا مهلغش

 | اطالع ووكلا واهب فويسلا هبشةريعبلاهب لقعي ليحوهو لاقععجلقعلاو

 داعقماه داو كلذك د محاقملاو

 5 ذوفلارمضلا ىصاونبىدرلاىديا +. تةلعذادواداي ُكئادق ىسغن
 اذا برملاىف 50 اوادف ىبسفن لوقي ليخلا 5 اب ريدوقا عسجدوقلاو صاض عسجرمضلا

 ذئتيحك ءصثاامىأ تقولا كلذ ف كوثادف ىسفن ىا سانلا فلتقلا دتشا
 ديهاجم ماوقالنونملاكب + تفصتتاونامرك اهثادزمتيواد

 عجر ىت- مهل ةف نينمؤلااريمأ ىلع اهلهأ ىنفاندلب ىهو تامرك اهئادنم تد واد لوغي
 رارشالا نم ةينملاّكب تفصتن !اىأنونملاك ب تفصتت اهل اوقو ةعاطلا ىلا مهنم ىبنم

 | ياعاب ىذلادوهجين او مرءاعرارشالا ىتييضتل د هللا مهغلب ذقنيذللا ءافعضلا هالو
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 ديدنص فرطلا ىاسّلا| لكنم + اهلقاعم ىلخ أ اعزفاهت زف اهت

 اجلب !لكنملابجلا ىشواهاقاعم نونا كلذ ىلخا مهب كلعف نءافوخابت" 1 .ركلوتي

 ديسدي دنصزعلا نم فرطلا عفت ص ىأ فرطلا ىتاسربك-:ملاوهو

 ا , ديلاقملاب ىصاقالاكِيلاىلا + مهدالب ىفدا ىلعتلزت املا .

 ١ ١ ديدشتوييلت نيب ىدرلا اهب .+ لمتموفما دب مسسهتسا ظ
 2 هديلاقعلا

١ 

١ 
/ 

 ظ



 نبونآن ع عل تقلا اوةضساانوق لةقاذا لوقي منذ طق اذا ددضت رق ناكوضملا | ] "ديل ّ
 لعا هذ أي هناوةب وقعلاووفملا ىل_ءردقي ىأمييلعردقدق نأ دعب لتقلا اوقعكسا ٠١
 ٠ مهب هدارأام 0

 ديرتةريغمانقديدحلاىنغ « اًذاروصحلاثيللاهلشملب ثيلاك 00
 ةب راضلل فورسلا تنئطو برها تدتشا اذا هل« ثبالاو ةدهأاىفشث لاكوه لوقد
 ظ روتبلاروصطلا و
 دوملحبادوماج فخللة,ليسلاك .٠ اهثدعلاشمأ ىف ةينملا بلي ا
 دوملحيا دوملج ليسلا عفدنأك ايانملاباب انما عفديف اهتدسع لم فب رهلا قليلوقي ١

 ظ هبدلي زيف هسطني رخآ
 ظ . رعتب مل فيسلا د”رعوأ * اددعاط#لا شعل حمرلا رمهقنأ 1

 ٌده» نءلثك ايطابتاط4ا شمب ملهبهنعطيدارأ نم كاردا نع جرلا رصقنا لوقي
 ديرب هبهب رض ىذلا نع فيسلا اننا ىأدي رعتب ممهي لو كلذد تعوم عرسي ل هاطخ
 عطقي ملاذا فيسلا درع هعاببو دم هحجر رصق ناو هيحاص ىلا مدقتم ضامهنأ ظ

 درعبتو طصش ىلع نيب ناو *« هلهاتم ىلا داذلب ىعداذا ظ
 قافرلاناد,ريءاملا ىلع قافرلا لزانم ىهو هلهانمت راقتفهنمأ ادلب زرحا اذالوقي
 ىلع نيب لهانملا تناك نا ولزنتالفوذلا فو. شفاختالرافقلا فتءاش ثيحلزغت
 ظ -  دعيلاوهو طص

 ديواجلاسافنأرهعلا عدوتسأو * هتلاهب فنعي ل كرداف ىرح ظ
 دق مهو دهجريغب دجحلا ف لاجرلا مدت هنا دي رب هب رض ل ثم | ذهو ءريسغ مذقن دقو ئرخلا ١ ىف سعت ايهسفن ىلع فرسي لو ىأ هتلوم فني لود جلا ف لجرلا اذه ىرجمل 2

 رهملا عدوتسا هلوقو لاك اروملاو هلك هدهجوهدبتحا اذا يكف مسهدوهجاودوتجأ
 ليلا نم عارصلادب واجيل او سفن اهدحاو ىرخلا نم قالطالاسافذالاو ممهلرتأىأ |
 داوحماه ددحأو |

 ديواأملا بالسأو ميرصل اقرأ + مهل ازبالموقبلهملالآ ١ ٠
 ديواذملا بالسأو مهمل |ناسملا ىدايالا ميزقتومعنلا ءادساب رطادابءتساحيرصل اق

 . ووذم مه دحاودافتالا ىب د برخخلا ٠

 م



 قلو
 قونلا هذه ليقتالىأ ليقااتادبعباطقلاهبش زثاطماسهملاورملا:دشدوضكصلاو

 د رو نبأ ىلع لاعنلاو ذ .- * اهلتعأو َبْماَتم فدو اذب تلح

 حايئمالاو تذ-أىأ هاياطع تحاتمافهبتلزن ىأدوادب قولا هذه تلح لوقي
 ءانملا حت املا خأب دواد نم لاما ن افا ذأ هرسشف ناشحالايركب ا نمهاملا ءاقتنا

 . ىهو عوجر ا مهلب ا اودعتسا هنملاملا ارذسخأ امل ىأ لاعنلاوذد (هاختاو هنافداب

 ةرتفلان يالا و لط مريغ نم هب مهل واد :ءءأطعلا ةعرسبهفصو لاكل | نم ضرتستمل

 اهماوق ىف لبالا بدصي ءادوهودرهلانم دب رغفلاو

 دوك_:هريغاع#دعولا قهراو ٠ هتيطعىئدا ىنملاىنفافىطعا

 نم مظعأ ناكدان اطع لق أ ىا هتيطع ىف دا هو دصق ن يذلا ىتم ىيما ىنفافدواد ىطعا لوقي

 ىيضريف نم هتعاس نم لعفلايدعولا عبتا ىأدعولا قهراو مهلمأ هيلا ىهتث املك

 ٠ هك ارداوآبلطملاءاضقنا مفلاو
 7 دوادبرغلا فاهذقومياقرش . + ترعسذاب رح ارانأغطأ هّتياو

 'نايصعلا لهأ لع برغل ىناهدقوأ ىذلادوادب قرششل اف ب رحلا ران افطا هلا لوي
 هعاذملا ىلعاوماقتسا ةياكنلا نمٍفرغل|لهاي دوو ا د لعفامقرشلا لهأ ىأر امل ديرب

 ديدستوقيفوتبنيعأالا « ثدحىلعروظيموامأت آيل
 . قيفوتلاو هيلع جوزعهللا هناعأالا هثدحاثذحالورومالا نما صأت أب للود

 تاونملا ىلا هبل دينأ ديدستلاوريغأل ميوقتلا
 دوققءواهنه سلم لكن ع « هلنونظاا ىفشنت ىأرلا دحوم

 ا ندا لافاك هيلع فل الداودي ًارىأ ىأرلا دحوم

 ل ريثمهبيأر نيب لصغيف + هيفنيسفنهسفن كتملو
 2 هياشنملاسيقلملانيقيلان ذل فشكنا !ضأربداذا هتأدمري

 1 دور وقريغالينس نكس ناو * اههحوأوهف نم هلروم "الا ىنمت

 رومتم ريسغ اليد ع نكح سناو اهتءاق:ساواباوص قي رطن هرصتت ىأ ةلروفالا ىتم
 ١ هلل نو زعهلااه ايهزومالا ىلوتامفيكف ثوم هنأ ديرب ىتي رطل لييسلاو

 1 : ديصا زم اياموقوفعلا هل ىداغ * هب وقع موق ىجن ثحابإ اذا

 .ناكدير + ا مهأجحإب افهم وقع موقب عقوأ اذا لود



 007 لا 1
 - ديعملارذنافاوتددب « اهبكريل ًالاواهمالعإن اال“ 2000
 ىلا رذناهب ىفاوت ندي قون اممكري ل .الاوةالغلا كلت لابد ناك لوةيلابجلامال_عالا .

 كاذلاهمدقف ةكمع اقؤردفي نار ذنال_درناك ديعلا مون ةكمب رضا |ىلارذناهءاج ىا ديع

 اهبضيبالا ل آلا فتفقلا دقو لابجلا عسب رصهبنشف فءاللااهباع ىلا دقو
 ديهستب لسكت ل كالو كيلا + :ةقرؤمانيعاملاوهأ تفاك ْ
 رهسلا قرالارهست ْلتنأ كالوأو ترهسف ىنيءةالفلا كل: تفاكل وتد ٠

 دوس لارسىف كدنعريسلل + اعلطملام الا فتن ىت-

 ىفدسح كتدصت املىأ دولاب رسفرسللاعاطم لامالاك يلا ىنتغلب ىتسحلوقي

 ىنينغت كن اءمهملعل سانلا '

 دوغفصم فيسل اد نيهرىتام م اضرعىلمايالا تقلا امدنعي نم ظ

 ىأدوفصم فيسلادل مدقم لتقل سد-دقريسأى أن يسهر ىف اءابناسىااضرعىل |
 مدقمل ا ريسالا لاح ل ثم ىف هب رهدلار ارضا نم قب هنأ سفن فصي اسغاو دي دسحلاب ثوم

 1 الا

 دوراج ءامهش لسمك ىجب ر + ةسنضءافرهدلات اني ىبترواسو! 15 .'

 لحم ت اذ ىأ دلع ةذس ىلزنم ىأ بر تنظم اف ىنتث اوىأ رهدلات اني ىنترواسلوقب

 ٠ تاينلانمدا رخغاو |

 1 دوقلاةب رهملا ىرسسو ىحدلا ضوعت 3 انبئاكر ىدأ متاح ىنب ىلا

 ىرسسلادوةلاةي رهما ىرسو لالا عطقىأ ىجدلا ضوحخان.ئاكر غلب ماحىنب ىلا لوقي

 نم ىحوهو ةرهم ىلا ةب ونم ةيرهملاو هفالتعخال ظفللا رركهنكلو داو ىجالا ضوحنو ١
 ءادوقعسجدوقلاو تادهه ||

 ا ديدارقلا تاماه ظمختتتاب «. اهطمخت لي! نافراهنلا ىوطت 1

 ىهوديدارقلا تاماهىلعتلاصابلع لاص ليل نافعطقت ىاريسلايراهنلا ىوطت لوقت ١١

 اذاديربهبعصتو لفل اربعبلا مرعت طمختلا لصأو لابجلا نم عفترملاوهودد رقعسج

 رفسلا لوط نءاهيلع ىضذمدقامعم هيلابت مليان ار يساوي

 دوضيص لك ىف ا ديريعملا ىتلا * اذالاهملاتاديعبمامسالثم

 زوم لك صيحو ريص# | اهيلعدتسشا اذاةعرسلاىف ماسلا ل مهقوثلانأ وكي



| 
 ١
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 ةءافاب ىأديهةبلاباللو هريفزخآ ادلب تءزاندلب نع نامهللا ىبت فامتا ذا لوقب
 تدصق ىأت عزانو

 دوجومريغْئدللوحاالو + بلطمدوهجنعانملا ينيبطتال
 ريس غئيث) لوح االهوقو باطمدهج نماهبغن أ ىلا نو عدنال ىأانهلا ىنبطتاللوقب

 هولا نكمل ارب الان م بلط العد وجوم
 101 ديعايصلاروصيمءالد'الانع « رصف يسلادارطاك ل هجتو

 | هكالدالا نم رص ةدمحلا ف فيسلا عباتةكئأ ف يسلاد ار طاكل يه ##برو لوقي

 0 هبىدتريالىذلا رفقلا لهجن اورورملا نم ديخايصلا
 / ديمالملا انك ايذوات ىريح 5 ةطوم ىرمدح هب ساي زلا ىدمع

 ديريد ياللا فانك ايذولت ةئيزح أ ةطومةلاكىأ ىرسج هيف حايرلا ىثمت ىألوقي
 ىاونلا فاذك الاؤاهريسغ ددقالف ةراسجلا ىل_ءحايرلا ىرجتاماورصقهيف سدلنا
 ٠ فنك اهدحاو

 ١" ديهدعياثي رللختلاالا »+ هيليبسلا ىضميالزتملا فوغم
 :لمذهل اوهو متاوقلا ففيوفتلا نماذخأ ططث ىأ نتا !فوغم لهجملا كلذ نا لوقي

 عطقتال ىأ هبل يبسلا ىضمتالهلوقو ناولالا نمبورضا_ميف ةئيدرلا ضرالا نا كلذو
 ا! اطبا ىاديهجتدعبانب رةقي اضتااءامشالا فلاخدنالاوهو لاذقلا الا امم ليبسلا

 ىءتلادهجلاو دوج

 ش ديخوتولاقرايةالفلا ىرغت #* حرس ةراطخ نمدخولاهّتي رف

 ةفيفع صمابنذلاكر هعةقاننمئأريسلا ن مبرضلا اذه ىأد بولا هتب رقلاقي
 3 ظ ريسلا نهنايرض ديخوئلاو لاقرالاو

 ١ دودمعابلا ب يحز ليل هكتج نم . + اهبحايصلارافس !تدرايُكيلا 3
 0 مالظنمىأ جنم حابصلا جالتبا ىأحابصلارافسا تقباس ى[ت درابيل |لوقب

 1 جدلا لبق كترتأ ىا لوطمىأدودم عابلا عساوىأ عابلا بيحر ليل

 0520 ديسلاحسمالاونوئظلاالا + اهب ليدساللوغتاذةدلب و
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 ! ءاننلا نويه ىأن ويعلا لف تثموابصلا تعجا ركلذءاشأ هللا ىناعجالت كشوا لوقي
  1اذ أنبل اويصب ناك هنأديرب ئداحص تيهذىأ دواوع : ىن:تافو نوقشعل

  00دسيغلادّرتملا بست حارلاب + اهرخآثيضمألهفرخلاةليل لس
 قانعالا لاوطلاىراوملا ىهود_غلا عماهرخ آى اةإللالوأ نم برشءنا لوقي

 تيتأ اذا يذلا تدضمأو ىدا ولا ىلي ام لبججلا لفسافيملاو نوتحتار مشي تامجانلا
 ديغنتلاباواخ

 ! دوقعمو لواح نيب نمنيذفسن + تازتغاف نزا اب اعلب اهتم
 لولصحم ا هدح أن يعيسن تطلتخا ىأ تازنغاف اهتج ص ىأرمتملا ىنعداوتسب* لوقي
 اهنم ىلوامو هله ءاملا هيفعرمماس اكسل! فرمنلا نمءاملاىلوامناديريدوقعمرخ"الاو

 س'اك ىف ح ا رج ف صب ساووبأ لاق دمدءأملا هل ل هلاس ىلع قع ١

 ريثق جازملا مسناملهيف ٠ اهسأربئارتلاءارفصءارج 1 ظ

 بايحلا ريتقلاو نبض ىذلا اهالعأ رفصا دق ديري بثارتلا أ رفصو ءارجاهئوأنادب 7 ظ

 بيذلا هلصأو ظ

 دلو رعىلاىل آول + هتربحن مطأدق نيديدجلا الك ْ

 ايقاب ىراصول أى حل آول هلوقو ىعنلا ةربدلاوراهنلاو ليللانيديدجلا ||
 دودومريغ صضشبتءارتناو « ةدحاو بيش ةدفاوبالهأ ١

 ب وب يربغىأدود ومريغ تضرتعاىأت ءا رت ةدحا وبدشالةمداقىأ :دفاول اله ْ ظ

 ديقانعلاءام نعءاملاىلاىسفن * تنكسدقءابهصلاو لخلاعيجباالا

 رمثملا نعهب تينغتساوهاملا ىلا ىسفن تنكس دقرمخلا ب رشو لهكتلا عج اللوقي ظ

 دوضةريغ ىنصغو توهم نكس + ربك الوانعدشف ىتني)
 بهاولادوضخ او ىبابش ىأ ىنصغو موللا دنقلا

 ديئفتريغنمابصلاثفعوىوأش « .اقلط ىسملاداتقاو محلا ىبفوأ 1

 ايصلاّتك رتىأابصلاتفعو ىو أش اقلط ل قعلا داتقاو ىنةفاو يأ لا ىبىفوأ لوف

 لعفلا هلا ىدعماقلطو ىنعالىئقفاو لصاو مولالو لب ذعتريغنم ىأ د ينغت ريغ نم ١

 ' ديهتي لفحا ملواضرأت عزان '« داب نمتامهلايتقافتاذا 0
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 / توبكسنءلاكئثاهواعي ث اهنديف ىهواوتف هدارأل يق بيشلار امم برتخاهلوق
 هيلع نوكي رهظياملوأ هنافينعلا ف تناك ثيحاه صأءادتب !يفاهتفصدارأ ليقو
 ىأتاصنا لوقو 3 ةبيرقلا يلاءملالو انت نعس اوه ابأ عفرب نه مالك اذهو ٍضِبأ ءاطغ

 تناك ولىأ تالي تيلصتاول هلوقو ىعدنافءاعدل ثموهفتومصلا نمباجأ
 م-هلصاغفمىف تشق هلوقو ىلو'الا نور قل ارابخاب مهند موقل | ىف ةيبتح تلم ماكسي
 | ادئاص ف صب برع لوق نم ىنعملا اذهذ_أ

 مرضا ايفرانلا ىشمتك + هبسحالىثقف
 ١ ىشمتكت لقول حاب نب ةحرىل لاسقف مسفل | فرامل ىشمتكت لق تنكس ا نوب أ لاق
 | قىثمتياض رعل«+ث يحل إسا هنا هدفتنا نمداةتناوهسيلاّي ل دعن مقسااىفءربلا

 ظ عمال ظحاملالاقهي رعشلاةعانصلا اهلمتتالىبااّدرابلا تاةرقدتلا نم ضرع

 !ةهجنم ماكستف نطلرقنولوتيبلا اذه ىصااملاقتيبلا اذبهلالقلا بيعشوبأ
 | عيمجو ةعوطقمو ةيصقفت اهمالث ىلع لم شد سرس اون ىلأر عش نمبابلا اذهوهتعائص

 | ٌةديصت ةئابسجوافلأ غلبي ىناهمصالا نسلعأ نب ةزج هب ىمقتسا ىذلاهرعش

 ظ 0 هلقن اسودياولا نب سمرعش نمو تيب فلأر شع ةثالث ىل عل متشت ةعوطقمو
 ٍلوسرلا فاواملف حودملل ةديصقلا هذه لسرأ السم نا ىكحيذ دئاغلا مامتل هتدجو

 ًالالجا لدتعاف امسطضم رشي لوسرلا أدتب انيح حوذ هملا ناكوهرعش نماهنا ىعدأ

 اعنا نس كتل ى عدا لوس راللاةف للسهر ءشهنآمالكلا ىو نءفرعو عمال

 ظ ادأر اهعلطم تدشن نيد كنا حو دمملالاقف لم رعشابتا فرتءافو درصقل اوذه لم

 : ا روش ةريخ ماو هب رداذناسن الا نأك ىتم كاذتكو ىف دشني عاقل وفاملسمّنأك

 هصخم ايهذغمالكساا ىف رعاش لكسل ناله -_:مهف رعاسهرعش نمهعمس ملام فرع

 باهملانبدلانبم اح نبديزدنبدوا دامب حدمواها د ءئيالةقي رطو

 ديداعرلا فيهلا ىود نعى سهلا ى-من + دوهعمريغىلا قوشلا ىبعدنال

 0 ريغ خىأ دومعمريغ غرد أى لا اقوى نا لقت الو قا شم ئنءدتالىأق وشل !ىنعدتالهلوق

 ف ءأ درب ,ريعيل|بيصننأ هلضأ وبلقلاحو زقملادومعملاو قشاع
 0 1 امر ىتح هيلع جف همانس

 ديداع رلاو نوطتلات اسصاضلا ففءهلا وسبلقال كلذ ريعتمم افماظعلا4-:هتدجرخا

 7 نابجلاوها ذهريف ىفديدعرلاو لافكالا تاجترملا

 000 هولجي ىتتافو نويعلا ف .+ تئموابصلا تعجار ت شال تشو
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 اهوا انو دربك نيالا بخ فدبق فأل ئيس عم راني ضف ناكورمخلا يه لقو ظ
 اهلكراعشالا كلت « ف لاقو ع ف رلا نبل ضغل !حدسك سدح نا صا هك: هت نم ةماعلا ا

 ' اورثك افةذاااماموبةب رات لاقل يئادللا قالك ظدع لكلا اذهب |
 كتهلا ةفار كف اهصفنءاهم كربخأ ىت-ثاذحالا خص اعلا نور علاق فصولا ْ

 لتاقف ثراملانبدج أ لا ةفنس> نمادهبق ىلابتالناو ةئيطتلا,ةرهاجلاوةءورملا |
 اضيألوقن ثمعدحو ىنكلان م ىنءذو ىوضأ ن مرسم. مف لوق ثدح ساونايأ هللا ظ

 هلوقو حوجلا قاطابصلاعمشي رج ١
 ساب ىذاعاانلاذ نسق 0 ساكلاوايصلا نع عوزتلا فيك : ١

 ىنارب لوزتلافاردعبيشا « دجأل ىه مكىنستددعاذاو
 ساكسلاب ىفىلا ثدناننع ٠ ىدنتطوثامتلةفثطمثاولاق

 ىءاحلا ءانثنم بذ-هملا اهاف +. اهر ويختاهءاو رناز ءارفتص

 سايقم انسفع ركب لءالاب ٠  اهعامش طرغل اهبراشَن اكسو

 ساوثو يصعت د ب.ءب هتلان «* شاع ةلبغ ماغتانمالاو

 سالجلا قئال_هبيطبالا « اهمان# سيلو ةسسبيطحارلاف
 .ساينللال عزالا كاذ هلل + نكعبلف ةياوغلانعتعرتاذاف

 ش هلوقو
 ' منا لو ىلسيل نعتف + مكح نم سفنلاقيقثاي

 م--رلاف بيش ارامي « : ترقخا ىتلاركبلا ىنةساف
 ؛. مرهلا ىدمتزاءامدعب .٠ اهل بانشلا تاصناتث
 مدقلا رهدلا ىرت ىهو + تارن ىذلا موءلل ىننهف

 مماسفو قطان ناسلب + :تاصتاو ىت س> تقع

 مثالا ةصق تصق مث ٠ ةلدثام موقلا فتيتداال

 لقلاو فما تفلخ « دب جازسملاب اتسسعرق
 ممأ نءتاذللا اوذسخا *+ رسهز ةداس ادن
 م-قماىف هريبلا ىثقك + مسهل صافم قد قددُوف

 مظلاف معصلا لعفلثم + تحمذا تيبلا ف تاعف 0
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 لاب
 بدأ وفرط فودق نحيف + ةيقاس كيهان . ةيقاس فكن
 بيتكم شكلا, فرت ع مشكلاب ٠ ةبلاغم ىذ نايق برا تناك
 بتكلاب نيوهينهو نهئيبام ٠ تفلتخاو نمنع تعوونأردقف

 برقلاو سجلا ماتيفثمعذاو » اهببايشلا ام ىلغاماذا ىتح
 يذكلاو قدسلا نيب دعولا توجو + تشمحتاف ظءللا ىبخمي تشج تشجح

 برعنموم.عنمهللااريزهف + اهبش اهل ناسذارب لس 3

 ] ىب رأ امد نمالواهمم ضقأ ل 9 اهتمت يبع نم ثتاعخول ىتلا كالت

 نبد#ثدحت ىبرأ اهب دبجو نمواهْنم تيضق ىوريوا دبأ اهنم عميشأ للا مياعتر دؤول لوقي

 ةنطف ةدهلم ةفيسصو ىنغب أد يشرلا ىل لاق لاف ليسا نع مهب نب ليعم»ا بتاكر فظملا
 : لاةذدهملا ىلع ىديساي تاقفاهلثمدب نم ىبطي با رشلانافىيقست ة دوذقم ةكوح

 ةيقاس مك نملوقب نمل وق لاقنم لوق تلقحرتساو ك ءامارا.عل١ اذهل وق لعحا

 هلوقو بذكل او قذصا نيب هلوق ىلا ةق اسك م هان

 رهجلانكما اذا ارسىنقستالو * رمخلا ىهىللةوارعنىنةسافالا
 رعفلارهىدنعسانلاءايرن "ال + ةرطق نيئارملا اهتءنيةستالو
 قاع .دنءازهلاطناف + ةركسد_هرةركس ىف ىتفلا شيعف

 ركسلاىعتعتي ناالا معلمو + ايحاص ارت ناالانب غلا امو

 رمساهنودنمتاذللا فريخالف + ىنكلا نم ىنعدو ىوهأ نم مماب ضيف

 رفك هءبتي سيل نو#ىفالو ٠ ةناععربغب كتف فري .الو

 رهزلامنالاهب تف-دقولاله « هنيبج ناك ىصق ىنأ لكب
 رسنااردحناوءازوملاتيافدقو + ةعمه د فباهتهئةراعو
 رج مهل ىغتني ىوا د الاف افخ م ةباصع ائلق قارطلا نمتلاقف
 رتفهفرطفرانيدلاكص لباب + ادفلاوأ تلا.ةفاؤنزينادبالو
 ريسص هإ ثم نعهارالاب كانيدف . اناثل نامه ياهاهلانلقف

 رتب سلو ارض# هبلاخت + هفدر اتهم نصغلاك هيتءافج
 ا تلا ىلع فينهم+ هيسسمت هل رديلاك ةئسدل

 رف الو قوسفلا لايذأر رحت + د ,>اودعبادحاوهيلااممةف

 1 - ارهئبتسإف ساونوبأ لاق نب هال اكلما1لوقيدوا دل نبناملس تءوسدربملالاق

 .لقو



 0 4 ظ
 ءالغب ايتيافغ ولو كسيلع ءاعطاس ساكلا ار هاظن ماعر ظفر

 ءاغلأللا ىلعاتو راه نسل .ء هلع رؤهآلا ساس نق" كرات

 ءانمالاوبأ اناينذ ناش انو « ىتلاىلعافي وطن اامريذشدعن
 هادم حابتنس هأب ؤر لهؤي # هناك نت تسع هللا قا ءاما

 ءاولب هفيسماداجن طاني « اتفاكهندعانلالب واط مشا ظ

 بف ةفيلخ حد _هالئاق تاعامدربملا لاق عرملعهةيشلئاهت نأ كضلب وطىأ |
 ياخي نم ديشرلا ناك دقاودارماغلب و حدملافدجدف هناىلعتيسنلا اذهل مب
 ليئو هتلالل كلذهبشأ امو س اك رنثوأ ةابقرك ذيهغلبي ثيسوأ هتريضش رارقالا
 جدلا ف سني ناك ساوناز [نأ الا *_:م ىف دامو ىزخسل |لاةحا نم ةوتإو هكسأ

 نب رب ردلا ددبعنب ىمنع ث دقو هبه ذم لخوهةرضت هيفؤةناشوف ىذلارجلاب ليلجلا
 رك ذيالناكو لزهالو ثفرة-.فامرعشلا نم عمم الذ ينشرلا ناكتشس لاف قراخلا لوس ١

 هيلا ةكماربلاهلصواف هخدتمارصَم نءساوب ؤيأمدةالفةزغالوةليقهحدمسيدشت ىف
 لافابلفدي_ثرلاهجو ريغترمغللهفصو غلب ال ىناكي رايدلامسرفف لاطذقل هدشناهف ١

 روءالاساسنم كرا: هدنأ الف هيعأي نأدارأاهتب شاملا حابسفك ساكو 1
 ئذلاه ف كلذوتاي رجلان ءهلوقو مسهرد فلأن ب رشعن هل ص5 زههتذخأ ه 1 ظ

 هيأب ءأ روشلل عفو هيي ْ

 اهتامسأن سحا اهو + اهتأل اي رثتا ىلسغ نأ ْ
 اهئامى اوطلستأل» ٠ ارهاق اهلءاملا ]تقال
 اهئازحازنك أى هقىبح + ةبقح تقئغذف ةخر كتف

 اهثان ؤ>نزخآىوشاهنم + ( هنا كردي دكفتخي ملف

 اهئاضناؤاهناوخ سوفن +  ةموم ظمريغتيخ أف تزاد
 اهئاقك اباودهاذااوسيل + رشعمان مج رشيدق رمخلاو

 تحي رظنم ىف بحمافإلك + "ٍنرط ىل_عسان ىلا :شاكب عاش
 بنعلاو ةاملانيب دلوتاتخص + عمدغل _ءالاسضاوىنرت ثماق

 بالا نم ضَرأ قغرذءابص> 5 اهفقاوف ن4 ىربكو قرغض أك .٠

 بثكنمباشنلاب ىرلارتاوت «. اهبزاوبىفافوذنض اكرتتاك



 اءلنلا

 ناقفعخ ء فو نم هداؤفل + ةروصُكي لمسرلا فىذللا ىت

 داؤف هلنوكي فيك ة ةروض نكي ملام دريملا لاق

 1 نادلومشملا رش هيفرهدلاك +: ادعلا ىلعءاد,ترصنّْيَضارؤح

 ١١ ناسوجف ةنئمالب رمش «٠ ىدفلانشي رع قو رئماجيربتم
 سائل ها دن ضر عمي ىأ

 ناكشالا هغولب عيطتسال « روع ةيدياتاك ند دوم

 ْ حقم#نأهباعات رشأس اونو أمدق الالاف لوس ى نأ نىثا.هاس نع تنضنو: تدم

 وبأ انهي لضوةإ صرثك ىهومهرد فلأن ب رشعب هل ماف ةديصفلا هذهبهح دف ديشرلا
 ىتدلاةديرسفلا تازابغلا نم ىوحلا عسب هلوقو فولألالزمدااناعملا سارن

 اذهل ةشاامب راهاةعم نان ئلذؤةراشالا عسدبلا لدأ ري مرياهانهمةرثكو اهتزاجون
 تاد وي نامزلاةدعاسموةدحانلاو رمضنو شيمفلا ةعتن نم سوغؤنلا ةاوهعان ىلع ناكسملا

 هذ مقظندقولاذءلالذعهفذوتهابقزلا لافغتسا نك ىسرضاحلا ةرثكو ناسحلا
 متحا اذا ىتسح ىونلا نقم لوقيثيع ةنقباسلا ةديصقلا قىونفلا لبق ةملكلا

 ةامذلا ع ةفدانملاىأةسبالمقد اله فنةاضالا ءامدلا ةمدانسثفلا هلوقو ىوحلا

 ىرحاوف هتيلعملغن نءوبارشلا ىلع سنا اوه ميدنلاو بورشم ا ةلزتمجءام دلا ناف

 0 اذه ىف ةراعشنمالا«فم حقو كلذلواش هدم ناك ساؤنوو أو هظاغل أ هناسل ىلع

 اضن اهس رم هلوقو نسملا ند كلا نه تسيلو
 قاثعو امقدادرتلاطةقؤ * فاك رار دما سر ف .لاط دقل

 قاروؤ :ص ىف امأ اهارا « .ةديرطراي دلا ىف غسيسمىناك
 فارع عىلوتساورادلا نع + ىقا:تيدعسايلا ىلادباا#

 1 فاو لوط نركتنيالو ىلع + هبالك رهتام ناغ تنب هلا
 1 بع تيبدىلا ىورري و ىف احاقي نأ نبني ناك

 ١ قاذسحو طي رىتح ىنحم + توحان نود ىفأ ىتهتمراغ

 هالي هعوموأ ةلسسبق ىلسع + اهتب رشةانهنلا حابصكس اكو
 ءاوسقوتف نم روي طقاست :» اهنأاك ىتنح مايالا اهئيدتتأ



  0م(0م)لع ١
 لوخ نمل ل اةيوساه ةسين دل اوافاك أ اعداوةياوغلا نعت ءزئامل ىوربو |

 ظ ظ 00 ندشالاقيةرهم
 نا.ئباهقلخ رئاس نأكسسو + اهمطعت ىرةداهرفاشم طيس

 نامه دولا ساطرك ىنت * .اهدلجىف ىرح نولاهزا او ظ
 لفطلا ةف_ مم لاغف تيبلا اذه ىبمنعساونابأ تل[ لاق تخت ني ناسا س يكح ١

 ضأهساطرةف أ شاهفءابتاكه يلع بتكي ملىذلا ]|
 ناويملا هتانمب بوصي ارم« ىذلا نو راهءانمالا ىلأى او

 مساقلا نمتؤملاو هللادبعنوهأملا ودع نيسمآلاف نةثااو نوم اونيمأالا هانمالا
 ديشرلانو راهونب ٠

 ناك مهمل خملاماكف + هلاثمبوملةلاىف نوصل كل“ 00١
 , ناظوللا اهب همماك الا * ةرصقب سولقلا هع ىوطغتام
 ناةكحلاس يغامىل-عنيسع +. هنأكسمو هنابثتسماللظيف
 ناغضالاوداق-الاامل تنام * ةّدومفال:ئا ىنفلا نوراش
 نارقالاا هاون نيب تينت + ةدافووةو زغماع لكس ىف

 دعب ىف عطقنت ىألابحلا نا رقالاو ىرخأو زغب وةئس حية رلا نطوأ امدذع ديشرلاناك
 ظ ب _. وزغلاوججا نيرام
 ناد ولا اهراعش تالممدلاب «  ىوكلاامسهنسث امو زغوج . :

 ناعظ اهب لاجر. هللا .ىف « ةفونت لكس طاسي نهب كري 1
 ناكرالا ثطأو ميسطحلا نح « افصلا لابق ا نهجأو ذأ ىتسح ظ

 مهمعب مطحت ةكمب سانلا م>دزيثيح ميطحلاو لبق عجب ىهو هنم كلب افام افصلا لابقأ ١
 م نوفل حياؤناك مهمال نامبالاب نومطحي ثيل رقوأ ذا

 نامياةبحةسايسلا ل دع +ةهجو نعىرالا جرفثي ضال ا
 نايك الااهعدأ ناص هاشوأ+ ةيدسهمةرغب ريوجسهل الصن
 ناعموؤدص قتلانأ © امل ل ذةبء نبا ف هنكجل
 نائحالااهزاتحتاملقلف *« هذويس ءامدلا ةمدانمت تغلأ

 ”ىو روهؤا دعأ اهب ل قت امد رثك ن ماههقرافت الاهم دانت ا هناكسف ءامدلا هف ويس تف ' ظ
 مل



 ١ نيف
 اىليام لدا كالزأدق كيلا + اهتاسوهئذلا كتاب كاع
 لهس هس اعمداب صطاوىلأ ٠ اهاهأبرملا ف ناك نء ىلا تقرسو

 لسبئالو حامر نم حالسب الو + هلع فيس اهيفاوتلصا امو
 ظ للا تدنم نمنوتبزلا تدنم ىلا * هدالب نم ىوحلا داف ك١ صنف

 روهشاا ىكسملا ل اهنب نسحلاوىراصنالاد لولا نبل اهريهاشم ةيئاثلا ةقبطلا

  نيدجأو ىرتخلاديلولاةدايعوبأو ىفاطل!سوأ نب بح ماتو ا هذ بو ساون ىلإب

 ىضزلاد_هم في رشلاو ىدع ىلا ةتامننيزي زعلا دبعرصنوبأم_هدعبو ىثتملا نيسحلا

 ْ ٠ نبنسملا ناكرابك نيواود مو ىو رلانبىلعءالؤد عمرك ذب و ىل:دلارامهمهذيطو

 ١ [ههنريهلضافملا فس انلا فاتاود>اورصع ىنب رق ىراصنالاديلولا نب لسمو اه

 ١ ساونابأناريغديرةرعاش اههالكو ةي شم لكلو اسم ليضفت فنوغل اي كمرب وني ناكو
 | ىلاءملا نونفرثاعى هثاوتناوهيف هتافرصت ةرثكو هب ةاورلا ءاةةعالهرعش نمزيثكسلا 06

 !بأ كراشي ملال سم نا لسم ىل-عدليضفت ناك ةهجلاهذه نمو هاوساهكرديل ةياغملا
 هديوجتورءشلا ةبالص وتاب رمخلاو لزغل اونوجلاك نونفلا كلت نمرهثك ىف ساو
 0 ارقي ناياتكهي دب نيد دما ىلأ اىلعل+دالج رناكحيت راضحل او ةوا ديل | نيب همف هعجو

 ىزعلاو تالا |اههو نسملاو سمانا وب داه لاق ةام مع هل ف سما ذه ىفو دسم اذه ىف

 رع#وو رعرخآكسنت هناف ةاو رلا هةةاعامالا هنم قس ملم رعشنأ ريغا هدبعأ انأو

 ةياعز وبدالافهبىدتق,مامالوأوهو ساؤنىبأر هم نفهرعش عوم## قرغفرعشلا

 ىم# نوكي نا اماو ةوأا كلذلةر هانم نوك-ةنااماءايشأ هل نا الد باطلا تاماق#

 ددشرلاس دءهلوق ةيدالا تافي ردتلا هءضتقتا مسامع لودغلا بني اهب

 ناءمو ىزحال كايشلاناو ه* نامزنامزلاذ اراب دلا ف

 اةقوكلا لهأ نمرفاعم هب فرب ام ةفوكل قب رط ىلع ةصقاوةيحانمهام كابشلا
 5 ' دارأاهاي اوناوفسترقب ةرصبلا قيرط ىلع كابشلا نادربملا معزو

 000 ناوق_س ىوحلا عجانمب رو *« عب رتمنمتاوفش اذيحاي
 70 نارخهلا ةيمأ رادريدغلف + اطصرار دلا ىلع ترصاذاو
 ّ . ناصحتنأو انئثيمر ىتسح + ةدساظسءانملاو انيسنانا

 : ناعأللا ةين دشلا ىبتدو *« ا,كلاوةياوغلا نعت ءزنالل
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 لضفل اوذهّنيا نم الق هن الخ 5 دس امان وئازرادلا

 لدعنءوءافد نمىل#لابجاب + اجارناكيذلا مللا نمسويب
 لبيسل|نعاو راج ناغضالااووذامذا + هيىدتهب ىذلاردبلا روقلاوه

 لسرفو ةانأ ف اول _طاوغع + هكجوام ة:عهبلارو ىرترغا
 لغجلاب صمقب حيوموذ ضافاك «ىدل:)!نمتامق اننا لاوكسلا ضيفي

 لقثلا نمهنع تفف لقثم نمو + ةمعنب تبصأدسق سانأنءكو
 ليملاىوق رةسع يهب ىارب «٠ ةيجتتيلودسق مزح حأ نمو
 لقعاذن اكن م تعمسادقفانيبم « ائباث' ةفالاىف ءاضق تبضق

 لصفلابو نايبلابمسبف تقدةو + مهم ةفالخاو ري ىذلا اذن
 لمنم ىتفشاو كيش فصرت ٠ لذا اف قال نأ تئدنو
 لصعلااهذجاؤ نعتدبابرحلاىأر+ ة.ءينيلضملا ىنآي سضالالو

 ىلغملا ب ارلاك نويغملا دسك لاامو + رساخ ةعيبلهنما ديك بسسمو

 لمقلا نعدصنوملا ىمالادانع + ترمثبرحلا ىأرنا|!دناعو

 لؤنلاو دئادشلاد دع يفك مهو م .م_منمشغلا اد,ماوقأ لاباه

 لتفاابهيصافأ ,كردتملءادلا ىلع *. اتعدق هينادأ حرقنمنووادب

 لهما نم ىشد محلا ناكوءإفش + .مهثي د -نماولتدقا_مفناكدقو

 لت الو بيبدلاريسغ مل ءاود .+ اهب يفرش ا نافالاو
 لفقلاب , يناغانيقلاتيبك موملع + اًءوطو ضرا ضرع ىت- ىئلاوأ

 يبأدب نم عم اهيفاولداو كابا ٠ هنباوبرها ىف ناو ساولزخدقو
 لزيلا ىذ مالا ىف لاةث الا نيلوج + ؛ةسمظع موب ناك" اماذا اناكو
 لي درلاةئس ىلع ه:مهفئالخ « :امناهللااميمم ريق ىلع للصف

 ١ ىلصحلابكلبةناكنمىلعتدزو + ةفالعخ نم هيازافامب تزفف

 ل.'الابرغم ىلا ائمااهقراثم + تللجهقبلا م تناك .ةسيفاعب 200

 بارتلا عطق:م ىلاديرب لمرلا نم لببلاوهو نيمأ عسب مال ظ
 لغنالو بكي زمهيفكثطول + نكي لو شي رقنم ىىصملاثئكو ٠ ا
 لم مالت شرع مقلي لوو * مهنم 0 فاهبايياأ ءي 1

 37 تا 1 31



0*1 
 انيذانإذمالاعم نودهشتوأ+ !رعشمرعاشملانم نوكتامت له

 اذيباك بأن م بلغت زجخاي 5 مكل لهف كولملا يأو ىبأرضم

 انيطق ؟ىلامكمفاست شوا + ةفيلجن ىئمد ىف ىمع نبا اذه

 ر# نم فرتغي اريرجور صد نم تسي قدزرغلا ناءا.1عل|تلاقدقو قدز فل ارعش نمو

 ىلسانرهدنمناكدقىذلا لثمو +٠ ابهمناكىذلارهدلا نه تولس
 ,ى_بقالعند-ةنم راثآعبتخ * ثيم ةلا#تال ىلا تثنقياو

 لق نموةافو نم ايانملا ماج + هبيصيس 'نادبال ىذلا ىفأو

 ىلةهنمتهذاناكدقامب ضارب + ملعاف رهدلاالو ابل انانأ اف
 نك ًااكراتالو ىدتءهللاظم +« هدثع كردأفامون نصنمالو

 ىلث» ةطبغفناكدق ميهلكو + مهتدهع نيذلا المسا نباو

 لدحذلا قيس سلرهدةسيق) + .مهذعب تهمافربداةم مهتءد

 ليتاابّتيلاطو ىعنلاب ثب زاسو + ظعاو هيفىذلارهدلا نمتولب

 ىلحأ الو "سها ال نامزعسي رص *« نك الف تاعلضالا دمع تدرحو

 لغولازجاعلاب سياللوهباكرب + اهتعطق ”وطملا لاتةتءادبو

 لزغلاب نيدس لموعسءال م «تدتراورجا وهلا اهتدس ضرالا اذا

 . لصتلا اهئام ن مرذها لويس لوضفو ا مبارس نمائلو داي ىدذلا ناكو

 للاب سنسل|نءلافطا تاون * هييصفاطقلا اهبقاطقلاعدبو

 ل نمدواىم اهنقامفىرج + افناكريكسشلانةلخا جراوو

 ىلغت اهلصاو- ىف فاطناب اقب + اضهاونابغزةاموملاب ني_ةسد
 لصسل اب لصسلا نم فانا غرفتسا كه«تةتسا ا مب ىوادأ فىوادا عمت

 لهقلاك ءاندو نيعيضلاةرئامب + هطاين ديعبلاق رخلا عطقا دقو

 لذ وأريسبانزنماهقورذاحت + اهناكمامزلا لطف فد زت
 لجرلاب نيعارذلا ب وأ تلواغاذا + مل سبتا م ىفاهيديّناك

 7 لكذ ىلع لكشب عوسفم هؤأت ٠ ىتشنولالكلا لوطنمؤأت
 لحرلا دقعمل تلح نمريخىلا ٠ اهتخنانينموماريبمأ كيلا

 ١> لزايالئانلاوناميالاولحلاعم. + انداحواميدق مويقمهريسخ ىلا

 1 لصالا فتبني عبنلا طوبت كلذك# هنومي روت كايأ ترو

 2 دادكس



 .«(قاق)»
 لشي هريض اودازا نمىرتالو ».. ةغسهثيعىف ىأر هوب اضن غ
 لمد >ًاراتقالا نم داك اذا...« مدع ىلع ضف مهنم .ىنلانمك

 لضتناءاد_عالا عسسءلازأالذا 5 ىدقاوتثدقام رهدلا نممكو ظ

 اولءفىذلاريخلا اوردكس م_هالو + ىتنع ىتنيبنماوحلاضمهالف 0
 لوالا ةساسلاو هب نوذ_"الاو ٠ مهل كولملا ءاننأو كولملامه

 اهتبذكنا ساب ةا.مسم اهنم عمبس لك ةديصق نيعبرأو عست نماهلبق ىتلاو ةديضقل|هذه

 ةرييكسصلا بتكلا رادبدو>وموهوت :رهمجلا باتك قاهه_.ودهي اهتهنو برعلا

 قدز رفلاىلاوه_.لاورب رح رعشاضي أ ديجلا نموكلانهاوياطءل فاهدارأ نخةنوصملا
 مهندب ةلضافملا فءالعلا التخا رثك ىتح ةيمأ ىنب ايف ةرهشلا تهتنا لطخالاو
 لوقي قدزرفلا ناكو ةسال_لاو ةقرلا ىف ةياهتوهو هلوقرب رح رعشنذ كلل مهحاستحاو
 هرعشش ةفر ىلا ىنجوحأو هةفعىلع ىرءشةنوشخىلاهجوح أ اماذهلثمري ريل عمماذا |
 ةديصقلا هذه قذز رفلاناك ايري رحناشن منكم ةلزاغ ل انافىر وفسىلع |
 انيلبق ىدملامدق مأنمهطا + اني زح نيجيال لزانإلاه 5

 انينسر وههلاددعىفف نئبلف »ه البلا ىلع ن هدهعمداقتارفق

 اننصع ىاوهى وس ندرأاذاو « ىتمالمنردةدي لزاوعلا ىرتو

 انيديلرحاسي طيلخلاعطق « امدعن ةمالملابلزاوعل اركب

 انمثف ةلاذلبقىلايللا تا ٠ افداوصبابشلا نايذانيسعا
 انيغملازبامكننيعبالشو *« او رداغك باب اودغىذلا نا
 انيقلوىوللا نم تيقلاذام + ىلنلقو ن-هئاربءنهنضيغ
 اندنضميسمأاي كرسيارصح « اوفداصفةاشولا ىنطقست دقلو
 انيريءارسلا ن مىسقلا لم ٠ ارهض فاك أامةسجاحّت فاك

 ايد_هنيدهوأ انوحن رحنا 5 ةروكتمةحو رهيشعلا اوحار ش

 انديح نيمحوأ انتم نئمنا م« الفلا رعاه اوس نوياومرو

 انو زحوال لاب فئانتىوطت « ح زائري غأ لك فاكت سع :

 اننند ىسقلاك زوافمللادسعب *« اهدر وف يجولا نم نيلب ىتح
 انيذغفشيبحلا,ثئابخلانه « بلغتنمةوسن طي خخالاداو

 انيف ةفالخلاو ةوينلال_ه>  ابلغت مراكملاموح ىذلانا ا



 ا للا
 :. لببالا:ىرتالام ى رثوأ وشعغ + اهات نيئيعلا| ةسيماس نوبي

 لهيتم عسلا ط وطكت رفتسمم + انسنتساوايبت ندرواسا

 ىل_بمعلا ىقتسملاو انريسغمالا ٠ هبزهذيال شاشغناكم ىلع
 نو ريسْعي رفسلا فاون اكو هنمةادخ) |سلامد فو ناكم ىلع ىأ ع هلوأ ريسكب شساشغ

 1 اهل ةحارضءب كلذ ىف نو رب لب الا لاج|

 لغسلاو ناز ولا اهتبذ ىتسل |نطي + امئهو يىداحلا اهبرقسامث

 لءتسشي ناتكبلا نمءاللا داك + دقوري وغلا تايكرندرو تح

 ْ لب رلاائئامبانعولامثلاتاذ ه اكرأ تكرأامل ثحرعت دقو

 ,ةلحر "بكة ؛لجرلاو بسمك كراهءجبو بام نز ون .كارالا تاك أت كرا
 ش لهسل ا ىلا ةردلا نمءاملا لمسم نوكسفرسمكي

 "2 لسيانقانعا ىفو ساعنلا انع + تغشك ةوعداناعددانمىلع

 ' لهسلا ةييغلا بيثكواهتوذن٠ +« ةضرعمدوطلا ناعر واهتءوم

 نءنثمطلل ب يغل ادحاو نوكسف مفي ةيبغل او هعهميايعاد هلي قوشلا ىدانملابدارأ

 ضرالا
 لسيف ةرظنايحلا نيم نعنم + مسهبال_عناامل بكرللتلةف

 لاكلا هب تلا ةخا ةيلاعهجومأ ٠ ىرصب ىآر قربانس نم ةحنأ

 لطنملا ىذخلا ايف ىرج ىازخلا ب رو انتوالع تناك املك انل ىدهت
 عفترملا ناكملا ىهوانت والع فىأائةوالع

 لترلاديغالا عيصضا |شارفلا ىلع ٠. ىتمتابتئشاماذا تدب ادقو

 ىلصخ# اهفارطأ ةسايل ىلا + اهعقرتءايهصلاىنزك ابتدقو

 لس-ءلراامث ىن-ةأفراقشلاته + الصآت كشناا1فرعلل لوقأ
 000 مهلا ىتلاودملا ثلا

 لة ديلا | ميختساا ىل_عنوبيدفف * ةمخم نا ءىلأ نم حرت نا

 ل الاد_-اولادبع أطختاذا + مسهناش كنز ال ةنيدملا لهأ
 لعتني وىف<نمرتست مسهوالا + اديأ مهاقلتنلف شب رقاما

 لس ةىوانافلاباهسنع + ترفقئذلا هللا لي- مهوالا

 - ليسر هدعنام ىأللا لوسرلا موق. + اوءنتماو مالشالا اوشن مهموق
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 ش ل :

 كداب ةنون كح ءالوانمق تي نذ 5 هلعي شةلثب د تم انشا 1

 قداصلا غلا ىذ نمءاملاعقاوم * ةن نينصد لوقنم ثذبنينهف ١

 ةدمصقلا هله رعشزاعع نمو
 ليطلاكبتلاطتاوتيلب ناو + .للطلا اهيأ ٍلساف كويمماتا ٠

 لوالا زصعألا نهزيتغرمغلاب « نمد دع ىلستل تيدتها نأ
 لبي مئاروأ طبسر كحاب نم . + اهب لويسلا قائغآ عت تفاص
 للبلا هرمدق ىذلاباةكلاكوأ + طهرهاظ ىثوملا لاااكن مذ

 لي نئانرهدزي شغت ىت> * اهبل خد سف اذه لزانم تناك

 لصت "لكن وذالو الثلقالا »« هقشاشب ىبتهيديدد»سجلاس يل

 لتقتنتس االاةلاحالو نيسع * :هيرقتام : الا :شدعال .شيفلاو

 للا يطخ لا م'الو ىبهتشد ام. *« .هلنولئافازيس- :ىفاب نهسانلاو

 للزلا ليكتسملا عم نزكي هقو *« :«ستالاح ضضءب ىل أنتما ءلررردسق ظ

 هرثأ ىلع لافالهس انلا اذه طيثدق لاقفثدبلا اًذهدشندادشنءنئلارعاعجت |

 اول مماولمحلاري_ناكو + مهوئطب سانلاٍضءبزيطامب رو 2
 داكو أ خا ل عسا نمو داكوأ باص | ىنأت نم فد رشلا ثي ددلا فىدملا اذه لصأ

 ل-#عابستود اهف.هماو راو .* املداٌؤغلا جاشم ةلع تأ ع

 لجو هفوت نذهبك اروىدع * هب بارسلا ىرحي قرتسحم ,لكب
 لغرت نيح نابهوةيضرع ٠ اهبنوكت تناك ىتلا ناجهلا صني ١ ٠00

 ش لطجءوطتخخ ىف ىذلا ئجرالاو ةسيغال» انجولا ةرلسا ىرت ىتسح ا |

 لقما قرورغااماذا دودالا ىلع « برس اهوام انويعربدهاصوعحشم 2
 .لكسم ةيداعىلق انهاكح 2 اهرجاعتاب وقنءفرطل !بغاوأ 0

 هرئامضاغلوك م
 لدبملا الو: ماهل زب قانعا م. اضرتعمنابك رلااطل ياسغلا جرت ٠
 ,نكتتزانعالا ىلعرودصل | الو 5 ةلذاخ زاعالاال_فاوهر نيب را

 : ؛لدتعم لظااو ةنك اسي رلاو + ضمرىغللاو دعس



 دافحلو
 بوكس نهاراثآى سع بوكتت +٠ .هرما ىندح شفلا وامه نودينأ
 يقر ةازغلا موقلا أب ر اذا اه ابق نم فون راوغملااب ا ناك

 بويهءابصلاعر نمد ةشااذا + رس اناركض انايتق عد لو

 كيدهم نان اومخمكاذ ْقك 5 اولذاذتوأ تناغم م مساع ناه

 تون .ةالفلاب سئعدينلاهب . + بلد سما اذراوغا | انأن اك
 ضودن نهراثآ لبس ارودن ؛+ 1هاحراطشاذا امم ىرت ةالصع

 هبوذسكنيلثاقلا ضعيوهسياع م قداصل ناو .هيدكسعابل .ىناو
 ؛توهو نيديلا لاضفمرفسل | ىو .اوءام“ ناك تبراحن ابرد | ىتف

 برياقو ةضو رئكذهو فيكف .+ ,ىرفلا قتوم اا مناقامثد دو

 يرونج ه«بييلع ىرجت ةيّودب + ,ةميعري بسغ ناك ءامءامو
 تيبطهلع مج نملاتةاامو .+ ةطيغرقدصرادقهلْزْخ مو

 ينبطتسوفنلا هنعنكمتملابع .+ هني رتشا عابتايندلاتناك ولف

 بوؤي .موبنالذ+لامتاغلاوه «  ىلسسيقو كدب ىنمي وأى يعي
 ٠.2 ؛تسيررقل ادغ أي ىذلاناو + ىضماملديعبلا ناامكسهرمل

 2 يبوعش ىاقلنعهتبعشدقو « وم «اقإ ىليم اتوىفاو
 9 1 « افلكملازياللبدسهيعادك
 ناوسلا يفاجر ىأمل| ىلع لوم , نمانءاجرك ذلك د

 نسحو "قياس بك را ظفلريختو ىنعم ةعم مالك نماريتعم تنك نا

 اههيذت ئذلا كلاثم ةديصقلا هذه نك افةزدانةبارشؤةراشا طلو ةرامتسا

 نعمدعب ردي لزانوهفالا وةدوحلاةد اهنبهيلع تام كلذ ذانهلابنا دمرعش نم ناك

 ءارعشم كاطفقلاب روهتملا ىيلغتلا ميش نب زيس#زعشدبملا نهوةغالبلا نم اهتنت سع

 : رص بقل ن»لوأوهو بلغتةينارسصن نع أوم دعب اموكاللا دبتعماي اةيمأىبب

 ٍ :هلوقب ىناوغلا
 .اهناوذلادو.تاش ىت جد تش نادأ + هنفرو نهفاوناوغ مس رص

 ]ان نأ ىمدلا سامامالا نه ىورفأ ساعد ديو ديلولانإ_مينق) بقثلا اذهب و

 قرعلا نمزعاشرعش كراعشب كلنا يذأ كلامابا اب لطخالارضاحانآو كلما دبع لاق
 ريخدحأ ىف نكيانان للاي ذدسرك لا لداش عاتقلا فدغنانءازغاشالا الموالا لاق



 ٍبيدأ وهو بشان هلال يمت .* ةستيب نايشغراوزلا ىلابيبح

 بي رع. نمامرفققت ساس + اهبنكسيملامىم اتوب ناكو
 ثيم لاجرلاري ارد ا اذا +« نكي ل” ىبي درلا رلا ةسءلاه كح

 ننام ركملاىضقأ لوا * العلا نعلاج رلا ىدبأت ريمقاذا

 وهذ نوب هوركم لحاذأ + بناج لكن هريس الالسخ عوج

 بوسكت امركملاو ىدنلا لعفلو دواعم تادئافلا ىقام .ديغم

 بيجي ءادتلا دنع سمس ملف 2 ىدنلاىلا:بي<نماي اعدعادو

 بي رق نمراوغملا ىبأل عل «ايناثتوصلاعفراو ى رخأعداتاقف

 بيرأ عارذلا بحرالاشماب + هنالعفيناك هد ةاميكيجحي

 بحي ناكمويلا لبق كلذك « ىدنلا ىلا باعفساواعي رص كايا ٠

 بيهم حامرلا تحت سل ىذب * ةضحباوكاوعدي نكس مناك 2
 بيضق ديدجلاءافنمزتها(ك َ ىدنلاْرَخ م مناك ”ىحرأ ىف

 بوصما ركلات الخ لاناذا + همس ن وكي ناىلاديامىتدف

 بي رقوهو ءاروعلا قطنت لف «  اوظفح لاحرلا هآارئام اذا

 بيصنو ةمعطالا ريثخلا امو * هتئزر لاجرلا ناك امريسخ ىلع

 نسف ىدنا|هوهديواعي رش * هبيدهفىذنلا اوعدي ىدنل !فيلدح

 تي رغناشدلا ىشغي طبتخو . « هنيعينمدسسس#<#لناعاثايغ ٠
 - بويع هصختجيإل دنسىلا « هؤانفبحخررانلادامز ميس ظ

 برانحتابتنلافركيماذا + هع“ ورعمااي ىد:لاث بي
 تءهمو لأ نيعىف للا عم 3 هل-سهأن يزال اماذا يلج

 يبرق لاجرلا ىداعاذا ذيعب *« ةوأد_علاجرلا ىداعاذا ىنءم

 بيصتمانالا لك ىتلا اميلع « تحجمثةبقحري م انينغ ١
 بوذك ةايحلا ىجارلاورش"ال .+ تزهجتوابهاذال يت قباف ١

 بي رقءادم ىصقالجأىلا « مهنءىحلافىأنلانإعأو ٠
 بيي> "ىلع ىتاعهموت ىلع « ىتأدقو ةايحلاتوملادسفادقل

 انتنبلا تداعددهف ؟ىلا + ةىض رسحأ مايالا نكحن ناق >“

 بوَةش :ا:ةلا تحاصعل |نع ذصو ىوح لا عمجااذا ىتسىوتلا نفعت . 3
 ةددلا

 2 ا



 . مىزق)»
 باعانا ئضذئلاب نوسعادب « مغاغ مىيرصلا نازي ل ظف

 تعش»ىفلذ اهناك ةيرد- »+ ىنتمو نيبجلارح ىل سس ءواهف

 بهرق ةيضقلاك بوبشنيبو + ةهو روث نيبءادسس عىداعو
 بةطم درب ل ضف انيلعاوبف- ٠ صن اقل ديصن اكد سس الأن لغف

 بفثي لىذلا عزجلااناحرأو + ائابخ لوح شحولا نوي ءْناك

 بقءعو لذع نيب باعنلا ىلاعت ٠ ة.ثءُاوج نمان أكس ان حرو

 بانهم كئاص نم هبةاذا + ه-ىارضغنب ل_هرلاةاشكح ارو

 بيسملابابحلاك انيلعازيزع « انصولق بابخلا فىرابيحارو
 فالاامهنبتوافث ال ادح اوالوانّتم ىناعا كلت نارعاشلا ن اذهل وانت فيكرظناف
 ادراونامب كلذنيبتو اهم رعش ىتب ةئراقملا فثدلتلاو رظنلا ىقيقذتب كردءاكريسيلا

 ةةيطل اهذهرءشدبج نموىلاعت هللاءاش ن | عفان كلذ لأبو ةلماكسلا تاربالا نم هيلع

 ىهوهاشأاهب ري ىتلا ىونغل !يءكن بدت ةيث ىضض
 بيشيبايشل ادعب سما لكو « اندعب تدشدق «ىسعلا ةنبالوقت

 بريصمو ْئطغتالا لوقلاامو + ايئاج ناك ايئانالابيشلاامو

 بيبط بارشلا كيمحيكناك +  ابحاش .كمسجلام ىهاسلوقت
 بيصن بالصلا ملا فرهذاو + منألو باومجلاىعألو تلقف

 ' بشت بوطخلاو ىءأرنبيشف + قوعخانمرغتثادسحا عبانت
 بوءش لاجرال ايانملاو ىنأ + ةينم تباصا تناك َنْئلىرمل

 بد زرعف هل-وجامأوهتاع 2 حورش هلع ا ناكدقل

 بويهءاقلاد سذءعزوالو *+ ةبب رد_دع شحافالوأ اء ىنأ

 بونت نيحرهدلاتايثان ىلع + ىننيعي ناكو نيفكحي ناكىنأ
 بولغ جوملا شفنا بيشلا ابح» تقلطأ لهجلاةروساماذا باح
 بوضغ ةادعلاىلياذآث يلو + الئانو الح ىذاملالءااوه

 بوؤينيح ليالاىدؤي اذامو + ايداغجصلا ثعبيامهمأت وه
 بوني ني »فورعملاو دجملانم +« هريسة نهضت اذامهمأ توه

 بيطي و هرد_ةىفام رثكي. ع ٠ هنأ يضلا لهب تاوتشوخأ

 لو »#8 ه



 و( ه +

 ايذهللاءادرلا ريشبلا بكس ب هر ةاروطواروطهيبذت 0200
 ٍْ ندع رايدآ م هنقاوم نازاخل او هذلا فس

 بنأم لك ىلع ى :رميدلاءامبو * اهتا كويىفريطلاو ىدتغأذقو |

 برغموأش لك يداوحلا دارط + هبيسحالدباوإلا ديقدرضم
 بعكملاناوصلا يفءادرلا عسيبل « هترششن ناوجرالانواكٍت يك
 يبناجريغ معفم قاخ ىقثعلا عم * ةئيزي "يردنالا دق بيس كرم

 بربر طسرةر وعلم ىيتءماسك +« امهيفى علا فرعت :تاترعدل
 بعام قول ذءاقاقلا ةبضهلا نم « هناك نتسمت#ءاوه فوجو

 ءاسلسملا ها ةلثللا
 تأذللا ظيبغلا لثم دئسىلا + تفرشاةلاملاسودركك ةاطق

 اسطب تاسراو ليغ ةرامع ٠ اهناكض نارظلا نقلقي رمعو
 بكراالأ ديعب نمىداتننكلو + ةنحلتاخن ملانصنتقااماذا
 تينسمريغت العلا ىلعاروبص « .هصخشى للا نعليال ةقثاخأ

 بسكمريخالجتنسم ورك اؤ + ةنانعنافادازاورد مضت[ اذا ظ

 هذشب هكر ديهنأ مهملعل هيلع نولاتعالىأ درصلا نولتازكال مسمناو سرفلاب هتفث فصي
 زباص لاوحالا عيعبف هنأو هتكري وهنول هنوبسالو سانلا هب رشبتس ةقثاخأ هلدح
 ةنانعي هوفرعصو هوا_هعتسا اذا رينمةنريبساك ىأ بسكم ريد هنأ رك ذب كلذ حضوأو

 :عرك الاب اهنعربع ىتلا ٌاوقلاو نانعلا لاس سكللا بسنواولمع لجأ ت
 بدهملاءاللا فىراذعلا ىثك 5 ةلدج نيت راه امشافبأر ْ

 بقثملا ناهلاك انيلعنجزس «ب هراذعدقعوائيرامتاثبف ٠1
 بقملاب ريعف نكي لودق_ءلاهبشت ةإداوقم ةعب اةةءاهنوكل مظنملا لوقي نآ دارأ ٠

 نايصعلاوةعاطلا عنيدبلا له أهيععىذلا اذهومظنلاناكمال مالا
 باتمان | رلا ثرغك ثدثح ٠ قداصب هايس كاارامثآعستاف

 بليا حتارلارمكسم رسمي + .هتاتعز اب هايتاثاهنم كرداف
 ' بهلمدشنءءارصلاددج ىلع + اكالعاقلاعفيتسسفرأفلاىرت

 بقنم .ثيغ بولؤش .هالخت « ءاكنوقلفنان يسم نهافض 2
 .: هسا و ل



 ء( هاء
 راوسلاك ئولملا بولملا و ىنلفلا اذكو ىلا نم عوذل ملا متفب لادم لوفب هلهفو

 بذكملاريغسملا سمر غلبت « اننيب رسلان وشاولا ملأ اذا

 مهر اماوغلبي نأ ةاشولا دهتجااذا ىأ انئيب ةسيصن بتال لوقلناببو ريسفتوه
 ةفصلا ةفاضا نمؤهف موتكملا ىأس ومرملا بما دك أن

 . بب رشفانكابوأربابل مت + ةيعب راهرك ذاممأ ثنأامو
 بدرشو زمحلا رسكيرياو ةعيب رنم ةيعب زاهرك ذنأشاموكن ًاشاملاةفهسفن بن اع
 ناعضوم

 بضقتااهلابح تءتادفف « اهءرصبةاشملاو ةاشولا تغطا

 برتيب هانأبوقرع دوعومكسص + هبشفوول ادعوم كتدعودسقو
 بردنكمارغ فشك ناو لوس »ب للثعي و كيلع للخهي ىتم تلاقو

 بضخلا نانيلاونو.علاتاوذ + ىنزف:تسدنافىئيفامل تلقف

 بلحو كارأق ىرت ةسشب ٠ لزغم مد"الا نمتءافاكتهاغف

 لدم ىلع ا هباجأو تضرعأاكضرعافاوامج اهازاجهنأ رك ذو تا بالا هذه ىف نشات
 ظ تأدتباام

 ببخلالوسرلا تايآمجناف * ةوالمبابشلا نما مانشعف

 ةدملاةوالملاو بايشلاةدماتب وهني ناك اعرابخا لا تغتلا

 بوم حاورواروكحب لسثمب « ىشاع ةنابل عطقت ل كناف
 بلع ذ ني“ الا ىلع لاق سه لوك +. ةل-م2ف رح نيينملل ا ةرفعمت

 ْ ةبلصلا نوكسفرسكب بلعذلاو كضرغىننو ىأكمهك

 ٍ تقرت ىنداريغىنميقرت + ةلوصتلصوأف ّدلاَتِب رضاماذا

 ريغ هلوقوهو فيعضلاب سدلاد.دشايقرئايعروافوخ ظحالت ىأب ةرتوبن املا فدلا

 ١ لوقيشي> هيلع لصي لوهبرضب مل هئافهرف أوله هتقان نم نسحأ ةمرلا ىذ لو ىندأ
 تاع

 هيك ارةءامملاسموأمترت + اماكل فيرتدصتتلا نمداكي

 بقتملا ف صتلا نم اهرعجم + اهريدنعانصلاةآرك نيسسعب
 بطص ةدومم نمونق ليك اثع « .ترذثتاماذا ا مذانهن اكس

 بذي
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 "ىراطشاو هند سأ ئأو رهط فاضأتدبلا هانا دالف هلوقو ءامشالا كلت لا امنه

 بطشملاو امعوندملا ل>رلاهيدارأو سايقلا ىلع ىريح لاة يو :مملا نا برسشلا

 ةفص فرك ذتوقئارطلاو طوطغأل نوكسف رسكوأ مضي ةيطش عجب بطشل اهيف ىذلأ

 نهلازرخنم عون عزجلا تدبلا شحولا نويءّناك هلوقو طوطخملا نم هيفاملفيسلا
 تتاماذافضايبلااهفرهظيالءادوس ىرت ةرح ىهورقبلانويعنا لبق طوطخ هيف
 - ففي شوشملاو ماعطلارث أن ماهصس فكل شمثدبلادايجلا فارعابشغهلوقوروظ
 هءاسلج لاس كلل ادب عنا كح صضني نا لمعأ ىذلا بهضملاو لي دذملاك هييضسمام ميلا

 الفابتغن و ضرالا اون نءةنّيحان لددانمرك ذ لكف ب رعلا لد دانملضفأن عامول ولا

 ىذلا ىنءملانابت ابيبالا فورعاشلا لوقا اوعمست ملأ اويدصت /كلملادديعلافاوغرف'
 سدقلاوؤ ما هدصقا
 ليجارملا موقللمسللاب زافو + ةيبخأ ل ظانيصنانلزنامل ظ

 لوك ًاموهفهنم ىلغل ا ريغام + هياط هن وبامرةشاودرو

 لددا:ءانيدنالنوفارعأ * ةموسم درح ىلا اذه تء 30

 لعجو ل +لا عفر عفرن ىلا عنورّلا همم للمدة رق ىرابك ىناوح تببلاانحرو هلوقؤا 1
 اهرخؤم ىل_ءعوضوملاب قى لاوامبناجوةلءاملا رهظىلععوضوملاوهولدعنيب لجلا |

 ليالادرب ىلع بني فيصلا رخآ فرهظي تدن لب رلاتدبلا لب رلاستكح اروهلوقو
 فنوكي فيصلا ثاينىرامدعب هاعراذاستلاون وكحدف فب وهوءاأل اتصال

 كئاصلا وهو ريغتملاقرعلانمىذأتي اهغناو هضغنب هيف ةيذأن هىأهبةاذأو هتوقرفرأ

 ةمقلع ةديصقهذهو بيصاملاب ْ

 بذغلا اذهلكاقحكي لو ٠ ىهذمريغفنارعفلا نم تهد 00

 2 ىلادل +« :انئربة_دهمت 0 11 7 0|

 تيرم 00 ساو

 بولملاس.بللاو قلقلان + + ولولودار+ ازاو>اك لادم 00
 لازغلاباهوبشو ةفصلاو تعنلا قاهدسحو 51 دن ى-هف ندسملاب تدرفنا ىتلا# ملا 1

 هدهوظنم ىل_لا ءاضناومبىنتعملا ىب رملاىأ برت ناكسلاكلذنالزغنم عرعرتللا '



 ١ه

 ُخ رالرخم ب يأث [تيبلا ىرحاماذا ل راابد فو

 في درلادعقمةاطقلا شثدملاةاطقريدب هلوقو نيتز زءسحلا خفي وشو يف هيف

 تدبلا برس يلءامويف هلوقو هفدوداعأ كرابلا هيد ارأ امهدئملاو رثبلا ةركيةلاحملاو

 بلوتلا مأ ةثاديبلاو ريطلا نم ةعامجلاو رقبلا نم ع.طقلا نوكسفرسكي برسلا

 هطبلاى'اللاىئالباي الف هلوقو نيستسهن نيب نوكسب بلوتلاو شخخجا مأ نان'الا
 دنقلا نم ينحل اوأ اهباصو سرفلا ىؤيظو فب ادب دحاوهو بدنعقلا نم ىنجملاو

 ىشعلا بوب وش تيبلا ىعلا بوب وشك ىلوو هلوقو ىذسالب ني -!جرلا ني بامدسعب وهو
 بارتلاريثت اما ىتح ودعلاةدشب رقبلا فصوو لمهناىأ لبو لاةي ورطملا ن«ةمفدلا
 ةلوقو ءابخلاك عفترملا بصنملاو فالظالاب ضكرلا ةوقالا كلذريثبالو دباثاا ىدنلا

 ىأبيءتلاداتتعا ىذلا رثاطلا بعتملاجوهالاو هءاسقابودسعلامسق تيبلا قاسالف

 رأفلاى رث هلوقو ماسعذلا ةفصن هوهو بهذم ب رخأ ىوريوربس:ءةنإي وهو تيوصتلا

 بحال ىت-ءموهو ةرهاظنوك-:ف عاضيلا ىلا ناريفلا جرخي هنا لوقي هذعب امو تدبلا

 ىأل ءاف مسا بلجن اورطاا قدولاو اهةوةش قفن عمم قافنالاو ّنه رهظأ نهافشو
 نامطهنمجرذذارطمم م دسنع هئظتناريسفلا نا هل صاحو تا اوصأوتابادوذ

 ىلاونيثيشلا نيب ىداعتدبلا ىداعف هلوقو هنم ةمال_ىلا لطتاهعفت سم ىلا ضرالا
 ١ ىهرقلاو ضيب شحولا ناريثو ءاضيبلا ةفيحصل |ةوضقلاو ىتفلابوبسشلاوا مهني

 ”ىرووملاو نعطلا ةالاومة..عادملا ناريثل لظوهلوق نيدسبلا نيتهف نيب نوكسب انه

 نماذذةماريس هيلع فلا ذا رلا بلع نم لوعسغم سا بلعملاو رلا بانقلأ نم
 ,ثببلانيبحلا رح ىلسعباكسذ هلوقو ىتدني النأ هل ةب وقن هقنع ب هعوفهوريعبلا ءاماع

 1[ لع شي امعسملاو فرطلا ىتازلاو نرقلاانهاهيدارأةب ردملاو ههجول طقسابك

 هلوقوءابخانلاو._صنفاولزنف ىأ اولاعف ثيراانامتفل تاقو ةلوقوقوقشملادلملا

 نواعفي كل ذكو مه>السو مهب ا يث نم ماقءابخلا كلذ ناركحذب ةدعبامو هداتوأو

 بضعقوحامرلا باقلأ نم ةينيدروةنيللاوأ ءاضيبلا عردلا ةيذاملاوديصلا ىفاوناك اذا
 هاصوخ عج صونلاو لابملا نطش عجب ناظشالاو حامرلا ةنسأ ب كريناك لسج رمسا

 هيف ةرخافلا بايشلا نم عون ىعرشالا ىمالاو هالعأءاباةوهصونيعلا ةرئاغ

  مهراذا لمجيص ول يةشوريامم بوث لاقي و تابنل نيتكف نيب نوكسب ب عرشلا ليثانمت
 2 هه



 ديق ةفصاادلهلو عورغل اريثكسلا ىلاءلارحشل ا ىف نوبقرباؤلاكو هنس بقري عضوملا
 ةقباملاةارايملا ىرابن هلوقو اهتعن لوادي تلا ههظعةروص ىف سر غلا روهظيل ةءرسسلا
 ري ثيم ئاوفلا نيللا فوننلاو لما دلت فرخآبل اخي سوقتلا ىربي نمّنا هلصأو.
 ني كفن ةعم زعبي عامزلاو وذعلاةدش فورءموهوايش-حواروث ديريايمرودعلا ىفانهب
 رماة دش نغ لطعلاطاذا هنافهسعافترا هلالقتسما ول-رالا لفسا فن وكي رعش ,.

 هلهلوقو ريسنم ةنْزب يحملاو بايثلاهيلعرشني راصقلا هرصئيب شخ بهم ادوعو

 اذه ىفرصقو سرفلا نم بك ارلا عضوم ةوهصلاو بناها لطيالا تدب ىبظالطبأ
 هقلعملا تدبو تابميشت ةعب راب كلذ ىف ىفأ ث يح ةفلعملا تيب نع تيل 1
 لفثت سبرقتوناسرسةاشرأو *« .ةسماعناقاسو ىظالطي أهل '
 رفادملا ثيبااوطخيو هلوقو مسلا ىفاهلك ت ابيت ةثالثب اده ىتأو رصنت ةئرب لفتتو ١

 هججو ىلع ىرجيءاملا نوكسف تيفي ليغلاو ءاسمملا ةرضملا هنمو ةيفواخال ىذلا مصالا
 غسبصل رفصأ تبن نوكسف فب وهو سروتاذىأ :_سراو ع تاسراولاو ض رالا
 ةيالصلا يفةءاغلا تغلب وتم دق ٌتناكنوللا اذمبتنولتاذاةراخلاونارفعزلاكهب
 لافك الا اهب .هيّست لمرلا نمةريسغصةك |نوكسفرسكي صعدلا تدبلا لفك هلدلوتو ظ
 هالعأ نم فرشملا كرولا فرط كرام لاو مهريغمهدلقو برعلا لزغ ىف تامعتسا 0

 تيبلا يدعو هلوقوةفريشم ةزراب ف ارطأ هلىذلا بأ لاوجدوحلابتق طيبغلاو
 عانملاةآضمواسيبف ةقذادللاو قذادلل ةعئصلا نم يتصف عنصرك ذسالو تنال عانصلا |

 رسكو ميلا تفي. رججحماو ءاقرثلا آم نوكست كرا غالوأ دصاهباع سول ةولجم ةفوشم
 ضايسلاوأ نيعلا لغسا نم ناياموهأ ضال هريسفت يف ورينم ةنزي ىرخأ ىو ةغل ىف '
 ةياصملاو لصالا مرك ىتتعلا تدبلا نانذا لدلوقورامتا فيصتلاوداوسلاب طحلا |
 للا ةي ربو ساالا قروبوةبرهلا ىأ ةل“الاب هبشت تابصتنم راغصل يخل اءالصأناذآو |

 . نوكسف رسكب قئعلاواهسأر عفرتواهينذا بصذت ةروع ل اوءابظلا ةعابج برب و
 ةكلافك ةريدتعنذالا فان مظعلاوهو ءارقذ ىأ تيبلا ىرفذلا كلفتسموهلوقو
 مههعاو هلوقو هيلعةثت انلاءارشالا نعدر غاب ذشملاوسرفلا راذعةاممملاو .لزغملا

 لوكشع عبجب ليك اشعلاو هرعشتينميدسعلاو هبت: فصيداوسلا ةمحدلا تيب
 هيدايف ىتح ةيصوصخ ءلهلءاو لخن اس مبةيحانةصمسو اهعومجونفلاو ملبلا عي رام



 كيابل

 دسنع جورتلل هب لثقي كلذلو لزغلا نمربك أوه م الكب ىيرف ىقلامنيال هناسلو هرذصةزا زج
 اىف ةلوحلارك ذل ه نم لاقناتدبلا ةثابلعطقت لكن اوهلوقو كلذ لم لوصح

 | ىف طرمشو كلذلا يبس ن وكي دالبلا ىف باهذلاورغسلا نا ىعداف ىفثعل اةرو رسكو
 هدهاست ىت> ةيالضلاو :دش ل! نم فصو ام ىلع هتل>ازنوكت نات جوأ كذلوداعبالا

 ايهئريسلا' تب وأ ااوهرخآىفباهذلا حاورلاو راهناالوأ باهنلاَودغلاود ارا ام ىلع

 اب الاول - ارلا :ددع نيتصفغب دا او ةباصل اروغص ءك ج وجزحلاو الءلريسل ا جبالدالاو

 اذا صوقنم عابرو ىماضلا ب قالاو هلك ضيبالالوعفملا ما ةنز ىلع برغملاو رينوالاوذ

 زابع ةدلكلا ةنزوهةيعابر طةسأ ىذلاوهوايعابرتبكر تاةفءايلاترهظأ هتبصن
 عانشدن بارغك عاعللاو:دشاايهريجس فرعت دحن ةدحا:. ليج ةءامعريص نم ةينامتو
 ناكوالعهتنن نالاقكلذلو هيص+خ أوهو ىداولا نم فطع ذا امةءنحملاو ودبباملوأ ف

 بئاج ىلعوهف هتايئاوعرب ىتح سانا هلزني لا رفوم هنوكي هفصوول اضلاي ىمملارصتلاك

 وم> ىأب يخو ني مغاغ شومر هلوقىف كلذ نينوارو ىف سانلا هسيلعرمب ثينحب
 ذاوهنغيلعاس بالا وناكم ىلع جرءيالوهف هل-هأىلا لوفقلاب حرف ماغلاف بيخخ
 ةالو ةواهاوق تديازتواوماسجاثمنذا دغر ىع صربجلا تدجو كلذ عضوملا لاسناك

 رولمعس نوفر:ملا برعلا باش تناكهلودب_صلا ىلا ج ورذلا تقووه ديلا ىدتغأ
 ررملاك ضرالا ىلا هاملال يسم ريتك نأملا ومهذالمدادع ىف كلذ نورك ذيوليخلا

 هودياوالا ديقو ليخلا فدوجم كلذو رعشل اريسصق در فما درعتع هلوقو ناتسلاو
 | نم هريغهحالو سقلا ىرمأت اندح نمةدودعمةراعتسا ةدنآ عج شحولا

 ةواهءاروامتل ل داهتاك ةيداه ع. جنب اولا ىداوحلاو عابتالا دارطلاورووضل اى ا

 دفهسهجو لسبقنءءانأو ش-ولات اف هناوهبلط نس1ةنايا ىداوحلادارطهلوق
 دنا كلذلو تدعب وأ تب رقاب ىلا سرفلا هير ىتاطل اوأشل اواهتووىلا كولسلا

 و ردقلا نايلغناشدحلاو بعتلان بالا تيبلا نبالا ىلسءهلوقوديعبل اوهو برم

 سبق لاقسانلا ىف ىت>ءالعأ ئثلك ةارسو ةوقروفوواطاشن هناعهه سرفلا
 0 اهنادرأ كلاب خنتء + .اسنلاتاورسنمةرمتو

 بقرملاو كئاشلارحشللهسضعلا هلباقيو هيف. كوشالردجثلا حرسلا ةدحاو ةحربسلاو

 عتيل



 ه(هن0)»
 بارئلا نمذومرعلا ىفىواسملاوهو برت عبج بازتالاواهل الذيل نم اهوعئمو
 ظيلغلاوأر وقوم لا ينجتملا ينال اواعما دلو امهنالهلثمٌةدللاو د-او بارت نمآاحامهنال

 ىلع يقب له لوقي بيغتملاةلصو ىارت فيكو هلوةل ليصفت تماقأ لوقو ريصقتلا
 هيلع لجرلا دبعداسفاوهو بيبا نم بح اوهودسفملارييغتب ترمغتو ادهمنام

 ماهفتسساذسعب اهقال_أنمهفو رعمىلا هنمع وجرت بلا أنت نافهلوقو هت أس اوأ

 تنافهبلاريصتامالواهمأ ك يلع خيال هنافةدماهنع بغت نافلوقي وهف لهاسشلا

 ىتالكاريغنم هنأ وهاك لوعفملا مسا ةنز ىف ناكم ساب رجل اق بيرك |مضومعهنم

 ثببلا كيلع لي ىتمثل اقوهلوق ىفريغتلا نع ئيسنملاه لوغلا نيد كقوا من نيب و

 كناهللوقت ىهف+ يلعن صو»داتعا الا قب ردةداعلا ىهوةب ردلا نهبردتو
 ىهو ةرفاس ا هسيلع ل_+ل|ةئرعظلا تدبلا ىلماثرصبن لوقو د- دنع فقت الع ومط

 اههالكونونلاب نزحلا نم ظاغأ ميسملابمزملاو لبجلا فتي رطل بقل اواضي أ ةئي

 هلوقو ميت ىنب ضرأ نم ناكمني_ةلاب ونيعلاب ب عبعشو:رعولا ةنكمالا نوكسف مذ

 اهي ونت بالا سئ اغن نماهنارك ذب ولبالا ىلع لاسرلا ةميه فصي ةيك اطناين
 اهبعنصت بايثاهملا بسنت ماشلا دالب نمةيك اطنأو هولا لها نممهناو اهاهأ مظعل ١

 ةب رجلا ىهو لحن ةعرزمب تانولملانماهما عاب لب الا هبشو ىثولا نوكسف رسكب ةمقعلاو |

 هرارقتساو هروهظل نيعم ناكم ىلأنيعمريغناكبهيدُستلا نعبر ضاو نوكسف

 لضفداب كانهو لف دلب ل_سوهبلع هللا ىلصلوسرلا ةنيدم برغي و عماسلا لايخشي
 ديعاوم هلوقىف ةرو كسه أملا ىهوءانامسهنسي ءارلاوءايل ا حقب بركب اس لاقي

 جاملا عامجاامهي ف صب هدسعبامو تدبلا انيعهتلو هلوقو اي رثب ءاخأ بوق رك ظ

 ةيحانلا كلت ةنكحعمأ نهرصخحلاو كاذىفهفسأ ىدنيو مهفارتفاو ةبحالا تتلو
 . تانتاكس بكيكس ذو ةلمفنطب و دحاواسهانعم اهعطقو ضرالاع رجا

 ةمظعلاوأدلا برغلاو نينعاظلارثأى عن اكل ةفص هاذي هف هلوقو نيتفلتخم نيتهج ظ

 ةرابجلا يفصل أوما ا ارك ه-عومد لمهنت ىأ هتلاساو ءاملا ةضافا عسضوم ةّصاقمل

 هيلع ترف !امرغغيم كناو هلوقو ءاملا ىرج ةعرسسنوكست كلانهو لامملا بوصملاو
 ةباجالا ىلعردقيالوهودحدةع ىوقولا كرتو عمطل ابهتعرقو همارغف شك اهنأب
 نا.نالا ىلسعر يعفي ام رهنأرك ذتبو,حغا هلوقيام لك ميسانل بجوأأ انآ



 يا
 بقئلادبلولا فورذ_ةكرع + هوأشئثب لو دهمل كرداف

 بهامدشنمءارعصأا ددج ىلع + ابحالعاقلا عفيتسمفراغلا ىرت

 باد ى مع نم قدو نقافش + امن'اك نتهفافنا نم نهافخ

 بهرق ةيضةلاكبوبسش نيبو + ةههنو روث نيبءادع ىداعف
 باعملا ىرهوسل اب امسع ادب عن ملامح مب رصلا ناريسما لظو
 تبعشم ىاذاهاكه ةي ردم + ىتتمو نيبحلا حىل_ءناكف

 ١ لا فانا ف اولاق اولزنا الأ مارك نايتفل تلقو

 بذعت ةةسسأ اهف ةينيدر هدا سو ةيزام هداتوأو

 '"  بيعرشم ىمحتانم هتوهصو + بئاجن صو ناطشا هبانطاو
 17 7 بطششم ديدج ىراح لكىلا + انروهظ انفضأ هانلخدالف

 بقثي)ل ىذلا ع زجلاانلحرأو « انئابخلو- شحولانويعّناك
 بيم ءاوش نع انك لحناذا أ انفك [.دايجلا فارعاب شن
 بقعحو لد_عزيب جاعنلا ىلاعت 7 ةيشعىباو> نم اناك انحرو

 بلم كئاص نسمهب ةاذأ *« هسأرضفني لب رلاسدتك حارو
 بضخ سشن ءاتحةزاصغ * هرصن تا داحلاهامدناكس

 ىوصابسدل ضرالا قب و:فاضإ+ هجرف دسهتريدتسا اذ !تثنأو

 لش هلوق لوقنذ «ظفص ةدئافل|لصءفل طبل اوس رشلا ىلا جاتك رعشلا اذه
 اوةو ةياصالا ئاوملادويناسنالاءامشتيامماللا ضن ةناسبل عجتانابللا تيبلا

 لافامل ةزءريثك نا كنب رعاشلا نيب ةلضافما اهتم فرعت ةداكح هيىناعتيىفاي رثولأ
 " اهرارعو 1 طلخا + اهئاهي نغنزملابةضوراغ
 اهرانبطرلالدناتدقوأدقو + انهومةزعنادزانمنبطاب

 له ىلع ةرغةةص ىفدزت 7 لهل تااقو ىد:هدوعامفرانارملعةثور اهغمو ز ونحت ءاح

 . ْ سةلاؤصالاقاك تلقالأ

 20 بيطتلناو ابيط اندنافب * اقراط ت ثحاماكىفاي اب رثلأ

 ٠طن بيطلاب بيظي ئث لكو اهريغنماهبيط لعجريثكو اهتاذ نم اسميطناب او ةدو
 اهأا ناقعةع ركل ةليقعلا ثدبل أبا رتادليةعهلوقو وثالال يطال لضفااو هثشار

 اهوعنمو



 الا 000
 بوصللا مقصف جياملا رك * ةضافم ىف لودحأي لش كيظ 0

 بلغم لم بلغي لو فيعض « زجاعك كيلعرتتيملكناو 20
 بّوثمحاو رواودسغ لب + ىتشاهةنابلعطقتمل كناو 20

 برغم سدا نيصنكلا ىناب أ ىلع *« اهدوتق ناكب وجرح هامداب
 برطملا ىادنلا حايمدرغت * ةفدس لكف ف راصمالاب دّرعِي

 برشملك فل ةبلاعاعل جمب + ةيامعريسسج نم عابربقا
 بيخونيدسغاغشويجرم * اهتننلاضلارزادق ةينهي

 بنذملك ىلعىرجيىدنلاءامو + اهتاركو فريطلاو ىدتغأدقو
 بزعموأش لك ىداوخلا دارط * ه_>الدياوالادسيقدرسفمب
 بقص ةحرزسءادعتلاورهضلا ىلعو هنارسّناك شايجنيالا ىلع

 . تصشم دوع هناك هصضش ىرت ٠. هعامز ل ةتسملا فونخلا ىرابي
 ىقىم قوف ٌتاقريسعةوهدو * ةماعناقاسو ى_طظال_طيأهل

 بطط)تاسراو ل_يغةراح « امناكبالص مص ىل_عوطخو
 بأأملا طيرعلا لدم كراع ىلا + ىدئلاهدباصعءدلاك لفك هل

 بقنا فيصنلانماهرسم + :اهريدت عانصلاة ارك نيعو

 برب ر طسوةروعذم ىتعماسك « امبيف تعلا فرعت نانْذأ هأ
 بذشم غذج سأ رى هتانثمو + هنانعناك ى رفدلا كة َم_سمو

 سطر ةدوينم نمونق ليك اًمع + هناكبيدعلا ناي رممعساو

 بأث أب تم مب راازب زهلوةت +هفطعل تاون وأش ىرحاماذا

 بأذملا طيبغلا لثمددذسىلا *+ تفرشأ ةلاحماك ةاطق ريدي
 بلوت مأ ةذاديب ىل.ءامويو * هدول_>ىيتبرسىل_عامويش ١

 بدهملاءالملاف ىراذعلاىثك +« ةليج نيعتري جاعن انيبق

 باطاف كنو اشدق ىباوص لاقو * هراذعدقعو انيدانت ناك

 . ينجي ةارسلا كوبحعروظ لع « انمالغ انلجامىئالباي'الف
 بصنمءارت دعجن م نجرخيو *« لباونىشءلابوب ٌوشكىوو
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 ا

 دئاصقلا لاطأو رعشلا دوج نم لوا نا 0 وروهضتو مئافولا اهيف '

 هاول لماسوههسيفدرواءه نمو سل ارز سضاوش ىنادملا نم فان أ ىلع :لةثماهلعجو

 سدقلا أسما ىنعي كلب متو كل؟رعشلا ئديدابعنبا ب اصلا لاقورابنلا ىلا ءارعشلا

 اياو ل-يلضلا كلملا,بقلي ناكو هيبأ دعب كل ابلطو برعلا ٌكولم نم كل« نبا ناك ذا

 رعشلا ةءأ مه مهريغو تاقلعملا باصصأ نمهعم رك ذب نمو سيقلاو اف ىنادجا سارف

 نءةباكح مهتارابع تن اكو نيعرتذ لا مهاؤناك ذا هولثفام ىلغ ع هيو مهب ىدتقي يذلا

 ناكن او م#ممعْنب رخأتماناشوهاكموياعةبلاغةعنصلا نكست مدهاسلل ةعئمو عقاولا

 مس> تاهج ةداعروامناقثا ىف سانلا ثواغتي ىبلا ةءعونصم ار ومالا نم ناك امغيكرعشلا

 رب رخأتملا رعشاو عوبطم هنا مهرعشل ليق لام« يف ذت لءاذتبا كلذ ناك ثيح نم نككل
 ةلا شار هش نذ ءالؤهاوعرتخا ىتلاة|ثمالا هيفاوذة حا ممنوك-اع و:سصم هنا
 ءدقتوام_مدب ةلضافملا فايع احتولسفلا ةمقلعام ورواهنز و ىف هقفاو ىتل ا هتدي_هق

 ةلاو سا اهو تناك ةفرعملاو لقءلا تاوذ نم ةأ سما ىهو بدن مأىلا اهدحأ
 سرغلا ىو ةغ_صىفذح او ىننءم ىلعامجف ايف اوت نيذلا نيتيبلاب هيلع ةمقلعل تكس
 ظ هذه ىهو ةمفاعابءاع«ةلخو سدقل او ما اهقلط ن 'الابدس كلذ ناكسف

 بذءءملاداؤفلا تاناباىضذقتل * بدنجمأ ىلع ىلا ىليلخ

 بدتج مأ ىدل ىتعفنترهدلا نم « ةعاس ىنارظنتنا اكناف
 بيطةملناوابيطامتدسحو * اقراطتم> املك ىلاي رتملأ ْ

 بناجتلمأتناقلختاذالو + ةبمدال اهل بارتا هلق

 بيغتملا ةلدصو ارت ميكو «اهلصو ثدا فيكى رعشتيلالأ

 بيلا وقل تراصمأة- بما * ةدوم نمائئبامف-عتماقأ

 برجاب تثد_أ امم كناذ + اهقالتال ة-بةحاهنع أنت ناف

 2 بردت كءارغفكيناو كؤوس« للتعي وكيلع لخ؛ ىتهتلافو
 17 كيش قزح نيبابقن كلاوس + نئاغظنم ىرت له ىل م رصنت
 برثي ةئكوأ ل بس ةءرك « ةمقعقوف ةيكح اطناي نولع
 ١ ابصحملاقارفنمىأنأوتشا * قرفتنمىآرنم انيع هللو

 ١ بكحبكدض عطاقم,مرخآو . + هلك ن طب عزاجمهنم ناقيرف



 الا
 ىارلاىلابوسفحمهسلاف + هيرست لبقنم هبتغتهاو

 ىلوالا ةرظنلابرعاشلا ىئتكي نأ كيني ال هنأ ىلع هيرست لبق نم هبفتهاو. هلوقب هيلو
 لوالا لوقب كلذلو تن هقسا ام ت دقتساو تاذغ نأ دعب توبنت ام رو عاد سفنلف
 اهببذمتفلبق غلابتلام * .ةدسيصقةاورلا ىلعنضرعتال 0.

 !مبىذهتاسواسوكنمهودع * بذهمريغرعشلا تضرعاذاف .

 حر أ قدس ىف دءضقلا لوقي ناك ةىاهاملا ءارعش :ريها ثمد»أ اري نادرا

 ةبوعص ناك وتايلوملابدئ اص ةىمست كلذلورهشأ ةةسامغرظنل ار كيوهسن ىفاهد
 'ةدوج نيبتل ىنع !بساءتواهءؤالتو.ظافلالار يك ةوج نم كلذ ىف هنمذ مار ثنلاورعشل

 هئيطحلا لوقي قايسل
 هلغيءالىذلاه يف قنرا اذا +« ه طلي وطوبسءصرعشلا ظ

 هلظي نم هعيطس الرعشلاو + همدق ضيضحلاىلاهي توه

 همت هب رعي ناديرب * . همر ىفأب ثيح نم لزي إو
 * همملم قد ءادعالا مسن نم ظ

 4 طظافلالا عضون يب رع هبىلأي ىأ هبرعي نأ دب 7 وهنايا ىف هب ىتأ الو هفاك_در ىأ هلبظيا

 ءادعالا مسي نم هلوقوهنم ىنعملا مهف دعبب امم بيك رتل ةم المواهب ةقث اللااهعضا

 بجوم هيلع اوققواذا كلاردالاووذ هب فرتعب اك هسعضو مف ئثل ا عضو نا ىلاةر

 ظفملاةرثكيالا ةعانصلا ةفرعا ليبسال نأ ت فرعدةذا وهب تاي انعلا تاطابت اون
 ظذعلل هاد نأ يبث املالاثهنوكءاهكلدرؤن نان آدقف هنباعر ىلع كلانمنامةيأ

 نههل ضر عامورعشلا ةأشن بس ىئبنروءارعشلاريها شل دئاصق نم هيفراظنل ادد
 نمنييءالساو نيءلهاج ب رهال ىلوالا ةسقبطلا تاقيط ثالث ىفءا سعال هَل

 برعلا ةقفاوم ىل_ءنومر<اوناك نيذللا ليث دلل ةيئاثلاو درب نب راشب ىلا
 ىضذاقلاب فو رعملا مي->رلا دبع لبق نم ىلا ساون ىبأن «موةئارط كولس فنو 0

 ةاعارم ىف طارفالاو تاك_ةلا لاجتساه ماع ىلغنذلا ءارعشلاب ةثلاثااو لص

 بقلملااي دع نا لبق ىلوالا ةقبطلا تقول ا اذه ىلا لضاغلا ئذاقلا نه مهو عسي
 ملاذا لهله بوث مهلوق نمل واهملاب قل كلذلو هقكرو رعشلا لاطأ نملوأو فلها
 رك ذئاعطق لوقت هلبقءارعشل تناك امغاو هداز وام فيثي ثيحب طويقلا جيم أدم

 نيد



0 
 لئاق سغنلل سيلاوا,ثدر وال ,«ب اهفئ»-سفنلادروبامىنماسولف

 كئاالاوىصذلا ىنءاهلق انثي هب يح هسسسيلا ىنم. تحررالف
 لجارااهيلاىوطتانفاا عب سهو ارذلا عنت# رمل ضغ لازالو

 كلاذذا نكست ملوهلثا دو لوطن او أت وفلام ارعشا !لوقأ نا هبط نم سل نأ ىلعو 1

 ٍفجلخ ىف ن نكي مل«ةمدبالنا ىلع هيبثتلا فاس ىذلادا دعتسالا نالاماو « يلا شرت عاود

 هذه ىهوهةفصانرفتاعجا ثاساب هرح ىقطنا
 رمقلاو سمثلازود:ثيحرادف + .افرش التءاواعبط ىريسءألك ز

 رففشي ني صطشله عم .٠ الف لاجرلاةكص نع لاناملانو
 ربتخلاو ريسخلاه-.فقداصتاك +« افرتءءضرالا ل هأ لك هضفب

 رطالا م-ظعأام انمءهئبالو + اهرم_عيءاياعلاةئبترلا لوجحيال

 ريكلا هنال-عان مريت ىتح « هل برا ذم ىف 'سوهوهتبعص
 رذ-ةءعي هتماسعأت ليال + ةرداب هبش هيلعتذ_تأاف
 ١"  رهثلات نأام هل -ضاوقنمو + هلسئاضف نم قمع هليادمادأ

 'سفنل ةزعراثآن م هياع رهظر جا ىعالارعشزيم ةفرعج تقف تقف كناالا نظاامانهىلاو

 'يدالابققواوهامةباعرب طفل الاريفق نهيق مولبوةناتخلاو ةعارإلا نمميح اوف لمشيو

 وأ ةدوصنلا فل خدالاوأ ىضرلاو ففطعال باجال اوأسزلا ىف عقوال اوأ حدملاب يلالاوأ
 .اهفدضا 0 تاماةملا نم كالذريسغ ىلا سانل-ا ىف يهالاوا لزغلاب بسنالا

 م لووةي ثيح ساونول أ هيلع ريصقي أ
 نتدالا ناوئغو أدبأ * فرعلاناويد رعشلا

 نضل ىقابأ حيداصو + ئرخاغم هيفدعأ ل

 : بتكلا ندم تيلح م اهر تابعطقمو

 تعللاالو نوجا الوع ..< اسهلاالو  عدملا ىفال

 لوي ث يح َناسحالا ىف هيلعدازو ىنعملا اذه ىفمجرتملا هعبتو
 0 ماذلاو حدملا ةلسو + نكي ملا مهر. سس |نيزف رعشلا

 ماوقان ىر زأام رو « .رشعمهب نعام لابط دق
 ٠ مانيدحوأ ةسظعوأ ٠ ةءكح نهتئشاسمف إهجاف

 "2 ةفنهاو ظ
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 : 2 12 ةديصقلاهذهبىمساهدؤةيانعتفرمشدقو .
 لئالق قاوبالا ايصمللا ىلوو + لئاش ريسخي نأ الا وهللا ىضم 1

 لغاش ىأنلا ىلع ف اهنزْور » ةعول نينافااهم رامت قاول

 لياغنوياخلا مان اذا لبخو . * ةقارهم ةريسع ىبم قوشالف

 لئاوغلا كاذل ىت:لاهئءزيلا لإ * ىرسدولف داهسلا فلا ىتضلا تفلأ
 لتاقن انأاكوءانبلاسأ +« .ةحارحىأ قوشلا اذ_ه هيف
 لفاجلا ان.لع تفتلا اذاَذلل * انذئاو انئيف نا ع انضر

 لواحن اذامدجلا ىرديواهونب < انننأ فنردملا ملعت لاجراناو
 لقاعمنادالارمسلاو ضيبلا ىوسو. انلاذ نو ها, سانلا ىنتبااماذا
 لخالسملا ىرمشلا ىنأرديملا + همكحي ك_عىئوقي ىووالاق
 لمافالا ةايكسلا ىديأ تليخا اذا« ىوقلا دصستس شأ+للا تدثل ىفاو
 لزاه ىلا نرقاا لاقرعدلا ىلع * ىبحاص عمرلاو حرلا تاقتعااماذا
 ' لزانينم دجألل ىت>تازانو «. نعاطم نم دجأل ىتح تنعاطل
 لئاح ىناأو دشرلا ليبس ىئازأ + ةمزعب ىنمرهدلا اذه ثبغاشو
 لزاوعلا لوقتام ْئث عنيضاف + اهمكح ريداقلا كتطعا تنأاذا
 لمانالانيذا:لاهيفعزانت .+ ادسحم شيعي نأالا ءرملاامو
 لضاوفو ىرولانيرةمسقم + نهاومالا ق الخ الاام كرععل
 لها رخآودصق ىلع ريس «. ملاءف ناحداكصإإلا سانلا امو
 لفاجةئيرقلاعوطقم لجل اوذو + هلع بابنأب ذ وخأم ملا وذف
 لباهس انلافّرولا ٌءاَّدولا نم «+ ةرذلابقتم سانلا ف نيلطتالف
 لكاشي الن مناسنالا ىضذ؛ناو + هعيطريغ ىنغلا ىذ رينأر اعلا نم
 ل هاك س ال | قريملا ئصرملا ىوس# نكي ملفا ر ط سادلا بورمض تولب
 لثامالا ىلاقتا ىثدىنوةفو *« هدرب ىلطف ر هدلاىفارأ ماه
 لماحملا تائانلا دنع لفاذا * لماجمو نأ قييالزيدسسسح خأ
 لعافرهدلاامسيغلارهظب كارأ# ةليخ لاول فلا لاجيديعي >
 ليافمالا ثححا اربع سانلا امو 9 هستفرع اذ مايالا ب تحرط 0
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00 
 در ولا هود تثنموأ ماس اك « الملؤم اهبيمكسارك ذات دبأ

 ديلص ر>ىتعفم ىنافاديور #+ مكدادو نءالفاغىنويبس الف

 دينلاهل ماربضلاسمنمج رأت م امب روىأن هينثيالمحلاوه

 دكن اهفئالس مايأىدوجوب + تثمهجتو ةب رغ مكنع ىبتأت
 دعلااهثاطناةابلاب سورلانم + ةءآريسغ ىرأال ىنيعب نودأ
 ودبياذا حابصلاهوضاهيزيطي + ةراغللايحلا ماهىلسعئاوح

 ديلا لتقةساوتوملابانقلا م اصو# ههماب رشلا حرص انرسنغاذا

 دعملا لطبلاهسفنامضثد + ةركسه نيقي رفلانيب ىرت تناف

 ديلاهعقت نممهضلاةارسقوفو * لوادحءامدلاب امم ضرالا ىلع

 ذاملاو رزجلااهندبىلاوتاروحم +مهتاد فحزلا اوعجاروأ اوكيتشا اذا

 در ولااهلطاموايةسلا ةمحاىم و اب تنوشاطعلا ل.ئمسهلشن

 ذ-ةلا هيذاحص روسأمو حيلط + براهوهحي رط لو:ةمني-: م-هق

 ودفتاذافويسلابمملعودغنو « جدلا لبقا اذا ىروشل ا ىلا حوزن
 درحهلاو ل_صانملاالالةعمالو + هرامغ تضخ ردهلا جاكعسقنو

 دوسدف جالا ىفاروطلغنيو * ةراث رمح توملاو هب تربسص

 دمغلا«ةرافم.سلاالاتنكامو+ ىوطلا هضهمناثدالاالات نك ا

 ودعي هردص ىفنرقلا بلقو بورعض»# فولا نم سمه لا طن الالو لوٌوص

 د-ةعامل ىفيسسوالاةبلالو * اهريمذ ىجعروالا ةغ#ءاف

 دسشزلا هبحاصي بالطلك الو +  هسفن لوس غلاب عاس لكانو

 ٌدااهلج ةلآالا فيسلااخ + نطوملكف كرصني لبلقلا اذا
 ديلخلاوه ءانفلاوو كفءانف + اك زناوئثلك ىقعناك اذا

 ديهعقو نم سلام هدغىفو م همويةروسسءرملا فاخي يفق

 دقومهدابك او مغرمهفان ال. م ىنناف اظيغ داسملا ىب نضل

 دضااوةوادعغلا لضفلاةمشنمو + ةبسريدغ نمدوسحملا لئاقلا انأ

 1 دضعلا هلج نعقاضراوسبرو * هسفئوهو هشاءراادسحعدقف

 0 دلدلو ىتف دوم سيلف + العلاودجما ىلعادوس م تازالف
 0 دقو



 ,(65و)» ظ
 درولا فرعي دق ءانسملا ةسغنلاءو ب راسعة ءفنازنلا معو

 دل نسلااهناالا تماوص .« نسلأب ترف نسف ا:ةقو

 دئزةلاماشل ايي ررشاهل + ةرف رز نمو ىربعة]-ةم نسف

 دحهل قال-:وأ قارق لكبسف + ىونلاكب رضأ نا اربص باقاذق

 دق! ااهاضقانا دضلا م قتليو *0ئ وا اهاندأنافلالا بعشي دقف

 ددسعإ ةنواو برقذنو اف *« اهكحي لابالا ىرت هذه ىلسع
 ديعىوهللىتفلا نكلوءىدبت * ىتال عضخا حلا الوأ تنك انف

 دنهل لفي ال فيس ىداقو + ضاغا نيدايال يياصىدوعف

 درولا دهس الا هسح ىف الدب + ٌةوبصو راغقلا ةائامكم ءانآ

 ذجن ىوحلا كاني داون ائوس « ةباعم انئيف سل .سانأاناو
 دتشنفريسقن ىورشفتضغنو «٠ ىوهل ءادشأ انك ناونيلت

 درحاهنودنمثأي لافرمللا ىه + ةيرع ةيمثادمكبسحو
 ةهجلا هكردب سبل صأ سفتلا فو+ هير ءاملا خلبي لأء-ظ ىلو
 دج نكي ملاذا لقعاذناكن أو *« ةسلئاعنان ُىصْأٌدواموٌروأ

 . دمة ناكناودءالعلا ب الط+ امناو ايندلرقف نس ءىنامو
 ذغولادساملا هفكابئللع ضعت « ةمعنو ىدنءهثيدب نءمككو
 دكلاهةالخا,ىولي الو باصأ * ةورثدل زع هيغطبالءرساا انآ
 دسللا هيقعي 1 وسم اب منقاو * اننا هكر ريروفوملا نعدصأ

 دسالا هلت لذوانندلاهتزعل + تءدصت ىمغنكس فنا ناك ن هو

 دعنافولا ه-طخلدو صلخيا . + نكسعي موءافولا بحى ميش نمو
 دهغ نكي لن اك ىتحاندهعاوسأ « ةئةةرورصعان اونا نكداو ١

 ديرلا امي رقأن ود ايعته هاهم «*« اننودناىعاقوشم سس ندنأ '
 دراحلسلوارهش كدقع توث ٠ انيك ايام طاطغلا ىبك اسادف ٠

 دوك ففطعي سلانملع مجنأو + : مكصهدهءلنوركاذانا قلناىفا ٠
 دصلاة | -داوملادسعب ان نور + .ةدوعْسةءي هللا نارهضالاتسسف

 داسجةايهارزغةقث ىلع « ه4 ش؟ىنازج نءاريسشللاىزج
 : ا

 0 ١ك



 انك |
 مايا بعلاب ىنسع رج + هلا هسا ى ظنمدالبو

 مارغ ىّدو نبااب هآ ىلوق ٠ لهو ه1 ىلوق نه بضغي

 ماا فاون فيطلاالوىتأت «٠ هلاسر الو ىرتت هبتكسهال

 ماقااءاسو شعلاة-شاشإ م تضقناويكدعب نم ىوبلالاط
 ماقسلاو اعم هيفىلءربلاو « ايضلا يسسسس: نا حائرأ
 ماه اىفاوخني-؛ةشيروأ م« ىرس فرح كلالاىف ىنتيلاب
 مامذلا ىف- هللا ىفاهب ىذقأ +٠ ' ةظا ىفربصميىفاوأ تتسم

 ماعمنلأ ىلع مون لكش + ئونلاريرم لاطدق ىالوم
 مايصال يبو ريهاعتالا + ابسسحاصىرأال لوجرظنأ
 مامأالهناءار وءسسجرا * ىبدلا ىفاغ راص انابدي دو

 مالظلا ىنأب ورونل | ىضقنيو + ىجدلاى نطو و عبصلا :لسبتقي
 مال-بادرب قدص وخأالو » ىنأ بيبح نم با:كسع الو

 ماهوثاغب ريبغاهب سبل * ةنربد ضرأ نم ةبضهيف
 ماسهلرهفكم شجداوس انءاهةاتورولا ا فلخ نم

 ماهاي اندسعب مسن ىمنيكؤ * قونلا كتمراليلاح كلتف

 اهلوصف ضعب كلذ نهضو لاا تعن ىفلاقف
 دجولا هةحاهب ىنهقي ةرظأالو *« درالومالسمال ىتحنيبلاوه
 اودبشالو الاجاومزالوار زاسف + مم نييلابر وباولا بعندقل

 دصق:لىذ كح انت ىفدل * امناك مامغلار يس. مسدب ىرس
 لكس اقي عومدا] الاد الو ٠ كيلا نمنيع ىهوالا نيعال-ذ

 ' دعساب ثيداحالاب زيبخ تنأف * ىنمنمزابخاب ىنثدحدعسابف
 ذقفلاةمحاصب ىذقي وأدحولا نم + ةعوأ ئفطي قولا ثيدح لعل

 درب هيذلأ ان .ىديبكح ىل_ع « اهءقونكلءاش>الاقراتلاوه

 دهعاهدغن ىقاشابامم كساس ه ةزب زعىدنء ىهو ىنامملارعل

 دفو ىسالا ريسغإ امضامو تحضأو + رظاننيسعىرتاماوبفو ثناكسل

 .درف لأ اهتافرعىلامبهاد_> + . ةباصعالا ىفال *الا نمءال_
 | تهد



 2 تا را
 ناولالا ربك ءاغلا ىبش ٠» اهوبذدعإضرالاذوخث تسع

 ىناتعمارغلا ىنعف ثحرطو « ىتبيبشراذ_عامتعلداب
 ىلا دم اهرهزو لالظل اىملأ ماهحرسوتابنلا ىوحأ اه ديعصف

 نامزالابلقت حط ءرااو + نئاكحوها1 ا,اطاهتقراف

 ناثدنلا ةضرع لثامالانأ «* هفجالام ىل-عنامزلا ل_ج

 نايتفلا ةيل- ةعاهشلا نا + . ىتءاه# تكتف دةو ىلعاومقن

 ىنامزفورصأ دهتاورصم نع .٠ ىتلل-رب ر ويغلارهذلا نهيلف

 ىناكنم .نامزلا تلعا هللاب .« ءاقتئاوع-بر ف وسو ثمجرنالف
 ىلامرفهيدغم هم تظفحو « ىتاخىت- موقلا ضعب تقداص

 ناتهبااب فلا ىزاجو [شغ « هيدءلبنادعي ةصصنل معز

 ناظيشا|ةياظمىشلانا م هسفنيدارأ اك كدسسعب ردعلف

 ناوخالا,لاموقيدصلاىداه « ةءاركباصأ اذا يلا اذكو

 ناسن الا ىف لوحي سل عبطلاو + هقارعأ ىلع ىري يا ل كسص

 ىلا شىئالدلافرءامدمب نم « ىتءاس٠ ٌودعلا سّماب مىلعف

 ناوعالا ةلقو ءاسرلاد_ةذ + ىتغل ١ ع زيي امناو لذأ الانأ

 تامدق هيّتقبس ناو ىتسع م هرصق ةلاههلاوخأ ٌنلعيلف

 .ن اريسملا ا رب دنع ٌردلاب ٠ ىهمحلا نمسسخلا رامراف

 ىالةو هب ىذهف هتاعسم + دساحأطخأو هبي هه فرش
 ناكو فاأو ني -:ئامو نيعستو عسب رأ ةن_سةلودلا او دصق نيس سو رلايرحةيناثلاو ٠

 ةردابملا نع م هريصقتواهلوصو نطو مببلا لصت لوايتكهّدو ءانيال تك هلا همر | ]

 نه ةليوطةدمدعب رصءىلاهمودةمونىلام-مبتكا نيب ا:5 دحأ ىلا لصو دقو ةياجالاب ا ظ

 هتابأءذهوهتباتك ظ

 مانالامانو كيف ىتترهسأ ٠ مان:هككصىلاضرطااس اناب 00-٠
 مانااييطفرعتالنيعلاو + ىضقئينأ لالا اذه وأ

 مارغلاهاربدق بلقو مكيف + ىركلا اهافس نيدعىف هللا .
 . مالئا,ىوهلاهف يذل نضرب + اه ىلالذاعلا مسجر دق 2



 ناتططلا
 ظ ىديف عسل َفيسلاو امثلتم ءادعلا مفوفصلاقربخاثتحزتو

 دفي لنا شعلا اذ_-ه مءنلو + ىضقي لول شعلا كاذمءئلف

 دل ريغ ءرملاو ه-هءثو وه هئايحلوطرهدلا ىف ىفلاوجري

 وبه*؛اوناكسا:)!نا ىتح ةهؤاعو ةماهش قد صز نيت سم برهل اريمالا اذهرشايدقو

 فاطأو هت أشن فرت ىلءه-سأب ةوش نم نطاوملا كل: فهرضح نم ىنربخ أ اك

 رءاوجرخ نيد رجؤري زج نآالا ةفو رعمإا شطب رقا ةري زجناكسبرح والا ةرملا
 رص ىلا قوشتيو لالا نصي لاف ىلاأو نيدث امو نيناسمو نيتنث ةنس ةعاطلا

 ناسرفلاةنعأب ىرسلااذهو « نافجالادقاعع ىركلاذخأ

 نار#ىلرلاو علام ااقوف ه ب راض _ئاوذلاروشذم ليالآو

 نارملا ةذسأ لاءتسشا الا + هئالطف نيسعلانييتستال

 نافوطلا ىلعاوب راوغومست * ةنئث ةمنإ_سبام هبىرسن
 ناسقفزعءوةضاسرادسهت + ةبنث لكحو :أب هلك ىف

 ناعم.:ميوسارحا مصيصتو « درجا ل-مصن و ةيداع نتسست
 ناطلسلاةعاطنماوالستف + مهرسخالا ناطيشلا ىلأ موق

 ناصرخملاو ضيبلاعاملاريغ + رظانل نيبياغ ءاضفلا اوام
 نانسلا نوكسفرسكوأ مضي صرخ عجب ناصر

 ناودحامرلاو لكشأر لاو + ةضريمءاهملاو رذك ارديلاف

 ناهر وة رك مويدارطل + اهتاسرا ىلع ة_ةقاول_خلاو

 ناريسنلان سلأب نوماك-تي ءاولبقأو حابصلا ىلا حالسلا اوعضو
 ناصح نيبو بر نيب ىائمع ه تكراو رفسأ يصل ااماذا ىتح
 ناقرجأءاملاوة نعاد + اهولااذاوةنسأ لايحلا اذاف

 ناسرلالا ىلع تعنتمافباهتل « نك لوباكرلا طرف تسجوتق
 ناجثالانمنصئاهنانحت +« افناوزينملا تعجرف تعزف
 ن ام و.رلا لزا:ءرصمبءام « نءنبأو رصمباهدراوم ترك ْذ

 ناكمو باص لاب افلخ د تفداصىهناو ةيهالس فنا أو

 نانممةيورركهربمم ىف + ةءاقءوزل_© كامحملا ىتسف
 قح



 هيمو 0
 ةبزملا ىف الك َنسزاوفلا مدب .« تقفدتف ىدزلا عزاوباتفصع
 دسجملاءاورلاة يشاع لمنع « تنثنا ىتح اهندب نعطاتلزام
 ديغأ:رمالا حاضو لكص ف * هز وعلب ثيغلا تطبه دقلو

 د زبأ لظو اهب راشم تباط « لسهاتم نيب مار الاهب ىر#ت
 رهسع نمو كين جلاد »+ هلا رس نأكسس نرازمطمبب

 درجا فيظو ىلا ضايبلاهسنم « .ةثالث م_عو ىندهلا هت صلت +4

 در ومىفىصضلانمضانواباس ب هءادرليصالاعزتت ا امنئاكف 2
 دعرملا ىببملا ةءىضز كتصاعذد * هله تاهالاىف ددرب لح زر

 درغتا ١ براشااك ابصلا ره اه هزه ةيدناع نغ انتفاَتم

 د روتمللاةهدرلادي.كحوطع «٠ هتدعو نانئملاهلتد:ثاذاف

 دفدق ىفادفدخهءاهااىوطد + هعئيأر ناينملاهلتعطأ اذاو

 دق وملا ءايالا برطاحصادش * ةأبنب سهسا اذا هنم كفكي

 دملج ميش :ضرالا ّدملا ف « دا رمال كبانسدلا راص
 ديرالا اهلا ىفةري ركسحلا موب ٠ تصاقتءافثلا اذاداتعلا معن
 دلل نوصغلاك سطاملا مش * فراطغنيب رات ب رش دقلو

 ىد_:ةيوهيف ديلا حوري ابعل *« ترحاذاس وكلا لع نوبعالتي

 ىدنلوقصم ضو رلاك مهمالكذف + ىوطا أ امريسغي نوقطنيال
 دوسا لبسي مك طسوتراق .* هناك نيسببللا جاضو لكن م

 دسمرا ظحاوأ نعفرطيمهتلاو ؛ « اهءاسخ تقرطةاغٍبرلب
 دصرلاجرلاف كناشا عراف. + ىنتصضق ىلاترظندقوتلاق

 ديلا ةريبملا ىطاهتي وطو *« اهتضرىتسح لوقلااهتبلف
 ىدقتالا ل ديلا ا هةيدينقل كح < .ةياوشماتللا ءاهعتمآ ةتازاه

 د_هدملا جاي سصنمع زموافرت « ىضل |ريفاصع نم عزفت ءاعور ل

 دديست لااهملاك بك اوكلا ميز « تعباتتو ايسصلامتاذا ىتسح 0١
 د:بسسملاراعتيقبا ددقوالا *« اسراي كلاخأامو . تلغد تلاق 1

 ديييصحم ىأرب اهتعور تيفنو + اهداؤفنأمطاى:حاتس خ
 / هي
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 نفد نع تعزت تعزئاذاو ٠ ديما ءاشرلابر وللا عرت

 دردالالابرلان م ريبكلا|ضع + هئاضعانم دش ضعباذاو

 دقوااريعسلا ل سستم .خاولب « هيىل_مأنمدلجع زتيداكي و
 رد_بيسضا روح اهنمدراوال ٠ درومل روتي ردد_ص الو اهنع

 اهو ىتا| ىنايبذلا ةغبانلاّة ديصق ىو رىلع لاقوهلوقب !هلمجرتو هرث أ ىلع ىف
 امنآل٠ية ريلباةرشابم نمهبح دمت تناك اسهذ برعلاكلاسماوف كلسدقو

 ءاسنلا ةلوا ينمو رهلتا برسشو ل1 !بوكرو تبانملادايتراو

 دقرفلارينتدم الكي ناريسس> .* دسومريسف تابف نؤنظلا نط

 دوعلاىديانيب ىام ل-ظيل + هناىتس-ت ا ركسزلاهب ىولت

 ديلا ىلع لسيمي تاراتو افرمس » هبقن لزينأب مسي اروط
 دوسالا مس غاسو | ةل ومثم + هلحرئاطب تسرتفاامنأ كحنف

 دغىلاشدعأنأقرفتل!فوبخ « مهل نمو ليحرلا مويا دغاولاق

 دقنأ كف تعللنا ةدومم ىو اهفاغثب ىوهلاسهذةغفم ىه

 دمقم ةوعذ موقاي مكوعدأ + .هراثمعسيفرلات بلا اذ لهأاي

 ىدتدال"لسءءودرف ىلع م٠ مكتوب نيب مانغلا تدقفىنا

 ىدت وأ لفن ىلا درت ىتسح + مكنايق ضءس ىنوديةتنافوأ

 دغأف لي زالامسقل تنأنأ : «: هداحن لي وطلا ف يتشلااخأاي لب
 دف1همريغب الضان تكف و٠ .مكبانعش نيب: ديغلا طا ىذه

 درل|ةباسبابسشلااي ر «: ةيودب ايصااةعان]كهنم

 اذدشتلا دءاعلا داؤف“تبلس « تنراذاو تيت رطخ ناهاغيش

 .ال-:ةنهراصبأ نم نضفنخي ٠ دعلات اتتابقلا ل عفسفتلل

 ةيسصأ نرطبهةعس4م ني_هرو .ه هنبلس ب ابشلااغأ نيصأ اذاف
 اهتدلار, نسايهلا ةياضنرتسو +  هنيلق يشملااخأ نحن اذاو

 درقلاةزاعزد_بسفا دنقلاف + اهنويعلةش ردتودغنئب-اذ

 دديشألنأ ىلا ىاز سثيلو « اهئاباق برحلات دهم دقلو
 هرمالا لشن ف كا امقدزمدو * ا.هتارفع ىف .نارملا فصقت: -



 ا
 دوأتملا هئاولغف نصفلاكح ءاهقلعخ لكأ» اريسلاك ءارقش: د

 دومقم ىد_ظب همفنت بتالاو 3 ب 3 "7

 هدعبلو هعفرت عفن نم هعفنن و يقر بول
 درسملا ةضب فداورلااب ر + ةضافدريسفنينئتملا ةطوطذم

 دءتالاباهعولط مون سعشلاك + ةلك حس نيب ىلارت ثماق.

 لجلا ب رب دعسال
 روكسلو لوياهرب ىتم عسب * اهصاوغ ةيفدص ةرد وأ

 دمرقوداشي رج ابتدي + ةعوفرم صصص نءةسءمدوأ .
 - ديلابانتقتاوهنلوانتف « هطاقسادرتلو ىيصنلا طقس
 دقعي ةفاطالا نمداكي مَع . + هنانبنأ كح صخر بضخ
 دوعلاهءوجورىلا يةسلارظن * اهضقتمل ةبادع كيلا ترظن

 دمعالا ةثاثلم أ ادرب + ةكحراةماج ىتمداةيولجت

 دن هلفسأوهسا اعأث فد هل هئاهممغةادغ ناوعق الاك

 دروملاىهشوةمبذع *» دراي اهافذأب ماما معز

 ددزات اق هتقذاماذاس لع + هناهقذأ لو مامهلا معز

 ىدصلا شطعلااهقيرايزب ئشي»« هناهقذألو ماههلامعز

 درصنم عسباتشم واتا نم * هنمظنفهدقعىراذعلاذخأ

 ديعءتمةرورص هلالادبع + بهار طع "الت ضرغام اول 1

 ةيلهالا فوه لمقو هناكم نمح ربي وأ طق بند نم .ريضتفنيعداغلا كرر :

 ىلا اذهريغ لع لمصيت يبل فراركشلا عفو بيل نم مالسالا فوجدنا ظ
 دسشر,ملناو اد-ثر هلافلو + اهديدح نسحواهتي م رلانرل
 رؤملاباضهلاىوراهلتندل * هسمالك عسي طتستول ماكشب

 ءاسلملا ىهودحخخاص عج ه

 د.سملا ماعدلا ىلع لاممركملاك + هيث ثدثأ لجرم تمجاسفب و

 دسيلا ءلمهناكحمبازيصضم « امتاج مثحا تسا تملاذاو ١
 دمرقم ريسبعلاب ةسسجلا ىباز + قدهتسس ف تنعطتنعط اذاو 0
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 فرعابترعفرأ ف ةغالبلا نموهئذلار عشلا اذه لكم لا أو اسوذ هللا ءامثأ نم لوقأ

 لهس ا رثاجأ ة دوست علطم اذهناشامءاش اشنم صخب هلل ناو لوقعلا لضافتت فيك

 'هيكالس هنا ىل-« هيفربسخأ هناف لالهتسالاو عللملا ىتعا رباب ىفدنمدها قدصأ دمت

 اريسا هنوك نةامهطءاضتقا دشاةلاسىاو عزبلاوءأكبلا ىداف: ةلاحف هلأ لزغل | كلسم

 نادسعب و هناطاسرادوهز عضرا ىفهأوه ىلا لوصولا نماع اعونكءايندو هئيد ءادعأدب ىف

 ىهاهتيمزاهددخف لزغلاتارابعن مراتخا ام لءأت ىفىشةرظنلا كلذب علطملا لمأتت

 ظ ةدسعو دعب هادف ىلا ةعراسما نعهمحنب ارخات رمال ف كن اقبرم ىوكشلاثارابع

 تفئلتالنا ةرمأ ةعاطو هنم دن ىف هتع شم لزرو هئالب نمرهظامدعبهف اةدقساو كلذي

 كلت ةعارب رابتعا نسق ىلاعملا كلن لءأت عسموهانمىرخأ هغالب اوهص ضل الا ةيانعلا

 نمتغرفاذاف تاراشالاوتاراعتسالاو تايانك-لا نمهيلعتلةشااموتارابعلا

 تدكساامواشب اندب اهريتعت ةيذ الا ةديصقلا ىف كر ك_ةرون تدشمّدحلا كلذ ىلعاهلأت

 داي زهمماوىنايبذلا ةغبانلا لاقوامل وست ىيلا ةياغلا ىلع لصق كلذب وىناعملا نم

 : ءةديصقلا عمدا كلذ عمنامنلا نا لاقي وه ىمأي نامجنل |ب وزةدر ملا نصي

 ان نمط ون نا اع فهن ءارب ثرهظ مثهنم ىتخا ىت>هب نظوهاغذجو ةغب اذا ىلع

 دورم ريسغو دازاذ نالخت + دّدغموأ حاد ةملآ نما

 دقنأككو انلاحربلزتامل + اًباكرناريسغ ل_> رتل ا دفأ

 دوسالا ف ادغل ا انربخ كاذيو + ادغانتا-رنأب مامحللا م-ءز

 0 بيعلاكلذنماب رد دوسالا ب ارغلاٍب اعنت كاذبو 0

 ةقىةبحالا قيرفتناكنا + هبال هأالودغب |ابح سال
 ىدعوءاهنمءاسمالاو عبصلاو + اددهمعدوت لو ليحرلاناح

 دصقت /ناريغك بلق باصأف + _ اهموسب كمر ةيناغرثاف

 ذٌداولو ةلاسر فطعب اهنم « ةريجكلمهذا كلذب تدنغ
 درصم مهسب نآانم رهظنع «» اهي-نمهداؤن باصأدقلو

 دملقم نيةلقملا مسحا ىوحا ٠ بب رتمنداشةلقب ترظن
 دقوملابا,شلاكسدقوت يهذ + اه رحت نيزي كلس ف مظنلاو ئ



 لاو ْ
 ان 1 فورلاو نزولا فلاقف

 رجلا ىتمشب ىوليا)نحبصأو ٠ ركسلاوةلبرخحلا ىتتداعو تبرط ْ
 رحخلا اهب نضي امم ةقتعم »+ هزاسلب ترس ر ومع ىنأكس
 رزغةمدترسرأ قرب ال الت.« املكق ولا بىواي ىوه عدب رص
 ريسص اهمواشالثا ريسح ىلع * ساو رايخلا نازع_هلاماذا
 رصسلا اهنودنرظنالا ىهابو * ةلبسخ ”رصسلا هنأ سانأ لوي
 مالو ىنهن سلا ىف كم الالو هي ىل سدلو ىرصأ سازلا بيعي فدكف

 رعيلاوربتاب اا ضرملا هب تول" ل + هعافد عاطتسي امم ناك وأو
 سهلا قرتسحال رهاب هفرارش * تزاعتول ىذلا يملا هزكساو
 ردصا هس. ىلع ىوةبالدجولا نم « ةكرح ىردص تاك ىبناىلع

 رعلا هناؤمأ كش امضرال ا ىلع * . هنوؤشل س ًأولاعمدتفكفكو
 رصهلا ميرغر ملفوأ ةوبصهي + .تدجرت لاقي نأ اربسكو ءايد
 رضحلاو ةريغلاودبلا هئاطلسأ تنعذا ىتئاوعلا الول سعأ ىلاو
 رفسةبجاد لك ىقا وحى اهل * م- فويس نيذللا رغلا رفثلانم
 رهدلات غتلا وكلالفالا تعزفت + هفيس ب رغديس ممم ىلتسا اذا
 رضء ةينفأو رسج هب ولأو + لقابعمو ةعوف صدمت مسهل
 رسج ةيسل أ ءانظلا عرّذلا *  برغر قرش ل كسسف اسهارانو
 رفغلااهمثلي وك رعشلااهفاصت + ةبيضد هامدلا وك اديد
 رمهنل !اهفارعأب دوةسعم عت از * اهليهصنيسقف اخلا ب ريليخو
 ركو السيل ءاقف ةيرادجخ « اهئاكسىفايفلا عطق ةدوعم
 رهدملا هوبا ما ركاابتاك.ةةوخأ *« م سوامثددب متانامزا وماقأ
 ركدلاو ثيداسالا اهأن ريعوطت * ة_هنران آرييغ مهنم ىقييلف

 رهزلا لياولا ىلعءايرب ىنثي و .*« . تماوص ىهو راث الا قطننادقو
 رسأ هل نو: [وأة يا ط لل سعي *« هريس. لاط ناو ىحام كرا 1
 رفس اهك رتب ورفساسمب لس * لزائ ءالامارالا هملبسهامو 7
 رجلا هستيافو تسي هنكساو « دلاخيايفءراا نيسقال بف 00
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 ١]نة(ه
 ١31.١ رفص هن'كفاع امب ىدىناو + ىتئاغل دب زعالنا تنفباف

 رهدلاؤتنأ لب هسساذاعمتاقذ + اندعب رهدلا كب ىرزادقلتلاقف

 رعفلاىب لافاسانيبلا اذا + ةحارىلىراال ىرعأ تبلقو
 رذعلا فوهبىز#التنذلاامهل »+ اهمكحو نانزلا مك ىلاتدعف

 رضيللاهزمعأداولاب الط ىعارت + اغار ولدت مان يح لفت
 رذ_ثلا رظنلا اهلازنىلاريثك »  ةنوخم لكحب لازنسل ىناو

 مصنلا اهب لال : ناةدوعم + .ةيدتك لكل رارجل ىلاو
 رمهذلاو بثذلا عيشي تحن غساوءءانقا او ضرالا ىوترت نأ ىلا ىدصأف

 رذنلا ىلبق هتانتلام شدملاالو « ةداغلر ويغلا ىملا عيصأالو

 رصفلاو انأ ىدرلاب اهيلعتير ىني « ةسعينم ىنفخت مل راد برايو
 رعوالو ءاقثلا ىف اجاهجوبهنأ ٠ اهتيقل ىو لايذالا ةبحاسو

 رتس هئاببال فشكي لو ننعزو * هلك شيجلا هزاحام اهل تبهو
 ' رقفلامركسلانعىنينايتابالو ٠ ىنغلا هباوثاب ىنيفطي حادالو
 رفولازفو الف ىطرعزفاملاذأ * . هر وفو ىبألاملا ىف ىت-احامو

 رغ هب زالو رهم ىمرف الو +. اهولاىدل لزعب ىدتامو ترشأ
 ري الو ه_بقن رمل سلف «٠ ٌيىرمأ ىلع ءاضقلا ماذا ناكلو

 هيماهالجأ نا ىمااهتلقف و :ىدرلا وأ رارقلا ناسعسصأ لاقو
 رس' الا انهريم نيرهأن م كب سو ىنيبعيال امل ىضمأ ىتنكلو

 زرع هتءوساموبانهدراءككص + ةلذم ىدرلا عفد ف ريخالو

 رج م-هئامدنمبايث ىلع ,+ اهغاو ىنايث اوانخنأ نوئمي
 ردصلاحطح مربف حر باقعأو + هلت قد مسهمف فيس م أقو

 رديلادقتفيهانظلا هللا قو ٠ 'مدهدجدجاذا ىوقىفرك ذي

 رغصلا ىقفتولريتلا ىنغي ناك امو + هياوفتك |تددامىربغّدسولو

 ربقلاوأ نيملاعلانودردصلا هل « انئدب طسسسوتال سالان دو

 رهماهلغي لءانسملا بطخ نمو. « اةسوقت ىلا ىلا قانملع نوهت

 لح ض .. رففالو بازتلا وفن مزكاو .. العلا ىوذ ل وايتالا نب زغأ



 ( ويقإ»
 كر اهقيرطوةحوكنم ٠ اهقافمشو ةظوغماهغاسلا ظ
 ةدحاوةنس قوزغلاار كب نيقءنلاواْمعَتلْضَفاهعْوسن ناولا زحلاب هلب أ ىذثملا فصي

 ةربغوأ ةرفص ف ةرج ب رشم ردك وأوهو ةيطخملا نه بطخالاودجلا بلطىفددرتل و ١

 ةريصبلارونب هللا كا دهر ظنافدلاب املا تيسذ حامرلا نيعلابتايبعازلاو ةرضخاهقهرت .

 اعماهاتتغلب ةباغقايسلا نس-و ةغالبلا فانتردّبادقاههد هت نيت ديصقلا نيتاهىلا .

 امرو:أوهفىلوالا عاطم نما دوم نان او ةيناثثلا علطمو ءاشي نم هوتي هللا لضف كلذو

 لزهلاناديرب رم لارسأت نمانأامو |هدعب هلوقو بنعلا ف سيل ىنعم رمتملا ف ناولبق

 وبألاقو دجنا بلط فد ادشلا ةرشابمنع ,يعنلاو ضرتلا هعنمب الو دحلا نع هلغشيال

 شويا ةساي ره ىو:ي ناكو نادسج نب ىل_ ةلودلا فيس معديءسنب ثردللاس ازف
 دئاصق هع نبال يتكي ناكو ةدم كلمه 56 زغضعب ىف مورلا هترسأ نا قفتاف
 كلذلد: اصقلا كلت تيمسوءادفلا بلاي. راوؤشح وكتشي ورسالا نما فرذتعي

 د : ءاد> |ةديصقل اهذهو تايمورلاب
 صأالوك يلع ىهنىوهلل امأ أ+ ريصل!كتوشومدلا”ىصع كارأ ١

 رس هل عاذبال ىلثم نكحاو م ة ءول ىدنعو قاةشءانأ ىلب

 ريكلا هقئالخ نماعمدتللذاو ا ىوحلادب تطس ىناوضا لوالاذا
 ركفلاوةيابصلا اهتك ذا هاذا 4 ىاوجنيب راذلا «ىضتداكت

 رطقلا لزتالفانأمظتءاذا «* هنودتوملاودسعولاب ىتالعم

 رغةاهلهأ نم تسلاراد نا ىرأ + ورا نورم داح ىل-هأو تودي ش

 رمخلاو ءاملاكيحالوىاياو «| م-مناو كاوهىف وق تب راحو ..

 رفكلا ديشامنامبالامذهيدقف ب |نكيلو ةاشولا لاقامناك تاو ٠
 ردغلا اهتوشىملا ىنةناسنال « اةل13 ءافولا ضعب فو تمفو
 رهملا نرأ اي انايحأ نرأتف + اهزفتسايصلاناعي رو روقو

 ركن ةلاح ىلع ىلشم ىتب لهو .+ . إس ماع ىهو تنأ نم ىنائاست
 رغثكح مهفمهياتلاقكل.3 * قره ااملءاشو تءاشاك تاقؤ

 ريخىب كدنعو ىنعىلأست لو * ىنطعتت ل تةشولاحل تاقف
 رسجالبل ىوطلانكآباقلا ىلا +. كلس» كالول نازحالا ناك الما

 ظ م 3 0
١ 
١ 



 «نيدمز»
 بقحأر- هرلا نة هيدوف باشو ٠ هن.سلءاك:ثدىلا حارو

 بسصرتوهانالا فوفطتر مذا ن * ةك.دس هنم لسا ىت>لازاف

 وألا قراطلا اباه ىرعسو نئاج لكن هريطلا ماع موي

 بيطمادولليللا اذه بيطايو « ايقاب ناكولمويلا لاذ نسحايف
 بلقسانلاب رسهالانارديلو + ةعامط نوكحب الام ىتفلاّدوب

 بنحمي امو ىتأيام زصب'ال ٠ هعفقنهيفامناسنالا-عولو
 بخكرس بيغلا ىمأو انيلع + اهمكحيىرجترادقالا اهنكلو
 سو بدلملا ديقاك داقن + اننا» نور داق انأب ئظن

 تهذيب فيكى ردوأءاوخباصأ + يما ىلع نيماعلابرةهرف

 بت رلاال_ءأنمتحاامناسنالابلط هيلي ىذلاو هنديصق علاطمف في رشلالوقي

 هيف س امال سداهيلا بودنم هلل ىضذسم كلذوة ل ضفوأ قح بلطلا وحالا عنف رأو

 هيحاص رذعبالف هللا طغمم بجو هناف باطلا نمهريغى الخ بدن ًاتوأ لذع عضوم

 ملاذاىناثلا تببلا ىنءموأ فينعتلا ودومينأتلاولذ_ءالاعضومسانلادح اذاو

 نم هب ,اكش نوكيو بنمو أ لذاعيب م هاغافسانلا ف هل_هأتالفارذاع هلل ابى تك:

 |عتساوديرحضلا عيدب ىملحي تكلم هلئاضفرك ذىفعرشدقو هلوق فو فاصنالا هلو
 :وساغالا نيعارذلا لوتةهوهرهدلاو هدرغل اوهمل1افنمو ءابلا هفرحأ نم نيرح

 احو سوسحلاب موهوملاري وصتوهو ىتنعلا ظيلغ نيعارذلا جم دنم ىأدسالا ده
 رتساو ةمهلاريبكه:سرغص ىلعهنا دعب اهف لاق مث هل < بهذي الرهدلا دئاد ثنا ىئعملا

 تشطعاض رالاايقدلا باط مهيحاص ب ط اخ مث لصفلا متأ ىت> هسفن تقانمزك ذى

 اوقىف اقافاوابلطرك ْدمث هظم قرب رك ذب كلذ ع.,تاواهياع فس أتواهريسغ ىسو
 ب هيف ماهل اوماقل|ليلنماهردو هلوق د اهتالح نا دعي نمأ

 أس ئارسكسلاب عضوملا 11د ىفهتامتسإ ةغالا نكاواهدذغب ماةلاوهو ءاتلا

 وقفحدمواعف مثناطعالا ةلوقصمو هلوق ىفءادعالا اهبدصق المخ فصو مثىلابللا

 رويسلا ىهو عوسنلا تلازا ىأاهعوسنب ةطوعمم لوقو هرخآ ىلا باس>الا فرشاوعد

 رغسلا يصن نماهكرذأامو رث أةلاراهفصي وهفاهكح لوطلاهرعشة ضي رعةلودجلا

 وذتاا لوقفروك ذااوهو هليطتست عيل #ناوبف زيغلا,طغا ا امأو نيعل اي هيف طعملاو
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 برقتوو دب ماحلا ف ئظلا نشيو * ىتلثلكفلاب لياللاو هتاطتنوت

 تيغت لوةءلااهيف ةعاس ئدل «٠ ىفئتومّركلا نيب يح تازاه

 بويغعقنلاعطاس نمبوغىلع + ىتلاوليللا ىنأ ي-ةودهتن دل
 بعلاو ىلاصتلا ىغفحصءال ٠ ىنآو سار لا ىف ى أذ كاذك

 بنطمنوفيللا باد_هأبءابخ ٠ قركللو توءددقوط نايقتو

 ىيبصنب ىدسلاو ىازالارشنب #3 هلال-خميشنلا ىرجيعب علا

 برب رءاملا ىل_عقاوأك اعارش * قوغد نيل اوان انس لف
 ببلمو لطاعقواس ىراوض + اهءارومب رصلا مر اك لي
 بذعأو ىهشأ ديصااوهنسرضي +ىذلاىؤساداز ناك ان الءاللا نم

 ٍتصنتي الو اولأيال ىشءولا ىلا + رغاف يلام اريغلك ىرث
 بلعث ضرعت وأ ءام تنب هل «٠ تريثااذاادشقربلاقوغيداكي

 بهذ .كئابملا ىثومىصغلانم+ هعال_:نأكح داوناانلف

 بدشاوهوىحخلاوذ «بلاوبصيو + املالكدعب لام لا هبحارت
 اويكحراالأ لاقفاي رسانتشبر ٠ ىأرذانيءلابضرالادورتائدبق

 يبذشا ان ارمضلا طوخرمضلا نم + اهنوتمنأاك ليخىلا اممقأ
 بلك | دواقم لاف تلاجو ةازب +٠ تقةاطأربخاثحانيهتاالق
 برأمضفناؤمسعللا رافو رودق + تاعتنأ داجلا ةتفلالاناكاغ

 اوب-هشتينامارالا تب :ىراصق + افاف اغرد أ !:يقانسل انلقو“

 بضقغمدوسأ نيعلا هتابقتسا اذا + هنأ كطر + دوقارىلا ماقف
 بكوك لءانالاهتلقتسااماذا «» هناكحءاناىف افال# جب

 برقي وى انيق فالاانيأرىتحو »+ ةرودضرالااذبترا دنا لأن لذ

 برغتةرينملاس ملاتداك دقو + هلفقاألامويلاىلوتناولا

 بعلم وهللاو تاذدللا ىخالهدب + لزتملاهمت ليلا ردكان رق

 بكسترمااهيباوك | عدو + كتاقضيصو ريكسسح راسم“ ٠

 سخر هاجو اوهز هرب راسأ 1 تقرشأرادلا بحاصان آرام #0

 بيطأو نوهت وهتش:امكل ىد دع # مكيف هلبا كراباي اولزنا لاو ٠
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 بنل ئارخالا ينلع نمو ٠٠ ال مانتايبعازلا باخ ربعم
 ٠بذك اويناءااندج ف قدصاف + ىرطاوخ ماثللا حدم ىف ب ذهأ

 يبيهتيام لوقلا شعبو مارب و هلآو ىبنلا ىفالا حدملاامو

 باهوملا الاءايعنلا كشرالو + , رغفب زعأ نم ىدمب ىلوأو '

 برغم اقنع رابعشالاب يناق « امناكو ابزقايممفرعشلا ىرأ

 بأيهأل 5م مايالا ىل_عنياو « هفنب ىلسثب بع ب .عاولاقو

 يمج» رئابصقلاب ىلا بسحيو + م-وهدسعالا تيمماام كرهل

 بكرأريبح ىلمالاءلعوعباو اددسس# ماقال ىفىرغفل دعا

 فيريشلا ةديصق ىور ىلع لوقل|ضورب لاقو هلوقي امل. رتولاقف

 بتي ووهليت اذسالاب يريغو *« برطي ديراغال | نانمتي ىاوس

 بقثملا عاربللا هيعمب كلو + هبرة ارسأت نمانأامو

 بأدي حار العلاوي ةروسوب « تخرتام اذا مسهومنأن كسلو

 بياطمةنسالا فارطأ نيبال + ةبأ سفن هينيعنعموثلا ىف

 برغم ٍقرشلاو هيندعىراماذا قرشم برغل افم_هلا طائم دمعي

 بيعنت نيالا اهراث ا ىلع اودغتو اواظش حولا عسبتب تاو د_غدل

 بهوي سلام مانالا تفلكف م«. برأ.لكت رغصأ سفن ةماهه

 بيج ايف ءاقايىذلا لكوف ٠ هن ةبهءايلعلا نكت نمو

 بأ ىنعضالو لاخىنزءالف ٠ اهقس>مراكمإا طعأ مانا اذا

 برذم نانس ىكح ىرادالو + :ةرمط تيك: يرد ثلج الو

 بِضغي نيب> امل ىضغا ادب ىدل «  ةرح نبال ىرأال افودع تقاح

 بيتعتا ىنعم ئيثىلعتساو + اهقوتمن تضر لس ال تسساف

 بهذ لواكيامذ رسما لكل ٠ هريغ سانلا ىرب يسمن ىعريسأ

 بعشت ىريد مالجالا هيتسمأو و هل-للظأ كشلااماذايناو

 بيغما هيلع خيال ىأرلانم «٠ بكوكي هيتراط ىفافج تعدص
 باعشللا جيفصلا الا مصاع الو +. جاع تضخ ءايهلا نهرحبو
 | يلفت اهناولأ ىف رساوح «٠ اهدوضواب ابنملا رنج هيلسظت

 | ةتطسوت .
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 نكي حن اوجلا نيسب ىلعلارمو + انئويعنهىرك_لارساهلاةعذا .

 يطقملا ءانعلا هيف ىنزهامو « هب رقلاسثبادجلا ىلع مارح
 برط7ليسارملاوءاد--ىبدغأ * اهتعطفمامتلاللنمءاهدو 2

 برشأ ىنيعءام نمىننكحلو + ةيشع ماج ىنتنغ تلشول»و
 برغتو تاعلاطود.ت ثيداحأ «ىجدلا ف ناريمدلا ضاخاذا لوغأ
 برطي ناك املوقلاذلأت يأر * ىناف تيدنحلا ىناينغالا
 بيلخمتملا هباتلج ىلع انيمأ « نكي ملعماسملا ضاخاذا هانغ
 تسريووفطي نيعلا فىركلا فمطو# هترعذ ساعئاارج نم ناوشنو

 بديهمجلا ىلع ىنرتسااكهيلا + اهنفج مونلا لزنتس ةلقمهل

 بعلتو اي اطملا ىدبأ ايدل + (!عموالفغضرالا افستي رس
 باذو فاظريسملا ىف ىقتلياع *« امناو ىقيفرلامول قوهشامو

 بع أموقلا ةنبااي هيأ ىريسسو « اهمجن رياس فيك ىربغل تبي
 تدط# ىلاوعلاب ىتيب و ىوثأو + ى-اقم دايضلاب .ىبرسو ريسأ
 بعلمو حامرلا فارطال حاسم + اهتاينجىف فاطعالاةلوةصمو
 تضعأس وثلان منزقاهدراطي * ةجادع ىث رطلا نتمىلعرهق

 بهذم سنيانالاءارمح وجو + ضضفم فويسلا ءال'الب رام

 ببصتي مدنم ٍفرغوللاىل-ع + امناك ىئاواارمممويلاىرت

 تطخأ نيطالملا نوجهقاوراب + براضليللاوءادعالا اهءانم ص

 برغم ناريحللللا موت حئارو + انقلاومراودلابم,يلعانذسخأ
 بصيصع مونليللا مائلءارو + امناو حابصلا رافسا نوعارب
 برقءنالحي نوملاواوشلا فيفخ « املا سل نمردصلا لمة لكو

 بضايءاماوناردغلات جاك + هدهح ركسلا فعرتسا اماذ مدي ْ

 برخموأ زئاف امأف م#ل + اهليجيحادقلاك الاليخلاامو ٠
 بيطبرئلاالودورومءاملاالف « ملاظل آ ايداسحالا فرشاوعد
 بكوكض اغبكو كام ضاءاذا + ابك اوكسهرهذلآىف تنك نثل

 بسنت بكاوكلا لكامواراهج « منيب بني ردبلا تعنكىتمني 11
 : .٠ يسرا ا
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 برشا نيس هابههلاوكمتال» + ىتمرعرسأت نا لالا السفر وقو
 بضغمتاقلاوءاروعلا طنأالو + اهغسوبالاءامسغلا ىفرعاالو

 بنطم حدب مالا ديعمن اك « ىنيش ص راوفلاركنع لسن
 بوأتملا4 اعلا ىنهلاناذا + ىخلاب لهما عرقية اصح ىناسل

 بلسيونامزلا ىظعبام تالاضف ٠ ىّئازع ستناضارب تسلو

 بدؤأملا معنرهدلا فرصو ىنامز * اهطف<ىنابح بادآ ىئارغ

 بةعملا سبوىدابلامعنالأ « انضيهت مث مايالا انشي رث

 بلط7 مراكم اوى وي لذملا ىرأ ١ ىنئافماثللا عسبط نع كنيبن

 تلغأ عسبطلاو رارحالا اهلقانت « ةئطقسانلا فدوجلانافلعت

 بجرملا قيذعلا كنه ىنبصت و « انقلاومراوصلا كيف ىفرفاضت

 بعت باتعلاب ىعانتلا ضءبو + ةنجش موقاصصنلا ضعبو تص#ن

 بدوملاه نغ لكس حومب رف +« اهق.ةهصنلا طعت متنأناف
 برشت مطابالاو سي تزملاذا + . اهضوررطقلازواجاضرأ هللا اقع

 تلظأت نكىذلاتافدقو تدفأ م ةرسف-بابشلادهعابب,ت رك ذ

 بو* باقلا نع ىّرساملكاالا + افهاذا مسنلا اهنم ىنبجمبو
 باقتت اهباوثأ فييطلا نم * اهناك ضي مايالاو كتتنكس

 بهكا جياصملا راوةوملاذا « هتظل نيسترطل اىيقر ىقربو

 برغموأش قري لانود تاهو + ةلياكموعفلا ظاخلأوترظن

 بهلتت ةر_ الا قربلاامو + ةقئثتسةسحلالا ل ءلااه

 بذجت ةمزالا ناصغأواعارس + ىجالا قر واهتالحن ادعن نمأ

 تقعملاءارغلا ضرالا ماصأك « اهعو.نب ةسطوعمابب اندسعو

 بقثملا عاريا هاطاعت ريسغفص + اهءارو ةادلا عسيجارت اك

 نتلطمنلاطملاف يزعم و + ةيرأبرت املا ىف 5ىنونظ رزه

 بشعم'ىراردلاب وج لسيالو + ايغاوسمالظلا هام اهب اندرو
 برغتم ة-ةيقالاذا لكصو + اهتاركصو نعريطلادوذَرفن
 ؛ بنشا ملا دراي رغترعلا عم 5 هناك اةنر ءاملا فشر ذقلنو

 انعذا
5-7 



 و
 ماليسو اهبارث ىلع درب « اهنكيل اهز ونب تويءلل ميت

 مإلتال اهبل شيتا رغ + نكتالو موهجلا ادصاببلفصاف
 ماقيسسيَسو ةصدبف رهالاو * دلاخي سبل هراانابل+بعاو

 مايسقع نيبت- ول هلفاد *« اهئاوةايحلا لوط ىتفلايوه

 ماقم ليبسلا نبال ليهو تدلخ ةييأ نم ئكرت له كلذ رطب مط

 مارهالاهذ ب ييهوماظيلادعب + !هلهأن يت ندق نئادملاى اه

 مال_جالا هنود لكي: ةرهإلا ف م معيد بخ نارييغ دلخ ئثال

 ماربإلاو ضقنلا لسبع نأو + اههريسغب ر ومالا تننيتدلو
 مالك ٍتوكييلا اذاوهلتد ه« وقنا اذاو كرش نوكملا اذإف .

 مامرىهودانجإلااهبابيسيجت + ةيزمؤاسيحالو ةايملا اذاو
 ماصحنو ةران لصف «بيسنع « اهراك لحرت كازول هاذه
 مايدخ هيف تركدفواءد ثيسسيبلاو + ةبلط كل يأت نيب وارونلاف

 ةمضاوابذ ةداجالا دسيتامل اوتلماتواميفرظنلا ةقدب لص أر رك [كلت عضه ذهف

 كنتتيانغ نكيتلوت يلوأولا اعضو ءاريف دق ال ثيمة رهاظ يناعتم فدأ نم ةهالسلاو
 بدس فرعت ناهتدافإ د غب واوماقم موي هنأ ل يضتإع اهدبتناب ظافلالار يخت ةءاعرب

 نم هفالسأ حديميورذفؤفب ”ىنيرل دج في ريشلا لاقو كل عفان غلب أ شال ذ نكي هذع لودعلا
 هف ةرث نم ىلع همالسو هللا تاولص تيبلالهأ ْ

 بهرأ بلل فرحتك امالعلاالولو ٠ بنمغلاوإلقلا ىنمالعلاريغل

 بنؤموأ لذاعالا. سانا اخ .*+ .همورتاهف لردع: مهلا اذا

 باغانيعارإلا لوتغمرهإلا نم م .اهقرتباامةصرف ىلح تكبام
 بردسسمى لق دجملاءارو نءىلف * .اهعابلواطتام ىنبس كلب ناف

 بيرم ىلاعملا ّرغ ىلإ ىلاو + ضغبم يداعالا فينا ىبيصحص ١

 برقأ | يملا ىلا ىاي [نكيلو  ,م .اهاثملوجللو تاقوأ ملبصإلو 1

 برعأو نول اتلا ىف مبييهيت و + ىتعاو نولهإملا "ىلع لوصي

 بضغأ تدل ىننا نغض جيعاوأ م مهديزي وةصغيلامحانو ري
 بلجتنزملا رئاغ مامغ ضيمو ب اهناكدنلا ساكنعضرعاو
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 ماظعإلاو ليصتلا منهانقو .٠ مويلع ميسعنلاضاف ةيتفف
 ماربا الو رتف مه املث + قسلف لوله ا ميش مهب تبهذ

 مارك ءال-بلاىلع سوفنلا جمس + ىوحلا بادآريدخي نوقطنيال

 مايغم مغص ىل حردبلاهدكص م ءروثي ءاضتدس ىلإ لك نم

 ماس - او ةدف اةللا نيب ٠ هبدلس هوسال ةقيلخلال_مس

 مايه وهو رادلا ىفمحل كوم ب هنأ نيسحت . موقا م ضاوتم

 ماؤق الا هئاول تحت ريمتتو « هلاغعفأ ىف هديلا .نويعلا اونرت

 , مايق نوتفصلاف ضهانت اذاو « مسضاوعن سولاف: ماكتاذاف

 ماتست اننلوحش ريدغي تسل « قئادعرتض نيبنعلتو وولن
 مالتخا انبسصلاو ةذاذ_الا نا هن :ىضلا ب هذناددإارعتن ا ىتح
 ماود' نانرلا ىل_ه نسدل تاه“ + فرتم ماد شعلا نيسهال

 ماؤعالا ىطقنتو بارسلا عمل * اهتاعانس ىهتنتو رولا ىتأت
 مايالا هب ىرسخت رداتض وأ * دراوكلذ نبات شائنلاو

 ١ مانجتايهلا ةنس فاو قي «- ناخم وذ الو وفي رئاطال
 11 ماشع مونحلاللعىهف س'اكلاب .«ترتعااذا كنع سغنلا موهأرداف

 مالا« تحيلغ تزاد اذاالا + هناؤلأ ىف مودي نسل شعل اف

 مالدغوهو بنشلالاءتش ثادعت +« ىشا اذاريبكلل اردن ة ةره نم

 ماس هوالا هنود تفانهتاصم + اهبسجرداغف انهن ناتزلا بعل

 مارح الا هءام» نفف اكعلف + تزاوضفقتابملا اهبرادءارج

 مادة الااهئاقل دع لزتو + اهلاغاف نيءلا ميقخسست ال

  اوماقأ ءايضلا لاز ناؤ اوراش « اهنس'اكملبت نافباك رلاوشعت

 ْ ش مالهم هتلعحرممب او رون 3 هثاشفللصي للفلك اب اب تسح

 اد ىهن# "ايهم ف ئعانغاو راهنلاول يللا اهيل قاعتيف ةفوشكم تسل ىن-هب

 ْ ةَدَخ او لاح ىف
 ماسالا ان  تيثنإ-ف تدثو اهملاذغّراطو تاقظاطسا اذا حج

 مارطسثءانا اة املا + اهجيتمالولاف اهقيسن تذوو
 / امر

 / 1 08 ف

 * ةليفح هى
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 ءارعشلا اهماعريغي ىتلا ةهطمتسملاتاملكسلا نم

 اوماسا ثيحوهالا حست مءأو+ مهواديةاوغلا عمت زهتدقلو
 ماثأ كاذلك ةراصعاذاف ٠ هبابشب قسما غلبامتغلبو

 ماددقا ةأرحاهفءاجوه + ةفونتلك لوهىبتمدجتو
 ماما ىو نومدسقت فص ع اهتاكفاهءارو "ىطم اردن

 مارح لاحرلا ىلءّنهرووظف + ادوع نءابان ىطملا اذاو

 مامذو ةم رح ائءاع اهلف «اضدللا ئيطو نمريخ نمائنب رق

 ماهوالاهنود عسطقت رق « رظانلحالفانل ٍباهْعا عفر
 مادعالاوس بلاك يفتعيال « هلبحي كاد,تقلعاذاكلم
 ماه هبيفّدنلا درقف درف + العلاومراك م لاردحون كلم
 ماظعالاو لرجحتلا كذعيل ٠ هوجوبتب رشاذارغا كلم

 مالسالاهر وني بابششلا سيل « .ةفالةردببل -ةثموهجلاف
 .مايق طامعلاومجاجلاع رق و هداعشب ىتحااذ انائبلا طبس

 ىمهحلاءام ارغواذهدود> رخل
 مال_غو هو كلما ىدرت كلم 0 هيده.هلالا نذر ىذلا نا

 لجو زع هللا ىنعي ءامددلا ف نم ىأ عملا ىطرب ىو رب
 ماس> وهو فيسلالفيئار + هبىضءرومالاربتعااذا كلم 22

 ماقسنوبامو نقفأ ىتسس> + ىمملانميولقلا هللاهبىواد

 ماكحضسا هلابحدقعلالما « رفدجةنبا ةددب زنبايب تهصأ
 مايالاّ كه وب نع تسعاقتو 5 هل ى رتىذلا سه الإ نسف 71

 ىو رلاو نز ولا ىف ىعسملا لاق
 مالس نامزلاىلعوابصلا ىلعف + مايالا تلوتوايصلاسهذ
 مامذ ما ركحلا فذهع لكأو 5 هدووع تديحام ىمن أ هللأ ان

 ماثآ ىوحلا كرت انلو ٠ هلال ظ فرت شعف نضذا

 مازاو ىتناعت مالسلا اهيف «سااجمنيبساكلاا:ءاعىرجت

 لا ةي ةرثكلا ىنعم ف لمعتسي اسئارغنال ةياور ىهو مام ارغنمدوجأ مجاسملاع ١
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 لكشوالو بايهربغ هاج + لقئعمرلاردصك طاطش ىذو
 برا نموكشن ىنبهةفداص هتماف م رلاردصك طاطش ىذو

 وانت ىفءارعشلا است ةعبدب ةتكن ىلع لؤشب لوبيرغىنعماذمالكلا نكي ملاذااولاق

 هيبنتلا قبساكهنافدوجهزاجافةديصفلا هذهىف هلوق لثماذا ب يءملاف هيف قفاوتلاو

 دولا ف ةرابعلاب ع وب ري ىنب ضءباضي أ هق_بسدقو دوما ىلا مزهلا نملوقنمهسيلع
 ظ لاق ثيح

 دوعسم ل1 اي مكضفهزوادت الو + رطم ىنب اي مكنعدوملارصقام

 دوسلاو ض.بلانيبرهدلا بقاعام + مك.قرافيال مالح ثيح لحي
 هدايمنبالوقدعب حم رلاو فيسل!بيض#اباهز لوقو

 ري رسو رانموهزي ملكا فو + دنهمبضع عدزلا ف هبوهزب و
 رقنم نب ضعبلاقذقو لدجلا كنئم ىناوتناف هلوقو

 رك اشكلرذاعىنافالاو + ةيم كذم دولا ناكتد>ناف

 ديشرلان ند هتريمالا حدعاضيأ ساونوبأ لاقو
 ماتست ةشاشب كنم ينبت ل + ماي الاب تاءفامراداي

 ةمل قو عسيبلا ف كاذكو ةوسواموس هموسي هماسلاقي فاكت ليقو بلطت ماتست
 مهضع!ىو رو رظنلاوهو ميشلا نم مامشن ليقو هتفلكوهتل اساذا هةمسأو

 ماضت سل مايالاو كتماض. + .مايالا كب تلعف ام راداب

 مارعنامزللو ني:طاقكب . + مهتدهعنيذلا ىلع نامزلامرع

 ملعو مركو برضو رصن باب نم لدغلاب ىتطن دقو هلوأ مذبامارعو ةمارع مرعب مرعلاقي
 داسفالاو ثباهلاوهو

 مالظ :لعةبفاسهالا ٠ الزنمكله'ال ىثغأال ءايأ
 ثيذخيف دروبك رتلا اذهواسالتخا هترغي سلتذل للاب ايفضشم ىأ مالظ لع

 اقرسوشل اثد رغااف امئاصةسا رفاسم ناك مل#سو هيلع هللا ىل_ص هللا ل اوسرناوه

 راهن -ِلءنا هتنالوسراي لاةذ ىتب وسلا ئيهىأاناحدجاف زنا هماعط بحاصل

 | راشب لاقوانل حد اف لزنا لاف

 17 ا لع ىزابلا عمت جر رخ « اهتكنوأةدلب ىتتكتأ اذا

 ىهف
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 'ريذقوقوْف عنا ئئفلاهيتت + امناو. اجت لبذلا عا تجوع

 روب وهو شيللاماهلدرت ٠ ةمزعواياندلا ىنأت ةفشىلو
 رود لقاكلاو ىرهمل داع + اهقوف نه ىتلا ضرالا# ترمءاذا

 كو ءاوهلانايقعل سلف + لزنم .ىنرعفي لنا تحي الق

 روكبوىذ!لوطنلعحاور *  اهباكر ىئي سبل سفن ةفابه
 رومأ مت نأالادملا نع + اهئانع ىفكحتال نا ةدوعم

 ريسفوماربالاهىرتنيسدغو * ةعيهسنذا تيغلاءارو نماهل

 ريدج ءافولاىلثمو ىزصأب + ةفارق عاركسلا نظام ثقو
 ريمأناتزلا ف سفن لك ىلع «٠ ئنناك لال ادوسع تس دأو
 رودصنؤولةاارتقغ تلق ناو#  هئاولغنم رهدلافك تلضاذا

 ريم ءايضلا مفت تكوك اهل « ةكحو عالكتلاديلاقم تكلم
 .رب رسول وز ىلضفي ءأبل +«ىضقثاىذلا مؤلكلارصء ىف ةكولف

 روب ولأ انين ٌةراجا 5 لقي لىساونلا تكرذأ تنكولو

 ريهش نيالا نيب ىلسطفو + منغ تزخأت ىلا ىنرض امو

 ريخأثاقباسلا داسحلاذ بو م لوأققبسلانمىكلسحأامم راق

 د#تاشبب اترباهذرف أقةديضتلا هذه تا الدثلأ كادهرظن أ لوفأ نأ عذال ن كدصأ

 نسحو قايسلالاهبرظناواهموجامثفرظباتساغنل ةرقوج لك ت ترف ًارهاوج فورظ
 ثلاثامب نوككس نا نكعنيتنبالو رخؤي وأ مد قي نأ مدا اهب ذغأل كن اف ىف |

 عسبتتل ل ايكستاسالا ىف ة-بغرلا لهأ نم تكن ا كأ-:هواعو كةوذ ةءالسلا كلك |
 قريمتلا ئارلا هب ىتطنلا ىلا هةيس ىرتشي ىتذ ىاهنبالوق مث ىلثملاةقز رطلا هذه |

 لاقثد»
 سريدجلاب:ازخلاىئرتشااماذا- « ةهلاممهأثثلان شح ىرتشي ىتف- ١
 اضيأدريبالا هلق هب تطل

 رطقلااهزوعاءابهشلاةئسلأ اذا. كامءانثلا ناس ىرتشي قف
 قفاوتة زك زد ا ارش ضع مهنع هلفن اكبذالا لهأ هبيعبالا ذه لثمر

 امهوق قىرب رج تع ا ١



 كانك
 .ريغيق هيولضذا ءرما ىلع + هذشأام ئوغادتيا لئاقايف

 روبصوهوبلقلا هنمع زهيو + يأ ىهو سفتلا هيلا نيلت
 رب رغدارملاوىرهم تءهنو «ء ىراصتدمتاو ىعحمردل تدين

 ريثزنيةفانمللاىف ىفوتوطس امد« بلا لا لولغم تدهصأو

 ريسحف مكيف عليم نمامأ ٠ ذئاع ةوعدموقلاءارعسا ايف

 ريدق تلءابفهبىد_هعو + هنالءىتحل يالا لع لاطل

 ريضنوهرضابابسش ايو « هربأام ىصلا هللا اعرفالأ
 ريسمن هافؤلا لاسلسو انيلع , هلالطظى رت فاوفأ شعلاذا

 ريكن نوب ناام ميش ىلع + ةذلتاوخانيبامف نخذاو

 زيمم بابشلاو تدمخوهلالا اهم ٠ بعالم نين اكسا | ايلعرودُت

 ريغسسوؤكلا نيبانئاصرو + لثاسضر سوفنلا نيبانظاملاو

 ريطت ثيحتاذالا عم انرطو * انرامبانلمدل .حانحاند_ةع

 ريس بايشلادعب ىتفااءاقب ٠ امناف اهردا انبق اائلقو

 روث لاجرلا بابثأ دنعامل ةيبط ةيسمث اهب قاطف

 رودتءاضفلا ضرالااثب تاظو + انناكانمقأ اها ءريثاماذا ٠

 ريتق هسيف عيصالادب نا ىلا.« اهمالظرعتدنفأةل-ءلمكو

 روهطنانبلاو ىمس ,تممنو +ىراا تءثم وىاناهب تلغش

 ريثكسح نورداغلاو هتريجو + هلهاب ميركل عنصابب تغتص

 |  ريدهنوصغلا ف ارطأنيباهل + محتاج رفيفحالا انعاراق

 ١ ريفص نيئلادعبامن ٠ لئاجه فا انارتا بواب

 رودت فيكر هذلات ا رثادالو + ةشعم سو نفرعيال معاون

 ريكشو لئاط هيف شيزلا نم + ادئاسونهل تاماهذسوت

 رويس نولدقبعت  مئامت ٠ اهكيبحنماهقاطعا ىلعتاك
 ريدغو غيباس ل-ظنهاهز + هريغلخخاودكبانم جراوخ

 ١ سوس هنسابيتعفص ىلع + .افاكتفر سمثلا اهتزاغاؤا

 0 دوتس مالظلا تست نءقدررلو « هديجق ردق يلا تياراط
 1 ل« # - دعما س
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 روغش*ئ-هحاح نمامزرغلا قو + مىئاهو زغنابكسزلاببلاوط 3

 َسدنكم ئانصلاب ةروهشم تناك ىتلارسصمدالب نمامرفلاو تاجاحللا نةتامهملاروغشلا
  رئااهل بيلو تلازدقو

 ريخجلا ذتالأ اهيكر ىلع « اهراجأرصم طاطس ف تتأاملو 2203

 تارابع فهر ركو هيفلاقىذلا ئندملا اذه
 مارح لاحرلا ىلع نهر وهظف + ادهم نغلب ا 'ىطملا اذاو 1

 هناهأتوصملالاذأ و هلصأو وه فاسدقو

 رينيوهءوض ىرس رجلا انس + هنيبجراكس ماس موقلا نم
 ريرصو ريشمو هرب سلا فد .» ىغولا فرلا و فيسلا ببصخلاب ىهز
 رويغءاسلاتاروعنودنمو © قئدنلان عزنةةكص ىد.الاذاداوج

 ةدرأب ةرابع

 رودبمالسل !موباونذؤتسا اذا «. مب اك نيمجيالاىف فلسدل
 ريد. جم تامأاكتنأو + ىلا ك تغلب ذ اري دسسسس> ىلأف

 روكسحشو رذاع ىنأفالاو + هل هأفليجلا كنمىتداوتنأف

 ساؤ ايأ قل نأ قفتاوادر#«اهنم جرف رصم لمع نع بدصخلا لزعديسشرلا نا كح

 هعمرف لفاس بكر ىف ساونوب أو ءاف دعس رف ىلعوهودا دغب ىلا تب رطلا ضعب ىف الب
 ىذلاام هلل اقف «ىغنب هذ رعف هلاحةث ائرل س ارنوب هف رعي ملف هيلع |سوهنمان دف ىتسْعُت
 لاقفهمساوبناساؤنوب أ دارأفرودت تارئادلا كلوق لاذ لااا ذ ل ىديساي كراصأ
 ةئيهفاريقفاهي ماقأد ادغب بيصخملا لصوا لو اقرتفاو تيطعا نمذخ "ال تنك |
 اهبم حدةعت ايباب هيقلف بيضخملا هنأور عاش هيلعف ناردجلا بن اوجىلا ساجي لئاش
 لادا قيضارذعلاهلأسواهبهزاجأوةديرف ةولؤاهبايث عاقر نم ةعقرتحت نم هل جوخ

 نين ماهنع لأسف ةفيلتا ىلااهواصوأو رابقل ا اهنمسجف قوسل |اسهب لزنو اهذسع
 هذهوهذع ىضرو لاما نسملةداعا بدصنملا ةمهب هبرط ىلعو ربا ىلف فوقه

 اهي ورو ساو ىبأ ةديصق نزوى ىتلاريمالا ُه 1
 ريسقز مثيامالا تيرادو * ريس مط نيامالا تيهالست 1

 ريعسو حرأب هنمردصلا شو ب هم أ ناسقك# راسا



“)0 
 ىرشنشلا لوقنموذخأ هنافةلشارثم

 "ل رغ السل + اماذاىنحمزحلاب نعاظ
 وابل اوريسلاب تاعي مزمل انا كلذودوملا ىلا هي همريغالسقن مزحلا نمةرابعلا لقنو
 ف نءظي نأ لاوحالا ىننم:ةت ىتلا تاقوالا ىف نءظر هيأر نسحو همزح نم لاقي ثدي

 ولاة شاواهنم “ال لواسلل ملصت ىتلا ة:كمالاب لحيوامزال سلام لعفيالوابجاو رخؤي الف
 اوححالاب طب رب ابناو ةماقالاو ريسلاب هطب رهم» ال هنافدومملا امأو ةصاقاالل مزاي ام ىلع

 ش رسب و رسعنملاسلك ىلع داوج هنا لاقيف

 ريسيوهب رصنولأ ل بسحي + ددوسلثماددوس ىتسيعرت لف
 , روستنيح ممثلا ةيسصخ + ةيحلدالبلاتايح قارطاو

 ريسأق اثولا ف لكواوصضأف. + مهئمارادىففوملا لهالت وة

 ريصق مايقلاد:عّةوطخاها + ةيلحقاسلا ىلع( هتنغمافاذا

 ريسبخ نين مؤملاريمأ ناف « ىتلاقجال هاج ىسمأ كب نك
 ريق ني_طراعلاىفاد.نأىلا + .ا.ءفار ةهصنلاه_يلون ثلزامو

 ريشت قكلابهيلعاماو + هتيفكح اماف ىمأ هلاغاذا

 مهب رفظف مهيبدأتو مهجر مالا هلدر وف نايصعاهلهأ نمر هظرصمبةيحان فوحلا
 ر وسبق لاحرلا تحت اهجباجب *. امناكج وهموقلا,تمركيلا
 ريبمثمدالا قوتفمععصلانم ه اديدقو فوقرةعنمانب نلحر

 زرصم ىلا دادغب نمهرفس ىفاهب ع ىتلا نك امالارك ذيذخأ
 ٠ روغتغابا ىيعفسمثلاعم « اهتيأرىي-ءاملابت دفأاه
 ريمزجابسصلا كيدنمناخدقو * هب رشب ىيقنلا هام نم نرمتو

 ظ ىرلانو دبرشلاريمغتلا
 وص سملا نعروملا ندو + صردتسنانكهافارشانيفاو و

 روث نيستطوغلالهأد عاهل + اننأكسنيتطوغلا ل-هأنمؤي

 روطشنهمارخا نه. تبي لو + اهرخص نضرب نالوملاب نحصأو
 ريلي نب رظاننا هنهصان_ه + دسكي لناسب نودالسيل نيس سأقو

 رو زسدقملا تيبلانع نهو ٠ سطرق لهأن منزوفدق نمحمأو
 1| تلاوط"



 م(390)
 روميِبي رضلاونرقسمئاانء « احلا ديىحءايلعىلعتفوألا

 رورذ هيلع خدي سارلانم « ةزاغم ىجامح :ىف افرطبلقت 0
 دجو:أ[ض الاب اطخ لوقي وهف نامر1|ةواسقو نامزلا ىوكسش ىفام_وأنالصذ ناذه
 كاذىلا ىني رطلاس م هنكمت مدعو هر ةغلاهنمهداىم الو مولا ىلعر دقي ملواهاوه'

 لاوحالان م هسيفانأ ام ىلع كضراب ميقماثأو كيلا لو هولا ىلعر داقريغىنا ةرادا اهتيأ ْ

 لوضول اب ابرسأ ليصل برغتلا ىلعث م رعد قف ب ورمل هجو ىلع الوةلخلا هو نإ عال
 مهضعب لوقكءارعشاا هب قطن ىنءأأ اًدهواروذعمتو.أ اماوتدنمتام غلب أ اماؤكيلا ظ

 ارذعءأف تومأوأ ارحفداصأ »م ىناغادالبلا ففوطا ىتيعد :
 ظ | رخآلوقو

 ادس.متل ع ومّدلاىائيع بكستو * اوب رقتلكئعرادلا دعب بلطأس :٠

 هبرغتو هضرأق أ رف ىلعهسمزعو هميعم' ىلعءاعدلابمسقلا ب رفعوه هجوشأ كلذريغلا
 انأاف هلوقو هتمرذصن نأ ىتبسني ناكح امة جو زوال هلوق مث لادا نسح تلطيف

 ةنطفل ا :ّدشو نهذلا :دحي راككْقالا ف ىناثث !لصفلا و قاشعلا بهذا ىلا فوغشملاب

 ةرغط هل-ثم ىمس عاطقن |نياصغلا نيبواهةصو ىتلا باقعلاب هسفن هبتئم هب رمغلا ةرثكو

 بلا مت اذ ةاينقع اقع سوءاقا!ىلاقباقءل ا ةفص نهوه ةاينقع هلوقو عسل

 نيبو هنبب راداموةلاحةفص ع ريش مثةرهاظريغ غاسرالا ىلا همالك ىاهتةاضافدا دع

 لاققرفسلا ىلع همزعدنعهتيب لهأ
 ريست كارننأ انيلعزيزع ٠ ىبكسفخاهتبنمىتلالوقتت 2001

 ريثكل ىنغلا بابسأ نأ ىلب « تبلطتم ىتسسفلا رصد نوةامأ

 ريبع نهي رح ف ىرفس ترج + رداوب اهةلهتساو اهل تلففا

 ريسمأ بيضقللا«يقدلب ىلا « ةل--ربكيدساح رثك أني رذ
 روزت بيصخللاه«ب ىتف ىأف +. انباكرنيصخلا ضرار زتلاذا ٠

 رودي تارئادلا نا ملدعيو * هللامءانثلا س- ىرتشيىتف. 1 ٠

 هناك<هلالدا يعزملا ماللكسلا !ذه ىلعهثعي

 ريصي ثيحدومل اريصين كلو +. هنودلخالودوجهزاجاخف ٠
 ةسيف هبليعو دوما هقرافب المنا هانعمذا ءانبعم لقو «ظفلزثكىذلارعشلا نم تيبل| اذه



 اني
 قرناك ام يسبج مهنايلق ردا اللا ١

 نافكاود الار يسغتت ذلودلاريغتب وهيلع ضا رغالا ليص# ف قوت وهيلا ةجاملا ثعب5
 :(ىلعأوأىب رعلاناسالاب امتبردغغلاب ةٌماقلا ةلودلا ناسلب ةيعانصلا ةياتكلا

 ب بالا ى ويدي وهاك مأ ىوقي سلو نيتغللا نساحو نيناسالا فن ارطن نيفراعلا نم
 :رهذلاو هواقثغلابلا ع-بطلاو ليصالا فرشلاوذ ليل اريمالا اذهل |ةساملسا م

 ةبب رعلانونف نمنف فاي انك أرقي ل ىدورابلا اهابىاسدو## هزاك ذىهاننملا

 + عقسي ناكح ةهلعو رعشا اةءارق ىلا اليم هعبط نمدجو لقعتلا نس غلب ل هنأ

 تايه ةريس ةهرب فروصت ىت> هترضحأ رقيوأ نب واودلا ضعبأر قي وهوةياردهل نم

 ايضتقتام ىس> تاضوفخلاوناب وصنملاواهنم تاعوفرملاعقاوموةب رعلا دك ارتلا

 ضوقنماءاب نكس. ةسم هةعممو نمل! داكرالو أرقي راصف ةفلتلا تاقلعتلاو ىناغملا

 رعشد ناو نالف لوق ىف ذكحوه لاقق كلذ ىفهل تل قف نيب وصنملا ام لتعملا لءغل او:

 ؛هارقب لقتسا مث ةذاشريغاهناةب رملا ٠٠ طعلانوةرورض كلت ثاقف برعلا ضعيل

 مدثن ساو ةفلكن ودارت زيشكسلا ظفح ىتح مهريغو برعلا نمءارعشلاريه ام نيوأود
 نيتاك اماكردماهاطخو اهباوص ىلعاغقاواممسدسح نماهغي رشاد ناهس اعم عسيج

 سالارعشاو ها م الانىث لالارعشل | ةعندص ن مءاج مث ىئبند الامو مالكلا مابقم ىنفو

 الذفادصموءارتساكءازعشلارعش نعزيمت ىئفارغطلاو ىضرلا في رسثلاو سارف ىل'ك

 وزو نيمّدةئاازي_ها ثم ضعبلدئاصق نز وىفاد أش أ دئاصق نمك لع همقل سام

 ةو ديسشرلا فرط ن ءرصمريمأ ىمهجلا ديلا دبعنببيصتملا حدمب ساونوبأ لاق
 داذغب نم

 ' ريسعكيدل ريامروسءو:» روسييغ كوبأانيتي ةراجا

 ر وتس ٌكياعقود>ربالف + ةحو زدنا الواط خالتك ناف

 روشن نوكح د نأالا لاصوالو + مسج+اي روازتالاموق تر واجو
 ريدفق ىلإ -عناطاس لكحالو + بزال ةب رض فوغثلاب انأاف
 ريمط” ىلع ىضال نت دكحص دقف + رحازني_علاينيعلاف رطل ىناو

 رورننيديلا غاسرا ةاينقع + املتنكساس جي رلاوترظناك

 ٠ :ريكش هيلع تبني بغيزا : +ةرورضئذنءتوقلا نيتليلتوط
 - تفواف



 : ةمم)» ظ
 ىمثيقخم ايسانت ءايشالان يبن ا كلذو ك يلع هدقا ا سامهتنم نيب اققوزلا ريفا

 اهتسح كارداىفساشل !ثتوافتةر وصاغمتماقهئءاهظ-اهعاّمحاآدنغتفوتسا

 غنقين م مهم هيف ءاوسهوكردم سدلو هيلا تغئليالو كلذ كرديال نم مهاب! *”واعب
 كلذربتعتواهيفاوواهةثاقدرابتعاىلاهك اردا ىهتني نمم.خموءايشالا رهاوظ كارداب

 اهضعب متالي ىتل | ةبسانملا ءايش الل هتي و ردنعسانلا ضعب رورسءةّدش نمودهاشتامع

 هارتف ئشنود عشب كلذ صةخيالاهفالخ ةد و ردن عهضابقناوهترفنةشواضعت |

 اهف كردأ اذافاهب عافتنالات الكم نم هيلع تاةشاامواهعاضوأو ةينبالا ل متي ظ

 ىلعءانثلاو اهتعن فذ أوهرو رسدّد#وهردصح رشادق هتيأراه قئاللابسانتلا ١

 كاردالاف كاردالا كلذىف سا:لاتواغت لم ًاتتوهريسغهيربتعت لثم كلذواهعأش

 ؤهو قوذأ ا, ىمملاوه حابقتسالاوناصقسالا بجو ءايشالا يمان قاعتباكلا 1 ١

 ؛انم ةدوصقملا ةراغلا ,تقفاوم ةهجنم لامعالاو ءايشالا فرظنلاب ىب رثي و وهي ىعيبطا
 ىرهملا العلا ىبأو ىذتملا مظن جوخأ هنا ىتحاهداصتخخاو ةيبرعلا بيلاسالا ف لوقامأو ظ

 اوففتي لبرعلا نمءارعشلا سفنانافحابمرظ-و عساو ره»كل دفارعشست ما

 ىلاعت هللا لافاك ةغادةمقرطو ةفاتغفبهاذم يهاغاوامئيعب قدرط هولا ىلف

 امناوكلاسلا اهمزتتاي ةنيعم ىقي رط كانه سدلف نوهبيداو لكف مه: ارث لأ مهتفصو
 بس>برعلا بيكح ارت لمعلا اهامعتس ىتلا بيك ارتلا تفاوتنا ىلعرا ١

 ا.هتفرع دقق هباوقطنام عيب ىف برعل اديلقت صصيال هنا ىلع ةسيلعلا نيناوقلا هنأ
 ص رغال قفوأ ناك اهفالا ْن وعزاتيالمهناو هلثم بانتجا بج مههالاك ضعبنا .

 اهاي وهتو عابطلا فري أتلا نمءاشنالاو رعشلا صوصخ ىفو مهافتل اوهو مالكا ن

 ىوقالامهوممالكلا نوكيال_ةمساجلا ىف اكلاو رعاشل اهديرب ىذللا لي اى

 باثعلا فورطاوغللا م ص سؤغخالا راسن وكي لزغلا فو ةبجلا ىلعاشعاب بضغالاربُت
 نءلاوحالاةعلاطم هستفر ءمىلا كرطضن ام كاذريغىلااضر الادلومو ةققاوللابد

 قب رطالهنا فلسامعبمجير رقتف بوهراا نمةباجلاوبوغ يع 1
 كلذ لعد مشت م انأ اهو هدصاةمزيسمتوهءهفوريغلا مالك ظفحالا ءاشنالا ةعانصا

 ةياتكلاو رعشلا هأ ناك ىتلار وضعلل ةياكسلاب فل ال ارصعلا اذه ىفانعفرضاحوه
 ةب رعةلودلا تناك ذاةرفوتم امويقءا حالا نايعأو را تابوا .
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 / اهبايش ىف ةفالارامناوفنعفذمملا 00 ا

 ١ مالكل ةسرادملاو :سرامملا لءاوفكع مثرا صءالا لهأ نمالوةكسلم اراثآبهذت لو

 ٠١١ ةفرغم ىلا ني رطل اراصتخخاو مالكسلا اذه لصاحو تلق هنب ا ىلهاولوتسسا ىت برعلا
 ١" نوكي نأ ب حي اهظنوأ ناك ارثنمالكلا ءاشنال ىدصتي نأديري نم ناوههنم ضرغلا

 ١ ىقاث مسهفوةي وف ةظفام اذنو كح نأب كلذوةي رايتخارومال ىيبطدادعتسا هيف

 7 ةيفاك ةيرمقو ةماتةربخ نعد اكسمللا لاقءاوساوسل كلذ فس انل|ناؤةعيطم ٌءرك اذو

  باغاذاومغلبلاوءادوسلاوءارفصلاو مدلا عسب رأ عئابطوذ ناسنالا نا ةدوعصةفرعمو

 ظ 1 ىهغلب وىوادوسو ىوا رغصو ىومد ليقفارملا ب ذ عئابطلا كلت ىدحا هسا ص ىلع

 ا ١ ميبص رين نوللا فاصمسلاازاتكمءاضعالا ل :#نوكي ىومدلاو ةرهاظت ارامأ لكلو

 ظ ' ةدكمنو ىفاسناب نوكي يوادوسل اوةرفص هنو ىناسنار اف يحن نوكم ىوارغصلاو لاما

 ٠ ةعرسىومدلا صاوخ نموةقرزع وب هنول ىفايئاماوخر نوكي ىمغلبلاو تبشلا دي دش
 ٠ نموناي_ثلا ةعرسو ظفحلا ةعرسىوارفصلا صاوخنمو نايتلاءطنو ظفحلا

 نايدسنلاعي رس ظفحلاءئطب ىمغلبلاو : نايسنلاءطدو ظفحطلادءطب ىوادوسلا ص اوخ

 . ىلع مولعمو هفالسا ىتفتا ام ظفح ىف اهل معتساوةب وق ةظفاس اذ ناننالا ناكحاذاف

 ١ نمهلامب اهنم قير فلك زييّئواهدصاقمو هتاظوف< ىناعم ىلا «مهغباي دتوم هتذاكسا
 ١ راضح |يفهترك اذمدختسا مثهل كداشرا فلسامبس> ىواسالا نمهريسغلامو نساحلا

 / .قيفوتب اهنمغلاب وةعانسصلا كلت ليسمقل ئيوتم ذئنيحوهف هاش ىتم كلذ نمدارأ م
 طر وبالنأ ههيلعفدادعتسالا كلذهس بفن نمدحي لن ةهدوصةم ىهتنمو هتينم ةباغهليا

  ةنكو هياع ل هس اهفرظني نأ هيلع لب ةديج ةيقاعريغن ءاهّدكب ف اهلمع بيو «سغن
 | 1 ليقاك هبعافتنالا

 8 7 : عسيطتستام ىلا زواجو * هعدفأش ةبتملاذا

 نس حصالاوهام ةفرعا ىد_تييالءاوس مئاهبلاو وهوىصأ لوأ فنا ذ الا ناكسذاو

 ا . هقابغردصرتيو هربت نأ هتيبرت ىلوتي نم ىلعذ هتكلم هيف برو اهدوعتي ىت-لاو >الا

 ا . ىتج كذذلوا زعمذخأيوهتليج قفوو هقعم يطصس»- هيف ىوقب نأ نكميامو هليم لت أيو

 / مسهعقانم تيب وقو مهكسل اسم تمظنتاو ةمالا سهأن سج كلذ ىلع لمعلا ىرجاذاف مي

 | .هلوقامأو ل امج أاهماضشأر اهفئاوط عمو لاك ةسم'الل يه يتلا ةبجردلا اوغلبو
000 | 
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 مسه مالك مظن ىف م-متغالب وبرعلا نولسأ ن ءادئاسمالكسل!ةءاغضزعاذاوهذنعع

 نعز يام روم_عمالك سرامنيذلا برعلا مالكن مسلهنالعوهمو هنعضرعأ
 املالدت_سا كلذ نافة بن ايبلاوةي وكل | نينا وقلا لهأ عنصتاك كلذل با هقحالا

 برعلا مالك ةسرامج ل صاحىناذجوسعأ !ذهو ءارقتسالاب ةدافمل |نيذاوقلا نم لضح

 لعتي هناف م_عايجف ىلرو أش نمهئايبص نم ايبص انض رفول هلاثمو مهتمدحاوكر يصي تبا
 ىنؤتاقلا لعلا نم سدلو تزامن ىلع ىلو سب ىت>اويق ةغالبل اوبا رعالانأش ك<ومهتغلا

 دعب نم ةكسلملاهذ_ه لصحت كل ذكو هقطنو هناسل ىف ةكا اهله لوصي وهامناو ئمف

 ةكساملا ل صحي ثدحم كلذ ئعةموا دملاو مهبطحخو مهراعشأو مهمالك ظفحي ليدخل كلذ
 ريعتساواذهنعل زعم نيزاوقلاو ملامح نيب ىل رومها ج ىفأشت نمدحا وكر يصب و

 اناونابلا ةعانصلغأ هيلعحلطص| ىذلاقوذلامسارقتستوضسرئامدنعةكاملاهذهل

 ثيحنم ناسللا ىف ةك_املاوذ_هلكناكاملنكلموعطلا كاردالع وضوموه

 ناسللا فادجو وهفاضيأو «مسا|واريعتسا موعطلا كاردالل وها مالكلابىتطنلا '
 نيلخادلامجاعالانأ هنم تاع كلذ كلنيبتاذاو قوذهلليةفهلةسوسحم موعطلان أك ٠١

 مورلاو سرفلاك هلهأ ةطلاخن هب قطنلا ىلانب رطضلاهيلءنيئراطلاىب رعلاناسألا ف ٠
 هذهىفمهظحر وصقاقوذلا اذهم_هل لصالهنافبرغلاب رب ربلاكو قرشملاب كرتلاو ٠١

 ىلا ىرخأ ةكحام ىنيسورمجلا نم ةفئاطدعب مهاراصق ن الاه أ انررق ىتلاةكلملا
 بكرصو ذرفمنمةرواخلا فمهمدب ضم لهأ هلوا دي اماونتءي نأمهتاغل ىهوناسالا ١"
 مدةناك اهنعاوذعيو راصمالا ل هال تيهذدقةكداملاهذهو كلذ نمهبلانو رطضن و '

 ةكسلملا كل فرع نمو ةب واط ا ناسالا ةكسلم نه تسداو ىرخأ ةكسلم كلذ ف مهلامناو ٠
 اههاكحا لصحاا عيشىفةكلملا ليص+ق نم سلف بتكسلاىفةرطسلانيناوقلا نم ١
 نافبرعلا مالكسل رركستل اودايتعالاو ةسرامملاب ةكلمل| هذه ل ها مناوثف رعاك

 مالكسل!ناسرف نم مهلاشمأو ىرشةعزلاو ىسرافلاو هيوبيسن ا نههعممتامكل ضرع
 افامهنءعممتن يذلا موقلا كئاوأ نا لعاف مهل ةكصاملاهذهلوص عماماهعا ازناك ١
 نمو برعلا نم ةكسللا هذه لهأنيبتن اكفةأشنلاوىلرمااماو طقف مم: ىفامدعارطاك ١

 برعلا نم مهتأشن لوأ ف مهاكواهءاروالةراغىلعمالكلا نمكلذياوأوتسافممنماهاطعت ١
 امعاواكس ناو مهفاهلهأ نءاوراصوةغالاهنكاوكرذأ ىت-مهلايجا ىفاوأشت نيذلا ١
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 قولا كاذكو رضقملاو ظافلالا نمىثوملااضيأر عاشلا تنتجملو قوذلاوه كلذ

 الذ ئبمريضيفاضنأ ةغالبلا ةقبط نعم الكلاب لزغي هناف لا عةسالاب لوا دتل اب لذتبملا
 ةةبطنمبرقيامزادةجوانقوذءامسلاوةراسرانلامطوقك ةدافالا مذع نم برقي و

 تاينابرلا ىف رعشلا ناكسه ا ذهلونافرطاههذ|ةغالبلا ةبترنعدعبي ةدافالا مدع

 ةلوادستم اهيناعمن*اللوسغلا الا هيف قذحالو بلاسغلا ىفةداجالا ليلق تاب بنلاو

 نافهدواعيو هضواريلف هاك اذه زعب رعشل ارذعتاذاو كلذلةل ذةيمريهةةرو عملا نيب

 ” اضيأنودلخنبالاقو لاهالاو كرتلاب ف يوءارتمالاب ردبع رضلا ل هءة<رقلا
 ' قوذلا ةظفلنا ل-عا ناشلا اذه ف نيملكست ا ةنسل أ ىلع ةرثادلا قوذلا ةملكر يسغت ىف

 ريسغت م دقو ناسلل ةغالسبلا ةكس املوصجاهانعمو ناءملا نوئفب نوئتعملا اهوادتي

 ةدافا ىف بيك ارئالعقت صاوخيههوجو عمي نم ىنعلل م الكا ةقباطماهئاوةغالبلا

 برعلا ب يلاسأ ىلع كلذل د يفملا ةٌءيْغا ىرحخن هيف غيلبلاو برعلاناسلب ملكتملاف كلذ

 ةطلاةي هناماقم تاصتا اذافهذهح «جولا كلذ ىلع مالكل امظني وم ابطاخت ءاحضناو

 ١ بيكرتلا أ هيلع لوو هجول ا كلذ ىلعم الكسلا مظن ىف ةكللملا هل تاص>نرعلا مالك
 كلذ لعراج ريغاببكس رثعمسناو برعلل ىتا اةغالسبلا ىهم ريغ هيفوحخي داكي ال ىت>

 هذه لوصح نمودافتسا انءالا ركفريغز و لب ر كف ىفدأب هع هنع اينو هع ىدضملا
 كلذلةِلبجو ةعيبطاهناكترهظا حلا عىف تذسزو ترقتسا اذا تاكءاملا ناف ةكلملا
 برعال ب اوصلا نات اكساملانأش فرعي لن م نيلفغملا نمريثكسص ناي كلذلو لحما

 كلذكس دلو عمطلاب طغت برعلا تناك لوقيو ىييبط أ ةغالبو ابارعا م_متغل ىف
  اهناىأرلا ىداب فترهظف تخسرو تنك مالكلا | مظذ ىف ةيناسل ةك-لم ىهامناو
 ' !ىلغ هر ركحنوررعلامالاك ةسرامج ل صحتاسغا مّدقت اك ةكلملاهذهو عبطو ةلبح

 ىلا كلذ فةيلعلانيناوقلا هتفرعب لصق ت سلو هبيك ارتصاوف نطفتلاو عملا
 ”ديفنالو ناسالا كاذبا نعد فتامنانيناوقلا هذه نافناسالا ةعانص ل هأ اهطبنتسا

 ْ . !نادللا ف ةغالبلا ةكحلف كلذر رفتاذا وكلذ ىمدقو اهله ىف لعفلاب ةكماملا لوصح

 ”؟ميتغل ف برعل |بييك ارثل قفاوملا ب يك رثلا نس>و مظنل ا هوجوىلا غسيلبلا ىدهت
 ' بيكارتلاو للا ليما هذه ن خا ديخ ةكبلا | هيحاس ع ارولومهم الك مظنو

 1 . ةفوما ارلا هنكلم هيل اهيدهتالو هداتعي ال هنال هناسل هيلع ةقفاو الو هياعر دقامل ةص وصخ

 دنع



3 )» 
 ةرهاظلا ةيفرملاهموسر ىممتل ابل هرشن ف تالاةياسي : رو ممرتو 1
 بولسالا شقنتااهب نسفنلا تفيكست دقواوسن اذ افاهنيعباهلاهتسا نعةداص هذا ٠

 نم هلديالمث ةرو رض ىرخأت املك نءاهلائثمأب «يلع مسن ايذخأي لا اوتمهناك ابها

 ةرانتسالع ومسملا اذكنسو راهزالاوهايملا نمهئفروظدملاناكملاةداصتساوةولثللا ٠

 ماعب ىلع نوكي نأ هطزمشف ءاك اذه عم مثرو رمملا ذالعاهطيشنتو اهعامجج ساي ةعرقلا

 اولاقهظف_-ىف ىذلا لاونملا كلذ ل ىنأت نأ ةرقلا طشن أوهل عجبا كلذف طاشنو

 ركحفلا طاشنوةدعملاغارفو مونلا نمبوبولادنغرك نلاتاقوأ كلذل تاقوالاريجتو .

 قيسشر نبا كلذرك ذءاشتنالاو نشءلاهدثعاوب نمنا اولاقامب رو ماجا ءالؤد فو.

 اهينيتكي مواهقحءاطعاو ةعانصلا.ذهدرفناىذلا ب اتك_ااوهوةدملاب اك ا

 الو رب آت قو ىلا هكر تيلفهلك اذهدعب هيلع معصتسا نافاولاقهلثمهدعبالو هلبقدجا
 ىنبيو اهعضي هصمنو هغوص لوا نمةيفاقلا ىل هتدبلاءانب ن كسيلو هيلعهسفنهركي ب |

 |وعضوهيلع بعص ةبيفاقلا ىلع تيبل اني نع لفغنا هنالمرخآى ا اهيلعمالكسلا
 هك رتيلف هدنع ىذلا ساني لو تيبلاب رطاخلا ساذاوةقلق ةرفانءىجتامب رفاهلذ ىف.

 ءاشياك اهيةريزه لف ةبسانملا الا قتلو هسفنب ل ةتسم ثدب لكن اف هب قيل الا هعضوم ىلا

 غلب ملا ذا كرغلا ىلعهينضي الو دقثلاو جيةنتلاى هم صال ا دعب هرعش عجا ريلو“

 هيف لمتسنالو هت رقغارتخاو هركفتانب وهذاهرعشب نوتغمناسنالانافةداجالا.

 اهرويبلف ةيئادللات ارو رضلانم سل اذملاو ضدك ارتلا نممصفالاالا مالكسلا نم ||
 ةرورملا باك.ةرادلوملا ىلع ناسالا ةءأرظ- دقوةغالبلا ةقبط نه مالكلايلزنتاهناف

 نمدقءملااضي أب نتيو ةكللملا نمىلثملا ةقي رطلا ىلا اهنعلودعلاياهنمةعبس ىفوهذا

 ةرثككلذكو موغلا ىلا هظاغلأ ىنباست هيناهدتثاك اماه هدصقي ام غاوةدوجبمييك ارثلا |||

 هظافلأ تناك امهنمراتخل ا اناو مهغلا ىنعديقعتع ونهيف ناق دحاولا تمبلا ىقىناعمأ ١
 نمهكردمءافيتسا نعقوذلا كلذ عنم ةريثك ىناعملاتناك ناف فوأوأ هيناعمىلعاتبط ١

 ناك اذهلونهذلاىلاهظافلأ ىب است هيناهمتناكاذاالاالهسرعشا!نوكيالوةغالبلا |
 هنناعمةرثكدل سلدنالاق رش ر عاش ةحافمت نب ركب ىبأ رعش نوبذعي هللا مهعر نويش ْ

 ىلءيسنلا مدعي ىرعملاو ىبننملارعش نوبيعياوناك ايدسحاولا تربل فاهماسدزاو ١
 مك اهاورعشلا ةقيط نغالزاناموظنمامالك اعرغشنكف شيك هب رعلا ٍتيِلانعا لإ 7

 ها
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 . نمهيفامرابتعاب رعشلا شرظنت اغا مهتعانصوهلمسرالو هددصب ند ىذاارءشلا اذهل

 ا الفان دنع هل لصتلال كلذ مهدح نا م .رحالف ةءالا تلاوقلاو نزولاو ةغالبلاوبارعالا

 . ىنبملا غايلبلامالكلاوهرعشلا لوقنف ةيثيحلا هذه نم هتقيقح انيطعي في رعت نمدي
 ١ اهنمهزجلك لقتسم ىو رلاونز ولا ىف ةقفتءءازحاب لصغملا فاصوال اوةراعتسالا ىلع

 . اناوقفهيةضوص#لا نرعلا ب يلاسأ ىلع ىراملا هدعب ول بقاعءدصقمو هضرغرف

 ب درعلا بيلاسأ ىلع هنمزجي لا عدل لصف هب ةصوصخلا بيلاسالا ىلع ىراجلا هلوقو ءوش
 | هضم بيلاسأهل ارعشلان ال موظ:همالكو هاما ا رعش نوكدعي الذ نيد هناف ةفورعملا

 ا انوظنم مالك /!نمناك اهرعشلا نوك-:الروثنملا بيلاسأ اذكسوروثنال نوكتال
 (نمءانيقل ن«ريثكلا ناك رابتعالا اذهب وارعشنوكيالف ىبلاسالا كلت ىلع سلو

 ةيقفزعشلا نموهسدل ىرعملاو ىفتملا ظن نا نورب ةيبدالا ةعانصلا هذه ائعنومش

 |مهريغو برعالدجوي رعشلانا ىرينم دنع مالا نميرعلا بيلاسأ ىلءاير ملا مهنال
 بدل انسالا ىلغ ىراجلا هناكم لو ةيو كلذىلا بامالف م هريغلدج ونالهنأ ىري نمو
 ةيفيك ىف مالكلاىلا ع جرلفزعشلا ةقيقح ىلع مالكل نم انغرف دقذاو ةدوصخ لا

 | نمىأهسنح نم ظفحلا اطوأاطو رش هتعاندص ماكحاورعشلا ل_ملنا لعا لوقنف هلع

 ن ظوفحاريثعي واهل اونم ىل-عيه ني ةكلم سغنلا ف شنت تح برغل ار عش سنج

 ظ ٠ زعاشرعش يف ىكحياملق أراتخما ظوفحملا اذهو سيلاسالاريثكللا قنلارحلا
 بنب>و ساون ىبأوزي وجو ةمرلا ىذوريثكو ةعب وفن بال ئنيسيمالسالا لوما
 ْ ةبطلا له ر عش عج هنالىناغالا بات كسص رعش ءرثك أو سا رف ىنأو ىضرلاو ىرتسلاو

 ماقهمظنف ظوفملانمايلاخناكن موةسيلهاجلارعشن مرات اوهلك ةيمال_فالا
 ١ هش هل نكي لم دعو أ هظفح لق نذ ٍظوفحما ةرثك الا ةوالحلاو قثورلا هيطعيالوءىدر

 | اذهل نمءالتسالادعب مث ظوفعممل نكي لني ف وأ عشلا باندجاو طقاص مظنوهافاو
 5 مكه ست هنمراثك الاب و مظسنلا ىلع لبقي لاونملا ىلع جنا ةصرقلا ذهمو
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 سني ىذلا لاونم اوأ هيف ىنبيىذلا بلاقلاك ةءبطغا ا ةينهذلا ةروصلاو جاتننلا

 نا ّيلوقتالوا دساف ناك هن ىفلاوذملا نعوأ هاني ف لاقل ا نع حب رخخ نا
 ةيسساق ةيلعدعاوق ىهامنانيناوقلالوقنانالكذ ىف ةيفاك ةغالبلا نيناوق ةفرعم

 مجم ىلع سا ,قوهوس قلاب ةصام ااه 1. هىلعبيك ارتلا لامعت_بازاوجديفت

 نم تسيل اهر رقن نم ىنلابيلاسألا هذ هو ةيبارعالا نيناوةلاسايقوداكدرط ه
 برعلا رعش ف بيك ارتلا عسبنت نمسفنلا ف ضمرت ةئسيه ىهامن ا ْئيُم ف سايفلا
 .اهبءاذ_ةحالاواحلاثم ىلع مل اهبديغتسف اهتروص ك-كسن ىتح ناسالا ىلعاهنأد رح

__ 

 نم ةيلعلا نيئاوقلا ناو قالطاي مالكا | ف كلذانمّدق اك رعشلا نهنيك رت لكف

 هنيناوقو برعلا مالكس اق ىف صصي املك سلو هجوب هيلعت ديفتالنابلاو ةيب رعلا
 نواظفاحلااهاع علظي ةفو رعمءادفا كلذ نم مه دنع لمعت ملا امناو هول هعتسا ةيلعأ

 اذه ىلعيرعل ارعش فرظناذافةيسايقلا نيناوقلا كلت تحتاهتروصحجب رددت مهم الك

 نم لمءّتسلا فارطان ن اكس بلاوقلاك ريصت ىتاا ةينهذلاس لاسالاهذهب و ظ

 وهاغانهلا فللاوقلاهذط لصحملاناانلقاذهو سايةلا هيضتقيامفال مهبيك ارث
 روثنلا ف نوك-ت موظلم لاف نوكستاكبلاوقلاهّدهو مسهم الكوب رعلا راعشأ ظفف

 عطقلاب رعشلا ىف نيعونلا فالصغم هب اواو نينغلا لاك ىف مهمالكاولمعتسا برعلانإق |

 نو ربستعن روثنملآ فو ةعطق لك فمالك-!!لالقت_ساو:دسيقملا فاوتلاوةنوزواأ ||
 نمةدحاو لكو هنولسريدقو عاض:الاب هنو 3يق دقو ابلاغ غطقلاَن ين هباشتلاو ةنزاوللا ||

 هيلعمالكلا فام ىنييىذلاوه مه دنءاهنم لمعتسملاوبرعلا تن اسل ىفةقو رعم هذه
 ةاسيفملا بلاوقلا نمهسنهذ ىف درك ىت--مسهمالك ظفسن مالا هفرعيالو هفسيلاث|||

 جاسنلاوبلاقلا ىلع ءادبل اود ايف يلأتلا فدوذحوذحي ىاطم ىلكب لاذ ةيصخشلا ||
 ىضورعل او ىنايبلاو ىو ارظن نعادرقنممالكسلا فاق نمناك اذهلف لاونملا ىلا ||
 [واكتافضل اءذهتلصاذاف اهثوذب مجيالهيف طرسش مولعلاهذهنيناوق ةأعا صن مع ل

 الوبيلاسأ | منوممي ىلا لاوقلا ه1 - هىف ف.طلرظنلا نم ع ونب صقا مالكلا لا

 هدعب رك ل:افوهامبولسالا ىنءمو رقتاذاوارتنوامظن برعلا مالك ظفحالاهةيفقإ ب

 نمدح'الهيلعىةنملاناف ضرغلا اذهب وعص ىلع هتةيقح مهفت هبرعشالا ه«روأ اد
 داي سبل ىف-ةملانو زوما مالكدلا هنا هد- فنييضورعلا لوقو هاني أراسمف نيم دقت



 ظ ' (33)»
 || .ةديمصلا ةرودملا ىل_ععقي ومالكتلا دوصقمب ةيفاولا بركس ا رتل |لوصص ىلاقلا

 'ىلج وتو هب ص بيلاسأ مالك-لا نم ىف لكس ناف هيف ىف رعلا نا الا ةكلمرابتعاب

 9 هلوقك لواطل!باط+؛نوكي رعدل !ىف لواطلا لارثسف ةفاةءاضا ىلعهبف

 ةلوةكلاوؤسلاو فوقوا بحضلاءاعدتسا,نوكيو .دنئسلافايلعلابةيمراداب

 ' كوقك للطلا ىلع رمصلاءاكبتسابوأ 2 اهلهأ ف ىتلارادلا لأ سنافق
 ظ ريغ تطال باولانعماهفتسالاب وأ لزأمو بدبح ى 3 ذ نمت ءئاغق

 بطاخ سسالاب لولطلاةيملثمو موسرلا كربضفلأستلأ هلوقكنيعم

 قدسبلاب اهلءاعدلاإوأ ١ رحلانزاجرايدلاه© 2 هلوقك اهتيضب ني_ءمريغ

 001 هلوقك
 ١ معنو ةرضن مماعت دغو + م زهشحأ ئطولط قسأ

 هلوفكق ربلا نمهلايقسل ا هلاؤسوأ
 يقنيالاءادحاهل باصسل ادحاو + ق :ربالايالزئم علاطق رباب

 ظ هلوقكءاكبلا ءاعدتساب عزملاب مصفتلا لثموأ
 ' رذعاهؤامض غي لنيعل سلف سصالا حد قيلو بطخلا لملف اذك

 ةلابوأ . داوعالا ىلعاولجنم تيأرأ 2 هلوقك ثداحلا ماظعتسانوأ

 اي  هلوقكمدقفل ةببصملا,ناوك الا ىلع

 عابلاو حرلا لي وطب ىدرلا ىنذم * عارالو ماحالبشعلاتدانم
 ةيجرانملا لوةكتادابملا نمهلعجفةيل نم ىلعراكسنالاب وأ

 افيرطنبا ىلع عزيإ كن اك * اقروم كلامروناخلار هثايأ

 ومتكهت أو لقت نم ةحارلابهغب رف ةثنهتبوأ

 راوخملا كقي رقب ىدرلا ىدوا +ْةرار نبةعيب رحامرلاىتلأ
 "'امغو لجلاب هيف بيك ارثلا مظتنيو هبه اذمو مالكسلا نونفرئاس فريثك كلذ لاثمأو

 ْ , امىلع ةلوصوموةلوصفم ةقفتمريغو ةقفتم ةيلعفو ةيمسا ةي ربخو ةيئاشنا لجلا

 يفكر »د ىرخالا نمةملك لكح ناكم ىفىب رعلامالكل |قابيك ارثاانأش

 ره نهذلا فدرجل|ىلكسلا بلانقلانمبرعلاراعيشأ ىف ضايترالاب هديفتست ام
 ظ انيلاكوم مالكبلا فلؤمنافاهمببىلءبلاقلا كذوفر طنب يتلا ةئيعملاب يك ارثلا

 | حجاسلاو



 ا
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 دصتقيالمأهتلانكرمع « ىنرصبت ىستعنباكا

 اه! ناقدقو نكحاضتف ٠» دوت نهنيعلكف نسح

 ظ دسملاس اثلافناكاجدقو + اهلحأن م ه«فاجادسح
 تيبلاراةنفا «يفرثؤي لو نكميامةياغندحملا نم غل ايرعشلا اذهنأ ف كت كارأالا

 نيب نم رعششل انف نا لاو نودلخ نبا لاق مث كلذ ايعد ةسسم ىتدملاناك ذا سب اصلا

 مجاوصدهاوشو مهرابخأو مهمولع ناويدوولعج كلذلو برعلادنعاغ.رشناكمالكسلا
 ةمكوؤسم هتك.امتناكو مهمكحو مهءولع نمريثك-!!ىفهيلا نوعج ريالصأو مهاطخو'

 ضايترالاو ةعاتصلابب كت امنااهلك ةيناسللاتاكلملاواهلكت اكلملا نأ مهمف
 لمت أما بعص مالك !نونف نيب نمرعشلاو ةكسلملا كلت ىف هش ل صدع ىت-مومالك ىف

 مالكه ناب هنم تب لكلالقتسالنب رخأت لا نمةعانصلايهثكسامباستك اديرننمىلع |

 كئطلت عونىلا كلذ لجأ ن م جاتحف ءاوسامنود درغنب نأ ملص» و هدوصة»ىفءات |
 نمىمتما كلذ فه تفرعىتلاه-بلاوق فىرعشلا مالكلاغ رفي ىتح ةكلملا كلت

 نونفلا لمكتسو تيم كلاذكرخآت دب ىفأي مث هسفنبالقتسمهز ربيوبرعلارع
 فالتنا بس ضعإ عماهضعب تالاومف تويبل انيببسانب مهدوصقةيفاوأا |
 ةداوكسا ىف حئارقالاكحم ناك« #نفةبارغوم اهم دب وعصلوةديسصةلا ىفىتسلانونفلا |

 ىل رعلا مالكل |ةكلم ف ىؤكيالو هبلاوق ىفمالك-ل| ليزنت فراك فالا ذو هيل اس
 هتصتخا ىتلا بيلاس'الا ةياعرف ةاواكعو فطلت ىلا هصوصخم جاتتحي لب قالطالا لق |

 ةرابعاهنا )عاف بيلانمالاب ةعانصلا لهأ هديري امانه رك نوال امعتساواهب برع
 ىلا ع.جربالوهيفغ رفيىذلا بلاقلاو بيك.ارتلا هيف صسني ىذلا لاونملا نعمهدنع |

 لاك هتدافارا.ةءابالوبارعالاةف-يظووهىذلا ىنءملالصأهت دافارابتعاي مالكم

 ا”نزولارابتعاب الو نايبلاو ةغالبلا ةفيظو وهئذلا بيك ارتلا صاوخ نم ى-ا
 ةعانسمل هذه نعةحراش مولعل ا,ذهف ضورعلا ةفرظو وهىذلا هيف يرعلا :

 ىلعاهةامطن ارابتعايةيلك ةمظتنملا يك ارئاةينهذةر وصلا عجرب افاوةب رع

 اهريصاواهصاخض او بيك ارتلا نايعان من هدا اهعْرتني ةروصلا كانو صاخب:

 بار ءالارابتعاببرعلا د_:عةدهصتلا بيكارتلا قيتني مثلاونملاوأ بل هلاك لايخل
 عمتي ىتس> لا ونملا ف جاسنلاو بلاقلا ىفءانبلا هلعفياك ابصرهسيفاهممريف ا
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 ء(هلعت هجوو رعشلا ةعائص ىف لصف)»

 "الا تاغلارئاسف دوب ومهدنعرعثشلاب ىمملاوشوبرعلا ماك نوف نمنفلا اذه

 ١١ ىرخالا نسسلالا لهأ هيف دوق نأ نكمأن اف برعال ىذلا ر عشلا ىف ملكرتن امنا ن الاانأ
 برعلاناسل فوهو هه ةغال_بلا ىف ماكس-[ناسل لكسافالاو مهم لاك نم مه دوصقم

 1 ١
 ١ '١ةدصم نزولا فةب واستماعطق اعطق لغم مالكو هذا ىجضملازب زعةسعزنلا يرغ
 'ىمسي واتيب ميه دنع تاعطقلا هذه نم ةءطق لكى ممتو ةعطق لكن مريخالا ف را ىف

 ةملكو ةديصقهرخ آىلا مااكسل ا ةلعب ىهسو ةيفاقواب ورهيف تفتت ىذلا ريخالا فردا

 ' هدعب اموهلبق اعل ةتسمهدحو مالك هناك ىتح هبيك رت ىف هت دافايهنم تدب لك در فني و
 ١١ كلذءاطعا ىل_عرعاشلا صرصف ءانر وأ بيبشتوأ حده هباب ىفاّماتناكدرفأ اذاو
 1 درطت_سد وكلذكرخ 1 امااك ريالا حدبلا ىف فن أتس مثهتدافا ف لقتسامتدبلا

 ىلا هينا.عمولوالادوصقم | طوب ن أب دوصقم ىلا دوصقم نمو نفىلا نف نم حبو رخل
 ١ حدملا ىلا بيدشتلا نمدرطتسي اكرفانتلا نع مالكتلا دعبيوىناثلادوصقملا بسانينأ

 | حودمملا فصو نمو تغيطل اوأ لة اوأ باك رلا دوىل !لولطا اوءادنملا صو نمو

 | 'ىعارب و كلذ لاثمأو رثأتل اىلا هانرلا ىفءا ازعلاو عسفتلا نموهرك انعو هموق فصووملا
 ا نهج و رملا فعبطلا لهاستي نأ نمارذ-دحاولا نز ولا ىفاهاك ةديصقلا قاف | هيف

 ' نيزاوملاهذهلو سانلا نمريثكى بع ةيراقملا لجا نم كلذ خد ةفهيراقينز وىلانزو

 ١ 5 رعلاهةلمعتسا عبطلا ف قفنان زو لكس دلو ضورعلا ملعاهنمطن ماكحأو طورش

 / اهو همهحدقو رولا ةعانصلا كلت لهأاهبمست ةصوصة#ناز وأ هامناو نفلا اًذهىف

 نم لكراق-:فاراغتغارعشلا ةدوجتبجوأ امب رهنا ىلعار عش هريغدسعي ملهن'اكرعشلا
 1 ةعيبرىبأن ب رعلوق نس> نم صقني ملك ذ نا ىرثالأ هبحاصل نيتدبلا

 ْ دحتاما:سفنأت غشو + ذعتامانتزجنأ ادنهتمل
 ال عاملا انا و .ةدحاود يع تدشن
 0 ش درتبت موتا ذترعتو + اهتاراد تلاس اهوعُر

 '  اينكما ظ



1 +1 

 مالكتل ارئاسو رعشلانادقتنملا نهشلا اذه مالكن ماصوصحنو فاء امم كك نابتسادقو ا

 هظفل ن.دح مق ماسقأ عز رأمسقني دئاوفلا لعاهلا ةشاو تارايعااةعارن بس

 مسقو هظفل نسي لوهدئ اوف ترثك مسقو» دئاوفتلقو هظفلنسح م.قوهدئاوفت
 هيف لق ىذلا وهو نبى هالا دق

 لبعد ضي رقلاىفىد نأ.سأ + هندب قرف ستلارعبكر عشو

 موضعي لوق يسقتلا اذه ىلعو

 هعمى *رجالو ى :رحيرعاشف + همي رأنلعافءارعشلا : ْ

 هعمسنأ هقخ نم رعاشو * هعف ةرتنأ بج وتسمرعاشو

 : ريخألا طاطقاولوالا مسقلا فرش ىفعازنالو هعفضننأل هأتمرعاشو 200

 لوالا نا ىد_:ءوولب اةي اموهدئاوق تلقو هظفل ن دحر عش نيبة|_ضاغما ىف ىفامناو
 كلذفلثملاو لالجالاو يدقثلاب ى-أ هبحاصو ل أو زضفأ عقسملاءاذيا نم هتمالسل ظ
 ةعانضن ءايلاغناكن اواذاذثلا اه "الغش وفنلا ةققاومب برظضا |لدجلا توصلانا |

 هيلع بلغنمو هيف ةءزضلا ءافتسا عم بقل توصل اامدحوبو اهر ةايامردقب هانغلا

 ىأرلاف ىلاشلا منقل لباقي هتاف كارداواهتظحال_ءذاذتل الاو ةعانصأا ةءاعر

 ظافلالاري-كوهفرشو ىعملاةسص دمت م الكتل | ةدوح نا اضدأ كلن ابتساو 0

 ىفاعملا لع فح رشام ىلع دك رثلا ةداجاو ماقألاهتّةفاومواه رواجت ةهج نمواهسفنأ ىف

 فئأي ةيارغلاةدشورفانتتلا نم ةيلاخ قطنملا ىف ةءاس ظافلالا نوكست ثرحي.ه حو 1

 ىتلا ظافلالانوكتوةدحاوةماك ةلزنعةيلاوتملاتاملكلا نوكت ىتح اضعبا معي ْ

 لكدلذ بشتلاولزغلا ماةمىفاهدر ون ىتلا ظافلالاكت سل ةساجلاماةمىفاهدر وق

 لزملانولوقب موعمست كلذلو اهنيلواهتد_ثةوج نم هقفاون ظافلأ نونفل ا كلت نم 2

 نعردد بيك رث لكس دلوهن« ىنءملا مهفد عبي ام هتمالسب سرك رئلاةداجاو يتيق رلاو

 ول نارا نم هوا فس رتاج رشاتما سفر ردا ا ظ

 ةركلفلا د_هجحتنأ اذا كيلعف نعل نم هلرهظامداربإةعراسمو هريغةاعر نع ةلفغو

 ٌكديزي واهتيدر نم بيك ارتلاد_ءجزينمت فاي اصولاو نيناوةلا نمفاسام ب مهدس و

 لاف ىلا عتهتلا هجرنودلخ نبأ نعكلول-ةن أساماهرابتعا نمانكمواحلا راس تأ
 0 ول عااىفلوقلا نم ىموتنأش ىدهامرأت ةمدقمب 1

0 
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 رفتحيسيل بيلق مامسغلانا ٠ امللاؤلاانمثبقام بهاوم
 رعص مدسخ ىفالو ىدنلا طسو *« رزشهظمل ىفامو ائيفباه

 رعئسسم ب رملا :باهشو رعسمو « لفتح ع وزلاريعهواشاادرب
 رتتسنف ىف ىتللابويغلا فام *« هلحالىارلا ىلاءا ف قترا اذا

 ربكم الوو رعت ىناابوطالا نع + رغصالفالاوجأ رهرلا طسون

 رصقالو لوط هب ىرّري سداف * ةدس>اوو ريثعبعرذا م رلاك

 رم بسوتب نعوهواخجاىوذ « هئازعت مشا ملاط برسم
 لا زهؤاراذا فيسل اكسب ناكو « ةدنوءفاي-ا مويلاءؤارآ

 ,١ ردم شأملا نوكجيل هناك ٠ اهعلطي دجلا باضه قدعصمو

 رصتخم هايلعلاىلا قد رطول » هدساح لاق ىت+ قيد لازام

 رقم هتظفحا اذا ّرمو هنم » اقلخاضرلاىنوقتىتم تجول_ح

 ةزارلادب دشرقمو ةوالخلادبدش تيوس

 ٠١ رشالوىبيالليلابليسسلا «٠ مسه تلقو هتءهداس> تيه
 | رهفلاةماد قا ىف رمت اذا « فسأىرمذم َعففك الاواوفك
 ١١ :رفظلاهرافطاففو حوزب ىتح +« مهدكءادعالاّك ب اشاذا ىولا

 | ١ ردتقي نيجوفعي فوس نابادع « هنططسدح فاول دتنا مثلاو
 رمقلا ةثال*النمرمسقي داكعي + بلل ف كفني ام عجاضملا ىناج
 0١ نمسا ليدل ىعو ناهيذ ماطدت * ةذمنآه_.فتراسةماطخاذا

 | ريس مهنود لي ةلكدجذا + ددأىننفانايع ادحمترأر

 1 ا وس وج ضدهم اطدخ

 !ىأةراعتسا لجلاد وقموهو ناهبن ماطجذخأو هجالبيم هوض نم رمقلارمقي داكو

 ْ مويلع اهتمي مهلثاوأ ف تناكو مهتمدقت
 ْ | 0 ل[ تلع م تلعجذ ا رعيشلاب نيحابأ ن سحأ

 ظ ا رهزلا لباولا بحغ متفت م + ةدئاذبسغىفاوتلا 4ك: :ًادقف
 |١( ريحلاو ىثولااهيفو ىهابتلا مون « تسبانا نايقءلاو ىتئاقعلا اهيق

 ا ا

 ا 8 رفتر اهشالاكسبفهفاعضا + ف حدس رعشل ايارخاف نكي نهو



 ا
 رفتغب سل ٍبنذ كاذىف كاذو + امهندب تنأ قشعو بيشم تلاق
 رع هع هعرذىفام ناب رععسبنلاو + ةلهاج مدعلالاكم ىنتريعو

 سعشلا نم هظح“ افيتسالا بلص ناك ل يدلا ىلعا ف تدن نأف ىسقلاهنَم لدعت رو عب

 طحودلاب ىو اطسوتم ناك لبجلا طسو ىف دن نآو عبتل مسي صخ*وءاولا فافح
 ىرتمها ىلع درلا فو نيت اب رغ ىمسو اوحخر ناك لسملا لقوا ف تدنن أو هلوأ حقن

 ىرعملاءالعلاونالوقيق ءاكداقو ميلر الهنالاقثم>ةبدالا ةلملاغأ | لبس ىل

 عسيتلار نمش حولا برسأطاو رمثع سدل عبنلا ديلولا لاقو

 بونلا لامهملاو هتارثوهدئاوف نمكلذف شحولا اهب داصمق ىشقلا همك هنا عر

 كئئلوال سوال نأ ص ىا لاوس ب ردللا لاقتب

 مسبلان يف ىلعرسعلا نوهو « هكرديزجلانا ظملا نع ىزع
 رق_تةغم رارحالا ىلا نامزلا لب * ةنوآت ريع ىذلاريقفلا امو
 " روصلا هذهالا مهفلا الاي ٠ ةيقابسانلا اذهل جنم ىتبيمل
 رثالاهفلخ ىفعي ىنح نيت نم + ةدحاوءراا بسحو ل 4و لهج
 رذتعا فيكى لةفىينذ تناك + اهبلدأ ىتاللا ىنساخاذا

 اورعشام هي اياوبرضولله+لا ف+ نسسو ىوذاماوق أر عشااب زهأ
 رقسبلامسهفت نأمحل"ىل-عءامو + اهءطاقم نم ىئاوقلا تحن "ىلع

 ردقاا!اهلاطيتسمءار نمارس * ةحرطمىلاماوناح ردا

 رورسلا ل صح ىأى أر نمّرساملا: |دحسا اولاقاحلزن الف م هرم
 , تسورعشلا ىف وهاك ىفاك-ا تاقلايءار نمرع«لاقي وامءأ اهل راصف دليلا كلت ىآ 1 ن

 ةزمهلا فذحارب

 رظتنيف دعوالو فارصنا هب' « ىريفىدجال ارهشنيرشعدعبأ
 ريصلاو باصل هيف شعلا نم فلخ + انب رسال ٌرمنبىدءالول
 رفسسهيعس قدأو ةافعلا ىبع « بك هلين ىصقاع ورأب ان .
 رطملاه حاملا قرض اممبزو « هبئاصمر رضتلوادوج لأ
 رظنلارظانلا نيعىءتي نيكصو م هنيه لوذبلا لئاستلا بعتيال / '

 رضي |اهلثم ىرخأ رض ءارمقو + نا ظ



 ا
 لوهمريغ فورعملا عنصيال ٠ ىدنلا ىلا ةافعلا . لي دااذاراس
 ليحأبموضلادارفاهتبذح + امناك نويعلا رظنىلع لاع
 لوي مث ةملط لآىف ٠ هل-ر ىنلادجملا تيآراموا

 , لزتسلا لزنبممف لفكتم * لزانو فويضلا ىرقي مط فيض
 ىلمفتن بوطخلا ملط ىلع ىفوب + ىتفنمد#ماب كلوادف ىف

 للهتملا هباحصم نيبوىنيب « ادعلاو ديعسابأ ديرا ىفا
 لصوملا دزأو ىف دءوتروباغسسسأ |ةعبب رواهمك ةريزدلا رمذم

 ش لص؛كاددأن م كيال * هنثفداوحلا فرطلاب تدح دق

 لفقملاءاضقلا فضغي واوفغ « هلانمديعبلا حورلا لواثتي

 ئ لوك سفن لك ىفةيادهو 3 ملام قت> لك ىف ةرائاب

 لقمصيملناو لوةصمو لطب * سرافدب هضمتلناو ضام

 لقععس ل ع ردلاو هذ-نم +« ةنحي سل سرت_لاذانولا دعي

 لدعي مل ىضق اذاو تفتليل « ىضم اذاف ىدرلا كح ىلا غصم

 لبذي ىفامناوأو تكرداام + ةبرضلواب ىرفي ىلأتم
 لستةم نههلاه بدصأ اذاو + لةقم نش لكف باصأ اذاو

 لجرأو هارقف ديابتبد « اهرجولامئلادوس امناكو
 لزءالا كك امسلاب ىصعي نافح :لاهيئؤضتسا اذاو رقهاشّتاكو

 ا ليذتل ةضغداع دسهعنم * ةل-قبةمعدقلاهلئامت تلج

 ظ | عرار عرالا لزعالافخمارلا كامسلارخآالاو نيك ىلا دح !لزعالا كاملا

 5 نيك اهسلاركذ ذهيفو ىرعملاءالعلا ىنالو حردعمام

 لزغم ظحريغي غيلبلا لق م ةآ ظحريغ نيلطتال

 لزعأ اذهو عردلاذه * امهالك ءامسلا ناك أ هسلا نكس
 يمرالا "ىلع هنامزدا ضأ د حا اهب دم ةيناثل ا ٌةديصقلا هذهو

 رجهناالوهنم خلايو + رحزني ناك ولهلرحزبيشلا ىف
 رحسلا ل_ةغادقام مصلا ةيلج «*تعجت راوهي دوف نمدوسأ ام ضدبأ

 ظ . رعشلاهسأر ياو ىف تميملام + ةعساو بحلافدلهم ىتفاو

 ا ١ - تلاق



 «80وع ل
 لدحالاٍباصتنابصتتيواذيسص + تاردقوباقعلاىوهتاينىوهبا '
 للهتلا «تيبج قوفردسيسيلا»و + هسغاسراقءازوملامهوتت 00

 لسبسومهياعفرونم نايرت + امناكيتقيقربسجوتسم

 لبسملا عانقلاك فرعوفرع ٠ نعبذيءادزلا بحءاكبنذ
 لدسنجىف اهنوتح ليس ىنتي * ةرغف ةرذع ضفني نالذج

 ىأ املوجج ىفةفاضالاو ضايبلا ددد_ثىةد وسأرلاةيحاننملزانلارمشلاٌةرذعلا
 رك ذلا فليجخلاوةرغلا عمجي ةداعلا ناي ره ةسالمىندالةرغلا

 لوطالاديعبلانغسلا ىلعاضرع ها هيشم رثكأ ناوشنلا حارلاك 2

 لفسالاديدح اهرظاني هيف ه٠ ةلتم بهذ: ث يح ىلاعالا هذ

 ةوقلا ىديدحهلذساو نوللا ةيبهذ هيلاعاىأ 1

 لقيصس وادم هتقنءافصل ب هبت ينعا اك ع دالا فاض 0

 لاقصلا ةل[سودملاو نوللانوكسف مضر ةبقثلا 1

 ليرطق وا نادربسال ءابهص + اهغيصدهيلع ءضفن امناكهو ١

 دادغبةيحاسةي رقنيتحكشبنادربلا |

 لعيخ هناك حارق - دب +« ارفصعموارفعض ءونقلا سبل
 لص ظل اهلصاوتامهم + انمعاون دودنملا يسك امناكو 1

 ناكهل سدل صررمق لعينلا 7

 لعشملا ىني رحلاك ادشوانول *« هبي رابغلاف عسطسوارتو ش

 , لكتفاواةوشنواةنجنسم + هعورب بابشلاناعي رنظتو
 لؤالا ليقثلا ىف دبعم تاربن + هتامغن فن اك ليهصلا حزه

 ليقااسبحلاىلابىلارظن « هئيطعااديّزاف نويعلاكلم ظ

 لوحالاهب ودع رع * هتدرواولو ىذق فاعدناام 1

 لعن مالاءازوملا ظحللال م ىذلا فرشلا "لع نيدمحملا 0
 لطمربغ نزملاحارل انيق ٠ اهنره عبباتت الول ةحامجسنو ل

 لذعيمل نا دوجالو افرس + متانهسيعهلذعيدوجلاو
 لضفتملا ضافلاكىدملادعب * ئدملاذخاامولاضفاو لضف



 «(ةطدإل
 ىباوىرتنملا نملاملا بدترت فةريشلا قبثاغاو فورضلا ثوقرعبو فو رخا نودفنب

 ىورلا نبا ىلسع ةرعش ةجابدد, ىرتكلا لضفنانك ناو ندضو هريغو ىورلا نياو مات

 هلوق دقعت هإةوهظافلا ةبو طعو هم الك ةسالسو هترابع نس همذقنو هنامز لها نم هريغو
 | اهطضعب داقتن ار ملكت ىتلا ةديضقل ا هذه ومسيطم نكمسهاو ردة سم سيقام ل بقر عشلاف

 نايعادسا اهب سده ادق هرعشدوحا اهنا ىرتمملا نع لقنو هنع هللا د روعشلا أذه

 ىلا ةديصقلاباهميقعتوانهاهتابث !تيأرو ىمقلا ىسع ىلع نبدجم ةبتكلا نم هنامز

 ليعاجدا بحاصلا ضقيشو باتئسلا جاثم دحاديغلانبلذغلاوب اذا الاه راضسا

 ىلوالا ةديصةلاهذه ةدئافالاليمكتهي ونىبةلود ىفدابعنبا

 لبسعفب لواء اوون ىذلا لعف *« ليقملالابلا ماذبالس ها

 لاضلاب اك رلاقامعاهانس * تدتهافةرح و نطدىفف ىرس قرب

 | ةقالعبازا من وكي صوص اوضءل اواسانل | نمةعابجلا وهو ىتذع عجب اذه قانعالا

 |لبسلا كولسدنع لدتعيو ليعاملواهناف ةيادحلا ةنابتساعضوم ىتنعلاذا ةيئزجلا

 ظ باكر لال ب وا باك رلا لب !ءانسبت دة هاف لاق هن" اكف
 7 لق دلال تلذياهتاولف +« اهلنعسنمتو تعنمةداغنم

 ليهم ريغ ضصعدلاو ل.#رمسغ نصغلاو ليخم ريغ ردبلاك
 لبسصسجب لاخلا الو ءانااهف «٠ نسعي داعساي كدنغ نسحلاام

 لذدعلا جال ءلودش ثيحىف *+ ىوحلاا_«نمناو قوشملا لذع

 | لزتمىف ةبفقو كرضياملب *« متم راظتنانم .كيلعاذام

 | لثسللنانوكحي فيكفاعجر + قطي لوب اوجلا نع ىليسنأ
 ١) لضفيلناهيلع جياعمدا » ىل نافع ومدلا ىل بلكت ال

 ” لظنحلالك ادنعىرأ ىرشلاو * ىونلانمدودصلاىلاتنكسدقلو

 لكك الاعطق هيلع ناهسأرلا ف + ةب رضس جوا نيسح هفرط كاذكو
 ١ لسخترغا ىلع هنمتحردق ٠ لدسس# مبلا نمزلا ىفّرغاو
  :لكيهىف ةروصك هاج نسحلاف ه هناالاىدستملا :لك هلاك
 "لوم معم ىلع ةاقالامون + همازح دةعدشب عولضلاىفاو

 ١ لكوبب نيعبتال هذود_ بجو + سرافب نيس ةسارلل هلاوخا



 عا 1
 لمست دة ناك ناواذهو د 0 اوقي نأ نككر ناكو نافحالا ا
 الو ةعدقلا هلئاجهلوقةوجنموغل هرففىفاشثلا تيبلااامأواةدبام لع وغلوهف ظفالا هيف

 نال لذنلالذرلا مالكلاو ةماعلا تاوميشت نم هل ةبلاب فيلا هيبشت ممكلَذ ىف ل ةليض
 هنمءبشأ ىبابوه ىذلا مطقملا اذهىلارظن ممن سحق او هيبشت اهنم ىففتيدق ةماعل ِْ
 حاوخلاو تاوفلاةاعا سنا اند دقو ةعاربلا ىلا هنمررقأ ةنكمحللا ىلاو ةحاصفلاب
 هئمديالاممهيفةحاصغلادو> وو مالكا ةعصدع لصولا ولصفلاوعطاةملاوعلاطملا :
 دقومءاهب وهءامذخنأي وهتس#ب لي وهقثور بهذي و مظنلاب ل خي كلذبلالخالانأز
 لمتم عوضومل يبق ليبقلا اذ_هنالترطسامتفاكتو تاقث اوف ك_لعتلطا
 رظنيالو ظافلالا لتي مث ةصقلا هاج ىلارظاي نأ ىلع رعشلا فباسبلا لصاوع ون /
 رب وهتو ضارغالا ية ىلا :راتدصةيدقواه> راطم لم أ ةبالو اهعقاوم ىلا كلذ دع
 ماةهالا يسحب وهءضوم ىلا كلد ليممو هباب لصأب تلي هنكلو سوفنلا ىف ىتلا ىفاعأ
 نا كلت رك ذخةذ سرفلا فاصوا فرعت ناتدراناو ل ضاغتاا هيف عسقي ةعنصلا
 هلفز *لع لوطن ا ثةءنصلا لها نمتنك نا كيلا عقيامب كلذ فاوفرصت دقءارعشا
 لوحلا ىبا لوق فيسل | ىفةعطق نس> نأ ب دالا لها ضعب رك ذو فيسلا ىف كلذلا

 نيمالا ىبسوم مانالا عسيجب نسيب نم ىديبزلا ةماص ةدزاح
 نوفملاهيلعتةبطاامريخ و انعمساهف ناكو ور فيس
 نونملا هيف سدت فاعذنم *« دحهي دزتانيب نوللا رضخأ

 نويقلا فاءالا هلتباشمث + ارانقعاوصلاهقوذ تدقوا
 نيم دكت َِض ءامضس سهثلارسهب هن رهبش ام اذاف
 نويعلا هيف ميةتسنال لع ملا سقلااكراصب الا ريطتس
 نيعم ءأم هيمصىف ىر « املاىقنورلاو دن فلان اكو
 نيرقلامعنو هبىمعي ءامسولاىفةظيفللاىذقارخشمع

 نيسمبءاهبتطسلامشأ * برضل هاضتنا اذا ىلابيام ١
 ناو ئه رادقم ىلع فوقولاوهرارسا ىلع عوق ولاو مالكسلا ساننجأ ةق رعمو هن هرامدمىفوهنمو ه رصع لها نهو *ةةبطنمرعاش ر عشب ى رتوعلا رعش نرأ ١

 هباب رال عيط ه هياصصال ب يجخسم هلها ىلع ل و سوهف ادسيعب ناكذنأو ماو ارو
 سا ه4 0
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 لتقمنههلاغبدصأ اذاو + لتفمءيثلكفباصأ اذان

 لرأوءار ةىفدبااثبد + اهرجولامتلادوداغاكو

 السفن اوكي الدة برض1|نال تو اهم ىنءماففوهو ظفالا ةءنص هيد صقب لوالا ثدبلا

 هدضِن هناو ىنتاالوق نمعد.أ اذهنا نوريوكلذءار «أا نلطب دقو

 لاجآ ساغنالاك ف ومسالو د هب ليتفلا مسج ف فيسلا لقي

 اذاوهلوقىفواب رضفغيسلا عيطةتوانعط م رلا دصق ىفاهب نود دّدي مهل ةقي رطهذهو

 ىنسعملا نع هيريهاسع ريبعتل افّرسكسني الهنأ كلذب ديرب هنال ف سعت ل_ةقم نم هلاف بدصأ
 انيكحامة لل اهيلع ىذلاو ردانلابسدلو لالا نمايريضو ف لكستلا نوضتي انرك ذئذلا

 ' نامزلا لهأ ضعب لاقوكنوهريغ نع
 ظ اةيرفاقي رفماسمل اردصو * ىرهمسلاسراغلاىف فصق»ل'

 اهنلادوس هعين_صتافاوءارعشااةنسسلأ ىلعر ركم ىن_«موهاضيأ ىناثلاتدبلاو

 ر-ايوهو ركتمهببارغالاودراب ليصفتلاو رذلارجايدارأ هلعلو ءْمِب سدلفاهرجو

 مشردق ةفرهموأ ءاوس ىلع ىمأر ءاذحاي رثلا تناكنيحاذكن اك لاقهنأ مهضعب نع

 'ظ ؟ وهّللا هضغب ىذلاعرولان ءاذههلل يقف كلذ براقي اموأ ع- مصاوأ ريش فصنوأ

 ن مذجلا كلذ نم اذهنىفةرج اوداويل ابلغلا ةف_ضواناصقن تناكة دان. زبروسانلا

 معلجرالار كذ ىئكي ناكو لجرأوهارق فدءا,ث بد هلوق ف تدبلا ةيقب يرخ هيلعو
 5 ذىبكي ناكل ب ثلق مهنمدح أن عذشيال ئثلغلا بدي دنرفلا فئصوو ىديالا ركذ

 ش ءالعل اونأ ل اقاك ل حرالا اوىدبالا نود لغغل اسدبو

 الاف تمض هامذعب نكسلو « ايانملارج هقوف تبدو

 : هلوقامأو
 لزعالا كافسلابىدعي نافحز لاا هبىوضتسا اذا هرهاشت اكو
 ١ ١٠ لبن ةضغداع دوعن. + ةةافقبةعدفلا هلئاس تلج

 ليقاك مهظافلأو مهراعشأن م لوقئموهو فلكستلا نم بِرْص هيفامهنملوالا تدبلا
 !|!جاثحاو كاهشلابكوك-ل|كلذلعفلس 2بكوكبلاجرلا ىلع دشي رق

 ْمْعَت عضوملا اذهىفةفصلا نالهلاريخ ناك كلذ ىلا يق < لولو ةيفاقالل زعاهلعحنأ

 0 ل ايو فلكتلا عضو و هنم

 ١ | تطفستلا



 ١ خه (* ١

 ةنمهلا همزايو كيس اذه قءاضقلا ىفمكفي وداوأ

 نالاوغلوافاكتواوش-سرافل ارك ذناك ناو تايبالا هذه ملصا هناؤ ثل الا تيبلاامأ
 ضاملوةي نأ كي ناك ىن-ءيعسيدب هيف سدل هنا ىلع لجازلاو سرافلاب ريغتيالا
 ىلا رغطلا لاقاك لطن ديهضمت نأ

 لطي ئدتفالا لمعي سدلو + هرهو ىهزينألصكاةذاعف >2

 لقعبسدلع ردلاوهّذحنم + . ةنيحي سل سرتلافامنولا ىثغي
 لدعيلىضةاذاو تفتلي ل « ىضماذافىد رلا مح ىلا غصم

 ليذيففاهناولو تكردأام * ةب رضلواب ىردقي ددقوتم
 كلذواهيندتي الىتلا هتقي رط هو ه.اعهم الكر ثكب ىذلا سندلسا نم نالوالا ناب
 نموامهفهياءديز دقو يشب امهيف عدبب ملهناالا لدتعملا مالك اوىباتكسلا كسلا ن
 ةلوقنم ءايشأب ىنأي نأ همكح نم سدلف فيسلا فصو ىف تاربأ ةرمشع لكك نأ ىل ادم
 هلوق ف ىنتملاعدب أ عدبيو برغي نادل يبسوةروك مرو

 زاهلا لهأ ثيغلىدصتف + دوب نهودعب ضكرلا هلس ْ
 هلوقكوهثامةرثك وهتاوضاوهلاةصبايىفا ١

 ديم رص تامسهملا نمىربل « هتيقساىزلا ف ذقولن اير. 20
 ممكح ىلا ىدرلا ىتصي لوقي نأ ىقبفي ناك بول متت أ: نا ىدرلا مكحىلا غصم هلوق
 لدعيلىطةاذاو هلوق» رظتنترادقالاومأي سلاف رزختالالاف
 وهو مياس ثلاعل|تيبلاو ىنسعملا اذه سفن ىف ةصاخرعشلا ىف متنسلأ ىلع رركس
 ةءاضالاب فيسلا ةفص ىف تدب ١ ضك ىلا هلس ىنتملا لوق عب دبل نعمولحن ىف نيلوال

 زايلاض أغلب ىت> قربف د هدو هوم دلقتم ضكر سدس لسنا هنا فت اهانعمون و

 ةرثكب لةفص ف ذةولناي رهلوقو رطالانمهبقءياملاودصتفاةربهوبسف هناعاوهقيرلا
 وهفرباخمىرجلحاورالا نمهب رممام ف ذقولفءالت سوفن برشءهنا ىنعيق هب لف

 دله كنأباندلا تئنحل « هتيوحولامزامالانمتسبهت 22١
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 ظ «(.1)+
 1١ 1لضا؛كيأرفأنمكيخال + ه:ثنداوملا ف رطلا,تدح دق

 انهو نيسمملاهيفىفأتب النك امالارك ذيهظاغلأ تناكناو ىنءلانسح لوالا تدبلا
 هلوقكهنم قرأوهنم عدبأو ظفالا اذه نم نسحأب هدا ربا نكمي دق ىنءملا

 ( 2 اياضغمهلكسانلاتبس- + مقونبكياع تيضغاذا

 الا عيبقوهو فطلب هجو ىلع مالك نم ىتبس ا هلصو «يلعرذعت دق ىفاثلا تببل او
 2 ذوعسصملا اذ ضرعتلا اذوبهذخأن مكب د دأن م كيال هنئف هيفلوقيثيح

 لوفامأورظن هرخآى لا نكمي ىنعملا اذهودهشلا لوقىف هرعشهيدسفأ ىتحبسنلا اذه

 ْ لوقب فءسل |ىثصو ىف كلذ دعب

 لفقملاءاضقلا ف تفي واوفع + هلانمديعبلاح ورلا لوانتي

 لسه سفن لك فةياد_هو + ملظم فتح لك ىف ةراناب
 لقصي لناولوقهمو لطب + سرافد.هضمت ناو ضام

 فلك-لارث اروهظا همظن ةعحمبهلالو هرعش ةجابب دااض؟ لوالا تدبل | ظفل سدل

 وأةراعتساو ىض مالو دومعريغ مالك هدضفو لغقملاءاضقلا امأو هيف لقثل ا نيبتو

 ظ هلوق مانت يأ ىلع بيعام هيلع بوعالهو هيىلوأ ناك اهرعتسي
 .101١| انوكرادوهتتردافتيرض + هيعدخا فدانشلاتب رضف

 اراعتسسا ف ىرتصلا هعبت ادقوه_يعدا ف عغصي نأ ةراعتسالاهذمب ىتكتداولاقو
 ١١١ ١ ىعدخاعماطملا]ذنمتقتعو "2 فلا فلاقف هعابت اياعولو عدمشالا

 : هلزيزشيحهناطي شن ازهشلا لاق ىنغتقتعأوأ ىنتقتعأ لاقي نأ ةداعل | ناف ىأ

 ةاطينادارأدناعمهىدزودرام ثيب ةظفالا هذه هد فع نس> نيح هعب انو ةملكلا|

 ظ فئعلا ل_عج ىت> ءاضقل ا لفقب عنقي لو هيلا بتعلا شويجحرسيو هين مالا ةنغأ
 أهف سيلو هيلا ىدت عال ىذلا لهجملا سفنل ا ىفاي داه فيبسلا لعجو ف يسلاب ىلعت
 كو سغنلا ىلا ىد:ميهنافابيعم ناكناو حالسسلا نال ئشهةيغتو ظلما نيسحت عم

 و ظ هلوقفىنتملا عادبا اذه عدبب نأ ب
 0 + داقرنهكفويستعبطدقو + نويعاضهلاىف ماهل َن

 !)' 2 داؤكيفالا نرطخ اه + موهنمةنسالاتغصدقو
 ااكنذ خو لوالا تدبلا فو نس عي دي هيددأل | ىف هجولا اذه ىلع»ادتهالاف

 7 هيث



 تيبلاوالاسرا هلسرأو هل نص. لنكلواذ_هوك فمه ع_ةيدقاك عادبا ةدايز هيف
 نيئدئبملا ظافلأ هي ثدميدقتلاوريخأتايبرطضم هظفلفار كم هانعمناكناوشلاثغلا
 بحي فرس نا كلذو هس ملع اح ل1 هد اقرسدوملاو اذ كه مالكا سدترتنا بعل

 لذع.اهلالوعفم نوكي نأ صميالوف رسدوج دول اوىأد وءللاقاطم الوعفءنوكي نأ

 هلوقامأو لعافلا دات أ مد

 لضفتملالضافلاكىدملادعب « ئدملاذخأامولاضفاو لضف
 لجيمريغفورعملا منصيال ه ىدنلايللاةافعلاٍدااذاراس

 رات عيدس سبل ىذلا سن اريغ عوثهسيف سدلو هل ,قامع عطقنملوالا تمبل 8

 سقلا يما لوقكوهو يلم ظفاهنافىدملاذخأامهلوقوناسللك ىلع |

 امأو عسباتاهيفوهفةللذ. ةقيرطاهكحلو لاح ىلع الا ءاملا باي>ومم
 تلقدو# ظفلب سيل فورعملا عنسصي الهلوقو ىتبءملاو ظفالا فسيرقف ىناثلا تسلا |

 املهناف لصقل عم وهل لاجا هنافهقب اسنعتدبلاعاطقنا اءاوعد فضيشلا بصي 5

 درغنب نك اللاضقالاو لضفلا ني عماجءنا هلوقب كلذ بةعلامعالا مركو فرسشلارك ذل ١
 هلوفامأو اهد م ظ

 ليحأب موحلادارفاهتبذج + امن'اكدوسملارظن ىلعلاع 22

 لوخي ل مث ةمحلط لآ ىف + هلحرهبلأدجملاتيأراموأ 0

 عقاو هيف فاكسنلاو لعلا ىلا هعضوم لبحالاب موملا رس ىفادجركنملوالا تيبلاق |
 رب رقتلاو ماهفتسسالا هجواموءىدره>اتتفاو هم ديعب هنع ىنجأ ىناثلاتببلاو ظ

 هلوسقي لوهتديسصق فنابيرغدمالكن ءنايبنجأ نايبتلاو قيفوتلاو ةنابتال /
 . كلذدعب لاقهنا ىرتالأ ديح يش مةديصقلا هذه ىف دملاي

 ىلكتف يوطتلا لظىلعىفوب « ىتةنمدتاب كئادفىسقن ا 00
 لاهتلا هباهسنيب و ىنسب + ادعلاوديع_سابأ .ديرأىفا ا

 هلوقو هكبس نءالو هعبط نم سدلا ده نأ
 . لصوملادزأو ف دعوت واخ لا ةعيب < ووك ةريزاجا يعم :



 الو
 بنذلاةفص فهلوقوهو سيفا ضاءرك ذامدوجلاوقداصالو نسحي

 حامهيبشتوهفهغاسراىفهازوجلامهو:7هلوقامأو 22 ضرالا بوف فاض
 'لال-هغلاب ةرغلا هيبشت ىفءارعشلا هلاقام كل تهنوأو هبدرفن االو هسيل ا تبسي ل هنكلو

  ًايلعاومقودق عئادب نمتبجصتل لوجا هيبشنو ر ومالا نم كلذريغو مهخلاو ردسبلاو

 ملهتل مهراعشا ىف كلذ عبتتفانمالكع وضوم كلذ سولو املا اوبهذدق ةدهامر ومأو

 كلذ ىلا نب رشعرك ذهنال سرغلا فصو يف همالك ةيقبانك رئانا لعاو كل تفصوام

 هوقب دح ىلا !طسو:م نوكي نأ هانكرتامو دعب الود دعب ام ىلع لدد ىبعملا ىفءانرك ذىذألاو

 ىواف عج ناوهنا تاع لينا فصو فءارعشلا لب وافأ تعبتتولوءارعشلا ةقيرط

 ليبقل افءاناد نم مهنمو هو أش ىفهاوا سنم مهنموهنا ديم ىف هقبس نم مويفف ىدانفرعشحو
 ففتل كلذ ىف مهراعشا نم ةلجتلقنل لب وطتلا ةهاركا الولو لك اًشّنم جيدلاودحاو

 لاقةديصقلا هذه ىف حدملا ف هلافام ىلع مالكل اى ا انز وا تلق ام ىلع

 لعنمالا ءازوملا ظحليإل + . ىذلا فريشلا ىلع يدم

 لم ريغنزملا حارلا نيف + اهتم عبابتالوأ ةدامسو
 ” لذعت من دوجالو افرس * متاسهسيلعهلذعيدوجلاو

 ات هلقواهندب هلصفو ين اءملا هعطق نم هرعش هيانغصوام يلع هلق اع عطقنم لوالاثدبلا

 عقواذا اذهو ةعاربلا ىف غلختو ةعانسصلا ىفناصقن كلذو ل بصولاو جو رذملا ديومحا
 امأو هلرذعال_ه اذه ىلءهمالك نم بل اغلا ءانبناك اذاامأواميف رذعةلرلق عضاوم يف
 اهون ىاولاقدقو هيف كرتشم ئيةوهوميلا ىنبسا#ئشيب سلف هرك ذيجذلا ىنعملا
 ! ىنثملا لاق ىنعملا فو هعيج ل قت بعمصي ىلا

 ١1 0 لحزنميبرتلاناكماهتحتنم +« لحزةهاهتثعب ةمزعو
 | 1 3 درك ذل ذينادارأ ثيح هيلع ناكو ىرتمحل |نعمرخأت عم ىنتملا لوق داري ال ىنعمال تلق

 ا هلوق لثم لةنيوالثم ريهز لاق لوقي ن'اكنيمّدقتملا مالك نم
 اودعت ,هدعوأ مهوأب موق 5 مركن مسجل اقوف دعي ناكول

 7 ١ ماسلا 1 اا 0 يفءازوملا نم يننتا !مالك اف لحزنيأو

 ىثلا فرشاا ”لعنبدمحن ظ ىرتملا هنأ ف لافىذلااذه
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 نم سيل كلذ ناف بيع ىنتملا تيب دارباو برشلا رعب هفصوالوفغقشلا لوق رذعتب ا

 دعبأو رومالا اع, بلطي هنابحودمملاةفصنموهامناوبرشلاةزعبصرفلاةفص
 هل. دروب نا ىلعارداقهل_هج ىتح كلذ ىف غلابواهتمدصقام ىلا لصد هناودجملاتاجرد

 لوقي ىتلا مات ىبأ ةعطقو ىقيتسملا هليل -ريذهي هنا هانعم سيو كلذأ تهصول سمثلا ٠
 هلوقب هاك حا مذ ىهفدا رطةسالا عون ىفهم الك ىتبسام ن مص ىفاهدروأ هنا فشلا 1
 لاق ىرانالا ىلع نبد## ىنأ دح ى سين بد ىفربخأ لاق هللا د_بعنب نسما ىف تك 1

 ظ هسفنامامت وأى دشن أل وقي ىرتحسلا ثعمس
 ناوخريغنيسم أ ءارملا ىلسسع « ناتهءادسعتلا ىلاعد ياسو
 ناامظناب رىف كنيعل فم + ه«ثاوق أمظتلو صوهفلااملنا
 نادحوو ىنبشم نم كب اسلا نيب « ىنافىصحلاو اهشم هارتولو

 نامثعهجو نموأ ضم ديرهم نم * هرفاح نأ تيثت لنا تنقيأ ْ
 ىنعم اموت لة دارطتالا لافوأ درطتسملا اذهلاف ىردأال تلق رعشلا نما ذهاملاقو ٠
 ىرتمحلا لاقولاةفن ات ءءاعيهديري و سرغلا فصي هنا ىرب لاق كلذ .

 لوحالا هيودج ىتئالخاموب + هتدروأولو ىذق فاعينأام ١
 هعيتأودتءذخآنأ ىلع باعياملاقف مامت بأ نماذهت ذخأ كنا ئرتصلا ليقف لاق
 نودادر ومريخ الدروأ مدرب هنا سرفلا بدأ نم نول_هجياؤناك اذاو تلق لوقياهف
 وهاجر ومالا ىتناضمو رافسالا ىف هتبصب ةقثلا ةتشتوهب عافتنالا ىوقي كذيودروم
 ىتسلاةرابعلا ىههتدرو أولو هلوقو عضومخضيشلا داقتن ال نكي لاضيأناسنالا فبدأ
 ناميال هستغصو مسا سا لوحالا هيودج طظفلو ءاسسمل |ىلا اهب صوتي نأ نسحي
 هلوقاتافتيبلا فسيعالا ذافامولي ديت
 لبسملاعانقلاكفرعوفرع « نعبذيءادرلاب مساكن 2020

 للهتملاهئيبج قوفردبلاو +« هسغاسرا ىف ءازوملامهوتت ظ
 لصول ىدت يال هنانرك ذذقو مالكل ا نم بساع عطقنمءادتبالا شحو لالا تيب

 سيل فرع نع بذي هلوةو بصسي ام هيصسي سن ذهنأ رامذا ىلعالا هر ابعلا ف يالا



٠ 
 ل-سوم بلع قرونم نان رت + امناكسسنيتقيق رب شح وتم
 لوحالاهيوددجس قئالخ اموف + هتدرواووىذقىاعيناام

 قو لوقنموش لب هوأوقب ملامل قب لوهيلا قبس لو سائلا هلاقدقو لاس لوالا تببلا
 مي زل قبسيو فرطلا توفي نولوقي ذقوا وعدب اب اذه سدا تاوبدشت سرغل اودع ةعرس
 ضر غن و مالكلا ب رخ كلذ ىف هولافامن اهم ىلع نايتالا ناالولوم_هولا ىراخيو

 نع لجياسءاهتمتأي مهنا ملعتف ىنءملا اذهىفديلا ١ اويهذام وب كل تلقنل بادكلا

 سرفال سدلو ةصاخضاضقنالادنعرك ذب ى وحلا نا عدلا ىهتنمتوغيوأ ف صولا
 ناقعلاو ىزابلا ضاضقن ا ةلا حجو دعلا فهّدبج هبشينأالا ةقيقدا ىف ةفصل اءذه
 امهن'اك نيذذالاناهلوفىناثلاتيبلاامأواهئاريط لاوحأ ع رسابةلاملا كلت تسلو

 سخياك توصل ابامهساسحاو امهةكرح ةعرسو امهتدح كذب دارأ ناو لصوم قرون ع
 ىنعملاناك ىنءملا نمانرك ذامن هضاذاوعقاو ريغهيبشتل ارهاظو ب رلا فرفحب قرولا

 هعبطل هيف لك اشءالو ظفالا قاربت يبلا اذه سلو ظفللا هيلع لدبال نك-لو ادسح

 امفانرك ذدقذثااثلاثيبلاامأو نس-ردقلا | هنافنيتقيقرب سجوتم هلوقريهغ
 هريغو مانت ىلأل وق ىم كلذرئاظن انلقنو دارطّةسالا باب نمهنا باتك-! نم ىنعم

 ىدتعت يبلا اذه ىفىرتحال عقو ىذلاو ىعملا اذهف نسملا ةياهنىف مامتىبأ ةءطقو
 لب ةديصقل هذه نيع ف ىذقراصد# اًدج شحو تدب وهو ىنعمالو ظفل ف ديخ سبل
 اهانس هل ظب سمطواهءامواهءا,بىهذأواهءافصردكح دق اما ءالابوو اهيفازخو

 .كلسم كني نادارأهن"اكاهدر واذاهابملانمىذةفاعنالهناب سرفلا حدمهدوامو

 اذ هنعوادا#بابلا اذهل ناك اذاو. مديالاءاملابرشيالو © . هلوقىفراشن

 8 هلوقىف ىنتملاهفصو أ[ برشلاة :رعبهفصوالهفا دعي تمملا

 ٠ ادرو الءام شمثلا نرقناك واف + هلي تابعا ىلا لوصو
 لئاقلا كلسم همة كإإ الهو

 قياما روترثك اذا » ىذقلاهباشىذلاءاللىناو

 2 ءبلااذهت قمأ اذاد_جش-ولوجالا هي ودج هلوق مث دراب وشس>اموب هتدروأولو مث

 ظ ارطتسالا ف هعمط»دا رياهلنيزو هبيع هنيع ىلع ىطغامناو هفضماو هلقث |امو هضغبأو

 ٠ كلذ نكمي ناكدقف هظاغلأ ىن :ءمالوهمالك ةجمب نم ضغبال «_جو ىل عهف عمطالشو

 | ىذعتي
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 ناك اهرث وزرتو ظافلالا هةنتوتارابعلا بيكر ريو ةردكللا ةءدصلاة نت عمودبوجتو َ

 ناف لع لان مزلا فرغاوهلوقامأو هر وصقو أ هريصفتت ىلع ل دأو هب. ع لخدا كلذ

 ىرجو ندحرغالاب نرق اذا هنا لاقي نأ نكعدقو دجلاب سيل ح ودمملا فلكل ل

 رذعاذهفهراوجنمناكحملركسي لوهرا هضم ىلا ىوعاو هك_اس ىف طرخاوءاركم
 تلق سيئدلا ف هحونىأيو رذضلا ن عز هلادربنادارأامناونسحا هع لودعلاو

 نولجن ا رغلا متن لسو هيلع هللا لس هلوق ىفهعقومم مقي لهءالك ىف ليصل اف ناك ايقيكو
 ةرمشلا فرش ناعبت تس ونايقيقحه بف ليسا وةرغلافءوضولاراث !نمةمايقلا م و

 ' مهلوفكخوهفردقلاةلالجو زيملار وهظوةرهشلادر جن مهمالك ىفثرغلاو
 ايطتءراصدقهنامهوبهةالكر هاظنال ئمهيفو 2 ههجونمامغلا قستس ضاسأو

 نوكحترعشلا ىفاهلامعشتسا ةرثكلا ةيديركل | نمنا ىتعي هيلعاحتارولؤالارغ :

 لسوأو هلثم نعز رضلا ىذتقت ةفالاوةدا را ئه ىتاا ةين ةيثادتبالا نءمهوالالثقع رصا ١

 ثببل ا ىف لكسملا رك ذامأق سائلا لدواقأوءا رءشلادو دح توغيام هيف نكي ل كلذ نه

 ىمهفاهز ركىتح أيش لغو ةظفالا ذهب رفظدق هنا هنظو هيلع تدبل از هدروىناشل ١
 الا وهامرةروصالاوهاما اولافا ذهو ب اوفصي نأ اودارأ اذا مهدد نفو لقث اهيف ة 1

 ناسالاو سلقلا ىلع ةفر فاما تاملكلل !ن+كلذ ودفو ةييظالاوهاموةيمدالاوهامولاثت
 ةروضلارك ذ ىلعرصنق اولو لكمشفف ةروصكه نارك لفه سفن ىلعاضي أوه كرذتسادفو
 ىلع ازءلا باص اهر ركض ةءاكلا ءذهناولو لعبأو ىوأن اك لك هل! ف ذحو
 هلوقامأو مهتعانصب هيزشو مهم الكن م كلذواهرك ذب مهوغزفأو مب مهوعارلنيط .

 لوخم معم ىلعءاقالاموي + همازخدقعدشدعولضلافاو

 . لكوم نيعبتللهدوذحو + س رانفب نيةسرلل ةلاوخا
 ف لاد هما زخدقعدشي هلوقو عب دس هيف ثأي لوهف ل خاب حدجامم مزولا

 اهدقنيو ظافلالا عمتي هنالهريسغنمهانابق ناو هلثم نملبقبال م سعتلاو فلكستلا
 تبيلا اذ_هدقعدةفدقعلا ىومرخآو ث<« ىلا, وأ همازخد شي لاقال_عفا ديد شادن
 نام ءانع قانا تينلا نا او هنيلا جاةهالرخآو ث-ءاقالا مويهلوق ئدقعلارك :
 هلوقامأو رافنو ظلغارمفو هعامطا ةسن ا ريفا هل 0 :

 لذجالا باصتن اب ةةنيواذينع + تأردقوباةعلا ىوهتاكىومب 3
 سس 8و7 :



 ينل

 . اكل تنييذةويفرلا ةبطاةعدبفي اذهو لذعلا ةبطاذم ديغي هنالهمالك لوالى ادعو
  هللالاق كلذلو اميترتو ىناءملا طيضنوداهءيئصتو ظافلالا ظفح نوكسلسي موقلا نا

  نولعفيالامنولوقي مهناو نومهيداو لك ف مهنأرت ملأ نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو لجو زه
 عسبتت ثيح ىلاءااو مهعاطأ فيك ظفالاو م-مبهجون ثيحلوقلا نومبتب مهناريساف
 هواستياموتيبلا اذهناوا مثباطالا,دص اما نعةنابالا هيلع عضوامكلذو مهظافلأ

 . هلوفامأو ماكستم مالكوأر ءاشر«ثتوغي :ىمكلذ ىف نكي لاذهودف نم * لسنيتيبلا نم

 ”ىهفبراقملا سينما ا ةه> نمو قابطل |ةيهح نم هل منصت دقناكناو هنافىرأق رشلاو

 هلوةمامتوبأ ىلءاوناعاك ا ذهوحن نومذب مهو ناسالا ىلع فث ةملك

 ىدحوهثملهتااماذاو عم + ىرولاو ه>دمأه>دمأ ىتممب رك

 يلا ىوتت | ىت> ةديصفلا نسا ىفديمعلا نب لضفلا ىراجهنا دابعنب ب حاصلا ىلركذ

 مثىناملا فورح كرادتة-هجنمهل قه بيعمهدد ما هلوق ناهلرك ذفتدبلا اذه

 .ةعنصلا لهأدنع ءيقكلذنا تاعف ةزكلنلا هذهىفاوماكت نيمذقتملا كلذدعب تدأر

 ىبنجأو هف ثلاثلا تيب امأو عقاوالو سب سيل لظنمملا لك دنع هلوقنا م فورعم
 املاص ىنعملا ناكناوة>اعفو ةزازكه يفو هرعش ةإ عجن مرفان هعابط ىف بد رغهمالكن م

 دذعوهو ةقفشلا امببوت ةهصن هب أر يف نوكي هنمردصي امو ىنيفرلاوهلذاعلا نا تلق
 ف نافه-:باصارهظن مراظننا ن مك يلعا ذامهلوق خيشلا ناسكسا ناالا لذع به لا
 قررمض ىتيفزلا ىلع سيل نا حدي هنا كلذو لاا ن ءاعونهةشقانمةد_ش ىلعار رحهانعم

 لغشلا لقثو لئاطريغف تقولا ةءاضا كلذ ف ”ىلع لوقي نأ هلو فيكو لزم اي مفوقو
 هيلع نوكي نأ نم وأ لذاعا ة#هنوك ب اوجلا نعى لسنا هلوق نا مثل غاشربغب
 5 رضلا فا رايتخاع ول نم هناف هقباس عمم ظتنموهف ةفرط كاذكو هلوقامأو

 : هلوقامأوهداربالعادةروهشملا ةصقلاب جيلتلا عبدي ويمص هب للاب رعضو

 لمحت ٌرغأىلع«:هتحردق *« لت يببلا نمزلا فّرغأو
 20 لكهفةروصكءاجنسحملاف + هناالا ىنبملا لكيا اكد

 ةماعو مالكسلا نم فلسا مع وطةموهلب نس» ج ورخ هيف هل فتي مللوالا تيبل اف
 ناك نمنالهنمبيءممومذسءاذهوبابلا اذهىف عرارريغوهوا ذهود ه>ورخ

 هءاك- !هناهتساو :ديسصق لك ىف بلا عفدي ع لفاغتو هبك أايوهورعشل اه-تانص
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 انانلفر :
 مهلا ىلع أي وهئسحومك وهف نس>جابيد فدلخ نم ع 1 وهف هعضو ىفايفاج ا

 هيلا لذعلا دةميلالوو © ناك ولو لوهعم ىوه ىلع لدءال لذعل !جا-نآل ع ئثىلاهفا
 تيبلا نكي للاخملا اذه نم سول مىفاعا | نودتارابعلا بالستسادصقملا نا لعق : ٠

 رركلامولوقو لولذلا مهلجب كلذ ناف لذ ءل ١ ىف ءارعشلا لوق توفن: ئثالو عب دب ىنعم ْ

 ىوملا ىف لاملا ىوكشو رسملاو سأتلاج ر#تيبلا اذه رخأ ىرتحل ا ناتلق !

 ةوق ىف لم أنوددل عت ثيح ىف لذعلا جاهم زاولوىوحلا انس نم تاو مالك را دق
 لوةيث يح رخ”الا لصفامهمالك ىف جمدادقف هب-اصرذعو ى وحلا باتي ١

 ءاراذل بق نكحي :لو »# هلع ىلذاع هرضبأ

 هاوهىفسانلاك مالم + اذه تد وه ول ىللاف

 ءاهتنم بحلاب نمأي * ىردي سدلثي> نملضف

 لمس ملنانوكي فيك_ةاعجر * ىقطي لف باوحلانع"ىخعلئثستا
 ثيبلاناالاامهتع-واهءاموامهفطلو امهتق اشرو امهف رظو نيّئيبلا نس ركسن [ثسأ

 رك ذلذاعلا ةوف اثار صل هنالعاطقنالا نماب رض مدقتملا الكسل نع عطقنملوالا

 ياهتسم لوالاو عقاوت بلا نمريخالا رطشلاواريمتواذذلو ارسسحت فقياسغاوا أ
 مو فوقولا ىلع لذعمدقت ىنضثفب تيبلا عضو نالرك ذهلر يمل ىحأ ىلع ىتيلعت هيف
 هيالا لقتسي ل لوالاب اهم هناف ىفاشثل ا تيببلاامأو لبق نم هرعش ىفاروك ذم كلذ لصن
 مالا عارصملاو دوجتاوه مالا ثيبلا نا نوريوهربغ ىلع تملا فوقو نوييعي مق

 ناحل ال هنالوخآ ئئث هيفو سس أو عأو لضف أر خ الا عارمصملا ىلع فقال ثدحي .

 هلوقاماف هيضةقي لوقلا رهاظو باوجلا نعايعينالاببسلاوتسلا نر ,

 لضمي منا هيلع مم اعمد +* ىل ناف عومدلا ىل نفلكت اه

 لظنملا لك ادنعئرأىرشلاو + ىونلاىلادودصلان ”تنكسدقلو 1

 لك الادصق هياعناه سأرلا ف + ب رض سجوأ نيحةفرط كاذكو ١
0) 

 ءاكبلاب ٍفامسالاو عيومزلانذامسالا ياطير يع ذي امال 3
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 لوقامافدت اوفلاوىناعملا ةليلقمقاوملا وىناجيلا ةولح عطاقما وعلاطملا ةعيدب طاذاأ ءذله

 كلذدمب ىرتسلا

 لذ لان تلذبامتاولف «٠ اهلينعسنمتو تعنمةداغنم

 ليهمريغ صءدلاو لبممرديغنصغلاو ل-.ريغردبلاك
 نمرثك أهتامسلكو هيناعم نمرفوأ هظافلا ةقب اطملا نم هيف فلكت ام ىلع لوالا تيبلاف

 نءسواب ناكح ةءنام ةعون# ىهلاقولو هلثم ىفتاراعلا عضودصقلان أ !ءنوهدئاوف ١

 'تببل اامأو ناسا لك ىلعر ركم لوا دم ىنعموه مث هل وهتو مالكا | هريثكستو هلي وطن

 ةليضفالو لواننم لوقنم هأض ءدلاو نصغلاو ردبلاب هيبشتلا نا لعت تنافىناقلا

 آضنأ اذ هو ثيبلا فايس أ ةثالثب ءايشأ ةثالث هبيسشت قبيامناو كلذوحنب هيدشتلا ىف
 هلك تيبلا ف عيصرتلاب هإمسعتوهو رخ آخد كلذ دعب هل قبو رركم ىندملا نأ البيرق

 دا اراذاف فاكح نمغلابهيبشتل ان" ال فاكستلا نمبرضا مف تآانثتسالا هذهناالا

 مع ىيغتسم ةدايز كلذناكو فاك:لا باب نمكلذ ناكب وعمريسغ نصغلاك لاف

 هيلا افورصمهينشتلا قلطمنوكي نا نع جرخلاهتا اذاهنال ليه مريغ صعدلاو كلذكو

 0 هلوق امأو ىنعمهدييقتل نوكي الف
 لم لاجلاالومانأامف ٠ نست داعساب كدستع نسحلاام
 لذعلا جاهل هلودقثيحىف + ىوحلاٍِسنمناوقوشملالذع

 دصق ىذلا ىنعملاو ةفاك هيفو عسي دبالو عقاوب سيلووشح كدنعلوالا ثيبلا ىف هلوق

 . 7ىفب نس لاهنسح نارك ذب هنارخآ ع :هيفو؛ارغشلا ناسل ىلعر ركتم هنا لعن تنأ

 اشك ن تدب وب حلاو ىوملا لهأ هيلا لع ىذلاوه ىنءملا اذهدضوهبلق مييهتومدجو

 هلوقوهو يلا >1 نمدعب أو اذهن م لسا
2 

 - يلح افقو كيلع لاججلا لج + ' نم حو ىنسح أك نس ايد
 : طقف اودج اهنوكل ل ةثتملامنافهقح ٌكدنع هلوق لقث ىلع مالكا ينوي لهنا تلق

 ,سمل لاقي تااماوالثم دنع ىذلا باتكسلا لاقي ابغا هنافلامعتسالا ةوججريغ ىه

2 

 5 انما انا عحو ا ركنتسم كلذ عقوو همالك ىف هلوقب اش ثيح ف هلوق ناففاثلا

  انفاح
 هام



 00 دايو 0
 دقعتواي ولت هتسالموافسعت هقسالسوافاكست هتعارب و ادعه_:-اصفوةحولمك 3

 0 لايخلاهيبطو*اموم يقتسامناباطخلا اذهناوهو رخآع ا

 بنك رت ىفوةدوع هيفف ةرايعل اهذه ىلع تفغلسو تناكىتلا لالا كي نااماف هل قا ا

 اذ هون دمعت, ةءنصلاهذ_هىهقذحوهتءارياوهوةدقءئدملا اذه نعمالا : ْ

 تناكناو ةفي رظ ةظؤلالو ةقيشر ةملكب تسل لعفي لوأءاوهنىذلا 0

 ءاورلا نس ذدخأملا عيب ديو ةعسهبلا ىف عقوملا مظعوهذىناشلا هتدب اماف م الكسل ارئاس
 قو رءلا ف هتشاشن ىرستو رطاخلاح رغي ومهغلاو باقلا الب معمملاو رظنملا قينا

 ةنسملا ةجابيدلا عم لالا نمهيفو بهذلا قورعتايبالاهذه ىمس ىرتسلا ناكو

 ميسنك رسب هنا لاقي امها سم ىفهقارشال قربلاك لا يخل | لعج هنا كلذو حولملا ذو رلاو ظ

 هرك ذنأالا ةءنصلا فولغام هو هبمامر ولو هلو>امءاضا كاذكهييمامبيطيفابصلا |

 انمنأمطا اموضرالان وطب ىف رئوي ليلقلارونلان'الللهرك ذفو وش ةرحو نطإ

 ىلع ناكملاهديدتو ةرجو نطيب كلذ طب رينأ هل بسن .نكيرف اهريغفرثوثرامىالخت
 لموذ-لوخدلا نيب ىوالا طقس 1 ذي سيقلا يراد دحت نمدجاوشمللا ٌْ
 ىشضف لزئملا عرسي ديرب هنأ اكدودح ةعد رأب هدح ىج :كددركا ذب عني مل ةارقالاف صضوتقا ظ

 ءاف#لايخلار كحهز.امامت باب اذ هفالط اب هطرشوا د «اف هعمب نوكي نا دحي ىلخان ْ ١

 عضوبامفلاخيوهجولا اذهداضي رك ذىذلا اذهو كلما فطلو بلطملا ةفدورث*الا . |
 00 ذي دتباولوالا مالكا عطق ىرتكل انا ردقمردةينأز والو بابلالصأهيلحم |

 نعهباجراخ ناك هلعف نأك نا عطقلا اذه نالةرحو نطب ةهج نم هيدبح ةرحات نم عملق / ظ

 قو رركختو ل5 قرب لك نال ةدئاف هيف نوك-:الناكماعدبم نكي لو دوه مظنلأ |
 نء«ناكسام لعوهوامدقتمالواديقم همظنامعنوكيال ناكو مالظلا فهيءا دستهالا ||

 قيلعتو تارايعلا بلطءنا هلثع لعب ودو.هةمريغىلكسم ىنعمودو# ظفلوألا 3 ظ

 لئاقلا لوقك هدئاوف ىلةتو هظفاوا م ىذلا سنجار عشلا نما هوتاراشالاب لوقلا

 حماموش نم ناكرالاب حدصو * ة>اح ل كحه ىنمنماندضق امو 1

 نار وهىذلا ىداغلارظ:يلو « انلاحر ىراهملا بد> ىلءعت دشو

 ١ مطابالا ىلملا قانعايتلاسو + انني شيولإلا فرط خس .٠



 آ 0
 ٌقيزينادارأال اف يعنلاو فرتلا لها با ثلا نا صقسا هينتةراكن وعد فليح

  امباهماكي ناالادجيملاهب عستقلا نم نكةيلاهتووش نمريثب وات دحرسكي واه ءايح
 لصفاهتانكو يفريطااو ىدتغأدق وهلوقىلا يدثكلا ارهظىلءاموبو هلوق ةو كلذ ىنضتقي

 ذجاؤءانثتسا نود تفاحو هيلعاهءانتما ٌد:شاواموبهنمتد ضغاهنا«بفريخاأ

 دتسشاوأر ضنا اذاولا ذتو ع وض+ ىف هل ثم فرصت كاذ ىف فرصتو اهضرتو اهءاتعيف

 اه هدايقناو هيلعاهئاليتساو هكلم اهل فارتعاو مالستساواط عضاون نمضف كلذ لعج

  نماهريغب عتملا نم ه:كصمت عم هبتد رفن ادقاهنااهاب أ «يهفتو اهتاض ص عم ىذملاو

 ْ اذا تن أفداي | نهتددعاسمو هت ءارجو كلذ ف هءادق ا عم ميعنلاو فرتلاو فرشااتاوذ

 تاداقئنالا نم هيلع هحوتبالهنا تفرع لا هيانرشأ ام ىلع ةدمصقل ا لوصف فتامأت
 .مالكلا اذه ل5. ىلع عالطالا كف داورلفةوملا اذهك عم تفةوامناو ليلقلاالا
 هيدر ومالكلا د_.-زييمتىف كركف قالطاو كقوذ لامعتسا ىلعاما دقاوةءارح

 روهشملا نال رعشاذهنا ةياهم كذم نكحمت الوهءيضووهعيفرو هدس ذو ةصصضصو

 . ىلا دوعن نفو هباكن مرخآ عضوم فشلا اذه لاف مثديلقتلا لاح يلع ىلوتسيف

 ' كلتو سيقلا ْىهاةدي_صق ىل_عان ملكت اي املغ ماكستنف ىرت حل | رئاصق ضعب

 ١ ىرتهلا تعمم لوقي ىقسرلا اسمايأ تعمم هرعش دوجا هيلع ملكستن ىثلا ةديصقلا
 ١ نيلضفلالبأتعمبولاق . لبقلا لايخلا <ل بالها هلاقرءشدوجأ نارك ذي

 200 رحزتيناكولهلرجز بيشلاف 2 هلوقوه هرعشدوج أ لوقيذيمسعلا
 | ىرتحعل ا لعل تلق .هريغنمهسفنرهشب فرعأ ىرتأ | تل ةف كلذ نعت ل ثسولاق

 | , حصيامةديصقلا هذه ىفلوقتن" الان فف ةيناشل اهتديصق لوقينأ لبق كلذ لاق

 3 هلوقاهاش مل

 لير كدا ماوب ىذلالبعذ + لبقلا لاي امكتازءالهأ

 لاضلا باك رلاقانعاوامسد + تدتهافةرح و نطد ىف ىرس قرب

 هنم ف خأو هل | هريغووشحو ليوطتو ح ور لقث لاخلا كل ذهلوق ىفلوالا تدبلا

 ىري وذصلالوق
 رودلاكلففف تدب س +“ + روز نمر وزلا كاذيالهأ

 الم دوعتو ةزازكسلا ىلاريصيف فرس ن اصقنوأ فرح ةداي ب بهذترعشلا هي وذعو

 - ع

 "د
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 لاق ةيح ان ىلا ةرهاذ باودران 1ىأ رفاه فكس اجلا ت ابدل ةصبصةرسمبلا رهاظ

 ماعطو ةهزنل اوعتجا دقالا مهارأ امو ىداولا كلذ ىلا موق بو رخنعربختراث "الا ةذهنا

 كلت ىلع ريسلاهب ىهتنافدبر ام ضعب مهعم بيصي هلعل م مب تحطين ا ىلغمزعف بارعشو
 ىلع س لجو هتلغب نع لزنف هيف ناخ دو نممايث نع ٌرئدقةوسن هياذاوريدغىلاراثخ الا
 مويلا كلذشي دحيانث دخ اولاقوءاسنلا هنم كحاضتف لج ةراد عويكمويلافوبايثلا ا

 قيس عضومىلا عضوم نملاقتنالا ىلعاموباومز رءسدقلا عا ةعاهب ناربسخاف

 مدخلا نم نييفكحي اموءاسنلا فاذقو ةءاقالا عضوماودهمب ولزنملا اوصل لاح رلا

 ىلا ناصوراهنلا فصن ناك اذا ىتح ةودنلا راثآا | ىلع حب رخىت>سيقلا و ما ىنكساف

 عاقتئسالابانطاشن انممجساو انرتسافعضوملا اذهىانلرنولض عيل نوضعب لاقفريدغ

 ىلعس اف سيقلا وها نوكردأوءامانادونوبايث نعزنونازتفريدغلا اذه ىف
 نعنتم|نادعيفامسفنب اهذخأتو ج رخت ىت-اهبايث ةددحاو ىطعيالهنا فلحو نوبايث

 هتقنشعات قب ىتسح ةد- -اودعب ةدحاو جورخلا ىفن عانت تقولا باهذ نقيشو ةشزب

 هل نلق مث ةريدموةلبقماهآر ف تجرت ىت> ىلأي وهوفل لل ذتوهفطعتستو هياع مسقت

 ناك أت | لاقف هتديبحىلا هلوصو ىفةليبملا ناكمىأرو نونم كلذ ئتغافانةهجاوانتس>

 ساعف ةيظعاران اوهجأو بطملا مدخلا عجب واهرقعو ابيل ا ماقف معن ناةف ىنقانت رمفاذا

 اوماقوماعطلا نممهضرغاو ضق ىح نوبءالتي ونومارتيو نولك أبو نووتش نسلجو
 نرقتب اوهفودصق اذه ناكوهتبيبس عم بكر ةوه قيوهتفان عام اوعزوتف رغسلا يك

 ليت نكمل تار ىلع مالكا فرصتقي هارثو هضرغهغواب و هتلدج ابنت ١
 هت ارث فاطتقاوا,ثيعالمو اهتلزاةم ىفذ نأ هناؤانوعم هب وكردعي هةدمب> نيبوهذدب ىرخام ٠

 الأ بيع ههجو ىلءريغل مالك لن ىفسيلو ىلج كن |تالد ولا كل هل تل اقاهنا لقنو ١
 عمهرخآ ىلا اعوبذي ضرالا نمار جفن ىتحشكل نهقن نل اولاقو هن أش ىلاعت هلوق ىلاىرث ظ

 ىقاعلإ ةيدأ:لوق:و تااقهلوقومّلاب مهلهجو ميسووفسو م-مت>اقو نمهسيلع لةشا ام
 'لوةينأه زد ناك امكلذالولو ر كست ىنايشااو ةسصاهنم لصحلوالا لوقل افاهئاراج : ظ

 ريثتف حاي رلا لس .رأ ىلاعت هلوق تولت اذا كلذ نيعت ف رعتوا عماني طيبغلا لامدقوتلاقو

 هلوقب نأ هنأش نم امك لف. ىلبح كاشخ هل اوذامأو ىلاعملا معى فاسام ركحذ عمابام

 ليعتسم ءايسن 7 زهنأب ريزبرلب ةعوصوقاسعا ب فاهحا كي ا



 هل“
 لبالبلا يشيد أ دجولا م 0 ةحار ب ةعب عمدلازا دما لعا

 هاسنملا تلاقو

 حتاو+انيباوملانم١ * ائلاوهءاكبلانا

 ظ ىلع س راد الب ريعو هالك نم سيل سرادمسردنغهلوةف ناد ولا, فرعي صأ كلذو

 ىلاعت هلوق «لعاواجلامعتسالارو وشمزاذعوهو هنمبرغلاو سوردلا ىلع ةفراشملا ىثعم
 " هبعص نمعممالف ضقانتالفاهلنب رئاصلا ىوقتلل نيفراشملا ىأ اول اقنيةئلل ىذه هيف

 اتناك امتفصىلار اش ًافام_حل احرك ذ:ةلاتناكنيتنيبح ركذياوفتهدقو مالكلا اذه

 ا ,لزغلا ىاودزم كلذري_غىلابابشلان اسعي رو يسعنلا بيطولاحلا نسح نههلع

 ٍ مايفلا ةلاصخافناو ل_سفءدحو تيبلاوكماعوضت دتاةءاقاذالوقب ةبام_صلاو

 هيبشنلا عقو كلذلو ديعبلل غلمتوة حتا رلا هيرشتنت ىذلا ءاوحلا ج وّْل ةبجومل | ةكرحلا ناكمل

 ةلاح نود ةلاح صخيال كاذ نا لاقي ىتح بيطلب امهغصد نأ هضر غس لف هعقوم دعب

 . ةحئارلاراثتت نيب هيبشتل افةحنا ارلاابيطامسهف اًتءافاذا امهن! ىلةد لو ع وض: لاق كلذلو

 3 ف.عضلابىوقلا هب_شو صقن هنا لاقد ىت>ةمئا اربةحتارهيبشت سدلو ىلا عمرو رحاو

 برعلا راعشا ف ةداعل اوهاكهلمقوامع ةياك--وهو هعومدرا دقموهثاكب ةيفيكن ايا مث

 ١ ةارعشلا نم ني رخأتملا لاخو هاك ليت در<ع سدلو عقاو نع ةياكح بلاغلا ىف من 0

 ا ىمهتافرصت اوعجبو هيفمهبهاذماولم ات رعشل لع برعلا اوعءشي تأ اودازأ انام هتاف

 'سيلف عقاولا ةياكح ليبس ىلعاللا .هلا ليبس ىلع فيل اتثلاو ع.+لا ىف اوذخن أ مهعاونا

 .ىرحوىناقملا "لب عسهدلان ا لوةي نأب بذكسلا هقلكين ا الو هلاح ةفص ىف هيذك, نأذ حال

 هلوق طاطا ف بدسلارك ذينأيشلا اذه تافدقو ةغلابملا نم كلذ ريغ ىلارضأا لدم

 داو نم نان رابعلاو ىنممظعلا نهو هرك ذزع هلوق عافت راق بدسلاو ىنءنيعلاع وو

 ب الاىلع مالكلان هفاسامت رك ذاذا هريضدتستاك امهييقرغلا نيب ناودحاو

 معي هيف كح لصف بيثك-اارهظ ل ءامويوهلوقىلام وب برالأهلوقو ىناءملا ل ىف

 ا 0غ "مدحاو ضرغهعمج ضع هضعب ذخآ محال «مااكو ذو هيايش مايأ أهل تناك ىتلا عن اقولا

 وةقانلا رقع موي وهو لج ةرادموبر كح ذذ تصف قايس نم هفرعت
 ردن اهلوخدموب

 4 1 رقعم وب لحج ةرادي اموب لاق هناك ةددعتماماي أتسيلو ةفاضالاب ف الم الل ىطعف

 1 امو قدزرغلا جرخاولافقدز رفلا نعدوكحام ىلع مويلا اه ةصقو تادخدموب
 0 رداط



 57 ا

 ىودح ىلع هءضو ىو 0 وحمام لابس رباع ش
 هدعابتمو دم هفلتؤمو فلتكمهفاةفع قي رط ىلعهقنورو هتعسمج ىفو باي ىلع هئافص ١
 لاحىف ىءصتسال داو هت افرمهتم ىلعوهو دراش هعيظمو عسيطمهدراشو برا ثم ا

 ىل_هأوءانعلا فت ادقةديسصق ىلا دع ىيك يشل اذهىرت تن أفناش ىفدقعتيالو
 تايعيسلا دئاصقلا سا راهولء> ىنح ةغاليلا ىناهولعوةدودلا ىفاهمدقت ىلعبدالا .

 ةبمالسوه هالك ةينار ون عمنا لوقأن كملوامتبسه هو ىفربغو ا متروصدقتلايدسفاف
 لءاحلا ضعي سقلا ىرضأ ىلع لماحتدق هضارغارب رقت فدكولسن س>و هتاراسع

 نعاباعستساو عاممسالا نعرغن ىجوي ة فهربلا ماقمىف لماكلا ناف توني ناك امو
 بترزم غاب هيأ قولخملا ملكنا لوقأ تلو ىلا عايضااببس كلذ ن وكي ودايقنالا

 نا يتبالهنالوقأ نك-لو ةيفاخه.اع ىفخكال ىذلا ىنلاخلا مااك ىناديداكي ةفالبلا

 ىلع م الكل ىفهرث أى مان اهو امم هظحي ل فرتعيو هطسق ىوبالو هسقح م للكس ضل
 هلم صفت ارتمم لكلا همف امل صغمو هت اداة نأ نم ريثكه عم ىالتبامب هيلع ماكمتام ض 5

 ريكذنل اف سندلا لزنملاو بيب1لايهيفدارأ لصف نيتيبلاكينافقهلوقرعاشلا دار ىذلا

 هتاقوأرورسو ىضاملا هشيعءافص كبي انم لكفقيل لاقهن اكف دارفاللالعونتلل هيف
 كلذ ىف ىوطو اها لاح اونلا كلتا ةلغاشل | لزانملا كلت ىف هبيبحي هعتةوةغل اس
 رورسلاةرئاد عاستاو نم.'الا ةوفل ببس كاذو عقجملا مدظعو نارملا ةرثكن ع ثيدحطا
 رذقبذان زا ةرثكو دجولا دادتشا ىفرذعلا ةماقا هيفو تاملالاب رامتسالا نمنكسُلار '

 ملاق رذعلا نعذنابالا ىفةغلا لاو عزجلاراهظالوهباهذ د :عةشدولا عقت ءيشاابسنالا

 هركذ نميلف ةغالبلا اع دربك أ نمدودعموه ىذلا ةراشالاز ادع نم كلذواهع“ر تنعي
 مالكلا رهاظهيضنقب امواولا نود ءاغلاب اهيف هفطعم_ءأتوال ضف عضاوم اكل
 .سؤرنءهنوكعه ظافلالا ىفهتثقانمناملزانإلدوعت اهممرهلوق نماذا ةيا كسلا ظ

 لصفاتءاقاذا هلوق ىلاافوقوهلوقوجبو رخ هيف يخي مهءالكبو مهنع لقثت نبذللا ةغللالهأ

 لمسجتو ىما كلهتال مهم للك ن نم ناكسفهل موككنوداب ا هتباعك ظعور مناك ام هيف ري
 ةنالفوةنالف نم ىضم اسمف كلاحو كب أ دكت الا كءنم كلذ لوءم ن هس راد ممردنع لو

 ايفاش ءاكبل انو كح ىوعدوةربع قاغش ناو هلوقب مهمء هاك امءازجا نيب ضرتعأوأ
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 اف اسالا سب 0
0 

 بك اوكلاءىطب هيسافأ ليلو 8 صان ةسممأ اي مسهل ىت- ىسراك

 نناجلكنمنزحلاهيف فعاضت «٠ ههبزاعل يللا حاراردصو
 بي ايموكلاواتي ىذلا ساو ٠» ضقئعسل تلق ىتح سعاقت

 اهتراغتسا نسحساو سيقلا ىساتايبامدقفءاغلللا ضءب ىددنيب كلذ ىرح دقو
 .اينلضهلل_هسوةريثك افادرا هل لءدجو هيضقت ئطبي و هيت لةّثب اردص ل ءال لعجدقو

 .ةديغبلاةئش-ولات اراع سالا نم مامتوب ريع ام فالخياذهاوأرولواطتي ودمي
 ىذلا بابل ا نم سدل ول-يج حلاصا ذهن ا معاوةل-:ج ظافلالا نا اوأرو ة ردتكلا

 عيدبلاف هلاوجرخدةو لجتلا ىف لعخدو فلكستلاب ماملا هيفو بيع هانم هنا لاقي

 هلوقةدمصقلانم

 لكحيه دياوالاد_يق درك 5 اهتادكو فريطلاو ىدتغأ دقو

 لعنه ليسلاهظ- ضخم زولك * اءمربدملبةم رفهركعم

 اضيأهلوقو
 لف::بيرقتوناحرسهاخراو + ةماعن افاسو ىظالطراهل

 ١ لمعتلاوريثك ةحاصفلا لهأو ءارعشلا مالك ىهلثمو صلموهفدياوالا ديق هلوقامأف
 . ماقيل أت نساحلا نوفاؤي وافينصت اذهوك نوفنصي ن الا اننامز لهأو نكح #هل فب
 امنا كلذلنوعنصتب اونوكي ل مهتكسمتو مهترازغل لبق نماؤناك نيذلاو مهمالك هبنوصتشو»

 1 | هيفع_يدقف رقم ركم هغصو ىف هل اوقامأوادا رطامهمالك فد رطب واقافت مهل فتي ناك

  كاذكحو فطلأو اذهنم نسحاوهامها رعشاسرفلا ىرج ةعرسفوامدشتو اقابط

 1 . محوزوميف ضر وعدق نكسل او ةعنصدحاو تمي ىف هيبشتلا نمهوجوةءبرأ نيد هعج ىف

 ' نوافنتاهرثاظنوةديصقلاهذهنا كلانيب دقو بيرة لوس هبلطتوريسي هزلالصوتلاو
 ْ . لالكالاو ةسماللاوداقعنالاوةسالسلاوةءادرلاوةدونلا ىفانيباتواقتاهتايب أ

 ١ | روحانمواه راظف ف داكرشدلوما ركتسالاو شحوتلاولاسرتسالاو لهمتلاو نكمملاو

 ( رات بوذو ةران .رصفلا نم تهز مالكن ييءاوسالواهعث : ادن نوضراءمواهنس ادم ىف

 ' هيفذاقتت وهيأ ارطضا هفرصت رك وها وهالا فال_ةا ف اتخع وءأن ان رمل |نولت نولثد د

 هياببمأ
 ذك

 0 ا



 ءاذعلا 1
 ةلوقو ف سعتمراذتعا اذهو تكمن ادقاجناو ةيبصن تسلابنا ىلعهوريسف لفظم ٠

 ىدنعل م« دقنكلو ىصالاركذىذلاريسفتلا اذه ىلعا يف ةدئافالتداي زلفطم ٠
 رظذ ىف ةقرنيعب ا لاغطا تظل الفطم تناك اًذااهنا لاقبف ةدئاغل هذه ريغديفينأ ٠ ظ
 هلوقىنمخ ىناثلاتدبلاامأو اطسوتماقيلعت اةلعم مالكسلا عقيو ةٌدومارظن ةقروذه .

 سحاب سبل هلوقو هتعفر صن هلوق ىنعءو لوالا شحاقب نسل ىأ شحافب سل ٠١

 فصو ف تي أر برعلاراعشا فترظناذاو هنمع وضومشحو مالك ق انعالاحدمف
 لاق الهو ةظفالا هذه ىلا عفدو ةماكلا هذه ىلع عقو يكف رمل اهيشامقانعالا ١"

 ساؤى أل وقك ْ

 ريدغنعرداوصضور ٠ ىلاتء*ءايظلا لثم 1

 نه ةلعبىلا كلك اوشحوتستفهمذ ف لوقلارثك !الو لقثنستةكيلع لوطا تسل
 تنغتاوهسل أ انيمرامتفرعو تيفتك اوت نطف ةعتدصلا لهانمتنكنافلوقلا .
 ناو نايبلا ك يةكجي الفايلاخنأشلا اذهيناقثالا نعواسراغةقرطلا نعت كن أو ٠

 هذهن العا هنم فرح لك فام ىلءانللدو هظافلأ ةماعانعبتةوءرعش عسيعبأني رقتسا ١
 ةلوذيم ةفيهطتاسأوةطسو:هتاأوةلذتءمةيقوستابأنيبتدّدرتدقةديصقلا |

 الوان ملف تملا ىلعانالددقو ةعيدبةدودعمتايبأوةه[تسمةضماغةيشدوتادباو |

 سعي وناسالاّدكي وبلقلا لوهيو عمدلا ع وري ىذللا كنة سملا ىثحول|كيلعهبتشي
 حدمل ا هلثبعقيالو رظانوأ ل_هأت ملك ىلع هعلطمرهفكي و رطاخ لك هبجوىنهانعم ٠
 مالك-لاي مهافتلا هيلع ىنبامل فل انهو ماهفالا لصأ هل عضوا. بن اوهو صصاغتلاو 1

 ىذلاامأف ةممتةىملاتاراشالاو زغالاب فلا و دوصقملاضرغلا نع طقسنأب ضف |

 هلوقوهفرعشلا اذه عدي نم هنا اوعز ١

 لضفت نغىتطتنن مل ىصضل امون م اهشارفقوفكملاتتف ىصضتو 20
 هلوق ىب_عمو اهيفكي نماهل ةجنتم ةفرتءاهنا كلذ ىنعمو عيدي مهداعريخخالاعارصملاو ٠١

 قطتنت :ديبعولأ لاقدعب ىنعم ىه نعولضف ىهو ىنطتنت )لوقيلضفت نعىتطقنتملا ١
 ] اهنساوعنم هنودعب امو لضفتاهنكلو لمتف . 0
 ىل:ب ل مومهلاعا ونأب ىلع + هلو دس ىنرأر خلا ب وك ليلو 0

 لكلب ءانوازاعا قدراو + «بسبلصب ىطءاملهتلقش, +



 > (5و)
 ةدئاف تانلكل ان ءاهقباوسب اهفاملاواهركذ ىف ساو ةذقعتملا ةي_ثحولا ةظفالا
 عدقوم تعقواذادم دق مالكسلا جدنا ةئيابملاةديدشلا ةظفللاو بي رغلا مالكسلاو

 اريرطمفاسوبعامون ةمايقلامون فصوف لسجو زعهلوقك اهمثالي ام فصو ىف ةجاحلا
 ىو رواهعشوم ىدمحتامبشحب ةموم ذم ةدوكم ئهف مقوملا اذ هريغىف تءقواذاامأف

 هثديصق ةيما ا ىنب ءافلع ضءبذشنأ ارب رحنا

 عزمت نيملاودجاماكوأ « اوءّدوف نيتمارب طيلخلا ناب
 عقني ايارشالو رقياباق + متنبذمدجأ موءازعلا يك

 هلوذ غلب ىتحرعشلا اذه نسح نم فحز, ناكف

 ع زوبايانريغب تأ ز هاله + اصعلا ىلع تري ددق غزو لوقتو
 هلوقو مءالا اذهب كرعش تذسفا لاقف

 لفطل اير مشكلا ميضه "ىلع + تلياقن ة>ودىنصغب ترده

 لفصساكحذلاوةهمامثارت ٠ ةضافمريغءاضيب ةفهفهم

 نأ هل دس نم نكحي لو فسعت ةحود ىنهغب هلوقو تينثو تب ذج ترصه هلوق ىن هه
 نم سانلا ةنسل أ ىلعر كسشيامالا وت هيف سدلو مم ىناثلا عارصملاو نينث | اهلعج

 حلاصن ىلالا ىلع 011 كج اوار# < ضو ىف اا ذر تاريوتغصلا تاغ

 عم تيبلاو اهلوط ب رطضا ىتاا ةضافم او هلة ثم تسل ةففختا منا ةفهفهم هلوق ىنعءامأو

 نةهيفابوةد كسةسملا ظافلالا ىلا هسيف هعو زو ةمدقتملا تايبالا عبطلا ىف همغل اخ

 هنككتخلو لئاطب سنل ضاييلا, اهعيج رك ذذعب ءوضلاب بث ارثلا صرصخت نم لاخلا

 5 هلوقو طسوتمسيرق

 " لفطمةر حوش حو نم ةرظانب + ىقتتوليسسأ نع قدبتوذصت
 لس طعبالو هتصن ىهاذا « شحافيسيلميرلاذيكدسيجو

 ! ا/ئا هقضماقت الاقي قنتةلوقور ركب سدل اد ديرب امناو ليسأب ىأ ليصأ نعهلوق ىنعم

 || مسمهجولا نعف شكلا نالت وافتم ليس أن ع ىدبتو دصت هلوقو هنديو هنبب هل عج
 هن ؤلك هيام اضا نكلوةملمةظفلا رظانب تت هلوقودصا !نود لولا

 . هليبس نم ناك اذه الخ ةرايعل !نوكتنأ بحيوذ :رحو شد>و نم هلوق وفول :2 وهو

 ا هوقو اهنويعركسنت تام نوبيفف ش حولا قالطا نوداهملاوأءابظلا نويعىلا نيضي نأ

 ا
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 نااكعلطت ام لوأ ض رعت هلوق ميهمت اويلي" رجاوهاءارداعر باك
 اي رثلات ذأ اذا ىنعي و رعوبألاقو هتيحانوهوهضرعب كاقلنح رطاذا حاشولا

 نمبيعمريغتيبلا نا اندنع هيشالاوةأرملا طسو حايشولا ذخأباك ءابمملا طسونف

 لاقهنال فلكل | نمبر هيف ناكن او :دمبصقلا هذه نسا نم هناو ةيدون اع ثمخ

 ىذلا مالكلان مثضرعت هلوقف حاشولا ءانث اضرعت تضرعت ءامهسلا ىفاي رئلااماذا

 بيغااو عولطلا دنعوءامملا طسوىف تن اكءاوس حاشولاءانث |هيشتاهنال هنعىنغتسي

 نم ةءطةكسهاي رثا |نا هيفوهل ىتسعمال ظافلالا وذهب لي وطةلاوضرعتلايلد وهتلاو

 نمدعطق ضرعت لوقي نأ دارأ امناو حاشولا ءانث ا ضرعتهلوقل ىنعمالف لصفملاحاشولا

 هلوقو علل هلمقتسيلف حاشولا انا

 لضفتملاةسلالارتسلاىدل + اهبايث مونل تضئدقو تعش

 رك ذففيلأتلا ىف ط رفو مظنلا ىف طلخن ىنيك هلبق ىتلا تايبالاو تيل اذهىلا ارظنا ش
 لسورابطع لع ءاناه سنا اك رك ذم سا رلاولاملاو ثقولارك ذواهيعتملا
 ناك افلضفلاوهودحاو بوث ىفىذلا لضفتملاو ادحاواب وثالااماثاهعزننماولا

 ةلوقو عيدبالو نسحب سدلو وش-رتسا|ئدل هلوقوارح ءؤومورك ذهمدقي نأ هليبس نم ْ

 لحم طع لايذأ انرثاىلع * انءارور تى ثمأ اهبيمقف
 لقنقعف افق ىذت بخ نطباني 5 ىتحناو ىلا ةداسأب زحا ايلف

 لاي ذأ رثالا ىلع رمت تناكو ولضهل هعم تماقىت ا |اهتدعاسم هيفرك ذل والا تيبلا

 رب الا ىلع باك 0 7 1 0 3

 . ج رعتم لمرفقلاو ضرالا نم نطب تمل او انعطق ىت# ان 0

 تايبالانعرفانتيبلا اذهو ضعن يف هضعت لجخا دلا لمرلا نمدقعنملا لقتسةعلاو
 هذهب ىفأو هيفبرغادقازهونيدلوملا مالك هي-ثد صب يبي وماما طي 6 "الم دما



 اهافشلو
 ,هباقةباصا يف نيذفانلا نيمهءلاك ابن عنا ةملكسلا ىنعم نا ىرتوهوالوذ ماطقاس

 لي وأتلا ىلع لونم نكسلو هبلق ىفنيتب راضاةناك عومدلاباةفرذو انكب المت حورجلا
 ' هنال لتخاو ىنءملادسف ىناثلا ىل عل اذاهنكلو ظفاملا ىف عقاولا لالا نملسىناثلا

 اهؤاكب نوكي ييكسفابحلهلك هيلفف ةبايصلا نمهسفن هب فصوام ل_عابعحم ناك نأ

 يف هبل صتءالولوالا تدبلل مالمريغث يبلانا اذهدعب لعاواحلهبلق ساي ىذلاوه
 هبييك رتف كلذ بجوي بدسالواهءاكب ىنمتقي مالك ىقبسي مل هنال هنع عا ةنم وهو ىنعملا

 .الواعيدب ناكوانبب ني رشع نمت دب هل سول مثلالتخا هيف هلبقامىل_ءمالكسلا اذه
 نياهتم هلك همظنو ضقانتم هلك هم لاك نا هلثم ىلع ىديال هنال برن سلف هيؤ بدع

 مدقتيهنالاقينا نكءالا #ثدبلا !اذهىلاهم الك نءقيسامن ا نيثنا ىفكامغاو
 نابوامبفعربدق تابالهرعش ف مدق اماونيمدقتملا نعالضف نب رخأتملا نما دحأ هيف
 ظفللاو ىنءملا ةهصىفارءاشتمو ةدوحلا ىفايسانةمهرعش نوكد ناان ركنا اغاو اهمهق طعم

 قوس ىاعنيبو طسوتم لس مالك نيب وركنتسمبيرغىشحو نيب فرصتي هناانلقو
 ناكولو همس ازيع هللا لافاذحلو عنشتسم ىض» نيبو ةنسسح ةمكح نيبو ىنعملاو ظفللا ف
 ظ هلوقواريثك افالتخا هيف او دجول هللا ريغ دنع نم

 لم ريغاهب وهف نم تعمم 1 اهوابماربالر دسخة ضو

 ىلتةمنورسي وص ارح ىلع + رشعملاوهأواسارحأ تزواحت
 قبس مل نكل وةنس> ةملك هذهواهتقرو امئافص فرد ةضوبك اهنأ كل ذب ىنعاولاقدقف

 امم كلذ سدل هنا لم ريغ هلوقب ىنءيو رئاس هييشتو برعلا ءاوذأ ىف ةرثا دىه لالا

 | الق شأجلا طبارهنأ ىلعهريغهلجعيدقو ابيع اتقسالا هلرركستي لبانايحأواليلق ىنغتي
 أ ىنلانالةدئافريبكد تببلا فسدلو اهتعتموابتن اصح ىفوخايبلا لعد اذا لمست
 | ثببلا اذهفهرب ركتفاهبهلاغتشاوةلزاغلا ىف هتلواطم نةضتدقهتاسرئاسف كج
 "فيعض ىاثلا تيبلاو اهتعتم نمرك ذ ىتلا :دايزلا الا هبيف سدل ىندملا ليلق كلذ لم

 | راهضمىف عقوو فضا ذهىلا هلةناذاف اورصأؤل لوقينأ دارأىلتقمنورسي ول هلوفو

 ظ هلوقو هلثم نم زرتحيز رتح ا نا ىتح نيب همظن ىلع لال ةخالاوةرو رضا
 || 2 2 لصفملا حاشولاءانث[ض رعت ٠ تضرءتءاسمءلا ىفاب رثلااماذا

 |١ لاقىيح ضرعتتالايرثلا اولاقو تضرعت ءاسمنل 'ىفاي رثل ماذا هلوق عوق هيلغركسن أدق
 | ريهز لاقاك كلذ ل عفت برعلاو ضرعتت اهن'الءازوللا دارأابمناو اي رثلا عم مهضع:

١ 
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 ىلجأف راسل ناو + للدتلا اذه تسب الوم الانا"

 لع في بلقلا ىرمأت امهم كناو + ىل: اق سبح نأ ىنم كرغأ

 نهئالي امعءاسنلا مالك لوقبي ناالث اقلعلو ةقرو ثنن اتوا دحةكا اكرهمف لوالا ثديت فا. '

 0 نعاولدعي لثنوثملا ىفدارعشلا دق كن الكل ذك س دلو لزغأو عفوأ عسيطلا نمن
 تضر عاذا كلنيبي ا ذهوهقف اوبالو هٌمالياللوالا نععطقنم ىناثلاعارصملاومطوق
 هلل دو بيب+لالالد ىلع برطي ل ازغتملاواهلل در كسني فدكو هسمدقت ىذلا تدبلا هعم
 اهب-نا نماجلدءامع رتغتال نأ اهليدس نم نأربخأ دق هنال هيا عءييعءذق ىناثلاتدبلاو ش

 اذهريغىنعملاناك ناو كلذ عم كل ذنوكب فيكو هلعف هت م, اه هبلق كلمتامغا و هلتقي.
 فالخاذ وف دادقل ارهظي نأدا رأ هنأ اوهورخا ايبهذم م هذامغا ؤهاع بيعىئذلا 1

 هحو ىف لخددقف ةيحالا ىلعءاكبل و بدلا نمتاسبالا نه مدقت امفهسفن نم رهظاام ٍْ

 لوب نا هل دسس ناك ىلءفي بلقلا ىرهأت هلوق مث مالك ىفالاسالاو ةضفانملا نمرتخآ
 هلوقو ة:سدحالو ةعقاوريسغ كلذ ف ةراعةسالاف ضوتبال ملقلا اذا ني صمأت ]

 ىلستكبايثنمىلابثئىكسف « ةقيلحخىتمكتءاسدقتنكناف
 لئقم لق راثعأ ف كيمهس + ىبرضتلالا كانيعتفرّداامو ا

 كيايثو ىلاعت هللا لوق لثمن دبلادارأو بوثلارك ذهنا هلي وأت فليق دق لوالاثدبلا إ

 ىنعملا كيك رّسدب وهو لصفنتو نيت لسنتورسفلل لئءاذه ٌةدييعوبألاقورهطف ٠١
 مك ل لق هعطق بجويو فذطسو هفسو طوقس هياهةصووهسغن ىلا ف اضااملكو هعيضو ٠

 هلصو نم ىمقتلاو هنأ رع سجوت ةقيلخ هلك سانا درومهدروب نو كا ذيهسفن ىلع

 ةراعتسالاو هلاصو نم كفنيالنأ ب جوي كلذف لئامثلا في رشقالخالاب ذهمهناو '
 نمدودعف ىناثلاتدبلا امأو ةبد رغتناك ناو براقتو عضاوت اهيف ىناثلا عارصملا ف ٠ ا

 موق نمارسكم ىأ اريوعمابلق ىسردفلالا تيكبامءانعهواهعث ادبوةديصقلانساحت ا
 دسنعهبشأوهوهنعدتلا ىضر ىمءالاهرك ذليوأت اذ - مهاعطق تناك اذارامعأ|ةمزن 1

 ىلعملاكيموسسب ىنعي واهماعروزملا مسقت ىتلا راشعالالثماذهوهريسغلافو مهرثكأ
 لئقمهلوق, ىتعد وعسجأ ىلقب تبهذ كن ادار اف ةثالث هلو بيق للاوءايصنأ ةعيسس هلو و 1

 ضقانتلا نماهيؤاا ةمدقتملا تايبالل قفاومريغو وف هب نعي امىلع هنأ لعت تنأولا 0
 اهركستسم ظفالا ىأر هنالهيلا عرف ىناثلا لب وأتلاب لاق نهنوكي نأ همشي مانيلا ْ
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 رك ذهنال هي بق مظنلا 3 جا وةةءاك_8-الاو نزولارب دةتريغهيف ةدئافال

 نمش اتاضيأ ينال ا عارصم فو ف ف لصفو داو ىبعم ىف لوقت ةيموت لاف ة لسع

 ىلعفاسنلا نولهي منال ىتةان لقب لو ىريعب ترةعلاق هنأ ةديبعو أر كس ذو نومالك
 ريعبل ارك ذىلا جاتداو ىثئالاورك لل ساريعبلا نالرظن ءيفوىوق أ اهناللبالاروكذ

 لاعملا كانج نءىنيدعبتالو ٠ همامزىنرأو ىريسا.طتاقف
 ليغم متانت ىذ نع اهتيهلاف + عضصسوت قرط دق ىلبح كإثذ

 ظ تارابع ن-ههن'اك فدرس# ظفلالو عسب دب ىتسعمهل سد) صستلا بدرق لوألا تيبلا

 مهذئعو انعموةب رعلا ل_هأ هيلع هباع تقرط دق ىلبح كثف هلوقو ةعدصلا ىف نيطغم ا

 نهدسفي هنأوءاستريز هنأ هريد قو تق رطدق ىلبح كلثم برذ مالكسلا يقتسن ىتح
 لاجرلا تاطو لزغل !نمدسعب أ ةءضرملاو ىلبحلا نال نعاضزو نولبح نعنويهلدو

 ىنيدعبت ال . ربد_ةةن'اللوالا تدبلا ىفهمدقىذلا ىنعملا عم مظتنم :ريغىلاثلا تديل و

 ةدسفم هنوكو لزاغتلاب نهدسفأو نمأرنعنوهعدخ أو ءاسنلا باغأ ىن اف كلسفن ندع

 هفثهمل هب فافذهسالاوو رد بول لإ هاب |نهداعبا رتو نو]صوهل بج وبال نحل

 ىئكت تس ام شءفلا نمهيفو دص اف بكى م لك هروكرو ش> اف لدم لك هلو دو

 هلوقوهرك ذنمف:ًابوهلثمنممب ركللا
 لوي ملأ وقش ىتدتو ىشب + هلتفرصنا اهفلخ نم ىكباماذا

 ] لال ةفلحّتل آو "ىلع + ترذعت ىثكلارهظىلءاموبو

 ذاك ف يكه_:ةيشعل هرك دا ةدئاف ىأو ىذه لا ىف ةباهنو شعفلا ىف ةياغلوالاتدنلاف

 نملك ىلا هضغبيل اذه ع َنادراوملاهذهدريوبهاملاهذهبهذيو ئابقلا هذه بكري
 سل متايذاك ناك ولفيكا بق ناكل قدسصولوذو تقملا هلم وبو هم الأكع مجد

 طراارك ذ نم لبق ىذلا تيبل اب لصةمثدبلا اذهو نسح ىنعمالو عسي دب ظفل ثيبلا
 درسع:توتددشت دامناوهنم مكة يامون وهلوقوهو ىلاثل ا!ثديل اامافلوحمدلو احل ىلا

 هيلع تعنمت تبيح نأانل هرك نود انالهتسنلا«ىدرمالكو ف هنيلع تفلحو هيلع

 اوذيام لزغتلا ىف سنا اذ-ه نم نيث ذم رعى دك تنأ وهقصيو هوس عضومباموب |

 قسإلو بالا هنو وسفنلاهركنةست 0 0



 (م)» ظ
 نمهوا عسبذيلاو نساحملا نم لا ىفاثلاتيبلاوه-:مبعأونتمأوتيبلا اذه
 لاقو بي رغعضوم مساب هلي ومت كعري الو عورب ىنعمالو قوري ظفلدل سدلو ىنعملا

 لمضمااهلحرنمابتابف +: ىتيطمىراذعاترقع موو ئ
 لتفملاس قمدلابادهكمصشو + اهمحب نيمتريىراذعلالظف | ٠0٠

 هلوق ءاب دالا ضءز لاق لج ةزادب مويهلوق ىلع دري وأ ىتيطمت رقع موب ركذاهريدقت .
 نم مالكا نوكيالنايدارأ امغناو نط هتفانهرحن نمهبايش فههغسنمساابعا
 هرك ذىذلا اذهوهلامثالممالكلا نوكي نأدارأولوالا نعاعطةنمعارصملا اذه '

 اذهىف سلوهلحر ىراذعلا لمت نمبهتتن هنأهرهاظو ل والا نم عطقنموهوديعب
 هةلج نوهضعب ناو هل- رنلج نهناهب ىنعي ناك ناو جم» نط ةقانل ار ىفالو ربك مت ْ

 ىاضإ و هيلع لديالمااكلا نكس ابحي نوكي ناهبشياليلق اذف هلحربهسفن نعربعف ١
 عم هتمالس نمرثك أ عيدب ىنعمالو بي رغعوش هيف نكي بيعلا نمتدبلا لسولوهنع
 حضوملا اذهىلاو اننامز لهأ نمي رخأتملا عسبط هئلكامثم وهمأب زاقتوهانعملق

 امهلم هييشتلا نودسعي وانس هنودعيف ىفاثلاتدبل اامأو ثار م الكو عئار تدب هلرمب 1

 هيبشنرك ذواهمصق فصودهنأ لء؛الف مصل اركسنو معلا فرع هنأ كلذو ْئِت هيفواعق و
 ءاطعا نعزمعو ةءنصلا ف صقناذ_هو رخ الاهيدشت نعزعو ع ةاوئئباهدأ
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 ظ فاضأ نم معطا ىذلا هماسهط فضو هنأ وهو ىنءملاةهج نمرخآ ئش هيفو هة> مالكسلا ا
 مهسرقلاا اوابيع هنوريالز كلذب رذكفت ب رعلانا لاقي دقو باعي دة | ذهوةدوهلاب ا

 ىلع ىرديو ةسءاعلل عسقي عوف سةهدلاب مصشلا هيبشت م أو امينشابيع اذه نوربنبذلا ا

 اميهعمت ناوهورخآ ئيثهيفوةيفاقلل لتفملا دازا_ فاو «يلا ىتبسدق ئثب يلف مهتسلأ ٠١
 مالك-لادروأن وكي نأالا فايضالا معطأ اب: ريجتلا غاس ناومومنذم بابحالا معطأ
 هلوقوحازملا ونوجلادروم 1

 ىلج هكناتاليولاكلتلاقف « ةزينعردخترد+لاتلخدموبو 200
 لزنافسيقلا أسهار ىريعي ترقع + اعمانب طيبغلا لامدقو لوقت ” ٠
 هلةسالمالو اهريغهيفندئافال نزولا ةماقالدري رك: ةزينعردسخردتلا تلخدهلوق

 ىلجم كنا تالي ولا كل تلافقتيبلا ذهن مريسخالا عارسمملا ف هلوقو فذورالو
 دعب هرب ركستوا ذهريغهيف سيلو هرعشىلا هتوج ىلع هلقنهاسنلا مالك نم ثنوثم مالكا

 ىلج ص كناتالي ولا كا تلاقف هلوق دعب يدوحلا بتق ىتعي طيرغلا لامدقو لوغت كلذ ١
 ْ سس للا يلا

| 
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 لاقمامواطفو

 لمدتو ىسأ كال مثال نوأوقب مو.طم ىلع ىسدص !هبافوقو
 لوم نمسرادم.ءرد:علهذ * ةقار سوه ةريعئاف ناو

 قاهتمام_مهلوالا ثددلاو نءاوالاك د انةلالو عمدي عماش أن تسلا ف سدأ

 ىف فوقو لاحافقوأ م_رمطم ىلع ارم ى_هص فوقوأغف لاق هناك ه كءئافق هلو

 لاد_:ءانعبو رخو فاك :كلذ ىف-ذ طفالاىفمدسق: ناو ىلا فرأت ماهب هلوقو
 اهفايفاك امفاشةداقتعاىف عهدلا ل .ء«+دقهناة هج نمىل:ةئىنالا تدءلاو مااكلا

 .مالكلا نس نأدارأولو موسرلا دنع لور« مو ىرخأ ل.س تلاع ىل اكل ذل هد هتساح
 . مد راادنع له لئاس مث نرخا نم هرامندت ثمل ةشال عمدلا نا ىلع لدي نأ بول

 هلوقو ىزخأ ها ح نم
 لأم بانرلا مآ اهتزاحو « اهل.ق ثربولامأ نمكبأدك

 لفنرقلاابرب ”تءاصامصلا رن * ام ف عوض: اتماقاذا

 ١ نوكسب رهو ةميجكل ذعمهل سلة دياغلا ل لق لو الا تدمل انأىف ك ء0تنأ

 ١ هنقفلكتلا خوف ىلا |١تدملاامأو ىتهملا عوزن«ناكناو اظذالاعونصممالكلا

 . .امافلاح لكل عاميطام_مبنادافأدو<نادارأولو اممم كسلا عوضت ت:اةماقاذاهلوق
 ا كلذ هش كسااباهفرع هش نادعب هنال ارخآ لاش همق مشرع رصقت كلذ ف طقف مامقلا لاحق
 1 .هلوقو صق: كلارك ذدعب كلذرك ذو لفنرقلاانرم

 000 لم مد ليىتسح رخل ىلع ع ةرايص ىنمنيعلاع ومد تضافذ

 ش ل لج ةرادب أموت اىسالو 95 متاص نوم كل مود برالأ

 014 | ددنع ةفع ا ةناعت سا ىنمهلوش هدناعم_سا م مك نا نيدعلا عومدتضاغف هلوو

 ١ قدر وق نال اوسشدر أ ىلع هلوقو ع..دبالو حلم رسْعو وهو ةعتضلاق

 ١ عمدلاركذةداعا ل مدل , ىت- هلوق مث نسحو شح سدلو هيلع ديو هنع تن ىلع

 ا هاك ل هيملا نزولا مانا اة-اف ىله تأ ىبد>لوقد نا هدفك. تاكورخ آر اوُسح

 ا . عدبأ ناكولو رع ريمه هنو ةئم طد ١ رف : هإ-<2 لد ؛ى> عمدلا ةضافاف ط رد لق هنأو رب

 ا . نزولا ةماقا هض رق نوكم نأ همسشم : ومهصار عو مومن اغم ىمد لد كل لوي ناكل

 3 ”ضرالا ىلعد عاقلاو فقاولان مرطقاعاو ىلثا لبي ن ادهم عمدلا ناف ة.فاقلاو

 لاي أوهام ىزر زيا رهت ف دضتنأو رطق الهو هتفلف هب ناو يذلا لخوأ
 «٠ اذه
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 ءاركذ دو تيقاىز اكتم وتس ماكان كاسر ا ا

 قرب وهناكبل كس نا ىلءاذه ل-هىف راه شالا بلاط همة انتو ل لاا ىذتقنالا
 لاعرعأ ه2. ءؤرل قءسعو هقي اص بعدما ىلع كس نااماف هلام نش هيدا

 هو نم ىتءملاد_سو ومالكدلا مصاةئاعاضنأ هءاكن : 3ه-ةوقؤد واطأاناكناف ّْ

 د.ةءالامويتيملا ىف مث همدم - ى هعملح اول اىلاهريغوعدب نإ ف فلا نما ارخآ ْ

 صوتو ل_هو-و لو دلا نم نكحامالاهمذ_هة_ع«و عضا اولاوذ-هزك ذنم

 اذ_هواذ_هضعف رعتلاىرك ذي ناهعفك ناكدقو ىوللاطةسوةار-ةلاو
 نمىوعكالارك ذاهذم رافع ل هلوق نامت ىعدا نهأب رض نأكد- ةءملاذا ل وطتلا

 نهنو)» :نأ' اهوا -رث_نالاف واذ هتده اثم ىلع نز ندف قانا هن 5 ٍْ

 ةدشودهءةد>الاموسرلا*اةعودب نسال_5 دولا قداسص ناكن اهنال وأ هب واسس# '

 لاق.ف هيلع باعد »نا ةيثةدئافلا هل هدافأ هنارك ذل ىءدالاعزفاغاودسحو :

 2 ذو ا اذ ا همام .-لزاس: :م مر فءنمل هنااةقر سعب نال ةدئاف أ

 رخل لخ ةملكملا هذ -هىف مث لاما نم هراصتنارهصاخض نكلو رك ذي هنانكمام
 هناةدبع ورك ذ #4 لوعم نهشراد مر دنع لهق 5 لاقنأبثد .1!بةءدزال

 ريش .زلاقاكمسف بذاك اف ع خر 0

 مذلاَو حاورالا اهريغعو ىلب ف مدقلاا وعن ىلارابدلابفق 1
 ى> ه ضع تهذةناىناسم لانو هلكمرثأ س مطب هنا لالا تنم ءاايدارأهريسغملاقو 1

 لاقاذاف ديس سردو اق اما 0 هى سداو نام الاك-لا ضق انّءال 1

 عدول ب رقأ :ديمعىأر اذ: ةعاو ةلادعال ضقائتووفافعد ةلاقمم اهعسر فعمل 1

 برةأ لاخلا ىلاو وفري_هز هلاقام ىلع كاردتسال اذروهلوقلا اذ_هدرن]نككجاو |
 ليوا: قامل_ءقف.فستهنكلواهه اللوق. نادي ناكازتك“ال هوقو |
 ”للعهتاددقرعشلاةرو صضو ثدنأتلا نو دربك ْذَملا ىلوالاو خ رلا هم ىناهنال ثدنأت 0

 لزنا اركذ هناله_ه«ر فعل لوة.ناىلوالان اك اهعمرف هس ل هلوقوفسعتلا اذه
 هنأل للا كلذف اهدي عدفاو ل ازنملا يلا ن نك :امالاو عاقملامذ-هىلاكلذّدر ناكناف ظ

 دارأ ناو نزاغاب زها هناقعل ةسيدم .- هإزن ىذلالزنااةةصدر راسا ا

 ا ركحزوركل انهو .هلكا اذ_هنم ملسولو لاغخأضب [كالذف ثنأ ىحراذلا ازتمان. ظ

 امباعل يلب نشيل ندمت الاتئادز ل فمع نأ قتاشن او نا : 1 ١
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 نم كاذب لهتيامملا رماد فوقولاو راب دارك د نمار مست ”ااروهأرعثأاقراع
 ةرعشق د ىذلا جيلملاو هثدب-أ ىذلا هسشتلاوه ءدمأ ىذلام. تةسأا

 هسمالكتح اسييلا مقلي ىت-!اهوحولاو هلوق 4 قداطتىذلارن كلا قرصا 1 و

 سوت ءةرومأو ذم بامدأو ة ةفروةناةهووقعو هسال سو ع.ءطو ةءانصنم

 هرعشملا مهراع أ نوهضن 9 انال_فوانالف هم نونزاونالوأءايدالا ىرتدقو حدو

 2 اىرو كل :ديرودأو 3 42+ .اهلءاشأ ىف هن و هانيقأ ند هرعشناوت زاواعر وح

 مج ديأنبهزورب و مرياع همّدقت عضوماو رقوأ هند وم مخاب اووسوأ هءلعم هول ضو

 اهرئاطنابجارز ردوا: ءأاملااوفاضأ ثامعب_سلا ىف هتدي-هقاوراتخااسأو

 هتضراعمىلا 1 قوتشنتءارعشلا سفنأ ىرتن اسهل ذه ءهالنالغل نولوقي مهارن مث

 بايسأ ىقهءلعتمّدقتو ةريمكا ا.شأقههجو فت ريغاع رو هتنقب رطقهواستو

 د. تنأافو رعفاشسشو ار ومعارمأ ناكءر ع نساعدادسعت ىلا اًواحاذاو ةمد
 | مدا عراب ءل|كلذل_ةهدهاشتو هريغرعش ىف هنه نس -أوأ عددسلا كلذ نم

  مالكتلاةنادر عج نم ممم نسامم ا ةرزا. ىلا اول خ وق ف مكن م“ دغاىلارطاتوداوس

 - م« ناتح هته نيدحت ىلاهانعم ىقةباصالاو 4 , وذ ع ىلا هتنات ةمو ةّيسالسملا

 " هسلانوم رب ىذْلا س 14 2 |نال ضءن قه #لء مدت ضءن ىف 4 سنعرص# نإ نم

 ١ زوفيو م مد هب بعض لكشف لاسع هيف د اللام هلع نودراو: :ىذلا ضرغلاو

  ايرانق يراقتتدق 9و انميات نياستتو انوافت ماهسسلات واف” دق مث حد هبه

 ١" زيق“سنجنارقلاوظاو ف ةرماق.رتمهاسو عئاتسلا قمهتاك تا لع

 ” ليصفلا اذ هى هلوقت املم أف هنأ شمظع فرست ناتثثازانص رامى ولسا

 1 | كادوا قتلا ىل_ع هراوسعن مثال نن ءتامو هراعادو+أ ق سدقلا ئيرعال

 ظ هلوق

 لموذ لو دلانتن ىوالا طقس 95 للا

 ا لاع#و ى 03 هانت انك هه اهعمرفع لثارسقللاف 3 وو

 . هنالعيدبلا نماخه نولو#ءرعشلانساسعمت ةذر -ءملانو ءذدن و هل نومك: .ننذلا

 اوفو تييف صن فل زن إو بدمحماود_هعلاركذو كمتساو بو فةوةساو ف قو

 ١ هلينرأنمأت تناكنا نسال عض اوم نءانباهذ كل عقبالمل اذداضاغاوكلذ
 ا ..اعناصيمدتقتالو ! ارعاش هنادمم ىق قدس دق ئثنيتيدلا ف سدل هنا عت تنأهللا

 1 0 قو
١ 



 ع(ءعولع

 تئائلارودصىللاوعاارودص « اورسك عو رلاهسااماذا ضان“
 مهضعيلوق مالكا اذه ىداو نهواعب جانسحأف ظ

 رفسغملاماقمهنماهعقبو + هرب و هوحو فومسلا ىنأد

 رقع نادم نكر تمدهف ءانقلاا.ثاريطصافرطاللوقيو ا

 جحاطنلا نيزك ىنأ لوق ودو جودفملا فوة ياك || نافمادنتسااوعقي وهلوق وفىفو

 حافوهحوبانةلارودصو « .ىح هجور ىد كلل ىقلَس

 راهز نبصعك لو ن نمذوخأم هلك اذهو ٠

 لءامتتوااضاء.> نع مهامو 5 مهرو ف ىفالا نعطلا عقبال ظ 1

 ناحل ا |

 امدلارطقتانمادقأ ىلعنكسلو .«  اينمواكى دن ناقعالا ىلعان-سلو
 رئاسو رعشلا دقن قسانلا نا لع امث هعوتساف لاله فأب اكن مهل ة:تدرأاماذه
 ص رخلءالعلا نء«روثنملاوموظنملاةاو روتاّك!اوءار ءشلا لالا فصلا ناغنص مالكبلا

 تفر رسل 4 كلل ةفلاذملا هءف نممتو هعقر ظاماودقتت ااا ءالؤهو بردأتلاو ملعتلا '

 2 ىناعلاىأطلاو لوط“ لاو وسلا ديقعتلا يونك مالك !اىفاسنالاع وذلا ا

 هيلعابمت هنفاسام كافكو كلذ لك اشدامىلاهريخىفماةعهقثال ظافلأ ل امعتساو
 نع ال ىذلا بطل اروضقلا نءاوفرعال ةلزنملا كل: تتسلءاشأ او اسناسكرو '

 تاس اىف اوملكت نيذلاءالعلا كئلوأ ىناثلافنصلا قالطالا ل ءلاتسالاهعم
 ههنا ثنحءالؤهو تافنسمكاذلاوءضو وةغالملا ةه-ن ءرماقب «ريفلاتا لانا ا

 ىال نم مالكو هو ىفنوأ ار هظ قدوأ لجسد .ءلك نم*ئ رملام الكتل نينا اونرق ٌ

 نم مالكم لس داك : ال نأم ءسنلاووهسلا عضومم ه نيذلا سانلا مالك مب و ةءف اخ هلع 1

 قرثؤب نأ نكعئث :نءاوضاغتالناو شيتفتلاو تضاف اوغلاسي نام-همزل قاعتم
 نيفنصملادحأ لاقأج وأ كلذ نم كل درومانأ اهو نعاطملا نه هثءاربو مالاكسلا ةمالس 1

 ناك امفيكرعثااةجردطوةسةناناىلالو#لا ن هىبوتناث يح ضرتغلاكلذىق ١
 مزلكلا نم هانعذام ىلا ن" الاعجرتف ةغالسبلا نم زر زسعلا باعد !اةدحردزع
 4 اونأ توافت كلل نيل عا واايد واهتدوح ىلءىفتلاراعشال | ىلع 1

 ةدو- ىلا التنأو ةعاربلا عص اوه ىلع 90 دو ةعالما أ مداومديعادت و باطل

 قعدي ادق هنالعتو هة:-اصق قف فووةثالو هتءارب فب اترت الو سقلاىرعا 8 ا
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 ] ىرتملا لاقو
 ناهتكلا نطاوعةفوغشم : + ىغولامونموحامرأ ىرت موق

 بركيدعمنب ورع لوةوهو هلصأ نءرصقف
 ناغضالا عماسدم نه: ؛ءاطلاو 5 فاهرم ضدنأ لكب نسب راضلاو

 هاد ءالا نونعاطب اغا منال نامتك.لا نااو م هلوق نمدوبأ نا الا عمامت هاو

 اضدأ ىرتدبأالاقو دارملا كاذفنغذلاعضوم ىف نءطلاعقواذاف مهمماغضا لأ نم

 لذتملا :!تلزياجحئاولف 5 اهلءن عنو تعنمةداغ نم

 نءهش ,قرضقف أهولذب وأ ىأ تاذيكلذكو اهلهأاهعنمىأل وهنا لعف ةغم تلا مم

 ه.ذ ىنءملارو هظو» راصتخاللذعملانبدعدلاد.ءلوق

 انوا و ايانتناو لع 4»* هرم همر

 اعو:هاعون# تقلع #* ىننا هيد ان

 00 و ه:هذوع الاون" الادارعاشلا قفدءدقو ان نس>ريغو

 ةنيذأنبالوقك ةزامعلا
 ّْ نيبزتاهنتيز « ايثاداوثاعاقاك

 ّْ سارن ىأ لوقو
 ا ١ اواعىذلابىدنعكيلع »* .اودعلو اوذثأ منا كح

| ْ 
ْ 

 انفك أعل بللاو كلا! هياع ف 2 قار-ءالوقك ةداحالا ىفاةفتااعرو

 1 ىرتحلا لوقو
 ا اعوضت نيح كسملان م سف 3 جدلا ىف لحرتلا ناسك نلواحو

 اًضألاقو ١ 1

 ١ انقر اهماع ىلا سرحو د ا.شاوامبريمعلا ناك_ف

 ] هلوقب ىثملاامهجازو
 ءاكذىهو ل.الاىفاهريسو م .اهكتهْك ىو ةخاملاقاق

 "7 ىرعلاقو ةيبازلالغسأ ى طقس هتكلو ىناثلا هترب ىف قرت اللعفاك نيثيش عيش
 2١  اهرودضرودصلاىفامدق قداتو « ربد«نعظان-امر | ىلع مارح

 م د 50 هماحم « ىغولاف ىل-حخزامما ةلسسم

 3 ( ماو أ لاقو



 *«(5ال)# 0

 اغتال ردنلاماقمتماقو « علاطردبلاوردلاءوطبترضأ ١
 هلو ساف بص لو تا ترمضأ هلوق ىفىنارعالا ىلع :راصصلاداز لال_هورأ لاق
 ظ قارولادو «لوقمومضعب معمو ىنارعالا لوق عقو من سلا نهاءقاو ترم

 ركشلا تح امواث مه ىلع « ةمنلاة من ىركثناكاذا
 روعلالصتاومايالاتلاطناو « هلضفبالاركشلاغولب فيك

 رحأ ه.قعأءارضلاب سهناو * هرورس مءءارعدلاب سماذا «#00 1

 رضلا و ريلاو ماهوالا اهب قضت يي ةمدعت ه:فهلالإ ام-مثهامو 7

 . ءناولاقف
 ادج نم ثلاباددعاه صم #* مدوذهللانا هللد-#ا #َ :

 ْ ىدمهنش ركشالا ف نوكي ركش #» هأ ىلع ه.ؤ ل عه ىركحش

 ىولعلاا.طاءط نبا ىلا قف هنسامئرع ا لك ةعق ههجو هللا مرك ىلع
 هنو:سحام سانلا لك ةمقف 95 ىتع#ب ىلاغأ ىتءدىئالاسف 3

 سانلا لك هلوق ناف ذشأل وال اةءاساو لك«اسأف (هلع :رما لك ةجقك) وخلافو.
 '/ َث رعلاقوئرعالك امفوة لك( سدأ

 قانعال ادااوندياك « ىرمثم ضيبأب هل توزد 0
 ل وع ثدح ماسّوب أ.لعأ ىءاسأف

 نطوشىلا اقام نهناب + ةلهاح نا ىت>توااىلاّح
 هلوق قدذحخأ ى ركفأ| ندحأ

 بئام-ءاقلمأ داعأءاقل « ىغولا دبش نم لا ىت- عرس" ْ

 ظ ظ ةمرلاوذ ىلاقو
 دحاونيءلا قص دملاو ةعبراب « هبئءرذاسورعلاب ايا ليلو + ٠

 دحام ض.بأو ىلمد :رع»أو #2 مراص ضسأو ىناد_ةيحأ 1

 هلوذ قماستو أهل أ قءاس (َ ظ

 نر-هىفٌنرةءادبأ ةثالث »* اعم ماقتل ىلدللاو سدعلاودسملا 0|

 .داجأو ةيبق تاراءءاهلكن رق ىف نرقبهلوقوادبأ ةئالث هلوق واعممامتلا ل ءالاو هلوقف ١

 كد هلو ىفةداحالا ضع عاتالا ىرثلا ١
 ش ديملاو جدلاو سعلاعدار م ىلاف ىاوسالا“ ايلطا - 11
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 ر-عد_نأ ال هناىوربراماو * ادراون ق.ة2 ىفو اهتاسلا ىلع تفاون لاح رلوةء

 همس (انئاريخر اد اآدغ طثث) هلوقاهرثع هللا ىذر سابعلا نب هللادمع ةعمبز ىنأ نبا

 نآىئشاذكة لاق تاقاذكهرعلاةف (دعب أ دغدع راذللو) لاقف تدبلا ميه

 دكني عاقرلانيىد- ءوهزمسغوأ ماده سا ةرمارض» قدزرفااواربرح ناو لامي

 ىقهلوقىلا)_صوالف ى« اهدات ماها هوترأي دا قرع 5 ا ولا هندمصق

 نعلغ-ثكلال ضرع 5 ه-ةورةربا نأ 539 َنَءأ حرت 4 اهءاوةلازس "1

 ىللاقال_ثة بات اك لاق لوف, ءارئاذ ار هلا لاقف عامتسالا

 داثناللىدعداءانلف 8 اهدادمةاودلا نم باصأ 5 » لوق.هناقدزر-غلا

 اد-غتدس>ام قوذ هكاردا لع قدزرفلاتد_ب>دقارب وس لافا ذكه تدبلا َمَأو

 اهزاعانءاهرودصةئت ىتااة.؟اراعشالا ىفاهسساربثك عدو كلذ لثمو هرعش ىلبع

 ةئفح نا كرخافأ ناسغكلم ىل-ءو] ضف لاقف نامعنلا ىدي نسب ةغبأ |!بطعو

 هثبع نم عمسأ كراسلو ههجو نم نسحأ كل اذقل و هغو نم روع كاسم“ التالت او
 كدءولو هرهد نم فرشأكهوءلو هذ هءلوح ع نمريك أ[كسفنلو هموق نمربأ أ كد.علو

 اهسأ لركغلو هرب ريش ن اكسل ةذ-ج نمر رضأ كلز هو هدفر نمزحنأ

 ههحو نهنس> أ كلاذقلو ةخانلالوق ءارمشلاذخأف ها 00 ربخ كمالو هريش نب

 لذءملانيدمدلا درء للاقو # كانت لن » ساو لاق

 ىلع دقو ءامتلا نأ » َّق ريالا تارا

 ىلديد_ةوءاعملاق وأ قسعثلانرقتأرو

1 | 

 ّ هوك الأ امهيمدشى :رأو 5 6ك هو كازتومش

 1 ىلوناذا تما انفو «ي ادي اذا سس لا هدو

 ندع |ةخرانلاةرامعف اذكرو اذك ملاح افق لجرال لاقي نأ نساللال-هورأ لاق
 تاغالث بيد ر زذملاناكو لالا ةلظاهاناو ىنةعج ىنار ءا لوق بهو نب نسملأ عمسو
 آر ١ لاو هيظ :هرأ

 3500 الوفثالاردبلاعم عممزأالف م« ءامءاتتسردبلاىفارأ
 1 ابد ىل ن كاز دل 4 تناكف اهتلس ك شد 3

 از رداع ءلاناكو ىأ ارعالا لوق هتافد قف ةراسعلاهوسورب ركتلاوةلاطالابءاسأف

 1 ىرتأ |للاقو



 *(6ه)* ْ'

 صن ءطدعو هذ ضع هضدلل فلآ 0 دحو موخلا 0 ْ

 مب من 71
 دءاقد> وةسانلكق د محق مزعب ودع ريغ

 ةيهاتعلاور أ لاقو !ج

 هنماكهراكسملا ىط هلل 9 اهركش لقتسأ الة منك ْ

 هلوقب ماسقوأ هعبتف ْ

 . مدان جلا عاف قنا هنو * تمظءناوىولن ءلار هللا عني لق

 ماسقوبألاقو لجأ ةب هاّدعلا ىلا لوقفداز ناو هنك-ل

 ماطالارعب اريسغل ىفءاح هم خخ -ااخئى ريل فك امعفار

 هنعةرابعلا نسحأو هصخوأذ ى رتسمأ | هذمنأ

 0 مأدعوأموهه+ وأت د سوءءنمىق رعب سدادعو و 1

 ىرءلاقو
 هرازا بدلسلاو اوكي دناعاشمل ن4 ةنعطا ةهىنا نب تق ردو

 لاقو ىرتسلا هذ خأف يور ادي دشلا مدلادناعل ١

 اوءلس لم -مناكفو ردح د موماع ءامدألا تق رم ماس

 ٠ راعشالا:ءارقد نع هللاثمأر امتعا ىلءابنمردقلا اذه كافكو وس ةرمن ا ىلع
 ر-اماو#اد راوث نم د نكي كلذ نفسه #خالا ع 1 كاهو ارمؤدت سم تاك ى ئه

 _ ةرط لو

 دادقو ىسأ كابتال نواو#» د م-ريطم ىلع ىمصا با فوقو ش

 ةفاقلاريمغتن سلا :رمالوق نماذعخأ
 لمدتو ىم «أكإ مال نولوق» د م-ومطم ىلع ىسصضا| مباقوقو 1

 قدر درغل الوق

 اه راك |« زامعأ لو و5 راد * اهراغصع ىبحت نا ميرو رن ا 51 ْ

 ثدعل|لوق «.م ٠

 اهعدق اهياكايعأد_ةوري « اهثيدح *ىصنا اديلك واعر
 ناهقفتين ديما ||! ندع لسد قوءالعلانب 0 رعوأ ل وق ودطاوذادراق ف

 ك س 6 3 /
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 ! ريرح لوق نءاذ أ
 اياضغمهلكس انلاثدسو موب ىلع تضغاذا

 ةاييعنبا لاقو
 رارطضاه لك اىلااعد » ترم دلك الاتنكام

 : لالا ل وق نمهذخأ
 ديس. نورفط وأد ء.بىلا «ي هكافل لودوس موق. ناو

 سايعلان ب مهاربا لاقو
 للا اهئعرصا 5# *« دب كعسس نب لضفل

 ل-->اللامٌثوطسو 1 0 ارئط_سف

 0 :رهاظو * ىدال أرئاطاب و

 ىورلانبالأ و
 الدره توك اموت“ نملاو »ب لم ةداصد نبي تدهضأ

 الم.قتلا اه روظولاوذلا لذي 5 انهئطب دوعن ادب لا لاذ

 .راشيللاقو اندر نفي بج أاهرهاظو اوتطان ميهارب الوقن أو

 ريداسقملاا مذ هل-سرو « هنادحاب 1

 ريخأت هاذ نعال سل 5 اهماكح أ لفات ن هو دج

 حدملا ف لوقب ثمح ىيورلا نبا هعبتذ

 ده-ثباغذإو اهفدراثآو « لزءعناوعلا برحانعلظ
 درعم هنع يسالارط سان || ىلع 5 هكح ككاو رادقلا بهفحاك

 ماسقوبأ لاقو ةوالاوءامرثك اراشي لوق نأ الا لاله لاق
 . عمطم سانلارثا سقف هاكجلو «ي 'ةمه كدحو ك.ف كاحرتدجو

 هريصتخإو ىرتسلا لأ لالهو أ لاق

 0 م 6 0 0 0

 5 0 رثاعم نعوزأت -حاو

 ا 0 7 . سواسو ىنامالاو رهدّرمدقو »ب اهثيدحىنامالا هللا قّد_صدي



 0-0 ظ
 هيدأ ماو هنراتع ةسالسىف ماتو أن س-أ ناس> ا ىأو هتقوءافلخه-_هذو ع.شنلاىف ْ

 ٌ ْ ؛ نونّلالوق راشا معو

 نيا:فك الاباهوزغاذا « ةنار زيخاصع ىلولاسغاالأ
 تاقام ل ثلافالأ نسح | انا غو أدب رن ما هءاهلعح ول هللاو لاف ا

 نانحئارع اهكيد--ناك 3 دسءمنم عءادملاءارو-و

 نارزنحن نماهماظع ناك « تاثةاسمتهصس» تداقاذا

 راشد لاقالواهماظع هلو س .اذا| نوجهتساو ا

 جهال كتافلاتاببطلابزافو . « . هتحاخ رفاش ل سانلا بقارنم ظ
 لاقفرسالا م

 رود اةذاللب راو .. افشانسانلا فار نع
 عامتالا نس ن مو هّلمل» ناكو ىنسةلءافلانبا بهذلاق تيملااذهراشب مابا
 نم*ىسللو هعنقنام اولا نم نسل ناكاذا ىلودلا ضانعلا نب هارب الوق

 هيف عتا ةبهر قل ءىمااذاقناو ةيغر ناسحالا ىف نسل ادادزا هديه ايي اقفل ْ
 كئاو حام هسموف رومأدت مش نأ ىلاولا ىلع ب < لوقت ُثدح هبه مقام يلع ١

 نافءازسريغب امهتماددحاو كلرتمال مث ءىسموءاسأ الو ند ناضا هل ءاع ىذا ى- ْ
 موضعي لاقو لمعلا عاضورمألا دسفن او ىلا رتحاو نسحملانواتكالذ لرت

 هنالو-ه اهنأبر_ةدداسمب #* هناطاس نع جالا لتافأأ ْ

 هنالعو لإ تدت> اوفصلاىف 5 هءازاتفقواذالوقأ اذا ْ
 فتدصت لاقو

 تئاقحلاة لع ثذثأ اودكسولو 8 هلهأت نأ ىذلاناون :افاو-اعف 1
 0 11ش لدما لاوع الا فابن قل ةرهاظلا ار اطعلا كل !ءتنثأاو:كبواو ىأ
 ىلع كرثأ قطنل كرك ش نع نال ك_مأول كلذلاعامتا تكن مسنك.ف لاوقأل
 لاقو هد_ةاود ىلعتؤو كراث [ىنيذك* ال كناسحاتد_تولو رخآكعضوم فو
 ساونوبأ

 دشاحماساحلالافةسادنع يب .ىدهلامامانوراسحلالوق
 د اولاب لضفلا لدم تبل 5 ةردهنم كام امىدهتنأ 1 _

 .يدحاو ف ملاسملا عسا . * ركن ةسبهللا لسع سول... ْ
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 ' ئنامأ م-ولكس انلاريسو «٠ ىتحن ثنأو نينفلث مالع

 ٠ او دلارب دلاورب هجوتلا نمي ىب ريت هفاصرلا ىدرتىبم
 ىلوق ف هع و

 مارح لاحرلا ىلءنهروهطف م« ادهم نغلب اسشب ىطملااذاو

 « مامؤوةرحانيلعاهلف ا« ىمحلائلطو نعريخ نمار ق
 ثتاقو

 ش نما ىدنع تيؤمأدقإ 2 ىسبت ةغايذا ىبسقانل لوقأ

 نينؤلا ميلي قرشاتلقالو « الح نايرغال كلءجأ لف .

 نيضولاو ةلاحرلا قالعاو 75 ايالولاو ةمزالا له تم

 موا. نابصتسا نم تفر عال ةناعماريف شيل ةعد تملا. فرتسع اد قدارت تنأف
 لتس و ءاعهللا ىلص ىتعملا اذه فرشدقواوداحأ و او:سحأ اذا لمدتسلا كل

 ىحسوازتي زعام سكن اهرحأ نا ينتغلب ناترذنو ةسفأ هذه ىلع توف ثلاق رمال
 رثكسا نأ وهاك -.ذ ع ةوف ماةىأركذ ىرغ ةءاسج ىئامؤتا سا اح ناك المعد نأ
 نهام]-ج رلاقفاهد أنف ىفاسعم عستتي هنا ىلاقو ةءانص ىف نيكرتشاا نيرصاعتملا

 تاقلاقف هللا 31 ازغأ لاذ

 قجال ىنمركشلاو -رب وهلا 5 عفاشىلا ىدبسأ أرماناو

 قاذضوفواههؤركم منع كنون 5 هنا ناو 2 ىق ركيش اف فش

 كارا ك_ةك ت غلاب »* تنحذا 117+ نقض عوف مه لاو

 5 هلو برم هيد ن نيس يي .ةلو #* هباطعوأ_> كد دو نيد تع قاف

 ١ , كامن ه اهناكف ههاح م / ةنينصكنلا عسا رمااذاو
 ف نا نال- رالاقف ةف هللا كف ترذك ل .عدولاقفهللاو نس-أ لجرلا ل اقف

 5 كيل الو اراضف ذاع [ دفا كا: :مهل نأ ناو تنس[ ابا هتعتف جلا اذهل

 ش لب ءدءاساةداسأ ى أف ابدأ كدفراذم لثميفهللا كاديهر ظاف ماقو لعد بضخغف

 ' ىلءافو ناتنمعبيفش يدسأ ن !ولاحىأ ىلع بلا ب> وس ىدسأ نم نأف

 ١  لمعد عبطان قاطع وقح أ هلوق ف مستاج لتمدر هلأ دقو لدسنم رؤس

 ا 0مل للم اهئ الملا يرو ديافتقسمةدم قبو ءاسدشا ن نءعريصت اي

 . .هطارفالثلذ عقوتب ناكهنوك- !باصلا ةيشدت تعب )ىف 04 تحرج اذكواذك

 ا



 . *«( لع 1
 ماقال او

 5 لؤالا تددعللالا تبخلاام 5 ىوذلان :..متءطتساام كداوف لقن ١

 قري لزال ادنأ هسادتحو # ىفلاهغلأت .ضرالا قل زن: مح ٠

 ريثك لو نمةذخأ /

 لو أ ةيسجاحتااناقو انيبأ « انليزتنا زل خت دارأ اماذا 3
 اضأماقوألاقو

 هصها.غوطس لمالاو هلم ىلع « اوسّرءةنسالا قارطاكت كرو
 هقاوع نا مولع س دلو 4 هرود صمت نا م-مماعرمال ١ ش

 ثدعبلال وة نهلوالاتدبلاذخأ
 امو وصربغءاح رالاة« سا 5 دمع ه:سالاك ب كرب تفاطأ :

 نا ارءالوق نم ىف 1| تيبلاو

 نوما نمزلامءالن ناسف ا ىل افا مسقت نغو مالسغ
 نوذملا ت:امةءاعسدأو 5 اهمف مادقالا ىتفلا ىلع ناكو ٠

 ظ رهاطنءهللاددعل ندلوءانر ف لاقو.
 الفان ىثح فرطلا دادتراالا « اعلطرالا هللا ءاسث نام ٠

 الباوذ 7 رلاناوثم لحال ف ارمضاون ضان رلاة دعم غلا نا
 الو | جم نو كاهمأو #* أهومق لب ,انخنا كلت ىلع ىف

 ال-هاكاذه ناكو تامركدلل « .ان هراغاذ ه ناكل نأ اش وأ
 الماكر دي رعصيس نأ تنقدأ 0 هو-؟ ثدأر اذا لالا نا :

 ءاشامذاحأو قد 7 :رغلالوقب ىناعملاهذهىفملأ |

 اك اودلا هلع ثمبأ لو هيلع 5 ألف تازردق حالس نفجو

 الابل هتأسنأ ااننملا ناول ب ةظيفحوذ مرادنمهنوجففو 202
 خام# || لوق نجوتسأ ت ازاملوقب ناكمنا ساو فأن .ءىحو 1

 نيثولا مدي قرشأف ةدار ء « ىل->ر تلجو ىنةغلاذا

 هلوق ىف ءانا ةمرلا ىذةقفاو« :

 رزاح كمن .ءني.س اسف, ماقف #* هتقابالالب ىسوم أنبا اذا 1

 قدز نرفلا لوق تعميق ٌْ
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 ش رينا كل ءلايسأ هءسو ف » امريغ فاك ئافام ثم ناولو

 ] لزغاا ىف ىرعلالوق نم محدملا لئا هلق

 مزمز و نوهودو يلطحما ى 5 ان ءلظ نواة اسمح ناكول

 .لقشالام ىلع 1 ”< الا مالك قش نا ىلع دا_ءالا نسح ىفرادملا مث فامر- غهوزاالا

 اراد نيبو ىن-:«ةذايزوأ ةرابعراصت اوأ برك تن دح نمهفمذوخأملا مل اكهءلع

 3 دولا نب لم لاف هلثمالا نمءارثاسعف كلذ
 | ايودم تءهاذااهدس>أو * الامع# تدءهام حب رابحأ

 ظ دوعلان ارح لوق نهد ذأ

 000 ادرتىديكل ءاها تدجو ِِص رأو_فنمهحاو رالاتءهاؤا
 'ناسرفلا ض»ن لوق نمهذخأ 5 ديم اور دخلا نيب ف٠ بلادوغن هو أضر . ألاقو

 اراذ-عهت ةف4داوسزس»و »* كي :هتءللا نب فمسلا تاعح

 ساوزوبأ لاقو اراذع هلع نمىوقأ ف .سلاداسغاو

 0 مادق طاهملاومجاجلارغ هي هدافي ىتسااذانائملا طمس

 1 نم هلو نم لوط هدادشت تدع دعأق وهوهنال وقف ةةماقلا ةاسا هد دم فصد

 .ىلاناد- #2 ناغسص هيدن اقم اقةباهملا ساجي ساجاؤاةفيلخلا ناكو مانقو ةودكسعلا

 !نالف لاق لاق, ناكو امال مسهو هلاراسلا امسي ىثع كسلا نمقفاسم

 . ريو لوق نم هلوق ساون وب أ ذخأنيطاسعدأ |نيباهدشنأو ةيئالفلا:دمصقلا

 سدبانالا هتزه ىنندرلا لم 5 أمد فق لادا لوطأ دقو

 ىنعلااذهىفاضأ ل اقو

 0000 ةاوليهفيسادا تال, «. امتاكيدعاسلال يوطمشأ
 ١ ةرثدع لوق نمهذعخأ

 ظ مأو“ *لسو لا لام ىذم 5 ةضرسق و هرأس ْن "اك لطب

 00 ش 'ىودعلاة يطع نيد ىلاقو

 مادملا نون ىذ#ت ناف ع ىصلا نوب ىفالاّش سدعلا ام

 0 ٠ مالسغلا» ادرب ىدرتاس+ #* انبسىلاو مشلااماذا حار 5

 ٠ ناس لوق نمهذ أ لق 9

 ١1 انونج ناكصاعنملامدو كتسالارعشلاو بايشلا خرمثنا
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 حقو لالا عقواكنكسلو هيلي ناريذن م مقتل هيلا مسرعا عقب دقوا ماو

 ةفصوتاعتنك ىلاكلذوه.و 3 ى رتمأت ساذ ىعمفت نم هتقرعرم| اًذ-هورخ رشا ده

 نيومدشتلا نيه م ىلا تقمس ىلا تادانو 5 ةلهأ نمقتناوار ودب نريفس هب ءانثلا

 "ألا ىلع مز :رعو ىو 0 ,دادغملا ضعم] هت د جون اىلاتدب ف صنت 0

 اتفقا ءاسكم ملا ذأ د نمنا ل ةدقواقح كس مدتملا نم قرمدأاب اكو
 ىلع هساظفل كبس نم مالاكملا: رذعانأنا اولاوهمدة5 ن؟ هم ىلو أوه ناكه دنع نم ْ

 هغل ءانلا ل اوقكى ةراسلاوه كلذف ضع وأ هلك هله اد : ىنعم طحن ن هودأاذعم

 بكوك نوئمدسمتعلطاذا بك وك لوا 1او سع”ك:اب أ

 لوقي ثدح ده نب و رع قودنك نم ل+ رديلا هق.سداقو '؛

 بك اوك كولااوء وذ لكى ع 5 ثاضفأو نجد موه تفاو سهئلاوه ْ

 دحأو هنركن ههيلاقيسلاب هلكت رس قه خأب ىتح ىنعملاىلا هيد ىذ قذاحناو
 حده نموأ عدم قهلعبف رج ةقديق لمحت مل ملاذ دان ناو ةرم.لاءافخإ باسأ

 «_.ددد ىنخأ نمش مخقملا للماك. ار ربااالا اهنيك ال هناالاال_:مفصو ىلا هل ةن.ف
 ناكذا * راقملااهئاصركتطعأ + هلوقفس ساونونأ رتسلاهباغدرتسو ىنعملاىل

 اولاقام ىلع ىئدعالال وق و نمد 5

 المرسال اس مهددا مددك لس اق: هذ اسم ءلسسو ' !

 اهب رم اقف ءارحا مادا ىهوأ مادملا ةرج اد رماو الاد وجو لس نع ىثعالا لك
 ارش راقءلااهماحي رمل ةطعأ' ىنعمو قدي ىفامولنس- قبفءاضيباهتلب وءارج ١
 هلودكلذكو كلا ىلةّدن أ

 رابهئاارشرهدق .« .تاح ثي لالا لزن.ال ل

 ميطخما نب سدق لوق ن١
 فدا اهنئالا قا !اهروص يح ةللااسف ىذق 3

 ظ مات ىألوفكورخلا ىلا: أرما ةةصنم ساو كلذ لع ١
 لماع ب يبانالا مذ يلا « ةترفدعايملانعأىرعتعجج -

 .ءاثرلا ىف ىب رلا لاح ىنأ لوق نم حدملا لا هلقث لا 0

 | عصام عم اال فك.لاامو 3 براس يم 1
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 قنورهإ نوكحب ءالو ىفاعملا عيدص اظافلالا مة مالكدلا ناك اس رف ءاموةوالاط

 الهسأل_بلسنواكو لمت ركن ةةودشودكو فلك :رغىف بر نا.كلذ ذو *اورالو
 4 هم ووعأ ركل ساو ةزوارب رمسع اس6 هريغ ىلع نوكيالدب رق <. ءاعو ق ارقروءاورو*ام هلو

 جر رفا نم كلفنا دوق كانافرا شالا تافاةفغت«ارقأ ةرتكدعد نادت ولايكالذ كررت

 ةثيطحا لوق لئئكلذرعةعاو هرغةءارق دنعم دتالاماهضعن ةءارق دنع

 اواضأ ةللغمماءالا نه م ثلأ اذان يذلا مولا مه
 هلوقو

 ظ رفقلا دلعأا ىف نزملا*ام طقاست هع اهناكدبأ تاحاسحلا ىنس.ىف هل

 ] مزعشأ لوق 3

 مالا املاج هسمأع ترمسأ هب مألل سو 4 د ه بأ عرب هو 95

 ماسهلاخارفلاّن ع كا رآاع ادلاماهتغءاصكةويساذاو
 ءانغ وتلا ل انااا *« تراظمأفودسهاإ كؤاسعمتقرب
 ماللظالاو ممصلاءوض نادصر 5 دسم مع نناأن لوداع ىلعو

 مالب>الا كْوو .ب هيلع تاس « انفع اداو هّثفر هيسأت اذاق

 ىغملاةعص نم اهاردغ ى 0-1 ريغ ىف سدل قد و راهدوج عمت ارب الا هذه ىف

 .كل ةلالدو كد رعملاوقت ىقدسام عسم هيلع كءلطأ ناش اسمواذ ده اهذالا تاوصو

 ىناسعملا نا اهظنو ارث م ع !اءابشناةفرعل اهكل , ىتاا قن رظلا ىق كضرتءدام ىلع
0 

 ءابهضعب دخأب سانلان أ لوقل اأشنهنمواهمعريعتلاف نونو قي ساسنلا نتن ةرث اد

2 

 كلذ نمل ثمأ كل قوت ناتج قون ةيح .ريعو نس ىلا هعالا كلذ ب , و 2و صع»ن

 نءىغناثاقلا فانضأن ملبوس الأ سدل لالهو أ لاقءريغ بذتقو نسما بلطتل

 وف اذامماع نك و مهةبس نم تاوق ىلع سضلاو مهمد ةننمىناعملا لواثت

 كوالا ارتاح ني هع قاهودود : ومسهفمل أ نمضصراعم فاهوز زري . ومهدنعاهو تكي نا

 45 كلذاولعف اذاهاهص رعفو |هتءلح ل كو أهممكرثو رب ةدود+ واهغسلأت نسس»- ىقاو دمر زبو

 او لوي نا هتقاط ىف ناك ام عمسامى ديك لئاقلا ناالولواوملا قدس نمماهب لوأ
 هللا مرك بلاط ىنأ نن ىلع نم _:ءؤالاريمأ ىلاقو نمغلانلا نم هءاقسا هن قفطلا نطنن
 ْى هملا قو اسعروءالقعلا نمد ةكرتش م ىناغملان الع دفنلداعن مالكا ناالول ههجو

 4 :واهفضرو ظافلالا ف ساذلا ل ضافي اسغاو ىجكل ة:لاو ىط.نلاو قوسلل محلا

  0امه ١

0 
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 «(غا)*
 :لاطداو لم ارم ل اذءامجت 71 اهدحا دان ةموأ# ا :

 اعدقنلا هه مروا ناجل وداخل ول ةدلالس ارسل ١

 : هلوذو ب رجلا هيت ةيس

 لاو> أد لو-رك اهدى 5 اهبتاطْك سلا تاضر 71 ْ ظ

 ْ هلوقو طسو:متنيلااذه
 لاضفم نيفكسل ارموتمتدب ىف #* انلامصلاودس نال اه رك ان

 رغاالوةكو ضف: دابر فاكابرج ايارظ نايات !؟بيييصيفالا ١"

 باون نبا
 لددتأىن لأ لادن بتجالوو # تارووسن تكل أدقلىرمعل

 اع ال قافل نوم“ *« املس ىعدأ فاهارأ لو.غذ

 لعفأ نك املتمهملا جالس + كا ”ا.تسافىعادلا نعءطل 1

 لعن مدلج اهرىنمهتاععان ص د هن :ةراح ىدبىف اطزغغ ناك

 لغة غأوٌرعم انأ ثداود ه4 ةدسعب و تانشلا ليقإم كرادت

 لعف ةمالسلا لواط ىرت 0-20 كف ادهاح ةفال سلا لوط ىتفلأدوت

 هلودو فص لا ةنسح كسا اةدمح تأمن ال اهله

 لو حانأنا اهنعضفيضلاالو + اهن.هت افانثدلا ةراسملا الث
 اهثراح ى 42 الواكس -ووىلامءتسالاهجو هم فلاخ هنالل ةةعلوالا ف صن 0

 هلو5و |هّمفص نم سدأ ام ىلا "لفعل ا ىطءأو ةءيرقلاىأ اين

 اول_قءاملا اودرول اممتطعع #١ هل هأو تدب انامأ تكةهاذا ٍْ

 ىنمانلبا تنداذالوقينا مالكا هجوودسعن نم ىن-هملاهلوانتل بر طضماذ 2

 ىتهمهسأبة ذو مه زعل ما تعني راهثلا فصن ن ريش ل_.ةلاواول.فءام ا مهاءادرتمل |

 ىلا نورطضي لب مهومدق:نااورمس < ملومهوهدق هءلا مهةيسسنههدنءوءاماودرإ |
 | نتصل سلا ةادغلاهةقوورارتلا فدنوهو هّتقو ريغل سل اريخ ظ

 هل.صفتن 24 ةلج ىنذتو هربت ؟ ىلءهل- ولف لديام ملاكا دوجأ ناالولو لئاقلال ْ ظ

 ْ لامملاف ةمغاءأفصو ةدوملا صول نم ه٠ ءاءىوطنا اسمة لوقلا قاطن ت 2

 خلاب أزاصالاب ةغالملان 5 هناندةاىقضورلا فرصت فرصنو ا .مقفر هأا |

 97 يوك اسرنع ناكل رطب فسر ال اكو تاناعألاوةعالملا ظ

 ىف 0 يا ل 9



 * ا

 لعر ءاشلءضف# ىف سان ||فلتدءاو ةغالملا قو اغلا ل طخ مو ض»ن ىلعم مقل

 نا« بلعف اهلهأ 1٠ قوكي ناءارأن أم وا باو ةطل قبل ناس امه تنهن ىلع -رعاش

 'ةلثمالا هل تدضتدقف اهقح ةعانصلاءاطعا نم نقي ىتح هتباغىلا لعتلا نم ىوتني
 تدل واق فصرلا مدلل امظنل |ىوةسملام لانك لالهو أ اق دود ##ح ا هل تذءعو
 ظ هديت فو رط

 فب رظ نيا ىلع نزعل كناك اقرو-هكلامروباخار ثان

 فوتو ىف نمالالالاالو «. تلا نمالادازلا بخالىتدف
 فيفريغ ءادعالا ىلءاماسقم + مدقتلواناعطد سوم” كنك
 تفيرمش لكب الالح ترالاىرأ «+ ىثئاففن راف ىبااناعز الف

 نمو هتارورضةلةو هتاو.سو هتسالسو هتلوهس فروثنملا برع جرخامدمجنا موظنا أو

 ن.ثدلا ضعي لوق كلذ

 اهرادؤةفال-كاّرقفأ + فو.سلالالظت< كفوو
 اهرارسان تجاسنتاماذا * نولسقلاقع-اطمكن اك
 اهراسعأض ماغن كلا * ةدودرع كذردط ةاركحو
 اهراتمعواط اههاتلكو « ىدنلاو ىدرا.ةحارفو

 اهراذاف] كاف ثنأو و ةسموتمم هللاةدضقأو 95

 . لونك كلذ ىف فلات ناّدءالو لأ: ندعم ىفاهتابأ وتس دق اداكتالو
 صربالا نيد. 6

 ىلاعلا مراصلاعادو ىناوغلا هل 5 ىع دوق بدش با ال_عدفو

 لال نعسقلا ةالامعك ةرمسك *.ى ةرضنءدح يومه ىلسأ دقو

 لاقرإو لغتي ريدههلا قثت * ةسحانل->رادوت#بةفانز

 دعك همك هرمد اله د روهامأ ووو را* ملأت ونسخ ماظن لذ

 لالع لكسدشمنمىفلتحاو د انبإ.الىك افبايسش اانا

 هأوذو
 1 لال لف نس واسم م 3 ىتسنءاتوارو_طاستعلأ ثءف 9

 1 "ضف أو لامعت ةسالا قن رط رطن ءميراخ ص. كيب لال لكسدشم نهي لت و لوك

 5 هلوقوةرؤرمض نه نيكشنب لت ىلع ىتد ى مو هلوق هنم



 هم 1

 ناكابم قلامىلاوئ لل ل-ءحاذادقءلا هل اريك وهف اعهممسمطأو اعقو# نسحأ ١

 !هب ىءلمالام ىلا ة.حلا تعضف همن لت ناوالددناعفترم نك, ناو ىأر لا ىنامثاو ٠
 نك واهعضاو مف ظافلالا عضوت نا فصرلان سو ان.اةثاف ناكن اونيعلا هّتمكق| ٍْ
 هيضتقتام فذحالا:دانزلاو فذحناو ريخأتلاو مدقتلا مف لمعتس الداب انآ
 لاق اهقنو ىلا ف اضتواهاكس ثىلااسبنم ةلظفل لكن ذيوىفاعملا _عبةتييملالاوحالا ٠

 ْ ان تمدق ذانيواقلانورماها راو حاورأاعلاودأسجأ انافلالا ىباتعلا

 عضو« ىلا سأر لوول هناك ىبءملاتريغو ةروصلا ثدسفأ امدقماهنم ثرخأوأ ارم
 اذهقنس>أدقو هاا تريغتو هللا اًوَدأ ل-ر وأ س أرعضوهىلادب وأدت ا

 نكذب يرتعأ هعضومئث لك عضو هت ةعمص ىف جذي ىذلا نا ىلع هيهسبنو لمع ١ ا

 اهتدناععاريهز هنعهللاىىذرباط# نب رعسدمدقو هلظاعملامظنلاءوس نؤمظنلاءوس ١

 لاحرلا ىفاسءالا لاح رلاح دعالود :رعش ىف لظاعن الن اكهار ء«شاا ىلعهإضةنيحلاقذا .

 ايل لم اهانعلات راذا نامدا ارا تاظاعتم- ةوقنمةماكلا ذهل صأو
 قدزرغلالوةةلظاعملا نةامكر اذا 5 أراا لعل جرلالظاعو ٠
 نا.دظص» بئذاب نملثمنكلت 4 ىف وقال يت دهاع ناف شعت ا

 هلودو
 جولازعمالا ف ل.ل ىفاحصهاخت ب تشماذاحاشولادربنعصماخت 0
 ديل لوقو زعمالاف جولال م ا فاح ضمان ىأ

 . لوالا حصل !نوريثابتلاف « اهتركحاب ةو-هةلوهثو '
 ىرمغلا ةِم .-ىنأ لوقو ش

 لل زبوأ تراقب ىدووم # اموت فك تا || اخ ا ظ

 سل نمد رمالوو ,

 : امهاعدفةوئامو فاخاذا 5 زااخأال. نءبرلاىناوأ امه 1

 ارماع تدب :دةعتاسالاءاتده ل وق نأ ث دع سلو در را ىف هلاخاالن هاودخأدير 2

 نم مصن امةدادتساواسهلامثمأ ةبن اج ىلع موملا س الا عاجالا هنمئث قرذسعدال هنأقا
 ةعان_صنردلل ناكناو رعشل نال كالذو تاقو مملسلا و -ثرام ىلا ذرتساو ماللكسأ ||

 عيمج طال ىنافالاركفلا نا ىلع ةمحلالا ةن لاول نوكرتملا مهمين مهريغوهأك
 دع سيرإلا ا ارش ناك ِكلذلو هريسغ تافامركش يف قاد نكلر مب ديكو 1
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 لمعتس :امكسو ةفاكو هلغشم كلذ ناف سدت رلازك ذ: ند كن ا ردعأم دذعو حاف 'رلاوتتكلا

 ه»ععم لءش د ناناطلسلا مداخن مم وهم :ماهافش لمعّمس أم ك-ب:كلا ىف كلذ نم

 هتك ام لَدسو ةدطفا لكفانئتساد ئعورب ركتو هلءاعدلاةرثك هاب | هةدطاذم ىق

 اهتقرو لاما ةراكسش نءرثكألا رغد :ا|ةلأ مو فاطعتسالا ىنعمىف عودت مالا داَتلا
 سئل ةياكش مارالاو رامخضالا ىلا هيض نانا رف هلملع صان ءااو

 لامن نص لب اذ ءور تحيمانؤ زاد اذهو هلعهت مرو ول هلو هلاحءو ست

 هناس* مل. ءدسو ةدمافلاريفوتو ةمعت )الوم فارتءالاوركش !انةسو زمةباكشلا

 م-هوتىناات 213 ذلاداربا ىلا باهسالاو باستطالا بنت هلا نائية نهراذ_ةعالاىؤ
 ناف ريدص#:لاوةءاسالان 6 :-اس مريت فن ءعالو هلل د ولاةلازاق هع ةماجإ

 مقودثو مهمدحت نم فارتعالا ن است“ م :رتداع هنتر ىذلاوءا و رلا ههركيام كلذ

 هن نو.قعن اعف م هن وكيل مه-ضو رق ةيدأت و مهتوقحءاضق ىف طد طد رغتلاو ريدا

 ىف ةددخسم هو :ةراعو ا ؟ضىدتنت هن : نسم ةئم عطومز واكلاووفعلان هَكلَد

 ' قءلاناحالا عضومالفهر ف ذقام لكن مهت-اسةءاربق لصختملا غاااذاامأو 0

 ةءاساو مق هنمدت صح نسدئرلا عنم و هل رجاورمأ كلذ ل» طيخمتلا لري مهيافعأ

 ريغنأثمهدمعب امداعأ ىناعملا ةداعا ىلا جاةحاناو هداسع ظافلالارثك ال نأ 2 دو

 ليسو وب نار لل ان قدك نءةيواعمللافام لع مهندأ دن :!ىذلاظفالا

 دنتسمو ف اهامتةريغملادلو نم 3 ,ل نمو قد زو هذاعاصثرمب زل ىنن نم نكمل نمو
 اًذهف تلق اذه سل داعأ مث قيزللاقولو نيل ء[رت الع ماكل وزع او ىلا
 تاماققمةاعر ىلا هنى د: مم لم أهجمرل امم
 هربا كو ةريغص لكن ع كل نيس نا فاو ىلع سلو ىفاسعملا فان دمازلاسو باط +

 ٌ ةلركف ةوقو كقوذ لمعتست ماهكلت نا بنيت هلا قدر طلا كل نيعد نأ 4. .اعامناو

 ١ اهتعدوأىتث دلاناد الا ٠ نم هماع فقتاعسحه دةحا لكما طع اوع ا.شالازعك .ءق

 متلي وكذلك اثرام ميلعلا حافلا هيك صنامو امنوا مهن م
 سان --[كتالسلا» نفد رلاةدوج و مظنلا نسح نع ةثادآلا ىف اله أ لاق مث هك! قف
 ١ فلأتلا نح لعىلا ب اماهء.ج ورعشلاو بطخملاو لئاسرلا ةئالثثةءوطاا ملاكا
 ' اةورانلا توسع احوضو ىتعملا دي رب فدلأتلا نحو بيكر ثلا ةدو جو

 ناك اد-_جاقفالا فصرو انيس ىنعملانأك اذاف ةيمعتلا نف هشام. ؟رتلاو فصرلا



 *+(ع ا:)#« 0

 م ىتلاىنانعملا نا لعأو لو#ب ثد .>-لال_هورأ ف صوم ىلع ةبامكسلا ىف بناكلارمأ 1

 مالكلا مظأ ةيفيك ةهججدم 0 !ة.اغدكو :نااهلم ءدس ىينمأ اورمالان ءاهمف بةكسلا ٠ ا

 راعتذان مم وف كد هما 517 .:كىناطاس لان هذ فتنام كس ال اهذالاةرثك ةهدال

 هوجو أ رمق عقتالو دع اولد قني»ةاو ىنمملاورمالا ناك اذا اذه يندملا دمك أواففالا ا

 ل.دسوءانرك ذام فلا أوف 8 <21 نافق سن“ |كالذىاعقواذاامافلاسعالل ل_معلا ظ

 ليلو زاسالاو ف دن كلا نواوزرن رك لاو ل اطالا ىلع ل هع ناابمق مالك الل
 مدننا مالكا لمسفاهحا ارذكساو اهتيامجو لاو ءالارعأ ىف ناطاسلا ن زءبتكياما
 تالذ ىلعسم" هب الو لاما رمال ازكذ ىف تقع شوري دوكلذقناطاس ل|ءآرامرك ذ هيف س

 ريصقتلاو لالدخالا نم كلذ عمر حت و هب لول ةحلادكا ًايتلدبك ةنوركت فا ح1

 جينوذلاو لذعلاو راغمتةسالاو مذلاو ظ َْظد رقتلاو ءانللو مامذالاو داجالا اهنمو :

 هلانوةكلاراثآ | 4 .ضاقئام يس لوقلادسعو هيف مالاكسلا عم 126 :ناكالذ لمبسو.

 هلمأ ط طش بو ع-.طملا بلو كلذ حاترم رعأ رخصقتلاو داهتجالاو 0 و ناسحالاةف- !

 ن هوءارمالا ىلا! لامعا هنت 9 : امامأق عادترالا هسفنفمخأيو ئدملا تان عاربو 1

 لامعالا نمهتوابامةروصرن رقتورانخالاءامماىفاهتماعقاو ناك امل.دسناف مسهقوق ١
 عاتقالاو» اف شلاةراغغامب ىت> لوةلادعنالاوهالا فو:_صنم همهسديأ لعكرتتوا 0

 ظافلالا, كلذ نوك و عضو ة هم ,ةزادةةالاو راحالل سدلذاءاصقتسالاو سرمذلا ماسكو. 1 ْ

 امعرود.ةءثوماركت نا هسف عقبام نود مهغلا ىلا ةعب رسأ اذمألاةسرقلاةلنملا ا

 .حاسصفالا نودئثلا نعةبروتلاو هناك !||لامعد باىلارخ عاما -ا2اضرعت 1

 24 ارطان مهيهناسسا قاطأامؤدع نعهتاكح ىو رمدلا كده نم# خيرصتلا قاسم

 هت فالك عقب ةءودعام«هؤوس امقدصلاقوهنع هلالسحا بضق سيئرلاةياهم

 سدرة م هاعم قرد : ارم د ىف طوال امج:ساىلا نا ةكجا |ئثنم باتصق

 ل لكل ةزمشأ بحتام ىط ىف هيامدشا ععمأ ذب [نوكالو هم اعدت كسلا ,اسيهيف ضرعببالو

 ناف باهساهسف عقيإالأ ع ثلا باب ق هب بتكرام ل.دسو مذقملا ل ماكر الذ 1
 لمعت سن نأ هن نهر مَع او مارنالا نم ون ىلا عددج رم ركسشلا ىف غلاما 2

 نءلأ ةاسو م مرقم ]نزلا دس ءامالا لف كلذ نافاضأ» اهدلاو ةانثل اسالكم '
 ءأ ارطاو كوالا ظرقت ١ بسكستلا مرتعانمص نوكتوةمرحنا ن ه”تامديةمو ةددن 1

 ر ود ف ءاعدلارب را ساوءالؤه نمءأ: ةلاراستك تا سل



 «(؛1)*

 ماس ىنأ لوق طلغلا نمو

 هرب هنا تا رامام تل ءفاكم ١ ب هل نأول لما ئاوح بقر
 ناح 0/0 وهف هرلاي 4 !ءالسالا لهأالو ةءلهامت ا!لهأ نهدحأ ف صوامو

 ظ رعاشلال افا هنازرلاو
 :لاهلا ىلءاناهاحديزبو « ةنازر لاما نزتائمالجأ

 لاقينأ ىيبثياسعتلةغلاو ل اوحالاب ل ومنا ىلا ىناعملا ف أ طخ باءسنأ ع رواده
 دوام لو عوفر نماحخ مهن ةعصدمبالا تاماضلو مفدي ء«دآلا 0 : ل نمو

 كمهابتت اديزيو كت افلا ىوق.قهرفريغرا تعا ىلاادش مال ادانقه كس وكءاوأهمف
 ةعلاطعءاد- ةهالا ماس كلذ ىلا ىدن-ت :ممو هب قمل "5 اسم هسه قطنتو ماقم لكربتعت تح

 تاذاقثنالا كال: ارك اذاهامأ:ىةغلابملاو مألاو ةأ ناسا لع سائلا ىقتانملاوقأ
 كلذ تبع :راذاف هلةمالا نمشلل ب ررضضأم عم هةظ-المك- ءأع عصب .الاماهبشأامو

 اا :اارير كو مالاكءلاءاشنال امام باكل .طنهتددودقو :

 عوؤئصمو ظافلالان هةجاحا هيلا سان ءاراضه»انوك. 7-5 .تدرك اذلاوةظفاحلا ش

 ا ةلاعدفالاو كلذ ىلعل .فأف قربلا نءعرسسأ لاشمالاكتارامعلا
 .هيتؤب هللا دب لضفلا نال قو كعماس ىذؤزو كتقو عنضتو. "لركن دكتربض كم

 ساستلا نالىفت ف صوولا جات أ ال لو ةبثمجدربلا نع ىورامركذ توهاشف نم
 ايففدعاواجبق .ةلالاةلكش مقل هسفن يتم نق فاح نمدخأ لنا نولعب .

 روث ؛نلاملاكللاووغلاو رعبشلا نم هبتثم ىلع جال سرادو ظذاحو ملعتمو ماعانأف

 | .الابالا لجاقةجامساقلاوةنلفد هراذتعاىلا تتح اا راو لئاسرلاو بطخملاو
 هللاد عنا ىنةلبدقلو نآس الو ديب هنعريبعتلاىلاالدسدجأ الثني عبدا هدصقأ

 .ضغبب ضّرعأوا مف هركشأ ةعقر هماا بتك |نا تاواف.ل .هحىفركذ ناماس نما
 .حاصفالا لواحأ تا كو !متءهضن الم طولا لف كلذ ىاموب ىمفن تبعت اف ىرومأ
 .ليةدقو»ا اعلارباك | ضعب نع ىحافو هرعغ ىلا فاسل فر رده3 ى ربهم قاع

 .ىذلا قانؤيلا نءو ءايضرأ الام ىتنصو ىثسحالءاضزأاملانةفر ء«ثلالوقثال هل

 نانناك نأ لاق كلذ لسن هلوقنالوهو هتذمالت هيف عربتفر ءثلال- هن ناك
 .مهدودحد:ءنيسفقاولا مه مق اهعنيضارلا*القملا فارقعا !ذسهذ عطق أ الو فهرأ

 .نكيل#قزريإو نلت طالما طم مو هبل عهللا لسع هلوقي نيسققدفملا
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 .*(ءاا)#

 اهراتسطرلالدنلا(تدقوأدقو « انهوم د ظ
 أهد' ريم هل تااقذ ال د_:مأرمف تعسضو رانا اعوو راهد_ب وهتمقلا ازوع نلاقي ا

 سقلائ :مالوق ه كلذ لم قت اوصلاواذه ىلعةفصلا ىف

 بيط”ملناو امطار تدجو #« اقراط تاك ىنانرتلأ
 سفنلا ص ىنلا لئاضفلا نعحداسلالود_ءيدملاب ويعنمو تاذلاةببطاواعشلا
 تايقرلا نيا لوقكمسلا فاصوأ ن هوهامىلا ةعادثلاو لدعلاو ةفعلاو لّةعلا نم

 ناورم نبا
 تهذأا هناكنشمج ىلع « هقرفمقوف جاتلا قلتأ

 بعصمىفتلةدقلاقو كلااددع بضخ '

 ءاحاظأ|ههد وْنَع تاضوتالا نم باش تءعصم انك !

 جانلالاد_ة:ءاوهو ه.ةرقنالام ىنأ. اأو ماظل "الو ملا فدكب سلا هتيطعأق ١

 ماعلا ةفصنمدب راع كلذةراض:لا ىف هذلاكوه ىذا ىدم ,ت قوذ ْ ٠

 ديا 27
3 

 او.ضَغ نا نوملح مسهل 0/1 يسم .هأ ىىدن نم او-قئام 5

 برسعلاوماءالا لت ب الو مانالا ةداس مسهئاو 0

 . لاقف جاجا دنع قدزرفلاو رب عقج هنا كاسه ءارتام فيدال ريق نو 1

 قدز درغلالاةفهل ةعلخ اهلهف ىفصىفل وقلا نس و همقأ مدزحول در عشا كدنم دم .

 مازعلا فيعضالإ هنن وقع * قس ريطلاو با احنا اب نمو ا

 ربرح لاه "

 ى.يئذ هدهءامأوّره « هراقعاما باخملنمألنمو ©” 0١

 قيفشك.اءنيدىذ لك اك « . قفانملكءاضغملا كلر مد ظ

 علال فدو *:كتالاو تح كلا رش قل رطل ناقأت ث تاعامقدزرفالجب احن الاَعَو
 نومألا ف ةصفح أن ناورم لو حدا شنهو ريع

 ؛ .ل.غاشمايندلاب سا لاو نددلاب «ي الغت ت٠نوهألا ىدحلاماماىب يم 1

 نوع ةفض هنقصو نأ ىلع هند ةدرئام هل لاق ل٠ ةدنةرامعل تدم ءلااذ_هدشنأن بخ .

 زيزءلادمعنرعىفا أرب رح ىف , ىدج لاف اك تاق اله ةعيسه دي ى ظ

 هلغاشندلا نءايندلا ضرعالو « .هبيصن عيضمامندلا قوهالف 3
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 انواكلانهداكاىءىمجأو « ىننيرودقام لثم فر نهرو
 ظ رعاشلالاق ناعجمت« او مذو ناسهتساوا حدم نيب ريثكم الك ى اا ىف سان و

 51 ادربأملظ ىلءىليل اهب ىنتقس «+ امناك ناسح ىل_ءلنمىفنامأ

 1 اد غران هزاهجا :ثعدةفالاو »* ىناانسحأن "ان. نك نا ىنم

 1 ٌارغطالو

 ١ لمالا كالو شدعلا مم 3 امقرأ لام الان سفنلا ل لعأ

 ١ 5 ةرخ* ::ءلود ىنثلا مؤ نمو

 اءلاوما نينسلا كاركذ لئاقو « اءلاوملا لولطلاهللا لتاقالأ
 !١  ايلاذتيلاب سفنلاهتيوه اذا « هلانتالىذلا ئثللكلوقو «

 سرف ةفصىف بؤذ ىأ لوق فصولا أطخ ن :* مو

 عيبصالاه يف خوس وهف ءىنلاب + اسهم رثئألحوضلاريمق
 « عمتي هناق مسخجلاالا «» تهركتساام اذا اهترديىأت

 0 نيمهرد ىواست ال سرغفلاهذ_ه ىعكالا لاق

 نءورا ارةتسالادالا ىرتالاولءجواهب ىضءاثلاالبب ف صوت اسناو عمصالااومف

 ىعالا لوق ىناعملا

 أيت .:ادل تءاشو تباشت-!تأر #* انآ ريع سب ءر نها مارامو

 - ع 2 سس سس سس ثلث

 ا رخ الا لوقهلّمو بدش نم مظعأت أرمادنعةسرئأو '

 اعلصلاو سدشلاالاثداو#/!نه « تركذىذلاناكامو ىنتركنأو

 هلو هنمسعأو

 لصنت نم ٠ ليحتل مأب اله « انماكت ام انع: رب ره تداص

 لدن نئاخرهدو نوذلاسير « هيرضأ هدا تذل
 له: نم لاقهنامااكلا اذ هىنامسعأو اشعلا نمءانلا دنع ضغأ تيثىأو
 نم قج أ امالكى رتالف بدشلاو رقفلاو امنا نءةفصلاهذهبانأوةأر ااه ه ىدعد

 0 ب م وب و سيس ييسممس

 1 لوةب ثح هددت امن | قهسفا عقوأفر 2 هد نأدارأ نملوقأط انهو اذه

 5 8 رخغا خوراخل تسال نم هناك #* أهو "الاد عىلهبت تضرعت
 ع

 00 ريثكل وق سيشتلا ىفأطلا نمو
 ١ 3 اهرارعو اهئاسْيج ىدنلا عع 3 ىرثلاةمياظنزلابةضورامو



 كلدرو:بسو ة_ةاءاهس وزتواوةلطف نمل ني بمب شقلائ رف !ىل-عةمقاعلا
 ىدعالا وة اعد وايصال ْ'

 قاس داكدقو فللعتوٌتقن 5 4 دشع لك مومصيلل أنو 1 0 ٠

 تع , ةءشع ىلكحض هدر هل نمأب هنا لون كلا رف 1 يلدا وبطل وتسفلا دل اغا

 ماطايسماإ قون م: )| ساس نم ل-جرالو لب ولادي ذءالاماد_هو فءاعتو

 1 قسفالا للا
 سذجالو ناوملا ىراعال حلب ال « مهئمةقال_# اهللال_ءجدقو
 نو راد معن ريثكا لوق هن:ه رطأو ناتج لاه ك زطرتتا الل

 ١ ' يارا
 مم ا 22 و هقطأد نم: هؤملاريسمأ ناو 1

 ناو ناورعنب زيزعلادبعل هلوقو هنلا دوت, نيمو ريمأ لعفس
 ىايض |هماكم نم مج ردو «*ب تفضلت كاقرتلازامو ْ

 باحا تحت ةدس ثداحأ * ئه نووارلاكل ىسقرتو '

 ٠ رعاشلالوق لذع ء كولد دعاس ١

 رهدلان ملجأ ئرغصلاهتمهو «  اهرامكحاى ماله ةهلب# ١
 رخفلا نم ىدنأر يلا ناكربلا ىلغ هه اهوا م نايل سارا ت0

 ةخاتلال وق لممو ظ

 عساو كد ىأتناا نا تادث نا وا ١» كرد تموهىذلال + ءالاكك ناف ١
 ىنلااقهلوق نراك هإذغ نمو

 ب زعنوءالخلا ىف عر نيريت» 5 ىتسغىذلاكزءابانت. ءلالأ

 ث دج ودعت ءأن رعاه مع لع د# لسعات ارب نشر رع ةيانالك

 تلطل ع ندالو انام .ر وهالف 4 لفغم رم“ ا ىذا نوكنن

 برضو حيرت : كفتتاناثملا كدسعأو جاهال_.رسءاندرواماذا ظ
 ماتم لوو ىتتلا عنق ن 1 ,وطعلاقثلا تدرأ دقلة زغ أ تلا ظ
 اهاعئمف عانارتدلب وف نم # ىدقالت نأ يدق امسنف 7 ظ

 اهالست ماسأ سفئلارمضتو « كءاقلال فارم نوك ككل 000
 ظ لونا ساس ندب ايده لذه عقل ظ

 5 ّس 6 00



 ه6 4«

 تلذس فنلاافابو تنطواذا » ةنسص#لك رعاراف تاق

 تازممعلا امم ىثمتول م هلا نم » تطرعأ ن ب-ةرضض ىدانأ ىف 5

 ه..ثو نأ ثم هييشتلا عضو نا م ةرذغ 3 ندصأأب ل فاغتلاو توكس اادنءّدأر ااهنسُمو

 نسحيالو نايمل اى. ال فل بيكم رختلا درت صرغلا و --2ر ,ملاذائوقلايفيعضلا

 رهط: لو هنمناويبشتلا ناذهواضيأ فلسإك ةتكيت ىلع ل قشااذاالا ىولقللا هدشتلا
 6 ١ ىنسعلاأ طخ نمو حاي_تلاادبو بهو نبا لوقىف اهروهظام مف هل ةتسعةتكت

 يعارالوق
 جاردروذاك- )| فام مثمصق نم #4 جرأ اذ تادللاو قرافملاو د. كب

 ' نفلتمت ءامظاا لعج يا | نوكسف مذ بصقلاو هايظل اب هق نه. عقل س ادارأ

 ريهز لوف ماس رقو ناذلا فلا من ءانوو كسلا كلذلاه:مدلوةءفر وفاكلا

 انرغلاو غلا فانقعوذجلا ىلع *« لل عط اهؤامت ابرعش نه نج رد
 ش رجأ نبا لوقملثمو قرغلا ةفاؤععاساا ند «نجرض عدافضاا نان راع

 هبنم لدم! دوس أد اجنوهواحو.سذم جدري .رملانطظو هج اهلذ و جبد دربلا عماامر ديمل #»

 1 ش سدقلا رع | لوق لدم طاغلا نمو ةسرافةماك-لا لصاو فاغخا

 1 ليش: ب لقا | ىرمات امهم ناو... :ىلضتاق ك.حناىنم ةلرسغأ
 ىعابمنا هنالوقن نا هسذع مد سلو اهرغب ىذلااغ هنمىلاحتاءذهاهرر غم اذاو

 | دخاامم حيرجتلاركذ عماض» أ همزلي ىل_.:ةلازكذ عمهمزل ىذلا ن افي ربت لدقلا
 | سرغلاىقهلوق س دقلائرما لعاضتأ

 تع نم جوهأ عقو هنمرجز الو * ةردقاسالو بول طوسللو

 هلودد.م < اف الذ ىلع داؤام هفعضأو راج. نبأ فصوولق

 ناوالوزكر يغ ىرحننافأ 0 هلاو اوس ىل_.ق كءط»» بأس ىلع

 ةمقاعلوقو ىرح نينافأ هلوق ن نمدوأ الو خاب أ انعم“ ا

 بادتملا ثا رلاركرع « هنايع نماسمن أب ن نةردأ#

 ودهن لو قاس رعلو طوسل برمذا 1و هن أع ع نه نانوهو هندي رْط كررألاةخ

  ىرخلا هنمدير أدق نأ فرعيف نانعلادشب هسسأ ارعفرباةاداو 4 |كلذ كصحو تاو
 "لفل ةمقاعلافو تدم || اذهةد مق لاقابل سلاما نا كك وهدا: :ءامحرخت

 نما بدن مأ ىلااك اهتاهتز و واو رف ىتلاهتدامهق

|! 
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 ىلاةباكسااةلثمأج راسا تئاكلادجادعناف رمال ىلوال اى هلاءهئام مالكتلا :

 ةعانص لك: الفى رعلان انالاىلااهوذ ىءرافلاناسلل ان نمهدعننملاوعمر
 نمد رمض ىلع ىفاعملا و لاسمتسالاهوبوب ةفرعملاو اضفألا يعن ةوىنءلاةباصايالامالاكلا
 مو.رالو هب ىدتغي ماما هيف هل نوكي نارع اريغ٠ همت: يأ ةعدت هال 1 ١

 ةئداملا نوط ادسنع هماع ع عش ا رسب ررمضأ اذ هواهبلع لإ م امدإ_ثمأ نة

 طرف مرو مدن لا“ !م ىلع هي تةيامرخ" الاو 0 1

 ةراس .هلاوةلومقملاةرودلا هو ىحوت و5 كلذ ع٠ جى ةياسصألا بط : ناش ود ؤ

 ثالذهل هعادةءابدت »الو هاباهراكتباذل ءضف ىلعه رك: ,ااسهف لكم الو نسأل | 1

 نوكيو هروب : قيم و هس به لي 1 هيرودص ناد( هس :لهاسف دادتءالا '

 'ء ودق يق نا ءةوهام اوم دوجو ىلع كال ذد عب ىف اعملو حدملا ىلا هنم برقأ مذلا ىلإ هبف
 وهاماهنمو ريخأتلاو مد ةةلار ماظنلا ته_سفأ كنال مقابغاو تيأرادب زدو كلود 1

 لا#وهانهنمو رلاءامتد رشو لع 2١ تاج كلو لم بدكوهو مظن :لا مقسم 3

 نا ىرتالأ الا ع دساف لكس داو د..اف ىلا لكو ادغكنيتأو سمأ كين [كالوقك
 ةطمانئدلاكلوةك ست :ءلاديوك زوالام لالاف لات سدود سافديز ماق كلوق 1

 كنود ف هللادب نم نا ناككمال لاعمت سدأو بذكم :هلاثءأو ل. لا تاج كلوقامأو 1
 اذءاقامئ اق هنأ ر كالو ةكحالا هوان كد حاولا ماكل نوكي نازوصو هله ْ أ

 امهتيب جاب لاسحلاوهبذك- ااوه ىذلاراصذ لاعمجايذكلصتف عانناظةمبتدرعو '
 ديز ىنرض ل وق. ناوهو طلغلاابهنمو هلامح 000 لكلناكناو '

 ىلع كأةقلتةعروص طلو ارذكناكت دعت ناف تطاغذ اديز تن رض ديرتتنأو م

 تدروأاسعف نوكيو ا مم :قف ارمله فقم اهباوأ حرش أ واههوجونيدأو اهممءامشأ

 كلذ نذ هن عوقولاءارب دج ناك أطخلا فرع:الز ىوتك زتاع كام[ لعل '

 سدقلاّيرما لوق ُ

 اسرنأ كح وأ ىدانأ ناك 5 11707 د مدقلا عب 7 :رلالأست لأ. ٠

 لاقف نس | الجر ناكهن كف ني لفار تاك لاقبالهئالدسافاذوف ظ
 . ايادي ظ
 قرط ديف ونت د مزاحت نب 0 1
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 1 هتهح نهألا كاضر سهل الو هترس نع طلاغالو هسا نع تلد امها ن نمانأو

 عال سد «الوتنذلابرا رار ةالارالا كك فاطم: هالو هئَش ران مالا كاوه ىصدتالو

 ينتدعانو ركنا كملاىثدرو ذ هثاد *ء اًةرغ 5 31 ةعىل تدن مزح فارثءالابالا

 لودق» ةعيذصلا ل دقة ناتدأر ناف هروريضأا ب 7 ىئداقو مانالاب قالا م

 ناسك ةيودلا ثيدهحو ةمرحلامدق ناو دقحلاحارظاب ةمسعن ااددضوردعلا

 ةلءاق ترثكناواس ب ذعئملاو ةريسصق تااطن أرد ةلامايأ نأو ةءاسالا نداموئابأم

 ىعشلالوؤ اذه نم ءلزنأوهامو ةلوهس قةوق هل-ءامو م لاك اذ-هىقو تاعؤ

 لاتملا امن نّرحأو تانج اائب بدأ ثعشالا نبا عم هيلع درخ هلق دارأو جاده

 ةَرَدالو ءاقتا رب اسومف نكن ةنتفانئءاضأو رومنمأ ااناضك او رد اناس

 ادو>أف هنعافوق ءايوقأ
 انساب دا ع

0 : : 

 نمارراع , اسنغلانماثيرب نوكيو ار همم ارعبمو اهركست_بادودكمنوكمالو

 . لجأ ىلعىوتحاراو ادودرع ناك اثر هض ”رعمو اثءهظفلناكاذا مااكلاو ة ةناثرلا

 "ني تس لاك هنأ وهعفزأو هلمئاو بم
 نودلاب شدعلا فاوضردارأ الو 5 اوعزق دق نيدلا فد أ: الاحر ىرأ

 نيدلا نعم هادي ولما ىنغتسا كلوا لا امد نءنسدلان ساق

 ل لح لضاف لسنا اة عبو راتخلاةله ىف لست ديالا فه لد لالهورأ لاق

 هلاهدعأو لا همت راى هسفن لعمل ءهضو فردف* ماكو هذ ىنعما ذه لك ى .رأالو

 بكل سأذ لاةساس نع ة-٠ 5 الرع ناع اعلا نم جم د. ال هداف نيدألا
 ؟ناوولع

 مود_ربو قىد_4لا ىلعم -مموفط»د : و ةظءوأ ايارمة موني ةطلاذع مهوطااخ

 2 0 :دلا تست ال لانو هنلغ هلا لة لاقاك امولصق مح الان دلاو نئدلا نافل: :#اعنصل

 : طع ىاءللر لال هوأ لاق مث رمذلا ن مودي بوريس غاسا ماع نمل ة.طم تمنت
 ف قؤاهمزابف تاودلا عقاومابن :ممرب للمعل اديرب نم عدت ءلام واع هيث و ا
 رب_هتواوماع لدت ناعم ىلع لتس ةاطافلأ ماك !!نالوقن زارع أطخملا عق ةاوم ىلع
 595 هرادلانال اظفالا نيس ىلا هج اك ىنءملاةراص | ىلا ةغالشملا تحاص جا ا

 ةئرءاهعمىرخ اظانفلالاو ناديالا ل مالاكتلا نمل تان اننا هلا ةءاصا ىلع

 ٍ لاعمتساو ىلأعما تدثرت فرع نو ةفورعم ىرخالا ىلءامها حادي موةوسكللا

 ةعتصنمارفدإ أ تى :رخأ ةيغلملا لقتثامث تاغالانم يغلب اههوسو ىلع ظافلالا

 مالكلا



 4. ا
 3 ظ رع“ الالوةد.ملاراتلا حو 8ليملانم) | 1

 افادس ىذا ما + ' افرصناقرهدلاثفرم

 افسأت مألو كراع # اد كب ذأ لف تذب و

 ٠ افلغ ل دمو سمس «.اناقدنحأوانااك ا
 موضع لوق لئمدح ىلا غاري ناءانعمناربو مالك-لا ةلو هن م ضرغلا سدلو 1

 ىر دص سحاب قاسمو # ىربسد للف د_5برأب

 ىرذدي ساىديسو. «: ىدوو قوش دتشاو
 قرف مدرب سدلو #* ىاداسسع نع لسفعم

 ىريسصكلمأ تسلق. « ارابطصا ىطعأناكنا
 قئرسخ لل .و 7-5-5 لاش ادا انأ

 ىريسق كنب ثءلان ه* بنر نم ىللاقو م. م

 هيف تءكترا اذا اهسالرممت هد ف سدلف ومنا ذه ىلاريص مخ مالاكللا تالا اعلاف ١ ا

 انوي دونما ةلاو زئاحرمغ ىل اهعأ ٠ نءءالا نيكس ناف تارورغضل اهل ه لدم ٠

 هواهم سس الو هوم+ماذا ةماعلا نط هفر تعز ”ىذلاوو:مالاكبلا نهرا :لالز ا ١

 لئاقلا ل وةك مهتارواع ىف. ا

 دو#وهو ابوتءر سا ارث سةيدق 5 هنرثكو ىلام نع موقلا لأتال 1

 دوعلا تدابام ههتمورأقو 5 تفلسىدلاو نم ةس ىكءىذهأ ظ

 يضلل غب لا شنمب 000 ,رهدإ|اناطعأ د لاخ نيى-<لوقرثنلان نمو ١ ظ

 اون اكو ةكماربل اينو رولا *ارزولا مهو رغعجو لضؤلاو كدر نرد ناره 1
 هنوكل نأ دا لوقي دش .رلا ناكو مدريغ هل هدول اغامه نأش كاولعو ةلزنملانماوغلب ١
 تطتقاىتسح مايالاءجب لزتل مث هر ودنأ ارفع ولمضفلا ىعش '. ناكو هدم ىلوق ناك ا

 نو مهنهأ» .ندلا"ال ناو موتناهاو مهم دح بج وأ اريغت مويلع ةفرلخلا با قري غث ب باستا 1

 ْ 000700 ه رعش ا

 نوكي فيك.ف هشرع ىوه نه «. مْأُأ ف .كج اينلاح نعانولأاس

 « نكت هك اناظفر# هدلا تنع انياصأ موو نأ 17
 لال_هونأ لاق ىلاسعت هللامهج نك ةروصلا»رلأ ده ىلع ناك امظاوارتد: مهمالك عج و

 هدول كالا فحاولت شتالاو دن داوم جس ل ظ



»)+ 

 ىطنأوانانطا موك ىاف د « وملابلط ىلا بك ارلااهأ
 اشرصؤ رات اسم ارااسو ٠م الإ قانمامالإ قطابضيوو
 ىذمأو ماخمان متاسدقو به ىعوأو مامنغلا ن ”ىدنأوه

 اضقو أطلال عيطب و « الم_فوالوقناسحال اقوم

 اضرق سلا ىلع هء- تاء 5 لالا ارفءح هلال ذو

 اب لوقو

 ْ ىذ# كم همز دعو ع رب م تل: ةفراع نسلم يرأو

 ؟ىطرت سل ىذلا طغشاسلااومأ لق ىضرم , سد ىذلا بتاعلا|ومأ ىرتسلا لوق تاق
 ' مثحأو بدأ |بتاعلا ظذانال كاذذا عم دسبلاموعولو عم همالاكى قابطلا لصصأ

 ْ ةياكسلا ىونعملا قايطلا عمل عقجاف طخمملا مزلتاسس زن بتعلا نا قانطل ا هتف هنا عم
 الدم ةطدحالم ىلا !!فرص:نالاذ_مكت :ممثو نافالاسنق نمووفةفبراعلا

 ” توفت ت.ضارح ةماعر ىاسزدهنردتالو مالكا كئاطل فرست فىأتلام زاد

 ١ ءتملان نةوهاغاوءاكم لا نم سلاناطمل وكب لوقو ملط ف دودكمتنأو كش

 اح ردتاب املا لازع ها نءةزانعود بعت اموؤ مق عن كك ةقأت اي *كنيلل اناهذوهو

 ع انعرق د راما كلن لطروم الا نزكت نايف هنافرعت صياغه "مو

 بدرس ناساف س#زي غر ؟نءزىرنهرو هلدأ لاو-أ بسن هز قان_دهدمرمالا 1

 ىدد مبالغ نكي ل روص لع ناك لوالارد لاى رسلان اىرتالا لاو الاريغت
 أ نءدشلا صطالاذ- همم  لوالاةرودصى هلاعتسارأ نعم رخأتملا اكو شروق لسد

 ا اذا ىلع مدالوأ اورق الههحو هللا م 21 ىلء ني تمؤملارممأ لوق تءءمدقازءاثنالاو
 هدم :رتاموك# نار ةلا يلع ىف ةرحالا ذخأ ناكوأ متامزريسغنامزت نوقؤلذغم مناف

 1 يع ةيفاكةراشالا»ذهو ةريثك ده اوس كلذإوةرورمذأل زاوك دع ,ءالغلا أع

 : بهو ند لوق لقسلا ةلثمأن مولالهوأ لاق«. .5ندآال

 | حدو قب رمالا ىناسو « هقدر ىمل لازام
 ْ ١ مكو هداوسلال ا شدو + .ةدعاتل- .الا درسا ىت> 3

 1 0565 نيح ةف٠ هاذا هع و># هن در غناكح ام_صل ا أذنو

 ا ىغتلاو انلوالننلا قاض  ةيءاالحرف ىقعن كلن يذلا تن
 اي فش قنافصب تاو 7 ابنا ايدل كيث رمش 46



 ١ ا .

 : 3هواراذا مالكتلا نور ةصس وةطلغزك هلظافلأ اودع ولاذاهنوماقعتسا ودكألا
 اعقوم نس أو هواءلط» زعأو ايئامعنمأ اذا لوسلان ا اولع لو اولحالهسوايقعا كسا
  1ْش لهسنب لدضفلاناىكحي و عنتملالهسلا مالاكر !ادوحأ ل. ةانه وام مندعأو

 تتكيهناناظلا ن :. هتعالب نمو سانلا» غلب أو هلاقف هدم سمن ور#فضو'

 اهدا راذاف هءتكح لثه  1١ارد نقلا نقل الان ىسانعلا نيته ران هلع
 هراعصأ ضع

 .بتع1 تتوءناول دس « مللبناو لعشر لاقنا
 ْ ترمشأ دراسلا ترشتال 35 ىللافولو ىلا« _4علابص

 ريظنلا ليلقلا عقسملا بذعلا اظفللا لودسلا ىلا ارعشلاةللاواك_هللافمث
 هراصصأ لعش يلم سلا هدر 9 عم دنعتلا منةمااعمطملا هند ارب زعلا

 تدرغلا ل متنسالا ىرتجادمسلل لد .ق هناوهرعش نم نس | هلو مالاكت !ااذه نولو#.
 اعامس اواعمط تةزرد 99و هك اول ىى-هفاك و ىفامز ف «”يعدالذ لاذ “1 ارعش ا

 ١ دشن ريسفت ىلا جاتحالو ريمكدلاو ريغصلا هف رساملوق ناو الكاف
 « محرافكوج وريغام 1 تح هن ىذلاب درأمل ىلا ب درانأ

 : لهسلاحوبطأام لكلا نمو هنايا هلهتسيو هعضومئوثلا عض لقاع ملك اذ

 , كةيغب ةياغتل- أو كَ ملط ىهق أ كدغاب د ه ىءدعنب ىلع هن عفوا 00

  1ند تاق جيف ننال واكرم

 هفرعأا قون“ اما خص د همهأد ئث هم ةكيال تول اك

 هنعهللاافع ى :رتعلا لوق مسقملا مجالا اتم

  207انضغ ممأ تلف اثننه م « ىذربسناىذلابتاعلاامأ
 ..اضقأدق ا|.ءوذم م جون كإظمتسادو اد>و اوه نهىننأ

 : ىؤشام ةسءولف ىداؤ_هو *« قرت سدأ ةريسع قىنوفك

 اسرق تاكنا بجتاب ىتأوا « ادوطسنارا لاسم
 قدرع ان_ءللارئاوف نو_فح #»* ىساق قلعت نداسش أن ١#

 اضغ نصغلاىنأت ىنس“ط « هنا زق نماديزاذاش تلا 0

 ىذغأو تدتاام ضعي نعل :«.:قاتنيتسهنلاىرايكتقإوا ١"
 اضعو امو اروطاغلو اليسر هيل حابفت م



*) 

 - متاروهىذلا ىرداغلارطنبإلو . ٠ ائلاحر ىراهلاتدس ىلع تدشو
 '  مطاالاىل طا قانءابتااسو «. ا؛:ابثيداخالا فارطأب انذدعأ

 0 ءدق# ةئار ىهو ىن دق ءرم بدك اضافلال هذ ه تحت س دلو

 در و ةيدوألا نوطد ىف ثد أ ارومس لب ,الا ىراهم ىلعأن !احرتبد_ثواز د. جلا

 ْ | بركن دعم نب ورع لوق لُممر كلا

 انأالا سرافلا رسطقام « اهئاراحو ىلسثلعدف
 ١ 8 ابل او-اسعزود” لم لاو 4 هل-_بارمس خراب تككش

 1 71 .هاّعلافأ لوقو َهَق ف رفتم ىأاسعز

 ا. بهو نيد ه«.س كللأ محرر + بشو نئدييعسهللاو تام

 ا اا دلفي كى نامعانأاب م ىعتيكب|نامعانأان
 هنسحأو موظنم ظفلو و فم مالكرعشلاو ريكس ةيهاتعلا فأر عش قدرا لاو

 مالكللا نم ظيلغلاه ف لهم س لو نديميلو همت نسحو فذ“ لو هدم“ مهالثام ظ
 الينا فيلاقاش ودالواهمنوكمف ظافلالا نهقوسلاالو انشا نو

 مات أ

 لاهسالال نيب اهاعد ىسح د# هنازحا ف بطلا نم ناك دق

 لاحدالاو تاح رح او لدغلا تاذ تاحركلل تاحردلا نقلا اولد

 ىأدئاصةررغ نم ةرهصتعم ةمضفةديّصق تاب ن م ناهركسش لا ناشءلان اه تاق
 ظ أمأ ىنهتماقاباعنتم ناكمناكلذو هت والو دعلا لاح فص لوألا تدبلا ماس
 هأو5 ىن«موهو ه.اءردبال ناكف ىواهمو راصمتأت اذةرعو ةعفترم

 وهو ضرالا نزءانكسىفب طم ادشأ ىأ 5 هنازسأ ىفسطملا نزناكدق 95

 «ئاوااهذ_لال هانقلا| اواعج ىأ مم: ء«ماركسع ةفص قىناثلاتدملاو لهبلا د

 لادا ىهو واههو تاحرحلاو ل.غلاودو فتم ارهشلا ىلع ءإةثملاةردعولا ةعفترملا
 هإوقو

 - 0 د

, 

 كر نممانالا اذه تأ د د .هدخأ قم موقر هدار

 ديجأاههفريدخالو ارمسقتريجأ اذا ظافلالاو اره تهركتسا اذافاملافرمخالو

 روهظو ئزخااحوضو عمهظفا فرشاذا ىنسعملاةدار يك لوران شوج اذا هلعفل

 هانعم ىلعإ اوفقيلاذا مالكلانوديجت كب أو راصف موق ىلع ل-و<4!بلغدقوذ_.هقاا

 الا

 يووم



 . *(و٠دل# ُْ

 يطال |لبقت سفنلاو هسععيلو هيعوتسا بيضملاعجسلا ىلعو ةدريإو هلق بقاثلا
 اعرف:تو «_ةفاونامىلا نكس ه-_داوجو ندسيلاحراوج عسجو ظيلغلا نءودلتو
 فاعب وبءطلل حان رب بفن الاو عيبقلاب ىذقت و نحل تغلأت نيبعلاف هفلاو هذاضت

 ريسهجلا نع ىوزنيو عثرات وصال فوشت: مه*لاو رملاوعو ولحايذةليمفلاو نكذملا
 نكسو فور -هلامالاكلابسنأي مهفلاو نشا ىذأتتو نيالا منتديلاو لئاسفلا

 نءزخأتيو معنولانعضيقنبو لامملانمبرهيو باوصلاىلا ئصيو فولألالا
 سلو :دسافلاة يورلاو ب رطضلامهفلاالابرطضا ا مااكسلا ليقيالو ظيلغلا ىفاجا
 امناوىود لاو ىورقلاو ىهعالاو ىفرعلااهفرعب ىناعما نال ىفاعملادا ربافنأشلا
 هثامو هتوالطةرثكو هُياَعنو هتهازنو هثاهب وهنسحو هتافصو ظفللاة دوج قوه
 ناالاىت_هملان مبلطب سدلو ف.اأتلاوملظذلا نمول ناو بيكرتلاو كسلا ةعص عما

 تمد_-ةتىتلاهنوعن نمهانغصوام ىلع نوكب ىبح كلذ اهذللا نم عنقب الوأباوص نو

 ض سوأ نسمح لوقىلا ىرئالا
 مالستساهلاهمضه ةىوذل .« .ةمأ سئاسدلل لئةسم

 عيسطلا ة باطلا سأر دوادوبأ لاقو لو.ةمالو نس وه سدلو اهذالا باوضن ىقأ هن
 ظافلالاري_تاهؤاهبو بار_ءالااوماحو مالكملا ةياوراهح انجو ةيردلاا هدو«

 دشن أو ماركتسالا هدب ةنورقم ةمحللاو
 ءانقرلا ةيسشحت ظحالالا ىحو هب ةراثو ىلاوطلاتطخلاب نومرع '

 ةةلارلاراعشالاو ةقئافلا تطخلانا ظفللا ننس ةغالنل ارادمن 1 ىلع لءلدنا نو
 ماهمالاىفاوتمد لا اقم موقي اظافلالا نم*ىدرلا نال طقو ىناسعملا ماهفال تامعأ
 :ديو هعطاقمةدوبو هظافلأ نو رو ةعنصلا ماكحإو مالكلا ندسح ل دياسْعأو
 -رث قفاصوالاهدل_هرثك او همشذم مهفو هل" اق لضف ىلع هينامه اس رسغو هيد م |

 رعاشلاو ةيطخلا ىف سيطخملاو ةلاس لاق بتاكلاقنأت,اذيو ىنامعملا نود ظافلالاىلا
 مهقد-و مهمءارب ىلءاول دءل اهدنا رب نولغ واهدي وتىفن وغلا و ةدمصقلا ظ

 اوطقسأو اريك اًدك او رف كلذرثك ااوحزاطا ىناسعملا قرحالا ناكولو موتعانسصت
 الهسانسا ايش _ءاولح هظفل ناكاذا مالكتلا نارخآ لملدوالب وطا.عت مونت ن عا

 ] رعاشلالوةكردانلاعثارلا عم ىربو دل هاى لخ داطسو هأنعم
 حءاموهنم ناكرالا ععمو «. ةجاخ لكى منم !نيضقاسلو 2. 0١
 7 ل 3 د



١ 
 ىلةعالو اهيلع ىأ أر ىنادالو 5 افئ :رضدألو ع“ ىنداقالو

 ىلاق ىف تناضأدةالارهدلا نمو ةمسصم صنم ىلا معأو

 ثمل *ء ىلا ىثعالرمالا نم + ركنا تدحان شاسع تاو

 :ىلهأ ىلع ماقأام فيضرثوأو « ةئارق ىذ ىلع ىدفنر ثؤءالو

 رخ“ الا لاقو
 رقفلا بناح قءانلعلا تناك اذا *+ ىنغلا سناخىلاراطمن تءاو

 رخآلاقو
 ل#م قمل اىدل هءفىتفبدصأ « ىئاقلدالدلاىقريسسأ ىرذ

 لجأ ريصلاف مانالا هر“ ىبحت * ثدا#اعافد مطسن ل نك نأف

 لون«م قوقل ا ىف انيلع سلو: « ةام): نااريثكح سدلأ
 ىرفنشلالوق.هفصر قد.ج هفصو ىف معصوها#و

 لهذي ةادقدباقلا:هنعبرضأو « هتيمأ ىئ> عوملا لاطمل يطأ
 ١ لنكحأمو -«ىرإالا هب شاعت * برم فقام مذلا ب ا:ةجاالولو

 ٠ لوقأ امثيرالا ماضلا لسع « ىمسفتام ةرحاسفن نكلو .«
 راش: لوقو

 هيراشهوؤصت سانلاىأو تثماظ « ىذا للءارارم ب مثثلتنأاذا

 ل.عد لوقو
 امزك او ناعطال ىفوأد نك-أو 0 مهمتك ا مهانا5ناامو

 | العم مزال كرب ل ناوسأب * هسأرطقاسمتدسمأ أرما ناو

 ٠ امش نافيطلاهنعزختبو « هنود فرطلارمقيالعتلل>
 ةغباناا لوقو :

 بذهملالاحرلا "ئأثعش ىلع « .هبلتالاخأ ق.تسعتساو
 ردح نيس وأ لوق ريظت مهضعد لاق برعلا ملاك قزيظت تدل اذه سلو

 ١ ماعطدغ لكلدغراذج م« اماعطادبنأ سا تدلو

 " مالكا ناك اذافدغ ظفا نم هيفرركت ا! هنود هنافبفيلأتلا ىف هريظن ناك ناو اذه

 ىلع ل قشاو ةعانسملار ةسالسلا عم ةناسصرلاو ةلوهسلاو ةلازجناو ةيوذ علا عج دق
 ١ موفلا ىلعد رو وبيكرتلا ة-اعب نهدعب و فيلأتلا فيس نم سو ةوالطااو قثاوؤرلا

 ا انقاثلا



 ه(مو1

 اناا ضالارارعلاردهز 4 تعت ةراوتةاصءامدالاةءبظلاك
 رعغوأ مالفلاوأ ثاعمحلا تعرءاوسوةدئاف ثادمحما يئرتاهئابةم لفل صو ف سدل |

 دنح اهمال اردهثأ اواطعت اهنالو نسح ةدابز َّس هيدظلا تعنادصةاذاو تاءزلا نمثالذ

 لاقاك ارناف : ماه زاهد. بلوط فا وسأر عفرت ر

 د رم اافاطاماذاوطعت * هب نت احدهم | ممم + او

 رخ ”الالوق هنم بيزو ٍ

 ططم داس ىت_ءاهفكسفكم « هضافمفنغ :زلانذالاةغراسو ظ

 ناىلاىوتنا اذاو تاق خر دلا ىل االو مفبسلا ىلا عج ربىهءداوقلا 3 .طذمأ سدأو ٠
 رذعلادراءالا و طضالا هل يحامو لة عف ةاولا نأ. لددشلانافتسصلاض»ب وق كلوي |

 رخآلوقهلمو

 سآغلا قئ محل |نين :ردلارثنأو 4 هف رسولا سدل نود زيارقنأ | ْإ

 لاقولو رح اسحلاو سلغلا هد :عىوذ سا ٠ ىبعالا نال تهدى معلا عم ساغل اركذل س دأو ١

 ىبو رلا نب ا لوقو هيفريح العي .4|ن ا ىلع ىمهلا نمير قأ اكسل شمعلا ١

 رجوىع ة.أنمانالكتابو « ىنهاسو رويغلا تؤس امم ءرالأ
 رجل اؤلْوا تيصحرج ما 5 ا رئاك اياذ بسم اهاوذأ تابقو ٠

 نماوملا نمدريغالوربنلا قف توك الؤاولل |نال روز اةطأو تدمل اد فارصلائاثاهلوقفا
 ىنأ باك نمل ئلابدوص#ملا حو رواذه ىورلاةماقاالاه.ؤ:دئافالر بلا ىلاهتستف ١
 هللا كدبأ مالك ل!لاقهدراب ندد زدانو هيدر نمفد بج مالك لايك ىف هلوق لاله ٍ

 نيل و هعلاطمةذؤح وانعم ةباصاو هطفاري_خو هتعانصو هتلوهسو هدسالس نسس#

 هربدخ . اهةقذاومو هيداوهب زا عادي رسل و هفارظأ ل داعت و هعساف:ءاوتساو هفطاغم 1

 موظنملاد فك ةرثأ اذافلالا فا نوكمأل ا ىت-الصأ اههدع لب اهمارورضدل عم هيدا 1
 هغوصل اكو ه فلأت رهقصرن-س>و هعطقةمهدوج و هنلطم لوم ىو شن الك 1

 اةيلخ طفمتلارو اق.ةحلويةلابراض كلذ كح مالكلاناكاذاف هببكرتو '

 لئافلا لوقك
 اودجاذا اولانام نولاماه. + موقت أ ددللاو. هوىلأ الامه,

 ظ وان وساطا :
 بر ةشح انو ىنتلجالو 3 هب راك تدهأامى اهأرأ- َز



 «( مودل«

 ةمراىذلوقو

 الابتحا نودر ربم-مئاك *» الامتا كتريج قافر حارأ

 الار: ناعظالا ىداح ألو نب موملع نّرس نهدومأٌن دكو

 ةمءطحلا لوقو
 ىءاكلامعاطلات نأ كنافدعق او « اميغيل لسرتالمراكملا عد

 ةرقت-ههنوكتو ظافلالا نءاهمد_ةتاع ةقثال ةظفل نوكت نا ثلاثلا ب رمذلاو

 فور |ةللءاق نك: ناو اهريغاهد مدس تح اهعضوم ف ةنك غمو اهرارقق
 ظ ةئيطم الوقك

 اؤاضأ ةيلظءمانالا نم 59 اذانيذلا موقلا مه

 رخآ لوقو
 اهدازو هاء هدمت ْعَأو « هتعدوئراىلعهلالا ىلص

 ىرتعلا لوقو
 هخباعأ ثنأ. هتجاحأ «. .نونطلا كيفمجرئانالاظ

 ساو ىنأ لوقو
 قيداص تان .”قو دع ن عدل د تق تدلاشدلاو ه«ااذا

 كللادنعدشنأدقو تاق رلانيالوقىفاوقلا نمبيعاميو
 هوز نعرقو ىنعج وأ يف لو ةئيدملا,ثداوحلا نا

 ظ هدنك انمى اير نكرتي « لف ماخسسللا حو
 ١ .لح وزءهللال وة تو دءامل اقف هاو 5 ىفتقنذ كناالا تن. ئ هلل اذ

 ا عقول ةنسسجدي ”الاةاصافن ال لافاكس بلو هيئاظلض ىبءكله. هنلام تف ةىنغأام
 ا ْ نمةنثاك يا الا اوف نا ىلغفالاهسسو ناد _تولا الد لرد, نيلهرعشىفا اوةٌقو

 1 فونو تاكرخ ثالثو نالؤأ سان نك اسن ماهم .ةاوقو تكيسلا قرم نيكو تقم

 ١ | تدع صا الود .مةياسأ ىدكامردقب:َّدْدلا نمتم الا دقت 2418 !|

 < اعبطت وأ اهنط ءاسقلا تالت لج رلاثنذغلاو طظفلتلا فن يةنخل ايهم شةلاوهو ثنغتلا
 ١ ىوتسلتدر وأاغا او ىتعمدرقت الواعدة سمة .ةاقلانوكت ناىارقلا بومعن مو

 ' هقول قاوقلابوهامنار ىشلان اف رعشا|بودععق [نهاذ_هو تاق طقق ىوزا

 ماست نأ ل وق لا هتوكس 0 ا ل يا
 ةيءطااك



 001 ا
 )| ةفرطلودو ||

 ىدب ةكاقب تاناذا اعيزم 4 ىتثدحو حالسلا موقلارد ::ااذا

 1 7 « دتغوأ ئارةيملانمأ « اسيئأىتلا ةديصقلا نم ةغئانلا لوقو

* 

 هيالمهأ الو كاستل اسمح ص ال

 انياكرنا ريغ ل-> 1 ادؤأ

 دغىف ةدحالا د رغت ناكنا

 ْ ك5 ناكو اه احرب لزتاا ظ

 : 'آ هلرو |
 ىدن هلفسأو هءلاعأت فج « هئاعمسغ ةادغناوقالاك ظ

 رخ لوقو 5 ىدصلاشطعلا اهتانلدربب ىف « هكوثو ||

 اءماعقو ىوذلاباعيج اريطو 5 امدهنال اهدبىلار غانالأ

 رجأنءالوقو 5

 دزوأ ث لاا ازحاف اهمال سو م َّئ :رمال كلدنعءامهنلاشناكناو 0 ٌْ

 نمو ةفلاس !!ناببالا «* حرب رال كاشدفا ارساهاناةذ + ةح وأ لوقو 5

 19 ١ ةديعنبالوق نيئدحما ملل |

 ىينأن وهلا فكن :.ةللص|أمو ٠ 0 ىسجأف اعممم كتوءدامند

 ىىسثف قثاو كد وعن ىلا: < اضقلا ىلع ءانزلاب كل مدأ كود

 ١ رخال وو.

 اسنان واهب الهأف ي اك.لاىف ى دلو" نأ :

 اهب انارت ندعي ىكسدأ 3 هوةدح اذوو ىو تالاقو

 .سدذو مدت عومدلات رمأ 3 كريدغ تاتسا اذاتاةو

 بارعاىلا جاتمتةملاسةلكداربا نعز ١ ,واضدأ ناكملاهن ق» .ذن ناوعالاث ريشلاوإ 1

 .سدقلا( ىرمال ود 5 لمتدمل أأهم م 2 كلذكت سل ةماكم أف ْ

 : ريهز لوقو «* قد وءارضلاىئغاضغلا ذك »#

 لاقمت مك واس ال ناكدقو ىل» س نعسباقلا|عص *#

 واحالو رعام رف ريسص ىلع # انا نيكس ىلس نماسن 500 ١

 هر
 0 رشلا ىف مكي نهو اظفحو 5 ةدومىدنءن أمد ن نها ىذل

 ىبفذت لاه رس ا ف دج ىلع * ..هتالزغ م فريسعلا ناك افونع

 2 هبفب
 المتعب



 * ليلا

 ةد.صقون]قىرغنشلالوق هلثمو

 ثرمأ فوز هلا سفناذارعو « .قوالح تديرأ نإ وال ىناو
 1 قرم ىف ى تا" سفن لكلا ف ىداةمسرق ىلا ا ىبأ

 رخآخم زاح نأ نب .رمشن لاقو ةداء_صقل هذه ىف هن ر-ةئامدو أنامل ا!ناذ_هو

 ش ةدمصق

 ظ رارغلاوأ لاتقلا*اكارب 5 الاثارمغلا نم ىننالو ّْ

 1 ةبلاحلاو سام ادنعارلا اهتساحم سوفنلا ىلا بأ لام الاورئاس لم ىلعاهءطقف

 ظ : : ىلذلا لاقو
 ظ طااشوأ ءلرمأب لئازننف 9 مهرمأف برافالا ءكاصع

 ا طقال مع '"رماغك نم 5 #« اونلا ظوقس نطقبنالو

 رن ريما ل رثااو قذاحملاتت اكل العشم اذكهو نسح لثمو جيلم هدشت للعاهعطتف

 ا ليصفأتوطءالف تفاد اعف تث:- ناو هلةلاسر رخآىبءاصلا تكا امىرئالا

 ا هذهو 2 دواع ىلع ثضرحالو رد ماقمىلا تءعسالو د_جءانتةال تض(+الو لدم

 " مسقلاالسومغلا هلاقلبر_ىلاةاضقريهاشمد تأ ب رظلانيرماعاه.عهولنيعأا

 اضءأ بتكو ةفيرظ ناعمو ةدب رغناسع أيىأف ىرخالا ةثلاثلاةانمو ىزعااود اللاب

 لاش لاله ماوتدلاو لالزلا الل نك امظفلاعقوت كب امم عقوةءانأو ةلاسررخ آف
 «لواذتا:ءلع بر قيل مْ اذه ىل !ىالوم مش ىف هفلخأ نأ لأسو ئرخأرن [بتكو
 ١ ظفاو عددي ىنعم لكى ءهتالكم ق:فيكرظناف هترغب سهلا سلو هيدهاذعدتلا

 هنالث ىلعاهعضوم ىف اهنكسك نس >و هل صاغ اةدوجو عطقملا نسحو اذ هفيرش

 لا ةريدصق ظل قرف ةيفاقلاعضوم رعاشلا لع و.ضنا اهتهيريضف برضا

 1 ْ ريش ز لوك تيبلاهب 0 فورا

 معدغىفام لعنع ىتنكلو « هلق سهالاو مويلاىفامملءاو
 ىثعالالوقو « دنولفنأوهءلاعأت قس « ةغانلا لوقو

 1 اهباهنم تءوادت ىرخأو « ةذل ىلع تبريشش سأكو

 1 اهبان نم ةذاذللا تدتأ « ٌؤرماىفا سانلا لس ىكلأ 2 ةدعبو
 00 -- 11 ا قلاع ءالوقو

 لعنه ل.سلا هطح ردد د وول 93 اهرب دمى سن:ةمرف هركحم
 0 ش

1 

 | لوقف



 *(موه)# ٍ

 ىتهمالكل وأ دد_صقمودازخف رعبأل ع ماسلا ناك فار رو نماحو ريثما نباتا و

 جعاسلا ىلع ءازدغم ةف رغم ىب مه ناقل ثاقلا نمهته ص سدل م

 الاد همالكردص ىق نوكن نان سعال ا لبهرخ رش ]ىلا ينيج ىيدخ هنا: :١ل وأ قهمالاكلل
 تورءورد_هضانعذ“ اذاامرعشلا ناس ارم نا (كهدسصقموهازغل أند دضو هّنح أح لَه

 ةحاصحدع وءادتالاةدوح مع ::نواكو مس || لوفر ةش نع سنش ناكو هدفا ١

 ْس قو هعط أقم دع فو ةواممالاك- ١ اريشوهم> أصحدع و عطقملاهدو- ميظعتب لكومانأو

 ودعا ردعاشلوق مالكا لكشأ ف هف لصقل عضوم نيبحلام لاه ءو هلو دف قوم
354 

 لاتةنسة- ةسرداو4ا فأو 5 ىمألا ُسوتس ناكردب لوأو : "

 ىلع همالكمظقي وهرالا اغلب انلئأأ ءأزانق و ةفصقاك رت ثا ناش سأبال اوههلال اف

 .هتدصقزتا ط )لاق قشر نس ظفلإ ارأ عددي ىنع

 انامل ءلاريم نا اوظة.تساف » لع دالب ىدو ل تضغذدقلا

 نسدقلاْ :رما لوق هلم عقول ةمينم ةكح ةلكلغاودطقفأ ظ
 اسلمو زعلوطظناءشاادعب واج هون ةءردل مدسلا »د ناالأ ا
 -:ةدصصقرت [ىفقاطلا دين زورأ لاقو .ةغلارذ كح ىلغاض.أ ةدمضقلا ا
 لايتسا انانلل سبل ناريغ # لاح رلا هسف لات كا

  ىلذهارببكو ألاقو ظ
 لعسف.ل ناك ئثىذماذاو : « . هك ذالا سل كلذواذه 4
 تنددقىئذلاىنغملاو لخدأو اهمف تدب دوسأ كاسه تدب رخآن وكن ن اجت ١
 هياحولاعتهقلا لستلاىلا فرت ةد.هقرخآى ىرعبزلا نبا ل ءفاك هه ىف 1 ظ ظ

 هفطعتس و مزكو فرعشو لو
 ل لءفاو 5 تاءئدق سوت ونذ نع هل غلا

 نان نأ هدقح نحف, عا نانائاط ١ نأ فق. 2 لا قس نووافرضةسمهسفن لع :
 : 0 ضف هئعوفمل ا لعج هتعزع قد دباريق هءادرمالارادمىذلاث ا.كلاب اذه اد

 ةدانصق ةرخآق امد هطنأت لوقو باطن جا .
 ' قالخاض د امون ترك ذئاذا 5 مدن ن# ندسلا ىلع“ ن ءرقتل 4 1

 تاتعقمالك عام قحأ و انعم نحو هفطلءاغصلا يف تيبدوجأ تذبل اذا

31 : 3 

١ 
 ا

 ا

 2 ا
70 
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 بم اهمايأو اهرتسيف لولخلار 9 اهفرصت وايفوادتىإ ةروهدإاب واوتنسو ع+ اموةياكجسلا

 ىتج ىنأءملايربشو ةراعتسالا ةاك ادب لاصوالا فيل أو قست لانس»و هذال اةعارم

 وون تاذكن اك اذاف ل ءصغلا ع نه لبصولاهف رعمو مالكسلا عا ] ةءزاهروس يح

 نومأملالاقو .دس:علسغلاف ءأن همساو هنأ (ل ك1 اذالوقلاو ديم بناك

 دوةعملانهصاخقلاو هياك ىف لمولاو لهغلا ند ىمهمفتك اًثبدل-جرنم صوص "ام

 لبو هءقومىفل_صغلا حاقراهلاجو باكا ةءلجوالاج ئذ لكل ناف لولحم ا ىلا
 انهاه لوا اودو ةءملاىنءمولول هلا ىلادوةءملا نه صاختلا ف طا ىفاهتلاحاوةركيفلا
 طمااك هلع تد_ةءام ص افلا عضوملا هتنتم مث ةبطاغب تأد :ءااذاكنأوه

 .اللكاا ىع# هيلا حوزتملا ضرغلا 00

 :ا.ضغب , كدرفأو هي هللا ك همن امرك ذ نمل ىرجو مهضعب ب تك امكلذ لاثمالولهم

 هتااوذإ الاودادالا ام كعحو رك ذلإ اوةماادعدو ةردةلاو سفنلا فرش نه

 سل بيد .عضنو حا يظءداسفاو بدالاو نيدلا لدأ ةطا ء>وةلان الاوةسامسلا يف

 بصغلا لأ نم مالاكسااف ُلنءرثؤي و كلدد#: :ركذ لكد نءهلثمىرعل اريالام
 ظن بتك امو الول_عراصو»دءرانع يمنا لفرع بينا نعب هاوقىلا

 ءهروأ ة.يعراؤلاو عيت ىنااودؤملان ال ببذل ةدوم ن نيكو تيت لاةدو متناكابم زر

 رماههوجو ة ةفورعمة دوم هلك اًشاةمبانموأ ة هعمبص ىف : ةكراشمو أ ةمن ركشوأ
 اصئايانخاصتاو هفاوذياهماو دواوملا عادلا ب دبل بس اهدك و تفاوصولخ

 أداب سدو ةسافتو دب ةنوشهيسهف ةمعللاارتيجوأ ناو تاوم ىف ى-ةلاةذوعو

 الدوأ ىلا لعب هللاو رجلان م مزمل اا ةعاضالاو لالا هحوتاث 'ريصقتلا عمي

 نفأاومطقيفةيقراوملارطضاالوءانغت_سااهل زيف ةيغ ةراهملاعدتمل ةسصلاتدوم
 7 دافكو تادغ رلاد ص اقم نءادصةمو ىلاعت هللا دمصت اوال اوج رمتنكن أو

 :راصودعب اعل هت !انافةلك اثاهلوقىلا دوقعم ملاكا اذهف تاق ,وأ| ند

 وق |ةلاطاىلا مالك-لا ىلع كترد_ةم كوءدنالناهللا كلددسرظ امهضء.لاقو

 برودوةءلاةلاطان نالعاو كيكه ئ.عذت تدرأو كلرد_صىفهتننك |ام داسق كلذنأف

 0 لوق» هي كركسذ هر تاهرأو كمالكمءاءتد_ةءامن ا.

 د ءدلاخ نه 4 ا العال هتاعد_ةءابازكذأ اهتاماك

 واسهاب ارم اهرب غمىلإ امم جورب و 2| بعص : ىلا ىنأعملاب دوقعملا عشا ناوفض

 مخ

 ٍْغ م86



 *(مو» ظ

 تاوقالاءيددأو عرمضلاو عرزلا باس اكراسيماماهنءلزنأو باسحماوئنئسسلا
 مث 2وك لاحىلال اح نها هفرمدا هفل: ءاعاونأ اهخهتدنأو حاورألاهب طفحو

 مم ةءامل فصقتت ةساياها رزاق رب* ا تسامارتا للاب لء امه ار ,ءاهلمد

 اذهناكولاقو جيلا ىلع لق ئاصعل هل هاهسني ن نملعج متدالملااهب ر#ثودآمعلا
 انينسراصفا#وامظعمت ة ةغضم مى هزم جرخ نيد هقلع رام هأ باص قةقطت

 هذه ىلاراذ نا ىلا ادهش هضقن والبت ههفق وو * كد نمهأثنأو مدسءدع هللاهدج وأ

 تدشلاق .دامعللرب دملا كرامتف هنالاحوخ [ىناصعلا هله ىلا جاد :ةريكسلانمىلاحلا
 ترعلاع و رقد -:ءمو ةقدشأا 1 ,وا«ملاقو هم ا هامل

 نم مالاكسلا عا اماقاد-ةؤتلا ٠ لك ءاوةغالبلا نيدا.مىفىل-جوٌكئاسألسفاهجاتتو ١

 هسا امكان أن لملم أ سو هب .ل هللا ىلص هللا لوسر ت دمة ىناف لان ىلع

 رودخذاار ةووس وأ ماقأاساو 4 ةمرصم :رصأ أد :كمالاكسلا عل ماظل . ناكفادأق 1

 رممأاب لاقف تدسش لسقأم 2 سا رد فارشاو دشن بوش رضا نانا ' ْغ

 اقير ,لبأالو اناس مصفأالو انا طررأالو اناسمب نم 07 رام نب -:هؤأ

 فسعت ىلع ةرتقلا هتلمَق ضرب ملريسعداوحلاناالا ةيرط نسحأ الواقورع صْعأأل |

 مالكلا عل طاقم .طد ىف فرعول هللا مسأو تبحاللا قيرطلا ءرتواهطمتو ماك“ /

 ساقلا باب اعاد باك, بعأامن ومأل ال اقو نأ ناي اعل نو هذ أ ناك

 تائطالاىلاةردققملاو وعدتالو ماللكلا عطا ةمبدصت وز غريغىقزح و هاف ىددعن
 ابا قل سو دق قار ير تاودالامل اما ازخلا هيلع /إز

 نلْلا نه د .ءأو د م هنافالصو ل_صغلااولعحت نأك أبا لو.ةبةيواعم ندي رن نأ .
 ١ يستمع نمارا ابا !لوقت ةيلهاملا ولم تناك مص نس مك ال 2,

 لوقي ىناسغلار هم ىنأ ني ثراس ا ناكو ضغبب هضعبانو م مالاكسلا ناك اذا اول 9 ظ

 نمب و هنبب لصف اف همذ تنأامرم غيت هعءادت .الاىلا ملاك لكن : حرب اذا س : اذا سس هرم همتاك ظ

 ىولقلاترفن هءقذ نا نسصامريغب كظافلا تق هنا كنان امافلالا.٠ نم هع د

 : الح رتحدماذالوقءره+ رب ناكو هاورلاهّداَع :ةداو عاملا هتلدو هسيعونا ظ

 كنك فتاك ءاسهللا نم حاملاف رع ىت>الس هن نياوقل نس : لع اهرخ رح 12 و ظ

 قارمن ا هن 2ك بهو نين سحاق ظفللا نسف تاكل | ا

 3 2س نال



 «(قكل“
 ' الوعدوذلا هيدي رثعمذ 5 اليحر طدلخا مزع نإ اىف

 .ثآادتبااهلكاشاموءلهفروزملا عم ديلا نمدودخلا فلولا نادامع ل .عاممالاق
 مدمن + * أم عاوسألة يع ادناك | ق.ثراددأم و9 اب ديان سعال الان اكاذاواذ قالمغال

 صعنهكو منطو سطو مو ىلا ىلاغتدتنا لون ىنعملا اذهو مالكلانم
 لاقو عاقسالاىلام 1 .ءادكالذ نو أد هع لد م سد عد ديئذا مهعاد“أ عرقمف 41

 00 "1 مم فدل الكزكسو هلآ آىلءو هءاع هللا ىلص هللا لوسر
 هضع مالكا لصوو مالك نم مالك هذ مضاوعءانمءالابوج و ناس ف لالهوأ
 موضعبل نومأملا لاقو لدولا نملصفلا ةفرعف ىلا ةغءالما ام ىءراغلل لق ضب
 ةريسلا ظافلالاب كردلا بعصلاو لواتتملاد.عءلارمالا برق رقن« لاق سائلا غاب أ نم
 | الوهت : اهرادقم ىف هماللك ناكن م خم .هلملا ن نكملو ضرغلاز ءكيمهد كد 5

 | ريغ قاس ازئابىفاعملاهركالو انااا مهل ء بعصام سالت اى ةركسفلا لد
 | ةفرعملا|وتلْزمعا اذاهغاليلاو قولا طقاس !االو ى >ولاسب رغلادمتالو انملزاكم

 ظ نأ او 2| نوهاملان ستاد قف ماظن الع ْئل ” اللاك تناك)صولاو ل_دفلا عّضاو

 1 سانلاخلب | ةفصو باو 2نوك. ن شح 0 ا هه: :كءلو

 ْ ىراا ظازض نا كان اوهدود>و م الكل ادن ءائمق 4. .:اكلل حافسلا سام .ةلاو أ لاقو

 ظ سدق نيف تحال لاقو لولا ن ل صغلا عشار ةعمتل هن ا نءو لمذا

 | وزعانأ الأ هدو دح فرعالو مالاكلا عطا قم دنع فذولا ن حاف ماكت نر
 .٠ جياراتسا ف صاغو ماقملاق- مظعأو ا | عاماقمدةفتم ابنا نايس ءالعل نبا
 ا انافلالا نم هنمغل نب وهند ةددل وحافدو مطقملا دنع يوتي 0 ىبسح ج رخفطلأب ىلا

 ّ دشن اماريثك ناكو
 20 ٠ الصافلادهلاىوواعتاصأ « الأق ريانملا قوف ادناماذا

 1 لذ ةلانيدعملا دبع لاف ىدهاأب ادب ادءاقاموب ناك ة مسثْنب بدش نا كحو

 م طنا ماك :ثدمشلا نيل اماف سا ل١ ملكها ان لاق تن ءارالف ىث *اقرلا
 ١ نم برقا تيأرام هاو منان دوام طخ تنأو رعمانأ اي كعمأ اقف سايعلا
 ا و 6 ع ثاذاو لاق ماكنأ نأ بحتكو ةىأىقلاقكن اس |: نم تمل ن نمل اس ل

 ّ هللا هعذر لاةفءاعما ارك ذم هءلع ىنئأو لج وزع هللا دمفس انمعل !! نهانا فصلا
 ا . ةلءاولعتل اريذما رةراحارس اسفر دأو ءاد ها ودوني مولاي قل عج دعرعت

 نينسل |



 *(عوا)#
 .هوذلب هود احتسا ناف هداعصأو ل“ ؛.قأاوأ هع تح ارعش جيوسدل ع نكي هزتاو> ٠

 تاسأ نوع نمو نيدبلارتصوودر ود ناو نب هبا لاوناو رسال ٍ

 4 .هامغوطت دلل اواهاثم ىلع « اوسرع ةنسالا لاثماكبكر رو
 4 .ةاوعمتنا مهياع شدأو 5 هرودد_صاوع» نأ م قرع

 قام .فلا قرف بلان اكس نهلاز ارغأو لولا, زهناةف ضف هلوقو

 هك ادلرثب ضورلا ءامواهأعر « ة.ةسناك امد ىفايفلا هةءر
 هلوذارثمى رخااذهى رد 2 تآ ادتباماةىبالو

 ىلا ارش منو نولذ: مك * ءاولغلا ف تدب رأ بقنا كلدو 1

 ءازبةسالاو بحعتلا ل ىلم لاخلا نعت رداصلا ظافلالاددعهناتدملا ًهريسفت
 ىأ اولغلا ف تدد رأ مسا ىأ ىئتوأ هلضأو بثت ك.سح ىأ كدق - وق ىهو

 م موهطاخ لاقف لاذعلا ىلا تغنلا مم قشسءلارمأ فك سفنب سرغتلاوواغلافتدز
 ةعدملا 1 ادةءالا ن نهو رجاشم ىن«ءريعش عج ىناطلخ ىأ قارعثمت :أون 5 ١

 ملسملوق إ

 ىلذ-عقلاذعلا مههت رهو « لزغ ىصلا ىف عم -.اش ل.ذتررحأ

 ىف كلوق ند سفنلا ف قسامرن ري .؟مطقملاو كهالك نه عدل اعقب .اهلوا ءاد:الاو

 هءادّتباىذتملا ىنعنب رخأتلاضعبل نسقسادقو ني.قترماعيجانوك.نأ ٠
 بئا.حلا قارذو بئاصملاتآ ادتباكالذدعب هلو « زج مأ ةمامغلا» امماكقيرا «

 هلودابنم
 اسسن تيفشامو تفرصناّمث « اسسر ثدقثانل تزرب ىذه 0

 #4 داحأ سادس مأداحأ هلودو جيربتلا كيلف اك اال « هلوقو

 هوقو ظ

 فنش ةءشس>ولامال ةمشحوأ # ادمن ةرهداغماةمنك ا ْ

 ءوسوو ا ه4 .قف ضاق حدمىفاسذ ود هد ءصقلاءذ_هو كتل و

 هلوقةرابع »أ

 فقاومنج قضرالا لا. لابج # هردص ضرأ ىف معلل تسر هيقف



 *(مو

 ةهانلالوذ ةيلهاجاثآ اد دا نسح أ اولاقو

 بكاوكتلا* ىطن ه.سافأ ل لو تصانةلممأ م”اىاك
 رح نبسوأ لوق ءادّدب|ةءله اح. .ةرع نس-أو

 أاعقودق نء رد ىذلانا « اعز ىل-+ | س ةئلااتأ

 : ماسة ىلأ ل وق ءادّتب | ةيمالسا ةم ”رع ن سدح |و

 اعقلب كدعب دوحلا ىنخم عصأو 71 اها ناك ناو ىعانلا كب مصأ

 تدنفصن فل زتسملاو تدمج ارك ذو ف قو“ ساو فقوو ك.ةساو سدةلاؤرما كب دقو

 علط* ىف هرركو تاادتنال ادو>أ نموه 5 لزتمو بدم ىرك ذن٠كئافق #*

 هلوةوهو ىرخأ ةدمهق

 نامزأل تم هتانآ تفء عدرو د نافرع واسد مح ىرك ذ نه كءئافو

 لأوه-لالوق برعلاتآ ادتبامكح ا نمو لو الان هّمأو 0
 لج هيدنرب ءادر لكذ * هضرع مالا نم سندي ءر اذا

 ليبسه أن 2 نسح ىلا سلف # |ييض سفنلا ىلع له <لوه ناو

 ديبلالوق مهمآ ادتبامك-امهمذعب لاقو
 لئازةلا عال مين لكو .« لطايهللاالخام : كال

 ةذمصقلاوذهع اذا له نع و

 لطارو لالضمأ ىذة.ف بأ لواساذام ءرس م! نالأ_:الأ

 ةفدانلا لوق ةماهاجلاتآ اذّادامح نمو

 لاش بشلاو ءرااىياصت فدكو « لزاناا كتلهدتناو ىوذلا كاعد
 ماتا لوقسانلا]مبدقو تيأرناالوالوا ئدالد.اد.عناكو اولاق
 هلوقو ءادّش ال ادام نم د اودعب نانيعلا عمد ديا هبا 0-3

  نملاقنءا ارعشا|قذ-أ نع ءمومذعل ل ساو داعسا ىوذ || ةيرغ تدلل«س هب

 ما ىبأةد.صق ىف لك .علاوأ ارظناساو عطةملاوءادتي الاد قف

 ىت>اهلك ةدمصقلا طةساواهأ ادن الذرتماف « ه.حاوصو ف دوىداوءّد «

 1 ف .عمحار ةاهت«ناسحالا عضوم ىلع هفقوأو ل أه_ءد>ار

 ١ وهو رهاطنهللادبع ةمدخ ف نها ءار «تأ|ءأيإق ٠ نمناك اذ هز“ .علاوبأ تاق

 _ نوختي ادم عةديعبلات اهلا ن نه هنود: ءارعُسلاناكو كاذذا ناس اشري هأ



 (م4و)*

 ىداغو نبهتار نهك هرب ب 5 مد_ةفاماذاا.ندلا ىلع مالسس ْ

 ىنأ نمرعشلا اذه ناك اذاو تاقاو 5 ىتسح عوم_سأ ضءلهنال.ةوهريطت مها. |
 ص,غتت ةرداممو ممءاسالالمعتر ومأ م هيدناو وفل اذه ىلع نوكي ناادوصةمساون .

 هنا كحو هذ نكاسملالا ثم نكد ل كلذل .ةاكمهنم ماقتنالاة عزبه مهراعشاومهتامخ 1

 هل_هأعسجتو هءف س 1  ةشادعأل ناكىذملا ناد. ار وريصقءانب 20 ةءماغرف اسما ْ

 شوفنا (ناونالا فهرب رس لجو جاسيدلامبهلكس اناا س , دل. نأرعأو هءاصضأو

 ردوا عاونأب عصرم رب ريس ىلع س 5 ءاقتعلاةروصهرد صيف ناكىذلا سفاسفلاب . ْ

 نع سونب أ ةرسأ ناوبالا و تملا ةردلا هسف تناكىذلا جاتلا هسأر ىلع لعجو 1

 لجر لد اماكف ناوبالا ب اءىلا مع: ءلاه لم ىدلاربرسلادن ِء نههراس نءو ه:. هلع | ظ
 مد ءلاكلذ نم نيد+ آس ابلا ىأراش هيىيليىدلا عضوا ىف هسسمب واه هم هدر 5

 سانلا عع“ اما ارغشهد شن افهل نذ أف دم فلا ىف ىلس دولا مهارب |نب قاع هنذأتساف 7 ظ

 اهران | + ءةوهعد_ةلاراب دلاب بدمدت ِهلَوأ ناالا سضامحلا ةف_صو هّيفص ىف هلم نالحأ 1

 , اهتمتايلرأناكف 2
 كالءاىذلاام ىروعش كد أي .هلاعو ىليدلا كلريسغرادا 1

 هلعو همهف عمق اسما ىلع بهذف.كأو هو سا :لارماغتو كلذ نم مص: ةءااريطتل 4

 ىلا ناب |ائمداعاخ انف رضناو انوفا ةأف هاك #«اىوارلاق لوا_!ل هةمد_2لوطو ١

 ل .هسابأى رتملاد_ثنأو رصقلابرشو: 5 أر نمرس ىلا م 2 ةعمايرخو ساحملا كلذ

 افوأةد.صق ١

 ةرعانأ مزت ىب-خ ىوزن كشوو # ءرخالواط5 ليان هل ولاكأل !

 وبأ دشن أواضبأ:ىدروهو ليولال هلءبو هريغف كل برحاو لولا ل,ديعسوأ اقف ٠
 ىادلا لداقم ْ

 ناحر-هملاوودو ىعادلاةرسغ .. نان رماب نكححلو ىرش لقتال
 هزدعمو 5 نابرعشب ىدهف ىرش لقت نا ع تاقاله لاق ئتاررض ىعادلاهءبوأف

 ىيز مارك ذاك اهرك ذءلفارادرك ذي نأ دارأ ناف همدأ ننس هترئاح لاقو
 رورسلاوةراضغلا كدعاسو 4 رومحلا كل ماد رأدانالأ ا

 عجم ألافاكو.
 . مااا افاج هس اءترش »* مالسو ة ةاس طر



+(14)»* 

 كلذنم رثك | ىناهررك « ىتيءةماعتلا طرماررق « ديبعْنبثرامتالوقاذكهو
 مقوم ٌدشو بط ا ماء: غاو ه٠ .لاةرورتضلاو ةتشامرن كمل ىلاة-احماتناكاسأ

 قسم هناكم ق رافعالا ناك نس هواجس امالانا ىلع لدباذهف ةءعيصقأا

 دارأ ازا اهات هسا نانطالا نم بعش نم هناءثاكم خو أركحافف تاكل ديالو
 رهاطتو هماعانمن تدلع ل الءمكلزو ه:ه+كلذ بتاعت : الو نما هدؤل نم ,هحوازملا

 رخآ ناو رهىلاقو لالا ل .هغلا ىف ءان «مالعخاد ريسخخالا لصفلا نوكيف ا
 ريغصلاو رثكي تح ىلاقلا لفغأن هلتسار همد اضم واد غأ هب ااحأ فو ةممأ 0 ىب لول م

 ىنعم ناكن او نسحلا ةياغف مالك اذهو اذهل“ :ههياصأ ارهظ : تح قخماو 100

 ماقوأ لافو لالا لصفلاىفالخا دن ريالا نيلصقلا

 تو ده# نم:رمضنو ءانع نم 5 ءانغو ىرنسلا ت2 ضف بر

 لوقهلك كلذ نهىدح أو دامو ىرسلا فل ءادءانعلاو ضفخلا ىف قم اوءانغلا
 ءاشدقلانعىسبتنو ىر_ةلائذءاتنإ و ناسعالاو لدعلابرمأد هللانا ل وزعهللا
 ناسحالاىف لاذ رقلا ىذءان :اولدعءلا ف ل.خاد ناس>الا او ىجنلاو رك او

 | تعنأ لم ديالعو ءاث غلا ىف نالمخاد ركسا او يجنلاو ركشل يقال عادا ثعلب
 لوخدلا اذ مه صعن ىف اأ4ضعل ١ لة داذا ىلاسءملانال طفالاني_سحت ىلع ةءالماارادم

 ةثلس ضراعملاو ةنس> ةئث ترم ىفاعملا تناك اذاو مالاك- لان سح ةرامخم اطافلالاتناكو

 الهوأ لاقوة باد ماه نو هم هلع سودوثكل هتلثمام ىلع د ةعافادو درم مالكا نأك

 ضءالاق لدفىلا ]بهذ نم جورخماو هعطاةءو م الاكدلا ىدامم ن نءلوقلاب ابى

 :أرعاشال ىتشااولاقو نامل لثالد نممافتآ ادن :ءالا ايلا ارمثاعماو: حا تاكا
 هاكلاكة مانغا مالاكسلا نه ىنكس» و <: :مرب اع“ ءاسم هلاوقأ عتففو هراعشأ فزرت

 نعذتن ىف ءاادئادقلا ىفاهسال راما ينو ىال“ الاتتشتو رادلارافتقافصوو

 اذامالاك- )!ناف داما بوطظ#لافدووىلا ارا ىف كلذ لمتستو ىناسوتلاو نادل

 نقن تطاضاغا ارعاشلا نامل ناكن اوي هعماس هنقريِطُت لاثملاا ذه ىلعا سؤ مناك

 همرلا ىزءاد الم حودمملا نود

 0 رقم الك م هناك « بكن ءاملاا يتم كت.ع لابام
 ١ شلات[ دقو ضيخناب اذهو كلام هل لاو امممْناعمدب دلع كلم ادم .ءىن.«د ناكو

 اهرذىلا ىهتئااسلف « دانا عوشخلا نا ىللاعبزأ * ضاون أ لع ىكمرلا
 امالس



 «(عوا)#

 رثكلا للة ىذق 0 ةس.طخ ىف زحوأ وه ل

 نيمامسلا نيب شلااود نأ ذولا أرثاش لاني حصل ىفاوطخاذاسانلاانذجوو
 ن.سدقل ىلءقو زا عضاوم اه هى نائطالاو ةلاطالاو اومنطأ كولا[ عد-هىف
 00 رنة ىدن هلا تستال ل لد _:ءامةحراخ

 عطاقتلا نع ىسممأو ل_صاولاياهمفرعآ ب رست نأ ىلا سعلاعاطمندل نمةيطعتو
 ةراشالا جرم مالاكسلا ب 1 ,ءالاو ىرعلا بطاخاذا ىلاعثو كرات :هللاانءاردقو

 لهأ هب بطاخامخاطو دم مالاكسلا لعج مهم كو أ ل.ئارسسا ىنب ياما حا ذاق جولاو
 اعيش ايذلا مرلس ناو هلو دق الواو ل أ هللا نود نع نوددت اأن ظ
 قاخاسعهلإ لكسهذل اذاىلاعث هلوؤو ب دوأطااو بلاطلا فعض هو وذقاتسالا !

 ةلوطمالا لارا ىتءل ةكقدحتامل فو ةريثك أذ ههابشاو ضع ىلعمهضعنالعلو
 لا اكو م-مفرعمزخأتو مومهف دعبل ةداعم عضاوم ىف رركمو ةحورمشم
 مأو هءلعهب ل دة_سل كلذ نود اع ؟ ىلاعلا يضفلاو بانطالاب زاسحالا بوش

 ضمد وجو اوةرشت ةهتمةررفوتثو هطاشن دادزب وثلاث ةنمعماسلا ظ

 رعشلا جدف فو نآر ةلاىفءاحدقو عمال لوقلا دكوت رار !|اولعتسا ىت-هبانطاو

 ىلاعت هلوذو نوابعت فوسالاكمم نوا## فوسزاكىلا«: هلوق كلذ نراك 4
 لحتا مرامرا لئاسقلالوةءاكد_كوةللررك-: ارمسرسدعلاعهناارعس رمسعلا عمنا

 رغب ثلالاقدقو لعأ

 1 مدح 11 3 تناك ة منك ٠

 انأنأ تاو موبةدبكسنكع عوج تاأسال_ه

 اهوعبتأ مث اراه ماوريغف ةيناثاهمداعااو هرك_ؤاهدم .كوناودار أو ةفصلاباواحاسعر ا ظ

 انوفا نم هاوادبأف ناسدع ناشط ءاولوةي نا اوهركن انشطن ناشط عم طوقك ىلوال ٍ

 35 ردو تاحهللار ركذقك 5 هرم ؛ك اذهءاشأو نط. ءأ ناطمشو نسا نس راق كو

 .ركذاو هءامن ارم دد ع لاعت هللا ناكلذو نايذكت ميرال [ىا.ف هلوق نحرلاةروسف ١
 هلع ” لكني هل_صافا وأعد واهف هغطاو ارمأ عدن هترد5و أه ردو ىلع مهم" و .ءال هدام 0 ظ

 لهله« لاق ةءاهاملا لهأ ع نع كلذ ل_*هءاجدقو اونه ميلاد اد_سأ ام عضوم ف هيل ٠
 ادن ردع نم ريكا اهرركو 5 بيلك ىالدعس د نا ىلع 4 رد |

 رمال



 كيلا

 مهؤوسامانيف نوربو انذوسامرثك اانرمسام موف ىرث نفاع نيلاح ىلءانو ذعو
 علب ىتسح مهي وهللاانصءعو ماذذ وهللاانرمدثب ممأدواثب أديهرمس امرثكا

 نسحاسعا نيلاعلا بر هللد# اواولظ يذلا موةااريادءطقف هلج أم هب واب باكا
 مام ناطل لل ىرمشلال.ةوهو هتك! ناكىذلا ضرغلاعمو هعضومىق

 جخفلا كلذ ىزاوب تف ىفهل*.ىتكحااذاامأو فاكردتلا كلذو هودب-ءىفو هركسعل
 تفرصتو هلا ةماعلاو ةصاخما سفنأ تعاطثدقورطخا ةهاثو ردقلا ةلالح ف

 اههوشأر اهدجسأو روم حجفأ ىف مااكلا نود لاذ -ه لئمموماعدرو ه.ف مستو
 ءلولم ضعن هب بتك آمهعضومىفزع-جولا نمو همست نااةءقح ناكو اهنعشأو

 ىرخأرتؤثو الجر ةعاطلا ىف مدقت كارأ ىنافددامأ ةعمسلا نعرشأت ل رلةءمأ ىنب
  ثرثك ل ماعاىح نب رفعج هءبتك امو تدشام_مسأ ىلع دقعافاذه اك كانأ اذاف
 جارت لاول رنآدىبتك امو تلزسءاماو تادعاماف كوك اشرثكد5 ىوكشلاهنم
 .لدعلا ل ئكرزغتساامو كلاادوع جارلا ناف دهبامأ ةءعرلا ىلع لماخت همر وظ
 م-هقيل طدبو ظفعأم الك-اامصتةدج أن يل الاقو رولا لثعر زتتساالو

 تناك لهءالعلا نب و ر-© ىنال ل_.ةواحو سو انو>م موحلعلا ف ساسنلا عضرانه نمو

 نك:ملاذابانطالاو اهنع طفتلز-ونو اهنم عمل ليطت تناكم#:لاقل.ط:برعلا
 اىلاعت هللا لوقك ةظعوملاو داب زحودمدو ث ةصاخ ظعاوملاقوهو بج ودب هنم

 'مه:أيناىرقلالهأ نمأوأ نوُعئانمهواتاس انسأبمومتأب نائرقلا ل_هأ نمأف أ
 ارب ركستف نورساسخلا موقلاالا هللاركم نم أي الف هلل اركماونم أفأ نو عاب مهو ىضضانسأو
 زاثك الاىلا جاتك يتم مهضعبل ل.قو عقوملان بح ةياغىفانهاه ظافلالان مرركام
 : دشنأو بطخملامظءاذا لاف

 1 ربسملا مالكلاراكبأناتفو « هلهأنيز تعملااماذا توعح

 رخال او
 ءاشرلا ةمكح ظداللا جو 95 ةراتو لاوطلا بطخلاب نو هرب

 موضع لاقو

 ش رصقأو أ لوقلا ل طأهل « له,ملاطاخ ادتءااماذا

 | ١ رتسعو انتو دول مه زاكلا نونف ءاذ بنمط
 0 0 يصقملا ىلع لبطل ىذق + .ةسطغف تنطأوه ناف

 ' ناو
:1 

 "ا
 ا ا



 «(مدملع

 11 ذنءاشامنو ةطفالاو هلام ا نث ارقلا لعندتت نأ كاع ب ءصمل امافلالا نم 1

 دم ىناعملا ةنمفاسام عمردقلا اذهب و رثك اوأ ناك ةلك ىناسعملا همضتقتام ضع
 لمقام ض عد اهم لكعضو هو ةاواسملاو هدعوذب زاحالاةفرعمناقت الهذامكسفن ىف

 نوكيالن ايملاو نامبو هانا ىطتملابانظالا باصضأ لاق لالهوبأ لاق باثطالا ىف.
 ةطاحا هش هنددأو هنيبأو الكلا ل ضفأو عانقالاالامقيال“افشلاو عامشالابالا ظ

 بانطالاو ص اوذلل اراصال أو ءاصةخ_سالابالاه مان ةطاحا ىناعملاب اماالو ىلاسعملاب

 ةئاطلسلا بكس |!تاءامأامىنسعلو نطفلاو ىغلااو ماعلاو صاسخلا هيف 2 ظ
 تاثمالا وح دامه فرتعاإك زاحالاو تانطالا ناد هقلا لوقلاو اياعرلاماهفاى ا
 ةجاحاو عضو مام تمد -!و لكأو هنمحون لكو مالك امج ىفامرملا اتم 1

 0 ةريدتلا لازأ نذ هناكمىف باناالاىلا ةجا2 اكههضومىفزاسالاىلا ١
 هبي عم لاق هنا ىدحينب رفع ند ىوراك ًاطخ أ احالا عضو ءقبانطالا لمتساو ٌْ

 ل 5 ون 5 اولهم نا ءطتسسانأ هدد ,:للل فاس [كلوقي تر انتالاو

 ىلءهياونوأ ناطاسلا نع ب:كسح 8 ارانعلا هو اة ناس ةئىأ
 عسقوتلاناك اعرف تاراعلازوأ اذ رات ةداعلا ترحاكدنافارمفامعارمال ضصقلا

 راثك الاعضوم ىف يام || تناك موا .هراثك الا ناكهسلب أ اراحالا ناك نمتاكو هم

 لاطأة د_>او ىت-عمىئاناك امتكي نا نين ادلاخ نى رعأو اري-هق:زاحالانأك

 لاقو ديزم عضوم ىرأامهياك قر دظندقو رممتخمل لاف رش" الا امصتخاو اهدا

 عضول اذه ىف ةياكسحلا ذه لاله ىنأ ارب“ ال ىنءمالت لق ناصقن عضومىرأ ام ل“ |!

 اردنا | مالكلا اذهنمخو وتانطالاو راحالا نم هلكعضومزي.ء هضرغذأ ْ

 نسحرخآو 2 رب ضعبذ قوذلاو ىأرلا فال ا ظ
 كاذل اري_سأ ماك لاوأ تاك |!نوكمف ةطقفامهد_أ ىنءلاىعدتسامروزاحالا
 ناكلشالو لامر خف ئاناالاو زكر هش ىف زاصالاة الملا هرسغ لأنو ءاغدتت || ظ

 ملا مستو تءَد احا حوت ةلاو ةعس ارو مالا ىف نمطال - بلا نءةرداصلا ب تكتل ظ

 ءاصقتسم ةءشم نو 5 نااهأ دس ةيصعملا نع ىسملاو ةعاطلا ىف م.غرئلاوأ ةثدا ا

 ممم اأ)

 5 ةرفص ىنأ نب باهملا همثك امنا رب اند نذ بولقلا عما ءعذدتأتو روددلاأال |

 9 دج |لمعو هاوسامدةف مالسالاب ىنكىذلا هلل دحلا ةقرازالا مك ىف جا احنا ' ْ

 امك انام هةلدن نم رك ثلا عطني ىتنح هل ضف نهدي زلات ىتتو 4 ظ

 ق س 6 '
 نيني



 «(مدعز#

 سول ضء# و للءالا ىننحاذاىح ل ءاع نإ ذفب لدّساو 417 ءااراهلاىل طةماتأزام

 تاناك-1نمو طقف كتل اذاو رذامداهتحالاو ىلءأرف انو فدي ماقأ رثالااسو
 ةيواعم نيديزب نبهللاد.ع نا كسام ف ذئاز امال هأن يد مالكى عة جشملا

 سدي دل اخ لا ةذ كلا | دمع نمد. ءلولا لت 1 ا ا لا ادلاخءاخأ أ

 ثدعف هىترم ىلءخ نا لاق ناسلادهءىلوو نام :موا اريمأ نبا قب تحمهام هللاو

 ناَنينمّولاربتم أاب اقف ثاللاد.ه ىلع]_- دو 01 1 ًانألاقفارفى رغصأ واه

 ٌثبعق : ديزي ني هللا دمع هع نبال ل. م, ترم نيل سل اد وعلو و نضع :موااريمأ نيادلولا

 ةيراقاولةداذا ل ول انالاقف هسأر عفر قرطمكل اد. ءو ا خطا
 امفرت_هانرمأة يرق كل م نااندرأ اذاو دلاخ لاف ةلذأ اواهأزعأ اولعح واهود_سفأ

 ىنملكر هللاد- .عيىفأكلااد.ءىلاقف اريمدئاهاثرمدف لوقلا ملغ قفا ف اوةسفف
 كلمللادبعل اقف لوع لاح ءاولا ىلعفدلاخ لاف #هناسأ ماقأ اخ ىلع لغد دا هّيناو

 دلاخاخأن اف ني هللادع ناكن ا دلاخ ل اةذ ناسعأسءاأ ن اف ني دءاولا ناك ّن أ
 مع«ادلاخلاقف ريفتلاىفالو ريعلا فذ _ءئامهللاوذ دلاخا تكس كلا ادنغمل اقف

 ريعلا ب>اصنايقس هوب | ىدجرم ريفثلاو ريسعالنملاقف هيلع, 5ث من ءااريمأ ان
 فئاطلاو تالءح وتاسعنغتاق وانكلو و اتا رنب هيتع ىدلحو

 : كا[ ذ ىفالاحأوسأ ةلايعأ لوس ف لإلا لمع اكون تدقق و نامعهللاوحرو

 اكوهوىأ دلاخ هاخأ نافهلوقو نل» الوهو ىأ ن اعل سءاخأ ناف هلوقو هلل اداسنع نم

 ظ ظ رك ذيئدل سل هنأ |ةءمرأةتالا ىف لثمري_ةذلا ىفالو رمسعلاىت ذع”الهلو قو فرعت

 لص للا لوسر ن اةكم ل_هأ عمماسا هنالك دل نءدلاخ هملامالاك ١!فرضاكولضأو

 هسئرناكو ريعلاوذو ماشلان لل بكر قا: *:نامزعإسو هلع هللا

 انداذس رنبةيمعم مس ةرووهعجأب أود رخ هي يواعمابأ ب ورح نت رذضص نام ةسانأ

 .تام.نغ تلقول كيل ريهتلاردنوو 2 0 ةريفقتلا ل1 مجرات - را

 ىنأ 4-5 ىلع مق: سو هلع ىلص ىن لانا ىهو ةصفلةراشاهرثآىلا تالسجو

 مخل نع ةملبت ف شرس كانه مانأو فلا طلا ىلاءافنةارومأ كلا ادع دج و نادر

 ا نافعةنيدللا وللا هدرو رعوركب نأ قدمو سو هيلع هللا ىلص هللا لور ذم هيد
 2 ةلاذذانويسملاا سكس ىتلا جنم كلذ ناكو هةفالىف هسنءهللا ىذر نافع نبا

 0 هيعدت_امو ىنأسعملا مهفتو راظنلا تنسحأ اذاو هنعهللاىذر نأ ةءوءاسا ىلع

 نم



 3 للزب

 للقةمهمرطب ىذلاامأو « رثكش مف ىتلاامأف 20023:
 رخ "لا لوقك .اددماواقو اددعاور رثكفأ ا >

 ارمفالو ءافودعسن م حرتالو « ةزيستك ادعسنإدعسسرثاك ١ ١
 رعالزو ا
 دس صاق:دواانارملا و سلقو ب 230111111000 |

 محلا لقول |

 اه ريض سوفنلا ف شام لك لس « :اهدقو كل اريضدال سانأل وق. ظ |

 رخآلوةوا |١

 راصلا ير تاقو 03 0 هكري_ضدالاولاقو |

 لعرتشد الرهت ىأتو رعأش ثلا لاقولو تاقالضف نوكذاكم ىحاصا هلوق لالهوبأ لاق ْ ١

 نافرهشلا ىانراةّالاقفاوم ناكل موق نم سحصتلاو ىراكنالاو اهفّسالا ىتدم ١

 نهدروأ ناب كلذ بقع مدرع-غنوذءرعظال هنأال انين وش ألاف عر

 0 واق ىفاورشأو هلوقو اهاهأى أ يرقلالأساو ىلاعت هوة فذ مازاصاةل ثمأ
 رعاشلا لوقو عحلات ةوىأتامولعمرهشأ ع ىلا هلوقو ه.ح ىأ ل غلا

 ادد. دعو اهرارحا ةيسأوس 5 ةلذأ لامسلا كوينيرتاعا !

 رخآ لوقو ماوس ع جةيساودو سلم لهأىأ
 رفو هل تايءالومنا ه.شعو » هسفنأ عدس هللا ناكمارت : ْ

 رخآ لوقو هعأقنيوىأ

 اًيو.علاو تبجاوحلاندجز رود د أمون نزرب تاءناغلاام اذا

 ملكوأ ضرالاهيتءطقوأ ىلايلا هب تريساثآرق نأولو ىلاسعت هلوقو انوعلا ن ناغوىأ

 ؟يلعهللا ل-:فالوواضإأ هوقو نآ ارقلااذ_ه ناك! ىأاعم .هرعألا هلل لد ؛ىوملا هم

 رعاشلا لوقو ميذعل ىأ م مر فؤرهللاناو هتجرو

 اهفدمعا دن نكلو كاوس ب هلوراناتأ ئول م هقأو

 ليز: سم هم ىلقن مل هوو هللا مرك ىلع نم: ملازيمأ ع 1110 0
 ماك>الابريصيلاوهو ةعدقلاةرعجلاوةسر ةلاةبارقلاو مسلاو لعلاومل 4 عسدج هنا هناوأ ا ظ

 11 هستتاناهناىرب رومالاذكو اذكن اكن 00 سااوهضالاو 0



 «( نى“

 | رخ اظفل ناو تاريخا نهرب نو لمحلادار ها نمزرف هنا هانومنا لاقي نأ مد الو

 هللا كاطع أ اذا ل و هيلع هللا ىلص هلوقو ةقد_صرلا 'لرتهلوقو ليضفت مساس دأ

 أدبأو ىو رو بليه نع ردا :الوز_ضفلا نمد راو لوعت نءأدمأو نييلف اري

 هوقو هداسمع ىلع هن#ارثأ ىرب نأ ب هللا ناهلوق ل-* ءهوشو لو" نكمت 00-0

 اروهقماسا نوكم :ذمعثأا نمارف بكحرا_؟كسفن كل. انثالىأ كسفن نع زعتال
 اموق حدمرت !لوقو وول هلا للف

 ىأدهاش مه فورعملاو دئازموب ري لاف مهضار ءالليدانممفاوم أاولءس موق كئاوأ
 لوقو هتدام هللا ن الع. نمءاطع ىلع» هد هناانا فاسد رح الو مهاومأب مهضارعانوق»
 كنمهيرةرد_ةءهتلا نم ىضسساو كلوةءمهطعتالو كلعفي سانلا ظعفدسامأرخآ

 هتامث ىلق نع كملف لذ ىف تكك. نارخآلوقو يلع هتردقردق, هفدشو
 اوّدو 18 هلوؤو مأد *!ىقتارودقم روح ىلاعت هلوق اندم واسلل ةلثمأ دارنا, كلذ 04

 انكم ةنامالارثملامريسخ ىتمأ لازئال سو هملع هللا ىلص هإوقو نونه د3 نهدتوأ
 ةرعلار-هطثو ةرغلا بهذناهئافةراشملاو كابامال_لاه_ءلءهلوةوامرغمةاكزلاو

 هلدقفالا|رمف بيعال ةمفاعو ةعصيفانأف ىربختن نعتلأس موضعب لوق بال ارثث ارث نمو

 لوقتف مالاكلا ن هلك اشامودسقفلا طفل حار طاب وصتسأو كالا رمق دع زحال ةمثو

 ىناساو كتولس كتوم ىنتلعدةرخآ لوقو كتيضوأ لدعالا |رمف سد ءالال_م

 كحال بصاىلوتو كسفو كيلع ةمعذلاهللا طظغف رش آلوقو كنع :ريصلا ىل كنس
 رخ لوقو كيانءاعو كاع نمو. كننم ظحلاو كطسربلا ن نملزحأو كل حال_هلاو
 هريشنمراسلا مذ ب بنطأدو رخآل ود و ىداسف نم فاخأ وكحالص نمت

 ةفرط لوق موظثملان مو هع

 دو ةزتل نمراسخالا كئأيو « الهاج تنك اممانالا أ ىدتتس

 رخآلوقو
 ظ اعتب ارشال ابف تاون ناو + تك كامىأرالهأ رومالاىدوت

 رخال وقو
 اه نبع ءلمنكلو ىلع + ةردق كامو الالسجا كباهأ
 .٠ اسصن كنملةنكلو لق « اهدنعكناسفنلا تر دامو

 رخآلوةو
 اماه
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 ىورو تابود_«لاوت ادو وااو تارود_ةملاوتانوكملاعسج اًممعو:#تناناتلك ٠
 ة:42ال_هأرج ةفصو هلوقو هبلطءافةثهل قننملاسقف اهأرقردعنبانأ ٠

 داقنو لالا ب اهذو للقعلامهعمطتنان ووزن الهلوقفن وقرن الواهتع نوعد صد 23 ظ

 هلوقو ةزخ الان ذوماو ةودخالاعاطقناو ةضهلاداسفو ىوقلالالحناو بارمشلا
 اثيشاوفاخض ناهمىفنهنالتابودحملعمج نمالات لسد نم الا كلو ىلاعت
 ىرتالف هوركملا فانصأ نمكلذريغورو او ةمعنلا لاو زو توملاو رقفلا نهالصأ

 ماقتنا سانلاعفنياعرعبلا ف ىريت ىلا كلفلاو ىلاعت لوقو هذدهنءعنجأةلك |
 هلوذ هل-ثمو ءاصحالاود_اهغلس ىتلا قفازملا فو:صو تاراخقلاعارزأ مسج ١
 رمؤن اع عدصافىلاسعت هلوقوةرخ* الاؤاندلا عفانم عج نعضت م4 عفانماودوشيل "

 ىلاعت هلوقو ءاصقتسالا ىلعاوءاك أو اهعئارشو ةلاسرارهأ ىلع ل2: تالكت الث ١
 لدالاف نكسام هلو هلوقو :رخ“ الاوامندلا تقاوع تاقش| تاساكث الرقة مرعأ لك
 عسبج عمش نالها 4 نع ضرءأو فرءلابرمأووفعلا ذةزعو لج هلوقو راهنلاو ١

 ءاطعاو نيملاظلا نع مقصلاو نيعطاةلاةإ-صوقعلا ق نالاهل أب قال_هالا مراكم ش

 فرطلا ض غو ناسالانوصو م>رلا هدو هللا ىوة:فور-اءرعالا فو نيعناسملا |
 ركذملا نمْئةساالموهو فورءلابرمأب نازودالذا بق لكن هؤريتلاو تامرنا نع
 مقونأسع هءقسأا هل أهم نع سفنلاهيزنتو ملحناو ريصل|نيلهاجا نءضارعالاق و ١

 عج ىلع نيثنشب لدف اهاطرمواهءاماهمم عيون ىلاعتهلوقو ردقلا طقسو مذلا ف
 رانلاو ساءالاو بطاو رهثلاو ىثءلانمسانالاعاةمواتوق ضرالا نهدسرتأ ام 1

 هلوقو مماعنالو ؟-لاعاتم ىلاسعت هلوق هلكك لذدارأ هنا لع دهاشلاو كلذريغولاو

 نءادح أ نك لهرظناف لك الاىف صعد ىلءاوضعن لذ ةنودحاوءاس؟ قست ىلاعت
 ىلاعت هلودو ظافاالا نمردقلا اذ_-هلثمىف ىلا اهكهدارنانيماكشملا فانصأ' ظ

 هج و ىلع ئئاهنمذشالىت-اهلكءايشالا عجب نيس. باك ىلا سانالو بطرالو
 هرصتخالام ة:<| من نم هتف عج نسعالاذلتو سفنالا ىسوتشتامارمفو ىلاعتهلو5و ٠

 غار_فلاو ةوضلا لو هياعمتلا ل صدللالوسر لوقو ماهوالاهغادتالو ماهفالا
 هلثمأ نءاذ_هوتاق «ل-عنمريسجهرملا هين مالسااوةالسدل|هءاع هوقو نايت ' ْ

 عببتتسا اوهذا لضفأ هنارهاظو لمعلا ىلع المضغ ةمئلا رمأ ماخع ىلع هين هفاق ةغلامملا
 ريس اريسفت ىف ةريسحالف ذة يحو ةبذلا نأش يدظعت ةياكسا ال "اسف ةدارملا عفاسنلل



ْ *») ٠» 

 || لدقو رفسأ ل قنا نم للا ةفرنح نما كل ءباصل اطمأ دئاسص ل! ل_.طنالل ىناسلا

 ١ طفح اىلاو عقوأ بول ةلاب ى هلاقف ني ”او ه-ءبرأ ىلع ديرئال كل امني للا ضعءل

 | منال 0 ملاح عج أ ىناعللو قلعأن ملالابو عرسأ

 لاقفدئاصقلا ل. طثالأ

 تاوصلاب ىلعو ىتس»ملا ىلا ىدصقرعُسلا لع امأ ناىل ىأ

 تاوجان :م لوذغلا هب تق دوب بئرا ه رص ىزااو

 تاع اناذلاي م 8-4 م + اسعنو ةسدرأ ناسا

 ىانشلا» خاب امصلا نسحامو « اراهتل.ءااد>امدلا 5

 00 سم ةاورلااهادامت 4# تارسفاسم ند“زاذا ّنكو

 ظ اناا هلوال عقال ترأرام هسياع همال_هو هللا ناوضر ىلع ني-:هؤلااريمأ لاقو
 ١ مالكلا ريثكك ذاربغ ب. 2010 واعمنبسارالىل.ةو ةلاطا ىفاسءملافو زاسحا
 ناللاف[كسدلو رمعخر ملا نمةدان لاف لاقانأوصلباولاة أ ط مأ اداوص نو عممتف أ لاق

 ' «ىلاطدو لا>الاراد- ةمنعىل_ضفامو هيام نيسعمأ | طاشنلو هنا مالكدلل

 تدل لكد تع تدعموهو لطأملاو باوسالاو رذحلا كلذف لالا اسر اسد

 لءللا بط ار اثكسملااولاقو بانطالاننانملان , عجنأ زاحالارةغالبلا موضع لاقو
 لصفملا قءامو ريجولا افاق نيتملا ىنءملاالج نم 3 يالا علبأ نيو نعل هو
 ومو ]لن ةأال صاعلاْنورمعاهلوةوهو ةيواعم مالكن 3 أمزيزحت ا|!لق

 قءطو رم الاقأف نافرعلاوىأ رلاليوط ناسالاري هذ لجر كيلا ةدقهناو رع
 ضعءداودةفالا موق نطدام ماعطلا ن هرثك أ ورعلا و كد ءأر لكي هقات الول-دفلا

 5 ىفملوىلاعت هلوقابنءزاسحالا ةلثم هأ ملاك !اذهدهبلالهوبأدروأ م م و
 ١ ىقثو برعلا مالكن ماهتنبرق ىلع ةزأ ءلالضقوهب كةيرعت انفاسأ د قوة اح صاصقلا

 هلوقب هم ءقعو صعل ىلعم مذعبالعلو قاخ اء هلا لكس هذل اذاهلوقو لقال نأ لت لإ

 عسقنأ لعشاق سانلابيأاب هوقو ئثراسمتحالا ىف مالك اذه ىزاونال

 هلوذو مدامال ةضر-_ءدهللا اراب الو ماو توادش حرت للا عدن نرش :ذأهلوقو

 7 "نل-همدح وب نازو#الو ءاغا لا عمه :داصق ىق ةري_2امدتاو صلخ هذم اوسأيقسااسإق

 1 ءام*ابو ةلءام ىلباضرأ ب هلوقو مدعتساف هسقن ن نع هندواردقلو هلوقو رشلامالكىف

 ظ رمالاو قلخما هلالأ هلوقو : ةردسقلا ل ثالدزاصالاو ةحاصفلاعم نعت: هي الاىاق|
 َن املك
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 ريد اءأقب دس ةلاناكن ا ني:مؤملارعهأ اب هل لاقف ادق ك.ف نا ىن_غل, هم ند
 ىهدةءلل كجايقحا لد متهعنامن وراه لاف دوقج انأفامبملءافل ىلق ف رعشلاو

 ادار اريح نم هر عنصأم ناسسنالارك ل 5 ناي سدح 4. عزاب نا ذيالىثلال ا / :

 حدمو كعالذةرورضتضاو أ ناهي ىرأ و هلم ن نم سرت ذأ رمشوأ ه :كمأ اسعد 1 ظ

 فرعثال هليضففلأ توملاىف ه اورثك انةامااوحدمذاتاةدق
 فصتنال رشاعم لك قارذو د هئابقلب هناسقل نامأ اروئم # ا

 ارعش اهونعم تاعوضومهرذ سانالو ىلاعت هللا اثناهنمكيلعدرب عماوبايكاذو ظ
 بحاص ىاعئلا كلا دس. :روص نه ىلال ف رظأ اوف كهمذو*وذلا حد-هىفارثن سو 1 ْ

 زاحالابابنمكا تنئانأ اهو ةغالملا بابن مهلة: تدرأامىهتنارهدلاة بتي ١
 نذ هعضوم فدو لكن نس ة حلاو ايس ومنيبتلا فحهونيمتنام هليأقيامو,, ١
 هللاجر لالهورأ لقنام4ةغالم اله راشعاوزا زاسصألا نس ىلءلادلام لكلا
 لضفوهف ةساحئارادقزواستامو ةغالملاوه زاصالازاصالا باع لاقل اقثيح 1 ١
 نال 1اس الع لادا لأن ءامهو رعدخلاو رقما بابل خادا ا

 يد ادعو نا | ىفةدازلا مضت ل اقواواعف اي تاعشوت كا ؛

 ممكن مريد فاك يلد ةشنسبشلافو امارمةساةلاط اللواماهذا هل نافزاسحالاب ا

 هيأ ةوثقرعسخالو فالكسشلا ناسسأ هل تضر هرعمالاكلا ىلا طاذارخ * |لاقو ٠ فاش ا

 لوذفلا فذ لاق زاحالاامو لد زاصالالاق ةغالملا|م مهضعبل لي ةوفاكتلا 1

 هللا لافكح لس را لوق, لراس يعقل لس هللا“ و دعمأ| ب رو ا ا

 ةغال.لا هذه لاقف هراكملانمدتنا ك مدع لوقب رش آعم»و ةغالملاهذهلاقذ كمهأام 1
 رعشلا ليطتالإ مهضعبل لبق رماكللاعماوب تدتوأ لو هيلعمللا ىلصوللا لو .رللاقو

 هعببأ تسل لاقف كرعش لطت الإ رخ الل بقو ىتنعلاب طاحأ امةدالقلا ن نم كس لاق ظ
 امر ىنال لاقلاوطلادءر اسصقلادئاضتلا ىلا كريسدامق دزرفلل ل قو ةعراذم 0
 نمرثك | كراسصق لاءاماهسبالةثم ط2 ثذب تلاقو لوجأ ل فاس او عقدأ ىلقلا ف /
 قرف زلانالن اقم , لاو ىاخأ لاسقالابو لو>أناذ لاف رمال ع 1

 ةضانلل ل.ةو ةساوةمسو ةمئالترغ :رعشلان م كدسح لاق كل ارعشفت رق 1
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 افالئحأن اذه سلو كلذ ه.شأ اموأءتةلاهود وفالثءءاو نآرقلادوجوو ىثد رمش ميلا
 1 متيكالا لاو ” قانفالسع اج نوكل امه :مو ةنحملا نم فيفقو ةعسوت كلذامغاو

 رخما نيه ىلعانقافتاولا زنتلا ل صأ ىلءانعابقجا عم !:ن نعربسلا لي وأ: وائباَك
 | 7 |نوكب نا ي.ذمف تاما اذه تركن أ عال هرف لسحر ئذلا ناك نإي

 ظ ”«نوك الو هل. زنت ىلءاقفتمنوكب اك هل وأن ىلع اقفدم ل .هئالاوتةارولا عسب هه
 ظ ناسأ مالكل ع و همتك ل زنب نا هلا" ثولو تالد وأتلا ن هنو ىف و فال ا ىراصتلا
 ائيلا عفدايندلاو رهدلا ن ماشي شرت اكو لعفا رم سفتلا ىلا جام الامالكهلسز ةئروو
 0 تقاثملاو ةقباسلا تهذو ىوللاو ةنهلا تءاعسل كل ذكرالا ناكر ةيافكا لع

 ١ نينمؤااريمأ كنا دئرملا لاقف |.:دلا هللا ىباذه ىلع سلو لضافتنكلو
 ' ذلاو لطانلاةرونصق قحلارب وضنو قملانمضغام فدك ةغالملا عفقلا ننالاقو

 الذول بص ختااوزيم "انها نهدخأ ىلع ه.وباودلا عضو م ىقذمالو عدت "م هلاق

 ْ زاكتتلا ىلا يودغالو هد ااه -تفن ىلءىدانب َفودكللاَتاَثلا جيصاارالانا

 دام يدصا ”و نسحت سدلامنيسغ ىف نال ااسعاو بيطخخ هند ىنءملا داوي ىو هنأ

 و دل هأريذاةملاو ضا : راسعملاو لاعلا نم عونو لس. لاو لاتحالان رهن درا ريكا

 ظ 4-5 اذ_ةهىلابتاككلا جاتصامرثك امو ريصقتلا عضوم ضم , ماسالا عضوم

 ( وأى وهن 5 هلع ند ةلزأ ارثمعف ةروأع درر .هث ىلاهتاحوأ هع ءزه نموراد:ءادنع

 ْ اةغالملا بتر ىلعأف 0 ماد هريغىلاهنم كلذ ىندتسافد رش ةلزنم

 دوو موهدلاةلزن«ىقهريصد ىتدوملاو دوه[ ضر هم دحو م ىتح ومما جح

 :الا اد أت رشتسا ام لاقذ نا سل لكك ةحو دم ىهو ةرو اا لابس نب كلم ادع
 أد همحاص ناق دادتسالا, كيلعف ةلدلاىن :احدوهزعلا هتلدثدو 4كترعاصتو ىلع

 رةحرو نأ عم ضع : نومعل تترقح لوقعلا ىلاَترَعَتْفا اذارودصلا ب٠ هج

 رعدل_ةع نغم 1 .زعامو ريبكل|كفذقساو ري_غبصلا ك ارةحتسسإو كناكرأ كد
 ذاكو مهئاغابو سانعلا ىنرءالةعدحأ اذه كلئادم ءنأق هناضنو هنارزو لوةع

 ؟زعقهناةفيلخما يهفتو هيدناضغب ىسةرثكل اًدج ةنعافر 4« نوراه هتقو ةفءلخ

 دايسسالا داب ودق لوقعلا قهؤرصت ن-سح .)هتعالب ةوشنهياو كلما ىلع تاةسنأ

 بص ناكف ىودالا مسالا اذه مؤشمدنءهق#دق هناكو ضرغلا اذ_هىلاةلدوملا
 هاش هسنفوت هرم هل لاق هنا ىو ر وهقاطيفهءىرام هرارب تش وهسسفب نع م :

 ىلع
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 تنأولاةفانريضْك:«بوأالاو قىلا لق ىنارعالتالولا ضء»لاقو ةآرماىفردلتنا
 نومألا نادر كنمهب نت دعوأ ام مظعأ هنمهيدللا كد_ءوأ ال هللاوذدب لعماف

 عزأالفكو تأاقؤ ىلئمدلو كلو نيءزخنأ هأب اهلددعب لوسيل ضفا!ماللاق

 لع انذإ_ضعمت :ًااذا ةقين- ىنالو فان رلا نمد هأتناكو ك .'دافأدلو ىلع

 مقلع رز هيرمض## وءادغلاباموناعد كلما _.عنا كام كلذ نمو اهمماعاوح

 مقأامكلاادءىلاةف نءن :هؤااريمأاب تيد غتدقءادغ ىف شيللاخما
 نكلو لف“ ند: :هؤملاريمأ اب لاقف ماعطلل لذ همف نوكياال ىت-- لكأي : نأ لجرلاب

 مالسلاامسيملع ىلءنيدجلقو نم“ :هؤااربم [ هدقتساامىلارعس أف لك [نادركا

 فطءتاممالاكلا ن افي .طللاو همم مهن لوقلا هسقفو فطل ىف هفب لوق ةغالبلا

 ةيعضصت ا ةينالاةكب رعلاهينيلتو ةشمو تدل ةدشفالا دب سنؤأو ةرفانلا ب وللا هب

 تنذلا كلا مزاتو د نش .ءلا نم سفن صاذفف ةسحماهميقتو ةجاسح اهيخلمت

 باكا ضءد لوةكه تلف فح نيد لامس 4 ضغىعدة_فودقاق و هحيمم نارع-غن 'ء

 ةسارعت نم ىد :ه لح أ ناكتاتع نمت هةرده سة كل: ءاناك نالفويأىلاذفناهلخا
 هءلاارذ_ةءماست داعو هلاناه سما. هعادى5 ءلاءالو بذعلا لالزلا نمذلأو رق هل

 تاعفل 1 لأكل اراذ_ةءالاو نو امك .اعبتعلان الوقأ نا اذ_هعم تّدنولو
 كعشو ةدضرم ىدذ :ءكلاعذأ نال كدارأ الو !ا مسأو كاشأالو كءعاسأ ىنكل /
 امك ضر ءامو !!تأموأاع تضرعالا عءتومة بلل نأ الولو ةلوءقمى 0

 تاقو تأدب

 رذتعتف يتأنف نومنذنتو « مدوعت كانبتأ انضرماذا ا
 نمو سهنيلأو هجو فطلا ىف همحاسصل همجوأو مرا نه هسفن ضادت ف كرافت
 كئاصةدو ًاعمانتفلأ هللا نسر هم تالولا ل أ :ل|بولقلا فطعب : ىذلا مات 5 1

 ماقتنالاب ىنتدسعوت كَنَو رم كل" دع ةشوملاانمايأو 2 راز ز فدارتءانعاتحاو

 كتدهاشممدعن ا هاام ىلهكتيوقع ن هم ىنةلصو كتءلاطع ىلال خا ل د

 نيماست :وتالاهكار اوعفدكو تاسلملا حاضن ا ةغالملا هسهد وهللام رك ىلع ل , ١

 مالسسالا دات ةسنارصتلاى لا دئراال حررض> أ دقو نومأملا نع كك اعف كلذ
 ًانفالتخااما نومأللالاقف مف فال: مالا ةرثك اقف مالسالا ن م اقف

 ريبكدو داس.ءالاةالصو دهْستلاو زثاذ كارسك :وناذ . الا ىفانفالتثاك ن وكن امد ْ

 سس 13 0



 1 ل

 رعاشلا ل وق لئمامات مالكلا ناك-| هّتطةسأولا ظل
 اهفوأرمذالارهدلان هأموت »* ةعلاط سمكا اردت ىف جدأ

 سدع ىنب ض»: لوقو هءلا باح مال اور هدلا مامون هلوقف

 رب دهرثا ىلع ىمآوأ شدعلا نم جال سيق# لءؤأركىندعأ
 ريصافريصلا ىوسىلواذاك. اع ه4 هدر ئ* ةريسصأ |*ارو سدأو

 يب ركتمو ديرأىنأ ة هفرعمو #* امريل كحرشور يخول كالوأ

 برضلاو ىلواذا هلوق كل ذكو اوُدح نوكي داك ام,ءاكهلوقو وُسحوةدابز ديرأ هلوق

 ' ه«.:هرمصق أب هنعربسعت نأ ن نك“«و هلوامىفةدئافالل:وط مالكب ىنعملان ءةرامعلاوث“ الا

 ةغبراس || لوو لثم

 عسا اسماعلااذو ماوعأ هم 52 0 ءفافتارآ تن 2

 ا كلذلة_هانلا جو>أ ىذلاو تاق ةلر اق 4٠ .ةاعثدملا ملمثم هاو أ عد سل ما ناك

 2 كلو ةكتفدوهلا برضا امأو ملعب !|ماعلانأ

 الالعملا ل ماولعت كوأر د مهنم تنأو نيل املا ناول

 ١ مالكحلان مو اضارتعا عددبلا ىف ىعتاماذ هو جياع هياالا ث>م-ممتنأوهلوق

 ْ اودلكتف دوذولا عم درو اسعم ىلع لدند نوح ناعأس نب ةريسص لو 4. ةوس>الىذلا

 انلاعف ىندأ, نو لاقمجان اول اعف جانا ع ناد :ءقااريمأ اب ةرعص لاف اورثك اف

 رعاشل ليفادع و يدا 3 , واءملاق مهاقم نسحأ دنع

 ملكتلامال لاعفالا من 7 ا أر - 2و انيديأ ل وتو

 ظ كراك ذأ ىلعو دح كالغد. ىلعو كتاض:ةأن نع حنت كم ركب بق هلخ الل .جربتكو
 د ناودر نس الاقو هند تاهيردح تنك طءتراف ةمدس 11 ا سائلا ف رح "الو

 ١ نأ نءرثك أ هيونذر ابماعن اع ن ألو 2 دعلا ىلع هللا عنه. ءاعهللا

 "نود رق نم 1 ل] رةودعألاب رق ةغالبلا نمو لبق اهنعهلىف» ناالا لد

 3 قوعو هل ٠ .للاقديشرلا نا كح و .ةافتالاك بنا رغكلذ ىفو هلمد2 ىف لمتو هل دك

 37 اناطوءاا|درب لحرلاقو انردقعا بم“ اكمونمد- >|اولاقف ايرثلا تءاطدق هثامدن

 دشناقروقع تاريراشد فوةولاطو انارثءاملااذء- رخ آلاف
 بلح دافذاعمانأ اشناذاف ب لاقف بوقعم .لعفرف 5 نما موسو ىلعااو هلا لا ط دع

 1 | لاقف ناط ّك اىلا ارظنأ ن ادي رأ انأ نام هلل ىلاةدريغوأ ظ> احلا نأ طخأل ا برق 25059

 را



 «(ماوز#

 ىخرلابالا كو_بريؤرما ىذرب . « نأبىذرتنانىضربالدلاف . هلوةو ١"
 ىناملالوقو أ

 ء| ارءشلا لفي ىئدلوقلا ىف 5 ىدترمالاملعفلا ف ىدت مم ند ٠

 هللوش ناكف بهو نب نسم |دنءاذه لمدن ناك مب هاربا نيود“ ناانغابو و |(

 ادودرماموم.م ناك ةياثلاءذوم مالكملان ءناكأم لكتف كلغأ لعد دشن كلذ ااذهاب . ظ
 لهأ: نع <_بو ول نع :ىموهىأ لمأتلا نءامنغهلوقو هنهاريست توكسل اناكو ١

 تءارام ةءطقنمهدوما ثددحو هل قيدصا وضع لوفكه سفر هذاا, درتو «تاعم 1 |

 هاناقامدي وب امو ةسناؤااةكلممالا ةهثحل|ناطالوزبالو ةطاسهاوماعةعشحلا
 ايوذ هد عش نم 00 ذو اننصاهناو#وزا لجوزعهللاوناعأن م ظ-احلالوق 1

 رظنالاةدشدار ا : نأ ب») نم هرب و 4+ ةيقرعل :هئاداتعم مهغلان ا |١ ئراق 1 |

 5 ديما اودبعبا ىلا نءبيرغتلا ةغالبلامهضعبلو مطرام عل 0 2 ظ

 ىنءملا تد رقتو باطخلارسأب كس ملا ل 0

 ْن م عمأس !|همهفم هع لذ اوشا قي هف ك.ف فم ءطالاىنءملاىلا دم نايد.عيلا 0

 ةأرعا لالا لوق لثءهلرب دو هيفركفريغ 1

 اهاشثأر ىتسحاوت_سحو « اهنيامامو اسيئدلاام ردنمل
 5 اهاسنة7نا اهتالجأ 2 طايل مثمد أول كنا

 ءوذلاك ت راصفاه ,رباون هدفت ريةف كف امم ن متمعتلا |امأ كولملا٠ نمثالا مهضعب لوقو ْ

 دخ أ اذد نمو هبت ىذلا عيد _لائئلاكحالميسنأد 5 ىذلا مدسقلا ٌ

 هلوق ماسةوبأ ْ ظ

 بئاعارف سلىتس بتاع « اهلكنرص دق مايالا ها ىلع 0
 ل-2١كماكحأو اةيدصودعلا]ء كقالخأ اضرأ كوللاضءمارخآ لوقو '
 ربما توماد-ةيقدو ةقيقدتلل-لكل ءامدقلاض«لاقواوددعقءدسهلا |

 «ئثلكانتادجو « تومءانءمنك-ل * نيب قرفتلامم |تاقو « لالهورأ لاق ظ

 ةثالث ىلع نوكيو حنان مالكحلاو ث-نمدعا.تلاوهلوةو « توفت دسعأم تاذا
 مالكحلا ىفكلاغداوهنيسومأملادحافدو ةدحاو و ناموهدمابثمنانثا برضأ 3 ْ



 ' كملف

 هلودو 5 دوسالا بار غلا انريدع كاذيو 5 هلوق عم“ انلقةركلا امس ورهكرحو

 تاخد لوقيوهو ةئبداا نهج ربو كاز كمتما ه دقع ةفاطال أ ل منع
 ةعزص ه.و هوقو سا اارهشأ انأوا ممتجر منة م ف وف ةتداا

 حندينال جاتعوهىأ ل غش هم لزب لئئاااذ هئثىفهلعمةيملاذاعن املا لوةكوه

 اههيج امماسأن وكت ناةد.ضقلا ل او أ نس الس“ ا هدو عا
 قف او ىتدح نب يملا ن كك زف .ذدل هسا: :مم ةروك كملا ةغلان :لا ةدم_صقف ىؤر| ةقفَم "7

 ىلا « دوسالابارغلاانرمخ كاذيو « هلرقريغمنالاسق,ةديصقلاةيقءام عون
 نراقث كرافه:نمدش" 1 5 نهرارةوهو 1 دوسالا بار غاا ساعت 3 كاذرو 5

 ثعأانالا: ئخ ه4 اقل كود صم نع ةرداص والادب منذ ةناطشتوابزمخش ند

 أ فكي امأب ىنارعالا نبا ناك هنا كو اه ر قمري خباهعضو ىفاه مرهقواف تكنو

 ا . ىلع باصمل | صوف ماس ىنأ ةزوبرأ امون لرد د- ثنا ه ساد ىف ىر دحام عجم

 برعلاضعنلاهلا
 ضم نالدطهتاذ هاردك م ضمغب لفك لذي راس
 « ىذئالام قيتو ىذك « ضجو هل--نمةروقوم

 ضرالا :-ءامءأ|امتضق

 قوت قون لاو سوأ نبت دم امنا لق اهو.تك انف [هومت كاىلار ءالانس| أقف

 ةصقنمواراعمىأ اهنصهرئاصةال نا قدزر فلا لاقو نيباسرمف ة«:صلارث *آنا مرحال

 | مالكتلا قءلعتو ىدحولالا.م*-او هو قالغالاد.ةعتلافدقعتلا ن هدسعن هلوقو

 بكف همأ تضرعال_ر نا كام كلذ * ها نذ .ىنعملامومقس ىثح ضرب ه ضعت
 اًذهو همال سانا اوعدم نااوق تاطر مال_سل ةنيدع عما ده “ملا قاهر طواعاقر

 هلجأ نماهباصاف قومرطلا لك ابتدنمدق ةني.ةمتأرعالاعدؤ رم نيص ف بتك ام
 لاصقسالاو سافل !قومرطلا شاش نغراو شار اطانا ماع هللا نع نا ىلا معسالا

 نعلو هنعاىفغاانة- ءةرأرق ند هلكراك ف أ أر ولأ اذا شغرباو شءزطاولاهشالا
 ماَسَق نأ ل وفك ءاهتلاو همأ

 "0 دانكالاوثم لطااهءلاتشام + ةديزتل_كونييلا هيلا ىراح
 010 ىددقزع لذأو ىتبايصب « هوفئودهودرش موا ع
 ديزااءاح ىر# ىو -هلاضاخ « انزدت : ضاغأ ىو ضافأ مون

 هلوقو ١
0 

11 
7 



 *(ما )+ 00(

 الو مل هالو فقلمالو فوود الو سعال كت افاد تءارايتءالغلالا 3 ظ

 صاتعاد_ةىنعمىلا صاخقأ| س جد : الو دعب نموا عدّْدسا الذل تورخالو مخل ٍ ظ

 ضء: لوو لسلاى رم ىراخلا ملاكا نذ يم نب رفعج الا هن هكطد 3 ٍْ

 انةطتءوسو اة ظواضرأ انالسو تداهأ :هاشأو قوام ترحل ٌْ

 انباء. شح رسمو انشانآ باقتمو ا ا نبا حبر رآدثو انداقل لزتهو انحامر .كرمو ش

 دجمانأ مامالا نأ ىورب و موماءاه درو اهتع هضوعو نوفكلت لاو انغمص فانك عد4*و

 لاف تطخام ماع همالسو هللا ناوضر كاسم ندد نيستتادما تاج

 هقسدل- هءلاو فلصرائكالاو ةقنفادلاو ةءورمرأةولاو نيزل- -42|نااوطعا (

 قو.سفلا ل هأ ةطلاخعو نيشةءاندلا لدأ ة.سلادتو ةطروقاقلاو فءعضوقسلاو

 تاوصوعالبلا موضع لاقاكو لماكسلاناسسلاو ةماتلا ةغالملا ى ههجذ همز 1

 تسامهضع لاقو ءاطخاةقدقءاطباو راذهاقراثك |ىلاو باو+ةعرسىلا
 اما .صلاو ههازتلاو ةنامالاو هناندلا نا هل ةع ول قد ن نظو هله مودي نك أ

 هفخلاعتاودرأ مطانووهزو 4 نوال اكس كو هن راشءاف-او هروثرباعل» قى اه ١

 ١ نورومه عوصو هبوص نعف خو ه مدا و 1 هتداح# :راهظاو هدول عسمشرلو 0

 هلع ىلعدخ اب دو هكح قى ثاربالو هموق نب هاو ةفخو 4+ شم سال ةدنأو هسدلق ١

 هدعمص) 7 نم سانا اماكرالو هئارربكو «ةمظع نم هفرط عفربالو ةئيديامثدلا تلطت رق

 هنود لضدو ماك-:ملاراد تق ىلع ل دب سفنلا لوط ىقهلامأو م دكلااذهق هئارو

 ةيوهصن ملا بط فاكتلاو كيلكشلا نيالا نكس فرصتلا 1

 و فدع نس هاطافلا تتأو ومنو عدو تبعت  عمجاذا م لاكتلافةلومسلاب هبلط ىف لودلل ا

 دارأ ن*هو اندم ده ىلع لص 1 فاران رمهللا هئاعد فم مذع لوق هلام فاك ْش

 لفل باععأ ىلع ىل-٠ .سسلاتوسو ا عم راو هيءوسأا كلذ ططحاق أوسانم

 ةهرمضصلا 'وسنماثبرب هلوقو دو 0 تاما توعَدااك دوس و خان لك ىلءانرصنا ش

 قءبطتلاو ةراعوس الإ 6 زهد اقوم أءوساومم هو>و ىلع فرص ةعئصلاكو :

 لاقهنأ ىورو مالك ١١ حال هءلع كيما سام كل ذريغىلا ك._.لاو جشلاداسفو

 ناسحالاد>- نءروصةلاو ةدو# !ةياغن مناصةئلاةعب_صلاف ةءئصلا نما رب

 هن دءصق ىت*لاهانغو برشة دملا ل نداب ةشياقل] نأ ىحا

 دررعريعو داز اذ نالخ د دتغموأ نار ةم نمل انمأ ٠



 «(ءالرل»

 لاف كلذ, رمؤد تقو لك ىف سالف كتباح ل- سلاف كناطاس كدب زب وهلا. 2

 متغأالو "كلذ فاخأالو ءلر_عرمصةساامنينمؤملاريمأ هللاوف نيدمومارممأ ا و

 . نمشالو صقثكل هوجو لذ,ْئرءابامو نزل ءءاطءناو فرسشاكل اؤسناو كلام
 ناعدج نب هللا د عىف تاصلا ىأ نيةممأ لوق 5 نمريخالا ىنعملاذخأ

 نر ءاطعلا لكامو انس # هيو نأ ئىرعال نيز كؤاطع

 00 1 5 هه>و لذ ئراليشن سدلو

 ه-رذضو كازغمنعىل#و كانععط. . مالا نوكي نا ةغالبلا ى< نب رفعج لاقو

 هوس نم |ك عن فاكتلا نماهاس نوكيو ركمفلا لوطن هم ءاع نيعتس الو هكر رشا نم

 ؛كانععط مسالا نوكينا هلوذ لمأتلا نءامنغ قينقعتلا ماسك رب ةعئصلا
 جاةصغوث هفمذ ثيالف هلع لهشد و ىنعملا عج . ظفالارمدص ىأ ظفالاا" هاه مسالاف
 لوو لث؛هاذ_هو ىعلاو هقأ تفرغ ظذللا ته عما ذافريسفت وأ 0 نأىلا

 كلذ عمايل, مالكلا نوكيألو رتل نع كانغأو لصفملا قءط نم عسم ءاملا بخ الا

 لاثمو انرك ذاع ةعنصلاةدوجو ةلوهسلاوةلاْر 2| نوكس قواس* 1 نه ىرعن ىجسد

 توفهءوس و همرل ن ك«ملام كلردهرسعر 1نافدعن اما هل خأ ىلامهضءب تك امكلذ

 لودو رب نمد افام ىلع كفسأو رعت نمت مدقاسعف كرورسن كملف هكرشمل نكيملام

 لو بطعلا لية برملاف أ يس ند ىلع ىث امندلا نا تتباين :ءالار ءا

 رءاشلالافو ند ىلع كل توطناو ندي ذآ

 اهبونذ ىل_ءالروذغمو ردهجب « هداؤوفحوربنا ىلا لال
 اوميصلت كن م 01 ءلانافراوع 5 عزاوت كلا ىدقن نم علطت

 اهبورغ ضر أىأى ىرب#نذ «اهرقتسمن هسعأا لاو تلازو
 رخآلاقو

 الخلا كنه فض تاو 55 6

 3 نعى سس 0 كد صقم عضوي ىأ كارم نء ىل_<وهلوو
3 

 م نيس :الو هل ودو ريق تحلو 2 رمالا نم هحرخ و هلوقو قالغ الاوة + معلا

 1 هقنور نهد هلو د5 لصت :ملو هو هوازح [تعطقتاذا مالكا نالاذه ةركسفلا لوطن ه. ءاع

 رسطقلاب ا داعب انيتعفتيإو لمسلانابرح ىرحاذا مالك !قنوراسغاو هؤام ضاغو ب

 لاو
2 
5 
 ا

00 



 *«(مالا)#

 ءامشال الد ةعت سدل مأ ماقد. الادو رك ؟لاح ىئ رد تملأ

 هانا الاو تاهءالا اهلان' + اناقسثاةذل هللا عيسق 5

 هال انتيلءانداسصاف د_كسقفلاملأن 1 دوجولاالول ند ظ
 ناضتفالا ثلا امالاد عير ازغلاوةهندملا دنع باض قالا. نسح ةغالملاموضعلو 1

 هرم نم هتئطق اذا ٠ نصْعلا تدضتقادوق نمدإصأو ريثكلا نمل _قلافعأ ظ

 ىئدح لاق ىاعشأ ا دجأونأ هرانرمخ أ امةنس< ا ةوسدملا نذ ظ

 ىأ ارام ه هردع اف مل هنذأ ىلع ل.جمالغرزذ جارخلان اويد نومألا لدند لاق بحي نيدجأ
 كردأ رخو كتلود ىف ئئانلا نين ءؤاارسأاب لاقف مالغاب تنأ نه لافف هئسدنم
 تاضافت ةم دملا فنا الا, نومأملالاسةفءاحر نين سلا كمن ىف باهتاملاو
 ري ىفدروام فمما باضتقالا نمو مهرد فل ىِ مام هثاط او هتدتر مةريرمأ مث لوقعلا

 مماف تياسغلا غول :اهسبنم تنكز ةأم .صلاىف ني_مالغ تدففتسا لاق ةديمع ىنأن ع ا

 تاقو هيريط»ر اج ىلع مالسغوهو ىف خ مالكا لع ىطاعت ماظنلان اىنغلس ادد

 ىط|عّب ساوز انأ ناىتةلد و ربحلا* ىط» رسكلاعد :سملاقف جاحرلاب.ءاممالغان ٠

 ه2 6 تالف فك ت اقف هراشر طامو ا 1 رع ُسأ| ضرق ١

 لاقت راك هامل نتن ءاوذلا ل-اظملاقفدز تلق ميسفلا دماح ل اظلا ل.ة”لاقف
 دزتلق ةلةلارسع ةعلطلامتولاق دزتاق لك شلاضدغن عطلا ظياغ '

 تاقؤ اناوج كدزأ الا اةىف دز 2و ١ تاءسح تاومث تاكرح ادراب تام :41 انما

 لاقدقو مكانيو ىس# نهناكام 'ةهيدملا دمج ندو قذعلاب طاحأ م ةدالاقلا نمؤكا
 رومالا غال تداق: ادق نيم اريمأ ا, لاف نايت : ىلام لقص نومألاوإ ا
 نو مهب كنمىةرلاو كل ةسهلاو كملاةغ غر اباوتنعأ لوضف همالا كةكل مو اهممزأب أ

 لاقو عضاوتلاد- ءب كد اودقائءفرو عطا قتلا دهب كي عسب ىذلا هلل د- حلاق ماع ش

 لوق ك>دام ىلعرذ_هتبوأ فضو ك.ذعنةءل هولاق الاسةزامأ ارمم ةيصاب ١

 مدقهنا كحام ة ه4بممدأ ملا نس ن مو تبءظخت كيف حلل وأ رءاش كف مهفيوأ 1

 رف اا وكلا نينه اريمأ اب هللا لاط أ لاقف ناسارخ نم ل+رىدهأل ١

 ىفةكفأذت :كصماو_. .ةامواسئتعاطل- ع مم :هؤاارعمأو باطما ع نء بور -4|:تلغشو ٍ

 ٠ نمو ريمذلا ىفام ىلعرصت# ةيو ريثكلانءريسلابانم 1007

 لاق د كد>اح لس ءل لاف همالاك بعت ماكستف ردت ءاناكت



)0 
 ىدطامةيافكو ىحراامءايانمهرسثلوطبام ىناعملا نمدمحو هذ هلوق تحض

 لئاوالا ضعن لو نيعالا ماو سفنالا ىنهتناماومفو ل_جوزع هلوق لثماذهو

 1 [ دعس سك هرودجو ىأ هنوك هنوم تنس نأ هنوك لاقف هس أ توم بهس نع

 نيركي وب أ انآ :ألاقدجأو ًاانري_أ ىنءللا اذهىف سانلاعزانتدقو هةةان ةعيبطو

 مدةسو هناقمب ىف ند لا املا كلا ,ك ىلا ارعال ىلف لاق ىثايرلا ن ءديرد

 ىالفلاانثدح لاق ىحنيدانأب :ألاقدجأو أ انربخأو ا نمكؤدو 4 مال بل

 نسنأن ءرع تيايث نيد. نع ةللس نب ,داج ىنث د ىلال تلق لاق ةس ثئاع نياانثدح لاق

 ادنسمالاءارأال ىنبان لاق ءاد ةمالسلاب ىنك لاق لسو هب ءاعهتناىلص ىنلانان-سحلاو
 رون نب د.ج لاقدقو

 اّهسو هن نأءادكدس>و 5 هرصددل ىنناردو ىرصن ىرأ

 رح الالاقو

 ءاسمالاو حايصالا اهئالأف هب زماغانيائالاسنق تناك
 ءار ةمالسسلا اذاف ى_كدل # اءادةمال_سلاء نر توءدو

 3 .اهاما ىف باوت نيرغلا ىنعملا اذهب قطن نه لّوأو
 لعفيةمالسلا لوط ىرت فيك ف 7 ينغلاوةمال_سلا لوط ىنفلادوب

 لهو مايقلا مار اذا ب د هو لاد_.:ءادعب يتفلادرب

 رخآلاقو
 هؤانف هلك ىثدع صغخن #4 هواه هنأ نم لاحام

 ىورلانبالاقو
 اهؤاطغريصبلا سع نءلازاذا 53 ةماقارادب ا.ندلاام كرمعل

 . اهؤاقب ءانفلا باسسايلاشي « اغاو ابق سفنلا١اقبفكو
 , وهو لالهو أ[تدثأام عمنا ا هش ىندملااذه ىف ن رخآتملاضءداو

 1 ءاقيلا اذه الا نير طو 5 قب رط ماقال 5_١

 ءاودنا سوفنلاءادلا لتقأ 5 امحنو تو ىددغت ئذلاب

 ءاطعلاواهذحخأ ناكالوت: « اكالف اءئدردغ ن هاتمقلام
 ءاسل ادرس جدلا بوم 3 اه-هحارم | عمجاراهدو

 ءارخ سدوم ه.ؤ تع ٍ د بارشو د _عار ت2 فاص



 «(مده4)#

 رددو ىر-* ضرالا قءاط * فاطو ايف ءال-طهةكد 3
 ةورعلوذ ىن#هللانء اظفالا نه لضافلا ل اثمارمهةمالوال ضان مسالا نوكبألو هلوقو ئ
 ةنيذأنبا

 اه اةسىلق ناكدق نأ سءغلا 5 هلملعاو ل ودعلا ضال

 ا5 از ةمارك تاذب امون « هلول نا ىرتنم ةمارك-اازحاو
 ةورعل ثوكسلاناكو هل-ءف. لاك زا تال كت الث ترو مالاكلا اذه ىنعمو

 ىلذملالا.علا أ لوةءانعم نعهظفل لضافلامااكلانءو هنهاريخ
 بصولاو سأرلا عادص * ىندوأءق ىنأ تركذ ا

 رح نبسوأ لوقو لضف عادصلاعم سارا
 الو ةءومعلا قاض ناك ناو «*+ ةلءدالوأ لاما ل_ةلمهو

 ريق_فلا لاممتسالا ىف ام_هانءمرثكاو ل-ةملانا هب ةل_ضق ىلآملا عم لاسمل| لوقف
 نامالكلا ينحف مهضعيلءادعأ لاغمهو ب تاهمال دالوأل مهل ءدالوأو ىنغلاو ْ

 هانا عا مهد _:ءوانعم نع كشْسالام مااكلا نمرمصقملاو ريقفلاءادعأ ساسثلا ا

 ةزاح نبش راحل ثديكع حرش ىلا كج وو

 اًذك ساعنم كونلا] « ال ظىف ريس شدعلاو ظ
 شدعلاوهو ءالقعلا ٌسدع نمري- ىخرلا شدعلاو هو ةقاسملا لالظ ىف شدعلاوهانعم

 مور<لقاعلاواةم ع« لازتالا.:دلانأن هسانلانييرثادوهام -كلذديدشلا
 ارةتفملوالا لصفلا نوك.نا نيهذتلا انمذمالو هلوقو ريثكم لكك لذ ف سا نالوا
 1 رعاشلالوةكريخالا ىلااحا م لوالا تديلاو ىفاثلا ل هغلا ىلا

 حاربوأ ةيرماعلا ىلياب م ىدغي لبق ةلياباقثلا ناك
 حانحملا قاعد_ةوهيزا #« تتنايف كرش اهزع ةاطق 1
 ىل-ع>و مهضع!لوق باّحلارثن نم هلاثمو جبشوهو ىفاسثلا تيبلا ىفالا ملا ع ' ظ

 داد_ءالارفوأو ماسالا لزحاب داءءالاىف ىعدي وأ هيىعدام لك نهاذخأ اند :

 رخالالوق لئماذهو ريط#ت ىنعم ىلع لهشا ريس لوق ةغاللا* كسلا ضعب لاقو
 وهنأ هقوس لام نع لس دقو ىارعالال وق هلام مو ريس لوقىف ريثكلءةغالبلا ظ

 ةريدطخ لا ئاوفلا نم ليلقلامالكلا اذهت 2 ل ديل: و:ىأن ىديفهلال

 ل_تدق هبسسو 4: هللا ىلع لكو ب نمو لجوزع هللا للاقو ةجسجلا ةعراملا كحل ظ

 سس 1 4 2



 24 «(مهحز«

 اهرءاشو ره ةئيدملا مدق اريزس نا كس كل هدكسأا# كلذ نييتستوءارعُشلا لو نم
 ريمو رصعلاكلذةارعشاارباك | نم ناك ذإ ربزح مفعل سانلا عّتجاو ضو: الا ذم مون

 صو أ ا هل لاسةفهربك نم ط#و ه:مأطأطن نادارأف ه.ء-ضرنأم صوحالا نم

 7 لك فلالا
 َتْرةنيعلاهرام ئيثنسحأو « اسهئس رامى .«ّرقب

 ند هلب قو كلذ فال: ىلعرمالا ناك هيلع ىثس هناو هن-سق اهنا ىرن من لاقف
 كلذ نهب ٌرقيفأ ركملا عارذ لئمابمف لعخدي نااهن.عن رقي هناهل لاقف ةغمادب تدمأا
 رف: لاقال قدزرفلا ناو دعب هلب اق.ملو صوحالا لهم

 اوفو سانلا ىلا انأموأ نث ناو م .انفادت سانلاتراسانزسنُكاذا
 مركلاحدقلا ىف لاقاا ةمرهنءاناو ناكر 'الدأ هموقو كلذ هرممع لهأ ضعن لاق

 ردةلالزنت ىلعق هيلاو « ةدحاو را ارانو ىرات

 ةداعىلهلوخأاب هعمجةف-صىىثتملالاقالو هرد_قو را اراناونال هيأ عاتلاق
 قادعلا

 نسولاو نفح نيب ردا قّرذو + ىلدب ئونلا مونافسأ ىوم ا ىلبأ
 نب بوثلا هنعميرلاتراطأ « اذا لالا لثمىف دّدرتحور

 ىنرت مل كانا ىتطانضمالول + لجروتأالوخ ىنن# كج
 ىربالوا وص مه»: ةطرمض ه سفن ل-«بنأد زب سادنالار عاش ىذامرلاهي مدع
 ةد.صق لزغى ىدامرلا لاق نا قف: اف صدا

 ليكستلاو عرممأا نمتلس #2 ىذعمنودا|ة-راحىأىف

 |ذهوهنم هغادامداةتنالا اذ مم ىدام رلا نم خامل نك.لو هتساىف هنود ىذتملا لاف
 ىلعو بئارغهيفمهو تدكذتلاب رمص» لهاءافرظ ه.هس ىذلاوهداقت::الا نم عونلا
 لقاعلاف مهثهءالذد.فةسو مهرثاسع نأ ه ركسذ ظاقياو هقوزة ب رث < نم

 ٍ ىنامالك ىلاا:«-ر اهراكىلءروهالاراغص نمىللص و دل ا ىلا لز هلا نمي رذكت

 "هيلع د ئازربغىنءااردقب اظفللا ىأ اة.طهل مسالا نوكي نا ىنعملا ق-و هلوةو لاق لاله

 ا 1 ردنو ىر2 ضرالا قط 5 سقلا ئرما لوق نهكلذ ن اكو ه:ع صقانالو

 14 ىنادهسقلائرمالوق ئث هذم صقئءالءانالا ىلع قطلاك ضرالا ىلءوهىأ

 ظ ْ تددلاورطملا ةْغص



 «( مد« 3

 هانعمنيتيفهدعبامو هل.قام عه*» نأ الإ ارش مأا اريسخخأ هم يأ : دأ رأاعهلوةيس ١ ا

 همالك نأكثع - هاري غفربرس ىلعدقنلانألوقأو نفت الو ثدم ل | سف 4 ١

 لاس اى ْمَءةمٌءكللؤهءدا ارمىفذضنأهدصتو دارأ اع هلأس نأ دحال س دلو هدفت عم

 ما ىنأ لوق هلثمو :

 عاقتةباحتلاىفلاقياممم « ىرثلادرفأنادعنات ا و '
 هعاشق ارك نم همهثمو هلع نم مهنة ةريهك هوجو ىلع عأ اةأاذان ادهملاىق سانلا لوقو ٠

 ملذ:هراعهملا ىف للاقبام هأوقب نب ندب 7 :ممأاهعق اومو مهد :ءاسفاح تناك اميسخ ىلع ط؛

 لم لوق نموه نيأو عما لاهروعن ىنءعم ٠

 راعوألاو لوم. اهماع ىث 1 ةنزرم ىداوذ تءهذ[كسهذأف

 ادعم ناك اا هدعب هنلع ىثيو ٠ ,رثأ د م2 نا باهل ىفةداعل ال اقول هل جما نأ ىلع ٍ
 هم بعشتام رك كارتثالاه- بو نءرابالاديرأ اغاماق أ بيءدرأ)و ا |

 ىئءملا فرعن الق م مكس امامأو كاسم ن هوأ بدر قن مهلا ارظاب وهبايز مبرقغو ظ

 0 ماهى الوق لدم هودلابالا

 ءاشالارهوجاهو.ةلدق منأألا فاصوال .ههح ظ
  ىوف لد,مل ة.عثتمةفاةنغءارآو ةريثك بهاذم مهل نااذهىف كارتشالاه جوف '

 مهوءلامهودب ت.نأالا هَ لاب ستور خا هب هبشب ناصح اهنمةوث ىلع مات نأ مالك آ

 ى* ىلع هنممالكللال دب نارتسغن هب عد تس ادم. نهاذكواذكدارأاغال وقف '

 مالكا نمو اضدأ مهوتلابالاءا..الارهو اهو .ةلدق هلوق ىنعم فرعدالو هذيعب '
 ايتدع وةكفالعأ تف فصال هقارف دا رأهلخالممضعي مالك كارتشالا نمىلالا ٠
 ىواسل ريصلا ىلع ىمغتل ةضان ر اهماعَت رص قد ر امد دق نعةغناز ار ا امل ةئيانم ا

 ةءورع نم تو>رىذلاو نءلاعلا قناوددعلان ماكب ىلعأو نيرشاعملا قالخأ ْ ْ

 كلذ تبأر ىضاسغتلا لاءذأ اهراث 1ءوسفاص ةزواقاان ماهل اناا كلادع ظ

 4 اا ه3 أَم 7-2 :ةالق كدر ىلع ىأرلا كف طع الوك.هاذم امو موشعأْلا ٠

 قرخلاو اذا فال ىإينت || ىلعدي زيالءادلا تأر و "تس .لسأ تعطقناو ٠١

 ةقلأس ل|ىئابأ تدستحاو كف ءاح - رلاىلءكنءسأملاتمذق اعاستاالا م-.قرتلا ىلع 35

 يفةلاطاو ران ةقدل حاتم مهءرعأ كلرغشا|نءزارت>الاولوذا كااحالصت اف ١ ظ

 ريك هيف قواسم سف داد_سالانا مود برمد» و داقتن الادر ارمعتم ص زخأب تح سا ظ



 م

 لون ىئاصلا بذهلامالك-!!نذدودرااقو لاو لوذراا*ىدرلا نم هنثربت هب ذو
 داو ل-.ةو هأ بدع قدم معسو هلع بال اةدسجوأ كامم 9 أ ضءب

 هّللاذه#و و اباوأركش قوذ ك.دانأ تاازال رعدشلا ل اقرت و رذدعلا

 ءىلمو ىئاوملا ذيذأ عونا نمو فو نبدأ لوقو كم فلامآ قوق كاع

 بام تنأو أهرب ا تكضضو اهنا 1 هو جاوئلا

 بدبحلاناف سشء-وتسف اندرف:الو لةئفان ءسغتالو روءالا ماظنو رورسلا

 انو او اع - ىقال» ىح كلذ لعغ.الو هلوقو ردج هيدعاسعو ريك هءدمح

 ىلع قطن |فرظأ افلا تلك لكم م11 ا ل مو الع

 زخافن ملكت نأ ',لوقداف فرط* !اوفا ارطسالا ةوج ىلءالامف ةعانصلا ةوج

 دوعت نه هلوقامأو هنم هدأ. و هنع هم هش نم لمع هكر هن هدر وهردانو مالكلا

 اماثهطاسةسا مالك !!نوكيام ملاك || نم طقس ناوه مالكا لوضف فد

 ناىهلاةؤ هغالم لان عالس-ر هب م4 هدب اق هيدان 700

 ظ فرد“ ئطدت الو ْئ اهذالنا ىه تاقول ةيو اهلا 2 ٌىاطالف عرستو ئمدالف لوقت

 اظاسفلا.ق أف .3 ىعم ع نءةنانالا ديرب نأوه ظاسفلالات اكرتشمو هوقو ىلل-ضفل اهنم

 اعرودار أامأ عماسلا فرع الو : رخأ ناعم هعماجمذ كرش لا لوم زل .اعلدنال

 سن | نذ هوان ذعم ىلع فدوب ال ىت> سل ا اذه نم وذ ىف الاكسل ممدسأ

 ربرحلوةلؤالا
 لعق 0 5 مدوءرخآن العأ تنك ول

 6 وأاوا_راذا كس نا ل_ءفألامتلعف هلوقيراشأ هلاعفأ ىأىلاىزذد سداف
 هع زءىلعو خذلان م م-وعنعوأاو راساذاوهعمقي .وأهقحنىذلاغلان م ههدو ىلع

 ام كلذريغوأ 0 ؛ايشووبلا عفدي دأ هبمهرك ذنب .ثمهممطخأب وأ لم >رلا

 هلأس نأ لئايسلا ججرحأو هضرع ءنعنيمبلف "ا >قارث 9 لم :ءىشاعلا هلءفب نازود

 ْ نيفسصل! ند :مالسلا هياعأ لع تءأرولمهوقك نر ل ارا

 مناو همم« نك ةصضاو رب رج تدب ف ناصقن ل|ةراماو ةننب ةياكتلاو ةلاسل اةدارانأف

 دعس لوق هلم هدرتسا ورخ الاجرام وهنعتس و ةدريعس ةعال لاه أ نم نأ

 لعغب ناك ام ضعب هنم تدقلإلا] *« كالامنيدعست قالوا كاف



 ع(كق)
 هرعش نافك ريمتلااما تاقف فصلا ةفامهر 00047 ريمالا بأ نا نك-أوت 1

 امأو نودعلارعثك نوتملا جاد همارم بعص هءااكل رس ىنءملاس رقءاثملا نسا ٠
 هاسكو هغيطللا ىلا ءملا هن دق نس رمضحلا مااكب نسودبلا مالك جزم هنأف لس :

 هللاو تفصو لضفلال او نيردحاةفرو ننس ودع !|ةلازس - هلو هفير افلا ظافاالا ا

 دا كإلق ىرخالا هناك كانو .ايعرضلعاىز ريغ 59 4 21 تدتوأو تاس>أف
 ةهاتعلاابأو د. ادءعنبناناو ىرنمتا دمدسلاه» فرك ذ هتك لوصف نه هلدصق 1

 ةعذ :صمهاق أور عشلا لوق ىلع ساغلا عسطأف ىريما دمسلاامأ لاقف ساوانأواراشنو 1

 كةعتالد البسأر 5 .جلقب ناردجأو فاك نمو هدعأو ا

 . امالكس لسأالو هتءعسطأ هنامزق نك, ل دسجلا دبعنيناناامأو ا ةساالو ٠
 أمأو ما .صقةيام'اظااو نمغلاو لاذلاو»اسثلا ىلع لوةيناكو برام لوسأالو ١

 لكاشم فم ءْض هأ : أرءنا ىلعار «شثشنوكب هملاكداكو نعوم ءطأ اد _اق هم هاتعلاو | ١

 عسمطلان ءلحراشد نأ ”اةذعلاو ددحاو اهل هذ ساون وأو راثدامأو ءاسنلا عي

 لصد ثءحي عيمطلا ن نمل ساونورأو رعش لعن م بمال : الوالوو اق فاكس ل ثدح ١

 لاق 501 ميك لوق 5حرمش ف لاله ىنأ م ل لاب نذاالد تلقلاىل !هرعش !

 لوح كاذ نال ةقوسأام ااكب كول االو ةمالاءالاكب ةمأ الانين ماكءالو هلوقو 1

 لاقمم [ةم لكل لاقاعتلان أوم اا 9 تاما ا

 دنا تعدل 23 هذ رس الامىلا ف "هلام ريال ىود لاما ىو

 ىةيابغلانال دق كت | لكىناعملا قةددالو لوقو باطما ةءفتم مدعتتو مالاك- ْ 1 ١

 هتيم قتناكو زاغلالاهيدن رأاذاالا ةنكدأ ىهو ىنءملا ة دمت ىلا لس ىف اعملا .ةدنا |

 قالغا.ىنأف وذ :ةفصوأ لزغو أ عدم ةنابالادارأ ن هامأو ىئاعلاتاس أ ل *ةلو ا ا

 ل بلال ا ةرنو ا اعهذالا ٠ نع هرو دو 0 نر“ ىلع كلذلد 5

 لغم سان انلا ذلك نر ع | قعزادتقالا رارتسغالا اتم هلق دءأسا

 هلعدرف كمان اههتلا ندسحلا هلةاعدلا قل اق .-ريزو باطدش ىف ممضعبل عقو ا

 لك اهيقددو هلوقو كتنامأهللا ل-عتنأو  لاسقف ن_بحأو باو2اقريذولا
 هع لغاوشلا ق دىث>-ولان هه رعت هتءفصتو تذل لك اهبذم د ةيق هل :

 "تنل ان



 ء(مدع)»

 نهرثك اوردكن ا ىل_ءانا.ح أ :أحناوانامسأو فصلا فرت_ة.فءالدلا قولد قاب لاق
 هرمشد ىتد>* ىدرلا »رع نوعو جاري دهرعش حادم ل -ةءىلاقرمماسخل سو تأةوو غض

 ىلالاماغ ءروانا.-أم هام ىلعمل دش ن درعلاراعثارملاص لاق ىلا ةءلاف تاق لالا

  ةلوسةعت صضىاق ىعزخلاف تلف نتوحلا ىناك نءهمارم لا هنا ىلع مالكلادنقعت

 * ىسد ١ و نسي لاق عجم ثأفتاق | اوفعهلداقتاام ف قوس هركفدكمالو هءيطرباكدال

 لاق صشلا ارياف تاق فاك-:هتاق تش ناو عومام تلق تش ناةفاة هلوصف

 تلف عئبتسلاو بذعت لا ابفن تطقنو ,ااةردو) بلاك هع ادوةوالح هءف هلك د

 لو ءامدقلاةترعللانيال عئارلا ىندملاومشقلا مالك لا نءثاحب لاق .هلءج نبا ىلعف

 شعقمووالطلا لماق نما رمال ل.عدف تاق ءارظنلا َهلْرْيم نع

 مح راهغلاريزغ لَه ءاثغلاروسثك لد ل ماستورأف تلق حيدملاعذ م ريسغ ءامثإ

 لعمل ةمضر املاق ىيامناف تاق لالزلا«أملا فالسأاو هذافصاذاف فاطت !|

  ظف- نا راوحخدوعو رضان قرو لاق ءرمصوقدعسور أف تاق ىناءملادةءّم ظافلالا

 ردقئوئاادارأ اذا هلومملاكلا ب ذ علاق ريشي نياف تلق رض عسضناو عفن

 زوال هرادذ:ة|هم .عألاق ةنيمعفأنباقتاق همأرع ىف هد :فلك تدتشاناو هم اء

 لذا نيدمصلا دمعف تلق مضن | ىو كسحاذاو قافأر هاذا هنا ىلع هراد_5م

 ناو ب هزل والا رعلا لسع سنا ىرخأ ىد-:موةرات فستع بالو جارخلاق

 رعو كإدمو ني-صر مااكللاق مهلا نب ىل_ءذ تاق هكا امنيدلولا قر امىلا لام
 طرفأف بار سعءالانه._ثنلاق حاطنلانب ركيق تلق هعط نمد رعش لد تاغ
 لاق راسفلادلا في تاق ند ةرسقلا طقاسأ اووف تبهسأف نيد]ومادح روا#و

 ظ . ددجلاقةمالدور أذ تاق ده أ رصق ناو دلبلاط نأ ماظتلاوثر مالكا«
 . قمقعألاو ًُ تاق 1 .ه«وانغ هلواذت امارعدل صو اذا هذع نوعرعو ى-:ءولزهو

  فاؤممالكل اق نال_فف تلق هن ءوعفنالو هرثكأا ءامالب هحدمو خاد] را هلاو

 نعلاسأن ا ىنعبهذوديردنءا لاق ءادعلا ناذآهظفاتو لاهجلا عامس| هظانت

 ١ . نيرعاش |! ندهف اص .ةساديردز|لفغأد قف ىريغلاود. سلا نيعومطم ان ءرغالا

 ْ . ترمض> لاق ىلصوللاقاعساركذ لا ىرب هذ لااماق سرح أنت 0 : اكح ىناموةصو ىل مق عنمو

 . هنادش بدلوا نبإ_سدو ىريم 0010 0 لان وص نيل ضفلا

 عمه اسفعأر «ثلانيب كح ن «لقءنا تاقف 20 م قاحمااب لاو ىلا تفنتلاف

 | نكرر
 ا م



0) * 

 هاطاودأ ف ضرالاسّ:ناام + هطاطتقسالو ىرحلا ةدشل
 هتماشتناب نينذالا مرثو + هطاباىقهالحر تشددغدق
 هطاطدت اهويضلاهم ءديةمل ي ه-اطالممىلا هسعارذ 0

 هسطاسملو ىلا كردأف , هطابروأ ق.صلا تاومه ىق
 هبلئارف نر-#بلزي مخ 5 هنا ذأ ىلا نبرمثء فلو

 هطاقسأن هما اعلا مط»و 5 هطاج نمنووأُد لاطماو

 ه-امأفن 0 ا نادك 5 هطاش نم واق الع ىو

 0 هلوؤو هتاوادمل طوء«_سلا4_ةأثثاهطا«ساو نوذغلا اذ هاهبامالا

 طا.ةءالاو ودعلاى هعافدنا ىأ هظ> لاح ىف ههقون تح هي ب هتويقل ىأ هطاطخق

 طوق عج طاوقالاو ل لا سوت نه ن.ملا هلأ حني بهاعلاو هب ورربغ ىلع ىرحا
 ىرذيو ودعلا فض رالا طب طايتلالاو عم ىنععىفو .ةعاسجاوأ عسيطقلاهلوأ مع
 فضغالاو لءعالهب بهار ط ىف هعمتب هنأه انممول املا باح كاءاطةالواهقرش فار

 راءغلاهلوأ سكي قيصلاواطقلا باسكت طاطغلاو فان ىلا نيتءهاذنيثذالا ىترتسم ٠

 طلاودا._ُالا طارمشالاو ف:كلا ىلا د_ضعلا طالملاو قاقشنالا طاطعن الاوءاوهلا ىف ٠
 هعضومىقاممئمدحاو لكم ضن ونيالاودَّد_ثلانمن فرصتي ف.كهسءلارظناف ىلا '

 ركذباذ هاهغال درط سانا سأب الفءارعُش ا نسم , هل ضافملاركد ىلعو هنس ىف هلعتسا و |

 قمتم لك !ام ىلع هنعأا اأطتءارءّش ةف_ص نعم ساون ىنأ ن اولد حرش فهن ةءارمزاك

 ءاعشالا ري ةودقتلاوةنطقلا ن .ءانعلا كئلو* ال ناك اهو فرصا ةنأ

 لاق ساون ىنأ نع ءماحانأ ت اسد ردنا لاق هصناذ هد ٍْ

 نهىلاسسال هزهاوع ىلع مالك قا علابص صون او فرظلزهناو نس-أّذدح نا ٍْ
 الحر نيرمشعو ةسسهج فاصوأ ءانثا ىف هءلاماىفاتدجو ةداك- اود هو هذخأ ثدحس ٠

 راش نءهتلأسولاق ةدئافلانمامفاسلاوهجو ىلعامكحأ انأ نيثدحاءارعشلانم
 اريسثكالإ“ هرعش ف نا ىلع ءآردسق هناكر رلامفصب د_.ل.طمصاوغراظنلاقف '
 ادأ ن اىرنال تعمد :ه'احاسأإك ن هنيكطاسنلا هب نقل ع نءضار رعاشلاقناو رهتلق' ا

 ع رقاب مل لاو 0 هءعدصوم عسل سد اطل ريك 37 راودلاربمك 4مل: 1

 00 ا <

ىرخأدادرو ةراتىرو دن زاكر د كر نم 0
 مجي/اتغلا# هك .هأ ةعلاوي ولو 

 ا ةن>الا نياف تاق دحرزلاوثوقانلا هدأ انمرو جاحزلازرذكر عشو لهسادتقاو ْ

 ل
 ا

 ا
ْ 



 كدليل

 وة ىف نو كلنا ةلزنملا هذه هع هع أواوثءريسغت ارا لك 23-1 .هاذم

 نمو دارأ ادد: ثنو *اشاذا نمل. .ف لوعملابىرتخأو لزز 4 انةزم قأت :ْن !مزاكللا عناص

 رح لاقل .* ىلع س اونانأو قز رغلا ىلءارب حاول ضف هجولا اذه
 م خر ةراب زلات قو »* اذ سلو بواقلا:دئاص كد ةرط

 ماغ نو*م ن هةردخ درب * هناك -غأ ىلف كاوسلا رحت

 هوجولا ف فرممتلاو ةدحاوة قب رط ىلع ىرح قدزرغلاو مالكا اذه ةقر ىلاراطناف
 سشأب دوب أ لاق غلبأ

 رولا فدرلا ىذلو 5 ريض* :ل| هولا ىذللق

 ىرورس حاتفلو « ىومقف ىقالغاو

 ريسعفلا ىف ارثكو « قال_:لاىق القا
 للاقو هتاووسو مااكلا اذه ةسالسىللارظناف

 تبعماو همه ىدتب « بدسدل الإ ىوهام ه4

 بقتل نس |ءادرب 5 ةس.دجت ىلف تدنف

 ل طاوس قت 6 اما ام نيم او طلع
 تبرمام لضذتدازتساو «+ هفئارط هسنم تقتناف

 بدللا هقاس ٌدٍجِبر « هب تدم ام'ادج رام
 باكلاة فص لاقو الا لوالا ن «لزحأ اذهف

 هطاعسأ٠ نهرقدا صهلود 5 ه-طابرىق لاحأ. م

 هطاشن نم جاسهو هل هيانعم 5 هلا اردن د ام د:عء

 هلئاسناو دشلا ىواهتدن ع مهلطارخغل ف ىزدلا تكوكلاك

 هطاتعاىف ءادسلاهدقو « هطاطحقىف لواقلا معك

 هطايتلاف موةخاس « هطاوقاىق بهاعلاىأر ال
 هاافنا قرا ىل لم < هطاقتلاب ورااىرذب قريلاك

 هطالخت نمسأببال فضغا « هطاطق ىلع هولتب عاسضناو
 هطا.:نمباقلا تنل نا « هطاشاو دعبلا عيد دب

 هطاطغ ىلع ضير ةدااك ع هناماطل قدا 0 ر مف

 هظارقأ نم لوقت عد راب 3 هطالد نمضرالا ه+ورمثب



 «(مددل»

 ١ ارد ١ ارمأدغب نفو ند درع قطو 3و ريتعم تكس لد اردح تل 0

 | ري 1 ع و هناصغأ تفطعاءلعو هنا ارعاتده#وأ ءف مالك

 و ماقمانماةمدهت ن موثدخو حولماام هنهح رطنو تذدءوىلولحا امهم 3

 لزن م ناعت هل ضف[ هللاوباطخلا لسصتو نا.ءلا ل_ظفارمق فرع مانأات هون
 ةقلطنمف هلهعو ه6 قرد هشاح ةطابزو بطلا سس نوكس ةللاس

 لهملاوةلاز حن او ود هلا ع.جدق سان 1 رن ا لاقو.
 ريب“ هلوذو هناك_!ةراسالا٠ نءىن+ةس قطان صرالا ف ناك ولو ةوالس#او

 هلوذو هفءاأتو هعج نم بعصأ هذال ارو طفلل اري ىلءةغال_ءلار ادؤ امافلالا

 عبج ىلءارداق مالكلا عئاص نوك : نأوهو قط لك فرع“ | لكؤو اوةؤنوكوا

  7ارعاشن اك نافةيانسقأ نم م5 هلع صانعي ال هرودو عسم#ج ند انكم و

 هفانصأ نمكل ذريغو هرخافمو هتافضو ه.ئارمو هنادثو هدم دمرعشلاهودو ف ف رمد

 ساتلارعشأ سدقلاؤ رماناكل 3 هنونفو رعشلا ف ساسذل| ىو فال_:الو

 كلذكو براذاىثءالاو بغراذارت_هزو بهراذاةفانلاو_ ب كخراذا
 نمد 00 ع ءاسكر ابد :كلا ٠ اسهنمعون هلع ل-جعسو» ريع رأت وةك

 ىنرعأ لو ة ف سون نيد أ تعم ساس. .علا نب مها ارياللاقو ٍْ 1خوناماءرمس ءو

 ىردأ التف دحاسملا ف ل.دانقلان مراكش سالا ىف جاوتلا ىلا تتكا انانومألا
 اداشراو د_-اسإلةراسع كلذ ىف نافلة ىل لاف ىانمؤتآىنانأف ىذتحا فدل
 ملفا ةثحو نمهللا تو.بلاهي زمتو بورلا نم كلامقنو نيد ممهتلل ةءاضاوةءلب سا

 ! مااكلا هعنصىف مدقملاو كا .ءتمتأواذ هبت أدتبافديرأ امىل فن ادقو تون

 | ١ ىلءاربرح اوا_ضفاذيمو هءاوز أع مج نه ن كلا هناهج عج نه 4. .اعىلو:هملاو

 انهناكلذد- هاشو قدزرفلااسهفر_ع ناك اماورضرعشلا نااولاقو فدزر ةلا ظ

 ١ ) ريرحر ءشأ مملع حان راوذلا هتحورتت

 رازن سدمحلاو كريق ثرزإو « رامعتسا | تحاسب .< االول 0
 فرصتءالاعف ىناءأ| نم فرص هنأ ءارنو رب رج ىلع قدزر فلا لضفي ىرتكلا ناكر 1

 لثسو اذهريءاثيشرك نبال عشاس<نيق هناو راوذلاو شءجو رب زااركذ ذقدزرغل ظ
 هراكو ورعسشأ|هو- وق هذ 2 ارش ساوذ أ نارك ذل سمو اوف بأن نك : |

 2 1 ْ سس 2 51 0

١ 9 



 «(م0

 بيصااعتدلانا,دتلاو بهل نانا ى أه رك ل_غأو ه-سفئبال_اذا نم
 اذه ىف رخاتو رصقرطظانوأر واحاذاو عئارلا ظفالاساحو ىنثارلا ىنءلا جر ذقساو
 ىنتكيو ص رقلانادءهىف ةهادملا رادصأ ىراالو بطخمل ا لاكرال ضرعتبال
 داحأو غل.أر انو رواحاذا ن ممرثمتاقءط ىلع مالكا ةعاذص ىف سانلاومركف جاتني

 ن*مهممورمهق ت:كوأر واح اذاو زرب ىلمأ اذا نم مونمو فلذتو ل.خأ ىلءاو بت اذاو
 مهنمو تالاحما همه ع بج ىف نك نممهنموءاسأ ىلمأو رواحاذاو نسحأ بتكاذا
 . طسوتلا نسما تالاحن س>أو كا .مالا ءىدملاتالاح نسحاف اسوأك |مذ* ىمس نم
 «سدلو لطخاو ب.علاو لازلان م هسحاصومفياملةو لالمالا ثرون راثك الان اف
 وهامىلا ه.ذ نو هامز واد: نا اهرمغ قع ىبملا نوذفلا هذهدحأ ىف نعمل تش
 بندوراست_ةالاد_هق هلسريف:هز وا ىلا لاوحالا ض»: قرطضا ناف ه.ف“ىس#

 نبال ل.ةو هقطنهىف سرعلارثكمالو همالكى طق لا لقءلراذهالاو رائكخالا
 مدقلارهبشتي ثدحن انادي رباهمحاص فرعاوتاطأول لاق دئاصقلا لمطت المل عفملا
 .٠ نيداسم ىف ىبالان ا ىلع دلو ممالك هنا فرعذ لأ لاطاذاف مالكا نمل اقل ىف
 ذل آما نمو اهدمأن عفلذتملاو اهب نءرعصقملا فيكسف طةسأرثك أ اذا ةعئالبلا

 ظافاالا رخافب لاو ا1لامتسالاهوجوو ةيبرعلاة ف ريم ىف عسوتلاة-غالملا
 . مالكللا نهاوئمدحاو لك ىف لدي امؤ تاماقل|هف رعموا در واهدسح واهطقاسو

 " شهدلاوةريملا نالاذهح راو نك اس شأ ا طار سطل نوكي نا كلذو هلوقو
 ' نينامعراصأ امك غلبدقو لامخالاو جاترالا امهسامهورصحل او ةسحلا ناثروت
 ١ اه نادعب اناكى.قاناكنيذللا نال اقف هءلع تر أةرمزالادعصاا هنع هللا ىضر نافع
 1 اههجو ىلعةبطخملا كر ةسو لئاقماماىىلا م-نمج وح ألداعماماىلا نأو الاقم ماقملا
 ِ لاقف هءلءحترأف ناساراريخمبرعلا ضع دعصو لزن مث

 1 برط#ل ىثولادجاذاىف.س « ىنئافاييط مكيف نك )نم
 0 زعهللاد مف بط+ ىلعنندوادن اكو رام جاترالاد»_:ءراذةعالا ن > نمو لزنو

 .٠ مالكلا هيلع عنتمادعبامأ لاقالغ لو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصو هيلع ىنئاو لجو
 امو ليلكلا عطقيوديدسحما لفي ودجاولامس ورممعمادصدقف د_هباما لاقت
 ' اماوباوصلاو قت ونايسلا ب زعدقو مالظالادعب قارشالاك ماخذ الا دعب مالكلا
 ١" قطالالاناوالأ ل_قرااذاهطاست ابو و لكس اذاهروتفب رفي ناسنالا نم ةعضب

 ارطد



 دانللاب 0

 ردنكسالا ثامالو ارامتعاكباحأ اراوسكمتملناف كرامثىنجو كراصتأ
 موءلاودو همالك,صخشلا اذ_هانظعواملاطدقىلاقف ةس.ئانولا ضءبهيلعفقو
 مالكا ا_همطنف ظعوأ اذه هوى هنااقحو هنوكس ظءارلاتكحاسلا
 هلوقىفةهاتعلاورأ .

 امح كم اظءوأموملا تنأو و تاظع ىلك:ا.- ىفتناكو :

 نكلاو هدم مسالا ئث نهناو ل--و زءهللا لوق خابأو هلك اذه نم نسل ١

 ةبادنهضرالا اموت اوعملا فام عم هللو ىلاعت هل أوقو مسه دجدسأ نووتفنال ظ

 كراس هلوؤو كلذير ع لود“ ل ناود_ه#» هنأ اكو هتعندا هللا ىلع لدي هأنعم 1

 لاص-الاو ودغلابم_هلالظو اهركواعوط ضرالاوتاوعملا ق نمد ص هللو ىلاعتو ٠
 تناك اعرو هانعمباوب الاهفهنمنوكيامةماعب ل ءاسر تناك اسءرو هلوقو

 ةراشالاو جول ادرفأ مث ةساللل هيفانلافةيطخلاو عتلاو رعسشلا ىلع القشمامااك
 عققملا نا مالك ل صاحو سوفنلانءاهءةومنسحو اهتءاديروهظلءانئلايزاصالاو '

 ةغالملالوأ دا يك لاقو ةءاس|همقو ريغ عضو نوكماهسذو مث لكسانا

 رب“ حراوملا نكاسش احلا طبارسيطلانوكي ناكلذو ةغالسلاةل1حامجا ٠
 ةقءام لك فرصتلااوق فن وك. و ةقو سلا مالاكب كولملاالو ةمالادمسماكرال ظلما '

 ةيفصتلا لكارشصي و جقثتلا لك ظافلالا مقشيالو قيقدتل|لكىفاءملاققديالو
 نمو اهلعافو ا فو اع>>فداص»ئجس كلذلعفيالو تنذتلالكابذسو ١"
 ىلع طاملا ةءان-ص قرات ظافلالا كرت_ثم طاقساو مالك !!لوضففد>دوعت '

 ق- نأ لءاولاق ا فرطتااو فارطتسالاةهج ىلءالاهبف ةغاادملاو ةغامصلاة هس ١
 ارمصقمالو الضاف مسالا نوك<الو اةفول لاح كلو : اقيطهل مسالا نوكب نأ ىنعملا

 .هظفلن وكنو هدراوا هكر دهب همااكر داصام عفصت ن 53 وازوذمالو اكرم 1 ا ظ

 لع موماع لاو مهتقاطرادقع موق لكماهفا ىلعرمالارادمواحخاوارين هانعمواقثوم ٠١
 الدعم هسفناةموتلا ف نوكي و هتادأ هسعم فرصتتوهتل آه.ئاؤثناوم-هزانمردق ١

 نواهتاهعدوأ نظلا نحراد_ةمىقق از وا ناهناف ادص:ةهاهننطظلانسح قو
 لوأهلوةف نيمولطظالذاهعدوأو اهلظةمهتلا فقم لارادقماهبز وات ناو نيبمالا ٠١
 ناسالاةقالطو ةحيرقلا: دوب ةغاللاتالآلّوأ ىأ ةغاللاةلآحاسقجاةغالبلا ١
 سانلا ن مواسم هيالّتجاو هسفنا هراستك | ىلعدسءلاردقالل+وزعهللالعقنمكلذو 1



 «(مهرز«

 هدر نم مالكا د مجرم. ىفاءلاتانلا

 مالكتلا ةعنصة فر همىثااثلا أملا
 ضضرل دوب كلا نال عن. ءلا عا .:ارلابابلا

 تانطالاو زاكالا ركذف سمانا
 هتاادوو هتدوجو هعقؤ ل شالا نس قس داسا تامل
 هيبشنلا ف لوقلافعباسلا بانل
 جاودزالاو عدم“ ارك دف نماثلا ب املا

 عددملاج رمى عساتلابابلا

 ١ ناسحالاو كلذىفةءاسالا ف لوقلاو هيداعمو مالكا عطاقمرك ذىف رشاعلابادلا
 ١ اموزاصالاو ةغالس.لاامأ ضرغلا كلذ ىف هيةياقكملا مقئامهنمكل صالماذانأ اهو
 ١ ةلذيرأ و ثمر :دقف عطاقماو ىداب 1( لوقلاهنعط قو عد دملاودل :أقد

 | ةفالن ءلا بانى لاق باوبالا هذه ىف لالهوي أاوأق:ءاشأ ن هكلل تدثأاةرهصت : روك

 طيضأو هنم نسحأ ىناءلاردد كل فا سام مالكب ة-اصفلا ىلعواوماعم اك: نادعم

 نيقاحسا لاقاهرسفمو اهرك اذانأ لاوق أ ة غالسملا ىف ءالعلاو“ مكملا نءءاحدق

 هوجو ف ىر ناعل مسا ةغالملا لاقذا عفقملانئاريسف" غال. ءلاد_-أرسفب ,لناسح
 اهنمو ارعش نوكاماهنمو عاةسالا ف نوكيام [رتمو توكسأا فن وكلا ماتم ريتك
 هدابه نمنوأ ام ةماعب لاسر تناك ائرو م .طدت نود ام |رمهو اعدم نوكيام

 قنوكياماهنمهلوةف ةغالءلاوهزاحالاو غاب ,أ عملا ىلا: راشالاواريف جولاف باويالا
 . ةسماقا عن هاتالو لوقلا|همف عم 7 + ال ةلاح قو هوأز ادم ةغال» ىعس توكسااف توكسلا

 ا طيلت لاننوأ تاوملا ته ا ودا باطخمامهفيالل_هاحدنعاما عما
 باصوأ ريسخلا نم ىرعت مالك-لا ناكاذاو ىوقتلا ةماكب عدترب الو م

 ةيهاتعلا اونألاقأك ىلوأت وكسلافرمشلا

 تدل هركوام باوج 5 باو قاع لكام

 1 22 ا كدا ل وأ لاف كن :هد ناك اسعرو 5 ا موهنلا

 5 ١ ءامشالا عى ةعيصألال الدنا كلذو ةلالدلا ةود نم ظان تماص لك مومالك

 . سرغو كرابنأ  نمضرالالس ىثاقرلالاقدقو ةعاقاربف ةظعوللاو ةعخاو
 ا

1117 

0 



 *(مهأ/)
 لس واو رلاب اع.جتا ارهاظه 4 اددءاهقلادث ىف تفعضا| اهئانس

 وتل اقو ةيلصالا فا تدنت:دئازلاة خلا سوواطك لووازلا

 رد نم كاشغت حاسعو عضو 5 ةس.>- نيبال ىذغن ىلع مالأ

 رهدأاةوطس تديالا,مىقصو #* اههجو يق ىفلازامعن ىاحت

 ردفأ | ىلا تهعج ماسر ةيعسمو ايلاخلطاسفملا ىف ناب رولا ىه

 رقفلاةءاغىقرقفلاف تعقرب ناو < ةنغم كنيعل تناك ترقساذا
 رسهظلا ةصاقب ىأتةرافوم.. «تُناضم عج تناكتثّدح ناو

 ىريصدب ليعفنالامطك منو «براشف:وأ سرضلا ماكر دح
 رصه يره نءو ىلع ىلء < نعو 5 اهلدح تمدع ل5 نءرتفتو

 ىننحلا شمطغلا أ الود .ءوأدثنأو ٠

 سشدنك نمئسهئأو صلأ م ابصعلاك ٌةدربغزب تدنم
 سطالا ثنخخالا ممىئعو ل « .احرلا ناتو ءاسنلا بت
 شرمالا اطقلا ضدك نولو *# تب ا,زااذإ دره ما
 سطملا هللا ىذةنرقكا ابهر ىلع لوك ىدثو

 "تلا نما راوعصا هناا ىلإ ازغلا تفلظ لم سكر 8

 سدت لما اريح ري فلق :امئسن اذ 4و

 ش+اوأ ةدأ ارا قاس 1و . ةئجا زلم قانسف

 مثكلاودب ترغدسلا ا! اه اهمعوخ الشك اخاقلا
 نئعرملا نم ىفاوملا لدلك هه ةلثج اهقوخ ةجاس

 لح رااوهو درتو ةأرملا ىهو نز زعلك دقو انا لص لاعزرا ةرشل أراادرعرلا '
 ةقرسلاب نأف صو اهبنوكل رأفت يأتيه لهل 9و رومثمصاوه لق شدنكو ا

 لق هب نمافر ام عال انهدروأن ا ىلع 3 4ع زعلا تناكثمحو كلذ ةناعأأ تد :ماس5 رلاو 1

 مدقأن الاحاءاضتق ا امكح نيهنهارعشلا نملو ف اثق لاول لق قرنا ا
 امر رعشلا دق: لق ةهادقءاسعسو ضد را َنف بدالا ل هأ هرهس ان كفيرعت ١

 ٠ ىركسعلا لاله ىنالت أرق كلذ نمةري هد ىلع نوكست ةهثيدر و رعشأا دم صدارملاام 1 ا

 تاو مددت رهندح وف نيدءائصلاب زوهشلا باك 1 ا

 .  ةفالبلاش زم لالابنألا 0



 «(مماو)»

 رخال اقو

 شطو قرخن٠ تئامدق « شفلا ىذ_ةتسلةشفو

 شعلاماط فرع اهقاذنم « شجارسمأت اق تدياذا

 0 رخآلاقو
 ىلق ىلعىل*ةئارسالا كرئتأالو « اهْغأ ن نكلرارسالا تكصأأال
 بنج |.ةبرارسالا هس هللقت دج هلل تاء نملقعلا لق ناو

 موضع لاف هنف باور الارش ”أع هل هد نأ بءاسنلاةمفم ماتو أدرفأو

 رد ةلاءلءل ارمثعت ىدوعدر 2ك هل-لنا ىلعاوإ مم مش مد

 سلا همم اها 'رقلاىوهمةاعب ه1 ةرمضب ك_ءرأ ل ناامد تاك أ

 رخالاقو
 رطقلا لئاسال,او ارضك -:دو 5 أند رهدلا قرفاراد هللا قس

 رد ملا هلأ ع نكت ملابفكلاكلم »* 4 .او امون نر لارك ذالو 4#

 اهقاطَد أرما نرخ ل اقو

 قانرلا قرنم تقتعو .«. قالطلا/ةسنأ تاس
 قاما كبت لوىاق « اهلا إف تناب *
 قارفلا ل. 30 سفنلا هم مدت الأم ءاودو هه

 قابلا قات امال # اهتارفش حرأ مول

 قالستلا يح ةلءلاحد كم رأال ىف تدصاتو

 زخالافو
 روقلاو سعثلا ناكماونم لملاو *« اهت سام نمالاة دعت

 ردحإل تيعدق ىذلا سأر فرس قأ »+ قث> تذاع ند امءاعىذال ل

 رخآلاقو
 ايرهانعمابتمكنايثعلخاو « اهبتنتأ نا ازوعندكنتال
 ابهذىذلاايفصن لثمأ ناف « فصتا#مااولاقف كونأناو

 1 رخآلاقو

 لوطلاب نأ: معلا او ضرءلاءاونت « اهكمذملر كلاي كاتو

 ال فن ةاافدإق ه هرةشم ناك ا نايت 0ر6 هسقدش ىقتلم مقام

 : اهنانسا



 ء(مءمل#

 سار سأرلا اذ هربءىلامو #4 ةأسمس ع نه كتءاأ ن املا

 ةأرماتلاقو

 هسلاوقأ ضعي نم كلذو « مهعاسشأو خوشلا ثدقف
 « هبلاقهتحل ىنتو٠« ةمومةمزمشلاة سو زىرت
 ه.لاملا هتسانوضغىفالو 5 هدر-ءقدللا كرايالف 5

 هنلاسملا نم انيلا بحأ «. اهئاستفو قّشمد ناو 4
 هالخةسكب لمة تلاساغا ىءامذا ىيد. لات دجت
 هنلاغلاو كسلا لعامعأ س 5 وهلا ناكر -فذ هل

 ل“ ءدإ هنا ل.ةوىدسالا قدن اوي أ لاقو

 دما كلدلاك ةعجاضمىلا د ىف :ب رة لان م هللاذوعأ

 دو ىلعالا ىدد ت_سلا#م 4 تءقؤافاهار ههتسادقل

 دفا ىو ىتضيق عد ,يذأ| سنس هر صن نرق هاو ضءلك

 ةعسر أن رعلاقو ْ ٠
 ارش 0 ماكنت تاظو تحوز دة ىنناناهو ريت

 ارمدع حورت هديل اعز + ىرخالوارتخال تلاقمشا 0

 ارت_برسلل نهود: ىرئال + ايدل ءاسملا تراشأو 1

 ارتف نون "اك ىاظعو « ىنع شا هنأكص ىلقلام ّ

 ارجهيظاث نميلقلا قف تلخ  عسلظف :”لااغ تيدصما نم

 لهأ هل نوكيىث> بزعىلع « تقّدصت لع تاذائءهللاىزح
 لعباملسداو انجّوزتام اذا + اننتاعفامب انه زكساناف

 لضفلامر<نأ هللا تاك ى ناسخ 3 ئاسنب عيازع ء ىلءاوضوفأ 4 0

 « هعار اروطو اروطةإ باث هصخافتساو ني زة شنو
 ه3 ادمدإ ىوق تءقل ن ” 8 هعاح قيدسصلاو وك2- «لا ىلع

 هم اضلازودعلا نبالّدد_سفم 5 قلانلل ةيعقلا يرفدبست

 هحار ف لأ ةفساونأ اك



[١ 
 لهو هئةرسغ تدينأو هر تر فظ نا نك سصلا قرافال

 لوتٌةم طوسلاب ةسح هناك + هللة لوصىف لاطرهاسا
 ليبارمملا هنعتقزمدق لهالاو 5 هلي اذه تجالدق ميسصلا رأ ىئم

 ةدهسي طخغنام ريس لل ٠ لوكّسمضرالانتمقوف هنثاك
 ليدانةلاوماىف ّنهاغاك « ةلئارر تسادكحر هوم
 لودهرادن#نزحلا هرادنم د4 طدغ# ىلع ىلدر ناهلنارد_فاام

 لوهأهوهوهنم عد رلا ىريىت- « امهتيب ضرالا طاس ىوطنمللا
 ظ ىدتفاو م-مداعكل# وهيِدُْسَتْلاةيءاحام دع رقما ||رمق فصو و طقرالاد..ج للاقو

 ءارعشلا مم |

 رعدلاريثايتهودحلالاو م ررطلارم مصااو ىدتغادق
 ردعلا لابم هعمل قده « رريزلاك موف هيلاوت ىو

 رطب سصخ# لعل ادب دو 9 رض: ناهرلا مون هناك 3

 رطاانايثص ضفنبادغراض « رمز. 2انمىناثانود #*

 رذ#- ىلع هريسط ل-ظت ىنثأ < ردكتملاد_ى حاس مفزند
 ْ رصيلانحورط قدولا قداصنم « رحثلا نانفأ تدته:نذلي

 »* رج قرح ف هانئيعاسعاك « رظنلاو عاقولا ميهو كي.عل

 ربالاب قرختل ق" امني
 .لء-ثمىوربو برق نع ىنفبالوهف طاشنلا د _.عد ىأ ةعمملاقف“و هتافاحثأ اررط
 هل د_اوالت اعامل اىباثالاو سأرلا جاوز ىقرعشلا لص رذعلاواهموتلم ىأ ةعمملا
 هيتاصداصلا مفي رطملأن امنضوهى :رك اك راضلاو ةءزم اك ةيدأ عع وهى -.ةو

 ”ئوهلاردكتملاو هبيشتلا ىلع باؤصعجاهدعب زمهلاوداصلارسك. نا. ثصوهوأ
 ا راظنلاو حاقولا يهون دعب و هنمهلوقنملدب طومذا قداص ىأ قدولا قداص نمو

 .هتيشحو ىلعوهىأ ربالا,قرذت مل هلوقو ه-ءوقوالو هرظن مهو ه-ة4هالوه ىأ

 «ترت-اام ىهتناسفأيلاتطمخ ىأهاننع تصح أ اذارةصلاو سانلاو ل خأر مل
 .ةيلزملاراعشالا حملا ماستوبأدارأو للا باب نمافرط كاسهو بايلا اذه نم هتامنا
 مهمدعل لاق ةقرطتسأ ا

 سارا نبدجنيح مق: « مرج ريغ ريمالا ىللوقي
 ااه



 «(مهعو 0

 ةيلملايدارأو ندملا ىل ئذلا ب وهاوهو راعشلا سدل نمر ءاش !اوهشدر طقساذا

 ارادنم فص د ىب ر2 ه4 ملاقو هدا> ةرالصإ هؤصر رشف واف ةرةلو هنوف

 ضرأىلا طرأ“ ناتو ىرسأ ءءح 5 ضمولا قرامال لل. .1لاطو تقرأ ا

 ضي لاكي لام ضرالا ىداجي ذقن #* هنزمىردك جالدالا نمىواشن

 « ضءىلا نمضعبس نحاك « هتارطقالفلازاوسخابنل
 ضرعلاو لوطلا,نانمل نمي راع هريم انقر ءولا 2 راضخثلا ناك

 ضفر عزةىذ اقرار مسمع * هلع تاس.هرنضا حابرلاىراسمب ْ

 ضخم نهءالل ناك ناهرثأ ىلع » ه ضخم وهوذءاملاضخحردام |
 ضحاو دار وذ ىدوفلا عير ءلانم هه ىلع ءلانمتادعالا قورعلا ىورب

 ص: نا هوا ف ل دفا بكا ١ امد_-ةمصرغد نوما ى- ا ثابو ظ

 ريسلاباههطقاهباحو ضرالا باتجاواس..حهلوق نهلاحنالماعوهو ق ةريلاوذ قرامأا
 ىردكلاو اهم اممرثكم اهاقثلذلا ,اسقملا باهملا عطقلر اعتتسم حالدالا نمىواشنو
 ىحناو ضسسالا ناضكاريمصلا نزاانمت ةردك هنو اله راعتسااط#لا ةقص نم هلصألا

 مضوي كلذلو ىصلاوم هنا هريس ىذلاضدبالاوأدوسالا بالا نوما
 مادقالا هذ خوس ىذلال هرلاودو هائعولا فري_س ىذل ادق ىزاقتم اريعملا ضوت ِ

 عودلا اذهو ةساملا ع نمتاقصلا ب ايىف ماكو أدر وأ اماذ ه ف. .عضلالد زفهاضقنلا

 ةفصالاقوسهمالاكلا ناك نا اذكفد.لاق رع نب واود نم هزه. ىف نولو#د رع ' ١

 ىفاعملا عاوز أ نم حون ك ةذدضقلا تناك ا تئذلا ودل الك اذكهىف دفعوا 0

 موضع لاق ساعنلاو ريسأ ىف ل.ةامضعد , رك ذي هةعمْثتفصوام ةفص | مفد رطتساو

 متل لدوانف امسسأ ىلع «* ٌقادر م1تدثب نايتفو 1
 ىعلاببراوضم_هاباطم م تاظو هب نيزئالاوأ ف
 ىولا مق هف_صئانهو « انهلءالافطراصالف

 5 ىلدرع# مشأ هسيملب 0 اعد ىف باحأ ىتف ن توعد

 ىبوش مون نم نيعلا توق + اندإ ندريلاعراص» ماقف

 ىلا حزن اهنو.ع نأك: 4 تاهفنم نول رباوماقو 1

 ىئ رايد نب يدذ> لاق ظ

 لوصوهلمالاب هليلاغاك « لوطلاو ضرعلا ىهاذت ةلوصلءاف

 ىف. ص 00145



 «( مهر

 اههحخ سفنلا ىلعهءلغ و هعدب »* هسف؛ ميد نم سدلام عدت نمو

 لاقو
 اهماثث احاح نسحىناعص فكأ ءارساسقلا لا نان ءىديفك أ

 املض: أ نأ مذلا ىثدنأ حولا نم «اشمئارمططم مثكلام كه تنأ

 امرقأدازلا سناح ن :رمى دب ناكم 5 ىرب نأ ق- فر ىف سال ىفاو

 امجأ مذلا ىب ممم :الان كيس رفو 5 1ك 0 طا طعتاهد قمَُلَباَو

 رضغلان يدب وج ىلاقو
 قرخالو اسومق فرس ائبامو « ائمهارد قءتام 4 هةف رانا

 قدتس: فورعملاقرطىلا تالن «ب ائههاردابو تعا اذاانا ه4

 قاطنموهو اسيءلءرعنكل ب. انترمص حابصلا,هردلاف لايام
 قرمي» هاب اهرمص نم داك, د هدا لذن ىلاري_كد ىتسح د

 ىمديامللاثمكنودو ةساجلا نادم ن هردقلا اذه ىقكو رعشلا باو ,أ عسوأ جدلا باب
 تدعم ءلالاق هفاصوأ ةعباتم قد أف اًمدشرك ذيهنالكلذو تاق_صلاب رعشلا نم

 هقانافصد ىف :4 |

 اهتيو:شاو ةناريعاهب تاهط # اهموده«اهاهم ىوشش ةرحاهو

 اهتيقتنا ىراسهاارسةدناسم «ه ةسمزضح ةجوغتمةحرفم

 « اتبمّدق سعلادعدعاذا + اعشرءاورقءاععتاسمبترطف
 هت و> ىت> محا اهيف تيطعأف 5 اهمأو اهمضئاراهانأ تددو

 انامعت فص» سرخالا نيةرتنع ىلاقو
 فط:ملكن همس قسوقرأب « انضرأمةارأ نمىنت كلعل
 فوم درب قال_أ هم ىلع 5 انأكمد4 ازاو_جايهأرب رم

 فرخز ليوا هديل ع-#و 5 هتارمسو هدا جاض ناك 0

 فضغتلاهداس نمىوطدقا.ع + هقلاح تحت ةء_ء ىثمناك

 « فرة:1ةللج قايرعاشب « لزب فيصلا, تاما لسفأ اذا
 باصروهلرذقب نارهياعاعدرءّسلااذهر د ص قامءاعدلا ىف ءاحرلاهإ بح لا ممسأ نم

 وهىذلالاسنالاراءّتساو » ليم دلحا فضغتو هتفصو 2 هاناسعت هءشن ل> ريوأ» 3 ةزأد

 1 " رئاطلا ل سنأو اهب وث تءلعت اذا ة ملا تذلس لاقي هناف ةيحلا طسارئاطلا شرد طو#قس

 اذا



 م ١8

 قسعلاة مشن نم كلتالا قامو د ايواث مادام ضيسضلادبعل فاو

 رخآلاقو

 قو.غلضفف ىدمأ ناو حؤمض + همهل> نم نا. غلا 2

 قيدص عفتلوأ ودسءرذل «ادغوأ حان نايتفلا تف ن .ركسأو

 قاطلا هل ظظ:-ننناس- لاقو ا
 لاومالا دله كموقىر 2 1-0 ال طابت لاق ىودعلا هبا كلف 1

 لالالا ىلع انرت_ةمدوسو 520000 .ضدمع بأ رمسلانإ 5

 ىلاو_>أ ىلآساف نيوج وابو »+ ىنيصتمة سدح ىل آنه م ؤرعاانأو
 «* لاوط نود!ادرح ىل_ءدرع »* ىنءأح هل .ددج ىنتوءداذأو

 لاه ا ىلع اناهاج ديزنو ةناقر ىلامحلا نزت انمالخأ ٠

 ةلهاب نملجرلاهن ىلاقيو ئرغلا لاقو
 هلتاقتو ىرسأ ا لاو هأ لتاعقي 5 ا .:اكن“ ءؤدف ادعباعد عادو

 هلثانوهولحدد لام ركتو ضي * هوك تددانتوضلا تءمماسلق

 هلءاد تدبلاقوهو ى اكت >رح أوه اهءوذتدقث مم ىرانتزرباف

 هلتالناج ناكاساقرمشبو * هد-و هللاريكح ىنآراشف

 ةرئاسأ هبلادعقأ لو تدشر « اسنحرمو الهنوالهأ هإ تاقف
 هاعاق انأ لزان قدح هحول 5 دع ناره كرب ىلات كو 5

 هلة اج ىلع لطخ ل ضرالا م 4 كت ودأ ث مح هله تطدت ضيأب

 هل-هاك ىلا ةهالمأو اناني هريد ىلا ةثاوالم !ةلاف 95

 هلزاب قش نأد بل ىرقلا لب ءؤط * اهاغ ناك تءذهنابذ# مرق

 هإ_ةاع قش ال-لاقء كاؤو + هقاسغضتق مرقلا فدظوزف

 هلئاوأ انيدةءاصوأ كلك ب هلثعو أ قاصوأ كلذ » ا

 رعش] ازيك قنولوةدف 5 رشا مسايدعب سانلاءدرفأ هسفن ءرااحدمهنوك-ل اذهل . ا

 حاس لاقو رذقفي لاقو دعا ٠
 اهم.مأ ىلآم تيطءأاذاىنأ 34 #4 ىتموا: ىلع .تماقةلذاعو 1

 اهمولةدجهتلا نيفنل ا دلذعالو 5 9 هع سدا دو-4 انا لذاعأ

 اور لاتد_هللاىف هءاخم هماظعو ىتفلا قال أركذ تو



 م «٠

 « زعأنال او هلهأ ىلع « ىرقلاىئاطصت دكت ىج ترخأت
 رطاب ف ي_بلاقتوملاوهرذاوب * دجاهكريلاو فيسلا ل هدب تو

 0 ريس امربخاري خو مالنا اهرممخو امانس ىلوطلا هتض ضعاف

 ال10[ رق فدسلاو اضم ةشاش وغرب ىهوا,معنضفواف
 رغرختب اهفود قاع اهوذو #4 اهمال ٠ نهةنو- باحر تناق

 ظ مهسنلا معدل اوانا فاهوبرب ماقْو :ىأ صاد لكىلارد مو هذ هالممسأرلا طقاسم

 ١ رانلاأضحو هلواديريضى أح رلافنأ هقفصو ء|جالسأرلالئامىأروصأ هل وو
 اهنء نطفوأو راذج وأ ةروذ موأةرذ يد تالا نمار! هزرفاط

 لاقو ةرورض فوريصمربسغن اب رعو اريك فصن سفنلا ةيقبةش ساو نفر

 ممهالانب و 9

 فورس لاح رلا قالسجنأ لاصل 5 ممهمأاب ممثلا ناف ىنيرذ 5

 قيغش ع.فرلاىك ازلاب سلا ىلع + ىنناف ىاوهقىطحو ىنب رذ
 قو_ة[حواهؤزر ىثغ بئاون ىنمبس ملاعفوذ ىفاف ند رد

 قيرط نياصلانسقءللو م. ىرقلانمذلا قش مرك لكو «
 قءضن لاح اا قالثأ نكلو م« اهلهايدالب تقاضام كروعل

 لاقو ةقفاوللريعتسا قرافمرب-غقذاو وهذ هءحاص طخ ثدح هل-ر طصبحاصلا
 درولا نبةورع 7

 داو كئانافاعؤرعاتنأو .. ةكحرشىاناىفاع ٌورمأ ىفإ
 دهاح قى او قا بوث ىوجون+ ىرتنأو ت:ه«نأ ىنمأز-مثأ
 درايءاملاوءاملا حارقوسحأو « ةريسشك موسج ىف ينج مدقا

 رخل اقو فورعملاتالطدافعلا
 ل.ل ىولسقلا ىف ىتةلكو «. ىنغلاىلا ثمدنم- موقكلجأ
 ليني ةادغوأى رقي ةيسشع « ىتفلا نيزىنغالاىن-غلا سلو

 رخال اقو

 درولا سرفلاو نيدربلا ىذةئياانو « كلامة باو هللا دم .ءةنبا انأ

 ىدح>وةلك" 1تسل قاف اليك أ 3 هلىدعلاف والا تمت اماذا

 ىدعب نه ثيداحالا تامذم فاخأ » ىنناف تدبراجوأاةراط اخأ

 فاو



 «(عودوز»

 بهذي لالا نم ءاوه-سورك ي ةعاس لعاوم اذالعرم_لا كال 13

 بج رش نيءارذلا قو دم نطدلا ىوطد# هداسسو ئداسو نمىندأف ماقف

 بضخ , نيحاض رار زامو ك_ءلع يي هظافتحا ل ءلقلا ئذلا نههيعب

 تقلا ةراعلتلاو بكرلاادب « ادغوأحارنا نوعملارفظلاوه
 0 الرخا كل هلوق ىف دياتك او ع ءدم»و ةسقن :انئودو رميضدارأ هناف لزغرعشلا لوأ

 تورو هنم بن اح ىأءاتلا .كيءأر وجو ىو رب ولالا نءءاووسو ه5 ملام د ع نعام

 ىذلا و لا نمءاهفسلا بضغ َََك .اءبضخدالىأ بضغلا اظافت-الاو ل. وطلا

 هللادع هنح اصأ حدم ا همقرف :اض ,رلأ ليلق وهذ :بضغلا عضوم 0 احن انهلرطدال

 رذنملاننامعنلا حدعدلاخنيرخىلاقو
 الئانو امزح سور اق فأل مك #* دجأ ف نيلعافلا |لعفب تعمم

 الزان دب لودى رعضأف كلا »* ةداب لك نمثغلا ى هلاقاسق

 الئانتناثملا وتس سرالا نو هستال-داو لكس هزم مصاو

 الئاحءابرببركلا صول عصنو يب ىتتلاو سأيلاو دولا عنب نت ئه
 الل_طأب كزحدءامةقوسالو يب هيعس ل: كحر ددام كالمالؤ ظ

 رخ 1لاقو
 اهدووو كاذ رمغلا لئمءارق ةل * هنوعدةودهفاذ_ه ١ مخل سم و

 يي اهدو هرب ن# 7 8905 راندةوع * أح موال _مسوال_هأ هل تاقف

 اهدوكرالب وطاناطءمم هدا نم + درا ضتاذءأفو - انئدصت

 اهديرئاضرأ لانا تنشنأو 9 امركم 2 لاني فأ تشن ظ

 . رخالاقو ٠
 رودصأ مه-لو وف صخش لك ىلا « هسأر طقاس ىو ممجنتسمو ٠

 رصردو ىداج نم ىلدل» ءاكنو 5 دزاب حيران ءرم فنأ هقفسصت

 | سلاءاس لسا ا م ركسلا باكى لا بدبح

 رصمب راسثلا ة ًاضحالواداك امو # ارد راد

 رهزترانلاو ضرالا ومب ىرسأف #* ىرقلا ىلا له مساريغد هدعد

 اورشار 7 اب نيلاس هالو - ه يع امحرم تاق هصم تءاضأ الق

 رغصد 1 أل .الايعادو اهملا 0 « هزفتسإا ى رقلادووءاخ »ب



0 

 ىراسلا اهب ىرس ىئلا وفلل: م وب مهد هس تقال له مهنم ىف: نم

 رخآلافو عرزفأو مثلل هر ىأ عنكم 6 ا! ءلاباوم هش

 .دب 'مرؤكشال ىركش قوفامو 3 هرب ركش نءزت اي ىدي تنهر

 ديد_ث عاطت_سالام نك-لو « هتعطتسا عاطتس امش ناكولو
 ىدسالاريطم نين سحلا لاقو

 « منأ سانثلل هنق معن موو « سب أساثلل هيف سؤ مونهل
 نأ هكبح هسأيلامونر سطو « ىدنلاهفك 2 مون راهغف

 مر#ع ضرالا ىلع مص *م سانلا ىلع 75 هرانقع ىل_خ سأ, .لا موت نأولو

 مذعمضرالا ىلع مص: ل سانلا ىلع 4 هنيعىلست دوحلاعوب نأولو
 ةءل.عالا ىلع تلاقو

 اسكر زا !لهأ نمدوق.ل 5 هدأ ر ىّاملامدسلا ابمأ ان

 اهقؤ رم هددت اذا تبعك ا“ هنودو عءاخانب ورعدبرثأ

 اعزواؤدؤد- سلا باةلاك + رماعؤهطهرو علان ا

 اموا_ظمالو ادبأ املاظال م فرطمل آرهدلا نوزغتال
 |يعسامحلا نمتودبلا طسو « هلانتص.مقلا هنعقرخمو

 اهعز سدملا ىلعءاوالا تدق + هتبأرءاوللا عسفراذا ىتسح
 لودخدلاع نع ةسدحان عونمملال؛ :الال- ع نمراعتسهوهوأ يو دللاوأمداسنلامد 1

 | نمل تغب لي هل_صأ مرنلاوالهجريكدملاهسأر ىلا اوهدحو ردهم و هذ لبالا ىف
 اهمال ىلإ .فوتلاقو امالخالا نم شد كلأر اتسم ناولال اًةفات ىوق

 اوك طماضملا ىلع بدبي يح * ًانمالغ لازال ل اخالا نحن

 « ارو* قافرلا اناطعتو امزح * انفك | نذقفاذا فو.ىلا كدت

 اررودحب , خارصلاركماذا كدنم #* مداسن رو دصيف 0 غو

 رخال اقو

 ىلاطال ترجل عوض لاحرلا سو #* هل ناده» ىلا ا ىتحاو ىد-تنا اذا

 لال |فودع نكساو من فوخال « مهماه قوق مهتم ريطلا اغاك

 ىلولءااريعلا لاقو
 بعل اق ىنمنماناطملاخاسنم م اننودوا-:هو هللاد_.ءللوقأ

 كل



 *(مكال)#

 انيقمهىدثمأتدبلا بناحف « انلحرال مسئدنأ نئرث اذام
 اسس قبوأ امذه رك تاكنه 5 هتحاج "ىدءمدازلا ل-هرك

 امصءتكرب موكل دال له *  ىل ضرعافىؤيسان:طدسم تقو
 ايطعاهق اس هئم فداصف س أد 5 هيلو فلا فداصق

 اهناان سار اهوذنان و“ كسرت قالز تدئاو
 اءتفاهقوق ن نه انرزاحراسصو #* اهمتسانس ىلءأ انرزاحتدطمأ

 السل :افاف كح ش هسنناك « ةكزلا ب ىو ايتعوس هللا شن كلي

 ايقمس مومقلتن ناف كش ىدغ ه4 انتدءق ىدوأ اردغاك تاتو

 ايست مهل فرعألوت رسعلوو #« مهمأب فرقأو م هانأ ىدأ '

 ابن ارشعم اوناكو مسرملاىب أ رطهومب ىلاودنأ اكل انآ

 ىالكلاىل رعالادأب زوي لاو

 اعانقلا تدسدلأ ع ناريثلااذا دي عاش ىلع بس :راثهل

 اعارؤ 55 ناكنكلو « الام نانتفلا رثك !كيرلو
 اهرمد.بأ تاعفت رأس ؤر ىلع رانلاداق. امسبتدق ن ارم تاكو ضرالا نءعفتر اا عاقيلا

 رخال اقو اهدصقءفىراسل ١

 سيت شم عب ح يس فس ل تين دش يي ا

 « تاهل ا نإو نيت ىذابأ "و "ينم تعغازت نا اربع ام
 تازلعنلااذاىوك-لا رهظمالو « هقيدصنءىنغلامو ريغ ف

 تنقيح هيلع ىذق تناكخ ٠م هاك نع كمت نوف كاما
 رخآلاقو

 »* ذيالا ارمآ ىنارئال اسمئاو 5 ارمعار بذل دوت ىفأض تكرت

 ىدهبهيد ه«ىنارث مون لكو 00 ةدحاو رهدلا ىفاهةرطب بئذلا ش

 "سدترعلا ل اتوا ظ
 راسا ءانبأ ة 4م لم ساوس * مرك ووذ راسس !نوندل نوه 1

 واما مط متم كردأده4اىف 3 اوربت ناو هوطعب قل انأسنا

 رارعشاري-غرشرامذا تف د كسص «ي اومهشناو اوال مهددون ناو

 5 راعالو ىرعخ ا دعالو #* اداتمدخلا كاع م-رئمو مومو

 راثك اناوزام نا نورامالو « اوقط3ناءاسسعتلانءنوقطنبالا



 رخآلافو

 لزانم هنبا ف فرعالا نيناعرذ لاقو

 ك نانا

 اًرصنالوءانو دعس نم ختالو »6 71 [دةس ْنِإ لسا رثاك

 ارسففلا داما ||ّتءذو تنمأ ادا د اهاعنو عارسقلل |لبو بس عدنالو

 ارمخا اة نمسح ار دهزتو «اهموس> ورع نيدعس نمت ءورب

 لاسقملاف فانطل ةئ-لأو « كفايرس فن ووذ برراعأ
 لاعفلا نس- نهلوقل|نسحو 5 الهد هرم دعام تافصئاوضر

 رخآلاتو يلاعفل عزم قدي لولا و ص اوووف
 احا-دص أيرعاممادةرشاعم 4»* ىندصانف ءامعدالا تودي

 احانم-4بجألفىلع « اليوطاو#ةدقو ماتلقف
 احارمدلا ثلا كتع عفدأو منه فك أفمسنأمونمأ
 احا.قلا موتلا سنع ىفنأس # ىفاف ىأر اودجاف الاو

 احانج مقس نأ ىلعمضي, » موقءىربب ةمهتْك سو

 هيلاط ندلا لزنةس (مءازح

 ه.راغلهقلا براغ ىواس داك

 هد راقأد.عبلا صخشلا اذوامبرو

 لزانم نيبو ىدبمحرتزح نري
 امظدش ضااذاىتح هت رل

 اه[ صخثاارصرأ ىف آراساق
 هسلاغوه ىئذلا هللا هدب ىول « ىديىولو انااظ ق>دمغت

 هبناطأو انداز ىلحأأدازلا نم » ىكوأ عاجاذاىد عدل ناكو 5

 هب راش حملا نعىنغتساو موقلااخأ 5 ه:كحرئاماذاىت> هتدرو

 ه«بيئاوج عسطق:ل لل ضءاسما « اسهناك ادال_امهداهتعجو
 هيراضم.هتقراف ناع ماسح 5 ىداك امناداسرتم ىنحرحأف

 هيراضكناف ثءل:ئدب كاد, « تدهكأو كيبأافكتثءرأنإأ

 حل

* 

 ةرمىللاق حيدملاو فامضالا باب نمن سدقساام كنودو ءاس يلا بان ند لوةملا ىحوتنأ

 ىعمتلا ناك نا
 أايرقلاو موقلال احر كءلاىد »* هزعا ريغ ىود تلا ةيزاب

 امنطلا | مئالظ نم باكلارصمال « ةيدنأت اذ ىداسج نم ليل

 !مئذلا هو ثدحت ىلع فان يت »* ةهدد>او ريغارف باكلاا ديال

 'لئام



 .*«(موه)#

 اهديد>واهواماهارع ى :راكش 5 اها ارى ةرغلالاحملاتدمت

 اهدو.ح - ماحى موأهالزتب كل ه« الوانخ نيلزتلا اهلا اند

 أهدو< نياك " الاىدبأب 1س هداج ةريده بسم ىف ينلانعت تاق

 أهديرو اعثر ضفراو اهرخاذم تت ال سدكعلا اها ةىالق

 اهديرئال ةحاح نم ءلاتدارأ #2 كاع ,اءانالا ىذ نم تقفل

 رانلاتاقثاو ةيلصلاةقانلاهِلوأ مهب سنعلاو هع#تساو هتمرغنركنأوئثلا ركل
 فان ضالا ة ةلددارأو امرأ مع دوقوكبوقث باقثالاهيامو اهؤاك ذااوممةت ش

 لامخإواهتدنحةقانلا مازراوءالخما تدطءأ ىأ تءلخأ اذاهلوةباههشرةراعت باردقأ '؛

 لصالا ىف ىهو ىركسش عج ىراك_ثوا ونه اًرغاهاع-وةلا مود خحاولار يطلاراق ٠

 جرا هترار_تءأملاناةصالختاواهرصتءاى أ اهارعلاقكلذإو ةئاتمملاعرمضلا
 نم ةريحعسل ايدار ااوهوردةلا قرم قرظنت تتايكمأ ىأ مهلا دعت تنابف هلوقوا مق أم

 ىاس وأ ىنام سن اًدعلا ن ماما مجفأ ادعو هترارق “الم بح 0 ءالاراككسام وقل
 تاثتا رثلاَّنال وة. ىناثلاو مودفل |ةروصارمف لهي ح ةموسدلابةقرلا فدد لؤالاق
 بص» نبل سكعلاو ءاتشلا طسو قت قولان اك ذا سوؤرالةيذا < اهتوكلءانالاىفا
 هرمشلا ةياغب اهفصوو ةيذغالا |, ةرخدتىتلا عضاوما ىأ اهرخاذمت "التو قرم هلع

 انو هلؤقو اهديروا عشر ضفراو هلوقىفكلذو اهقرعسصت ىت>اّدح تال ثيح
 ةءاصالاةجاحلادعب ةناءللا نافاوتي افك ق وف تعم ثااو ىأ دنا ءاءانال| ىذ نهض
 هدلا بالو هملادارأ لاقياهدب نرئال ةاحانملاتدارأ هلوق ىف كلذ ىوطو تمتع
 2 نهل+رلاقو ناو 2 انهاهنمدا ارملا هلأ تفيد. عج دودحلاو اذك

 !رثالاهيدداو ةلا رقت و « اوةليدق نوعاسلاو ددللتديو'
 اريصنموقوأ نم دما قناعو « مهرتكحا|لم قطبف)او رباكف
 اريصلا علت ىثسدحلا:لمشنإ م« هلك [تنأ ار ةدسلا بسحمتال

 رخآلاق
 هرفاح اهتءلك تريثتسا الت + هظحل_بلاو برحلارلهعتسمو
 هرمساكم دل زام موقلانم 5 تره“ ني_> ىرمابأومف براحو

 هناك | هَتمُدَ قدص ىسدل «نكيلولل.» ذل ىلطءد ىذا ىطعأف :
 رخآلا

 كاكا لف 5 ظ



 «( غ4«
 امي ءلاىف كبان لمان ءام بانو تل هك ؛”اهل نانلا بر ثاقف

 دغلاَو هلزنم نييعتدصق ناعضو.احرلاو وأ مف ةدرفوةدرأ. ءلا فاقلا مف ةرقأا

 من ةرْيص عج ىوصلاو مان اا ةكررعلاو نالام لكل ك أ, ,عاحاذانائالاوداملا

 نيالا نم عرض الخ ىأ ح نفك ئر شرت ه٠ىودصلاىوربو ةظ.اغلا ضر الاداصلا

 اهقاسسنأب قصلأ هلوقو امهشوا#ىف رث لاح ىسوذ باالاهنا هي ةقاسنلا عمو

 اسااوهو مدلا ىنفي د هنالمس عطقنيال ل.س«نماهمد لي_سلعطقلا ف غلان هانعم

 بامرااالاو تاءزأا نم عونا لدن عج لالدت عمج هل خالاو عطقتا عم هدلاو مدلاأ رو

 ءاقولاندرعلا نماولظف-ن أذ. دا 0 وءاطغلاوهولال_>- عج ميس ارةل+الا ىورب و

 رطااا. “او ناةءاورامهو ماظعلا وهو ىقنلا| مفارثك ىااها ةئًاوأأهام .ةباهمع رو
 لالعلا اقف زامع. نءزا وهف مثال ت أد انا نءزو#:و هم هددسأل أر :ا2 تأ :ل| هن م

 ىرمغل ار زنا بقلم ام 1 ةرأ نبا
 اهدو:ق ىنامىهوارثم نوشعث « عمسفسض ةفانلابام نطق ىنب

 اهديدق ىامءاّتغلا بن ط ىلع + هلدر ةقانو ىذع عة. ص اذ

 اهدوعس اهثع باغ سف هلل, «ىرقلاى ب ىذلا ىلاك-لاتاو ٠
 أهدي ب نه مأ فام ضالالزن اذا #4 ةداعمرك ا فامضالا صقثن ن 41

 اهدومل اهماع دود_ثم ندارب 5 0 مهنا كن :ا تح

 اهدوومش جنأوالا ناقد“ هاون نأب نم ماوقألا مناف

 32و عار ةورتاققلاو ل ا:نه دون ةلاوءأن هذ هتف نودع

 ناكو ففأ حرش م_لل اديد#ةلاو املع لامع عقتال تح ىلغسلا امان ملا يورشمقفلا

 دل هنا ع#ىف ياس ااذ1ىحالو ابد شتى لا لاما ىهوتوددلا بانطأ ىلعرمثت

 هلوقبهتنرف ذ نع هراحأ كالذلو ىعارلا ع: هضم

 اهدووهشءأت :ثلا نا ةمضو ىئءس « اهترخ صول 5: نم مرك-: اذام

 اهدوق», ىرخأب سلع ىلع حارق 5 اهب رل تءفوىفأ اولعد_و

 اهدوعقانملا ىد- 0 « ىرقلا جد ةيىذلا فالكلاتيرق

 اهدوكرالد وطفأ. أ هد و ي ىرقلل تقف لا اه انعؤر

 اهدوذن تدب ةضاجيتاوع 5 تءزرأة- عشوأادوعثيلخأا ذا

 اأهدج -رصصاسةت "از ح ا 5 اهتدسح نيهراطال تدصئاذا



 م
 ءاةلدوجولا ف ثدق ناكن إو « مهمامنق ىلع اريئاند ناك

 ءو:دمْنديوسلاقو

 لءد_سل ىدكرعأو ءوسد ىلا 5 هنرك دنالذ ادوءسملذ ع ىعد

 لقلو الىواغلا ىبتشالو 95 ىذمىذلا نامزلا ىف هذع كدر 4

 ١ ىلغ نمل جر لاق

 الع هلّذ_ءأالش رثءارو #* هر ةئسالا ىطةنأرمانا

 الله سلا اهم اوكرتا راش « اهباو.هذدقوامثدلا ف نوعذن

 ةروا-4ا فال خا ىفدئازريغص ف اخ هضوأ هوأ مف: لعمل اومهمطحت قءارمألا ىثدد :

 حيدم هذ ماقىنالو ل اهضلا ىنانيءاحر نب نسا ىف ماسةوأ ىرمضءدسالاوب ,لافو ل

 « رزنأ فرط اهربا ئمىلاو اهلهأو قاذح ا ىلا نرطتالف ْ

 رينملا بوكر ىلع تأرتجا ىث ا ماقد لكبكر ت تازام +

 : هزخؤم ن .رمرظني ىأ رؤنأ فرط: رظنل اواهتراما ىل»روك ملا نسل ناك ةمحان لاما
 ةنسقال» | هعم كرف تالاكى , نمل-برىريغلا ىعارلابلزنو راقتحالار اظاوه

 ل1 يناراتطما ساو رخال 5 هد :!ىعارلان ءاتب زعدقو ةيدم ؤ

 لاو هذ 3 4 :انهدازو اهلثماراتبانلا بر ١

 أحرلاف درو نيران ىدضملا 5 هرد حي راو نب راس ]6 نم ترك ظ

 ىو:ثدّدقلاو فامضالا مرك, دقو + اهلهأدقلاى وةثدرانءوضملا

 * هبا منيح اااكواوكي « ميلا! :.كهتةثائانؤأ الق
 املا ىلءرازالاعوملا نهدشن « قراسطو مالي نأ نةزوءم
 ىرقلاو ةمارغال ىءف:تأطوو « ةئمعم نمىرأ لهىننع تفطلأف
 ىوصلا,نهتت قاللنمانادق « ةكك رع تاذ ءاموك اجرصنأف
 ىتناعأ رتسسحانءعهللو « رتيملاةءاعاتأنوأت «
 انا ربال نوقرءلاربح ن اف ايناس سدا قافلانلا كالو

 روشان دو نو وم وس أركم تن ارت نهىنءعأف

 ىل ان ىداؤ نعءاطغ تولد 5 ايفا وم مهتعيس دقو فاك

 ىلطدمو هاوشا فام ل. 5 ال 4 ةز هتاذائرد ف تايوان 9

 الس كاوةإ_الا |وتقرأ مس « اند غءةع رن انيعار خصأو .:
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 اهدستو ديدش ىندت“ هذي ,ا اهزرساسئلا ب هيدا« تنأو
 اهزومرو اه 1 ,'وثنذك اواو نانا ءلابانطأ عطقت
 اهدودصالواءادعإلا تقالاذا د#*ئ ةراشو ءايبالبعاهما لبو

 ىو هكذا: 7 ع ىهعودن , انؤ*أم ااودامعنن ههمج-ت توصلارمسكلاب زرا

 امو مهل ا كل دشن داى «امصحن اي أ" 2 رلابصاسمن او دّوعا ىأ ىتنأ نم
 مويفريالمهدووذر طعالم ةديد حرب بو دق* دءرو قرب هإ باس ه:مرهظ»

 ددعلا نبذ نط لاقو
 لوقدو ىثام افوعو ار-عو كلام نب دم#س كل: هلل نع قرف

 ل.ا,هوجولا ىوزت بم اش هيرع لاعثىندالا ىلع تنأو

 لءسسمو غررم اوم نأذت ةردريغايص ى مقالا ىلد يك

 لياذروف ءرملاىلوملذاذا « هنانطااب سيل الع ملءأو
 لهءادإ هتاروء ىلع ةاص»ع + هلن -<) :ملامرأا نال ناو

 هل هأ فرث نم هجارخاوءاسدقأاب هدد امن احرالاىوذو ةيصعلانيئرملايدارأ

 ةره9نينىذعق لاقو ل ليسو لولا لفرق تنال .سمو خر رهو ه] ع ءوسا

 اونقد ماض نهاوعم“امو ىنم اح .رواسوم اورا طةسراو عع نا

 #ا #عا #< *<

 اونذأ مهدنعرش» ترك ذناو 5 هرتر كج زارب اوءعماذا مد

 نحنا لهاا نأ هللا تسدنل 5 مهو د -ءعنع ة.-وأذ اعالج

 0 ان رمهضعمأو

 اريذك| اودع ل ناواو ءذأ ارش »* اوءعمن و هوفح أر يخل | اولبعن نا

 ريذعلا نب ب دذ+ نب ىدع ىث. أ ىضلارب كلا نزرع لاقو

 ةأ ةنيلاطلا ر-هدل س دأو 5 ىونلااهبتراصثيحاب دع غلبأ

 *« ءانعوهو لودتملاهبىهلب قطامرتسع مهتيفالاذا ىلأ 5

 اثاسأ نوأن هلا لاق تةشوإو 3 ميفودق نأ تيفالز هريددخأ

 5 ءاضقف ة->ارامون رمالاو 03 م-هرمأ ةعرصولعت كاسم رم

 ءاحر تالماا نوط ىناك « مع ءاطن ىل_ع محار ىناو

 ءاوسءانولا ىف الفك لهو *« نزام ة ةءسصع دس مميعسال يف

 يي لاحرلا ضءبو 3 « اهرئاو دان عرذأ مسه

 ل



 «(معا)*

 مدقو سذعو بو“ ع ىأ ىو هى موهئذال لوقت ناعضومنيةءذلم-ةئوبوغش

 د هع ىلعأ. .:ىذلا باذك-!|ىر.ةعلادوسالال والا نم نعلاءا امححأ نمنايحنيةهغد

 موده عج مذهو ىليدلازو رعف هل ةد قط: ارعاسن اكو و سوه ءاعمتلا كس ىتلا

 ج , رصأاو هسق ءامال باضخلا نامركدارمصلاو ريما وجو ىف لاس | نوهذ4:ىأ
 اوألفو ةيد_جلاةتسلاةيزالا انهاهريعتساو لدالا نمدل-لا نوكفرمدكب ةسهرعد

 موزأ عج عن الاو هيلولغلا ثادحا ىأ ف.سلا د لملقت ن نماهرئادشاولازأ امبامنأ ْ

 اذاواهرو ىظ ىلاعأ ةيئاكع جب ليا بت اوكو نائسالاب هما ىلع كاسمالا موزنالاو
 نيدحقتفب مذقلاو ل 2 هقاذاىأ لاغتشالاب.ك | رت نماهمئ اوك ى اولاح للا
 1 ان نرد زمالا أمتع اال د زربالا هلوقو ساس !الذارأ
 والعرب م لا يالا مربلاو له ا عضوم لص:ملاريعذلا عضوم هربغ ىلع .مهرارنال

 رامحاو فرعلا ل ؛ءاسفراسص ىتحاهرب ولاظىتلاءافرعلاود 20 مفي مسشلا ٠
 تم مد مطالاد ءامنىق يلمس للمر عوندءاذحت او ىن«موانزورلعلا مدالاو ليوطلا لذا

 ىثاقراةعيمضورعلاقو رودقلاو نوص# !ىهو /

 ريصلاو دافااد_هاهدقستق م« اهئارع نعزنءلا نوفس قمضت
 لاو حاولا فرح هزاز #* قرف ايران ردصهصغءؤو

 رمالا نمعاطتسا سعف ىنفلا مايو اسمتاهاشامءاسش نم هلهيلالأ
 ردق ىلءر ومالا ىر دف هيلع + ريطصاف ةيكسلا ا بح هللا ىذَ

 لي لاقو 1
 بأ تددئاذا اهفالو باعم .« .ترصدتاماذا اسييفامة نش
 بقعلاا ناكراصرالا تركن او « ةطس و مولع ىلوالاةرظنلااه
 تاسح هقن .:ىذل تنادزا اذاارمقو د هنيز كرئاهرزب تلذتااذا

 هايراذاهودهبهاسم نمرهوءاسديفلا ابن مع ثأ كامو بدسنلا بان نمراتفلاكلذ
 نحن ارباح نيوسوء لاق هقالسأ لاس عاوأ هلاسعأ ىف بياعلأب

 لكنا 0 كامع ب ةره كلابأ ال هفيضح تناك ٍ

 لومكاذك انا.حأحرلاو « اهءامشأ أرام ةفنح تأرف ْ
 ىدراصلا شح ْندار ةلاقو

 اهدودتورعنيراحانسانلا نم + ةياضعنم ىلءالىعدأ خيوقل
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 م-هف اسرئودارومأ لاني تع « هرمي واوشي مراكملامملا
 مس مان املعو:-ثءافرع «ي ةعدوم عابرم لك هن قست

 مركلاو في ريشتلا اهئاز همادق 95 ةلاكم ىزتشلا نم نافل ا ىرت

 . مثلا ةلملادعب لعاكاولع «. اولهئاذ ااحاوفأ ساسنلا اهبوذب
 مدخت|اهغاسراىف لحاون ىدإ « اومعقامدس اء عش ةقبو ركراز
 ملح ىنداع مأ ترمس ىهأ تاقف 5 ىقرأةاعاترمر وزلات قو

 مأسلاو موذلااهتهو بيرقلا نم « اهظومي ىئالاوابىد وع ناكو
 مدق اهفوديتامواني ولادك « !مئراح تدب قأت فيلاكتلابو
 م-عاهقاتىف اهقفارعمرد اسييئارث ضيب اسمئاوذ دوس

 مرخلا هل ىنح ل_هأامو هلع |جامو ىناقدور

 ةدقالر عتعيي ثول شمع« عتالارلم كو تس
 مهل ىدنع تديصأ ىذلاوال »* ة.ناغدع ىدنع ثاكراشت و

 مزاه# حوراقنلال ي افستعم ءارقشلا ىلعرمأ ىتم

 مرث اهاقألل ىتلاابانُلا نم « اهلباقو هنمتجرتدق مثولاو
 ماءالاةءانحل ا نم ىندت ثمح و * ةدهسلام ىاح نعى :رعش تملأ

 مرااهمارآنمريسغت لهو « اهمراذم تلاز لهةءاشالا نع
 مزتحم ل#او ىدنلاءاهراءج « اهرضاحرهدلامطامة-:-و

 مالو شعاقشنهذغ مل « درت ىدلالاثمأ لئاقعاومف
 مدح مه ىذوللو بي رغراح 5 مسوهذدام ماركس نوال

 مدخم هت اصاذالاحرلافو + م-م.ءلاكىن لاقت نومد_ع

 مدق حباسوأة كاس ءادرس + ىضراعتو دغأ ىتءىرعش تءالب
 مسحلاو دارملا مسييف ةيتفب « اركشمناسنهءوأ حيصالاوخ
 م-دللاو عيتلاىءقدامحالا « ةيدرأ نودغذا مولع تدل
 معللا صناقلا بكا نمد دمصأل د مهدت نم ناو مدءريغ نم

 م الاوضك رلان هرب اود ىذأ 03 ةهوسم درح ىلا نوءزغش

 محلا هتاضرم نع جياطتاك 5 ةرحاه لك ىدحما مص نذحرب

 : مدهمعمك | قددحن أ حالط * 1 رم ىلكسص ىنمههامأو دغر
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 لال_هريغ مك :ءامهفسم »* ىلمح لوذعلا لوة ىلا يد

 لادعلا ةمالم كلوش نمد ن م مك .ثيدحدرو تارهز ىطقاتل

 لوق»ث ثدح ىن اكل ذفلاخو

 هثادعأ نمهم ةهمالملا نا 5 ةمالمهف تحأو هن ا ْ

 1 رخآلاقو
 ىد أوردد اههاةسا ىبنأت 5 ملاسريخامالإ ورغالو

 ىلإ ةحرساب تاق دق ىثاىوسو هةلعم_بلا سنذ نم ىلامو

 ماكت مل ناوتاسبحت ثال# « ىلسأ تو ىلسا م ىلساف مذ
 ا مهلا ندوهوح 0 رابخاالا بعالىأ ربطامالاورغ رغالا

 هدالب قاتشاو نملا أدق ناك ١ ظ

 مةنالو نمىوه بوعشالو 03 دلل ن نمءا«ذصاب تأ اذ.>ال

 ْء د_ةهبتاحادلب الواستع # ابيت أردف اإل 0 نأو

 مرطظتران لالا نهاقسالف # ةيراغوصاضرأ هللا قسادا

 ا او ذأ ىداو *  ةدرأب اب حيرلا مست نءس> | محو

 اومرحام نوذ اكل او ةريشعلا ىلع مهري غرجاماذا نوء«باولا

 مرد ا هدارمك نه ى مارك ايو 5 هيما .٠ اذ تنهاذانوم_عطملاو

 مزالا اهبانأ تملك اذامهنع « اهتب زل باينأ اوالفةوةشو
 مدتعم رشلاراذد نموودك» دب مهراجو مهنءاه د ىلا تح

 م-مبم-(مىاتاذاءاقللافو « -1[:نيح ءاطءرودفل امه

 مزقالو ليمالل يملا سداوف « اهيئاوكىاولاحليخلا اذامهو
 مه ىلا م هدي ربالإ # مهريسخأف امح مهدعب نأ

 ءربلا دج امانا دامرل امج * هلئاع واح تف نمممنفك

 مكلااهنوت :كم ىرتما فزنأ 3 هلثال_ح ماوقأ تاحورز ست

 مدر لد اروبا سنا 5 هعبشت هاللاو لمارالا ىرت

 مد هيودرب رع ردهس» نم 4# مهرطع رغسقلاب هياعصأ ناك

 مهتم فرطلا  اسودو ادغالا « دقن ىلا تسالىدنالارغ



 ء(مم1#

 بقر ىل-ءالإ ارداصالو د ادراو تساناهللادا.ءاقحأ

 بي رفتنأ ل ةألاس انا |نم 4 ةءاسج الو ادرسفارئازالو

 تاء نمينأدا اهفلإ ىلا ةدمدع ن2 نا ةءءر ل-هو

 ١ »* تم 2 هنآ م ناو ىلا » ى ملا تنام نمذر غلا تدثكلا نأو

 ش بدممو قئنلوأ اعنشمو 5 نتا لل صاو ىنا هللا كل

 بود اه نامت اعّروزال + ىنناواوؤعشم امعأاملل- او

 تود كءاعتداكدةد>ولان موب اهناف اعاعش ىسفن كر نذالل

 بءور ماس, ءلا ارهطد ىلع 5 أغاك ىت-> كم يسال ىلاو

 رت لاو
 ىدحو ندد #ىلو نادهثأ س انالف » ىد- -واو دلو ىادعأ لمحت

 ىداعل سَ نم اديركحاوو +« تمأ ناف ب .- تدار ك-هحأ

 ىريغل اة .>وب أ لاقو

 * مامىأ عأمىف ىلا موؤأ ماغةمسر مان <“ ةمز »+

 مسمؤرأقو نئكذ أره سسإ ن ناكلو + عبرات مال ناس | اطودف ءاق

 ىعلأف هل د! ناو اهفدف م حرال كانندق اساسا ناقف
 مطولا اودموت وتس « كقتأو نيمتلا هنوداعانق تقلأف

 مق هل ناةرعسأ || وثم ه- -ل.عو « هداؤفىف تغرفأالق تلاقو

 م اولاقو اودانت 4+ هه نأول فنالاعد_كدوف

 م ىأ محو مجأود>اكل- .1و هحو* ةااواولان مدزمهالادناو ىلو نماما:انألا

 ثورات قلق أل .ةأني- ىرملاىأ ن املا اطو ةكءافل هلوقو ىفأ: ىأ فأن موأ ان

 ةفاجرف عرستلاعبات 21 او نصخلا ىأءاخملا مشن طوخلاك ةماقلالدةءماعاناباش

 ىعازلاص.ثلاوبأ لاقو رشوأربت ىفءاسنلا نم 4 خأملاو
 مد-ةتمالو هع 000 * ىلسدلف تأ ثدح ىىوملافقو

 مالا ىناماف كركذلاسح « ةذيذل كاوهىف ةمالملادخأ
 وثم ىل اه كنم ىلظح ناك ذا« م-,م-أ ترمصف قاد 0 تومشأ

 مركان *ثك ءاع نوم نهأم 8 أر ءاص ىدفت تاه ئتزهأو

 رخآلاقو لاقاك تسد هلاك فنه هنفانا لالا وللا بيطسد بملا



 «(مسابز#

 ظ 2 معالات
 درب هل سداءاث>الا ىلعرسو ب ةرف 'ز دع ةرفزالا حلا ل-ه

 ودرب نكي كضرأ نه لءادب # الكيان نيعلا عومد ضيفو

 00 رثط م4 لاق
 ىل_.ةيفاهرصخاماو صعدق م« اهرازاثال_هامأ ةليقع

 ليقمئارالا ىداو نمناممن ي اهلظو ىلا فاثكا اق

 لاق كذم سدل الكو كل.لا + !مترافن ناةرطتال_.اق سدلا
 لل ءافصلاء الخان مال + اهئودسدلىتلا سفنلا هله امف

 ل.ةد هلع نءؤد مو ودع 5 هب عطب مل هج ات ةكن مان و

 لوسكيلا هيفادعلافوتو « ىوتلاةيرغ كتشاماقمنمامأ .
 لاق ك.د|ىعا.سشأو دعب « ىتةشو ريك قادعأ كتردف
 لوقأ ف .كفقالعتنئفأف « ةلء تئدتئجاماذا تنكو

 لوسر كءلاىل موو لكالو « ةجاح كضرأب ىلمويلكاش
 لبوطباتءلاو امو ريشتتس «* اهتيوط باةءال ىد:ءفئادص

 ليقثباسملا موىدلمف « ةفيمض تنأو ىنذ ىلمحالف

 دريم لا مج طسوت رق « !مناك ثيدحلا ةسن !ءاضيب
 ىلا مانو ناسا نا 5 دساو>»ت اذن سار ةموسوم

 دصقتماكت ناوءا.حلا مح « تذوعت ثيدحلا رثك ان
 دوالا داوسنع ترن ءادوس «ب هل-ةمقرورتاهعمادم ىرتو

 رخآلاقو و4افصاذإدرباذ لءالا نكران
 اهسدمج نيع*لمأ نكملو ىلع«: ةزدق كامو الالسحا كراهأ
 اههصن كنملقنكلو لاق ياهدنعكنأس فنلا كترشامو

 ةنيمدلا نبال ظ

 بيط”هاملاىداوزعسفنلاالو *+ بشوهاسملا ىداوىرأالالا ١

 * بير غنيبداولا,ر وتشمل « ىسناونييداولا طويه بحأ
 : ىل 0س نا

 ةعاضق نهىحن تدسن همأ ىهو ةيركدطلا نبا رووا | ىرع ثةلارغثت نما نمدم زم لاق



 نمل

 | ١ ب رمومألا ن ىرع هم 1 تدلي 2 الكناكنا بدشلا بط لجدقتل

 ظ ريثكلاقو
 عطامالا لوم مصعلا ل لو 4» ىنةكلماماذا كح ىنت.دأو

 حاوجانيب ترداغام ترداغو #*ئ هل. ىلال نم ىنع تيهاذت

 ١ رخآلاقو
 كراد لالطأ تد.ح له ناءلاهن « ىذلا عرحالابءان.غلاةثاملا ىلس
 عالذ ثرتدخاو ا .ل| نأ ماقم #3 سلع نيالساا تفس

 كلاتااؤلؤالا ما دسسص عهرر #* ةودغرادلا ف ىاذ .ءتامهلهو

 كلاصولاوز وزأ ىذلا سبر م« امماو مران ورب ساد !!ىرأ
 نلاتعتا قورنم ىف[ ىذإإ 0 ناو لانوس سائلا ىرأ

 كالانمب تر_طخ ىلا فرس دب 3 د ةءاسدمب ىف ىاسع 2ث نا ل اسيل

 كالأب ز نمهبهر ىنم .عقارقرو 530507 الع ىكب كاسم اكمل

 ىلع ناغ هئموانم هغىعمل رثسلا ع نهباملاىفاساوأ معامرتسى هك افلا ءانمغلا

 07 ده ميجا الءانغلاب رعشلانوفص ,وءانغلاىوربواذ تح هيا

 يا
 ءا:غنوصغللو ريرخع + اللو تامسابتت ىرثلل

 رخآلافو
 نيت نيح قاحتا قى - ةكلع.ب 5 نكن الو كةفعاسأم اهم ءّدَع

 نلبس اينالت نم كريسجل نع ابرتلف ناسيا كتضأ ىه ناو
 نيع نانيلا ب وضخ سلف ءاهدهعىأتلا صضقنءالتغا-نأو

 ىرهزلان جراد. ءنيركيوب ألاقو
 انلاحروتلانم اناتسواةْنأ « ىذنلا هلطالزنم انازنالو

 ا :امالا تزكف انينقف ىف :ه 4 هنئسحو ناك-لأ تم طمانل ٌدِحأ

 قد كلا برضملا نين ادعملاقو

 تحاصضل هن مج: واو دع 5 عطا ماف سطام ىلء ادوافص

 بناحو مول انماوت مودو 5 تناح ىلسلذدو ىلوناذك

 براةمدوب ىذرب وأر دغلا ىلع ينام 9 لعن لليلخ لكو

 لاقو



 ء(معم)#

 رامضلاف ةف.نملا نيب اني « ىومتسعلاو ىحاصالوقأ .
 رار-عنم ةيشعلا هداك 5 دةرارع ميسم" نم عد

 راطقلا د_عه_ضور اردو 0 داس تاق اذ_.-امالأ

 « راز ريغكنامز ىلعتنأو « ادخن ىحلا لحذا كلدأو
 د رارسالو نحف فاسدا * انرعشامو نيطقأب رووم#

 رايخخأ هلو كلذب رهتشاو لزةهرعشلكو شرق نا.تف نموهو ةعببر نأ نيرعلاقو
 ساس.ءنءاناكو عضو ل-اءانىأو عفر ق-ىأ ليقف باطلا نيرعتامل ل دلو

 هاباس انلا ءاّمف:سا سا قوهو ه.:ااعرناكف هرعشوداشناعاتسالم ريس

 افيفعءاسلاةثداعجت هفلك ةدشو هلزغعم ناكو هيلامونء فرصتيف ١
 اعنقتتنان_سحااهاهزدوحو +4 ترغسأو ثددحلا انضوافتالو ظ

 اهضوأو لكاغابورمانلقو + ىننفرسعامل نافرسعلابنفلايت
 اه.سصانسقالك اعارذ سقي « ميل ىوفابامسسأنيّرقو
 اعفنتؤاعفن عطس لهف تررض « امنا كون وممر-طا تاقو

 امواهارت 71 ربهانأ نالاق أهنام زءاس لجأ نمتناكوةلط تلي هد اعنائو رب

 رتسسنالتناكنيعلارو ان ماها ىلاةف نينمؤاامأ دْسْن اعىلاةرامىهو دحمدملاىف ٠
 لاس مس ىنه*و هللانالوةّفهرتساهرعأي ريب زلانيبعصماهج وز ناكواههجو ٠

 ىمعتملاةنيمدلانيهللا دمع للاقو ىلع هللا ةمخرتسأ نأ س>أ الك
 دجو ىلعادجو كاسم ىندازدقله دض نمتدف ىمدمئامصانالا

 دئرلا نمتامنلا ضغنن-ذ ىلع « ىعضلاقورىفءاقرو تفتهنإأ
 ىدبتنكتمىذلاتيديأوادبلج» نكمل دياولا كساكت بكي
 ددحولا نم قش ىأتلا ناولع « انداذا بحمل نأ اوعز دقو

 دعملا نمريخرادلا برق كاذ ىلع 5 انامفشولف اشيوادتلكب

 دهعىذب سدادإو مت نهناك اذا # عفا سدارادلا برق نا ىلع ٍ

 رخآلاقو
 باطمتافالا لهمالسْك اع « بنز لبالا احا انيوريطالا ٠"

 بنت ىتجاحّمدنأو فيكو « انبرسقتالو انين تلاقو
 بعلم نيثالثأ الق لهوتاقف + بعلم نيثالُملا دعب له نولوقي



» 

 اهبرئااو فاظصملا نسحأ امو د ابرلا ىءامأ ام ضرالا كلت ىسفتب
 عمدت ك.ْءَغ لغن نكسأو كد 3 ع-جاورب ىف <« ت ا.شعت دلو

 امزنننخ قوشا!ثتائن تااحو »* 1 هلأ تاارانو

 اهمانل.أ مم ادع لوك انع * ايت رانا ىرسنلاىنم عنك

 اهنا وات !هأؤصالا٠ نماثءعحو 4# ندعو دعو 2و تفات

 ند هيد ن هىد كى لع #*ً ىثنأ مث مث ى #امانأر تكصذأو

 ' ىدسالاريطم نننبس# | لاقو
 اهدوج امن ءطد أرد ىذا 1 لع 5 ىونلادقوت نأ لءفادا- تنكدقل

 اهدوهعو اهمانأ تمد اذا و 0م ناوحرأ نلقو

 اهدم « "ل ىرفاداوهع + اشلاو تاقلا ةمح ىف تاءسد و

 |هدوددا ضو امقارثرفصو « اهزنكأ ارسجو امصأو دوو سل

 اهدوةعاسرتنب رام ع « اهدوقع تناز طاسوالا هرم

 اهدودك لط تاب ىازذلا فمذر * انبول_5 فرت ىت-حاذشتع »*

 ىلذملار ص م, لاقو

 لالالا الاوان او افامأ و ىنلاو مضار ىبأىذلاوامأ
 عذأا امهعورالاهتمنيقنلا «ىرأ نأ نسوا دشن :كريذنل

 لحما ءلدعوم مانالا ةولسان و #* هلل لك ىوج ىندزام>اسيق 9

 رهدلا ن نوسانسام ى ضن الف »* اهتسو ىنس ره دلاى دا تندع

 ةنيذأ نسا لاقو

 افىوهث قاع( كاوهت قلن م« اهلم كداؤذ تعزوتلاّنا +
 « اهلجأو اهقدأف ةقاسلب اهغاصف معنلا اهرك ايءاضيب
 اهلقأو انااهرثك ١ ناكأم #* ىحاصل تاقف ابتسمت تح

 اهاسفداؤفلاىلا ري_هذلا عفش نان ننوانو انا كرا اواز

 رخآلافو
 ر-ظانملا كتمعثأ امو كنلقل « ادئاركذرطتلسرأ اذاتنكو
 رباصتنأ هضعن نعالو هماع يب ردأق تنأ ه-اكال ىذلاّت ءأر

 1 رخااقو ةعناقربغ هب ىشو هضع نءالو ه. اطل سفنلاو هاكالىأ

 ودا



 «(ممعز#

 دال كاراوواثارعمراصاذا + هتعج لام ك:ءءاتغ لوو

 ديالوأا هلا دتاد_قمالو د هم 5 اماءط كرت 2 اذا

 دياصقلاو مهرثن لاحرلا تاس 23 كم سس ' لازيالاراع تال د

 .نامنلا تاي ةقر- تلاقو

 سصل ةقوسو-# ن :ضاذا انرهأر م الاو سانلا سوس اند

 د فرصتو امش:تارات نأ 3 اهون موديل ّط :دإ اقع

 ىدنعلاناتلصلا لاقو
 ىئعلا رمو ءادغلا ٌركري تس.كلاىنذأو زيكشلبامشأ
 ىف مو كلذ دع ىنأ « اهن» تمّره ةللا ذا
 ىذقنتال شاع نم ةحاخو ' غلا انتاعانمو دنقنو حورت
 قدام ة-اح هل قو #»ْ هناحاح#ر اا حف ثوع

 ا كيرالا قوز ي* قرتدلكي ناامون تاقاذا
 ىمولا مف ارنع تدصوأو *. ه 1و نانا رتمأ ا

 ما هل سالت ركل لاحزلا ىو بد ادب ىف

 9 قخارغ ةفالألا أرمسو * ئىرهاد_:ءناكام كرسو ش

 ءاسنلا نسا عرك ذتدستلا بدلا ب اب ىقنمةيليوتدالا تان نمراتلاى بتنا '

 ة*يص ىرت كلذ لجالو كلذ نم هلوةباسغ ىنغتي ناكو هءّنهاو هفرصت نءرابخخالاو
 لاو-أ ىف ناسنالاروهان ل_طالا قلزغلاوالزرذسدستلا عم وقوصلارد_تملا ٠

 هل معدنب ىوه لزغ غرع امثوهو ىريشلاةمدأا لاق ةكرحلا ةفدو ةمعالملا ن نملازغلا . ْ

 كلذ هلأ ف هسأ اء لبالا نعجن ىلءاهاي ادج و زف هع ىل اوما ذا نانفلاقب |
 هل | هواش اظانءال ك علاقو نيءنر اراسسته ص قانا
 اعمج نم م'الأ تب .ًأرامهتلاو ىلا قف هع يو هوبأ حلفالسك لاا وليقي نأ ى أفءوبأ لاقام ٍْ
 نمرعشل ا اذه لثمو لاق هسفن ا معشق ماش | ىلا ىلددرذ معمتذأ نا مال“ الىناو ٠

 ىئار خلاب ىع- بدلا نيد

 اعم مابعثوايرنمكرازم « تدعا,ْ ل سفنوايرىلاتقتس 0
 اهم“ ةرايصلا ىعادنا عوتو 4 طف اطرمالا أ" نأ نسحاخ

 اعدوب نأ اندع دف "لدو * نبك لوح ن نهو ادماغدواةق



»1 

 ميسظءلاهل جيهيامم 3 اهةةدروءالا نإ

 مر رسغلاىولي دقو هاك نيدلا لم ل لاو

 ميو «#ىثرع لظأاو 1 هلهأ عرص»ىئبلاو

 ميا كءطقيو اخأدم ه4 لاك نوكي لب قآو

 مدعلا م دعانا « نقغلل مرككءرااو

 ميال 00 وىقتلا لوما رتدقب دق

 .ضااام_ماناذه « ىلش»و لاذل ىلع

 ميسم ةلالكدللو ق .« وقح فل -ذيعرللاو
 ميجر ضرغام روذ . * ونلوه نم لام
 مشفادمهاك اودوه «+ همامأ نورقلاى رو

 مد مودي سؤ» 95 ال_ةاسندلا براحو

 3 :اطرايرملا مميش ىردا كح

 ميديا داولا مأ هلك_ئأدلو ىذ لعام
 0 الل رج كلسل + جيرخاو

 مضالةقرقحما ادلو « اهسارض لءالنم
 مؤسلا حرملااهعيطسي+ ال برحلانان ملعاو
 موزالااهتمكدنع به « انللاهدوجأ لاو

 ىلالهادقنملاقو
 ل-.-ر كو ن نيبو لحن 4 همن 1 اذاىثيع شيعىأ ضش

 لوخذي هل-هأ ضعي بلاط + ىناكح دال-لا نم قف عت لك

 لوضفلا الط ن نهيب كفكاع الا موكتلإو لضفلاى 7 7
 * ليتم نهدي و انمعميتس ناو ىدايالا لج ءالنو

 ىضلاذاعشىأ نيد لاقو
 د.هأح كلامتءغلأ ىنغلا ضف 5 دل ىنعل أيل .طعأتنأ اذا

 دعانالا كامر قدالا ٠ نماسدرب أم صعب كد ب كر 5 :1تنأاذا

 ديءاورو 4-ح قورب كس 85 5 لزتم لهجلا كل باغي لحئااذا

 كنأق ةسدد + ىلةتساإك ادن * لزت كشااكلجرفيملمزءلااذا



 *ء(ممالو

 لواط لاقي ,ىتح ةفراعب «مهتولعلاوطلا موقلا ف تنك اذا
 5 وه نمت ماذات وع 5 ةره_هك عورق نماشأر دقو

 ل.مك هه>-و امأو واذ د هقاذهامأ فورا كسرأ لو

 ىدرنبسرمضم لاق
 د._مالاؤد_علا ةفلاش مق 2, + أساموو لها نع مهصفاان

 د_سفنال احاض رثناو 0 #* هري_عدأسق امو فذ سهو

 دسحلا سوفنالو لاس ا انه « مديلع سلف ادهص اوعءاذاو

 دءلا لفل 3 رمان ىبحا هيأنام ىلع انزاءاو نيعتو

 نوففسملا وع دأ َن وكرار 5 ئاحايسصلاة بعاد بيخضو

 درب انمجو خو ىبدصح # اهمجأت ةفنو ايتو ل-فنق

 دوسالا نيردلا ىف لاسم عتر #ْ اننتؤذل و ظافلا راد لو

 مط نب سقلاقو

 ءالرالإ ىفلا انهم ناب 5 راد هم ماقالا ضءدامو

 ءاوددل سدل ن-طبلاهاذك 5 ءادماوقالا قد الدش ضءنو

 « ءاشدام الاهتنا ىنأبو « 'هاستةىطعب نأءرملا دب رب
 هايزار العاق قأس 5 موق تار :ديادش لكو

 ءارثلا دوحلا ىلع ىمني دقو نمر واعز لا ىطع»:الو

 ءاقثترعام سفن لارةفو 4 ىنغترعام سفنلاىنغ

 هاا هس.حاصرزالو « "لام لدم | اذ عفان سلو

 هافشهل نسل كونلاءادو +« هافشسةلمءادلا ضعدو ظ
 ارد هبا ظعب , ىنقثلا ىلا نبدي زيللاقو

 ميكا بالا ىذلا هير كضي لاس ةمالاو ردناب ْ

 0 دو ربأم #* هوب للغلل مد »

 مركلا هفرعب قكاو 5 هقدك را فرءاو

 مولي وأدم فوسام #“ ونهم دضلا نأ : ملعاو

 ميمذوأ ةياسثملا دوو كم :نايثاممساسن !او
 ميلعلا عن مدعلاب »ع هنافىن لاو #َ



 «(مم#

 اكقدق قزرلا ماوس هن :ءفلأ »+ هتوط» قزرلا فب رمدق ىف ْن 31

 اهةراام لك اهم دف مد , ريصأاف * ايكلاسص تّدسااذاروهالان ا

 م 1 وسب تنعتسا اذا 5 ةءااطم تلاطنأو نسأينال

 59 نأب اوال عرقلان هلمو نة اص ىلفنأريصلا ىذي قالخخأ

 ام ل هر_ةنءاسةلزالع عنو 5 اهعضومواطخلا ل عال راردو

 امزا# ريدك. ةلابناك اعرف 5 هيراشتنأوةدص كم رغبالو

 اعاو تاطلا ىف ةكر ا ةفازا ول |نعاطمسثت ” تدم .ل| كفاكر اذام هلو5 س دل

 .هةللاف اطر ا نظلاىله باغ ىتلا قد رطلاةداحلهأت ريش نار امالا ةرثكر ع سبت
 رمان دجا.هسيعس نأ نانسنالا دي نااسعتق قف هشلاعس ج لولد موهاك

 م.ةملا قلما ىدن كلاد#لاقو بوغر الم .ص2 قريصلاو رمديتلاب

 اد_جميسكت ءاسشأىف نود 5 امعاو ىبوو ندلاىف يدل اع

 اوعيضواولأ دقام هيّدسأ
 ادرث هقذند ا# ةل-اكم + اهتودباملا قلغنام ةبئفح ىو

 ادع هتمد_تأمم ىديلاباك 95 هتاعج قشعد م سر-ف قو

 6 اذ_سافاوق اننا قوة-روذ)

 ادج فان ىعىند نينو « بأبو ىنمسىذلا ناو

 ادم مف تدني ىدغاومدهناو « مهمو م ا

 ادثروفتيوهىغاووهم هناو# مهموم .هتاظف- ىيغاوع ناو

 ادعسمهب رئاري-طم4ترجز »* ىنَر-ع سخن :ارب-طاورح رز ناو

 ادقملا لوحي نهموقلا ستر سدأو#« موملع مدس ةلا دقملال_جأالو

 ادفرمهفلك أ ىلاملة ناو + ىنغىلعداناىلام لجم
 اديعلا هش اهريغىل ةعشامو * الزان ءادأم 21 .ضلادسعأ او

 اسجالاماستإ نودي مهشافريصق ىلع هريس تاهذو نيرازغلان مىل--ر لاو

 رعاشلالاقاك
 اهاياطلاحرااءازعأن او « ةلذ :ءاقأا ناىلنيدت

 مسجلاو لعل ١ ىقةطسا هدازو ىلاعت هللالاقو

 لودوتاحلاصلا اصايل <« ىنناف اليوط ىمظءنكمالنا
 ظ لوقعموسلان.> نزتملاذا 3 اهامنو موس نسح قريخالو

 اذا



 *(م

 ركحنالو هيدلري_غال_ف # ىوارهلاب ةدسيلولا هب رطتو
 رطل هصرا .تىف ىناف « الو ؟ادكر ارق هلأ ناف

 ىوربو بس او هوُذفاتءقلادي دشوأ ف ؛ راف ىأ رب زغو وف ةرازع مركب باب نهرز
 نم هلصأو مك عع مكتوف همكحأ ىأ لاو هأ نم م لوعسفم مد اره ىأرب ر ظ

 مهم نيرواظنم لاقوة وذ لقد 1 ضار 1 ال“ ارم
 اكاوبلا ىكأو ىكس ,أمهداز لع « لزنملهأ ىرقلا فج اهبتسلو
 ا.نافك ام مهد :ءوذ نم ىسشم 5 مّن نورسوم مارك اًماف

 100 ا (كلاناوا مهترذءنو رسعم مارك اماو

 ارا ىدطو # هريصخن ذترخّداام قنأ ىذر و ْ

 مهنمىكتشمو لذ انمهةص» وسانلا ىلع نعطن نوءازتساوه ىكدأ مهداز ىلع هلو

 ةحاح قدصقال ميئللاو وتساا وكم م ولان من ركب سانلا نافنامر
 ريغ ىف هد- اح عضو وأ لمأت د تح 1 موأب هسفنز : ىلعفهدد_كقدمت وأ هدمقف طاق ف

 0 جافارذعل عا امأق جادتحاو هذ عض /

 ءاوطنا ىنبطبىقو انقارتأف 5 اهارأدقم 0 نع صرع ءأو ظ

 ءانلابهذاذا انندلاالو م« ريض شعل قام ك.بأوالف
 ءاهللا 3 دوءلاق سو 5 راسل |.تساأم ءرسملا شدعت

 ةرتنع لوةكوشم ءاطد٠ نءضرع ءاودل ,

 كك أما مركه لانأ ىتسح #* هلظأو ىوطلا لفيتسادقلو ٍ

 لاتوهنا دس س| روت ل اًذهّودم هقدشتأالا سو هءلع هللا ىلص ىذلا نأ ىو ٍْ

 ىادمحلا رس ْنيكلاملاقو ة هو :ءالامارأ نأ تدمحأ ف ىار ءأىل فص |

 ملعت تدسلام مارالا كلل ئافمثو #ْ برات تاذ مأنالاو تنس

 مثدموهو د « | هنلعى؟يو 5 هير مف شي للاسم هارثنأب #

 مرسلا عيطقلازحاكزح « دسفمع 'رآل لاملال اق ناو

 ماكش :ال موقلا طسودعقلو * أعطت س الدجل ت احرد ىرب ش

 طولا انهت ه.ساص رت ةغلا نأ ىنس ىفاحمل نشا طوسلامرمخلا عمم :

 ريش نيد لاقو هفطعد ىأ دنا هملع ىثب هلوقو هب برمذ»ن
 املا بكرتاروطو اروط ربلا « اخكرلاوتاسورلاكفلكباذام

 س 30 1



 «( مدل“
 يب دعنا امو اثم قاع «املاعني غب سانلارومأ تعضأ

 داتأ اريده ىلو رمالا اذا ه4 ىرأالو نكيسأال نأب ريد

 ظ رد هلاةدلبن نمذو» أم داهتأ اواسااع ىف منيا ريد :: ىلعوهو هسف:ملاءلايدار أ

 امذيدن سعر, لاقي هردصةداب ريض ايعر را ناؤافو» امو هترق ةء

 رخآلاقو

 دع_بأوه مأ هضعئتاعنأأ ه لئاس ءاحاذإ ىردتال كناو

 قي نر كي نإ الدوم | نم ا* ه5 :هزم ناةحامو دل أسى

 دوعأو لاح رال سبأ - إلو «رحاز لوا ىذل ىديالاةرثكف و

 ةلنوكد ةيطايمحن ا تافو الاه. .اعىذلا لثاسلا نوكي نأ مع »د نوكي مسا د

 هلوةك م :سلاتاقو الا

 رسل مونو ءاسنمولو 0 ءلع مو.ف
 ىف هناودثاب ريك هسفنب ل + ءلقءرملام_هلوق نم ناودخالاةرثك ىدب الا ةرثكي ى-عو

 هعمطلاسعطاق ل_داحلل ارجاز كلذ نوكي ثءدح بناجلا عانت ءاوزعلا ناومخال اةرثك

 رهظأوهوىءملااذهقرخ آل اق ناودالا اريثكب شطعلاق

 روهطو م-مروعتسا اذإدابع 5 م-مئافءافدلان اواي كاع

 ريثكحلاد>اواود_عناو «+ بحاصو ل فل أ الءاق ناو

 رخآلاقو

 رداصملا كا ءتقاضءهدراوم 0 تعءسون نأ ىذلارمالاو كاباو

 رذاع سال ارثاس نمل سدأو 4# هامش :ءرملار ذهب نأ ناسف

 س ادرم نب سايعلا لاقو
 رب حدا سأهناولأ قو * هيردزتف فيل ا ل_برلا ىرت
 رب رظلا لل->راك :انفاذف 5 5 ربرسطلا ل.ماو

 ريدخو مركح مهرذن نك او « رغب مهلاحرا مظءاف
 روزن تالقم رقصلا مأو #* انارغ اهرثع يضل ناش

 روةصلاالو هازيلا لت لو #* اموساسةوطأريطلا فاض

 1 ريعبلام -ظعلاب نم ف < نأريس ريعبلا م-ظع د هل

 ْ 7 را فسخلا ىلع هس كو هدحو لك ىهلاهفرصي

 0 هيرطو



 *(6110)* ظ
 ١ ىدسالاةصباو ٠

 ارقو ةثحافلكنع هىّناك « : هععمشحاوفلا قا ىثفلا بحأ ظ
 ار_هئالثافالو | ريا هثامالو « ىذأاطسانالردصلا اود مياس
 ارحاد--امال_ةاعافنر ظادأ 5 امزكم انعركىدتنا توخازؤل

 ارذ_ءهتازلالاة#تنأن 9ك 5 ةلرشدلل بحابص نم تتأام اذا

 ارقق ىنغلا كاذداعاششداز نايف د ةلدخ لس نم كم فاك ام س ةنلاىتذ

 تلا لوقرمخالا ثملاهيش

 00 هلامع جف تاعاسلا قفثي ن مو أ

 لئاضفلا ر است كحالت هو هل ن ك1 هةمغتو لال اهب رثف لغدشان مناىنعملاو "|

 هسعم جاتسالام شدعلا نمدل نوك: قذوملاق كلذ نهار - ةفناكف تازاملالا مانمغاو |

 ىرااةفلع نيل .قعلاقو ةيناسفالا يقف دعب تاقوالا فرصن مث ش

 اقاعأو 3--أ امو 3 هراسث ىقنك- ةباونأر -هدالو

 اقجأت نأ: نكمافماف تنك ناو مويق تأ :كاذا سدكللا س دك أنكو

 هلودوهو اذهل“ مهةعكللا ىدر ىذا ا |

 هلك اشأ الىذلاا مف 5 ودع أ كلا 95 ةيرغرادىونلالوط ىنازنأو

 هفاع[ تدك ل ةقاذ ناكؤلو 5 ةضصسلاق.ىدح هيا ْ

 نيرا ازفلا ضءدلاقو ٌ

 بقلللا ءاوَدلاَو هقلا اكو «ي هماكال هندانأ ن تريلا هس ظ

 ندالاتوشلا كللزلتدتوللا* اقلط مراه ىدتدأ كاذك
 طوال لؤغفملان هةل#او ناريه لال لو خلا نا لعوه تدعو ف اهلوق

 هداغلإ زم لعقلامذ 5 ىبم هنالل-) | نع لءفال ةقاعملاءاذتبالا مال فكن ىلع ١

 عمرا ىبنملجرلاقو ٠
 دسماجو اع وو سقف ا #“ هراحو «”ىنغلاسانلا ىربام ىتم 1

 دود+و تعسف ظاحانكلو م ىتفلا هل. نهرقفلاو ىنغلاسذلو
 ديدث هلع الك اهبلطق « ”ًةشانة*و رسما هتمغأ ءرسملا اذا
 ديجوهو تاممو5 كواعصو « مملمىنءنمانأر نناكحو



 «(مىدز#

 نات لاجل اوأ ب غشت 4 مم للا اا ىلا ولو

 ناسي أ ليل صاوم . هنمل بلا تادصو نكعلو
 ناتمزنايسسأب هأ تقلع 5 راحرب : هرغ هنا ةردعدو

 ناحنهيشدم ة- عد _هيزص »* قسما نه ذلك 2|ناوش 5

 اذافةريسغالاءاروت 011 0 :ةلزط ئأ ىنماا تهذلاو تشل هوست ركوب نادم
 هرهكو نانينابأ نأرك ذو هان هه ف شاك انةريسغالا لازأ هندعم ىلعر طملام اد

 ناسالا فرعي نا قي هنا ىلع هيت 1| ارعشلا ىف ثدالاو ةقادصلا اصلا. دص

 مالكن موهنمهسارت_>ا| ىلءودعلا ى رادب وهقح قد د دما فرعي مث هقر اص نمدودع

 هللا ىل-ص ىنلا ىلع لة دىراز هلا ندد نيه: 1 :.ءّناىوربو راد نمبدمالا سائلا

 لاهةفركب ىلإ ت لدى هلا (ةذايجع لاس ةقئا ملفءاسنلا باهيرمؤي نالق موه ءاع

 مالسالا ف نوكم ال كلذ ينلا هلل اقفملاءلاءاست لجأ ن ءكلل زن اواونع ل لزْنأ ةثيمع
 هنريسشعو لجرلا سدي ىلا لاقودنء نم رخال هلامرك «مل_سو هيلع هلفا لص لزب لف

 هوجتالاف شد :لاناو هموق ىف حاطملا ى وجالا هنا اللاقفةيغلاهذهت سلا ةشتاع تلاقق

 يولد نسعي وذ ةارادملا ل امههسا ىلع ميسو هيلعللا ىلص ىننلا هبنف مونعلت :انب ولقو موق

 ةحاصلا بغشلا نات ن ا بلوأ بغش رعشلا ىف هلوقو او د_عذتنالن ا ناسنالل

 تا ا .لاتاصوءهةوقز هيت :الال ضرع ىذلاناديتل اولادحاىف

 هايس زا ماعلا قامهت هنف ادصر مىةتمانأ ىذلا قد دصلاب هبوادذعةفرعم ىلع هتنرق

 كادقءللاقؤ نايفس أن يدا اب زدنععاسدب ىيسدقو ىلوا سلا مامهنيهللادمعلاقو

 قرأ اذهلاقف 10 و هه ه] ىلاقو هللا دمع رض أف لعف ا ىلاقف كنيس عج أ ىلاتف
 هلوقب لجرلا بطاخ مثالءلق تاسف

 م-ءالبالوق تاقاماو تنفخ «+ الاخ ةنمةئااسمِإ ٌقرعاتنأو
 * متالاو ةناءلا نيب ةلزنع « انشبناك ىذلارمالانم تنأف

 سدأو هل ,اقملا صن لذ مئأةنايخما نا ىلاقف م ا سانلا ضعمل تنأو

 بذكن بو ةنا.مم ا نهه-. .فال عض قد_دنمب رمالاةرادإ دار أرعاشلانافىأراك

 هتركف ةيشال هتف مالا, بذكلاو ءريعو ع3 لاقحال ا ل.دس ىلعولو بذكلاو

 | مخ ىلع ن دا ص نت ممااكو وق دل ا هومشارسف ناق هنا. ةلاح فالخياُعل

 ش نيملاسلاقو دس ميمذاباوص نو كح قت او عقاولا ىقذاو ناو يعب ملامءر !|!لوقف

 ةصااو



 *(عومز»

 ل_# كاذ ىلع متدوذلاعذق « ىددرت , كم ءاشأ لع ىلاو

 لد_ت فكىأ رطناف كن.ع *« ىتعطقاناذاا.ثنلا ىف عطقتسس

 لوك« ىلةلارادنءضرالا ىو « ل داو كل. -تةر نا ساذلا قو
 لةعناكنانار هلا فرام ىلع يف هرذ>و لاخأ ف سنتر تنأ اذا

 لزم فرسلا ةر فش نع نكيرملاذ اهب ههضت نأ ن مف .سل د بكرت
 لعفأ تنك ىذلانأوسلدد و * ىو الثمار تا ضاماذا تنكر

 1 اميرالا كاذ ىلع « مرأ ملف ٌّن-جلارسوظ هل تءلق
 ' ل رهدذلا رخآه وبدلا « دكت ىذا نعى هفنتفرصا|اذأ

 زعأت ىببتعل>ز نم لحزمو نوئلا لءةزمهلا ةكرستءقلا كرهقىأ كازناناهلوق '
 هج أ هلت ىذلا كاد ٠1 شق ءاس افشل ىأ ل_هنامىنبي ناموا دو

 زعل فن ورع لافو قء .ةدقلا ىلا نئطتلا هد ش

 اأ هيكل [دزن ف 5 لو بايشلا ىلع سقت فهلا

 املا ضفناو ىراحت ىندأ « ىلا طؤرملاو طنرلا تدع“ أ ذا
 مح هن نالف ىممأ « هللاقءناءردملا طيغتال
 السام لوط ه>ولا ىلع ىحكأ «ي دقأف هرعلوط هرمنا

 هرك-اريسصت ناسالانوكدعتالدانعمءرملا طيغثال لوقو رمألا ةعابراختأ ايدارلا
 1 هىددالاو بايشلا ةمسدعن مثلا ل ءاس نم هم ل اسئردأز ماكاو ا

 لةعتلارانملامناسنالا ه-فاسف ناو تامشلا نوكي نا جذي هنا ىلاراشا هنا تاسربالا
 اذاة ساب رلا فرش هتاذل ن«ناسفالا ٌضاَمعب نالذسع.رذلاوحالا نم مردعام طد هطو

 رخ -الالوقكهقراف

 بدشال تاذلالو كلن هق 5 هنقا اوعددع ىذلا 9 امشلانا

 فئاققلا نيسان اىلاقواروك لاش دس نزع نان هناشف امرف ن هريتعت ل هناك

 انما اراا نيرتقملاب ىوذلا رت رو و مهضرأت ءام .ذغالا لاح رامي ظ

 انا ةقرف ناماانؤك 4 !ءماقءدامرهدلا كاخأ 7 ف
 ا.هاك دالبلاو قبدص تدقف « اهبانتجالوطدعداضرأ ترزاذا

 ىلا مورةمنبةعربر لاق
 اع اول_-ح هلقد معلا نغض بى لهاح ن ُل 2 !



 ء(0 0#

 جام :-الاوْهّدْدلا تو قدربلا ن موأ هفوعن ماما نيرزاسجناداعثراو ىرقلا هموم ىف

 ىرقلارانلابءار ٌدَعِموهىأ سايلا لماصلاو مدسقلا لوما ع. - لع .هادعلاو

 الل ىد_مىذلاهمهلب مظءلاوه ارقام ريسخت نأثد ارأ» راح ظءاه ريعااوت و

 لوقنما ئهتن ا!ىرهال ريش رهفاطاغال اذماعاوسذب ىأا ريصن أفوق و9 الممعا ارذلاك

 لثمن اينالا لئاضفلا ىلع هنت راعشأ ىهو بدالاب ان نماللجهذهو ءاثرلا بان نم
 يرادلاتكسملافةقادصلاق وقت لمة سل ناك ١

 اهعامج ىنأريغ صءدرس ىلع د مومضعب ملطم تسل قدص نأ. 3و

 اهدالطا ماربال ىودض عضومو خرا تالا نوبت ئماركلا

 اهعادصالاحرلاا.عأةرضحملا ب مهرسو دالملاىف ىتش نولظت
 5 عسب زأ را لاقو

 مثلا عرس تل انال دل ابف #* هريشعدوست نااموت سك

 5 ه سعت نأالال هانم « ةسغمنلعاف ريس لدعألو 9
 يدلل مربلا بست سو دن .اع هللا ىلص ١|نالاق ىرملا“ اصرعلا نب سدش لاقو

 اهد_بوفداعذ صرب اهب سدلواسص هرب امي نأ هللا لود .راب كل اهاضرأ اللاقف ارسأ
 تصرتبدو

 اهربثتسالف ىلا نماهارث هب اديدق ةئمغضلا كارتا ىو '
 اهريةصرومالا تاريسبك ميسم 0 اعاو ىلع ىنحن ا ةفاسم

 اهربرمىنشن دشول .غز ىلع.« ةزينعموو تفرشأدقل ىرعأ
 اهرودص ك.ءاهاشأ ل .ةتو « تضماذارومالا باقعأن يت
 اهروذل دعم !ةئتاام ىوس + دحتإ ناربذ نب دعست رغما اذا

 اهرون سا .:لءاطظأ| ىفنيسب يب اعاو مود ررزانأ رب ملأ 0

 .سوانب نء*لاقوارببك سم ناكاذاريغصلان ءءاضغالا مزح ا نمو مزن بدالا نم

 ظ لّوأ ةددملاود_هتاشأ ىلع « لجو'الىناو ىردأام كرم
 لزنمك» ابنوأ م همن كازيانا « نأمل دهعلا ٌمادلا لوخأ ىناو
 لقءافتمز :- نايم سنحأو «ةدوادعىذ نمتراحنمبراجأ
 1 ل.ةمرخآ كم م اموت بقعبل يل -غىلا تدق داموب ىتوس ناو

 لام ىدبرفامو ىطفهو م« ىقءاسمءاد كذم ىتشتكناك



 «(ممم)»#

 راةفلااةردي موب لو هيلعهللا لص ىنلا ىئصتسادقفاب اهصلا مالسالا ىف كلذ نم ٠

 ةءفصو |عقتءاهقادص لعح و قاطصأ اثرا تلت هعرز وو 1 |ئب هذ بدمه سقم ْ

 نا اولعاو ىلاعت هلوق ىف روك ذل س اع وف ه رلا لديأو كلذكرم» نى 2

 شالو قايلالطرو هن 0 |

 ىنأدو ىساته ماب رالأ

 ةيغلوأ ا

 ىلدو“ جرافمشلاءال رن اق

 هراع + 7 تداودقا للا

 تسلا ١ 34ج ءلا ىعدد كىذلا هوبأ 4#

 بهف* للا ىلع لل امملغمف 93 هع

 راهن ملاعب ئرماىأو 0

 بهزيءالخالاو قدت ضرالا ىرأ د

 تدعم رهدلا ىلعام نا-]و تدع * ءاصأ ماا ريغوأ ىالخنأ

 لوقلاهرتلا هل هرهظ» ئرها ى أوىأ لولا نمل اسعتف اوه تق ئ ا :
 قل عالق ىح ىشوالاةدواار_هظ الهناف ىوةلا نود روهقملاف .عضلا كلذ ةٌدوا ش

 تلاقو ئنال هنم لامي نف لعج به لام :راكسا ماهفةسسالاف

 لزغلا ىف همالكن هو رعاشو هودي زباهاشأ قرتةي رثطلا تبني ز

 هلمانأ ءافش تناكىد بكى لع « هنانب در رعوأ نم متم يب

 هلداس طا الو ى_طعب وه الو 4 هفضو ئه لكى ىنساه نمو

 هإئاوغ ديزب تلاغ دقو اهق* «' ىرواجت فعلا نطدنملثالا ىرأ
 ار ابو هناسمل لهر الو +« لت انضتمال ف.سَتااهةَرَق ىتسف ١

 هل_>ارم للةهسسا ىبس ىب 4 | ىلع #« ديت ما ء.سضالالزئاذا

 هلتاج اليوط اندته ضريبأو « ةضافم سرج ءانسلا :كروو ىذ* ١

 هلكت ىحنا ةرس 2 ىمقأ عاسو »# هسفكك قرشملا ىورب ناكد و ١

 هل فاح سأ رلانعشأ ىلوت اًماو « اهستم هت :.ةال اذا عركح يا
 . ومذ هد اوذظام ند ال «ي كماع وهف :هستناومأ مولا ادا

 هإ_هاصو ميشملا ل.مادءارملع 5 هرانو نادءرب هير زاح ىرَ ّ

 هل-غاشم اهنءدعمل هع أريس» د هراح 2 اهريحا ناراسالا ا

 ضرءأىأ ىلواماوا4وقو ىدشلالاو-م هللاوهو هلوأ ثملشتب ةلدأت عم 1 آل

 نابضغلا ةفسص هلفاحسأرلا ثءْشأو مستلانارملعلودالاض رلا للاحدّلن اقم ىف امضُق
 عبررس هنأ تدارأو قاخلا'يسلاروذسعلاو تهغالد بك اثافامو برشا َىد 1 ,١
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 د ءوأ ثم عم. ناكْنا + هئ.داننا رضنلا ن_ىىسلف

 ققشت كانه ماحرأ هلل هُسوْمَت هنأ فو.س ثا

 قرع ملف ل مقلاواوموق نم « ةيسف ءنض ثن'الود_أ
 قنا ظءغملاوهو ىتفلاّوه « اعرو تانمول ؛لرضناك ام
 قس قةعناكن ا مهةحاو الشو تدصأن مبرةأريضنلاو

 أب ىأ ىندعب قةعناكن ا مهةحاوافوقو لصالاورسسكيو عرفلا هلَوأ هبه نضلا
 .لئقمف ىلا ةغع بالا ةرةمات اكو لمفلا عر اناناو ضان قذس قت

 !هسفن ىلع ف اذ ناسد ىف ار واهم ههءنءاناكو ةفيلث نب مصاع ل55 سدق نب

 | كنك مىدمسلا ين موقو ناردش ىنب كلذي ل وقس هان رد ماظل لبو

 4 ص نيدعس

 لم .دسلا نس ايرعضأ ثدح #* تنام 0 لتر

 ل. يضل 4 ءأم ءيصل اانأ #4 وعدنو أانيف هلام مسقت

 0 ةر5 ادع هن ب # هارت نأو مارال 8

 لوؤد هدب رع 20 د# جرمو ندياهل-ر ة هيبة

 لولا هبناودىق !نض ..ي روهفكخم نعرأداع. مىلا

 لوضفلاو ةطءشنلاو ْك كحو 5 ايافصلاو اسهم عابر |١ ثان

 لف ماطس قون الو * ورع نيديزوأب هس <: افأ

 ل.ةص فهما 4. :دمج نأك 5 داو هءالالا ىل-ءرخو

 لاى نائس< انولوقد ونيس>ا4 لاقي ةمضه هماماو ل.+ ماتا الا ىف نسما

 ؤدلاهبيرملاوةريصقلا عردلان دءلاو يراك بك ارلافاخءاعو ل>رلا ةمسةحو

 زغلل مهرفس لالا نو.كرباوناك مما سرفلا نعةرابع ودعلاةيراقتملاىأ
 هريغ لم سالو رثعلاراشءماكع د رلاع ابرااو برحا قا هود 534 3 ل[ نوبت و

 أسد درأل ناك ةيفص ع جان اغصلاو مسقب م ةعنغلا عب 16 سدح سدير نأك

 ”رافرداس نا برخاحا اهنقاد_:ء مهتداعن نهناكو سرفوأ ف 0 ءاشأم قطصد

 2 كلاو ضد نااعاو لئاقا هين اما سان ل هبل ىف كلا هلا ةاذافاسراف

 قي .شألوذفلاو سائر ال ىفود_هدقااىلالودولا ل3 م3 هنو ,دصن أم

 مانلا هرعط» ةمسقأا لمق س هئرلإ هحيذي لج ىهو ةءيقنلا ف ناكو 3 ف ةعمقلا

 قا
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 دودو ديدشلا لثعدلاولاتقلاديدشلا عصل اورام ل حخؤ لو ردهأ ل .تةلامدلط ١
 - هدر 4 ىنعمانه رب ىنكاوانكفز ارب لاق هسفنن ىدعت : ىأب : رهدأا ىنز ب ]

 ركب لفرو قلامىلاس ءالد-هجو ىلع ضامىأ لبث .اونيعضتلا اوهو هل-الءاملاف ظ

 اغباغ ىأ عمجج خانم رمر و لعلا ىرشلاو ىزالا بنلاأر ءشلاليوط ىأ خفف

 ثراس# |لاقو سدى ىأب تن أ هم صا بق . و فضول نطاب ل_طئالاو رس

 لضادبر
 لما نمزلاو ءاريغلاةوّدشلا ىنأ م دلاخنب سوأب ىعاسنلا رك الأ
 لجرلا مزتام نامفسانأ تكرت * ىو اناس اردقلا اولد مناف

 دلل 1| بدصت < هناف سوأ مأا عزت الق
 لذفلا فدع مهب لك أ :لوامارك 1 ةمصع موقلان هازال دان دو

 ىل'*ىنواح تاشامازان كلو ,ةةايسانلا ةيتتعأن ىسس الاالولو

 نا.فسانأ ىنكي الر ثعب باطخلا نر عنا تاسبالا هك - ا
 ْى ل هيرْضائِبْسَأ رق[ نقم عرقتسا ةىداملاىلاىوم" الاالوىب ممالاب س ٍْ

 تافهيرضناًديشأر ل للا دب زلمعنبا رق لا 7 :

 نامفس ىنأ ىلع لخد ىتح ل .#ادب زن ثد رح لمقأف هيدنت سوأ م اتا م .

 نيرضنلا تاب ةلةةرغصم تم عم هتف تلاقو تاسمبالا»ذ هلاقو دياصضأو هل: 2

 "لعةكم لهأ د_ثأ نم زينل اكو فائمددعنب م ءاهنب ةمقاع ندا شت رأ 4

 نالوقي و مورلاو راف مي ناككف لسو هرأعهلللا ىلص ىذ ظ
 دي رب مورلاو سرافرابخأ م- لع صقأ انأف دوو داعرارمخأ سانلا ىلع صقبد-# نأ
 ىرتسسب ١» نم سأ ما نءو ىلاعت هلو5 لزن ه.ف ءلاو ةلاسرلالاطداو نآر ةلاةدراعماذ ش

 نأ اريص ل:ةلاواريص هل2:: لسوه.لع هللا ىلهرمأر دبب رسسأ الق هيأ الا ثيدسلا
 هيلع هللا لص ىن :ل| تذل .وتاسبآلا ةلدق تنل ابلو توك ئربو اقودلم

 دعب ريسص شد رقلتق 3 :ال لاقو هن: ءتوؤعل هلو لد 5 ىنَدعلد وألاقو اه 3

 مودلا اذ
 قئومثتنأو ةسماخ عصنم ها ةسنظم للثالانااك ارا

 : قف بناك رلاامي لازتناام هب هب ناف امم هب خب * ٍ

 ق:ذد ىرخأو اهتامل تداح يف ةحوفسم هريسعو هسملاىم 1

 ىف سس 6 0



 «*( م0«

 د. رعشلا ناك امفركو هتادح توما
 ل_طدام همسمد المتقل و علس نود ىذلا بعشلا» نا

 »* ١ هلع ءبعلانانا » ىلوو "ىلع هءىعلا فاو

 لام هند 2ع عيصم + تا نبا ىنم راس" !اءاردو

 لل_-صمدلا ثغاي ىجفأ قرأ اك امم عشر قرط#

 لالا همف قد ىتح لا » لدم انئبانامريصت »*

 3 لذي م هراح ىأب #* اموُسَع ناكو رهدلا ترب

 لظو درعف ىرهذلا تك ذ 3 ماذا ى حدقلا قف سماش

 لدمووش نيفك-لا ىدنو « سؤ ريغ نهنيمنجلا سناب
 لص مزحلا لح ل »* اماؤا ىىدح مز- اين عاظ

 لبأ ثيلذ وطس اذاو « ىدح ث.-رماغ نزمثمغ
 لزا ع م«ةوزغ اذاو « لفر ىوحأ ىحلا ىف ل يسم
 لكقاذد_ةني_مطلالاكو « ىرشو ىرأ نامجط هلو
 لفالا ىناعلاالا ه_,صإالو اديحو لولا بكري
 اواح نامااذا ىتحمهادل د اورسأ 3 اور ونق و

 ل_تاماذا قربا: كشك دو ضامعىدرتد- ةضام لك

 لفالاالإ ْن مع .-ل جا د الو مهتم واسلا ارداف

 اول_هءثأو م-معر و هوه 3 الف مزسافنأ اوستحاف

 لفي ا مه ٍناكاسأ د 8 ل هه تاق نيل

 لثثو بهن لتقلا ده هنم ي اهارذ 6 اهديص اع و

 اول ىب>ح هم لعال # قرد ليد_ه ىنهكياص

 لع هتماه ناك تاهن « اماذاىّ> ةدع_صلال بم

 لح تام ىثالسو + انارع تناكورستلا تاع

 ىلل- ىلاخ هد ىعمجنا * و رع نيداوسايأوسنق ساق

 لوت_اف بتذ د ديلا ىرتو د ليذهىلتةل عمضلا كدت

 ل ةةس ا مهاطخت » اناطد ولعن ةريطلا قاّدعو



 *(ء1و)»

 ماعزالا وؤدذ امسهسأ ردن و هقيتشوه-ةءدص تدأراذاو: ْ

 ماهرالاووذامرسأ لاق كلذإو مءاقشاو .ءاقدصاىأ سانا قءقشلاو 0

 هةوزءىلدو هوندودعملاب رعأاناسرف ةنماك_هديردوءاخأ رم ةعدأ | نيد ردلافو ظ

 1 أرب او ءيضةسدلاين فانه مهعمدووشأ اوفاكو نيكرعشملا ع« نيذح 3

 ىدهش موقلاو ءاذودنلا ب طورو + ضراعراهمأو ضراعل تون

 درممملا ىسرافلاق ممارس د جدت هلأ و: 1 مد تاَقؤ

 ىدةهمربسع ىئناو مّشاوع #* ى مرأدقو مهتم تنك وصعالف

 دغلا ىعكالإدشرلااو قد اا 5 ىوالا عير _هذع ىزعأ مهترعأ

 دشراةيزعدشرب ناو تدوغ د توعنا هيز-غنمالاانأ لهو

 ىدزاع لذ هتلاد_.عأ تاقذ « اسزاف ل٠ .2تدزأ اولاقف او دانت

 ددجلاعيسنلا ىف ىدايصلا عقوك « هونت حامرلاو هسبلا تيه
 ددقم تقع سم نمداح ىلا تاقاف تعزو 7 .|تاذكتنكو
 ىدوسأ نوالا كل احىنالع ىّتحو 0 تفذت ى ت-ل.خنا هنءتنءاطف

 دلؤم ريغ ةرملانا لعو هفنيهاخأ ىدآ ئرمال اتق
 ددلاشثاطالو اناقوزناك اه + هناكم ىلع هللاد.ءكن:ناف
 د عالط تاف "الا نمدمعب 5 هقاسفصن يراخرازالا سك

 دغىثدداحالا ب اقعأ مولا نم ه طظفاحتادصلل ىكشتلا لل

 دد#ملاصِقلاف ودع ودع « رضاحدازلاو ندطءلا ضي هارت

 د.لاىف ناك املافالتاواحاسع“ 5 هدازده<او ءاووالا هسمناو

 دعنا لطانلل لاق الك اعلف هسأر دش العب ٍ- امص|ماءص

 ىدي تكلم لأ لو تيذكو هلل-ةأل دنا ادق بابو ]
 ةقاخلا ىه و.لاتاذو السلا مان لوعفملا مس اوأ لعءاغلا مسا ةغيسم ىلء جده هلوق ا ظ

 أون اهنا ال ذم هءاع فطعثو هه” ىأ همأ رتل ل هدأ- ىث <ةاهدلو ثوع ١

 ريغصلاةةاذلادلو بةسلاو نوكحرف خه .داج ناو.لاكسمو تاقارددت ظ

 نمىدسلاو ةمعللادر ىو كئاعلل ةكوش نوك- هر ا ا ىدا.صلاو |

 اولدتساو رجالا فار مشلا نال مق نكسلو ماستوب أىوراك ارث امد (:لاقو هجوسن . ظ

 اهبو اتعود. هردال ف ناكا ذ اطبأتوة تيدا يو هو علس هوفرك دق هنأ, كلذ ىلع 1



 «(ملد«

 ! اريقمت همأ م ءانهادانةذوع نئاأن هلوقو نو .ءثرقنإأ هلوث لول_«هوهو ىثمت ىأ

 ش امال لص هالو ردنن رمالا ريوبأ مانا عر ةالامأ ةرملمو رارض ماةذوعو

 ١ لئقالفإذهكلام لتق:ءاصوأوةد راازهأ لاتفادم ءاولا نيدل اخ سرس دج ثعن ملسو
 [ لاق ه: ءهللا ىفر رع نينمزللاريمأ نا ىو ريمق# هودخا هلع كم ا ا

 | انلراص أنا تاععواهلمق* اقف كاخأ هب تدثرام ل عدي نواف رولامون مة
 لثعدح أ ىنازع رج لاق مالسالا لعموم! -هوأ تن هتدئرام كوأ هلاراص

 هلوق مهم ءانر نماهتامم ادار 01 بالاو مه ىفاز عام
 كفاودلا عومدلا ف ارذتل قيفر « ىكيلا ىلع روبقلادن هين :ءالد_ةل
 ءكداكدإاف ىوال انيس ىون ريسقل وه كفي ,ًارربسق لك ىكنالاؤ

 كلامري-و لكصال يف ىنعدو < اصثلا ثعببانهثلا نادل تأقف

 اهعاطم هناكم سول جلا, هنباةترسو مه |مارف رن ةدمصق ىرمصلل ان امن نيالو

 |عس تح.“ وزلا سعاح 3 امد هملاع ازعلا كاذاحءانه

 اهنا :زاتعالنارمش د عما دسهروغث ف ماس اروغت

 هرب ون ىف امقءوكلاعاهمل ريف لو#ب
 امهم ل ا لامفالا: مهو . اك !امةب ,ربلا قاسنعأ الانر_ةؤ

 مدد نم ةلسر للك لا هللاءاش نادع اهدرو سو

 دوس الا لآو بانل[ ه.# دردمريسغ لو نامزلا ل
 دصقملا فقمت 17 , ىوأت* ءاكن « تدغاذا ند.لا ضاي .3 لكن م

 دةغمرخاو ل- عما از ن٠ غ ةقيسو نوذلل اوكا مويلاف
 ددوسلاب ىدرغت *اقشلا د نمو * دو .مريسغ تد سفران دلا تا

 ابصلا سوه ئهو ةءلصأالا «ياهملا نيب ة جراسا جان را ىهو تكلا ّةدحاو“ ءاكنلا
 لدحماناكس كنا !|تلاوثاذاو روبدلا بهمو بوذا بهمو لامثتلا بهمو قرشثال

 ٠ تان عاهة ءوبثامىأداصإ الل هج لازم ةلا نمةرما ا دصؤملا فينكسلاو

 ند لاو ىدحنا ىف نوكيامرهظأداو 4 ادوسو امتدسف ارم تولأو املعةظف ادعو

 ةحراخ ىلا ةمسن ج .راساريشب

 مان الإ ثداووس عييقمأا مول 5 هناو-تاهب تعد ىتسفلا عسف

 كا * بدؤم ند. هلا قاط #4 هوأسبب تأل- اذاهانغلا لوس

 اذاو



 يالا ظ
 اذهوةروعلا فو ثك«هيقلمهدجودقوةوزءوهءادرلاه.اعىناأ ىذلا نال. قدقو .

 ىلءوهذ نعملاريرأ ذاق ةمنلاو نودلا ىلع قلطتةلبرلاو مالكا قامسل قفوأ لوقلا '
 ةرثك.لاما نارمثلاو ماعطلا هلة: نوح دقناوناكو ةل.برلا ل ص2 قىأ ف اضم فذح

 بديطلانيةديعلاقو ريغلاراثبالاماوتامملانللاغتشالا .
 اجرت نأ ءاشام هدجرو 4# مداع نيسدف هللا مالس كاع :

 الس كدالب طعم نعدازاذا » ىدرلا ضرغهترداغنمةسبك ْ
 امد موةناسش هنكدأو 5 دحاو الد هكاه سدق ناكاذ

 مفدنىفوأ ربع ,رلاىذو_!ىودعلا ةمقعننماشهلاقو ا

 عرتمن المزيعلا نفحوءازع د هد نال. قوأ نعتمد زعت ٍْآ

 اوعجوأف رش اًواحدةلىرهأ ه مهباكرتنآنيح وأ سك رلا أ
 عدصتهنم مملالايجلاداكت « هنوفلضال لاعفالا قساراوعت
 اوعضعضتدق هموةىوأ,ىدمأو « مادزءادعب روم كا ىوخ

 عخوأحرقلانحرقلا*كننكو# هد_تأءددأ.نروا سا 93 ١

 كلام قبو تيدا ىلامهءرساهوا لت اناكواكلامهاخأ ىقربةرب ون نيمت*للاقو ٠
 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ضيق الق مهنء ماك او مهميقن ىأ موق فد رع ناكو ةيدانلا 1

 هل لاق: عضومفة-ءومةقدصلال با تناكواذ_هكلاممممو ب رعلا نءريثك دترا !

 كلذ ىلع همالف ةنا مال اونم هنو كلاماوماءراغأف ةئي د11 ىل دعب ل_صت لن احرحر ا

 نءدودربل «-لءمهئاضرك مق ىنن قهباشمو عقعقلانب رارمذو سد أح نبحرقالا /

 كلذىفلاقف هلءفركسنم
 ىارأدقو ناحرحر ةةريد 0 ىدسلا ملا, هللا ىنارأ 1

 ىناثباهب دوكدق تانغ » . تثيغتساو نويعت رقنإأ

 ىنانحالو ىاذب دعرتو «تاصف.بااواوء.جا شرود

 ىاهرثو ىاذأامقتتف « ىلا: ةسرباو ران كأم

 ناوغاو ةل 3| عطق ىلع « افرط ضغب بذا انءال للف ظ

 رهظي ىرلا ماسة ليصةفأءاملادرون مث ةيحان حارتمم الملف قست لبالا ىه ىدلا مثلا ١
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 لاثأ ارهاسالا كاوكشل « تبألوكشلاءكتبانتليلاذا
 لدورم ىنءعو نود هءتقراع + ىذلايك ود ورام انا ىناك

 لفعل .ةثنك امىدماولا 5 ىتلاةياغلاو ناس !!تغاءانق

 لذدذفتملا مهسنملا تناك 1 ةلظاغو اهمج كن مقارب تاعج

 لسعفب رواجنارا4 امك تاءف 0 قوبأ قح عرتلذاكت:ءلف

 لقعت تنكولدهنغتلا كبر فو 5 هيأردسنفملا مسا ىتمع“ و

 لكو» تاوصلا ل_هأ ىلع در « هناك فالكل اد_ءم هارث

 ىنعملاا ذه لمى ةأرما تلاقو

 ايغزءدل بت ىرثماعطلامأ 5 همظعاخ رغلا لة موهو هتدب ر

 ارركلا هدنتم نع ىنو هرابأ ع هر ثلا فلاكض اذا ىح

 ايدالا تأ ”دي ىدنع ىدش دعب 0 ىددؤت ىلاونأ قمتي

 3 .ككه د ىف هستمك طمخو يع هتالسج .رث ىف ريصن 2

 أ رراانمأىف ابلنافالهم * ىنععتلاموو سرع هل تلاق

 ايطحاهق وذ تدازأ تءاطتسامت ين : هلو راتبك دب ارولو م

 منيف اوودعملا د "الا نم ماعطلا مأو هتلصوحهرثك 1ىأ ماعطلا مأ همظعأ

 ظ ىندالزذفأ ام دودو لاف ذل ا ىلا هتفاضان كلذ ل_ءافرامالاو اهروك ذ دنع مامانا

 ١ ىبهتافعساالوصأ ب ركلاوتأ الهثلا لأ نافىلاعت هلوق ىف ةفاضالاكة سلالم

 ظ ءاكم ءأاو ثمان نساعرك ذوهوءانرلا بابن هّدلجهذهو ةسا# | بابن ءمداربا تدرأ م

 . .لاقءانرلاهننوكيىذلا مااكتااة.ئرملاو هيوفرو هتنثرلا غب هديقف ىلعس لا وهم اع

 ظ را اع وو امان تنادي لا سقق ىلدملا شا

 ءلتقاو دارأ نم هصالختو هقالطأ قدرتحأو
 ضء»د نم نوهأ ارمجلا ضعد وسار 5 اهذإةو رعداعل ىفاثدج

 ضرالا ىلعتدشمام ىموق بنا .« هتئزرال.تقىمنأام هللاوذ
 ىذعاملجناو ىندالا لكحرز 5 انغئاومولك لطاوفعت اها ىلع

 صه د >- ام نع ل_سدق هنأ ىلع #* هءادرهءلع لأ ند ردألو

 ضف او هلدمت مبرلافبايشلاعاسضأ اهومداؤفلا وادم كلو

 ضدسملا قداص ةرموذهنأ ىلدع * صمام هة-وادو هناكأو



 داي ظ
 قىهذملهأ حراو راو 2# 5 راوا ضءداسف تش دل ىلوالاءارلا تد ىرورس

 نم ناك مدان نيلسملا نم مهم ناكن هود و اعمو ىلع ىلءاو> رخعاجمهوأ مالسالا ١ ٠

 نودددش أوت راكو نيكل كن نم مرفكياولا ةوناك-كلا مكضرعأن هىرح ونقص رح

 ريثك مهضرهتشاو نامل ن مةدمبرم ا مالسالا ءلوأ ءاواغشومهرأ هنو هناك> أف
 اوك ذل و مهثهزعن :هوااريمأو مالسالاةمأ مهمهنانوربا ناكو مادقالاو ةعاوهثلاب

 سانلا هتفاذع تعهناوودشااوةؤةلابر ءاش ملا هفصو مشو .> 6 نهءسدخ رعشلاىف

 نسو هيداملا ءكرننم مهورحاهما قب رفلاو بازعالاو هو ةيدأ لارهأ ردات هَ ؛ناكسف

 لش *. هزا تمص ةريثك لد او ىلع ةتوذ شك محب قأ مالا ل كنا رجض وو راصدالا 1

 ناك هلوقو .اهءافترالاوزواهطو.ه الادوعه“ىنءف ضرالا اعف م ىوتسن هناظق
 هتيلتسا لوقت نان لوعفمىلا رمس ص صن هل ان ريسأءا سمو موءلاكلذن مىأ املا رك ْ

 بشان ني دء.عسلاقو اذك

 ىردتامودعسماىدفنةدشو *« ىسارث نمىرئاسعف ندنف#
 ريسملانمرمأ لاح ىلع ىقايل م: ال_- ناو مركلا ناسف تاقتف

 رمو بك لعل باو نمو« ةيْيهةسارشلاو فعضئيالافو |
 رمقلا ىلع ى ىبأ ظذ ىنكلو + هظاطف نمىكنالن م ىلع ىنامو ١

 رد-ةلاىلادو# يس همطدأو * ةدزأىتشح لع ءللاىذ اغدمبقأ ْ

 رعيدلا ءكلراشم راسعءالا اه مرك 5 أزرع ىىلذعت ىنلذعت ناف

 رثالاىذ ى رممأ | ميد وهكو يب هيف هْر دع همشم ع نيد : قلأ مهاذا 1!

 باطااذم .ءتايةكتاع تااقو ْش

 هعاهمرشن :نماضكمأو « انمو5ىف 8 , لتاس ٠

 هعان_ثفا عس#مىف اع لاوعءعامو أسقف

 هعانق عقم شركتاو م« انقلاو روئسلا ه.ؤ

 هعامشاو هل م-هاذا ن رظانلا ىثع اناكس
 ه-ءاعرهلسأو امو امكلام التو هسق

 هعاض هسونت عاقلاب 3 هنزذاغ الدو د

 هدلو نم ىتشي تالا ىناننةمهالاقو هلكر حالا هيذارب و عو زذلاهيدازب دوت: :سلأ|

 لضضو كيلا فدا لعت »+ اسعفان كتلعوادولوم كنود



 «(م14»

 وجرتو وز دب نه كوعغأ كودخأ
 ىداسعتن . براحت د راحاذا

 ه«:ذاح ىف رهاذا تن كو

 ءالفأ قنسىذ ف كلهأ نآف
 ىو ىقسس» ةهولذب تدمع

 نلاعو ىودفلا دوشاف ىلع

 ىود نورب "ىدءوملا ناف
 اسرو نهد ءاوس ىلع 0-4

 ظ باذلاهلوقو اهفدح عضاومدح اوهوءاغلادعباهف د برق ىأ ق :-ىذف هلو5

 | م أىنوحأل - معلا نب نا:_بلاقو هدلوعفملابهينشتلا ىلعةفصلا لو مب صناداقرلا

 ئط نم قو ءاا

 لاك تاقذ تنئسد _هاولاقو
 ىكأ تدك تابظ ىنكاو

 ْ تيوطوذو ترف>وذ ىرتو .* 5 00 ءام تان

 ىديجوف تحصن ى- 2317

 ىتأا ىن-ه«عىهو ةماطلاوذث ام . الا قوالةعمراصو فغذنز .هاراوؤ لات هلصأ اولاست

 ةدحاو ةزوص ىلعابب نوقطنب نيذلاوزةلكلامتسا يفت اغلرهشأ ل هأ ن مرءاشلاو

 قاطلا كلامزيس ابا لاقو اعاد

 امدعان ىر ورحنا شدج ل انوه“

 هل ةدحاس مالا لأ عمج

 م-مبتصلةدوو مهامرذا امل

 اندازو نسهلثممسيلاانغا
 2 عذخي هاطا:لةئااك

 الاسرثك أ ناك انورأيف

 ىلعلا ىتدب اعفاباتمرثكاو

 ا:ةلارطأن|الو ىدبالا تلك اذ

 « اناهقسا ىيدناو هتدو# *

 1 ما كم هحالس دازو «

 ايا عبتوأ تامىلابح هب
 اياسهتلا يي داكن“ «ىلع 5

 ايارسسةو أى" السهرمشثل اسونذ »

 ظ انابضغلا موقلاو ءادس هالات هع
 اراقرلا بالغلا ةفع اك

 ااضتوأ عمجاشالا نولالع 5

 | ثدشض امو تدم ه>حام كرو #*

 تركيوأ نيالا نم

 توءدالو تءله اذ ىلع د

 ظ تد رسق ىّتدح >> سرأف ةلآو *

 د رحاهلاوم-جارعاهرذانت 0

 رداونلا باضهلاو ىلس مالعاو *

 1 رماوض ىن/اك صو ىحناىلا +

 7 2 رطاوذلاحامرلاوفويسلاانج
 ْ رداقوهام ندجرلا رد_درد_هو +«

 ركح ا :ءالهابرسااةسو »#8

 | : رهاحوهو اعرادانرو براض» *

 ا رثاوءلادود_كا|:م ترثءالو 1 0

 2 ىرور-



 «(ما مز

 ائيرعسى لكلا ]تفخوإو 34 حاحأ مخ د د.ع_صلاب اووف

 بئاغلاة مح لدا مارراة سابق نار نارا :رفانلاققح انيلع تمزكتاو امسح هلوق

 اهفاتتماذاهرذعت هيلعاعمركيداربوأ ةريغلل ةغارم لور ناسل ىلع للا بحاول ادأ آ

 تناكوا :ذأ| رسال ا دقو انداق ا نتا ىلع ىأانب وةءادقوات امضأ ىلع هلوقو

 هعزاو نشد اد>أ عط.الىأان .ءزاو بكرت هلوقو بر#ااودارأ اذاةداعماكالت

 3 واخ اءانعم الي سح امل“ المو مادقالا نعهفكب نأدارأ اذاهسرو
 رهرن دهن ءرواسملا لاقو انه ه].مقلل م اوهوانإلا دلو

 ربل انيأف ارتأت دقو #* رفق هللا باشلا ىدوأ ْ

 روءأ مش نلق تن ضرسعأ #* ىن:هجوأامدعت ىناوغلائرأو

 رغضت امةمحو ىافقالإ 03 هكا راما نأنو

 رثمعذش تكيوأ سءعقمق ىذك هي هرهظ ىف دو ادهش ن 1 ارو

 رعسامتو اهراندوو ءاس.ع يّ ةئئفاورهسانلات.أراسا

 ريس مو نعاس :مؤماريمأ اهمف 5 ةريز لكف امهشاوءعشتو

 ريك الا زعالا يشل انلانأ 5 تّطرعأ ىهنانامبذ ناعتلو

 روزأ كلذك اهاماح ءاروز +4 ةقداص ةئيدر نم ةاندانلو

 رفضلاامأش نمىتلاتئاوذلاد_ةف ىلع فسر غض: ال ةدحلو هلوقو هعشتيثلا رفقا
 باقرث_ه.ف بك, هلوق فو بدحالا لب اقموهو سءقالاكنوكبىأ سعقن هوو
 ىسدعلادرولا ني ةورع ل اقو سدالا ن مال

 حدر ناوأم د_ئءانتب ةيسشع 4 او-ورت فينكلا ف موقل تاق

 جربه ماسج نم حا رسل مو ةئياوذلمتو أ ىنسغلا اولاذت
 حرام لك هفن حراس لاثان م ارثةمو لا. ءاذ ىل_م كد نمو

 حف *لةماهرذع سف:غلممو 5 ةدنعر سدصد : وأ اردع عليم |

 فلم نودعاق حزرمهو بدل !,هكرشدق هموق دو رضا اءئاغةورعن 5

 ضوولا ىلع مضر راو ورث م هلاقذ كالا نور“ :,:ف.نكلاوهوردثلا ن ْ

 دعا .ةيسئعفيكلاف حدو وقل تاق لوالا تد. .لابترتف ةشدعملا بلاط ١

 ماج هن كل ماسلا هلم تعا : ةلاح نم هوقو رخو :اواتغتوأ ىنغلااولانتاوحورتناوإ ظ

 مورقةمنبةعيبر لاقو حرم
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 «(عارز“

 ةعقوهواربعو ةءاطوهو 0 وانزل راو يوباكلرل

 ةمدن ىف جرش سادلا ناكو نا ار-عن.ناولح ثتذد ىل. ىشو برب: ف دن مهمأو

 مهناواهذيطواهدب .مةةرماعجرخواةردافورعارملا جرن تنزأ ن مهلدا|ترغذف

 تازامتلاقف نيفد_: نبأ ساءلاا4لاقف عرس م-همأ ت تح ونوءاذلا ريس

 اهمأع مايل فلا تء؟ف فد :ءثو ةعقو ةطاطو ةكردم او.قلف كرثأ ىف فدنخأ

 ون ندم مسرد ل نم هك ذنع ةراع هدا همقلا مسودياصتقلا م ءاهلوقو

 هنادعأ ل أح مك« ذات افصن 1انمى وبلسادزع نسال

 اسراوف أن.قَلا مدا اناممالو وب |وهبصم | م ى 4| لرأ]و

 اسناوقلافو.بلابا:هبرمضاو م .مسرنم ةسق.ةدلل ىجأو ركا
 اسعادملاحامرلاو كاذاارودص « انلاودصن ٌةَدانددشاماذا

 اساوعالا نءجرباسخ مويلع «اهركت عدرص نعتلاحليخنااذا
 ىزعلاد_.ءنبقراشلاد.ءىلاقو ءاتفلا نس 5 ورثو اهمال اءاكذ
 اضأتافصاملا ن مىنهلا

 انءلع تدرك ناو 5 - د ائيدرا انعء تدنحالا

 ا تلطيف 0 د ا 2 انف رول ةني در

 أدع موقلا اومناالأ ل اقف »* اثير ورع أ اناسرأت

 اس .دل موهسرأفيرد غل ملف « ءاشع مهئماسراف اوسدو

 انيعزاو بكرت ليسلا لكك انثحو "ورب اسضرام اخ
 انه ا وم المن انوأرذ اة /بلاباوداسنت
 انيوعرا مث ةلوجاساخ 5 بءعرهظ نع ةوعدا عم

 انءتراف لك اكل اننا « اليلق انفقارت نا الف
 انملا اوشمو مهوفاننشم اموواسوة عدنا لف

 اكوام أءاولكاذا « ىرخال ترب ةنزم *ال*رل

 أف تاكو 4.23 دل مهثمتااقف ةذ :هذساندنذش

 انيوجاوهرومهل* لج رأي « اوٌرك ىرخأةةشاودشو
 انيز نايتفال لتقلاناكو « ظانحاذ نوج أن اكو
 انينفادق فو.ابانبأو « تاريمكجم حامزاباوب ان



 «(ماحز»

 ضفدخمىلا لاع است نم 5 هي هدلا ىندزنأ

 صرع ىوسلامىل سدلق * ةلارذوب رهدأا ىنااغو

 ىذ رباع رهذلا ىنك_دضأ 5 3 ءرأ ْو رسهدلا ىناكمأ

*# 
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 ضخن ىلا صضءل نم نددر انمقلا بغت َت اعشالول

 ضرءلاولوطلاتاذضرالاف « عماو برط_ضمى ناكل
 ضرالا ىل_ءىثت انداكا « اتش اندالوأ امناو «
 ضمغلا نم ىدع تءعاتمال # موضعي ىلع حيرلا ت.هول

 تغزوه ل يدع ا مشير وقي 1 يتااطقلاارفكدفاع ضىأ طفلا ترش اال وق ا

 نأ ديرب ضعب ىلا ضب نم نددر هلوو اهقزرباواذوعامملا جا.ة>الا ف ىنهف ْ

 نود : ندرومأ نري ديو نوتظةصاراغصا |نبملا تدر ثح نوتدنب تروق ن ناو نهراك ش

 ناقد .رغلاذأ ن نهددع نم ناعس 9 داغنلاا لإ ندو رب ثدي ُُ مازءلاو لوةءلا ف اءّض ١

 نهلفكن «ىلا ن :رهحامت ةحاو نوعان غمدعىفتائملا نا ىنعملا ةصالفنءاوس فعضلا ىف

 ىدسألخ رلاقو ضعملا ن نع نهضعباردعال ن ه هرم لوعتا د |

 برحأ ةدولاود ىتغذداذا 5 ىدلاالو؛ىلدلا س كتلانانأامو '

 سهل« هنع ىلذ ى-عبهذ مدل 05 ناكيناو تمدوادنا كيلو

 , بنطوهو قأذوال نس 8-0 د بتعوطت دو ا نك 1

 ل هشل| اذ هو ةءسغرت 1 أ

 ههجو هللا مركىلع مالكن هو طاتغن برحو » برد ةدوااوذهنعدصاذا ا ١

 نزح ن.ةماش لاقورعلاكووف »+ هر د .ح أ نتعمىذلاانأ : ظ

 114 ه رمل نع وال »و اهسقلو 00 تدضذغدقلو 3

 35 اناا افاثماق ىدلو » اتءزفاوضارسعا نع تعءفاد

 اهلافغأ اهرش اسما نا * ا مسأ ؤرماىفا

 افاهعا ميلعو ل لسع #* غلاف ل لازام

 # اهلاتةو اها هو لوله ام أ # انتالافورعم ناكداع دسهعنم



 «(عا#

 داوعلاثمانو كامثامم « داقر سحب اق داقرابهذ
 داك الاعدام" ه-.اءتداك 5 عجوم ةسئديع نع ىنات ريس

 داس الاو حوراا أنفو قوم ىل اني اك هؤالس سوفتلا غاب

 اوداب هراكملاانب نوعفديال « مسا ولواندةرثسءنوجرب
 دايفالا رهاط: هسلعىممأ « هنأ ةشنع نسع ىناتأ ال
 داق-الاتهزئدنادثلادنع « هنا ةصدنلا ىسفنل تل
 دافر الارصا#: نيحدفرلاب م هناكمدس ىتفىأ ترك ذو
 داعم هلا اي اذاانلو 5 هلام ارك انل نيم نه مأ

 ةغبانلا وق يئدارااوهاكمدلا هيدارااو دس عج عشلا قداس>الا
 تاهملا ىخأ ةريخم ا نيرمشر لاقو « دس نمباصنالا ىلع قد رهامو «
 وهو كاذذاركءلارعس»أ ب اهلا ناكورعشلا قروك ذملادب زب وأو هوةرفص أ نبا
 هنجنناو هيبأو هع نمتابالمذه ىف عبجوي رورمشم

 هدناحرورزأ د3ىلدب زيومماو + افددق ريما او ريمالا ىنافج
 هنحاصعاجاذا مول ىتفلاعشو « هتطيل اعيشلاندق مولكو
 هبباعم_-رهدلاناقبو:: 1 ونلوذ_ او الهممسءايق

 هيراضمكبلءو.شتال ىو . + ةوين فيسال نأالا ف.سلاانأ
 كلذريغل.قو ىسعلا بغثلاور أوه ل.ةف هتيهدت ىففاتخاو هنباىق لبر لاقو

 نيتمدزبف طبل تام لوو هاهنا تتح انياركأر
 تذعلادرابلاوول لالحماتنأف ه ةزاز لاحراادالوأ ناك اذا
 تعص عنتم ءاذ_ءالا هماراذا ع بناحو ثيمد هتمسناحانا

 تامزلا ندغلاحرابلا تحت زتهاك م ةزهمراكملا دسنعملخأتو
 ئ فلن نب قاحما للاقواههساوز اك اذا ىأ اط.غسفنلا أت ةزازحلا

 ماظل سدنح ىف جدلا سافأ لو * مدسعلا نمح زجل ه٠ الول :

 مدحرلا ووذاهوفحهعتملا لذ 9 ىتفرعم شسدعلا ف ةمغر فدازو

 مضو ىلع م نءرتسل بريف # اسما نأ اموبرةفلارذاحا

 مرا يلع لزب مرك أتوم او. « اةفشابةوم ىوهأو قايح ىوجت
 ماكلاىذأن ءارملع بأ تنكو « حأءافجوأ معةظاظذ ىذخأ

 لاقو ظ



*)» 

 لئامثلا مركألا مهب ايش « ىرئالو ماقللاب قش ىفاو
 لهاتتملافراعلالءف ىندنبو < هش يفرطلا عظق قاراماذا
 لباح ةفك هءاعىفق.ضاا نه + :امن'اكىتح ضرالاه باعت الم
 لئاو'الا تامركملا له“ال داعم+ ارصقمدانأ' ىنلأئرعا لكأ
 لئاضفلا لهأ مش نمىنطضالو# ىطضاهدلاوةاسعست ,ركذاذا
 ليانقلاو انقلانالا سانلانه 4 اهلهأ زدعالو راد تع:ءامو

 ل. اوأ سانلا نم ةعامسلل مف نوكسف تفي ةل.نقوأ لينق عج لياذقلا
 « (ىالكلا مك نيدي زن لاقو)*

 عداصالا عفد ناكىتح حارلابو »* مرا ىتدح لوقلايوك انعفد

 عار ريغ كمالحأ نم باغامو يس هننم راع -|1ه> انين رالد

 عضاو ريغ هموق ىف بس> ىلا « انلكو [.شعءاب" الا نم انسسم
 عجاضملا ماركاوناكمكعىنب « ّمدسجو تاهمالا انغابالق
 عراك الاد. تافام بس ىلع « اوعفادو انووددال اع ىف
 عداو ريع هةح قون لك-ف 3 انندن ل-هجا ان مع ىناكو

 رعشلاةماق الدرفملاعضوم عملا عضو عاركردق هءضوم نعل زب ىأ دق تافام هلو ظ
 مذن عاركلاةراسقح نمىأ, كلذو لءاقتلا ضرغلا ذادامتشا هعسقال عجانأالو ٠
 ىناهمنلا ف يذكنب مهارب اللاقو هلوأ ظ

 لوءمنامزلا ب رىل-عسلو « لسجأ رحاب ريسصلاناف زعث
 لاذتلا ىنغ ناكوأ ةثداحل 4 اعزاحء را ىرب نأ ىنغب ناكولذ

 لدحأو ىلوأّرماب ةئانو « ةسدصملكدنعىزعتلا ناكل
* 

 ان

 ل-> :مهللا ىذةاعىرعالامو هماسجودع سل لكو ف.كف

 لمأ فك نداوحناو توني ام تاليا مانالا وكما ١
 لمحت سدل ىدال انتللذالو د ةيماصةانو ان:م تيل ا

 لمد عاطةسالام لمع 0 هع زك اسوغن اعائاد .ر ناكلو

 لزه سائلاو ضارعالا:| تضف د انسوفت انمريسصلا نسانمسو 0

 ف.وعلاقوه_لعهللاءاضقام ءرملاتوف.الوزواتتءال ىأ لحزنءلحزمهلوق ١
 ىرازغلا قاوقلا

 .. ب
2 



 «(مءدل#

 4 ىلاشالا مد عطف أ رف 5 ىليلغ مسإب تدرب دو ؛كأ ناو

 ىلع ءلغ م( تدرب دو 1 نان لوقو امهلتقف لاسر هالو نيم رد ةفب حو لج ناكو

 ل زلال _هدأو امهلتق هنافاهموقو نيلستقلا لع هدردهنال ريضلا عج

 ىلهذلاهلعو ني ث رانا لوق ىناثلا نمو هإ ء1ءدرب , كل ذي و همودو وه حرفو

 ىموس ىددصلا تءهراذاف - ىنخأ يمأ اواتقومه بوو

 ىمظع ننهو ال توطس ناو « لالع 0

 ىنا ارعالوؤو

 درت)و ىنتاصأ ىديئىدس| م ةيزعتو ءاسأت سفنال لوقأ

 ىدلو اذووعدأ نيس ىنأ اذه » هر اس صداعل نم مفلخامهزلاك

 له>قانلاو ةدارال |مدعوةيارةلاوفعلا بدس لعجهناف هل. ةاسعدس لءلقاذهىقو

 سعف ىثب ض»د لاقو هيأ ارقلا ضع بسلا

 نافذا رهدلا نان ىلع « ىنولذخ ىلالا ل ترأر

 كنا قمأَرلا لثام ىربأ م ها اذا اودوافت ىلا .ىود ما

 بر#عو عاصم ثودم سرا اود ةافت ىلا ىنودعأال هو

 تهذتل-:ةاعملاو قس راسعلاى رأ « ىننا موقلانمال_ةعاوذ_ًاتالف

 تاطت تنكىذلا ت تكردأ تنااذإ اه ةل_ارهدلا ن مق. ل كناكح
 مدخل اذا هلوةو نان لوءفمىل' الاف ىل الامه ىع ىبتءأرىأىل الا ىلاوم تدار هلوق
 روظاالوةدو رد_ىلا ب ورخراءّم_سالا هن :موءازيلا فا همن هو ءاوزب ركذ م ىَزيأ

 نوكي نا مجكاذإو ودعلا نع ياك رقعو عا هلوقو اريك : مدخلا كلذ لعق

 م-فو ضرالا ىف ثوم: موه ءو ىئدملاذاةماقت نودريسخ ٌنوممو هم ءل ءافوطعمو أ دم

 .هىطةرتسنعلاقو ريثك م الكرالا ىلع ضد رهقلاو ةيدلاذخأ عسي ءظفتوهو ىنءملاا مذ هى
 ريض قمنا تشام ىثصو 5 ىذغوىلةءانش !! لج لطأ

 ريكلا بطلا كرودصريغو ع 30 .عرأ عفن كدا

 رسم كةبلوح كرعشو « ىنعراس ىرعشنأرتمأ
 رودت ىل-.ةنم سعثلا ناك . ىنءاسدر :ءأ ىترصأ اذا

 مااكلا اذه ىداو نم ميكح نب حامرطلا ىلاقو

 لل اطريغ 7 :رما لك ىلا ضد م« ىندا ىنفنل اسمح ىندازد هل

 ىلاو



 *ما

 ئدوشهىودعررذالو لَدقأ « اد>او لتاقأ نا ىلا تلعو

 د ص 7 يع رب 0 يم ة ةنحالاو مهند ند 1

 : هسرو حوحو أ ه-رح نمامإ جراخلا مدلاو هد زملار شالا 1

 نمنأو لقعلا ىذةمهئاو رارفلاب مين رارفلانرو مثلا ىلبسلا يلا نب ن ا يسلق ا

 ريخاوهامىلا وه عجراوك.دشا اذافاوكيتشي ىتحمهئارآىف ءاهقسلا قفاونهناءرعأ
 ش هدنع

 ىديافتضفنتستلااذاىتح « ةستكب اهتسل ةدتكحو "07

 لخسم رخآو رفءم َس نم * مهرو ملغ حامرلاصقتموتكرتذ ظ

 ليعمل اها نود تاتقو 8 ماس لاسءذ ىعفتل ناكام )ا

 ناطمشلا لثكى لات هلوقكو هلاقفةمدتكو كإوو ريسقت لل *.ءانعلا ضع نالاقو

 ىرملام املا نينيصحلا لاقو هيأ الارفك !ناسنإلا لاقذا

 انفحتلا كل لبةمءاس يسفنل 3 دجأل- 9 ةامحا قع ا ا

 امدلار اير فاد كو د انمواكىدت تاقعالا ىلعانسأف

 (يلفأو قءأ اوناك مهو أذم 1ع د ةراس ءأ لاحر نم اماه قاف

 لوءفمد رقم مدل وم واكلازيعكر طق لعاف

 مهنم لق هدعوذب هر راحدقو لق ع ىف ن نملجر لاقو

 لاقص ة ه4 تقرع ميداخت #*ْ ؤر-عل ابان تارس هرك |

 لاصصتلا ناعم تناك ناو 95 منع حورلا موب نيد 2

 لاةصلا, دات تةاكناو #* باكتامافانمنولاسأ

 « ىلاال انك ملتقنو »م ميلع علت ةز نيس بنو ظ
 ة>وازملاعد ديلا ةءلحمالحو هلو ىرتعلاذدنأ اذو. 4 ْ

 اهعومدتض|غف 3 درقلا ترك لع »* اهؤامد تضافةاموو تد رت اذا ِ ظ

 الج دكو 7 ببر نم بار ن نما اا ءالكلا اذه ظ

 لودو 0 ر 1 وءاشإ ولا 93 ران الاو: / ْ

 ريهزنيس قا
 ىنافدقةفيذحنمىفيسو « ردبنبلإ-+نم سفنلاتيفش



 *(م دأب

 ادنزىاكب دربالو تتمادالو تءرح نأ م

 ادع ءاد_ءالإ ٌدعأن يهاذلا ءادَع ىنغأ

 ادرأ ف٠ سلالة متع 1 مومحأ نذلا بهذ

 ثح لو هيلع هللا لص ىن :ل|كلذرقأدقو عنا طوزئارغ ىأ نداسعم املا نأ هأوق

 مال_الاىف م هراممةم ءاهاجا قمه رات ةضفل اوبهذلا نداعكن داعم سا:لا لاق

 ناسسنالا ف فرشثلا ماسة نوكيز ارفلاءواهب و لاسعفالاو لاو حالا ىهبهاسنملاو

 ةذر او رفغملاو ى اال ةس حس نس .ءلاولب الاو ل. اهي ف صو: ديد ادالعلاو

 دقلاو عوردلا فانصأ نه فذ :ىآندي عج نادنالاو حالسلا نهض نم سأ رااءاقو
 نيران ال. ةدرب الاقي اك ايش درمال ىأ ادنز ىاكر دربالو هلوثو ذا نم معرد

 ميطختانبا

 اهءاضأ عاعشلا الولذ - ةناهل © رئاث ةنعط سدقلادبع نبا تئعط

 اهءاروام ا .ئنودنم ه مسأق ىرب «ي اهقدو تروغأف قك اهب تكلم

 اهءالبتدجذا ى ءاوالانوءع # اه ارحّورت نا ىلع نوع '*

 اهأافاو لوب كاع ادع 5 رهاعزب ورعناابفىفدعادو

 اهءاطغ تفشك الا اهب بسأ + .سرهدلا عمسأ ال امانتكو

 اهءاقيد,رأام سف مادقأب 3 لكوم سورمضلا را ىف ىناف

 اهعاشر حاهسلا ىف ىولد تءدتأو 5 ىرزمم طعاسرأ تديطضا|ماذا

 اهداش تنشق ةالاى.فنل 5 ةحاح قأث ال توما اذهتأب ىم

 اهءازا تا حام أ ةيالو #* عضأ لف مط اوان ذ-عترأت

 هل -هأة دقو هاخأهكرتو ردب مونهرارذ نمرذةعب لهج نأو»خأ ماشه نب ثراحلا لاقو
 لوقب ثيح تراث نأ سد هريع د

 ماشه نب ثراحا ىف توف * ىدند دح ىذلا ةيذاكت نك نا

 ' ماجتو ةردهط سأرب اختو 5 م-ود لش ينم الا ءكرب

 تايبأ نك” ىفكلذرك دو رافلا اذ_هىقملاك ةحضقااو راعلا قودلب اماعاعد

 أ راد: ءالا تأ بأ .لهوهّدضوْئشلا نب عمدلل ةساجلا

 . ديزمحرةشاب ى«رذاواعىتدح ملت د توت رئامإ جب دقنا

 لك ل ل_.لاو 0 « مهتاقلت نم توااخر تمعتو

 )ا ' تلعو
 ا



6 ١ 
 ور-عراوج ىفاولزئاوناك ءالؤه موج و ءانملابقطنلا نم عنم او تاكسالابةلاناه
 ] ود ةدشدمو تدق هنارعج ندد دو رع موعف دي ذأرأق مس مثمهنوملطي | راق دهئارأت مهقو

 ْئط نع ىناومنلا نا رزنيضس تأ لاقو |
 | نورقملا ىدرببثاك د كلامو فوع ىح نم كلا نعج

 ىوألاف نزحاف لمرلابز م 4

 اهاينبواقلات ا ارسغل حانت ٠ لو فتور لخارو تو
 افانع اريثك تناك ئانودب « مهنا مضلا اوفرعب نام أ
 امام هبسو .اهءاط قالست ثدح « لتاح نطب نم مفسلا يتألف

 اهازنواهمادقا َى رمثلادساك “ ىدطل ان. رازنسل اوعد

 اففاؤس ىقحانع ةلثاسأ « 1 :دي فمىلا نيس أنمق ة:ل| الف

 اهلاهت تاءو مهماةارودص 5 تءاضت حامرلاباادناسلو #

 اهفا.ح ىلل» لبو 5 تناك ل؛ أسو 4 تعطقت فو+ 0 انيصعالو

 ل املاوطو ابتافو رعرتاو# ه موماعحامرلا فا ماءاراوف
 بركي دعم نيدرع لاقو ةريمك-!ةاش 1| ةعاوج اموناث نوكسو امهوأ جنب هلدرفش ٠ ١

 0 اهاعر س دج ى>تزواح دقو

 ادرب تىدرن او ملعاف يب رز لالا س دل

 ادع نثروأ بقائمو د# نداعم لاحما قل

 ادناع ءارءوةغ # اس ناي دعلا تددَعَأ

 اد نادمالاو ضءلاد سقي بطشادو اددسه

 ادهنواسك لزانم ك * اذموىفا تالعءو ي4

 ادةواةا-اوري:د عيدك ااوسلاذا موق

 ادعتسااع جايفامون ىلا ىرح ىرمالك

 اًدشءازعملان صدقت « انءاتت أرامل «

 ىديتاذا ءامتاردب « . ابهناكس ل تديو
 اًدرمالا ناكو ى « ىبلا ارم تامحم تديو

 ادي شكلا لازن نم رأع لو موشك تازان

 اًدشأ, نا تاو زر قناو ىدنو رذنب مه

 ادد ىدس هنأ وا 5 حلاص ىلخأ نم

 ىف س نفل



 *(م١

 معتم ثعمأاب نزلا ند 7 بع ملاذبر نه لءفاذا

 امهسهتصح تناكىأ ممسملا هتد- موسأ هلوةوءامصنالا تاوذ لق ا هنو كل هوما ةمحخ

 عزشاك انزعهو انءزتنا ىأانءاثذاهلوق وانما ئيكمول هل ىلا «:-دحو ماوسلاى وذل

 ةاكلا لوقو هماطفد_:ءربغ صل اروملا ٌود_هو وم«كولفلاو ماطفأ دنع همأ نءولقلا
 ىت- هسفنتافص مكي هنالايكعامثلا ىعسو ةدعاسم ىك عج مهوقو ضاقكم اكو
 ةيلغلا,هناد_ءالّرقي ثراحما نءرفز لاقو حال_بلا ىف هسفنرتس وأ هلاسعأ اهم ءربعت

 اريجو ماك>انقال ىلاسل م« ة_مهئءاضيب لك ادد انكو
 ارمسكت نأ هنا دمع تدأ ضرب و هضذعب عتلاب عبتلا|:ءرقاف

 ارعم ةدال ادرس نودو#ت» « ة.لغت ةيصعأ يقل او "5

 اريصأ ت وملا ىلع اوز اكمهنكأو « اهلثع انوقتساس" اك مهانيقس

 هتعز هرك ذي لاقو لئاو بلغت تسلو ةءاضق نهموقرعثا|ىفاهرك ذىبلا بلغتو

 رذتع و ةعقاولا كلت ىف
 انداتالادادزتال ب رلاىرأ « ىننا كلابأال جالسىيرأ
 ايثارو ىحاص ىكرثو ىرارف « هذهلدق ون ىنءرتاو *«
 اسلالو ىلع ن مالا سانل انه د ىرأالو ديعصلاب ىرحأ ةيشع

 ا.هاكسوفغنلاتازاز-قءتو «ىرثلا نمد ىلعىعرملاتدنيدقو

 ىدييزلا رك دعم ورع لاو

 تّرطساف تاسرأعرزلوادج « !همئاكاروز ل_خناتءأرالو
 تّرةتسافاههوركمىلعتدرف « ةرملؤأس فنلاىلاتشافل

 تركز خلا اذا نعطأ ملانأ اذا « ىقثاعلةث خرا لوقت مالع
 ترايزافتثراهدالكء وجو « قراشرذ انك امرح هللااح

 ترءذبا ءاسقالاىفامرنك.او « اتقال:ذااهد_مثمرجنخغ:ملف
 تّرفو مءانبانعل:اقأ * ةيردحامرلل فناكح تالان
 ترجأ حامرلان كلو تقطن « مهحامرىن:ةطنأ وق نأولف

 ١ لصأو تصك انتو تقرغت ثرءذباو تأ. هت ترأ,زاواسملاسرتسا قت د:ماترطبسأ
 ريعمسأو «_.أ عاضر نه كال ذب عنكدوع هدف عصولاو ل.ىغلا ناسل قد نآرارحالا

 انهاه :



 ل 00
 انونعد هأنا م-فةاخ سرافن م »ع ا

 امد اها اصوةايظأ ادع 4# مدع نأ اوت ةاكسلا اذا: 0-0

 0 ” ثامْنَم لف ةاكيلا عم م هج ا تاجناووهارثالو

 انيئاون : فاسسأو 0 وي هح رفق ة انا.>أ هركدلا بكر رو :

 انا ىعداف سأنلام ا اقتلاع اندرأن 0 ساثلاما تءقسناو هلوق ٠
 مظعتسان مناف مالا اظعتساو بهقتلان ..كبأو ةقم .ة>ءاعدإا ضرغلا سدأو مه اناه

 هلودو هللا هلأ .> لوقت ناسنا لع كد امس ادنموهللأ» اةسلوةباشش ْ

 قايسيسلا لي ىأ ةيلحلا ل_.هاع#أ نمامه « انلصلاواتمقءاوسلا قلت «
 انيقلا ىهو ةباكلاوض ةتعلا» ىبت تناكف ةرشءةرش ءاهور< نأ مهتداعنم ناكو 1

 نام لدا ناسف هسلا بصقز رحاا مف لاة.ىتلا قايسلاةفاسمرت آى زوكرلا .
 د_:ئءعنوكت هتافه نال ىلدملا ىعد ىناثلاو هسفن نع ىلح هنال قدا سلاو ىلحلا جما ا

 أمه رع سفن ىف فاضخانامطظع وأ بلصلا نافنتكي نأق :ر-ءناولصلاو قناسلاىولص

 نفااعلا سداشلاو حاتر ا سمااو ىلاتلا عدارلاو نسم اى ثااسثلاو ١

 عساتلاو ىل ام |نماعلاو 3 اراا عامه ن مةمصتا اسف ةعيسلاو لمؤملا عداسلاو

 ذداك_فاضنأ ىداو زعمت ٠ تدكسلاةفد دش وت.كل متدكسلا ارمثاعلاو يطالا ش

 همس نسدي رب نيد#م قابس ة ملح هر فصو ملت ىف ءاسعمالا هذ هر 0 رب دودة 1

 لاقف ناو رميا ادع نا ْ

 مهدالا ميلف ىل سو +« تكلا ىلصو ّرغالا ىلذ ش

 مسهل دحتملا نم ىناو « ايلات عدار اهعمتاو

 مدقرام مدق:ءاحدقو « انماخاوءاترع مذامو

 0 هن درع داك ري هس فاماعلا اهسداسو

 ماشا ارتاملا و اء اعف ىللمؤملا باخو

 مهلا هتّضح مهدسأف 5 انا ا ىظحا ءأح و

 موت ال للا ةدئماث : 35 اينما أو دعس 3

 مطأد 42_ .>ان ل كح نو 5 الاف ميدطألا هأاحو

 ْ مظعأ هبنو نم ءايلعو 5 اهرثإ ىلع تما كسلا بذي 0

 »* مولأ اس اسواعلم 95 م ودعت ىل ل ةقاس ىلع
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 لقصملا مأس 2# اع علا ىذام 5 هيأ: ماربأل ةومركلا بعص

 للعلا ىواأغاوإزت مهاذاو « ةعطع نوكتاؤا ءامقل ا ىمص

 ةلزنعوهف لعفلل :دعهنوك ثلا ةفص ضرغعلاناكاذاةل الاةغ.صوه مثغم هلوق
 » أهرب دم ل, ةمر ءركم 5 رفا ةفصو سلا عر لوثكاهغسي هع 1

 هنعرب-ع ارعس# هاي ان لعغلا ىف ايوو 5 هنوك هتفصدي رأ اذاو رفمو كف يمرس رسل

 هتف-صديرأ اذاوقودصضو روصصك عروبشملاهْعلا أ ىد->|لوعف َه هقيصل

 ديرأ اذاو تارت ضاوةو دانا عالط ,ذوقك لا«فيرعع كرتلا لاذ مم «لعفلا 3
 هل هننتلا جد » قرفوهو لد :لالراخ*وه موق كح لاءفءربع:داعدل 1

 ىأ كم كل. .ه هللا قب نأ : مو" :ثمرنغىأ ل موه هلوقو هع-ضوم ىفئث لكل عتسسدل

 لمؤت نأ لاق ءاكثلءا دف تلعج لاء ىدغموه لا هف .ةريخال نإ لاقءايك كتدةف

 اذاَأ اراانالاق ةللىفهب تاج هلوقو هولا مروم ا بعل الازد ألءهملاو عفتلا هم

 نال: ىفثاجاذاف لجرلا ةوهمشا ةلاعفلا ةرتقلا تئاكو اهتو مث تفعض عاجلا ىلهتهركأ

 ٠ هرسالا هه وةرسأ ىلا ترق اذاو هلوقو ايدنا_ةيقعخأ مهمئأس هه دلولا احلا

 | تدباااذ_هاونءهللاىذر ةشئاع نين مولا مأ تفرشدقو نيمحلافرهظت ى | اموطلا

 ل.ةموهو قردعلا هنمردت: ل سو هلع هللا لصةهجو ىلا تراي دو هياتم ثتاح

 يسار ترانا ذاو لود ثم - كارز رع ك ايأ ناك تلاققف هل* فه صحن ةرشاسم ىلع

 فن ملح رلاقو اهمادعنمب اهل .ةو لو هيلع هللا ىلص ثلا اسف ماقف تيبلا هه>و

 هلو ىو رب ىردقالاهنا لو ة. نمو ىل_ثوخلا نزسنيةماشرأ اما لسيقو ةباعث نب سدق

 لبنان نووربىفاءلالوقلالهأو « ب'*الىعدنالكلامىتتانا « ى"الا
 ١ . انيقسافسانلا ماركت قس ناو د انيمش ىلبسأي كلور أنا د

 انرعداف ساذلا مارك ةارسامو» #* جدا يلا ومد ناو

 اشرت ءاننالابوهألو هنع م نالعدتال لش ىنبانا
 انيلصملاو انم قباوسلا ىلا: « ةءركحلامو:ءاغردتننا
 انئانسم امال_غانلتفاالا د ارد ةيدفاخم كال م سدلو

 انملغأ ن مالا ىف اهم ماسنؤأو 0 |:سفنأ عو رلا عوف صءءرئلانا

 انيدبأ راثآ انلاومأب اون « اناجارعفغتانقرافم ضدي
 انوماحما نبأ ىلاةكلال.ق *« مهلثاوا ين فأمثعمنلىفا

 ناكر ظ



 #لد٠ع(ء

 هصر- :دشو مالغل اًةهاينل نكي نكيملوءوسلا هيدي رب ذيريتكو أوج رهسزا هكلذ
 دعب نم امل تحالو ريبكى انة اال ءالاف عومت ادتئافامهرغسا ادور انرك لو ١

 5 [تةواذهأ ل اقف لكأت امد ناىمع ها ارطتنأ انأو راث اادصقاتراثان لاةفراث

 اووف رعلا صوضاريها منه نياج راهد> وراس :اادصق الف كلذ نمدياللاقف :

 رخ . لال يرسم كاندج رقألت :ةق فطعلامث هسفأ :ىقاوهعذطأ قد اهماماى رح وهم 1

 عسشاال لك لاقوريسبك ىنأ ىلا هريذ-أو ماع نم ناكام ذأ ةرانلا ءاهو هن هقحلأف
 كلذ دنعف ناك اعهريخأ ىت> هيلع ملأت لأ ستالو لك لاف ىرجا ع هل أسف كنطب هللا ٍ

 : اهاقاتسافالبا ادجو ىتحاراس مث ههفوخو هل هاهم ت دتشاو اذ وردص ىف مظع

 0 .الا نماردصو عمجأ مو. !|هيريسس ١ ناك_ذنيلفاقاعحرو أ

 هلةةينأر يبكى ال اديذا هتابون ضعب ىف مجان تراث اندبف امهبأد كلذ ناكو سرحأو مانت ا ظ

 صضود 01 4 .اناهذمنوزاص> فخ أف الو أ مون لاهرمغدق ناكناالوأ هربت تنادارأو ١

 تءيماك تءم«ىردذأالريبكو , أل اقف ةمجولا هذ هام لاقو :اذق بدكهناك امئاقتءان ْ

 نم ءوْعْسأَد اصح .ريمكو أذن انوع 5-5 رم اًميش دب لف نس ءولبالا لو- تدان فاطق . ا

 ىنباردق اذهان تبان لاق ا املفىلوالا: را ف ناك اك امهنم ناكم 9ىلوالا 1

 ه:مفوذلا ىف'الف ريدكوب أ لاق كتلتق ايش تدم”تدءنث هللاوتلءالاذنم كرعأ
 انف هم«قرمنف :,مسف | مضعب رقي نأ فاه لالا لوح فوطأ ذل كلاة دق تروس تح ٠

 تاسالاهلدو ةحورب ىل اذه لثممأ تسيل تراث الريبكو ألاقاءحر ٠

 ل_ةثمريسغنامتفلان دل » مث. مزلملا لع .ةلو.

 ل.همريغ بشف قاطنلا كدح /- داءاوق نه هن نأ# ن# 4

 ليغمءادو ةع«سضرمعداسسؤو 8 ةض ريغ لكك نمءريهو

 لام اهناطند_ةءواهزك د ةدوءاع هلل ىف هبتاج 35

 لح وهلا لكل ماناماذا | كوس 3 ائطمسم داؤفلا سود 22+

 لالارومط اسهتءقول وزني هه هتنأر ةاضحل اهل تذ_ئاذاف
 لمن سدل قاسلا عك بوترك هتًارمانلانم بوماذاو 2

 ل_غاوإ طق اسأل|فرحو همم + كح مالإ صرالا سع ناام

 لدحالا ىوهاهمراذم ىوولم +“ هتيأر جا اعلا هيتيمراذاو

 لارتلاضراسلا قربكت قرب ه-4>و رسأ ىلا ثرماظاذاو



 «(م.0

 هنادعأ ضءد ضرأ ىف شكستس اناكهناثا ب ,الاارمؤ ىثااةصقلال_داحو هرغص نه

 ٠ بع ناك هاةدب لل هذ | قرض دس او قبرامالا هل سدل ع اقل. سأرفازاغ

 هءلعاو خاف ةمحانلا ل_هأ هثادعأ ع نم موق 5 هر نطف نأ ىفت قه 000 سأرو راد

 ةطنرشريغ ىلءاولاغف برخأ اذام ةطرمث ىلع لأقو موفرعف جور ىلاءو ءدو قد رظلا

 افصلا ىلع هردص عضو مث لءلا نم ىناثلا بناحلا ىلع لسعلا قير ذمنأو م للكسلا مهواطف

 رقتساىذلاعضوملا نيد ناكو املا ليلا لفسأ لصو ىّتح ىووم بهذ هسفن ىنرأو
 تانبالاهذهو ل .4|عمنورو دب مانأ ةث ال# هريسم»ؤ اذ ءأ هيف ىذألا عضوملاو هيف

 ربدموهو هرهأىماقو عاضأ « هدجّد_جدقو لتحمل اذا

 رمبمد صةالوهوالا بطخاهب «الزان سل ىذلا مز<اوخأ ن كلو

 ردم ش احر: هنمذءاذا « الو-شاءامرهدلاعدرق كاذف
 روءمرا قيضو_و وىاطو « ماترفغصدقو ناءكللوقأ

 رد--أ ار ان لدقلاو مدامإ و * هلمو راسإ امِإ انطذ امه

 رد_صمو تاعفنامزدروا «اهئاواهتءسفنلا ىداصأىزنأو
 رص نك هو ل_.ءؤوخ وجهد »* افصلا ن ءلزؤىردداغف ترف

 راي نان انت ثوملاو ةحداكه ب « افصلا حدك. ضرالا لوم طلاذل
 ظ هت ىهو اهتقرافاولثم و 5 اما تدك اموم 4ةىلا تأ

 جراح أراها لوفر ءىت> اهم اون مانا هتضْوق ىذلار هدلاعدت رق

 املا هقيارط تناكج نم ةفرعم نم منكمأو تنث [نوكت كلذف 'رخم نان راختلاو

 ظ هشدأو براصقلا هتك .ذ>و رهدلاةع.ذص نالف لاقي راءخالا ءذدخالاو تلا

 ظ عسفرب ىورب ريراسإامإ اًطخام هلوقو تارامعل نم كلريسغملا ىلايللاو مانالا
 . هلوق |وةو اشو فذ او ضفخلاب ىو ربو ذاشّدوتلاَ فد الدي هدعنامو راسإ

 | ..اهسحو مهي .تىعاذناكىأ ندءلاح ورلاةقرافا برم , لدموه ىأطو مف ثرغص

 ١ ةل- لاما هلع قش لكى أراكم هم :م_ساذا هلوقؤ مم :5لا كلت مف تاو

 ا ١ ىلع نورس اهلهأو ارمتدراف ةلزماا كالت : ىل* مك ى أاهتةرافاهادم ممو هلوقورخ آهل عسا

 . جورتدق ناكو مالغوهواذهابانركذي ىذه اريكوبا لاقو مهدي نمىناوةوىت الفا

 ' همأ ىلع كلذض هرعق# ةءوسأا هأ ريدا هنأ وكلذل هفاك_دتساه معن مى رب ناكف همأ

 ْ . لاقفوزغلا ف كلل هتباناب لاقو موهتاذ جصاف» اشامهمف لمع ناناهسفن تديجسف

 كلد



 «ء(و9)»

 عاون أن * عون ىف با, لكب اوي أةرمثع ىلع همترو ةرعش ىف ه:مرعشأهرا.ةثاىف هنا لو

 ىلا مظنلاةروص نءاهجارخاو ناوبدلا كلذ تايبأ لس لسعتلا ئئ دي نا هرمأفر ثلا

 هيمو كابل ٌظ 54 لعتناك اسماهتحالمصقنتالةيرثنةروص

 ةعانصلا ىف هلق فرضت كلذدنءف ةبناث رماها نأ هرحأو هملع ىنثأو هناسقسارهظأف
 ةلودلل ة.املا ةءدركلا ةلودلا ىف هءلاراثملاد_>اولازن ا كس م ىح قرت لزيل ظ

 هحكاصتل# ةساهلا باوأن م باب لكن م كل درون نأ ديالف كا ذكفالذ ناك ناو د ةياينعأ ]

 ىذلا نمزلاد_تىتح ضار_غالا كلتلا هللا متسا ينك فةواه اميزنا اهلل |
 ندالا بلاط مزلباسعهريغو باككلا عبج عج ىلععلطت 3 اها هنل] قم قو همن

 ىبااراعشالا تب .ه«أهمو دكا ةساحلاو ةساملا بان نة بتكلا نمهءأع علط» نا

 ةياجو فوثلا طفح اهءاعرب_ملاوهراكسلا لاح | ىف سفنلا ىلعةدشلااهمفرك ذه

 7 درمعلاة سو ريفعلاود يمه لاقي موق نه لل->+ رلاقهتباج ناسنالا لع بام

 لاقي ةعاجهلبا ىلع تراغأ ثراددو ريزعأب اواو ةي ناةرامعلاه ذه لام ىتظنلا ف

 هون اعأذ نزامىنالان كرو مناهل ةنتسا ىلع هموق هنعبرلذ ةط.ةالاودبم هل ا

 هموقو 6: و مهركشولب | اودلتتساو 1

 انامدشنب لهذ نمةطءقالاودب « و نزامنهتنكو ١
 انال هع لود بلف دنع « ناسخ سدعمى ةرمصتب ماس قل ادا

 انادحوو تافارزهيلااوراط « مههيذ جان ىديأرثلااذا موق
 اناهرب ىلاقام ىلع ٍتابثانلا ىف « .مهبدني نيح مهاخأ نولأس ال
 اناهناوئثىف رشلان ماوسدل 5 ددعىوذ اوناك ناو وة نذل

 اناسحاءوسلا ل هأ .ةءاسا نمو ؛ هب ةرفغم لظلا ل_هأ مظ نم نوز
 اناسناس انلا حرج نم مهاوس ي هكششن نادل را

 # . ااكرو سرا همس طيكراذامت ال ط4

 يس ا

 نماموهنالاق» ارش : طب أةررو عشمارب احنب تناث يلاقو هموقب صن رعت ةيناثلا فو ظ أ

 ىذموارم اء ىردأأل تااقف همأ هنع تاثسف جرتو هطبأ تضافيذ أ ماي ايالا |!

 كلذي فرع اراوغماكت افاعارهش ناكو هان يامر ذيب اذ ل باق



 كلل
 عرما اديذشةكر تان تقلاوو حئرملا يدحتو هرذع اف لاو

 ادهعلاىعرب سدل نم ىرولا رمش اد_ عضد وعلانردغلاو

 هصرح صن ر#كارض ارو ي هصقن ودب رمالا ماس دع

 اكلاهر نم نسما كفاسو ب كلام ضعن كرض ارو
 رس ندهن ود: نا ءانسع » هردفوب هسفت يدشن ءرلاف

 هد افلا ناصملانمائاف .« هدئافريغن اشيش نيدطعثال
 هتيختناو في رششلازعر نم« هترتسخاو ةئقلأ ىذلا اذه
 بلاي اناتأدق فيرشلاثا « بنذالا لهاان ناد الاةءزخو
 هرعكد_ع نأدتمك *« هع ران همز |اعنج اثق“ و.

 #4 كاستمع هتيمل انلكو # ليسصو هرطش تدب لكن

 ةر-فاولا ةأسملا مم ةسئاغ 5 هرخ الاق هك هللاة جرف *

 اقاخءاحل_نرلل ىذلاىلع « اسعاد مال_ىلاو ةالسصلا مث
  هللاىغ را رروهكلاوهمغئاملاو حاصلا حا ضروك د_!!ف.رشلاو

 ذو هللا فئانولا نماهرسقو داذغب ف ارش :الادراقت ىلوت هنامزءارمأ ربك ا ن + هع

 قالامالا ىلع هتمرعشأن تت : لف ىواعلا ىو: !| هندي تاكرب نم هلع هللا ضافأ

 ١ 00 ءازحأ ةسعد رأى نٌّودمو هرعش قام سى هو هراصنأدخأ عمطدالو

 ند

3 

 ثاارمأف انضف[ ىتمهللاءاش ناك ءاعدروذ وذسو ىلهدلار امم ”«دصوة لل نسحاف

 "دب ناءاشنالا ةعا:_هىفةراهأ ادب رن نم ىلعو اذ - هه كلذ قادضءامهمز اكرم

 لع مال: انااا نسدحالا_ه 1 دا امناعمأمهفتم راعشالادامح طفح

 اهلمصتىف لوقعلاىوذراكس . ةادكذعب رمق ةغدوملا ىلاعملاةفرءماهتم ىلا دياوفلا

 نء*وىواعدلا نمور ركب ؟هفاسأن وكام ىلع ءركخإا اوأ تدب رط_ُثدذاوهةسالا اوئمو

 هيسازياع ىعمنرقب وأ رثك اوأ تدب رطش رثثلاز :ربأ ىذلا ىتسغعملاتي ناءنيمذتلا

 ىناسنلا ميح رلادهع نا لن عما : دملا ىف هلع هينثتل !ى.سىذلال كاف هلاعتسا اهتمو

 ةماقالا ةمنىلع نم: اذا #ودزتا أى ةيرمدأ اراندلا درو لضافلا ىغاقلابروهشم ا

 ْ هءأع ضر_ءو كاذؤا ناك |١ سدر لال 21 نبا ىتا تاكل ةفرصاونف شنعتلاو اهب

 ظ ةساجلا ناوندودي و.تلارانخالا ضعت وفي َمشلانآرقلا اهفص كلذإدعتسا هنأو هن

 . هناىثح ب اذ ةتثالاداحأو برها ناش نئارمذتتا | رادشأمانقوأ هيف عج تاكو هو
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 انايحالا:ءاسالا تبدسح نم + اناهذأ ىر نمل كأنا

 ىنعلا لثم كارس لخالو « سحمان ادوعلاةءاساعفداف

 نياحة عدخو + دياكحماطءاف لاحرالو
 دياكلاب ظاتغيالو طق « دئادشلل عيضتال ب دنااق
 دكوقدصلامفسسملاذاركماو « دبتجاو فطاب قرخلاعقرذ

 ديربام ءادعالاف غلس « دسكنذا مزاحلا اذكسهف

 رسفاظالا بضتخم هريغو « رهاظلا ف مسنءءئربوهو

 هسرعو هدلو لتقيولو « هسفئرمأ طصرنم ميعشلاو
 هسؤن حال_ص الاد_ةعل 5 ه«سرض مأق دصتقد نم ناف

 ادسأ ىنرب نكهندجو « ىدلا, مثلا صنم ناو
 رصنءىدلا ل-دأق سدلو 3 ركش مالا عطف سداو

 هفصنأام هعيطق ىذا اًدص ي هلؤكحو همزلا نم ناو

 « الاذئالاو لاذرالا رثؤيو « الاهل عنطدسرنم كاذك
 رارسالا مني تردهظام « رارحأ لضافأ منو 5
 اعيقأ اذا ساسدقرعلاو « اعورفلاب ل _-لوصالانا

 تيدا هدا نماك زالو « ثدي ها صأ ع رف ناطأم

 ايغب نم اردطو نوغلبيو هه ايئدلا ىفاءترنوكرديد-ق
 مدق اهفهناكنم غءبم « مركلاىف نوغابيالم_نكل
 هفالسا تم د اهء.طىف 5 هفار-طأ تان نم لكو

 ميشلان سح هلصأ ىف تعربو « مركا ايو ىلعلاب اةيلخ ناك
 ملاعلا ل_ضفلوقءالنابام « ملاعلا ني مداوبالول «
 مطظدقف» رفكي نم كاذف « مركوالضفكيطعيدحاوق

 هعقاو كيلا هل ةجاحوأ « هسعئاصلل كءطعب دس>اوو
 لك”الا سفنبثدوأ ةلك كك + ىل-اع ماطحوملا اهرمثال
 هرث ملام هّسيأر اع سقو « هرمثلا نم ىتفان خأرذ-او
 هم .رقل لماك صاف“ داسؤا هن همكوأ ىتفلاىل-ةع نم سدلق

 يب هاقب هسعم كلاسل « ءاود هلام ءاد ىتسبلاف «
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 قتل تاسقأ انازرلا اذا
 ترقا مكحو
 6 :د..الانركأل ا #*ْ

 ناسس#» ىلع توملا نم م ىلا

 رفخالو اهلاوهأ ىلعاربسص

 بئاسصلا نم رسما عزمال

 ىلل_هص لمقءلا*بءالر اف
 ىذقذتو ةدس٠ ْئث لك
 مزاكلا ىف لئاقلاقدص دق
 ماسالا ةماسسج ريال

 لامعللو عك ١ لحم ١
 رقة اريغص اًددشر_ةئدال
 ه جاوا ىفف مدخلا جر#غئال
 جاسعللاب تناقل باطتال

 ادودوملا ءلرب 00 ع

 ه 8 ن

5 

 هاا

* 

0 

 نزإ

«+ 

 فاتذم لاحرلا لاو>أ مس
 نحملاىذ-4نءالارب_صأف
 هرم ةاء نم ىل--أ ثوملاو

 ريسص اذاىئفاازافاعرو
 بئاوذال عسضالو اىاك

 لمص ث ام انلإ دنءريصلاو

 ىدر ن-“ الامابالا تاغام

 ماهفالاو لوقعلا قوه ل

 لاحرت الو ل_هدلل لبالاو

 ريالا مدلا تكليسااجزو

 هدجاحمن م هر ف 0

 حاشا 520-

 ادوقفملا بالطو ةعامدط

 اه راهلظا عمك :ءاج ةنكن 5ك اهرارسأ َّ ءرومالا 0

 رثارع هلا نس ترظتامو +« رهاظلا يق لد عدل !] تمر

 4 ”ارالاعق ريررضلا نا 03 هانى ندد لا رمذت سدأ

 لفاغ ارنع تنأو ةلقفان « لفامملا هب تدضأ ةكح
 هم-هّتلا اولار“ال اهوأرولو #* هكا ضن ءنول_ةذو

 0 يلم هناوذع ار د مسبق هر-هاظ نا سو 8

 321 لو ردت الإ هانأت 3 ل2 4 1_2 كح 5 قلو

 « لاقملا فرخ ننال 5 لاح رلاىف ىل_ءاك- !|لقاعلاو

 دوسحل | قدام لقو * دوؤدره هلودودعلا نأ د

 كنانه نم ناكن اوال 1-0 دهاش ركل ىوعدلا ل_ةثال

 يقال نسحلا ل-جرلاو *« مق ةسلا ةىرلاكقوأ
 داسفلاو سغلاب هنودرب 0 ىداعالا مو م ءلاذك



 ظ «(موهل»

 « بيب رق ب موب ةدسرص
 3 هدعاسألا ةقادصلا ب حوهو

 5 دباد_ثلا بوذل|ىقا_دال

 4 ءاخأادنأى عراف

 0 امونامو_ةرشاع نهناو 5

 «ي ىوّشال نم براحنم ناو
 ا ا لا تراقب
 يي هه كلا سا راحاذا ع: ةأو

 ا ل عا
 »ب هلام سأر ل. 2 قده

 5 اككافسال د ةرصنلا تيأر ناو
 « دقانلا قسدو >الاىلا ق.ساو
 هصرفلانا هص رفلاز ناو

 كرت امو بلا غلارسطا 0

 م_لاىف هد عاضأ ن نو

 ارول_قلا اطفال نم ناو

 »* مهءاضأن م 5500

 « !دةغارط كولملا فءسضاو
 0 مزعلا حور ريب دتلاو مز او.

 هلواطلاق مز الك مزاو

 رهاو4ارهظت بوط# !قو

 2غ

3*6 

 د فاطأو جرف نم رت ا

 نإ

«* 

«* 

4# 

 7-0 تبدنألا اهطفح ة-هذو

 هدضاعملا هدوم ا ىددقمو

 دياؤالا ٍ تاقعلا نحملاو

 ةادي عأ ن م  ذماماناودو

 ىواسلا 5 0

 اناطا_سلا ب راخحال ءراأف

 همادنلا بجو الاءؤرذحاو
 هراسأل هر ىف فاخ ند

1 
 اك! تنأزرتحاو رصقثالف
 دياكملا نم مصخلا كقمسف

 0 ناهتساو قولا هنع

 مصخلء أقل ىف هوظفحمل

 0 0 ادرس, ني لذ

7 8 

 دنهل ىمقأ ةلاءرغ نم

 محرع- غب مزعىف ريال
 ”ةوازملا غرس التسملاو

 رباصلاالا مانالا باغام
 فعدض دعب رسهظت ةوقو

 ساعلا الو دك الحور 5 ساسلا دعي كلءاح اعرف

 « كد ر'اك, فرطلاة-ف

 # أتلاو و ق-فرلاب لاشت
 « ادل مأاو تالا دال
 ي هقرطنا ىذلاالا ىتفلا سدأ

 4 كفس مسلد ماهو دا زحانو

 ىسعتلاو صرس ان لالا
 د ادام لاو ةريسحلا مقأو

 هلو ريبصد ةأقلا تل



 «ء(مو

 هزيحو ة-رغ ةعذب « هزو>رااوهعجىف 0

 ١ فصأم ريغ نوكم !مدئرت » ىف تكحأ اد ركلأ نم

 بدالالهأن «ناكنا فرتء و« بنسأا فرد !لصالار 00 ردودعل

 هلاقمىف محلا هه ١ نم 5 هلالت اذ بغرام 11

 ريبدستلاالو ىأرلاب سدأو 5 رب دس :اابو قز رلاب ش ريدعلا

 »* رايدا ل .ج لب هو 5 رادقالا د ءسثنم 0 1

 ةياو سل تحل م هياالا هللا فرع ند
 كلمأ دايعلاب هاضقلا نا « كرثموهف ءاضقلاركدأن م
 نح ةديذا هةر نه طغقن ه4 الو هللا همم ندعو »

 ركشلا ناكمرفك- ||لءرضنا + ركصز يسقو انياءراع
 ىراءلارمأب ىرامناكذا « ىراحلاظملاعلاف سدلو
 هاا لضفي سانلا دعاس + هللاد_:ء ملا.علا دع سأو
 « اف.أاذاهللا ه,اغأ « افوهللا سثالاثاغأ نمو
 اهسحلا لمح مسلك « ام هيظعلا عقدي مد اءلانا
 ماقسالاو هلال ى ةدجر « ماركلاقئال_ةنءناف «

 ودعلا ىلع سؤءلاىففطعلا «٠ واعلا طئارسش نم ناو
 هقد_صؤدعلاو قردصلا ىلع 5 هقفشلا نا لوقعلاتضترق

 معربا جلا يبطل رك روع تالا حال دو
 #0 ندم هر_هدىف هنأت #* نع ىتسم ىردنال ءر-او
 ىدزااوذالا تان الانمأال « اد_ةوفاخ موءلااسحن ناو
 ةمادلاك ةامملاامناف « ةمالدلاو ضفخارر رت_غثال

 ردكلا نم هلدءالوفصلاو «رذقلارهدلاوسس”اكلالثمرعلاو
 هل-ة:أاملمصبحاصنم « هلدبالق ناسا لكحو
 #8 داؤفلا ىل-ع ”ىكابمنات + دادضالا ةيصءال_ل |دهج

 دضلاب»_بفعىف ىلتبنا + دهجنم ىتفلاق انام مظعأ
 أَن افرحي ءاس لاب ديلاو 5 نارخالاب لاح رلا اغا #

 ليف واتش اك ِء فر ل_هاحالا ةيصلا ر_ةحال
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 ل-جرلاةلضف لكي سدل (لاقو) هلل اسم ىلءال همداخ ىلع سسامنا اًذسهنالا |
 ناكانك.ملامةفرعمو نظلان ةءاصالا لقعلا (للاقو) نيرداعتملاةيدصنوكيىت>- |!

 هنعلأ الام نعءوهراماو ه.نعب الاعقهمالاك ةرثكب ءرملا ةساست فرع (لاقد)

 ها.الاىلوأ (لاقو) نوما فيفذتو فال-لاةلق كللملاهيرسشو ءامريسخ (للاقو) |
 تاطتال (لاقو) اهملا اوجاةحاالاحراوراصاذ اىتلاهامشالاتادحالااهلعتنا

 ضرخوأ هاضق ق-ريغىف همون ىذمأ نه ( لاقو) ايت لكالا باطا ل لك أتلقامحلا ٠
 ريخ(لاقو) هدب قءدقفهستقالعوأ هسسأريضوأ هلصحدجوأ ءانيدعوأ هاّذأ |
 كمداخو اعمس كنا ر كدلو(ل اهد) ارءش نكي ملام لاثمالا اريجو العم ناكام رعشلا |[

 (اندروأامسسانيامو) اهئوسوةيبرتلا نس ىنعي كةيدصرأ كودعوه مث اعيس |
 لاثمأ اهباصصأ انهض وتاازه-جارالا فرطهاشنالا ةعانص بلاطلالكمظف-نوكيو |

 ندلاق' اهداذعس ا ىثناةزو>رالاارتمدر ونو امناطم نماه,ملطب نا هءلعف ىفاسعملا كلت

 ارمترتريغ نسعقسا|ي !هتامبأ بترو مغاملاو حداصلا ب اك نمىوجلأ ةح نياركوورأ
 ىهو تامل كلذ ىف

 انيّدأذارءالانراتدناو ه انبذ_ه ىذلاهللدسلا ظ
 رعشبالن مكب طاختالف « رك ذيالضفتاد" اال ناف
 هماظن قر_هعلا موربنمو « هملاك ىف ة كلا ىعدماب
 لائمانصعىف اف سل « لاثمأ اهلكو كحد
 اردالالام سأر ابفنال « ابهنال ةخ نا اهفلأ
 جلاصملا ريك انو اذ ناكسف «حداصلات ادرغم نماهراتخاو

 هباقىف هعماس نمتنكس < هيدا نت ناتدب لكنم
 فورعملاب تءاماخى نفك ل «+ فدرشلا ىلع ته دقت دقو
 ةذا لكح عماسال بات « ةذدذ همالكن متئجو
 العلابابرأ بطاخاذا اب « النا بددالاعفرثو
 اءاصملا نسحأ نمةلو قم * اءناصو |هعيتتك- نم

 رسعاش بردأ ملح امه # رخآو طسوأو 5 نع

 بيرغلاب عددملا مظتئاو « بيرسقللديعبل|اندىتح
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 ارذ_ءبرفراذ_:ءالافةاومو كانا (لاقو) عرولاو قتلا ىلع اهئاوعأ قالدتالا
 لوةعلاتوقو ءاذغلا ماسالا توق (لاقوز اثب رب ناكناو همحاص ىلعةحما تدثأ
 كناف كريغةظةس حرفتال( لاقو) لعمضاوراب هتوقامرتمدحاو دقف ىتذ ةدكحلا
 هلوذ ىف لهاا بضغو هله ىف لقاعلا بضغ (لاقو) كب مايالا فرمدتئام ىردتال
 تءدااومشلاو ركل فلان لووكءلاولادجملاو ءار_مانثاد->الا اورم (لاقو)
 |تيل (لاقو) ةكلاملا با.سأريك | نه ىاةدقساريذ نعل زانملا ىلعأ غول (لاقو )
 ناو ةمهاوذ (لاقو) ملعلا كردأن متافئثىأ لب علا هتافنم كردأ امىرعش
 (لاقو) اعافتراالا أو اهمحاصارمفذص رانلا نهةلعسشلاك اولعالا أي هسفن طح
 ع اهعبتأة ماك ماكئاذاقجالاو الثموةكشاهعبتأ ةءاك ماك: اذا لقاعلا
 فاتىلاىّدأ فاصبر (لاقو) ةضبرفاهبرو ةلذانةعيتدلا*ادتا (لاقو)
 اولوكاذاو او ريك.:اولعت اذالفسلا (لاقو) ةماعلاةتثامم ةماّلاةءورملا (لاقو)

 نمساةلازعأ (لاقو) اولاص اورقتفااذإو اوءضاوناواعت اذاةءاعلاو اولاطتسا
 ريغصتنأو تدعفاذا (لاقو) هعيضفهدجو نم هنمزعأو قيددلا باط قرصصق
 ةضحلا ةمارك-اايرارحالا اولماع (ىلاقو) هركت ثدح ريبك تنأو ث دعق بدت ثدح

 | ناودالا ىلع كمالسىف خ-امتال (لاقو) ناوهلانةلفسلاو ةيهرلاو ةءغرلاب طاسوالاو
| 

 مهريصإةاءارقفلا مصرا (لاقو) قاقفسالا ةحرد نع ماب مصقثالو قافئلادود

 ءاس؟ بهذ رذكنم )ل اقو) م-ممافغ لوطا عجل اوحراو مه ركش هل_ةلءا.ئغالاو

 موذيال نم مهفتنمنوهأ اهعضاوهنمروذدلا لقنو ه+رثكه قلتءاس نمو ههجو
 اريغص مظعيلربكلاب اوناعتسا لكلا لهأ دنع ملاح صقنلا لهأ فرعا (لاقو)
 ظ دة وأ هيف افذتسا نم ل مل هح ازم رثكن م (لاقو) لعاغي سدلو ارية- عفربو

 | ةعيطتلادعب هعتتالو هحالصتسانع هل .<ازعدمدالا كاخأ عطقتال(ل اقو) هيلع
 | هراصتو كيلعمدرتنابراتلالعلو كءااعو>رلا نعه-ةي رطدستف ه.ف ةعبقو
 | (لاقو) اند ناكناو ريسكملاعلاو اي ناكناو ريغصلهاجلا (ىلاقو) كل
 بدالا (لاقو) هلق ىف بتاكل لع (لاقو) دوعلاة مرطب توفلاةعبرعسةصرفلا

 (لاقو) ةرارم دادزا انردازاسلك ىل-ظاحلا لوصأق بذسعلاءاملاك قجالا دنع
 بع'ال(لاقو) ظوعوك اظءاوو لها الاعنوكت ناةسملادب ب تكتام
 تةداصازا (لاقو) هحدع و هيكزبنهدجو ءاسأ اذاوهو نس ف .ك ناطاسال

 ظ اناسنا

 ا
: 
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 قفشت نأ ك.اع مح (لاقد١ هرشو هريمخو هروجو هأ ع ىلع هيروش٠نمه#:كناخ ٍ

 ه_و.ألم لم سدلت الق اسر تمد. اذا (لاقو) ه.اعكقافثانم كدلو ىلع

 ثد_تال (لاقو) هنءيست كاسعفهمدعتىلعم مدؤتستالو هم وكرم ل ثم تكرتالو
 هلهأ ن مداقلتي نمد, ث دح نكملو كول ةثتسدف ىلاهلاالو كوب ذكمف ؟اهفساا معلب |

 ك.اءنااك اةح كءلع كذعل ن اف عهماام ك لع مكب ولوقتامكنءموفيمهذو لوب#د
 هناوف لا بحاصو كانا(لاقو) هةدسهريذ نع هءزمو هةفسأ هز اة> كلامى ْ

 اميقئيلو هيأزمممانةلئاغلا (لاقو) هرثأ مل و هرظ:مقوربلول لاف .سلاك
 نال.5 هلّدءتتناكعهنعال كاشخ ىته ىردتالرعأ (لاقو) هسفنهلهتاوس |
 اذا (لاقو) ةماظأ| ىف صو نا عّيهسسم فاطاسملا قربلا ف سدا (لاقو) كأمف» ا

 نكحتاو كءواسسنهنطباعق راناف كنساهعنمسانلاهفصاوتءامكدعأ
 سانلاراخ (لاقد) كل ني_داملا دم نم كد: ءقثوأ كفيك تفر عم 1

 نو.دعتب و لئاضغلا نو رثأيو اهرب نوهرتيو سانلا تناعمرك ذ نءنوعفرتد ١

 ةأفاكلانمو_سفنأ نو.لاطبو مهءلعم-هاضفاوءاسؤ رلارث امنوضرعتسرو اهلهال ١
 هئدئحو هنامز نه ىذمام ىلع هفاكبءراامركنم (للاقوإ) اسف ةياعرلان جو انيلع ٠
 ها.اوءاذهدلا لا هةر قالمخالا مراكم(لاقو) هناودنا يدق هظفحو هناطوأىلا ١
 (لاقد) ركشلاو ريصلاو لاو ةعا لاو :ريغلاو عضاوتتلاو ةثامال ا ءادأو قىدصلاو

 سفنلا(لاقو) كد_:ءهمد دولاك اهمال ةعينصلا ىلع ةأفاكسملا ةنامالاءادارن ان ١

 و سثلاو ةئطو هرمع رارضالاىئةكرح او 0 رمسدخم لمي ريا ىف همأع ةكرمانوك ْ

 ةءافشالا ةءافش كئارماوكلاعىلاممتساىف نا .قثال (لاقو) كلذ نمد ْضلاو

 دق كتراثةسارهنال ةعصنلا ا درف كودع كراشتسااذا (لاقو) ةنامالاوةيافكتلا
 هروص لظلاو ةد_ح-اوةرودلدعلا (لافو) كندوهىفل_دو كنوادع نم حب ٍ

 ةياسصالاناه.م_ثامهو ىلدعلا ىرت به ضورو4 |باك_:رالهسامل هو ةزيثك |
 ىلا جاتدمالأطلاو ىهعثو ضايتداىلا باح ةياصالان او اييفأطخلاو ةيامرلا ف

 لن ريخوأ رفغي بنذ ثالثىدحا|ءاعدلاىف صامل ئطذمال(لاقو) كلذ نه ١

 مركو ل-هاح نمل قاعورجافن رب ةئالثنهةثالثفغصتنيال (لاقو) لجؤيمشوأ ١
 ءاشغالا ىغأو قمل ن علو رطبلا هطااخ مل نم كولملافرمشأ (لاقد) ميثم

 ريخو ايعصتسسم هناوخخا ىلع نكيمل نم ءاقدصالاري سنو اربسسأ صرلأ نأمل ند
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 فورعمل ارك اذ::رعو سايعلاوانأ تنك (لاقو ) اوهتنافهنعّك|هناموهوذ ف لوسزا |

 هريستر_ع لاقو هريغص” هريس سامعاا لاقو هرتسفو رءملارعيانأ تاقف
 لاقف هلانرك كف ّمثأ يف لاقف لسو هلع هللا ىل_هللالوسرانءاع جرف هلت
 ميركلان ءطصي امردقب مثالا نهدسفي وفعلا (لاقو) هيفهلك اذهنوكين اءريش
 ناكو تءفنولئاذرا تقفنو ترعضو لئاضفلا تدد>_سك نامزلاثيخاذا (لاقو)

 نم لحد ناف كيلا مصنتملاىلا طنا (لاقو) رسعملا فود نمد أر مولا فون

 حالصلاو لدعلا ثء- نم لد ناو هنمز رو هةعصن لمةةالف سانلاراضب ثدح

 هرو.عهيلا نود مال هثاودخا نه عفنأ نون وكيدق لجرلا*ادعا(لاقو) هنماولب قاف

 (لافد) هقوط ةراغرافاوز نمز رقي وددت طمضمق هيموتن اهم فاو امزتيف

 هناءاوأ نم هنسام ىرب هنال سانلا ىههقالمع ا ىلاارف نا سالارطنس ىلا آرملا منهم 
 !ا:بح ناكناف ةآرااىف تقو لكك هج وراتا (ىلاقو) مويفهثادعأن مهيواسمو

 نعمت نا مقتسافاهنق ناكنإو همهئدش توا دعمقال_هف هملا ف مضت نا مقتساو
 كلذ (لاقو) ءاسلعلا نماطخملا عقوم ل ثملاه لا نم باوصلا عفوه (لاقو ) نيديبق
 هعطقن الو تانثرا ىلع كاخأ مرسد" (لاقد) بطخارراذلا ى ذتاك بدالا,كءل

 نمر الف ىنغقزرئملاذا(لاقو) لاعفلا هق دصام لا مارب (لاقو) باتءّتسا نود
 ؛امركت بيذكنلا عد (لاقو) ىوايللنز_4 ايندلا فرعنم (لاقو) .ىوقت نه
 ((لاقو) بنذلا هسفن ىلع بج وب با ذريغ نمرذتءملا (لاقو) ات هعدتل نا
 سايلءا.لا (لاقو) اهاعوأ نول ةلاريد (لاقد) كسلا جوت لاد#حناةرثك

 نتعو ةيملل ت>ومو نيدال فءلحو قاوىواسلانهرتسو عئام باو غساس
 مامزو ةلذللة مكه رومالا فةل_هعلاو ءامدقلا ن ءىثتو داسفلانع دوذت ةّثلاك

 ذرلا غلباذا (لاقو) ةدقعلا فعض ىلع ل يلدو اهلل نيبو ةءورإل باسو ةمادنال ١
 كء.طناف ريرثلا ب ص)ال (للاقو) هقال_تأ ساذلل ثركذت هردق قوفامندلا نم

 ءاذغلاةوالح هنءرك دس نا لقاعلل يش (لاقو) ملعثالتنأو ارش هعبط نه قر

 ىف كنمتروظتل ضف ىلع كناودنانهخأ كد حنا (لاقو) ءاودلا ةراره

 هد رطهل حمشتو ةءاسالا قة هسفن ردع دق هناك ام لع .هلب اقتالف ك_هوركمىق

 هؤوستاهئاف اهيلع كد_حمثا| ةليضفلا كل نمديزتلا ف دوتجا نك ك.ف هدحامملا
 هرثتساف ل-> رلا عبط فردت نأ تدرأ اذا (لاتو) ْك.اءة.عحهد_دون نأريغ نم .

 , : كناف
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 ىذا اغبص قوفي سدلو سفنلاغ.مصراعلا (لاقو) امه-يفثاله ن هرتتقاالو اند ١
 تاءاذيوهاما ك.ف سلا:كحدمىذلانا معا (لاقد) ساد لكن ماه ىتح |

 :ًافاكملا لعفكرحر 2141 اسوأ (لاقو) كنءاطةسدق هياوسو هياونو كلريق 1

 ىواسم نوعش رارم ١ (لاقد) هل سلا ةدواسعم ىلع هئعمب لم #.لا ىلا كنا سوءأو | |

 جيلا كرت ود سلا نمةدسافلا عضاوملا ب ايذلا ء تدارك ين ءأرع نوكرت رثيوسانلا |

 موةرمأ لونا تبني (لاقو) لغسلاة ساب رنملهأءاسؤ رلاتوم (لاقوإل هنم ٠
 0 «ةلزنعنآك الاو هتيعرم وق: ىف عرش نالمق هسسفن موقت أدستأ] 1 ١

 ىلع هتيالو هتكو رح هلعى مل اولاىوقاذا (لاقد) دوعلا كلذ م5 سنا لمةدوعلاّلل 5 ٠

 ثالئلاصدم لمس ناىلاوال تت: ( لاقو) رمثلاو ريخلا نم هعبط ف ةزوكر مودا سس / ١
 نسهلاأفاكم لمعتو ىأر نم هد رباعف ةانالاو ” بضغلاناطاسفةيوةءلارتخأل 1 ١
 هعاط ناسحالابةافاكس ال ءدث' ىو و وفعلا ناكما ةيوقعلاريخأت قنا ناسحالاب |

 قب + (لاقو) باوصلاحوضو و ةيقاعلاد_جو ىأ رلاخاسفناةانالا ىو ةيعرلا

 لك اذاهم اء بالو نأ وما ىف هّدن هدالو 031 لاهل ءرثكأل نا لعتما ىلعملاعلا 1

 ثأايف و ل :ءوأ 59 لوا هيرفع باطدالو ادأهدنءتاتغبالو | ارسل ىثفيالو 1

 تناكناو هعامأ ساتال ناو همظعو هللارع أ طظفحا مهر ةولو هماقعت ناو يرد ٠ ظ

 ةيلذهلا ةلزنئو ها عاف هكا ن نه نر وه ” الو أهمق هن مدد ىلا كريغتةءسةحاحهلا ١

 كلذ نك.“ ءآو ه .ءاغودهاش اظذداو .ههلار هصثو ةعفتما مك ءاع طقس ّم ١ و هرظتت ا

 ماعلا تاماذأو هللا لد دس دهاحلا ماعلا م اصلان «لضغأ م لاعلا ناف لج وزع هلل هاك
 عسب رب ىو 5 ةكت الملا هعمشت 00 بلاطو 4: :هفاعالا اهد_سال ةلب مالسالا شل

 رظفملق هللادنءعهلام راقت نأ دارأ نمو رثك ف اج ن ندري مدعم لودو (لاقو) ظ

 اماصالو:الص سانلا رثك او 4 امم اوقأ ن دعت انج ىلا قسدقتل ( لاقو) دنع

 لكو مهعرز ع“ 5 «هتماطتنفهرمأ هل ن .ءاولقع»٠ نكلدو اراعاالو امجال ,

 ا الام وساع هانا (لاقو) ةلزنملا ع. .فرو وظل ايمهريغاوقافف مهميق»

 ءالف نيلهاملانءضرعأو قفرعلاب اررهأو وفعلا ذهل لا ةف لسو هيلع هللا ىلص
 1 اانيل اف بعأ امهلوسر نه ةعاالك مانع قالا ناو 4 لاق بداتدقهنا

 ىف س "0 ئ



 «(مىد“

 ' نكيلف لب كسفنالغاش تنكناف ع.هترم دعب بهاذ لكو فاذقس#هاوسدةئم لك
 افا.م ك_:ماغلا,تاوومشلاب كرورسس سل هنافم مت سردوءانإعل ا ةئد اهغىف كتذأ
 ماسةر ورمدلا لج اع ىلا عم ثالذ نأ يذ كةمهغأار هيف كرطنو كلذ ىلع كاك [ وألا
 ساسنلادءسأ لبق اسعدقو ةيقاعلا ةماخو ىلا لج اعىلا عمص كلذ فالخوةداعسلا
 | هنمالردأاعقشذقف هدشرربغىفءارد ناك اذاف هدشر ىف ءاوهناك اذاءاوفموكردأ
 قزرلا ثالثب ثالث لكو (لاقوإا ذي ذلدو «: هانا لدا .ةعامف للدجلا كسفندوع ل .ةاعدقو
 كددع كوماظ مهملظتمل نا ةثالث (ىلاقو) قطئلانءالملاو لقعلا. نام .ر2 و قلاب

 1 هممت موماعطو هذعل موت اهنوق رعب تاعالعنءةفانلل (لاقو) كنباو كةحوزو

 ١" نيريكتسم اربدالاةالصلانونأ, الو اردهالادجاسملا نوفرعتال لولغمهتم.نغو
 لقعو مزالنؤدسحلا (لاقو) راهتلاببذ< لءالا,بثنوفلؤدالو نوفلأبال
 معلا لان (لاقو) ةعندسالا ىلعىهو هم دو سه ا ىلع ةعئلاو ماد سفنو ماه

 ' نولمح ماوقأنوكسسو هلعءإعقفاوو لعام للعم ملءنايعلاا اف هنولم م
 اقلح نود _عقي مهلعمولع فلا و مهتدنالع مهرب ريس فلاخت موقارئثزواحال معلا

 | كيلوأ هريغىلا سا نا ه_سلج ىلع بض غنا ل جرلا ناىّثح اضه موضع ضايبق
 ' هياؤدو ةاراغصلملا العب (لاقو) هناعدتلاىلا كلت موسلاجم قمم اعأدعصتال
 | (لاقر) لاحرلا نءرك ذالا همحال ارك ذملعلا هللريص ب هناف هللاريغلوأو لعلااولغنو اراك

 ' قدص نمو قدصهناز نمو مل هناز لع نمو لسع هناز ل ةعنهنسحأ ئث سدل
 ضرسغلا نود قالسالا مراكمو ىلقعلا ؛لالمنا ىوقت هناز قفر نمو قفرهناز

  ةيصعااءارعأ لواح نمو دعوالزاذغالاو دهعل ا. ةافولاو لظفلاءذحالاو ضرقلا.ءازلاو
 ' «تقيسسراكللابريداسقملاترحاذا (لاقد) و جربأسمد -عباو ف 'امىلابرقأ ناك

 . ااو.سنال (لاقو) سفنالافلث هيفاعنسلالاتقاطناو هتريفللقعلاىلاةفاالا
 مهناناك ادآ ىلع مكدالوأ اورسةال (لاقد) مهتم ةمالسلاب كملع نونع مهنا رارمشالا
 ناف هديو2باطاو لمعلا ةءعرس باطتال (لاقو) مدام .زريسغ نامزل نوةوا ذم
 سل (لاقو) هتعنصةدو>- نع نواس اا لمعلا نم غرف ىىنولثسالساثلا

 تانلالاو هنمزلالوقعلا ىوذ ىلعاو 35 دصتف مع نذاىذ لك الو رمصمب نبع ىذ لك

 تانذملا نم انازنأامنوةك نيذلا نا الت مث ي-ئاقدسص ل ضفأ ىهىنلا مولعلاةرئاحنا
 نونعالا امممعلب وهللا منعم ك_اوأ باقكلا ىف سانلل ءاذنب امد سعب نمىدهلاو

 (لاقد)



 ءمملاز#

 منلاةيكضاوثس>ا (لاقو) ريا ىفالاوولقا و ملاعانمكمالك اونس-ا(لاقو) اقح |
 هل »ف كل رب هنافوحا غلا نيد اوثال(لاقو) ابمذ لعاس؟اهم-اص ىلع درسشتو لوزتاهئاف
 صقنوراعو نش لدنع نم هدرذتو هلك دامو هلا صدت يق اكل ن سم و هل ثهكنأوا دوو و

 ري هتوكس كرضف كءفني نأ دارأاعرو كعفئءالوهسفنكلل دهص هنافقجالاالو
 هناف تاذكلاالو هتادحنم كلري- هتومو هم رق نهكأ 7 ! تدعو هقطت نهكأل

 الف قد_صلاب ثدصصأ هنا ىثسكملا ثددحلا ىلقذي وك ثي د ىلقنب سد ع هعمل هفابالا
 ف رع ملسو هيلع هللا لص ةيدت فصو ىق ىلاعت لاق طقم ركىمةتساام (لاقو) قدس |[

 محا ىكوا#ةرشوهامةف اذ ماح ا هعرتص لكبر (لاقو) ضعءنءضرءأوهضعن |
 هلل فرع نم ررهمرانلا نءالو ايلطم ةندلل عدي للا صدت تس عج نه (لاقو)ارصاف ا

 فرعو هاقتافق ل-طاملا فرعو هعمتان قل فرعو هاصعق ناطءشلا فرعو هعاطاق

 نمىتس لو سانلا نمامدتسانم (لاقو) اهءاطفةرخ<الا فرعو اهضةرفايندلا
 (لاقو) هسفن نم ناسنالا ىدتس نا بدالا ةياغ(لاقو) ردقهدزع هسفنل سدلف هسفن 5

 اهب حاصصفالاعدب نة ابرصملا نمو ةصرفلا عضاوم ةفرعملاو ةححانرصيلا ةغالدلا
 ق>أو كردلا ف خلبأ ةياكلا تناكوةقيرطرعوأ حاسصفالا ناك اذااهنعةياتكلاىلا ٠

 ة.واماهنأب كلعاهفك ىلع هنيعتسنا م نك.لو تاووشلاو كانا (لاقو) رفظلا» ١
 ةعبتلااهبةدتسم كرومأ,ظاعمنعكلةلغاش كضرعل ةنئاش كير ةنعسمم كلقعل '

 جنو نيدل ماي ناودملا باغبعللاريض>اذاف بعل تاورمشلا اغا كترنآى كغ
 رثىلا كد تءزندقاوهأ لعاف تاذالاو وهلل ىلا .ةن تدع .رانازاف دخانالاا.:دلا 5

 نكياو كلذ عانتما اهنم عنّماو كلذ ةءلاغماجملاغفحوضغلا مضفأ كب تدارأوحزتم '
 نم عدت اه-همو لطاملا ىلاالا كرت: ال قا نم كرتتامهءاهئاف قمل ا ىلا | نم كءسرم
 زيسكلا ىف كام عمط.ف ريسسلا ىف كاوهنئهادتالف أطل ىلاالاهءدتالباوصلا

 ن«كبونءانعلضفلاطناو كرعل سلو كس اعالضافتدتوأ اموت سلو ٠
 تةناوكتوقبالو هفكءلع باع لضفرثتكن اوكلاعالو كلمزاللاقملا
 كزمزعلف هيفاطخلابرذعتالاعلضف مز ناو كءأريالو كءلعهتلا ق-ءادأ نعل ضف ٠
 كل فرمم: ناوأ ى-رب غىفالامكل عمضتو أ عفنريغىفارعكلل لط.:نأن م كالذي كاع ٠

 رغصىلا كب نانتتوأ ا. طفل طظةحمافدثرريغىفانأر كا لدعتوأ ةدامعربغىفةوق
 ىذلار#لااعسالو :أزراادشأ هم هتءضااعكءلعو ةباحنادشا هئمري.كلاو تدتواام



 ء(نىححل#»
 لافو مثالا بانك ا صر ةدشفو موةم قزرلانالالضفاملاح صرح الو

 هيلاجاتم تنأامل تو ي هعدقأ# نع تسد: غسااذا

 ىضر نه( لاقوإمهالاف مهلا لعتف هلع كلب نسحصام لكم« نأ نم رمدق أر مل ا(لاقو)
 هّدطب همه ناك اذاهبر نمد.علا نوك امد |( لاقو) هندب و هلق حارتسا هل هللا مقام
 انهاؤساهوطعثالف نيسعلا نم فرمشأ ئثةرهاظلا ساو ىف سل (لاقو) «-ترفو
 ةلازا(لاقو) مل هللا حر بحس مه ةج راف افعضاو حرا( لاقوز هللاركو نع ؟لغُمَتف

 نمابثرون هلل ضرالا نافاوريداوهللادار:.هةساف تابقأ دق ةلودةلازا نم لوسأل احلا
 هربغ همصتخن نأ ندعوا ريس انامزهدذءامق اهراس ناكن مرسول لا سدأ( لاقو) ءاشإ

 ١ نانكعالو هكلامدنعاٌءاد قاملاوهةققحلا ىلعراسدلا نكسل هل هتومدعن ىف بالو هنم
 | قائءأى نئملاداقتعافرعثلا( لاقو) ةك-حن اوه كلذو هنومدعب هل قبب و هنمذ خد
 ةوعأا ىلءالاك_:الك الاىف ام ارذالاءا.شأ ةئثالثث ىف مومسفنأ سانلا رضن(لاقو) لاحرلا

 | ردنقلا ىلع الكت! ل هلا ىف ظ رفتلاو ةرقلا ىلءالاكتا قاطد الامل فلكتتو
 ' هل - عفءريهد نع برعاو هاوه هيأرر قو هلزههٌّدج كلم نم ساسنلا مزخا( لاقو)

 ظ سانلا عفت هقئالخ حصد ل نم( لأقول هداك نءهمضغالو هاف- نع هاضرهعدتخ

 ركحذلا ممذزهلجارك ذلادوجو داس داحن مو لضداوه عممتا نم( لاقو) هم دأَ
 2" نسحبو ةحاحل الانتق و رلان(لاقو) ةلاله اةاساقمنماله ضدخأ قوشلا بح( ل اقو)

 د_.كنمؤب بهلاىفنب و ىوفاران طتريصلا عز عب (لاقو) بلاطملا لهست ىنأتلا
 اهئاذل ةذلاسم نءاهعذموأ تاووش نعاهدر وسؤوغنل|ةدهام بس (لاقو) داس# |

 نءمزاحاو تابوةعلاو تابومملا نوكت اهتاظ نم ةععاطلا نو.علاهمل |ثدأ ام عنمو

 ءارآ الاب سنأت كلذد:ءف هب تفعشامةبلاطعركفل|اوماع مهم كلذ نع سفنلا درت
 احامشاىأر لةءااذارمصملان اكو ة.شالملاىفامالاو ةيذاك-لاعامطالاو ةدسافلا
 عيب ىلعتوطناو تاوهمشلا ب< تاتءااذاس فنل|كلذك اه _ة.ةءالتالا.خوا
 انبواق نمد فام حال صا قبغرن هنادعسهلاىلاق ةيذاكلاءار الاتأر تادارال

 ىدام(ل اقو) ءاشد ف.ك اهف ريون ه لمن ب وإ_ةلانافان_سوفثداش :رآ ىلع نبع هب 5

 لكلا (لاقو) ةعيطق ىفنيءالو ة.صعمقرذنال(لاقو) ناس نمندد«لوط ىن>ا

 هللدؤي لكن مهنافر كلارك انا(لاقد) حارمملا ليممت فورعملاةر شو ةرهْؤش



 ءايللو
 ىفباس عارم ىفمامىؤكو كلرمأ لعت تبل كرد فرعاو كقيد_ههءاعن ءاطالق

 ةمفلأ كفهدصرذحاو د هرع كلود بذا 0

 ةرذا ان فرس ءأ ناك فى عي دسصلا تاقثا أعراف ْ

 ردا ناك اذال هس! ىقئرملا كنرغ :الو كنب ةقثلادلةأه رقت: دع ندعتال (لاقو) ّ

 روءالاتاءريرطحاو ارجأوءاز لام الل ناياسملاعبقاوءلا قنا (لاقو) ارعو
 هو>و هل يع نمو ىأزلا جابنمأطخأ لقعلارمغدرتسا نه(للاقو)اوسف مزمل دقو 31 ١

 ىو نمةوةريصلانافةيقاعلا نس هيل أريصلانل*أنمو ليحاهتاذتسلاطلا ٠
 عنمو ىقيشالن قاطعا ىأط 2ا(لاقو) ريصلاىوقب اهتوقو لقعلاداومردقيولقعلا ٠
 قدك ةموصلا (لاقد) ضوءالر رحأ هذ .ذ سبل ضرع قشعلا (لاقو )داو جدت م نه 0

 باغراملوأف باةلانداوجو نآس الاداهج وديلابداهج ةثالثداولا (لاقو) نيدلا 3

 الوافو رءمفرعبال ناك ناف باقلاىلاريسص» مث كاع أمم كدي داه#ان مهسلع أ

 هنلقراهرك شف همد دمع ىلع هللا منا ام(لاقد) هلفسأ هالعأ لع س 5 ريش

 ءاعدلاو تل ةلأسمةجاحما(لاقر ) هنا! ىلءاهروهظلبقاهيلعديز ملابجوتساالا ١"
 نومعو تققف مدع نجم الو لع .دل-او نإ( لاقو) ةبون مد او ركشد#او ةدانز

 يرسمها رانااوفاك ”السءل ماعطلاه_مملا برقاذا ساس )ا ىرأ ىلام(لاقو) 0
 اوسدأ لعلام باملأ عباصماوريذي ناب سفنلاءافغب نوت4: الو مرتو اهدى نول تديام ١

 ا .س نس> لصأو هر ةفلا (للاقو) مهلاعأو م حادا قةءاىف بونذلاو ةلاوحلا ق-اول نم ا

 0 :ل| ضءد نوكي نأ ةسا ءسلا نسج نهناك اذاهناءالذو سانلا .'

 د_ةفاحاتحاريةف نوكي ناري غنم سامي ؤنا ميقتسال ساس نم ناكو سأس
 ىدي نيب ماك-::ال (لاقو) بم بنل نسج موةنهب ىذلا سي سااوه رقفلا نا نيمت را

 ناف هسفن ىفام ىلا لسعلا ن مُْكَسف ىنام سدتتو هم الكم هنا نود سانلا نمدجأ 1

 ىلءلضفيهبىذلائثلاةداب ز مو رثناثال جدأ 152003 رثك اه-سف:قفامتدنجو ١

 نايئش سلف سفنااىف رطخمامةسج رئلذل 1ناسالا ناك اذا (لاقو) كدتءام. '
 اوملعخو 58 يا تفس لام ها - الاناك اذا (لاقو) ايفرطت ملاعق هلم“ بسال : ١

 لاقت قززاردبت لجر هسيلااكشو (للاقوإ اهم دوج ىف بدسل امه نيذلا ةكسحلا 1

 ءاغّسان اف ملسةسملا لاك ارد_ةأ ىلع لك الو بلاغا اءاه-قزرادهامال 4

 اقزر ةعفادةفعلا تسدلو ةفيعلا٠ نه باطلا ىف لاسالاو ة:ؤبسأانم لسضفلا 0 ٠
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 ءافعضااة واد_ع(لاقو) سل اباذ_عوراما !ةطاماو ةنطغلامسخو ناسألا مامز

 ةعلا( لاقو) هرممغت عاطتس ال عما را.ءالارارشالاو ء« ملل ءاهفاملا و ءأن وقال

 لاحاري_تد,عب هللادارأ اذا (لاقو) ةئرلا ف سةغااو ديكلا ىف ة-جرلاو .باقلاىف
 (لاقوإ) «سف' ىلا هلكو ارث هر هللا دارأ اذاو هاون وهب رو هنو مند و هاي

 (عصانو هير ىثااد.ه هللامخر (لاقو) وشال ه.ىةعاذقلاو وءك:ال ةيطمريصلا

 ٠ ناطءشلاو هل عداخ هلمأو هذعرو: م هل-١نإف هنووشاغو هدول مدقو 4س

 ينغلاورقفلا فدصقلاو ةينالعلاورمسلا ىف هللا ةمشدن تاءدهم ثالث (لاقو) هر لكو#

 |مهثلاو كاباو شدفلا بصال هللا ناف شءفلاو كانا( ىلاقو) ىضرلاو بضغلا فل دعلاو

 و سأاذاع لاقف جر هل اسدقو (ل اهو ) ايش لعفي ل نكن كسفئلكتلعفاذا (لاقو)
 هراف سرف كل نوكي نا هؤو-» ناكناهنال لئاضدلا ةياغىلع نوك-: نأ لاقف ىَودع

 7 :تفذقاذا(لاقو):ءاسمتشأ كلاس شي و لم ابرك دن ن الو هذ دو.ص تاكوا

 00 كد_ع- ف1-ةلاقرط نهزرةلبايذك ناكناو هينراو:ةالف

 ة.ملنم(لاقو)الضاف نوكي نا تاوومشلا هتدمعتسا نم ىلع سعصاام(لاقد) توما
 ث.ك زب نمال كاضعبو كيلع ظاغن نهدجا (للاقو) هسفنلاربقه دس ناك هداسس

 مال تنأوا.لاغ نوكت نأرتتتالو ف صنم تنأو انولخنوكت ن ارتخا (لاقو)كقاقبو
 عم عمم ىتدنرم# نم ةنيدملا كفنثال( لاقو) ريكتلا و رخاء كلن. امع نعخمال (لاقو)

 همن كةمرهظ الف دم نا َتدرأ اذا(لاقو) ه:5> هوقو هشيدةو)ل ناطاسل اهو

 النمو هس بذع هقاذنءأس نمو هندن وقد همهرتك نه (لاقو) دج | ىلع

 |ناكت.- هعمهللاىزن نأ د.علان اعالضفأو هتماركتءهذو هنءورمتطةسلاحرلا

 «ةهركامك ىفنلاندأ كاقكو داشرلا كد. فيرامتءالاو فث أسم ملعب راعملا ىف (لاقو)

 آو دقحلا نءاكربشي بضغلا (لاقو) كل هءاعىذلا لم «كخال كءلعو كريغ نم
 ظ لاقد) لوقعلا هيأ رتاّذء لوذفا!نع كسمأ نءو دادعةسالا لفغنل مانالا فرع

 (لاقو) قذرلا هليزب لمعلا نسحأ امو لمأا هذي ري لعلا نسحأ امو مسترتساو تكسا

 |(لاقو) اهنالئارساو لئاضفلا باستكابءصاام (لاقو) رشمغن النار فلاربك |
 رم نمو دع هعاكت ماك ام(لاقو) اطاسهناعتالو اقماو عم اشنالر الهاح حزانتال

 الو
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 كرناه تلاقو ةرمعج تءدو ىموهىلاتدم-ءثوائهدوارو هنهتجرخأف اهل

 َر وذا لت اهنثاك تأامأطتو هد ر ولا تعضوف تبءاط ن هداه 9 لبالا ع ر

 ربرح قدزر غلا لاق هروط دعت مو هسفن ىلع ناح لكل الم (|

 تعاوكلاا راس قال ىذلاك, اء « مومااتيطتنا ىثخالىفاو ظ ظ
 نيليعامس|4لاسقي رءاشنا هلو' ارعشلا ل. .علانمناكو ءاسلاراس اضن الاقدو

 نك ارورسّل فن دي ربو اروز كإةدد.فءا#واذه اةلفمناكوءاسلاراسإ ا

 نمنابلالا ىلوان عر دصام 4 .ثلا*هالاهلو املاح كنهذدآ اراو ايداه كرك 9

 ىلع نينمؤمارعما مالكن مكالذ جدولا تن“ *مأن أاهوءاكس 4 نه مهريغوءا.دنالا ةراسم 1

 نادبشا ل-.الاةالسص نه غرفاذاكلةلوقي ناك امرثك أولاق ه-هجوهللامرك|
 0 توعءده_ءلااعدرم :دهاوشو ك.اعلدتتانآ اهممديامو ضرالاو تاومهأ | ْ

 تولع كريب دي حلاعمو كمر 2 انمولوم ةمبوررلاكل دهمشو ةحماكنعىدؤت إ |

 اهافكو ركفلاةشحو نما آام كتفرعمنمتولقلا ىلاتاصوأف كفا نعابمأ |
 ماهوالا كس أنال كناية دهاش ك.ااهولوو كيكتف ارعم عم هذ جادتحالام-رأ

 هلاال هلريغىلادي وأ ناسلوأ بأي رشا نا كيذوعا راددالاالولوةعلا ككردتالو

 نوكت تأ از ذل ىنافك يملا( نوط كان ةوادكادرفادحاادحاو تنأالا

 باخام (لاقو) ديرت اك ىناء>اف دي رااكتنأ د. .ءثال نوك أ نأ ازءىنافكو ابر ىل
 نه ىلع لضفا (لاقو) هترخ" الهامند نهرخدو هكنوق ند متطاو 0 ظ

 هريبسان كت تاشنهىلا خحاو هريظن نكد تشن ع نغتساو هريمأ نكس: تْدُش

 |هلاو زةعرس ل جاعلا قوجرت ةريس ةذ :موكل فناانل ناك ام نيقنلا فضالولىلاق

 اهئاصحا ىلع ص رالاو تاوعملا لها عج اول مث فاءّضا نمد اما وو يظل" الاؤوإ |
 قار ةالادب هللا ند ىلع نومأملا تاماللع نملاقو اهركش مادقلا نعال هئاوفو !

 هتءعرىلعةقفشلاو همكحفلدعلاو هلوقفقددلاو هرعاق مزمل المعلاوأ |
 وفع مركنمةزعلاهعنتالو فعضملانيللاالو قس ىا قرش ىلا ةردسقلا هجرختالا ؛

 ىلادصقلا هر ىمدغ الو فرمى ء١اطعالا هلة ديالو ق>ةءاضاىلاوفعلا وع ديال ١

 لاقو ةعيضااىفبلكو ةمهاىفةساحن قسفلالاقو رطببهلل ةعندذخأتالو لك
 ىتءدلاةرثكو عنادخاب قاعتتو َّك امالان م رو عامطالا اهزفتست لاهلاب 9:

 راصف هتكرتو همنذأو هفنأ تد !.ذ نهدما هتمومث ىسوملابا,تعطقوهريك اذهت أو ْ
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 أركساو فعالا ىوت ىتح ارنكترواملاطل

 ارث باكرا ولآ ال موءلاف
 ىرع ه1 لاف تاك ءاتواد,ز ىدعجملا نارج نبورع مطتسملا كلذ لاق ن«لوأو
 ىه+ب اهل ناكو ذثاع ل_جرلا كلذ مساو فاك! فرح ىفامهركذرمدقوارةوامهالك
 ْ ةلدنج ودعا هللاقذئاع عجراسلو ىركشبلاديزياني|امهو ةلدنج

 ١ ارهد تء ,عدقأم دعب كب تمر 5 ضراىأ قرع سش ادع ءا ذراعا

 ارقّدسم كرادل فرستإو 5 بانام تجر ىجنرب لد إف

 اردكوةطلادعب شدعلاناكو هب قا قارفلا ناكدقف
 اره تقم س النو واحكو »*ئ عدمت نم ذراع تدساف و

 ارسعو قلاردجشمدو_هاو « ىرزخأ تايقتساامتزواجاذا
 لاف ذئاعهباخاف

 ارعذلا.ثالاواأب توك 5 اضرأك يلا تءطق كل دنجا

 اردكت اموملا 4 رثوأدوو ىر-2غ ل” الات اءمالو تءطق

 اريغو ل آراتاذ تضاودت * اههفترءذنونللا ةسمأطو

 ارج له كلت :كص ىزخأولا « قنادر ةرفسةهتز واح ناو
 ارعتيقلراهنلا عت مما 5و #* حوأو بعسىلحال الق 53

 ارك دازتو 1200 لاقو +« امانسوأادب زتاوتاقؤ

 امذعمارثع هيدل تأ-ظو *« اديزوايلطثىرقلل مدسقف

 *(بع اوك- !اراس 2

 اواثاكو هعأ ربدمع هعمناكوالدا هلدال ىع رب دوسأ ادمعناكدنا هي داس ند ناك

 اكو اهاقسف نملة عيراسءاف بدعم ضورف رت هو هل : ايامو ترق تذب راس

 اىت>اح رق قلطن اف اريصخ هز رحواتد ٠ رمش م تويم هدف ىلا ترظنفنياج رلا عت أ

 راس ان همحاص هل لاف اهم٠دتواهحرف هلرك ذو ةصقلا هءلع صقو ع انلادسملا

 >دىلا تا>دلاةف رارحالات انبو كاباو راشعلا نبأ برشاو راوح ام ندم

 رشف اهبماف الوم ةنبا ارب ىأواه"الذ ةءاعيلا ماقمم ةكسذ تكس لوقب ارمممتاال
 ظ ةءاحام تل آءىفءاملاسقف كيءاحامتل ا ةفاهء اف _-فسمعلا ساجو تءمطضا| مث

 ةىلاتماقو هللا كا.ح تااقف ىلا تكحد ىذلا كحد لاقوه:وث ىاو تااقف



 *ء(41

 املا نوكينأزواملاظ كاخأ أرمدن ا( هلوق) تقدصلاق كريغقدص»و كريط
 يعد رعالا ىف نكمل اري !نمنيلاحانوك: نازود وغلاغأ هلوقن منيلاحامؤلظ.وأ

 0 احىاىف هاسن الى ا وودخ "هج نءامولظهو أ همدخ تاكن ااا ظهرصنا

 » ( ىلا نم ى مهذلل لب , د4 ١

 ىنث اذملا لاق ىرخأ ةياورهذهو اهارشاها رص مو دنعواصلا فرح تدق ث رك ذ

 انة هاذ نو ناك يووم لاى صن مك |كلذلاقن هلواى عت م |مالس نب دعو

 هنباىؤيصن كا ته مالسألا ىلا ردا لااعدو ةكيمال لاو ةالصلا هيلع ىنلارهظ
 نال ذك عم ن نه هناف اهفسفورضحتال ميت ىنيإب لاقو ميت ىنب عم 3 هريد اتأف ادم

 ىنالحادو ىنست ربك هل ل -ةعالن عقريدشال هنود نتا و هقوذنم منهو هيقسلا

 هفاث ىنءانا متن لو مرذل كان :ارناو هوأ» ةافأنذ_سح ىبم مجيأراذاف ةلذ

 لمَ ورك: ا|نعى-هتدو فورءم لاب هم 9 هباّكو ءريخم ىناثآ اووف« لدا اذه

 فاح اةلرثو ناث 0 وقال_الا نسأععه.3

 كرتىأراناو هيلا اوعدبابعذ لسضفلا نا مكنه ىأرلا ووذفرعدفو ناري لاب

 نان متئاءرما عدد انو لو هيعمل لع دحوم ىلا |!قعانا همَع سهم .

 سانا قحا :ك الطاب نكي ناو ساسنلا نودم ككوهفاسقح هءااوعدي ىذلا نك

 نبانابفسنأك ٠ ها اج ناز م ىضقنا ناكذقو هءاعرتسلاب 201 1

 نمت اماما ١ اونو>.: الوالؤ اهرما ىفاونوك.ذادهت هلنا ىععو هل .ق هب ث د شات

 ناك نيد نك و لعل لصد مدبلاو ءديىذلانا نيهراك اونأت نال
 ادبأ مكحنمعزتتالءايش أمك لأ اىرهأ اوءبتإو ىفوعءاما ان سانلا قالد

 ربع هم ماعدا ارهاىراىناف ارادت اددع مهرثكاو برعلا ق خزعأ مف :

 قديس نم دنع: ام هل ارمااذ هو أمشرت“ اللع دبل لّوالانا زعالالءازهمزلءالو لذالأ
 ن.كلاملاقف رعفالت>الاو مرح هع زعلاو ىلا:لاهب ىدتقاو ىلاءارع همأ

 لوءدهشالرمأ ىلعىفملاو ىلا نه ىبهللل يومك !لاسقف مكضش فرش دقةربولا

 *(اجره)» ا
 وهو قول اىرا ره كل ذ لصأو مكر د لبمسب أك مكنه ىلءاولاعت ىال ضخما

 زجارلا لاقاهريس ف عرب مغلاو ليالا 7 ظ
 ٠ سس لفل َ

 ازعل عل
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 ثيد_كاامأديبعوبأ ىلاقملافلا نءهذرثل-و ه.اء هللا ىلص لامقف اسال هرمدنن ف ك5

 لاق نهلّوأ ل_ضفلا لاق لاح لكىلء هنرمه: للا فاهم ناكذ برعلاامأو اذ كف
 سا هناواعاده#ن اكواد افا#هدال-ترناكو ورع نب مية نب ريذعلا ب دن> كلذ

 وهودعسابد_ةبىلاق امرف بارششل اذ هأ اسإف نايريش ةانمدي زيد ءسووه

 كيلابحأ حازاا نحو حاك_لالوطو حاقالا نيل ب رثلدعساب هحزاسع
 ل-عالىفاهللاو تيذسكد«_بلاق حاقولا ضكرو حامرلا سءدو حافكلا نم
 تءزفول كنأل_هتاكنابد_:جللاق لئاقلا تكساو لزاءلار_كاو لسماعلا
 ةعركلاعئمإو ةعزعلابكرأ الط: ىتثيأرو الدبىلتيغتراامو الع ىتتوءد
 لوة.أثنأودهسمضخف ةعرملا ىجاو

 د.ةمزيغ هار-ةىممأوه *جولا مق اذا ىتفلادو س له
 ديد بريغلوق لاقاقطان + هوأر ”ىدنلاىفسانلااذاو

 بدت هراحاف 1 1

  0ديلتلا ماسحلاب بريضلاه فيز « نك١لو لاح اىتغلا نير سدأ

 د_.ةءلاربسسلا نضاعز « الاونيزف ىت-غلاكل شن ا

 دقلو ةئيهدلاوةئيرعلا نيب ةن.عظ كنرسأتل ه.فاحأ ىذلاوامأ افثاعن اكودعسلاق
 ناعطلاهركد نامي كناذلك بدن>لاقف ى :ريسغ كاك فءالهيا ىربام ىف ا

 باطد هل سرسف ىلع جرخ ايد نج نا مان. ارب_غف كلذ ىل_ءاقرفتف ناءقلا بو
 ةرورسسمىن:؟.: اسف لاقف مسهرح نماهاصا ناللاةب مية ىن-لةمأ ىلع اف صخقلا

 ْ املا لزخف هكون ملء اةس نهب رمش هكون نه*رملا نافال_عمتلاق ةرو.< نير هقتوأ

 راص ىت>اههرهدعت تلازاةةدحاو دب هدب ىلع تضف اهتءاندا_افالدم هس رق نع

 ىهد اهونغ عمهي ت>ار و هس رق نانعي هتنةكح مم ام-ةرحنا عطت_سال

 ظ لوةتوهب ود
 ادراومالساب ىا:فوسف « !رئالولااهد نئمأتال

 نادعس لاق ىنثغادعساب لاف هلباقدعسرذلاق « ادصار حن ضن ةدحو +

 بدنج لاقف ثءغد الن امحلا
 مولظموأ املاظ كاخأرمصنا « موكشملاسركلاءرملا اهسأاا

 . .بذكل نكي لاك لاق كةلئةلةأرمال-ةةلاقب ناالول لاق مث هقلط اف دع_سهملا لق اف

 كريط



 دل

 ه(ماو)«

 يرن هيكراتريغ نافطغ نأ لو ضزالا ه,تقاض ىمدعلا ةعْدس نب رهز لهنا
 ريهزن سد ض#مو رفع ة.ةءدوخأ هعموو .ر أح أف هد رادتساو نامل أى

 ميرو لأ ّمثأ سقما ظنبثراسملالاقفءاتشلامعشو رماعىنبةيراحندعتساف |
 ناكواو هنا:قالث رام لاق ناسممنل اهراح أدق سدق لاق هل-:3أ ىئ-دلاخ ىلا حن ارانأو

 ههاعطر وذ<أمه درمأو مو هسيدخأ ىلءودلاخ ىلعس رمذدق ناجل !ناكو» رس ف ظ

 هل ن ذاق ن ذأ سافناسهنلا باب أف براعم ىنب نمل عب ات هعمو ثراحلا دقاق ههادهو ا
 نسانلالءاو اًيدحواهج و سانلا نسحأ نمناكو ترا ل دف هر حزفو ناسمنلا
 ىأرالف هنواك أب رقم مديأ نيبو هش دحو ههجوب هلع ناسمنلا لمق اف ب رعلا مايا

 لاقاذامق لاق ىنرك_ثنالا ىل_لانأ اب لاقف هظاف ثراسحلا ىلع ناس#نلاللامقا دلاخ
 لج وهدي تنرط_ضاق تارة ثراحت ادب فو نافطغد.سودع: ترممف | ريهز تاق

 سد عمزلا نههمام ىلا نامءنلارظنو هد نم طقس رقلاو هات تنألوقي ودعرب

 دلاخ جب رشأو نامعتلا دنع ثراحما قد و موقلا قرثذاو كل :ةياذه لاقو هءيضق.ادل اخ

 جرخنو.علاتأذ_هالف هل_-رىلا ث راسا فرصناو مانو هنأ ىلعو ه.لع هتمق

 ادلاخ ىأرف ل حدو هف.أوج رش :هذدلاخ ةرق ىأ ىبدحو رهاشهفسس ثراخنا

 ناتن:ظأدلاخا ثراسحل اهل لاقف اسعاف ىوتساوادلاخ طقباف همدج ىلا هو: أواسٌتان
 تست نئائرا حماه لاق هممع يشن اوهلو يح هقمشا هالعو كالاغُت اس ناكريه در مد

 ىت>اخراسص ةدتءحيزخو ههج و ىلءىذمو هسرفركرو ثراحل افرصناو هك نقحنال
 ىلع ترا ل_ه:د لاف كلغ عو رال ب.جافداراو>ةوساب ىدانف نامعنلا بايىأ

 موملع فطعذارضسوو ةذ هءااط ىف سراوف نامعنلا ه>وف كلل ارفعتأو لتقف دنا
 وهو هلةةالا سرافلالواهةرفالا ةعاج دصقيال لءذ هءلءاو رثكو ةعاج و-هنملتقف

 لوةءوزحترب
 كل 28 هو قس ىرتشا نم 5 بولا قءسو ىلء أو أ نأ

 ةرم هل ع ىلئبادق ئثنهةرذاهلاىف مب رض نامعنلاىلااوفرصناو هنعموقلاعدنراو

 ىلا باغالالاق
 هرثأ اذهو فس ىرتشت نم « هرطسثام ضع ىفهلتلاق

 «(امولطموأ املاظ كاخأرصنا) <« ظ

 امولطنمهرصنن اذ_ه هللا لوسراب ليقف اذهىلاق لبو هيلعهللا ىل-صىنلانأىورب



 ء(موح)+

 مكلذرب فى ىلناكل وذ « د_دهعوراضطت نم ارفع للود

 عدنم دي اك وذ ذا هلاعادوت يع مرئالو ىدولق كسماهل تاقو

 عشرسنب_:انأوذ ىف عصأو »ع هفرط: نب ةفاخلا ىبرب ميصأف

 عسكر ولا «ةوعث أولو سلف » اهلك عيجاسنعلا دولا ىلعربأ

 » ( هب رباموت رب نم]

 أعدؤ دو ثرام ىلعرمخد ناكو ىدسسالا ب هور ش نب ب لكك لذ لاق ن ملوأل ضف الاق
 | عيطت.ذاما هلا ةفاصاعشالاطب ناكو مرتع لاب هموق ن مالسر ىلاطلا مال ةثراح

 ١ هناكماودعىثدح نومعلا نمةريثع هعم لرأ مث ىل_ لاف تدل فه ةاكن نا
 لزنفهدنعةدودشمهسرفو ةكارالط فانك تر ةعاسج ىف لجرلا ملا قاطناو

 نءىعلا ءدي عزنف هب ,دناق هيدي ىدح ايامهتمدحاو لك ذخأف هءلاون :آهعمو ل>رلا هده

 اقانثو هودثودوذخأف هلا نوقاءلارداب و ءإ_ةةفوخت الا قاس ىلع ض.قواهكسس#
 ةيئراح هي أ: ىتحاولاق أ ل: اكمل -:فأ نو ءدمرتعنبةذو-وهو لود لان ا4هلاقف

 نملكاب ةئراحهللاقتخ مال نب ة راح هم اونأو كناتقنل ه-:2ل3نئثلهللاو هلاول اف ىلأذ

 ةذوح لاقوال_طاهلس راقي رباموب »رب نم بدلك 0 رسأ املاطفاري.أ تنكر

 ئسح هفاك حلاعي وهو هنوماكم اول هدحو هك :ودلأق أل لققاكمل-ةةأهم :طعا ةثراح

 كلد ىف ةذو> لاقف مهزغاف هوءءتاو ل» هلا ىلعا و ؟اونو مريراج هيلحو ىلع بنو متلحنا

 : مرتع موقل ادرس قر المت 5 ىوندقو نْءانأو كشأ هللا ىلا

 مل-ههرثولاوذ ل.ءقالولف من « ئرعاد_ِباذكه اعانضت اخ

 بدلكدياجأف
 م"الامّؤللا 0 راع ىزذ مشل »* ىنامعزتو رذقمنا ةدو> أ

 مسقي نيح قداصربةءلأ ,« ىمنممرحلاتدلاب م قاق
 مرك !كنمالفلا عوبربو عوج ةيضورافو نم مرغقب بضل

 موش كلدجو عوب يكل اخو #* جاف لاخلا لهف

 مدة صدلج ب انام ىلع :رومص نقلا تاركا فد_ونأ

 د.ةرو س> بوبوش نبا ىناق# هذهتقو ىلارعأو|نفاناف

 : «(هرئااذهو ىيس ىرتشد نعل +
 ا بالك ب رغعج نيدلاخن ا كلذو ىر املا ظنبثراسحملا كلذ لاق ن» هلوأ لضفملا لاق
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 *« (؟الال) « ظ
 اورد-قلاو رنا موقلا*اشواىتح ةرضصلات>رفنافانءجرفانكةةاذالاكلذ ١

 اد اوال رالامهروجا موت.ةوذ ىلاواهمدارجا توحأة ا ىفا لعت كنا مهلا: ثلاثلا لاقو
 باطفري_جالاءاح مثاغام« خان واسغىتبهرجأ تدي رفام_ضاغم ج رخو ىدذءدرحا كرت
 ةردصلا تلا فانع يرف اه كال كلذ تاع تنك ن اف لالا نمىرتام ءلاهن تاقف هيوحأ

 هزلا قا هللا ق دص ىنءموان هللا قدص نه سو هيلعهللا لص للا ةفنيملاساوةلطناو

 هلءفهلو5ىة<نأوهوقدصلاب ١

 « (عدج |ناك ناو كفنأ كمل« / 1

 لفنق كلذ لاق نهلّوأو برقلا كسك سدل ناكن او هرمشو هريدن كمزاب ناب رعضنا
 ٌريأد_ةناكاسرف عفدعمبرلاناءالذوىفزالاب عك نبع رالىفزالاةنوءجنبا !'

 قم اناروومم كونا شكناكو هل-هأهب نأ شدكه بأ ىلاةدوج وامركل ملا ىلع
 مهنمسدصل سرفلا باصحأ ىلع مدق مرج نيدارق هللا قدكل ام ىنب نم لجر ناكد قو 1

 رظناطفوهءرهظرالو هيستنوذرسبالابع#* مف ثكش ةيهادناكفاهذخأ فةرغ
 اهلثمرأ ل ةناعىف كان له شك الاقف هضراع مث ه-تةفان بكر سرغلا اك ار سد كىلا ا

 حرفتو مه رودو الق كله أ ىلاا حو رثف ْنتالااهاق بهذ نما وعمريعو امظءالو اع« ظ

 كردي سدو ه.كلانأ لاقهرانل ف.كو شنكهل ىلاقهدّدراقتف االفربعل اامأو مهرودص
 ثكهاو مث لاق هك-نودف شدك لاقى ريغ ءاربالو ل لد الا ىربالو اذه كسرف ىلعالا

 دعنمةعاسلاهده ىلا ناك-ملا اذهىقىنراظتنالاقو سرفلادارق بكر ف ىتلحار تنأ

 لوة,أثنأ ىراونالةدارق ىضذمو من لاق

 اكريسء اعيج وا مامت] 7 اكره هالال_ذريعلا ف تعض

 اكوزالا تءددخ امامه ىلءةو * اكاهأ ناوفاب ىنأت فوسف

 لاقو هل_هأ ىلا فرصناارثأ هلربلا لف عاخو هد تغنم ىسمأ ىت-هرظتني شاك لزب لذ
 هنأ فرع عيب رلا وأ ءاراملف ة-انل ووك تاق سرفلا نعىخأ ىنااسن اهس سفن ىف
 ركذأ ل لاق رسل ال_هفاف لاق ةقان لو لاقسرغلا نبأ هإ لاقفسرفلا نءعددت
 نافكتافاسع هلأ ةنوه+نيذفنة هللاقف هلل ء-نرلا هعرصق هلع هل باطأف يرمسلا

 سرغلاب هل_هأ ىلع مار نيدار#ق مذ قرنالثم ت.هذذ عد بأ ناكن او كم كنا ا

 عقب كفر بتاكزرأ لو « انو كو انيكتبأو 00٠



 كاففلا

 [ردا اذاو ل.هةأ اذارعالا هباشنب هلداح نءرعأملاءل ليو كاظءؤامكلام ن 237
 0 نءاو.ضغتال ن مأءالساان ءزرعلاو جءاخرلادنعرطبلا قءالاو سكلا هفرع

 أ نمل هضاالا هارك هذزالو ء:ءاولأ :ال اعف اوءردضال ريثكسلا نك هنافربسسلا
 ١ ةناهملا“اسنلااومزلا هدلنع عقعقي عسا ن هيف اوضغا ,:الو رايدلافاؤانت

 | لس. باطاكراثكملا هرتملامرتشء”نا ريصلاهلةليسالن ملح لزغملاةرغلاوم
 ١ اف ذره ارئثمالم نورشمو ةه سلوق ةنأىل ارم اول دال طةسأرثك |نء

 أ رماها« هرلاقنم نسحأدقو ىلاسعت هللا“ ءاش نا أد امارتمو بالا نم قس
 لااله فوت ثدح ىنسبلا فلا أردو منك نيام هيفكن يام قاطأ

 وانو :٠ توكدسأ ١ دى ٌكمالك بى امغاو تعطتسااموّذ بو ماك

 داد_سدا دسلارغ نع: صن ي هلوقثادبد_ىالوقد_20ناف

 لاف ىورملاد#«نيروطنمدجأوب ,أ ىذا ةلاءاذتحاو

 تاو> تاوماكرث ىف ضرعاق 5 لهاح كارامو معاذ تنكاذا

 باوص تاو صل اريغ ن ءّلتو كس « امناف تاكساف لوقلا ف بص" مل ناو

 هلوق مالك !| طئارم :ىلينلا لوسسوبأ مسا نعمو
 اعيطم قءفشلا ىدولل تنكنا 5 ةسونع مالكلا مظنىفكيصوأ

 اعيج ناكملاو لاو فيكلاو ه هستقو و مالكلابسرافغنال
 « (احت هللا قص ن ْن )+

 اوةاطانارغنة ثالث نا لاق هنا مسو هيلع هللا لص نلان ءه_:ءدللاىذرةريرهوبأ ىور

 مه ادق رطملا عالق انو راظتلي ل بج ف فكولا اود ءاعملا و م ”رطذءارعلاىلا

 لاقفتا مهلا ةامحا نماو ة.فراغلا باب ىلع تةجول» .2|نمةردد تطفذاكلذك
 ناىمعىلاعت هللا عدا. .لمتهرك للف هع رضا ىلاوسدم اولكر رافت مهدحأ
 ام_مت آت كول اونارا, تنكىن مع تنكن امهالاو هد> أ لاقفان. وانج ر
 ١ ام_هظقوأ ناتهركوافاندقام-_ممدوفامهقو ل 1 تيتاق ناش .ةامهقوتع

 1 جرذأاف كوجول كلذ تاه تنك نافر فلا علط تح ىنأد كاذلزب لف عوجرلاتهركو

 الل عن كنامهالارخ' الا ىلاقو ءوضل ١ موماع لد ىت>اتاكم ن ءةرضدلا تاافائع
 . ةأرلان هل رادبقم ايمان دقو اين ةاظىت_>الاوهأ اهنأش ىف تيقلوةأرها ثروه
 ” لع ىلخام هنأ عت تنك نافا معتق هقعالا ىءاخ ضف: ناكل ل_كىنالهنإتلاق

 كلذ



*010)* 
 يك ذو رخال ن 16 لادةرسشم ىن-ع ىلجاةشأب يسترد

 دقؤتلاو هن.ععقوادهعتلاو ةعاطلاو مدل نسح ةرشاعملاو ةءانقلابةمدصأا ظ

 ا تاركلا حير بطالا كذممشالو ججمق ىلع كنم هنيع ع ةرالق هفثأ عضوا ظ

 همانمدنعهئعءدملاو هماعاط تةولدهعتلاو .وقفا سطل بلطأ» املاو نسحا
 ءاعرالاو هلامو هيب ظافتحالاو هضغ.ممونلا صيخنتو هبهامعوجلاةرارحناف ١
 لادعلا ىلعءاعرالاو رب دما نس لاسألاب ظافةحالا ناف هل امعو ههذحو هسفن ىلع :

 ةرمستدشف أ ناكناف .ارمأ هل ىدعتالو ارسدل ىثفتالو ريب دل | نسح ل. مش اوب ا
 أحرث ناكن ا حرفلا كلذ عم ىث مث هرد-دترغوأ هرهأ تددعناو هردغىد 2 ٍْ

 نم ةيناثلاو ريصقلا نهىلوالاه) ه4 | ناف نع رو نادك نإ هل. :ءبائتك الاو ا

 ا امارس كل نوك/م ع نكي اماظءاهلنءنوك-ةامدشأ نوكو دكا ْ |١

 ىلا نياطن الكا ىلعاو ه قاف هنو اهلوانأن 7 ه-ةفاوم هلْننوكستام 1

 هتلاو تدركو تام >| اعف لا اوه ىلءهاوهو ءااضر لع ةانفر ىرثوت ىح نسمّئام

 يذل ةعيسسلا كولملاهإت دلو و ه:ماهءقوم مظعف هبلا تاسف تامفس كلريدخم
 نالاقيلاوربك علا قش كءار وامد.معوب | (ىودو) نع ازءد_عباوكلم 1

 فجرأدقواض» "رع ناكو نامل تب امرناش حاسما لا قل انلادبملكستملا |
 2 متفلحامهانعمو ماصعاب كءاروامل اقف ناسمنلا لاحن ءةضانلا أف هيو ا

 ترك ذام لثملا لصأ نوكينازو< تاقدادضالا نمءاروو هل اح نم كماما اموأ للعلا ظ
 ثدنأتلاو ربك ذه || نم قتسااع لك وذ ناسم»الا قفا

 »م ( هيكسف نيب لج رلالتق) <

 ءاضفالاب هفصو ىف ةغلايمالتق ناسلل |لعح نازو< واض.أل تقلا عضومو لدقلا لتقملا

 ل“ ةلال ص هم دس ىأ لدقلا عضو ملح نأ ز وقف «رانداو لا, 01 ىماغا«لاقهيلا

 هيكف نيد لجرلا لاق لاق هناكل ءافلا نع بوني دصمل اف ل :اقلا نسم توكي تاس 1

 اورامث ”لاقف مهعج ناكو هءثمأ ةمدصو ق ىف» ص نب تك كلذ لاق ن ملأ ضفملا لاق ا

 ق2 الوقنا هم كف نيب لخرلا ل ةم نفك ةسلأ 5 ددلا هيلع قبب ريلا ناق 3

 ءانعلا نو كي ىلاعم ا باطف مقاووهاممق وتلا عفنيال ةايفعقدصلا اقدصرلعدومل 1
 ةماوه امن نمو هندب حدو هتاقام ىلع سأ» : ل نم مامعل بأ ىلا فداصتقالا ٠

 هينذدذع .صأ نأ ن هىلابحأ رهالا سأردنء عصأ مدختلال يو مدقَملا هع ترق ١
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 | توثنا ىّثح تضذن فو ءةنب له ىل ىلعت ىتح ى هذاا لافو ناءبوبدأو ناسأو

 ظ ىأ تلاقواوتثياىلا ةماماتاسرأفهأ تمدقاما متابع اف ثراسمن هبا ةماماى هواهم ىلا

 [ هو نمر ائلاثدارأنا اةرشارتعىرت_فالف كءلارظنتا كتنأ كتلاخ مذ هن

 ظ ال م طقرت ملام ىلا ت تر اظضةار,ملا تادئدف كد ةاطنتسان ا ارم طانو فا وأ

 ا ىلاتةلطن مث , 21 عانقلا فكم عادا كرت لو ةت ىهواه دنع نم

 | تراردب زلان عض لامرص لاق ماصعا كءارواماسهل لاق َهإبةءاهآرالف ثراحما
 ٠ ناو 01 ادع أنار * | تانذ اك كلاح .رعشا همي زب ةلوقصما: 2 اراأك ةرمد

 | لعاسوق» محيادو وأ ل- ةباطخخ اسغاكن د .-احو لد .اولا هال د. ةأئع تاق هتطدم

 ناودرالاكن اجو هب تف دصل اَنفشسلادككش[اميناي راجع ةيمظو .ع لم

 هسيف نلقى ثأ تاذّرغاناذ“ هدف مدنلأم 3مل ذم دل عام اكمف وهم ىش نااكض اسف

 ناوارج ناتفش هنف ق: لا ادا وو رفاو لع ناببوه-اصؤوذ ناسل

 رد_صكرد ص ىفت.؟رة_فضفلاكءاضمة.ةرؤكلداذا دوشلاك اعبر ناءا
 ظ سمظعا وهف سيل ناعاوذاه4م لل-صت» نادم ناد ضءو ة.مدل ادع

 تشنا دقعت امهصعنيل امهمدق قد .ةدنافك امو تءكر سأ#< قرعالو
 ]1 كلذ تح اهعامت ”اهماع ن اقر نعل نمد ةةامراكن ان دةردصلا كلذ أت ل-هانالا امهم

 كَم طبت ةجردملا سدطارقلاك كرمك ة دما ىطامقلا ىلع ىوط نط
 ةجرالو ردح ىلا سبتنب لود _لاكه فر وظ كلذ فادنواهلانهدملاك ةرسنكعلا
 لهرلاصءدهنك تدعقاذااه-ضرثيو تضهاذااهدعتب لفكاهل رتمئالهللا

 || ناقاس ا.رتغ ناجدضن ىلءاءاقاءاك افل ناذ_ةئ لوك للا طوقسددمل

 ودل نامدق كلذ لمح درزلا اه هناك دوس رش احتو ن.ةدربلاك نالدعت

 كلملا]_-رأ ام امهقوذامل_جناقءطب فك امهر ةص عمفللا كراشو ناسألا

 اهزملااهولمصنأا اودارأ الف ت زوما ةادصب ثعب وءانااهجوزفامطقنابمأىلا

 اهنكلو ك و كم ءالزإ تكرتىدأ ل ضغا تك 0و .صولان اة ىأاهمأ ا تلاق

 هدو اه وبأ ىنغل جوزلا نعت نغتساةأرماناولو لقاسءالةنوعمو لفاغالت رك ذت

 قاعخن 1 الءاسنلا نكسلو . هنعسانلا ىن-غا تنك" اهملاام_رتاح

 تءرده.ةىذلاشعلا تفلخو تح .رخهنم ىذلاو 521تقرافكناةذيىأ لاحزلا

 «هفركف اكيلمواببقر كل ءدكلع مصاف هيفلأت]نيرقو هيفرعت لركوملا .
 هما



 انما
 تءزن او هيد فت ةلدنمنباىلادنه ثداوف هسرو نعأسيب هلد_:- ةئعطرا اراازكآ ش

 هر بهذ ناكأم عبج ذقن: ساوهدنكرا رمال ك آرفظف هسفن تج رخو هر نم حمرلا
 لوةاشنأو هناكماواةف اره ذخأو هدالد لها لامو هلام نه 1

 رو رقم لطصمرب-عمئد م 5 ريم تدقوأ راذلا نأ ٠

 رو رغم لهاح راهدسع + ئذل ءاسنلا نمأد نم نا

 روعشمخ ابهمح تنحلا لآ # اهنمتندس ناو ىسنألك

 *م : متل ذل م منع رمال« :

 دو ناكس» ؤذانأ نا كلذو لذه اس ٌؤذىأ تأ نا دلاخ كلذ لاق نملّوأ نااولاق

 ورعد.ءةأرما دق ثهذرماعنب ورع دع هلىلاقب لج ر ىلع ةعصعص نب رماع »ف لزم
 هلدأ فوت هلزنممد فةالف هموق ىلا أهم ب رهواهاجواهحو ز ىلء اهم ةءاهق ثءو

 نباه دب وأهمدب لوسرلا ناكو هنك «أاذااهملا فاد ل ناكو معن ال عضو ىف مهنماهّرسأف

 رهد نم ةهرب كلذي ثكش ةحاسصور ان:ملاثدحامالسغ ناكو دلاخ هل لاق. هل تدنأ

 نءاهاج هنا اموهواجباحافاه_سفن ىلا 5 ءدو:أر-لاهّتقدعف كردأودلاخ شو

 أكنأف اهنعبسي وذانا عنمو «بفاوملا فلتخ لجو هريغاناكماهب أف د الذ اهئاكم
 لو# ب وذو ١

 اهريهسشو اهرب قودسولا ه.أء »كرام هعمأع قفل ل->+ام

 اهرورغ لاح رلاتاناماضءبو 4 ادلاغ تاج تنك اع مسظعأب

 اهروذو ه ه5 هك:م و 5 هنباعو بان . ككاءامارتادف

 اهروزباوف ناك دو جيناغأ 7 هدو لام 2 ءهسسأر ىوأ

 لوةأشنأ ادلاخ هتمخأ نما كلذ خاب -
 اهريدست اءادال_لخ كاوس هي تادش وردعمأاماتنأل وذ

 اهرب_فو اه فا ىثشو * رعاع نب درعد:ءنماجترزف

 اهريسسن م اهئ :ضارلوأف و اهترعستنأ ةنس نم نءزخالف

 اهريثةس اشاد فد > ةديدو # هل تاؤد ىذلارولاك كنالو

 (مادعأب كءاروام)« :

 ةئبالاجهغلب ا هنا كلذر ةدنك كلم ورع نيثراسمل كلذ لافن .ملوأ لضفلا لاق
 لقعت اذ ماصع اس4 لاقي ةدنك نهةأرمااعداواةءةرةواف اكو ىنادشلا ل ني في / ظ

 ىف سا مه 1



 و

 1-25 ا

 لزنم ىف موب تاذوها_دبفاكراف هل تنك ىلب تلاقاهربتن او كل ذب كدع امو هل دنمنءا لاق .

 ' 53 / 010 7 ١
 1 4 2 "1 نق

 ا نو ْ ظ 0 كا
 نا طرا - وسو 5 ااا تعا دقاد:هدحو و

 01100 زغىبهدالثماواسرأف تمقعتلا الاوز غال ن اعف ناره ىلاةف لامل
 نار ةو زغتناك ذا ىرخأ ن ام ىف تاعتدأ امل نام ىنمس ناس ونام هلوق َت 0 9

 ١ ةيسدنا ىنع ىلا ءاناك رثأ ىف 15 ءاناثدارأو ارش الاوزغلا اًذهن ماها“ : تنرةفاذكا

 ةلد_:هنبا تاط فادح ل .ةامش امل نا ىف هةدآمسو هموق ةىلءراغا نم لا. ]ناب

 ل-هذن نامدشنب سود ث»بو هدف نكف ةلدنم ننال زنم نود داوىلاعفد بح

 انرلعت تح موقلاملاا ركشتمبهذار_+ هإ لاقذ برعلاريك انهن ءناكو ةيلعتنبا
 اراندقوأو لب ا مفسىف ل ازندقو هل د_:م ن اىلا ىب همنا ىثح سو دس قاطن اقم ىلع
 اةمرصقأو لو عل باط> ةمز# ءاحنم لاقو | اركرشنو حار آلام دق 0

 لا كس ىذلاعم لجو هناك القل 3: نمةضتقذءأوراذ ١| زءاهاقلاو بط

 ”ااقر سب ْن الا كن ظامدنه اب ةل دنم نبال 2 4 ”دد ذل نم نبا فل»تدذهو نولوةبام

 كلذوسيةعتلاالاوزغال اوريساورس لوةيوهو هل-ر ةطساو ىلع هنشو<ابرا صدارأ

 ىحهئمو ضعوالا طقر_2 مانامهللإو ةلدنم نبال ده تااق مثءاوساه> وز لل اقام للم

 تدل ءاشب و ترههةرزج رمأ هيابق نهة.قهل تهرضفاعبار هلا جرخأ دق هل
 هناكموهارك مانا او- رخواوعطالق م-همطافم هاعدو سائل ل_سرامت كلد عماسدف

 اكول هيحاتءهذف هل ر طاب ان عانو هو هم ا ةيقلابادس بلال

 ايف هسأر لبق نمتاو وم هءلاودب ضدقق هسومَمَل ه لد لق ن نم تلو مث هل-ر ض.ق 23

 ةهتنطفامتاةفد:ها.مدهامل اقوة 5 للا ىلارظفف سلاح دعق طغبوهو ةدضكاا

 2: رج ىلا عج رشد دما عمم لبق سو دس مه« هلككلذو هللاوال لاقت سا ىد_ح

 . لاقو هيد نمد ةناكك- !|نمرقلا

 ١ نيقءلا,كنّمجو شهد ىلع + ه.غرعأب نوفجر ملا كانأ

 رارملا ىلع هدب برضف هقدص دق هنا فرعةلدنم نبا عههتأرعا تيد هن *”دداإو

 7 بضغا|نماهثم نك افاهرفاشهتصاق لبالا اهتمتلك |١ 00 ىشو

 ىلع سوة ةل دنمنبا هير ذك ةل دنم نبا ىلع ر اغا ىتسح جبرخ مث رارملا لك ؟برعلا هدهمق

 ١ 0 5 املا افةزرامااىفكت ل_هرارمالك ؟هلىلاقف فقوو هدر
 ض1 طف نيزنءطبا نيا ةلحاف دنه نيم كلذو تفصن|ةدسنم نبال لاق لوقا دذج



 م1 ظ
 زامل ىلع تول هنا تلا اذه لوس أو رودو ىراج ىلعىولجا امتي ءضدالا ا
 لو>راجاناقوسالعح مث هيعض اكخاو هاذبا هاف بجرب نان رييسعف مي 1 ْ

 لوقة.ءوهو ل“ ا ظ
 ناف ىتناث» ءسشور | نغتسسأف « م”مهثاد>الاو رهدلا عدق ١

 ناطشا نيس هالو ىلدتاك اع ةمشللم ءارببغىف ىنامادو ...

 ناكو هنف ىلاديبرام أو ريض عمطاذاريا اذهلاقب رعلار عشا نمةكيلمانأ ااولاق |
 مالسالا ىف نوسجو ةيله املا ف نوع.ساهئمةن ب ا

 لاقف عب رتىتم هنأرما هل تااق هتلح ار مدق اانا ارفسدارأ هناىوربو 0

 راصق نهنافروهثلاعدو * ىريصتو ىديغل نينسلا ىدع أ
 راغص نونا كتانبمحراو « انفوشوكيلاانتبامصركذا  تلاقفا

 ةارااقرظن دقو «سفنودق:لاقو موعضوالا مود امشامو موء«فرالااموق حدمامواولاق

 اعهدناكو

 هلأ ”اقانا ٠ نأ ىردااذ ءوس #* امساك للميلا و

 هل _هاح حدو هحو نم 25 يب هةلح هللاووش اهحوىلىرأ

 «(بيقعتلاالا وزغالإ

 للا فص» ل.فط ىلاق هتنس نم ىنثي مث ةرموزغب نأو هو لجرلا بقع لاقي
 بقعم بيرالل اهيةزبواسةم. م, ةسبلصنوتللاو ىداوملا ل اوط

 كلمةل د_:نيثراحلان اكلذو رارملا لك آورعنب ترا نيرخكلذلاق نملؤأو

 ٌقاطلا نبوج نب كلامهرك ذىذلاوهو معاضلا كولمنم عل كوامنم ناكو ماشلا
 لاقفهرعشىف

 هإدنمنناب ود ىتداك- امالو د ةداسةماسنرىل اطءأ ال كل اذه

 روج ماروبدهع ىلع ِكلذواذه ثراحما نير 2 ضصزراىهو د دن ضرأ ل زاخادق ناك

 ةاد:منءاقامماف نار لها ازغدقا رح د بولو نول ع متاع ضر لول

 نباو اريسبك انعشرارملا لك [ناكو اههعافابعقو و دو:هادنه هنأرماذخأو رخملام
 انأرو اريسثك اعجواشتحاءلاط كءارو نافءاأا» اغلا تلا .جاراشةلدنم
 عمجأ» راهن عاب رملا مق ليش و ماشا ا ىلا اًذغمةل هم نبا برن اديك هاينداي

 قءتسادو هلامدبجور_2 عيجر أ تاييلع ممقي جرس هل تجرسا لبللا ناك اذا



 ش 1006 .«

 نءرعسشل ل: ولاهو صوأف ل. ف نمد كلام ناانمع دقاولاق ىنن نين ىلام صوأ م وىلاق

 1 ارا ناكمنا راحل نس :اضلهأ اوريخا اقف صوأ اولاقفالممآهل زف هوذا هيواز

 لوق» ثدح

 ليذلريغ توا ادد ثدحو #2 ىثنارغغ ةدل در داب لكل

 | برض الما واسر أف ل. هد تح ضن رسقلاد_كنتالو ةيعضلا ىلعن هارثال لاق

 | ثانالانودزوك ذل ىلام لاق هصوا ةكملمارأا هلل. .ةهناتاناورلا ضءه:ىفو ريذدتا اىف
 ردشا» هاخأناخامثلال 7 اوريسخالاق هصوأ لاق ةرمآى لاو لاق اذد رع هللا نا اولاق
 لوة.ك امل سب رعلا

 زكار ع رلاةهجواهان حامر « اهمثاك اماءسص فارعان تاظو
 برعلار 2 هاخأ نا ود :كرخانأ لاقاشدش كنتي شدالا ذه نافدسصوا اولا

 لو. ثءح

 لدذنح مدملا ناكس ارهاب 0 هءود ثاك لعن ءل نمكلاف 3

 مهاخأن اراصنالا او وريال اقاثيش كن ىنةنالاذذ نافدصوا اولاق سدقلا أرعاىتس»
 لوين نّرعلاحدما

 ليقملاداوسلانءنولأسال + مببالكر مامىّت-حنوسغ»
 لوقنأهنائازيشر «لاربصو ىافاثيش كذع يب الافه ناههصرأ اولاق

 هاعال ىذلاهف قثرا اذإ وب هش ليوطو تءصرعشأا

 هلظإ نم هعيط» الرعشلاو دع همدق ضيضحلا ىلاهىتلز

 همر نأ: ثدحنعلزب لو ه٠ همسقم# هير تع نا دي ري
 سلا م ءادعالا مس نم

 لافاثيش كنعىنغ الاذهنافهصوا اولاق

 دلأ مدح لعانا.حأ تنكو 0 دوعملادي دشانامحا تنكح

 ل _ مسالا 55 يسسسسما

 درت داك امو ىفت تدرود و

 نم م سدأ نه هب حدك دام < يدم ا ىلءءاعز-او لاقادش 0 ىنخالاذه نافهدوا اولأق

 ل 4 ارعشلا ب |لاق ك.كسامو اولاق ىكمف اًمدش كلذ ءىنغنالافهنافهدوأ اولاق هل هأ

 سانا! ىضواو ةلأساانمهيسصوا لاق :: نب كح الل وأ اولاق# وسلا هي وازن

 ىلع قد أمد. .عوهنلاق 4ث همس نع ماليا :اعىعردق هنافكمالغَق قةعاااولاقم هوطعن الزأ

 ضرالا



 .«(مدح)#

 دزني يدع ظ

 ىدتقي نراقلاب نيرقلاناف « هلي هسأ لأس الءر 1ا:نع ٠

 ء(نلج ااه اا

 نب ر 4 تجاهوابباك هرم نب نس اح لست 5 نيح دا. .ءننثرا ءالزئاز صأ

 ىارلالاقامزتءاثرالا ناكو ننةيرفلا
 ىلحالو اذه ىلةةانال ةنلعم تاق ىت-كزرد امو

 تجاح نيدراطع نيريس# نيد نأ اورك ذو ةءاسالاو :لاطلان مىر.تلاد نع برتق

 لف كلذدع ل_دالف ىلجالو اذىفوتقاناللاقف جات | ىلد سائلا جرخانارورمش
 الخرالوالعالو ةقانه.فكل هللا ءجال ىلجالواذىف ىنقاناللئاقلا تنأ لاق جاحمتا ١

 اهوءضلاقفةئيرغاؤ زاحهئادغب امدالف جا ادن ءوهو ىلعلار هأنب راج تع 1
 موضعب لاقو راخ ةثاسم# هنع عفدي نأدارأ نيللا بدك ىم | هناف للا دع ىنأ ىدي نيو

 ا :عتناك اهئااهن اينالعلا نهناكو ةيرذعلا نسنلخ تدب كفودطلا ف101اقن نا

 3 زءادن زناو ةءرافلا افلا ةءاهريغ نم تامدب ل ناكو ىرذسعلا ذدخالا سدي رن

 ةردعن ,ءالحر ناو مْ لا ىلادب زجيرخو امداخا ومدح أو الل أمدن ىقهتأرعا نءهتشا

 6 هناابمأ عاب رم أت تناكسف هتعواط تاب لزمو هن .. هوا وهثشل لاق
 نادم تسمأ اذا ىّت-اراهن نيا !برئةفال.ف اهاباةيل اسف تاك نأ وهلاحورت

 ندم مىلان أموتشب ناك حا قلطنإو هيلع تدعقف لولذا ميال زاك دباس ل لدحر

 لصف الفاموسأد كلذ ناكف ٍهااهج و ىف نالبقي مث اعلا ءلا[م.نانو كم5 ضرالا

 كلج ىرأ تلاقو هل ترظنف هإهأ نعاسه أسف هقيرط ىلع ةنهاكي ره ماشلا نماهورأ
 ثدشل انت دحناكدقف ثيلالفالي 00 ات ةءاحوالا "1 رب
 1000 ذعنم ءيرخو هتأرما لد لخدفالما هدأ أ يعن لهب الديزلتقاف

 تااقكءأ كتلك ةعرافلا نءأ اه هدا لاقف ه.ف تسد ىهاذاف هت ذباءامدش لدتد يح
 لدفناف أس رع تدهشالو اسعم كدب رت 2050 دورح ىب مو ىدع تدرخا

 ةقانالف رثالا فقاو لمت الديزاب تلاقف هوو فرمثلاتؤرع هتأراسلف هتارماىلا معا

 كلذل اق نملوأ ى يف لجالواذهىف ىلا

 1 *(ل < ىت- صدر ةلادشنم الو هءعصلا ىلع ن ماربالا) 1 ش

 ضو ىط>اب هل لبد هعونب و هلهأ هفنتك [ةافولا هي ةرمؤ اس ةئيطعلا لل لسه
 هاجر ١



. 

 * ليل

 كلذو ااكتلا ىورأ نببضا كلذ لاق نملّوأ لضفملا لافو لوفلا ادهاف لاف

 ند 4٠ ىف ادر_ف»ق .ف هر اسف ن نعداحمم امايأراسف ماشلا ىلا نعلا نمارحات جزخ هنا

 ناكر هي لزنف نادمهم+ ارياف مهنع لأمه هنمىرديالموق ىلاطةسىتحضرالا
 بضااامطقناموهوهتيوهع.دستنيةر_عاسل لاق. مممةأرعاناواغب رظاربرط ر

 كعالذ نع هولاسفءاملانوم هدام اعوأ اهثاعوأ !آ رءاشالانرجوزب الاواكوا تب ل-هأىلا

 ءايجان ما. سنا مثاوج زف هور احأ ىث-> مهب لزب لف هج وزئاو افا ءدشاهنم فرع لذ
 عمو ناطق ثا ىهو هنأرماوهوج رخاف بضلاباوريسطتف موملعةراغلااو دارأ برعلا
 ١ هلت ااةفا,ئادهص ام-منانأذ ظب نيعام_جهاماو هلل واموت رأس ةءامن مءاةساضلا

 هفامعتا .ةغافءاقسلاابملا عفدفنيعلا مب راقدقف لستغأ ى مها سل اذه ىلا عف ورا

 كءامال بضا|ا-4لاةف شطعلااه-هرداو ة ضاناهادجو فنيعلا دش غون

 لوقب ضل نافنيعلا لا.> رمت ةءالطتسامث تءقنأ كرحالو تقبأ
 بطعلا عراوق ىاوس ال 1 نا ّد)-طامهللات ظ

 « بضلا نا ويل كل وك فم كو

 بطلا قطنمسانلاربضو « افصلا ممتحتءالا فرع نأ
 بطقلاىلءمه مؤدب تراد « احرلاناناهموق ىن-جرخأ

 نت ءجاراقلطنافر_ءاذ كناف موقلا ىلا عج را تلاقو تحرف كلذ هّثأرما تءعمااق
 ىرعشاوءءم|بضلا م 4لاقؤ امنهذروا هل رفا هصفرإ ميلا وغلا رتالخر ال

 قدزرغ غلا اقم عضل ن نمر .!مويفراصو اضف هرعش مهد كنان قولتق مث

 وها ةراشعلا امنة ىهالو « اهءامقءثلض.ماثاذك تنكو
 « (افلت كضغبالو فلك ك مح نكيآل) +

 ارب دم 4. فنوكدتم ارناكجمءاخالاف نك الل اق هنأ* * مك | ضاعن ن نءىؤربو

 اًمانوه كد - بد> أ ثذحلا هنمو رابدالا ىف كتاف راك الا لفرق ى

 امامه دج نوي نأ ىدع اًمانوهكض. هن ضو ”اًمامون َكضغِب نوكي ن ايده

 بالون نيرغأ |لوق هنمو

 « امرصت نا كلوي سيلف « اديو رايح ٌكدبح بيحا
 امكحم ناتاواحتثااذا + اديوراضغ كضغ ضغاو

 تدب هنم بيرقو للان نءؤرمار طي! ذهل ا كرما مو هيلعدلا ىلصىننلالاقوب

 ئدع '



 ضد

1 * 

 قالا ورعؤو رو لاو س ءاادر رض دق لجز هنلا عفرذاامونوها ذي لء الادأ ىعرن 1ْ

 كماَءلاوديزلا مو ه ند ءىبمطالاقؤ ل-- راهنماندق كماتورءودب زديدبنعب و

 هدنعماقأو ىور ىيحاننلو اةدو ىعما 'اىب ل-رلا م اماقا ارقوامه لاكن ور علاقف

 كديزأو ىنعم ىلءارك ؟تصلو امهلك كل ىأ امه كمر والثممتاك ت.هذفامانأ

 ىكح عفر نه موق لاقز ا ار ةوامنرلك ثلعطا يندم هنن انغافا ملكى وز ندور

 لخ 00 || تحأانعأ ورع لاق كبد نيباس# ىنان لاق ل-رلانا
 اركىلد 2 ارءاموعمدب زاوامهالكف واطم ىأ ارع ئاودالك

 « (هردق فرءؤرما كلم نأ) +

 مولا بنك امىلا اب دك ةمصو ىف ءص ني تك !كلذ لاق نملّوأ نا لذا لاق
 حام :ضاهدلزو ررغاه-اكن نافاقملا حاكم اناو م>رلا ها صو هللا ىوقتب ىمصوأ

 0 الوتر علا نوصح | افاهومرك اف ليلا كملعو

 لبالان أولو ريغصلاىذغي وريبكلافتءائاملابو مدلاةوةرو ةعركسلا ناريف

 لالا مد ءاللقعلا مدع مد ءلاوهردق فرعُو ماكل نآو تنوط آ هللا تلك
 منقلان ىذرنعو هتيتعمتلاطرهدلا ىلع بتعنمو لج رفاأ نمري لج راو
 نءريسخ ةساعم ةسجاحلاو كلماةداعلاو ىوملاىأر اة ف آو هتسشدعمتراط

 ةقفدت كلغ ناك امو كفعض ىلع كانأ كل ناكاسخ لودا.ثدلاو. ىنذلاعمضعيلا
 هلت ءامرلا ل .ةهرباموهرب نمو بقع: هباعمأاو ءاودهل س 00 كوع ٠
 ةهدوملا ءاقد ريصلا ةمغمرو مال اريد محلا لقعلا ةماعد ةهاف_.لا عمذمادذلا نئاكلا

 زيبعلاوىفاوتلان م سوم هلا حاةفمرب رغد | 7 .-ددزب |. دكر ف د !الدع

 قط ما ىع نم نسج تعدل ىع ريا كناسارمدف هوأرصئ# * لكس ةكلملا تدق ْ

 فملأن ٠م 4 زار ثك ىلع معجم صنت ةلارع ا كريو تقلع اظفح مرسلا ٠

 رب مؤشقرخماو نع قذر نامرحلا ققسإ | ودق قول أس نم ىلقُث ةلدسملا

 الكم نونالئاو بج ءذهف هردقلادعن ناك أموفعلاري ةحاملا قفاوامءاذملا

 ش 0
 *(تء نأ لوحالو تءقبأ كءامالا«

 ترها كراع تناكو هتأرماه عمور فس ناك الجنا هِلَضَأ كنردالوىوربو

 اهدنمف نيناشطءايقفءاسلا تدفنأو اهاس لا وفك لف تاستغافزي ريس اماموتمناكو



 ء( 5“

 هزذانفكلا يطفو اهاتقل » ديشمر_# وذ نما ماقف

 هرسظان ضهختال ني عرشالو « هسنأفةي رز هللا هاقوالت
 هرخآىل ىزتف:وأ انلام ىلع « انئدبهللال_ءجن ىلاعت لاقف
 هرحاف كنيع امؤدم كتأر « ىننال ءفاهللانءعتلاف

 هرئافىمأر قوذسأ:ةيريضو « ىلب |ةملازبالرثاىل ىلا «

 5 ) رع وامهااك) 5

 ائساال--رناردنج ناكو ىدعملانارجن نب ورعكلذ لاق نملّوأ امهلك ىوربو

 تناكو قطاملاف عفو مالكلادب و: تناك ةأرعاىهو فودص بط هنأوادرام

 ةلأسلا ىف اهئاطخ تنعتت تناكو موثدرفاهثودطخ ريثكم وق اهانأ دقوريك لام اذ
 ىمنا الق هو 1»ب الد ىلع مالكي ىندمح و هنعهلأسأ ام لعب نمالا جزتأال لوقو

 كءنعامتلاقف اهنذالءق ساحالا بطاخامتأد ال ناكو ساد الا اق ماق نارجاولا

 ترو هتائفيق-أ لزنااترلاق ريمأ كيلع لهو تل اقىل نذؤد ىتخ لاق سولحلا نه
 تدرأامه4تلاق ساف.سا+١تلاقف هثاعوىفامدللكو هئاقس قحأءاملا
 كتءاحاخ تلاق ناعئورست لاقاهاعت مأاهرسست تلاق ة>احك 11و ةجاح لاق
 ام ىنريخ او تلاق رم اهديفد و ريسخأ اهب تنأو نيباه رمأو ن.هاهؤاضقلاق
 تأشنو اريغصتدلو رشانالاقتنأن م تااق تابت هش ناو تضرعدق لاق
 نو الططىلاقو اعماثد_- أ ١اش نم لاق كمت اق تلأق اريثك تدأرو اريتك ٠

 ىدعل شعت و ىد>هدلاوو ىفدلد ىذلا ىدلاو لاق كور أ نة تلاق اه> هيلعمسالا

 ريثكرشش نم لاق تنأ نمذ تلاقه:ددقك اهرثك اوه-:ةرو هضءد لاه كلامه تلاق
 لاق هسءاّوأ نع وأ كثر وام تلاق هدي همئقب هدعص ىل.أو هذلو فورعم هددع

 هديعلو كييعا هب رق عساشداب ىف عساو طاس ىلع لاق لزنت نافتلاق مذا ن سح

 تلاق مهدات دلوو مولع ىنجأو مهلا قنا نيذلا لاق كءدوق نذ تلاق بيرق
 تدل كناك تلاق اهريد م-.ضألو اهريغ باطأمل تن اكول لاق ةأرعاشلل لهف

 كيايسابقلعثأو كباو2ضرعثأملو ب اري أ ةج اح ىل نك.:لول لاق ةجاحكل

 هيلا تضوفر اهسفن هةك-ن او لاقيل كلذ نا ىلاةىد عملا عرقالا نينار كنا تااق

 ايغار وب أ هل٠ج كرد أ املأ اهوفمادرامأشنذ ارعماه«فامالغ هإ تدلواهنا مث اهرمأ

 ىكر ش



 ل ا ا
 كد 0 200 00

 : ء(م50)#+

 ىدارالاربنانب ريش لود همفو لامحلا ىلع نق
 مس ىف 4م هء-اذم طهرو ه4 هلالادابع دانا ن سو

 مهر ىلع عاذفلا نامز «. قيتعلابباهتالالو نو:
 ةدحاوةلءلىفالهك نونا مين مكلوف عاذفأ اهل لاقي ءادمهرس ىلع طاس هللا ناله

 برعلا ضءب لام موشو نامشلا ىوض

 تاما ةيلملا ةالوو ب الاعف مار اا مهرج تك

 تاب نم موب نك, ادامشو 5 دلوع نون اتا لاوعنغ

 «( كسأذرثأ اذهو كدواعافيك) «
 د |ىئاناكنيوخأ نا ةحلا نا سل ىلعبرعل اهنكحام ىلع لما امل هلا

 لاقؤدع لكن مان م4 4 .ةوبدص+دأو امرمثمبرقلاب ناكوا امهدالب تردحأف ا

 |يرتلصاو ىلبا هذ تعرف ْئلكاىداولا اذهتدثأىنأول نالفارخ "ل امهدحأ
 هتللهأالا ىداولا كلذ طمممالا د-أ نا ىرت ال اة. ا ك.لع فاخا ىفا ومال لا ةف

 هوخأ لاقف هتلتةف هتشونةمحلا نا مئانامز هلءاهءىعرو ىداولا ط.يذ ناعفالهللاو لاق
 ىداولا كلذ طمهذ ىتنا نءمث الوأ اهنلتقالو ةمحلا نيلط الفري ىنأ دعب: الا ىنام هللاو
 حلصلا فكل لذ كانأ تاق ىفاى متلي اة اهلتقيل ب2 باطو ا

 تناةلءافوألاق م .ةبامارانيد مون لك كل. طعأو هف 9 نوكأ :ىداولا ايبا ْ

 مون لكه يطع تاعجو اهرمذد ال قد اواااهاطءأو اف فاش لعفأ ىف لاق عن تلاق

 ىنعفذب ف كلاقفءاخأركذ هنا الاح سال |نتسحأ نوراسص ب كالا ةاراشد
 ' نايس وهب ترف الدق اهيل أ: سان ىلادعف نأ لت اقىلارطثأ ناو ٌسدعلا

 ا اف ه-.فترثأف اهر > قوق للاب سأفلاتءةؤور اتا ا.د دو انها ظ

 - | ناقد لماما مدنوامإ مث لخرلا فاذقن راثيدلا هنن تءاطق ل تعلا]
 دوعلاب ىف: الن ا!برض كسأت ةرثأ اذهو ءلدواعا فدك ت اقف هين ءلعاك امىلادو ذو

 نايبذ ىنب ةغبان لاق برعلا لائمأر يهاشمنءا ذهو
 هرهاسوهثلا نموكشت تدعصأامو « مئئمىتلا ىوذنم قلالفاو

 هرهاظوابغ لاما هرب تناكو +« اهفم 107 نمافصلا تاذتءقلاك ٠

 قاف. دسواروحود دمار و هلام هلارش نإ يل الا
 هرباب لواعملا ند :ةركحزم 5 اهبارغدص سأف ىلعتك ا
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 هام
 زي-غعوذنلا عوجلاعومبلا نوريسمت ةالاثلاتلاق ءامم اودشو هانثلا سءامو

 ىأف ناو ةعضاولاالةءفارلا هعداولا | واهال هعماجلا ن نوري هعنارات !(و عوذلا

 ْ تلاق للاءتلا الو لاظارم-غىذرلا ىلفحلا وهربت ن ها داسح | تلا لضفأ لاحرلا
 " مهريخةثلاثلاتلاق مدقاادحماو معلا بسملاوذ مركلاد.دلامهريمش ةيئاثلا
 ىقنانكأوةعبارات لاق ةرضلا د ةءالو ةرحاريغبألىذلا ىم درا ىولا نلا
 لهاهدمعو قا.لادنءملفلاو قال !ادنعقدصلاو قالععالا مركزك: ءنل ىأ

 نهاد»ا ناتاباو رلاضءد ىنو هع ارمأبق امو لك كلذد :ءءام سقلاتلاق قافراا

 دو*الال < و را راو 4 ادم راسل اردو راسالامظعو راسملامرك,ىبأ ن اتلاف

 دروأ اه: مداه وفنلازب زم رز دولا ع١ :م رطخملا يظعىذأ نا ةيناثلا تلاقف راكلا

 كنءنأ بلا ىورب ناوعالاريثك ناسالاقودصى أ نا ةئلاثلات ل اقف نهال

 لاؤسلالءاق لاونلاريثك لاقملا فينم لازنلا مركىأ ناةعبا رلاتلاق ناعطلا

 أذان ى 1 -او انلقام معلا ولن اقف لاف نوعا هاك ىلا نرفانت مث لاعفلا م 0

 ا ناس>الا ىلع ةدرام. نكنم:دعاو لكن ف تلات نه وقام ءاعندءامت ىلدءاو

 | هرياصلااولعب ىلع ةمقءملاءاسلاريتىلوق ندع*ا نكسلو ةدساحامتام- اوصل ةدهاح
 ١ "01 ا لاه وزان مف ةقلط ءاهاهأ ىلا عج نأ ة فاض ءارضلا لق
 ا رلاهلأساذا لشفلال.اقلا لطيلاداولا لاحرلارخو ةلماكتلا ة ترك كلتق
 هيضه أوي ًَ نكسة دعو لكاشلاةبغ لغنلاريسثك للعلا ل. .اقمافلأ

 «(ةقاعماهلح ريهاسش لك) 0

 ١ دعب تدملارعأ ىلو ناكوداب انبريهز نب ةلسنب مران هلوأ ىلك-لانناىلاق
 3 يرن الخ ةمأ همف لعجو موملا نيطا. لا قوس دنع ةكم لغسان احرمص يتبق مهرس

 1 ىلاعت هللا جاني هنا معزب وماقرب ناك وامس حرمملا ىف لعجو ةكمةرو ووحد .ه«اهمو

 الا( للوهو دسدلا ورع ريد رمل "الع ناكو ريخلا نمري , قطن نأكو

 | ن>ووخرلاةلصو ةمرعقأاو ةعيطقلاو ةع< اقوه 06 نو ةيطع ممر ة نم

 ١ ضرالاىف ن+نا اداةعرشأابو اءاوف رنخلاب نزيل مكب رمغز .همالكن مو ملكسلا
 | هن ةرضح | ليف ذادفلاوحا الدلاكلذكو تار م 0 اه ءامعدلا قناط مع
 ( دشرنم ناسلادع "حلاو تاملك مالكا .صواوم عام لاقفادااعسجةافولا
 . ظ ع - كفو نأ قاناشامل ران باهل نات لعزيز توغ ن» و هوعمس او

 ا ىذت

 ماو يساييلاا//|, , ب_للل

 بع لو



 همي
 هعصعبصْن ,رمأع ري ندعو يف هع رآلا نيسنملا مأ وبنك

 هعضيخلا تت ماخلا نو راضلاو « هعد_ءدملاة :ةحنا نومطملا

 هعي_سم اذالتانزواحك لا « هءس نمريثكل اري بهاوأت
 همس نا نعللا تنبأ الهم ي هعءم“أف اري. اذه نءربذت

 هعصأ اهو ىل_هث دب هنأذ “4 هط*م صرب نم ةنحسا نا فذ |

 يللا امد .تاط هاد يوي هعفلأ ىراوت ىت> اهلبخدي ١

 عبر ال لاقو ماعطلا ن ءهدب عفرو فذأر ثلا نامثلا مهمالف هعيض ىورب رو
 ىاعط ىلع ثمن دة ناسمنلا لاق دل ءافلاننابذكدقا تالا او اللاةتنأ كاذك ١

 لوةءو#قو ماقو عسب رلاس قو 3

 الوطالو ضر ءةم_فاهاتمام هي ةعسىلنانداكرتاحرنتا

 الروث“ شر نم هثدراونزاوام# مهره أ م ىبتءعجوأو

 الفون ناو اروام ىساطتلا عم »* اةكتمنامناب كضراب قربا

 نان |هراحاف بذاكمالغلا نأ لعتف ىتْستف نه ىلا عمت ب هس لف رأ حرت رئااللاقو

 ال طامالا كذع عدو ىلعرثكت #* الو تدش ثدح ىنع كرب درش

 ال_.ابال_هأاموول.:لارواحام « هل_ءاغتساءادب تءهردقف
 الءقاذاْئمنع كراذ_ةءااخ « ايذكناو اقحناكلذلبقدق ظ
 الام نب لءفطو ةنسالا بءالمر ةتارسلاب بج هازل ٠ ب هلوقز )

 فارشأ مهو كلامنبةيواعموكلامنبةديدعو كل امنيةسعيب رو ليفطلا نب رماعوأ ١

 مساىل_صالا وهو عسبب رلادادجأد حأ ل يومموةيفاقلالحالةعرأمولمف ير ماعىنبأ |

 نايداشانك رخاآىور ل-.ةوننءاو نوحرم.هللاسق» ايمورى«اطنلايدار أورئاط 1
 نامنلا

 * همم أ,مانق اف لكل« '

 ىدعسلاةمقلعتنيهافعأا كلذ لاق ءلّوأو هترنثءو هطهرب لجرلا ب 22 ىف برعأ» 0

 ا .!اهب نمذاوفارمف نئ دية هضورب ن دعت اننجرخاهموقن مووسلا ”فالوا ولاا 1

 ةل_.الاكاسأزام ن نأق نسل الق ةءصخت ةمش ءسعم ةضر و 4: :ك اسقاط لءاو رهازرديف ظ

 ءاسنلاىأ ناقف ثيدحلاف نضذائرضتاالواكر بيطأ ةضور ةضورلا هذه الو. *

 ءانغلا تاذ نهرين ىرنالا تااق دولولادودولا دو را نهادسحا تااقلضفأ 3



 ظ «( 5«

 ,ناقيرفلا ىلا ان فةامر موق مهو شرق ممةراسقلا تناكو لاق ةناكنب فائمد ع
 ١١م ثوهىذلا ل-علافمهوواسذاءالؤهموفصنأدق ل. قف نورخ الام هامار
 ؛هسفننمفصأ نم لاق ىل: لق سانلا ل دعا كريس أ الاراث" الا ضعد ىفو موتعا صو
 ' هللارك ذولا م ةاساوملاو كس فن نم سانلا فاصن اةئالث لاعالاٌدشأ اضرأ اضع: فو

 ظ لاح لك ىلءىلاسعت
 » (ايذكن اواقس ناكل لقد «

 هل ناكو ىسعلادابزننعسب را ىمغالارذ_:م1نيناسمثلا كلذ لا نم لأنا اولأق
 نيد.ءاوكلامنبلء سو صو>الا نيفوعو ةئسالا بءالمارماع ناو اعدنواقبدد

 ا مهلباىعارباديبل اوفلعتو نامثلا لءاومدق ىدسالاةرالقو ىرازغلااساعشو ةعببر
 ؟رأردغ مازن نسجأو مهمرك اف نو-وربو ناممنلا ىلا نو دغب اول ءجو انس مهثدحأ ناك:

 ا ا

 مهنمناسنا لكو مه احر ىلا اوةرصنا كلذ موقلا ععمالف هسيلع .ردقأم مق أرمد ركذو
 كلام, هأسدي اكلا نمممبامو هباعصأ ىأراملف ل اوساا دمءل حر رو هب ىلع ىل م
 هن منكىذلاءىفو ريو أ الب اكل حرسأ الو اعامم كل ظفحأ ال هللاو مهلا قف ءومكَف
 |كلاخاولاقف عيب لارج ىف ةعتب تناكو سدءيئب نهةأرعادممل مأ نال هذعاوقك اسغاو
 | ىلع ىن:وادخ دو لالا ىنمفكي نم كف لهدب/ د لاف انع هوجور ىصو كل ىلع انءل غد
 |ىدالا ةيالق مهلبا قاوفلقم اديأ ه.لاراقثيال هنءدال ىزعلاو تاللاوف عمم نامتلا

 ظ مومديأ نيب ةل ةملةلةءلا هك هىف كواينانا اولاقنو رسل اقريسخ كدنعوأد.ءالاولاةو

 لاقفاهتشاوانلاهة_ص ةيرتلا عدت ضرالاب ةةدالقاروالاةل ل5 ناصغالا ةق.قد
 اهعرؤو ل.ةضاهدوع اراحرستالو اراد لهؤئالو ارانىكذئالوتلا ةيرعلا هذه

 (ىلاوةلا اعدجوافاسعتف اعرفاهرمهقاو ىرملوةبلامش ليلقاهربخو لاك

 اعم4لاةفانبأرىرنذ عصااولاق سل ىف هرمأ نم هعدأو سعي ؟-فعددرأ سءاخأ
 هناا ىلع ءاجا؟ ماك ءافائث هرهأ سداف امتاندوةيأز زافمالغلا اذ-هاورطنا
 بكردقوأرثهوةهرف ؟.حاصووهفارهاسدوةب أر ناوهرطاخىف سدج#ن اى و

 عيبرلاو ىدغتي وهو ناسمثل | ىلء اراد ىت> مهعموهو موقلا يرذت عصأ ىتحالر
 لوقب أ ثناف هل ن ذأ مالاك-لا ىف ىل نذأتأ نعالا تديأ ذيبل ل اقف هعم لكاد

 هصرتم قاسفاق دو لك...« .هعدن مريت يكادإ# برأب
0. 



 ء(ملل* ا
 'رظصه_ع-كلذ ناكو ليلقاعمنتلاقف لفكلا عاام لاف كارداو قل تاذ ١ ١
 ه7 لههيلار طنا فءسلايف ينيلواناس4 لاق مث ىلوق ك:«دقال تر دق نل هللاواما لاقف 0

 لاقذ هلةءالود' ذاف هتلوانف ىدب | |

 ىنكموىى_مظمىعاست امو « قداسعلةالرذم مأىرأ
 ناوهو اةشىفالا شاع الق «ي هل .ا- مان ىواس ئرعاىأف

 ناوزنلاوريعلانبب لح دقو ه هعيطةساول مز_ارمأب مهأ
 ناثدحل ار رثسغي نمو كيلع -«ةزان 5 انائتخأتنكامف

 نائبسسأرب وا اهناك ارح نمرعدت توهدالذ

 نانذا هبل تناك نم تءعماو ب ائءانناك نهتومندقل ىرعأ ٠

 ةنعطلا عضوم قدمالا له“ «هينجن هةعطق تأت دقو*الم !اهنلاطاسإف د. ِء وألا 0

 ةرفشاو ذخاف ىلأة هو تذوق. اء قفشأو منش لا ةفأربت نا انو را ممطقول أل 1
 لاقو هسفنن مسد.و عضوملاكلذاو ءطقذ

 تبدصت نمدلا لك سن ذلاىلع * بوذت فوتحلا نا انتراحا

 تبدسع ماقأام ىرممل ميدقم ىتنناق ىننالأ نااناثواسا
 بركن وصلا ىادربصلان هاد مهراف_ثز-ك و ندا دوو اك

 كانه !عموربقو ةئيدملا نم نر ةي ل .جوهو بنس بنج لا نذ دف ثام مث ١

 « (اهامار نمت راقلا فدنأدق)

 موعاةجال ةراقا اوهماعاو ة هعرش نب نوهلااشبا شردلاو ل_ضعمهو هل..قةراقلا

 مفرعاش لاقف ةناكىن فمهق ةقرفب نا خادش ثاادارأ ال مهفافت |او
 ماظل لافحا ل ؛م لفخف #* ا الةراق انوعد

 امهد-أامقتلا نيا ر نأ نوب د نعل ا ىفمو.لا مهو ةبلهاجلاىف قدك اًةامر ىهو
 لاقف كةءمار تش ناو ةءان تش ناو هدراص تام ناىراةلا لاو 0

 لوق.أشنأو ىنتفصنأدقىراقلا لاقفةامار |1١ تريم ادورخ الإ

 اهاةلان:ةدئةاماذاانا + اهاماز نمةرانقل اف صنأ دق

 اداوخأ ىلءادالوأ درت

 نالاقروةاهعجو ةك الاةراقلا ل صأ د٠ .ءور أ لاق هذاؤ ذنب كشف مسا عزنا 1

 نب ركن مب و سرة نيب تناك روح فاهاما ر نمةراقلا فيا قيقاسغاو دفاو |



5 )* 

 3 :أ نبأ ءانهاب سابال لاق عطلا ىنار عا ناكو ةرممملاريمأ ىدعو ها سا« ىف

 ازءاتحوزثىفا لاف تلج عاسالا لاق ىت-ممهءاف لاق طثاحملا نيبو كنب لاق
 ْ هرمشل ام فوأ لاف م-مدب نماهج رخأ ال نااواهال تامرعشو لاق نم: .لاوءافرلاءل اق

 نه ىل-ءف لاق تاعفد_5 لل اقانندب ضق اف ىلاق هللا طف ىف لاقجج ور | ديرأ انأو لاق
 كةلاخ تدعأ نماةداهمشب ىلاق نه ةداهعشا لاق تع ىتن أ نا ىلبع لاق تاك

 * ( ىلغيو جرع.هللا لمس ف ) «

 ارأالق همرك ان ىرس كى عدفودق ناكو ىلدهلا فط اع نب مادا كلذ لاق نملوأ

 ا ىذلا اًد_هام اولاق هموق ىلا ل_صو اساف همكارم نم جبرمسم لل غب ىلع هإ-> فارسمنالا

 لو ةبأثناف هءاذستأ

 ماها كلما ةلوج بقا « حارمىذ لغرب تن

 ماسعللاوذ حدقملا لاحاك « احرسه.اعتلجذا لو
 مازسحنا قرع هسمامازأ د4 ىرح ل ْةفالا دادزبامو

 مار كحل ةموملانمدونأ 5 ناامو هنمهمأ تسداو

 ىاودر بد اذدوبأ ناكو « نوفسص ة-دسفممأ هأ

 رأوه هرب كلذ نم ض رقهفسارشأمب رسك ة#عره#رذ للا هضاي رهضو رب نأكو

 «ضره نم ماد_ةملائربو لغبلا قفنف فاعن لو ىحماة«ةمأورو كسا هءلع مف لغملاب
 | نيداك رلاعقواوسمو اهبكرالت قول_ءهل ةقان ىلع يرسل ل-جو دم_صلا ىلا! ترف

 مادةملا اقف حيرسسلا عطقتو املعردقب مف ص رالاقهب نراطو نير ددق هيتوه

 و ا ىل_غ و جرسدللا لدسىف انحرس ىدوأو ل-غملا فن

 نامزلاه.ىدونو
 * (ناوزتلاوريعلا نيب ليجدق ) «

 دسأ ىننورعنب رذصازغباعثلاق ءاسناوأ ور_عنب رص كلذ لاق نهلَوأ
 | رونوأ نعطخ لثالاتاذياوةتلافاوكرف خي رصلام_هءافن مهاب امستك انةع رش نيا
 ا الو>- صرف اونتمى وح و هناكم ص« ملف ل.ل اتافاو همنج قةنعطارذك ىدسالا

 ت.دالو يس ريف جال تلاقف كل عي فدكى «هنأرعال لوةثذأ رم معمق هل-هأ هله ىو

 قو« ىدا.علالرذ<مأ ىرأ .« رذدلاقف نيرمالاه-:هانيقلد_ةل ىف

 تناكو ةعاق ىقو لجر اهبراومرك ناكوهت ارم!هتلمىت> انامز ضرد ىرخأ ةياور
 تاذ
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 هاذاالفرسأ:_ساثدمخ اي لوق. وهز وأي لجرلا لع مئالثم هلو: سد1ةرقمتنأو
 الم متءهذف ىلعالا تنأواطرضأ لاقتف اهنم طرمض ه2 مل رلا م خفددب كَ م جن جرخأا

 افتر ةفال--رانأل اف تنأن هّلءاس هللاقمم ا .ايقدتك دقو

 لئمهتصقالحرادجو ي- اتلطناف ىدقاطنانلاق ىن+ةساىت->عجراالف نجرتخال |

 نم 1 المدق مناذان ٍءأارىذلادارع فوج فو اونأ ىت أع .اوم .هططاوأ[م مق |

 ى>اس رةانوكك ءلسام4لاقذ ى لا مهقفلمق امض عناودرط.ةاو ريغ نأ وب اهفهترتك |

 اراك اوكي ل| تعج رام رقااك نا مهم أمه بيرق أ ىحلا لء كال ا راك
 يد - مهطقستي لزب 4 ءاعرلا أ يح قاطنافارغأ فاك لهب* أ وقال د تاقاد. علا ١

 ىلباول اق ك.: :غأالأ كل ءاسلالاةفا اركرديلاوماط نا 35 عل ميهناذ ذا ىلا ناكمبوو ريس! ْ

 هنوص ىلءأب نتف

1 
| 

 داوذا نيب مآو دس..عالا م ىداولا“ جال الأ ىحاصان

 ىداغا حي رلانافناودغت مأ « مهافَع ثيرال ءاذ ىفارظنتأ ظ
 حيرصلا غل .مواهباو.هذف لالا اودرط أف هأمت :أ كلذ اعمالك اهأم او قافولا مآولا ظ

 موعماعاوضم ىتح ف 4 | ظ

 «(م-21نف» هناب ف * ظ

 فاعلا اهمءلتحعاف ةرقتطقتلا بنرالانا اولاقم حاملا نسلأ نعبرعلا تعزاماذه ْ:
 توءداع.م”لاقف لس اغا ينرالا تلاق بضل ىلا نامدةاةلطناواهاكاف
 محلا قؤ, هتيبىفلاقانبلا جيرخاف تلاقاةهكخالداعىلاف كيلا مصتخقأ كانثأ تلاق

 ريا ىتن هسفنل لاق بلعتلا اهسات هاف تلاقا,ماكف ةواح ل اقرت تداح واتلاقأ ظ
 لاقان دب ضفاف تلاقرصت 2: لاا نأ كة لاق هّتمطاذ تاق

 دلاخنأ ىكحاماذ هدم ثءاامو (تالق) الاثءأاولكهلاوقأ ثد هذذ تدضفقدف

 نورعن م كاذلع هلم لد قارعلا فارطأ ىلا زان ا نم جوت ايادنلولا نما ظ
 ىأ ٠ نط نملاق 250 لاغارتمللا كرثأ ىدقأ نأ دلاخ هل لاف دلت

 نم ىلاق تاءقأ نأ ن ف لاقىلام .”ىلاق تنأمب 3 لاق ضرالا ىلع لاق تنأ مالعلاق

 لاق تاو لاقدحاور رنا لاغتنأ مال كلي ثأر قاخ

 هيفسلا هامش لاق نوصل اه ملابا خلاق لاق م سمأتنأ ا

 ةرتصم لا ىذاق ةيواعمنب سابا ءاطرا نب ىد_ءنأ اذه ل'موهانيف م اح ىح 1

 ظ



00 
 تديلااذهىتآى ؟-اذكو واذكن اكءاوز وك“ هرادصال لاق ىم» هأدقو مظع توءبلا نم

 تدملااذاف ل. ءالا هءأ ع نحو 4. لا قاطناف لعفا هولا ةذم أمطا م "وأ اريدث بدصأ ىلعلذ

 لد دىسح كيلسللا اف تدما|ءان هب هنأرعاو مشلااذاو ىئامدلا مور نيدي رب تدب

 اقو بضغويشلاهآرالف للاى هل ,انوهش سلا نما حارأ نأ ثم ءأ, لف ءرخؤ م نم تدبلا
 ةيشاعلا نادي زم لاقف ءاشعل |تبأ اهنا لانا نم ةءاس ارشد تنك اله

 ةعينواه-ئارم ىلا تعج ر ةأاههد وق ىهنوب , مشل ضفن مث ال_ةءاهاسر اه هب الا ممم

 ْ 0 اب يما هدم مشا ادءقوارمف تعئرف ةضور ىفدال تلام تح عشا

 ْ ف.لاهنارو نمهيرضارتغموآرالف قلطناءار ىت> كءلس لا هعبتو درمأ | ن نم هنو ف

 كلذ فك ءاسلاةف هعماعو دراماف لالا

 اق سلا اهطسو ىل:و توصا » اهرفد ناطب حورة.شاعو

 ف.تلان برمضان ىأ

 0 0 د#* ومكتب نودبح اءناك

 اوف كلير فرم 0-7 ٠ ا ا

 مس وأ اذه لءقأ اهتلج نم اولعيقريطلا اورج ربل ىأ

 اوفح وأواواهأ اًزمثن اولءاماذا 5 ىسدكو نو“ :ظلا نونظاواو

 ريسلا نهب رضوهو ف.-ولا ىلءاهولج ىأ
 فرعأ هنذملا بايسالث دكو 5 هلق تكاعصت ىت> اهمانامو

 ريصأ ىأ

 ظ فدساو لالظ ىناشد توئاذا د قرض ف.صلانعو اأو و

 لدوه عاحاذاف نبال ةرثكلدحاعوحداك الف.صلاب نالءاتشا !نودفءصلاصدخ

 ظ يع ةملظلا ىهو ةفدسلا ىف لخداف رودأ دي رب فدسا هلوقواثدش كل ءال ناكهنا ىلع

 هءلدر ىلع جرش ىثهدنع قس ملى حرت ذا ناكمنال اقيعوماةذشن مىرصت ملظ

 ىلا. 1 نم هلل قىدفما اذا م و هلد انيهذيف 4ء ءاعرك نم ضءد نههرع بددد ناءاحر

 ١ ا لا يور شف ةرناوهولا كلا رك مدر ايءاندلا

 ل بر هرلع مذا مانو هانيبف
 هسار كاس عفرفرم. تساهل لاف

 'لدوطلد ءالالاقو

 تاو



 . هايال» |

 وهاذافرامنأو حارماممللاقي سدق نه تطبب رك ههوق ىلااعجار فرصتاو ىمتللا|
 لاقني_د!ةأرعا ةرذفصانأت 0 نما اقف عيد نينع_هادسش 3: ةأرع

 استماعا .لولامأ هلة« ل تقي كال هام تردكت اقف هتانقانأ ١
 لاهو مهععتا ثيح فةوق مه.اج ثمسهرمأ حلصاف همو5ىلافرصتاف

 نرتب ثىلأ + سومهدرو معيض ند 5و

 نوكس هلة نا ا يضاف #4 بضع هقرفم صاب تولع

 نيداهت خامل هراه دعا هءلعافو هس رع تدداو

 نو.ءلاهعقوم تصخ# اذا د هيردزتال سراف نهكو *

 نونظ امهلعو رامغاو « حار لئاستذاةر_كصك
 نيةيلاربسلا ةئمهج دنعو + بكر لكل نيد>- نءعلثاست

 ني.ةسملا نايملا حاصل « .ىدتءف هثعالث اسك نذ
 اونوومل ىلاعملا | ءاطاذا «ي ءككولم مهو ىرمش»م هند مه ظ
 هيقو لودقم لجر ريو د :ءناكوءافلاب ةث فج وهيفاز مالا تاو وا اللا ظ

 رعاش دلال وق

 نقم || ري |ةئم مدل ن2ءو 4# بكرلكا أن علا 0

 قدره ةلمهلا*اارقن :ةحوه مهضعب للاقو لمت ةلاريسخم هريدخاو ة:.ةحاولا ف ىلاق

 هق.ة> ئذلا ةقرعم

 «(ةيب الا عمت ةيشاعلا)«

 لاقو نشعسم ىأ ناشع جرو تبدتت يدم تودغو تيشرت عنف نولا

 ىثعي مبهفل اور / اوألاق تثءناذا ىدع ىذعل ١ لد : الا تد دعو ل -جرااوذءتعإ كلاب

 هءعاوةكلسلانيكءاسلا جرش لضفملا لاق ةلظأ| تقوى دعب لوقب هئاشدن ءمظأ ذا
 ءادوس ةمأ همأ تناكو مه همت رعاك :|ناكو يع نيذا :هدب ز_ننورسع نبت راما

 هي قاحتالو) جر ىلءمهادعأو ضرالاب سانلا ل دا ناكو بئاقلاكءل عدي ناكو
 تنكلاغ. عض ات كرا فا تشان تى فانا تةشاماو مكنامهالالوةدناكو لا

 ىأ 1 هالف ةسملااماف هلا نم كلي زوعأ ىلا مولاة مآ تن 50 رع 227 اواد.ع

 ناس نب ىلعر 5 هنأ كعأ ن نم سان ىف ريغ ؛ نأدي رب حرخ هنأ اوعر ادسأ تاهأال

 در_ةنادق ثدبب وهاذافرطمو تايضايفة. .تّشع ف نو“ .صذع سانلاو عسب رف

 َق سس نار
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 دلاخلاقفهالا ىلءاو عمت سانا اكو ربكسف ورم أفرد لاو أر ث سا لارا

 ىوشملا رتئار-ةنءزون م ىدنمان أ مقار رددلل

 ىرب سأ هلق ن هاهراسأم 5 ىرشسمما هراناذااسحب

 ىركلات نايك *عم مع ىلإ - فهو *» كيتا اووخلا مص عاب ىلادنع

 ةحارلاهاحر ةقشملا لحن لح رآآ برم 3

 «(نيقع لاري هم 4+ كنع] م

 | جرت ب الكنب واعمنيورع نيزي_هح ناهي ادن ”ناكى 4 !!ننماشه لاق

 | هموقىف ثدح أدق سذخالان اكو بعكس ,سفخالا هل لاب لود نمل جر هعمو

 سنخالا هل اقف كمأ كتلك تن نم هل لاق نيسصلا هيقافاب ارراه جب رقم اند

 زا سمك نب سن الاانأ سدخالا لاق ىم_>لوقلا اذ 1 ا ا ندى

 نبني_صخحلاانأ ن مهل !هإ لاقف نانسلاا هب كءاق تدفن الاو تنأن م ىنرب او

 ا سذحالا هلا ةؤف ىلافطغلا عسب ,.ههننني-هحاوه ل :لاةو ىنالكحلا ورع

 ١ لاقف كلذل تح رخان اوسنخالا لاق نام فلا هل ج راسا ت+رخ ل اقدم رتىذلا

 ١ قريشعوأ كل_هروس شع ن نءادس>أ قت ءانالنأد قايم نادل هنيسلا١

 | مايل فال_-راتقاف ه.حاصرت كتافامهالكو كلذ ىلءادق|ءّمف مج ول ءلسالا

 ٠ مدنالاق فم ىلع اكنادأو ىنماة ذأ ام ض» ىلعادرتن اكل ل-هام 1لاقف

 ظ مضومىف ىف تو هور“ كن لولا | ضعءب دنع نم ه مدل لق مذ * نمل->-راذ_هلاقف

 ظ ماعط همادقو ردع“ زال ادحوفىب مدلْلا الو هلام ضعت هن اعاذرفا دكواذكا

 ١ هيحاسم لق لزني نأ دحاو لكمرك-ف ماعطل | «رمل ع ضر ءوامهامحو هاء. تارمثو
 | ع.جرف هنأ ضبا بهذ سدخالا نامت ىحخللا عمايرعشو الك افاعمج الزنف هي كت ةيف

 ْ ناي ةيساص فيمن نال فس و سنخالاو هوو! لاف هدف ط دغش ىحذأ هللا

 ةن.وجاخأاب دعق الا ةف هيارعشو هماعط: هر ةدقل جرب تكستن كيو كح الي
 اناا ردا هن .وجاخأ ان لاق نيصحلا ناهئاث ددو هعاساب رشف: بوش هرمشو اذهاذ

 ظ داق نو نأن 6-0000 تكشف لك او برمثم .واذه توما لاق اعئصامو

 | هذ_هلوقتاملاق كاذامو لاق رحاز ةريتطا تأ هدم .«جاخأ اب لاق هيداربام ىمنأ

 ١ ءاععلاىلا هسأر عفرو لواطتوهذىهلاقاها رث نيأو ىن و4 لاقرمءاكسلا با اقعلا

 ييسر وسو ركنا رحازلاانأ اقف هرذت ىف ف بلاةردان توا عضوف

 ىحدللا
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 دءارعىذق:|اناقرهدلامماءابدعلو ديلا ذهنامقللاقفاذ_هرعالا كرعنم
 تامو تامو طةسف مطتس لف ضونءا ىهذف دل ضوماها دانفاعقاونامقلهآر

 دما ىلع دنأى أو 5 ل ىلعدبالا لاط ل.قف ل-* !|هب برضو هعمناوقل 1

 +« (قان داو ا نظأ)« ظ

 ىل- ريوهاذاف راظنف ههعوءاقأت هت لبو قة سا وهانسالح رن اهث دس نم نأك اولا ظ

 هتأرماهنأر اق ىأرامف كشدالاعرسمل او اصعلاذ_ افاهامق ب : هنأرها قناعم

 جرخوا يشر لذالاع# و م رطذ :.عاتملاو ةفااخما نيب ثدلا ةفلاخ ف بزل تاعج

 0 هسا دق ان أهم رتاهئاكتأر ا|تلاقف هرمدا بذاك ذا ةدشرب لف ضرالا رافق

 الف ه-تءامن 00000 2 رانالفانأ ب ءكاهداماثدش هرهأ ند
 د5 ىلأف مو“ رواد دال :كا نا كلل ل -:نالفانأاب تلاقى :اادرول اق ناك ظ

 تالا ندع هنهت تاءو سن ”تقلطناف لزنملا ىف ماقاف تش نا من لاق ل .اعتةفشا

 قاهداموت لاق كاهدامو ثالامكلل» ولاقذ ه: هذق هسأراوم قافث ىتدت فا متاصع |١

 تناعامو ةأرماىدنم تناكأم هللاوال لاقفاوقناعت كعمتناكوتلاة أرانب ىتسافاد ٠
 نالاةترثكا الف اهفلاتفءاملا ىلءانأو ىن.عباوملا ترق انأ ىلب تلاقذأرمامودلا ظ

 ىورو ورعوباهلاق ىهاودلا ال امن رز نانهاباذلل هّم«ام نافةفداص فوك
 نشل أو هد .لاةق انعلاو قان «لا لاقو نمعلا فب فانعوريغ

 داؤفلارك ىنتءافلا..غ 4 دا«_سنهةق انعلابكأل ىرمس

 ق اسنع قائءىفذاهنمترقلماوقهنمو ضرالا قانء نم لاف ارمالاو هلل ناراع:سمامهو
 ضررا داوسلاامهقراف. الو نادو سمامنال

 ءادوس با 8 95 (ى ربل م وقلادمص اصلا دنع)

 8 قامت لا وذررك واهلا ثعباساد .اولانيدلاخ كلذ لاق نملوأ نا )_ضفا ا لاق

 اّمكل دق اطلا عفاردللا ةفوو اقل اةلواسد ازا قار ءلاىلام» نأ ةماسعأ ارودوا ومد
 ىرت_ءافءاملان مره ناالا اوماءردق: كنظاالو ةدراولا لب الل سن ىه هةءلهاجما ف

 .ةزافالا كلسمم اههاوذأ مكواومتك ممتيور ٌق>ءانمااهاةسمئاه ثطعف ف ةراش ةثام

 نوطد ىفام مهذب نا ىذثو ل_.لاو سانلا ىلع سطعلا ف اخو نامو ىذماذا ىدح

 ناك الع ىضمو ل.ماو سانا ىفسف ١اس ا نمانوطن ىفام ب رخت“او لءالار كت لدالا

 كال_او هفالاواهوةءأر نانا .ظءاردس نورت لهاورظن |عفارىلاق ةعبارلا هلءالا ىف
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 ١ انيطل_تثدأو اشبع ج رخأ لاق لمغلا عصفتو لكأتو زري#:م تاق رك ذتام لاق كم
 تنك اءاكو ىنومف هفام ىرددال هنيعب هفتح لاح م"الاو نمو جأواو دع تةأو
 لاقأر نأ مالغاب تاقذد :ربحار مم نم هل ةم.نغىس ةرممكلا لهأ نم مال-خبانأ اذافاسٌعان
 اذه ىناك كانأ اذاربعكلا ىلاد_:هنبا ورم نممهالا كعساي هيفاذاف أر قا تاق من

 لاض» طق لكونفأ كاذك م. رفاكس:- نم ىن-كاباوت.قلا
 لود--لكىفرا.:لا هب لود #1 اهداد_هئتدأراسا اهل تددر

 ىوقرادر_ةعىفكلذ ل_هءبتكل ناك ام. للك لافاولثمهللاو كعم ةفرطاب تاقو
 اهررغب واوثمح ىف هسفنب يس نأ برمض, امج هئفدو هياجرو هيدي عطقفريعك.للا قف

 ردنلا حر فذ أري ناكو رميثأ ةعيسر_عرعدق ناكوداعنينام-ةأروفرخ آن وذ
 لقأوأ ةذسةثام»* خ رفلا شيعيف هل صأقوهىذلال ب4 ىفةيوج ىف هلءدعف

 كلذ هعضرفهذخأ عداسلاالا اهاكت كله ىت- هناكمرش ادعت اماداغرتك < اوأ

 ' ددأ ىلع ديالا لاط اولاةذ لما هي برعلا تنرمذف ارعاسفوطأ ناكود.لءاع#و عضوملا

 . ىثءالالاق

 رهأاىؤنامقل ترذاناهقلو + هساكرالق تءلأىذلاتنأو
 رسنىلا تواترت ىذمام اذا م. رسنأ ةعمسراتنا كنفنل
 رهدلا ىلع سوفنلا .: لهودوأ و هروسنن الاخ ىت-> رمت

 ىنخأ ىذلا ارماعىنحأ«ةغبانلا لاق ةنسةثام هنو فالآ ةثالئاو عز نامقل شاعف

 ديبللافو» ديل ىلع
 لةهمريغناكو نوالاسر * هيرجح كرراود.ل ىرح دقأو

 لزعءالاربةفااكمداوقلاعفر « ترباطتروسنلا ديلىأرامل
 ىلتأبالنانامقلىريدقلو + هضهوج رينامقل هت نم

 هناكسوز نب ماس نب مرا نب صوعنيداع نب ن4 نبايداعنينامقلو ةةديبع أ لاق
 نفره*تارعب عسءاةبنبب رعت نامقلن ا مءزتمرعلاو لحر ىع#|اداعواداعل هج

 هدعب فارس كال هاملكرمسف | ةممسءاش. نيد ورطقلا ارمسعال رعو ل_.-ىفرفع تانأ

 قيام معا هلأ نبا لاق عباسا اررغ قس ملا طظرو فلاراتخاو راسدالارةدت-انرسن

 نع 2

١ 

/ ١ 

0 ١ 
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 كه ة-جرلا هكر دتو هذي ن1 فاخ ناكأو هقدصدقو ه.لءّلو ذضاأه ورعلاقف :

 افرصنت نااكرسوئكلهأ ىلا اقةئثادق حلعا يلاةف ةفرطو سال ادم رييثكريغ ١
 امهلبّتكدةهناامهريعغأو امامي نأر عش ىلع هلءاع برك احلا اه تتكف مالا
 ةرهحن ارينبارخ نسأ دق ساما ناكر اهر قم اثيش ا ههنه داو لكىطعاو فور هوءام#
 ناكناو هلانيضم ريغامومق ناك نافاذاب .ث ىنكال لد سا لا لاةذ نو علب نا هاَغ ىلع

 ه.فاذأت هم ءلءءأر _ةف ناساغلا ضدي هياكل 1 ىطمءافه_ءاعدف اال هأم.قت رمش

 ها دىدعو 4 ةرام أف كراك اأو ىيبويأ فر ردم قه ولاقت انني

 كلذىف سلتا لاقو ماسلا ةنفح ىنب كواع قم تح - سلتملا ىذموللاق

 سفنالا كاذب مود دصت وأين 5 4 نععا ارعشلا غا.هنم

 سلما هناءح نام ايو 7 امهم مةفرعصلا قاع ىذلا ىدوا

 سءرسءمماذملا هر ءأة-و < هرو كس تدذو ه داموا

 د سامأ مدأ 10 د اه رحاوملا عط ةناريسع

 سرقتلاءا.لانم كياءىبئثك م« هنا كل اناال ةفيصلا ىناأ
 4 ى:دحلافى :ةالا دي وارد 0 هل مقذ لماعا ىلا همام ة ةفر ا ىذهو

 دسعلانةف نول مدع رب رن جسما دمءهعساو سلما ىنادح لاق ئذءالا

 هنلا ارا هيدي ناب هم .ثمىف لفلم ءق اهتامام د امالؤهق طن اكو دن ئاورك ىلع

 هاه نرعلا تاكو كد عالو مستيال درع ناو هن 20000 ةراظإ

 هلي كش همم .ه هراهم برعلا تناكو هنس نيو أثال# كامو هك م:ّدش] ةراخحما 2

 تقاو ل- ع ىنب نم ةلس نبل د :بن.كالام هعماو ىل_هلا باهذلا هل لوقي ىذلاوهو
 هلوقل ت ءاهذلاب

 باهذ تاهذلاالو مأىذب 5 ارقا اردنواءذا. نهري سسامو

 ريرغربد_سلاب شدعلءقناو 1 ريد |١ قأ, نابلقلا أ
 رود و ىدت«بدنه نياورعو 5 ةيفحند سأو ىجلناو قلاب

 تاقامعم كيلا هترظن ن هك.لع فاخأ ىفاةفر امانانق نيب ةفرطل تاقف ساما لاق

 ةفزاطلو انا ىل ندعو نمر لا ىلع هل» امناكورممكملاىلان :ك-ذ ىلاق لاك ىلاق هيدخال

 هعمو زريتيىراس نع مشن انأ اذا فوم | ع نم باكر لا ىذا طب .هاذإ ىتباندر هناك

 السقءلقأو فغضأو قب | ايش تبأر ن اهللان تاقف لمسقلا عصقي واهلك أدر .ك 2
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 ' ىا.- اذه ناك امتاافرك تالا عاهاتأ الف اهقيد دن ه)تااق ف. كو تءنض

 تءجرذاوتايح فاو ف: تع راك اهوججراللاقفاويف مسا نال ةفالثماهتاسرأف

 هرك ذز::فرف.لاقف ىلهأنبو ىناب قرف دا- ةؤ ىلكا نمد و ضني ك-ا ملل اة

 ردوا قرف أمه. ناو

 سال |ةقب تت

 سوأق» اخأ عرب ن اكس هلا فرن نزلا ورع نااوشي د-نمناكل ضفملا لاق

 سالما« .ءلع مدةفددعب كالعازارملا لك [ىدن :ك-ااور_عن.ثراحما تنب دنا هدو

 ظ ناكوومللا هب اياش سو اق ناكو هموزلب |مهرعأو سور اقةياسدع ىف امول«فلةفر طو

 ابغا دقو هم .ءاعجر ى- ناضكري هعفامهودب هد : و ضكرف د.ءلاق اموت نم

 امون رسوباق ناكو ىثعلا ىلا هقدا - ناني نافقمف لارمشلا د غل نه سورأق نوكسف

 لاقو ةفرط رضضف هءلاالصر لو هلكراونلا هيابب|ةقونأ بارع هلا ىلع

 » روقان لوغ اثوغر « ورعشللا١ ناكمانل تيلف
 روردةنكحرم اهتريضو « اهامداق ل.سأ تارمزلا نم
 رواتاخ سشاكسلا اهولعثو # امو ناليرالل اكرادد

 ريسثك لوز هكلم طلغا « دنهنناسواقنا هك ارم
 نردد ادت -2كاذك ب قر قر دل نمت

 ١ ريطنالو تاسنانلا ط7 « موو ناو ركالو مانا
 روقصل ابدل أب نهدراطد * ءوسمودف ن-همونامأف 2

 ريس الو قيعساا افووو م ان .تكصر لظنف انمونامأو

 ظ انداناث» .ه«ناكو ده نءاور_ع ىلءاسعركناكو وور عد .عهع نبال اودع ةفرط ْناكم

 ظ نيح كل اآرذف :رط كنج نا ن اكد ةا د: :هنباورع لاقدر تالف ماسجلاورج مه ملخدو

 لاقف ورغد ءعاوق ةدرط ناكو لاقام لاق

 0 هلنأو 5 ىدغهل نأريدغ هقريخالو

 امله ةرارمس ن ماسد سع ن اة 5 هلو- ن كعب 00 ياك >5

 امروهأ دج ضأ مج لحال ن ه + ةيرمشو ىشعلا نان »

 ام ىاقل كرتأه-طعأ ناف هنأ ضخارمغ ىت>ءنرشو
 #0 ورع كلما ناكمانل تءلق * هدنأو لاقاملاة هنا ورعد. علا كلذ الامال

 لاق
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 كنءلفاغب هيءذه تاءف نهامواراعتوءئالوارا تكردأ ام هللاو ىداهافاسأو ىد#/

 لءتهزف :زوع ناكم ى ىتفالأ تااقرانلاىلاترظنالفاهقارحابرم أف د غ مولا عمو
 ترقلا مئالثمتبهذف امج نايتفلات .راص تاره تأ اةفدح أ اهدقب ةةعاس تدك م

 بك ار ل.ةأراهلارنآى ناك اذاث-دحا ىلعردقبال ههونةماع ورع تنل رانلاف
 نم مو را لاا هورسع هل لاقف هيلا حانأ ىّئسح هتلحارهب عضوتاراس# ىل 0

 اماعط هةلذ ظذ مان أ نم تءوطداق تن و ناخدلا عطس اقا.لاكيءاحا ذل اقم اردلا ظ

 موضع لا ةفرأس: :!!ىف لاف هبرمأو ال_ثتبهمفمجاربلادفاو شلات اور لاق ١

 ربرح لود كلذفؤو نأ“ .دصلاوءاسلا قوحااسعاو هريغ مع ق:ن :رمياصا هناا :ةأد ام ظ

 ح حاربلا قشاراع كلرداو مزخدناكورع ما :او

 رعاشلا لاقل رلاامه ىنلا1ماعطلا بح مةوذبتريعكاذإو ٠

 دار يكن شع نا كريمف م5 نم تدم تاماماذا

 داحلاىف ففللا ئثلاوا « رعوا م-هبوا زي

 داعن بنا هي سار لك ال » الو> قاف "الاقل هارت

 « ( نهارشن هارؤصا# ظ

 نام-ةل ندز ىف تناك ةأرعا كلذ لاق ن هلأ د اهارم ىورب واهار شا هارغ-ص ىوربو
 ىأرذ ة مم نامل لزنف ىلا هل لاقي لل_ءادثو ىو عاام لاةيجو زاسف ناكوذاعنبا 'ء

 ال_- ىأ ارث اهعيتف اهرمان نأ مقل تانرأف ىماتومب ن متل امو تاذةأر 115 1

 اذاتواتأىفال- حرا ت -!اقنأ رخانامت اههتحاحأم ا .ج ا.-ضمهواف ضرع 1

 نامقل ع عمال هلهأا 7 ”رسدال ناكم ىلا بهذا مث ىترعافالمل ىتتثاف ى جرؤىنود:سا

 تلاقامتاءفوا مناكم ىلا ةأر ملا تعجر مالم تهذف ىلا نمىمسمتا لولا كلذ ٠

 ىهاننمف ةهرب دهب ىلا ىلا تاو ة مث رخآ ناك ىلاامايأ امم قاطناو ل_برلااهجرتشاف
 ىط_دولات اغذ هلاو ىأ تلاقف ركل لي رافتف اهتانبا هبت رع مال ءأق مونتاد 'ء

 فرغ هلام تاق 4 رمان جكس الالو مانايكسلاذااماستب ذك ل ارم تلا شاو تل
 نهاريش نهارص كلذ ثأر نيح مالا تلاقف تترصواسوب تةلعثواهاي < نافرعثاما
 "نر راين ناغت لا ةضقلاارافر ةأهوف رعفاوعقجا سانلا نامت الثمتءهدف

 هسفن عي نحقم هلارب اها ءوحد:ءلاةفاهفر ءّدأ رااىلاناهقلر اهنالف اتش ضقا ظ

 فيك اهتسهقاولع صقفأر 1| ىلو ل.ةاو فرعأس« جوزلاز امةلربم افارتمنياعامو
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  |قدصلاىالثم يرض ثيد-كىلا ىفو ثيدحما هتقد_صرلا#ي و لءالا نمىئلفلا اركملا
 . [لاقفركلارفن مث لزا هيساص اقف هنساملاقف رك ىفال-ج رمواسالسر نا هل ماو
 ىرتثلا مسام لبالان هراغملا ام نكس لفل ليهو عدم عدس هه. اص هل

 ناةيدازو#و نش ىنةرع ىن#عم ىلع نس ب صتو» ؛ نس ىنق د مزاقةماكلاْذَه

 نسأل قدصلا لعج عفرلاب نس ىن دص ىو ريو فاضملا فذ مث نسربخ ىنةد صدارأ

 نادل ل٠ ةذىلأ هنا هن ه ىلاس»" هللا ىذر ىلع نع ىو رب ل“ ا امل_هو دمع وب أ لاقاعسوت

 :؛ستاغل.لاقفت هانأم كلذركت اننالفونن تاغ فاواتتقا نال ال -93 يا

 0 از دووص ايلا ركب نس ىنةد#ص ىلءلاقف ىرخالا ه٠ ءقةلل نالق

 ملو سنام ىنااما هل لاقو ةيواعم هم امف ه«:عىلاعت هللا ىذر ىلع ى مام دهن درو أعم

 ١ ةرمصبلا ةيحانب يذت شو رسقو ناو -مهباوزنود «-ى :«ب لحما مون كل ازعل هجأ

 ى-علي زينا موكل ىف كالتي تأ ب بلاط ىبأ نب اىلا كل. .اط س٠ ألون اريل حبذ

 4 :اكمب لكى لع ةرمصن ىلع يفد مون ميك ىنب 1 .ضد للا موهاضقو ىل هللا هله ارعأ

 ىأ ركب نس ىبق دص ل اق كل ل اقامو كد عصام هل ل.ةفدد_:ءنهفنجالاعب رف لاق
 ظ هءواض هءلدتوطناامو هسفث ىفاكىنريخ

 «* (امج نام ةلاتراصإ#«

 نباورعاخأ دن هنادعساول:و ميت نب ناكلذو رباح نبدر عض تذيع ءأ ار<2!لوقن .ءاذه

 مهملاراسؤ هن كلم ل_هأعمخ م5 فين نم ةنام ه خاب ن 12 1 وعون وكللاد:ه

 ظ ءار# ىشو ةزام .ك ازوغالاد- < ل9مهر ادىلأف مهدالب جاون ىفاوقر را

 اىنلاوالت لاقت 7 .هعأ كء_بحالىفاا4 لاق اهتر-جولاوا,ملار ظنا 5 ةرعض تلد
 ةيمعانانأام كوالب كاس :و كداسو عضو كداعدوب وخان ضفدن اهلا
 ةره ذنيةرعهذ تأت :أورب اكن ارباكادعف داسرب اح نيةرعهذ تنيانأ تلاق تأ ن هلاك

 هل #هتااق هناكمنيةرعتاما نك الا اوه نيأو لاق لو رس. ةذوه تلاق كس وزنذلاف

 نء«ىج أ هذهت اقوه لبر ىأو لاقى وكن :دب لاح هنكم لعأ تنكول قجأ ةلك

 : ا لا قرعلا بيل هللاروه لاس ةذوهنءأ ىلوالا
 3 " نافاخأ ىناالول هتلاوامأ ور-علاقفدقفاعلاسالو دو أم لك اب فاض هلم ا

 55 ءاسنالا لقتال هللاو تنأو تلاقذ ك:.قمتسال كجوزو ك.خأو كمبأ لئمىدات
 ىد,

 هنن. دول



 ظ «(؟1:5)*

 لاةياهموق ندرخآ اهةلعفاماوعأ ا هك-امامد هد اهنعباغو بان رلا اهل هي سو دادس
 الق قب رادأا فش اد هافاوذ اوماط ىف بكر ف لب اه] تدرش الس ناوا ودتفف لس هل
 ريغبدربذن لجرلا نمماشا د ل سلأفارا و هتأرعالعملعيل هسفنرمأ هقك شادن هيل
 سلا ةفه.س

 شادخأاب كسرءءافواهم لس مادو بأ رلانءعشدغأ

 شاكلا ب رطذ:نيدرومص» اهاوه ةيراح هد كلامف
 سشانرلا نود ةذاذأديزت م بوعك ةيراح لعن كلانو

 شاطعلاأهظاا ىلع ىوريدقو « ديدش شطءاخأ اهب تنكو
 شارفلاقالاعهريخس « شادخايتأيو عجرأناف

 تفاع_سلاقف سودسىن اخأابانثدح لاقف هنمانر مث كلذ دنءرمالا شادن فرعف

 كنءرس شادن ىلاقف ىثدعةذل ىهواهما.ثدلا لهأ مث انأف اهسو زاهنعباغةأرما
 تيفال. لاهءامحختيدست لاقل لت نعسودسىنءاأ انانثدحلاقمث ةعاسراسف ٠

 ةعضفأ | ف رعو كنءرس شاد لاقف ىوهأ امل عفأو قناعأو ىلء أو ولعأ هل .ارقأ»

 اليا ب هذأ لاقاوتثباذا[مكشبامةيآامللاقو هم مث هموئيءاطغو هفيس طرتءاو رخأتف
 لوقت: ير ىهواهئاست نماذك ناكم ىلا ٠

 امهاةتلمنحزش الزل ىوه « بلاط كي فرهاس نم ل هليلاب
 امهاتلقمتموهام ةعابم ماهلياادياكدقرهاسمت اهب واحأف
 هف.سا هيرضو نق انب ه5 ان نرق ىت>اندو كذءرس شاد: لاقمث وهاناىلا ف رهف

 لس هغصو ىذلا ناكملا قاف فرمصن مث برطضي هل-ر قوذورئاس قد وهفدقراطأف
 ىهو هزمت: دؤرخ الاراهبو اه تدبلا كل ذي ماك: ىهو بابرلا تبرشوال.ل ه.ةدعقفا
 برض قاطناو بكر مث روزلا ىلا ق رغما ينام قافف ف..لاباهعنتف ملسهناىرث

 ىنعبهذاو ىنعدهانعم ل.5 كنءرس هلوق ىنعم قب تلق ئذلانعىذاغتلاوىاغتلا ىف

 .ديزتبرعلا ل.قواهتءراسدةف هسفن ىلع عب ربملاذاو كسفن ىلععد رئالءانعملبقو
 دنا كلابأالكنءناودارأ ىلءق وكذلاعدىأ كلا كنءعدلوة:ةنعمزلكتلا ف

 لثزامكنءلجب>نم « لمالبهل موءلاو راصصق ظ

 ريغ ن*ناسنالا ىلع ءاعدلا ىف مهتداع ىلع كالايأ الرسءانعما ذه ىل_عفكلابأالىأ ٠
 عوقولاةدارا ١
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 0 هما دؤ اد .صا.ةةدعرماعا,ةلذ ىل .ل تب رشو ءك|1هأ باط ىف ىج رخاأ ممداخ ىددحال

 4 الوم رأ هلل لاقر لزنلارماع ىنأةىل ا ءاللا ف هيخأو همبأ ن ءافأسف

 0 هبا ورعو ميس كا مهانأ ناو“ :ءلذ ل :ىذمقناو ىدثتاىأ ىصر ةناهلاق ت تاوالف

 : ا تلانوالكماهأسرأت ميني الو ماشيال ميل سلا نس اءلالاقف ماعطلام ١ عضوف ل» ,الا كردأدق

 ' رماعلاق قرد كان يشلالاثذلاو مكملط ىف فد مالا هتأرعا ىلءل

 لسن( انإت امنا ور علاق هنعا لم تنأف لاق جطو 93 هقنادأت :ك هللاوانأو

 باقتلالاه ذه تملغف تددلا ىف هعامتن ال ةءةاريع ا لاف لدالا تكرطأ

 هريع حيربالو حيرت سال ن ال6 برضا ماسعمأ ىلع

 0 | ء(لدكل لد عسا) « (

 ا و :-اعو لك .ذبا ثعب ناكو ىنادمهلاةريسع نجاح كلذ لاقن ٠لوأنا اولاو

 عدم م مخ -اعرا اسوهورسأو هلاماوذ اة دسأ ىد نهاموق لسا قاف ةراتىلا

 كد لانو عج روع اقر قل عضو م خاب نأ لبق نمه» ربط ىف لام ىلع

 تدرقلارفس !!فريلاتنأر 5 ىناربسلا دب هللا ىنافك

 مند 0 هشدؤف 3 ئأنو قش دف دج

 4 ك2 :رخ ءارو>ىلا د لاحر بايالاتعرسأف

 توعل جا ا *سونست أر د امازا ىدنش ف سدلىلاو د

 عم-> ربأو هيف 95 جيناك باف لد اوراطتناو هلهأ همر :امتعج راق

 اندالو :ءث أو هءلط رك امل لاش لإ نءنكلهل اخأدوب أث عب ودرعأ مهجار

 لاةفريطاارب زيافئاعل سما ناكو لسحل اهم تلا ضرالا نمرك اش
 دهاش اهيتارغلا لوقو « ةاطقلا:اذلار فرب
 دلاتلاو فز طلاهلءاذؤ حزانانددقالأ لوقت

 دحاو نأ نبأ نكلو 5 هماانتفأ ناكل خأ

 دلاولاو 0 1 د ع لا 8

 هر مراسل طنا يسأ نعت ع و اركاش نع
 الثم تءهذف كدكبالك دع عسا

 « ( كدعرس) «

 اى! ن نءةيراح حب وزتد 5ناكذ ىب يملا سااحنب شاد كلذ لاقنملوأ نا اولا
 سو داس

0 



 *ء(0 ا

 مهخرلا اهقطنما محو 5 موءر تسر اذيحاب

 7 مهأ فاكماتس ىلا « يسأل اهب ءام<رو

 م2 اهمتادمهنمىلا * موع 21 معلا نيابعتول

 لو: ىهو هنمتندفاناعاهبوةغر هيف تدادزاهرعش موءر ت««« الق

 ىداقروك ارك ذنملقو يف ىداؤد اضرع ميلاراط

 ىداوسفلاحدق تابأ « داسولانع ىنجافجدقو

 كلذ نال اناكذ نالزاغت د ةردخ“ ل !تدقا دقو هتقن اعواهقن اعف شدحا ملا ماقف

 امرملا ىسوتن افا و عمت تحرخاذأ ىت 0 طفوايواهد- ةدفااهانأ نامث امايأ

 شخ ىلع د_دوال_ئءاهاسرأف كاك أرك لكن ه«لاقام_هآراطخت ةأوس ىلع اهو
 ةردحلاتوملوةيوهوهتنباىلامزاس فرضت او نانهه هموت لو تاقأ

 ناه مزاح لاقف تناك تةئ:ءادقاهدحوأ ملال صوامثالثماواسرأفةرعلان مريت

 لوي أشنو الثماهاسرأف لءفلاءو سل لكسملا ىلع
 مراصلا ماس ا, كلة تدمحأ « ىنناالول لك اذه ناهدق

 ملاطلا نيالا لق فتره « ىنناالو كاذب تممه دقلو

 م راف ةيدعلو هةنعاكءلعو *يف ةرادذ-غ نه هللا تةمك اعف

 سنت أف هيدا صد :نأع ءاحر عطا و هه ناك ةاءلك ط. .هرأ مسط نمالجرن ا موق لاقو

 والا فوك اقرت ادام سوف ساسض لع للتسلا

 ةردفاطأو هياسئأه- باع ع كا ءلكر_««لاكفوءو ىفارأ

 هو رام لاقو

 سلغلاىف ب.اىاب هلع « هب رثدقو مط باكدك

 سون هامدلا ىف خبال نا 5 ةرةر-ةب أموت ه-ءاعلظ

 * (مينيالو ماني الماس )+

 ىاك-اارك ذاعف كلذ ثي لاوس ٠ نه ناكو رض نب س أ )كلذ لاق نملوا لضغملالاق

 اذهل : الا بلاط ىنا ل اقوهدلو ىدانفال لت دن ساملا لداناىباطقل !نبقرمثلا نع

 هحوتدف لاق ماعطل |حبالعل هئباارماع كرتو رخآ هو ىف بلط» ناهذباارع : او هحولا

 ةتاراناواح شب ىلوات )اقف ءاسلاعم تدملا ىف هنبا ريع عطقناو ور-عو سايلا
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 بجو اياودو ةباحو ةباحا ب احأ للاعب ةداجا ىنه؟ ىش هينجءاسأف هلوقو للا تاسأو
 3. .لمز هللا لاق ةراعلاو ةراغلاو ةةاطلاو ةعاطلا ةراحالا عضوم ىف ةياحلا ل و

 نالضفملا لاقرداسص ا مضومىف ت«_ضوءاسم“أ اهلكو تاق اذكه تءاح فرحأ
 لوج ىنأ تبة ءةصب هت ناكو ىؤا نير ماع ىنب وخأر © نب ىل سال ملوأ

 ىغنأادي رب هوجو جرخ دقو موب تاذ «- "م حير ل همدب نب سا أهل تداوف ٌّ اًدهْنا

 |( 0 هاله لاق ىقثلا قب . رمشنب سذخخالا لءقأف ةكمةرو زساة ذوق

 مظل طا > مأ ىلا تقلطنا تدمل ىف حمأام هللاوال لاق ىيذان هللا كاس سفمخالا
 مواكب ى-هثهرب|لافاعر الفال _ةءاهاسرأف ةياح ءاسافامع“ءاسأ ل اقفاقآد

 هرب ض»١ وما هءشأ لا .هسلاف ىص ىنبااسغامالاتلاقف اذكواذك لاق سذءالاد: ََ

 الئماهل مرا

 +( كاكأب كءلكن م« +

 ناآدمه ها هكرم هنا كلذو ىنا جارد :1!نيمزاح كلذ لاقن ملوأ اولاق نع*أ ىوربو

 رأو هلزنمهن أى ثح هد رسم دم ىلع هل->وهجرفز وأعملا ىف فوفلم مال غو هاذاف

 ءامنو هما عار ل قيل 2اقدارو كردأو مطف م ه: «ضرأف هع_ذرتنأ هل ةمأ

 ناقعهل تْض رهف مو تاذ بر كن افناعارحاز ناكو لد :الاوءاّشاا عرب ناك-ذ امدح

 لاقوهرح زف فادغهيرم متاهفاعف

 نايقعلاعمن دهم بطخلاو نافدغلا جاوش ىنري_

 نا ىن#ل ادع تساو «ي نادمهىرثعم ش2 ىلا

 ناكو اموهو مالغلا تيوه موعراذ لاقي مزاحم هذبا ناو تايبالا هذ مب ىنْعمي لازب الف

 هاشلاحرسف ااكسلا ع ضومىلا بتنا ىتح مول تاذ موعر هتعمئاف لاجورظنماذ مالغلا
 لوةدأشنأو هنمع ىلع“ اكتاوةرعشن لظتساو ه5

 هرعت دلاووذ ا الو 5 افعد:ةمأكلامأ «

 فدشرح ىأ ناو شد « ىن-#ناقري_كربطلاىرأ
 فاداد هاحهد_هاشو « اخاس ادؤبارغلو#

 * فيهأالو فاحانأام) «+ اهرغىف نادمحل ىنا
 فرشالا ديسلارك ذاذا « لاح رلا مارك ن مى نكلو

 لوقو ىنةتءاضأ هنوص عفرف عندي امرظنت موعرهإ تنكدةو
 اذنءاب ا

 77 وس يي سوس رو سس سمج
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 ايش لوقأال تلاقنءإو-ةتامىرغصلل ناقو هنفرعدؤ كلمعْنبانيدب رتثنأ 4 ناقف ٠

 نمجوز تلاقف كرية وان رارسأ ىلع تعاطادق كنا كاذو كءدنالناةذ

 فيك اهلاقفى :رك-!اراز مالو نواهمأمث عاج نحو زف نيطقلدو»ق نهري دوع

 . لبالاتاقكلاماخلاق هلذفىشو هلهأ مرك وزر مخ تلاقف كحوزتدأو ٠
 لاف اعمانةفعضوانامتو اعرحاهئاءلا ب ريثنو اعزمامتام لك أانتلاق ضامولاق .

 هللا موك تلاق ك>-وزتءأز ه.كلاقفة.ناثل ارازم مي-علامو مركجوز

 ءانالا"التو ءانفلا ف لأت تلاقىهامولاق رقملاتلاف كلاما لاق ةليولابرقيو ٠
 فيكلاقف ه-ئلاهلارازمم تءظفذ تدضرلاقف ءاسنعمءاسو ءاقسلا كدونو

 ىزلاتلاق مكلامافلاق ركحل كالو رذيممسالتلاقف ك-جوزتيأر
 مث ةينغموذجلاقف انام غبن امدأ اهتلسنو امطفاهدلون اكول تلاق ىهامولاق
 افيلاق هسرعنمومو هسفن مركب جوز رش تااق كوز تيأر فمك لاف ةعبارلاراز

 مصو نعقثيال هو نءيثال فوج تلاق ىهامو لاق نأضا !لامرث تلاق كلام
 تاق هللاد.ءنب ىلع لاق هزب ضد ٌةرهاهشألاقذ نعت نوتي وغمرعأو ندع“ال

 نمممةدحاولا طقستف نر رع نهارئاما لاق نعش نوتبوغمرمأو اناوقامةثةاعنمال .

 ةعطقلا ىهو ةوذج عج ة.نغموذج هلوقو هءلعام«.ة.فكل ذريغوأ ل-و وأ *امىف
 « ( ناحرس ىلع هيءاشعلا طقسإل «

 ىجعكالالاقو هلك أف بئذ ىلع مقوفهاشعلا سلب جرخالجر نا هل -صأ ديب عور أ لاق

 اذهلصأ ىارعءالانبالاقو !هلك اف بئذاوةلفءاشعلا باط7 تحرش ةيإد ناهز صأ
 امون لبر لاقذ ساخلا هيقتباك-:افالطن ناك ةلزه نب ن احرس هل لاقي ىنغنءالخر نأ

 ىداولا كلذ هل: ايدروف هله نين احرس فاخأ الو ىداولا اذه ىلبا ني_ءرال هللاو
 لاقو هل. اذخأو هلةذ هملع مو ناحرمس هيج وف

 ناحرس ىلعهي ءاشعلا طقس هب اهاهأ ىعار نا ةديصنخلابأ
 ناعطلدواعمنيدلا قاط « رهثغتم ىلعهيءاثعلا طقس

 فاتتلا ىلااممحاص ىّدؤب ةجاحملا باط ىق برمض»
 «(ةباحءاسأف اععسءاسأ) :

 ءاسيلاعت هلوةوخ سنبل ع لمت عضوملا اذ-هقءاسو ةناحاداسأفاهع«ءاسىو ربو
 لوقلاتأسأ لوةثهبلرءفملا لد بصتا<م» ءاسأو زيسرقلا ىلعامم#بصتوالسثم
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 * ىكرتمّمكرتناموةبىرزبو « مسوق ىلولسح اماوقأ عفريلل
 كما ق.ءال برس ارامذ ىرطعو « ىلقعهف.سلاو فرطلاةارس ىندحو
 كرال_ثولاىلاو_مثاطقلا قوتك 5 ىتولا ىلا ىبدفن عو رلاةاد -غ قو:

 كلا ق.-اانموقلاىداو ىالو « لسكعم عاراذادي د عرب تدسأو

 - كلءكو سلا ةوكح مم ءاضبةهداسو 5 لاسم هّئلد

 ١0) نوديسمتبمسهئامتف نه ةعاج ىفهلاودخا ىنب عمجج رخ هنا مث انامز هلاودخاىف ماقأف لاق

 ش لاقفريعلان ءىل- لاق نأ _ضغلا هلل اقي هل لاخ نبا هقح قري ع ىلعذاعم لم

 ظ ٠ اج لاقل كلموف تك اربع كف ناكول هللاواما نايضغلاهللاقف ندع تمعئالوال

 ١  اولتةئالهموق مه لاقف هلت لوقا لهأدارأف هموق ىنأ م النءاولس .رافانحدد تايغر
 0 رعاشاا لاق للا اذه نمو ةيدلا هنماؤل قف لظ ناو ىسراف

 ْ ايغر زفامحدادزت ناتدش ناو 3 0

 ْ رخآلاقو
 ٠ اكل مرد اىلاتناكت رثك اذا + !هئاةرازلابامغاب كداع

 اك_بمأو هاذا ىديالاب لأسو 5 امنادمأس رسطتلانأ رثمأ

 ١ « (دود5 ن هرخ دوعند جور)#

ْ 
 لاق ةثةاعنبان هلل اد_,عنب ىلع ىنثدح درمللا لاق بار -ءالا ءاست ضعمأ ل اااذه

 ا مسافة ريغ نهج وزال ناكو عدرأ تاثب هلرازو» .ءالسح رىناودعلا عم صالاوذ ناك
 | أمن ىلا انمةدحاو لكح لةتلن ممل اق تلاقف نثددتد ع نولخ دقو امون نوملع

 ا ظ نهاريكت لاقفاءرجقدصنلو
 رك دااورمشنل ا بم طبأم هدد كاحا ىف ىوذ سانان ه”جورتدلالا

 ' :١ رد ىلع ميسقيال نا د 5 دنا سذلا داك أب قول 5

 ا ةناثلاتلاقو

 ظ رز او بدنلاامب شت ةنفح هل 2 ة-مد لاس اى 5 هتيلالا

 و عرضالو ناوالف نين 3 نا ا

 ةثلاثلاتلاقوادس ندي رتتنأ ان و

 د:واأندع فيسلا لصتكم 0 * اهأع .!>و ةرماهارت ل حالا

 ىدتو يني لهأن مىتنااماذا + هطدرو ءاسنلا ءاودان مساع
 ناةف



 د ب سب م ل
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 »ب (ةرتسشن)#
 ةريك ازو ع تناكو تو زا نجرلا لمع نب ةم ركع نيهللا د.ع تب باز ىهاولاق
 د.سأ نيد اخو مدت هعسأو رعاشلا ىندملاة تهز نبا ناكو تانغ مراوج اهو

 ارمف هلوق نةاهو سكي واهلصن وكلذي
 لزذلاو ىنملطاملابهذ « امدعبىاق باي زتدصقأ ظ
 ةعهز نبا اقف اهغلب ثلا تمت بند زنامتراءشأ اهمذ هلو

 ا.ءممادر دش | دو د اشير داؤفلا دو

 امهسملا سلا ىعدا دب 0 فاك نم تدسمأ

 ا.ضغنالمكلل ادع إي اهه“|نع تدنك دقلو

 دعم ارمأ تدنكو » ةرخس سان تاع>و

 ئذلا نع ةءامك-ل دع برعذت

 « (ايحددرب ا.عرزإ*

 سراف ناكو كء نم همأ تناكو عازم رمد نيذا««كلذ لاق نهلوأ ل_ذغملا لق
 لاقي لجر هل لاقف هموق ىو اسرف مهمءراعتسسافاقهلاودخا رامز رثكي ناكو هعاوخ

 هقباسف هسرف ذخأ همحاص قيس نمن | ىلع ىنةباسأ اود عل ناكو ةدوس نب شدت هل

 طة ف.سلان سرغلا لطر ا نعطذ هظمش ن أدارأو س2 سرف ذأ وذاعم ق.سف
 هقرغم برمضف فيسلاذاعم عت رف كيدلاو نمو كنماري_ئاسرف تاق كل مأ ال لاقف
 :ىلعد كثف هاةف هل مع ناو سَ نأ بكرف مذ-_صام ىلا أب وهلاوخان ق# مث هلق
 كلذ ىف لاقو هل:ةففمسلابه ضف رخ" الا ىلع د دو هِلَدقُف هنعطف امهدحأ

 ْكَدواز ثداو#١ىناعدق تك 0 هداوح لةةدع أشد بلا م

 : ك.ذلا ةرتاع لم اهرصرق #* ةبرعذا ردي دهب ورمل تدصق
 كءرىلاىتاو ىدادجأ ةءاؤن * م راصيلا ماوقالا معك
 كش ىف لمق نم تنك ناىنةءرحو « ىتبرعخ هدو سنب داب تقذدقف

 ىستهلو- هتاراحمد بيضخ « حئاواذانواث اشي تكرت
 كح نمي رد ىداح .رصسوقنتو + اما اب ةقأ هسءلعن 7



 *«(؟41]*

 بلاط ىنأن رفعج هللا دع ه.ةلذ ىذم مث مث لاقاسهلاب رك ذاهلالامو ةصقل اامرملع
 مهيلع صقف كيه كا تم نع هولأ فدو سالا نب عم طم هللا معو ريب لا نيهللا د.ءو

 ةيواعمهيرمأ اعاوداك ةاهماع لخد جس ليقأ مث مم :لاقالانرك ذا اولاقو 4 هقلا

 سايعلا هللا همعو رفع نب هلل رانا 2و لم او نسل نان لا

 هنلاتدب ىلا جور خاف 0-5 تلاقءالو_هرك ذانا ىنولأ عسبطم نباو ريب لا نباو
 اذهكلراتثاالفاناامأ ةرمر هور ا لاق كلل ذرب ىلعرمثنأ ا 7 راي
 كل ترث ادقف انااما ال لاق ىل تةارتعخ المال تلاق كسفنل ىرات خال اق ىلر تان تأ اق

 اي ةربر هوا هما جرش ىلء نين سم اب تدضر دق تااقق هذ ءالهادا مس ى المس

 هت-هقةيواعمغاب ناكدقولاملاتب واعمىلافرصناو هنماهحو زو كلذ نسما

 ىنتراشتسا|مناةربر هوبا لاق | هت كد :ءل امو ام اماخ :ةءداما هل لاق هءلع لح دال

 دماحريغ لكأو دعاقلعاسمردلاخماىل ساء ذدنعورو اعملا#ؤ نءؤمراشتسملاو

 2 ١

 + (هاوسدصأح هسفنل عراز برا«

 نيةعصعصهسيلا بط هنا كلذو ب ردظلانبرماع كلذ لاق ن هلا ىلك-لانبالاق
 0 :«نم ىدنع ىدلو محراو ىددك ى ه كرش ” تح كنا ةءصعصأب لامه :ذب |هروأعم

 دقوايأ ده. مماضلاعب و زلاو بتسمم اوفكت نسجل او ةعالان مريخ حاكم :!!كتعوا

 نمتحرخأ ناود-ع ءىثعماب لاقف هموق لعلام كالثم دج اال اة 5

 كسل :لعراز بر هءاحؤئ 0 طدخ نم ن ناسأو مكن ء ةدغر ريغ ىلع كت ةءرككر وظا نم

 سعد ئدلو الان مرح . الإ كرداامدو د اريغ ىلع ظوطملا م.ةالولو ه هاوسد صاح

 كن ةعرسء املا نمو ل ةب مذ لكل الك اهم-3 مث ىعرملا تدفااءحلا لدا ىذلان كودي
 لك-لو عارامت لك و عاو تاقىذ لك الا و2 فصاامىريزل نولعت الو نورت

 تد_دوو هج ثتدعمألا طوأع مددت ايما :ارامو قجااماو سدك ااما عاس زر

 |.ئاخالاانمتاغالو .ايءادالا ايئاحتنارامو اعوذضمالا اعوضومتدازامو هسم
 0 ءاودلا هأ. ال ءارإا سان || ء؟ناكوإو سود اهءموالا ةعنالو

 ىد ا. تاثيشو كارو لاف تودصفو ثريخأو .تدصأف تاقدةوهامل.ق ةماعلا

 | .ةضاووت اجلاوزيرال تاخذ 520 أسبح تدملا عرب

 : اهأيق 0 نه ناكول ةدهد:اهلي و لاف نمعجار

 مشز ١

 د20 22ج يملا 7 ل 2 -

 0 ا ل



 ك0
 7 : رثإ را هن لاق مخأ تاعفام نأ“ بدأ فوءنبا

 هصرح ده ل>ر اي رذضال ”ءاواسراف 5-32 نكي م/ثء.غ درو اهيل عدي هق رقنرو

 اهلكسهذت اوف قر وة

 ء(دءاقلعاسب د)#

 ىلادذوناكو ىنامسذلا ةغباذلا هلاق نم لوأ نا للا ةدماحريسغ لك آو هسعمىورب و

 هد:«تافىقءقث هل لاقي سع نم ل-جرمومف برعلانهدوةورذنملانيناسمنلا
 هغاب نمسح ةغدانلا لاقف دفول ءامح ىلع ىق.ةش لهأ ىلا تعب دوفولا نامل محام
 ٍ نامل لاقودعاقل عاس_ر كلذ

 دمالات ا.ةأب نمةد-#و 5 ةموالضف ىدعلل تءةدأ

 دقاو ريق 5 هل.5 ى< ناكامو *و رق ملأ فو 1 فة

 ش دءاقرت : ال يس ئرحا برو 5 ة#منوءامح هسنم هلهأّنأ

 نايفسأنيتيواممكل لاق نملؤأ نااولاقا دعاةلعاسمر دلاخ مأ ىلساىو ربو
 ىدعب ىدهعىلو كتريددق ىن ؛اب هل لاق هدب اريزمأ 5 كم .ىلا سا هلا 0 كلذو

 ريمأ ايدي زي لاق هذا نأ بحترمأ كب 2 فواحات ل تدن 2 ام تل .طعأو

 كايدو ادرعأ الا هلانأ ناس حأ رم أالو ةدغى.فنىفالو ة ال ام نينمؤملا
 ىمةزبركنيرماعنهللاد_.ءةأرعا دلاخ مأ جو ْرثا نا بحأ ت ا يي كاذامو

 هءاعمدقالق همدقتسافرماع نيهللاد.ءىلا ةيواعم ستاك امثدلا نمىتدنمو راع
 قالط هلأ سو هاو هدرا أو هن هناكمو دي زم لاحت هريس أف هرالعخ مث امان هز اود

 هللا هع ىلحنو هدوعبتكو كلذ ىلاهناحأف نين- ا را نا ىلءدلاخم أ

 نادل مآ لعين ا ةئيدملا لماعو هو همم عن. ءاولا ىلا هب أعم ست 7 دلاخمأ ل. 1

 نال تسلا مف دفتر َ رهابأ دب واعماعد مدع تضقن|الق ددعتلا عةاأط دق هلل اد. ع

 د-عءىلوهنااواعتو ديزت ىلعاهطغتك دل ام أقأت , ىثحة تي دااىلا لراك لاقو
 آ تلانورتس اس را 6« ناوعركو ع٠ هناو نيس

 هللا لوسرربق ىنأ عد صأ امثال. .]هئيدملاةربر هور مد ةور انيد فا نورمثعأ سد شو

 ةدراءلا تمد لاق تمدق 20 همت ملف ىلع ني ن سحلا هيقاذ لو هيلع هللا ىلص

 5-5 قاف ىذه م مما :لاقاهىفرك ذاق نس هللا 2و :ةصقلاهملع صق كءدقأ امو لاق

 صقف همال-ةمن مالا ممءىلاعت هللا ىضر سا..علا نب هلل اديمعو ىلع نيني سل | /

 ل سس ؟ا ش



» 

 لوةيو زر
 سرعرم مذ "0 .ثر # ى.فن نأف ى 0

 سمانا مو || ىرتشمال « سنأ ثاذ هل قمل اةثاس
 "لاقف كلاءامل تؤ اها قاهان هيف 3 ل رو .ق] فرع

 مرنة ه5ل تاداجلا ذأ
 هكسأ تسسدبأ نأ تدل ه هكل,أ ادنور دف

 ناكن ارك“ :)كءلعو ريو تلا لع نامفأ لاف لرأ هللرو رون ىاهلافالثم تءدُذ 1و

 تءفدف ماوأ فو تدرعىنا لاق 2 را ءكدء

 نءىحلاهاخأ ناكولواهاخأ هتعرف هنءاهتلا .ةالحر لزاغث ك:أرمادانأ اذاف تدب ىلا
 تو رع لاق ىفأرم نأ راو ىلزن# هلزنلانا تاع فمع .كو ىلا هلاةو ماكل هاكر همن

 ءلريرثأو تانلاوله تقسو" انفلاىف َه 5123ه وب وءانملا ىف قونلا هذه ىثاقع

 لع شال له لاق ىأرلااسغ ىمفنىنأب ذكو ىأو أ ا هدمت تاءامالاق

 كعب اس َُش :له ىلاه هل لاو ١ 017 9 ملعهنأشب ؛ئرما لكرامقل لاق فاش منلاق

 لاقر هنا ئفاهلاة كر« 100 ىح<2:لاقوهأمو لاقمنن امة لاقءدا-ه

 نظ.ااوانطبرهظأا باق: نا ىأرلا لاق مئالثم ت.ه ظفر اد ريخما لعفي نهنامتل
 رعكنام-ةللاقف ةيئااهد روت ة_.ك.اه<اعاالفا لاق ارمأرعالا كل نع دقي تح ارهلظ
 ”هفسل سو ةصقلا مملع صقف هتأرع اىأ ىتح لحرلا قاطن امك العم اهلسرأف ىلا اودلا

 تدرب ىت> هداج رمي لي ملف

 ء(اث رسم ه2 بر)#

 ةئار به ىأ ةياو رلاذ_هىلاا ىلءبصناةيروديزوب ألافاث رب متىوربو
 كالذلأق٠ 0 هب لوءفملا ىل هب هدنىلوالا هيا ورافولا ماةمر دكا ,يقأو 2

 نانسناكوىاءدشأا نب فوعنب ورع ىنأ نفود نكلاملضفلا كام

 تب ةعاس+ هتأرم اب ل.ربنأ دارأف اه ماش نب فوءنب ورجع ىنأ نيعالام نبا

 لاقةيامملاه ه مقوم بلطأ لاق ىن اان اب نعت نبا كلام هل لاقف ورع ىنأ ن بف وع

 لاق برعلا بناقم ضع ل 1 فاخأانأو رطقاهمف سدلو تا.حخاسعر هزاف لءغنال

 ى.دعلا ةفيدح ننعابنز نب ظرقلان او رمهل ضر - -عو ىذة كلذ فاخأ تساىن 5|

 كلام اقفارت بالف دكدلو هتاودناو هتان نيءاولغجو اسهب قاطناواونع هلع
 نا



5 0 
 ىلا نفللا تا لمار ٍِع ريسمق لدو تغنأ ةئيدملا لد الات سوت الفال _ماهاسراف
 لهاناو-اصةرئارغلا نم لاحرلا تجرخو كلذ لبق انا هترأو هلخدتءا زا تناك
 نفئلاديرتءايزلا تامقأو قفثلا نان ىلع ور ٍِع ماتو حالسلا موف اوعضوو هدد

 تلاقو مسلا بف ناكو هتاخد ضفاف ترقد ةاادرودلاب هتفرعفا ار-عترصنأف

 باصأ واهاتو 3و بهمس بلاناواة.ورعاهأةلةوالثما ملكت رهذف ىدع نءادمبال ىدسب

 فوق ناكمتاناو هرلا ضن ىفو قارعلا ىلا اعجارأفكناواهلهأو ةثسأملا ن ”تاضأ]
 ةهلفعأ ارظررو دغةرحاف نأ دىرأ ةعذج اقف ىرت سورءراوشأ رت سورعبادأ

 الذم ته لق سانان مو جس ٠ نكسأو ساوأ هلة نمالو ساوممدعن مال تاق

 ب (ةعيصتلانيدلا)«
 نب قفلت ناكلذو ةامأ. .كاوهو حصخأ | نم سان ملا نسب قمفأت ل |4_دهص* !!ىف لالا

 نالاولاق هماقو لسو هم .اه هللا ل_صهللا لودر نء ىو رب ثيدحن 5 هوقرافتلا

 سصاخ ناهلل ه- هيصنا امانعلاتلاق مهتماعو نيدسملا جالو هلوسرو هلل لام هللا لورد

 اهنا ا :الو 0 .:لاىوعدلو 3 قهدتوفما ناهز سرووا لاو هلل لعلادععلا

 ننال اهئ طصنلال تو لاول نه اع ق2 ا -ة:النا نيوسلل ةدوصنلاو
 مهاوتف 5 قع :الو مهاضع قنالنا

 «(كمأ» دات كل خأب 7 ْ

 ( ةاسعم/اس اذارعسم ١ وهاننمف مون ثاذ لمقأ هن :أ كل ذوداعنيناتلا لا اااذ_هىورب

 ىتنبللا» أ رلاتلاقف ناقل ىف .ةسافال_بر بعادتةأرما!هماذف ىف ةلاظ ىلع 4

 كو ةننمالاامأ ةأرلاتلاق الث مهتلكتءهذفءادعالو ناك اهمأناهقل لاق انما

 ردظذاكلذكوهاند. .:لاقالثمتءهذ زو ناكمنا|نامتللاق ل امأةءاملاامأو

 اذ_هىفكلن 0 سالف تس وهل ثرثكمالف كس تدم .ل قىصولا
 لاعاهّور واهو ىئاهىلا كاز:أرسلاتلاقفهستافكتف ىلاهوكعد عام ىلا
 هتلعدقف كمت ىلإ باش /| ا 0

 2 راقت مئالثم تمهل كنأ دلت لكل خأ َّ رر نامقل لاق نأ اذه تلاق كعب سدل

 هم رسدعالا تاك: لاقؤ رمسعأ هناعاشلا || شلت ف فرعفرسشلال لا

 هءأعتض .رعقاديديشا رعذهلوق نمدأر ا .رعذفال_ةهتنهذف هج لاطل لهاا لعن وأ

 . نايت نمريعت ىوئملا مر كمي لانتى تح ىوطلا ىلع تدءملا لاقو ىأف ب ءارمُلاو ماعطلا
 قو هل :أ قوس يوما ءامسعلا عم ناك اذاىت-ىضذ مالم تيه دف ىوومالام



 ع دع مسو ا

1 5 
 ٠ سود مق سلا ثوماءارو ريصق » هفنأزام راثوالا ا طىقو

 هرغو ةعذج لاذ ركم هن ءزهنأوهيكلذ لءفارعنا ارهظأو براه هناكريص# مب رغ مث

 لء:دأف هب ثرمأذ ب انآ لارازيصق نامل لقفز لع مق ىو صقر اسم ايلا و

 معزلاق ريسصق اب كب ىرأ ىذلا ام تلا قف بريش دق هرولظ وعد_بدق هفنأ اذافاعلع .
 ايرامور ناك ”الامو هن ثشعو كما اريسصملاه]إ تان زو اخ تررغدق ىنأ ورم ور#

 اف لمه. .اهلقئأوهدسأ ع«نوك ١ال ات فر ءوُك.لاتاقأف
 ٠ ادلع ثاشأو هن مرك

 »7  قارعلاىلنالاقه.تةئوو هملاتاسرتسا اما فرعاشف تدارأ امىأ راو مزح نم
 نم كيلا ل-+أو ىلاملجال قارعل |ىلاىندُ «افار طعوارا او فقار طو ةريمك الا أ

 ةلواملاب ىنغالام ضع واما ظءاحابرأ,كلذ قنيء.دصتو اميطواجباءثواهفثارطواهز وزب
 أ ؛تاذأ ىتح كلذ نب زي لزي لف اهم ناكو نافرضلار جل .٠ نماهف 'رطدامرثك |ناكوهن ع

 01 2 قارعلامدقىتح هيلا تعفداعريصقراسفاديرعهعمتزوجوالا ءأ هل تعفدو
 ٠ ةعامالاو زيلا فوذ بصب فز وج لاقو ربخملا ءرمخأف ورع لعل خد فاركتتمةربحملا ىفأو

 ىلا كلذي عج رف ةتحاحماطء أ لودع لتفتو كل ارأث بدصتفءابزلا نم نكمم هللا لعل
 قرد# ىلع مدق ى دع رأسق ة هان هنزه>و ه- ةثهرثدادزاواهرسو تأر ام ارم اه“ ايزلا

 // 2 حوسااورئارغلا ئهو كباعصأت اقثىل عمجا ورمل لاقوة :اثلاداع مث املاداعو هزه ع
 اعةفن باي ىلع كدمق !ءايزلا نب دماولدخداذاف نير ارق ريع ىلع نيلجر لكل جحاو

 ' ديرتءايزلا تاءقأ ناو ولت ةمواناق نذ ةئيدملالهاباو -اصفرئار غلا نهللاحرلا|تجرجو

 , 2 راهنلانكيراسو حالايرئارغلا ل احرلا لجو كل ذور م لعفف ف.لاياوتللج قفذلا
 نه هيءاحأسع ايهلعأواه درسا ريصق م1ةناهتنيد من هأن ءر5 :راصالف ىلا الاريسو

 رطظنتفج :رظناافاسوالشاهاسراف صواقلا ىلءزيلارخ 1 اس4 لاقو فنا ارطلاو عانت
 3 الاترمسب أف ان زلا تر مئالثمتدهذف تهدوءاصاسع تح اخ لاقو هنءاحامىا
 ريصق انتل |ةؤاه اج | ىلقث نمضرالا ىف وسن اهئاوق داك

302302 

 ره ل د يس 95

 هسه يوتا 00000

 ل يل” نوم 0

 اديدح مأ ن نامحالدذجأ « اديثو امشملامدللام
 7-0 ايد شاز زاناناب هر 3

 ىحةزيداالبالا تاشدف « ادوعقاضيغلاحرلال؛ <« هسفنري_هقلاقف
 .تراصاقةرارغلا اهب سف ةدخ*هدم ناكر ةئيدملا ب داون ىلءرماري عر اهرخ 1 ناكح

 قلو اف مف دي لا مو رلاب باوملا لاف طرمضف اومف ىذلا لجرل ا ةرمص اخ



 ٌْ * (؟ ال
 ىرث رسو رءنأدأ ةعرلد> اب تلاةث مسالا ةروذض ٠ىهاذأو تنةكد: هدارابشقلا .رلا

 تءدوالث,ت.هذف ىرأرد- غرمأو ىرثلا فسو ىدملا غاب ,ةعذسلاةفالثمتءهذف

 دق هذ نمتايطب ترمأف باكلانم.افش كواملاهامد نات لاق عطخلاو ف.سلاب
 1 .ثهارب نر فاه امتد نين دعأو ركسوو را هّدقسف هل هن دعأ

 ثباكو ة مدي تا امش طلو : ارمغقئذ همد ن هرطق ناأ ل.ةدقو تسطلا هما تمدقو

 رطقفاطةسوادب تفعضالق كلل ةهرك: لا :ةلاىفالا قانعالا ترمب لتقتال كولملا '

 هإه 4 0 ءضامداوعد ةعملسل !اّوو كلا امداو «.ضن الت لأ اقف تسطاارع_غىف همد نم

 ىدذلاو 2 نفرمأهة جونو اسفة هب رق همدعاب زلا تاعجو ةعزج كل وذالك مثءهمذو

 ريصق هل لاقف ةرعد د ارو هو ىدع نبورسع ىلع مدق ىّتح مهر رول ننداصغلا كتاف

 كفوا هطتراصفا اوفاتحن |مقو سائلارع هدد ىذاووالم تم .ه درت اسرئان لب لاق تنأرث ان

 أهمندب فات «تافىرجان 4 اد. هعلروو رع عمم م ةعاسجو ىمدللا ئدس 0

 ىدع نوري هق لاق ىدعنب ورهل نم ادع نب ورعداةناواهطصاىب حر ,

 الثمتءهد فوك تاقعنم هعنمأ هوب ىل ف. ا كلا مد ناطتالو دعت او أدهم م

 ريعن«يممالع بدن كك اله ىرأ تلاقف اه الد نعامة: هاكت اأسءارزلا تناكو

 | كال نوكمام هلءقن مو لدم كل فد ل كيس ١ وىدعنبو زعو شو نيدأ

 لاد قاف هص> ىلاهنف .٠ ساد ئناكىذلا اها ن 5 اقفناهل تْذْعَقاو | ارعتردش

 لهأدو-> أن مف 1 ل 18 هناتلاقواوتل د

 نو رع ىلعم دق: رست أاقو هدلا تةسحأو هتزودالع مهخسحأو اريود مهدالد

 رودلاب علان هالدنعام م ولعت ”وموطلاسنتوموملا مضنتو هس مث ولذتفا كش ءىدع
 هيأت .ييار موال طفت هواك اروامءاقواس !احهروصف ةفر «مىدل- ءنيورعىل تدثامم

 ىدعنورع ىلعم دقت روصلل قلنا ىلا لينال 0١ تلت اذاق هنولو هةساو

 نالوا لغاز عبوش هيتسوأْاع كلذ ند غابو ءايزلا هر هترعأ م منصو

 ه-ةفرعءالال اح ىلع هارتالف ىد_ءنيورع فرس»: نات دارأو تفصوام ىلعةرودلا

 ىنءدو ىر هاف برضا ىننأ عدجا ىد عنب ور لرمي .صق لأ ةؤ هلع تلعو هنرذ بو
 اذاىت عل رم -.ءقلاقف ىدنء اقسم كلذإ تثأ امو لءاشبانأام انأامورعلاةفاهاباو
 هرهظاارأت 1 هفئأرع مق عام 0 أت ناقو تعدل لا ةفالثمتاشللا 007

 نسلم للا لوقب كلذىفو هفزأرع + هذ عدس امرك! برعلا تااةق



1" 
 ١ ترحأاوكتلمل مث مظثاواهرعا عمق-|اط فا سرأ لة هرتودق دع ناكو هب رعلاب
 امو عاملا ىفاصقالاءاسنلا ال ءددقملا ماهل ب :كن ناَتأر مث ةعذس و ز غن نأ

 ىكام مجالا لبق افكريغاؤفكاوسفتلالواهضوماهكملا دس ممل اهناو ناطل لا ىف
 نالت رد_غلاكلذيدي رث كل رمأ عم ىرمأ داقتو ؛ ءدالمب ىدالب ل.صأو ككل ءىلا

 عمم مث ه.ةهتءماأ, اذ بغرو هل ملا هةعدام هزه“ أسر ه. ءاعماقو هذ اهب 31

 هيل هتعدام موملع ضرعف تارا ئماش نم ةقبب شموو وهو هتاقثنهىأرلا وات !لهأ

 سدت موف ناكواهكلم ىلع ىلو:سدف اهملارمسن نا لعوممأو مهجاف هشيلغ تطرأ

 ماتو ا يع ءارم أ امزاح امرأ ن اكو

 اوقف ةةداسصتناكنافارماا بتكت ناىأ ىلا ةعذ م لاق متال ثم هتلكت يهذف
 ىنذاو لف اهانأ تاتةواوت رتو دقواهتلاح ىف عقتلو ك سفن نم اهنك6ملالاو كبلا لمقتل
 ريصق اقف هيراشأام ةعذج

 مذولاةرم ئثنودتنأ اذا ىئيورتزمملال.ءالؤ رعانا ١
 ٠ ةعذج اعدوالثم هتلكترهمف مضأ| ىئالن كلا .ًارارما كد كو الد_ءذح لاف

 دووإو' ايزلا عم موق نالاقو ره_سملا ىلع هع راش ةساف ه2“تأنءاىد ء نب ورع

 . ساري صقل عاطبإل اري دق لاةفارعهق ىدعو هلاقام ةعذو بح افك عماو راص كوأر
 0 معن درع لءجو هناطلسو هكسام ىلع ى عنب ورع ة ع فاذت .سأو الثمتءهزو

 أنار 2 '!يلب اش ىلع ذ خذ هبا صا ووبو ىف ةعذسجراسو هلو حنو هدوذج ىلع هعم نحا

 ١ ”تفلخة5 7 , ريصة ل اقري هقاب ىأرلاملاةفاريصق اعد لزنا لف ىرغلا بنانا م

 18 5 ,هذف فاذ هتارثع مزناو فادرلوقلا لاقءابزلا.كنلامولاقالثتيهذف ىأرلا

 د تطخ لاق ىرت 00 .كريدق اب لاقف فاطاالاو ان اداء ايزلا ل سر هل .ةتساو الثم

 ' ناو ةقداصةأر لاهةك مامات راس نافلو.خما كاقلتسوالثمتدهذف ليك ف طيش ق

 " (قثدال هنايادءلا تكراف كد نور داغ موةلاف كفاح نهثلب تاماحاو كد تالت لدا

 ا اعل رباسوابم .ك ارىفاو ىراتال ةع ذم اسر ةاصعلا تناكوالثمتءهذفاهرامش

 . يلع ةعذجهيلار هاو رب هقاومكرفادعلا نيبو هن 3 ؛تلاذ تاكلاو لو٠ 2|

 1 "بور -غملاهب د ترح هالثمتءهذفاصعلا نك ىلع امزح هما لب ولاقؤ أ ءاوماضعلا نت

 - م .- كج

 ' برعلا تلاقواصعلاجربهل لاقي احريارملع ىنمف 3هل ول :أضرا تءطقدقو تقفنمث سلا

 | كلت ولا اهب تطاحادو ةءذ_جراسوالمم ته ذفاصعلا هيت ءاحامريع 1

 اذا
 هجري د وو

 و 0 0 570



 *ء(ممه ْ

 1 0 هثلاو ةنيهشلا هنمو فافتلالاولاضتالا ةملكلاهذهلصأو ناش
 لعرعو أميشلام اغادقو هريغهبرك 3:ثيد 21 لكلا انه برضا ناصغالا ْ

 0 نسحأو ددحاو تدب قوخ االممولثملا اذه ىنأ .هقاانيلانيا

 نوف نونملاواقامتشا نا 5 نود“ ُثد داو اد_ظرك نت

 لاق.نانباهل ناكورمضم نب سايلا ني ة-ذاطنب ذأ نية .ذلثلا اذهلاقن ءلثاو ا
 اقرفتفاهملاط ىف هش أهج -وذ ل- ءالا تحت ةمضل لد ات رفاق دعس 71 . لاودعساءةذددال

 ناورب مالغلا ىلع ناكو بعك ني ثراحما همقلفاهلاط د. هس يبذموأهدرذ دعساه دوق

 ت2 ىأر ف ىممأ اذا ة مص ناكف هيدر طخ أو ةإ 17 :هراع ىأة مهاب !تراحاهلأست
 ش د14 ضاره قرش القا كلل 5 مأدعسأ لاقاداو سل. الا /

 4 .اعىأرو تم مم يأ طظاكعىفا رذجدنا م تك« نال انام كلذ ظ

 لام ءاعناذللا نادرا ناذهام ىرشع تنأ ل ه1 لاف ةفااموق رمق دعس هيأ ىدرب

 :لاقف نيذه هيدرب تذخأو هتلتقف ىلع ىأف | هانا هتلأس ةهباءامهوامالغتدقل ىله

 تراحم ءاطءأف امراصهن امأ ىناقهم /| رظن أ همن اطءاو اسف م :لاق اذه كؤ._س ةئض ظ

 هل لءةف هلة 9 2 هبرض م نوه وذ ثيد لا لاقو ردد نا

 ناتمالا لهن :ءراسنهلوأوهذ لذعلا فمسلا قس لاف مارحت اربمشلا ىفأ ةيسضاب
 قدز ر غلا لاق ةئالثلا

 نود#ثردحلالاقذاة.ضك « اهراعتساناب رجلا ننماثال ظ
 «(تينك امالرثو تفاك ام امدح نا ا
 مالسا نس ند سو هيلع هللا ىلد هلو5 اذه نماسد رقو قى“ صن مك !مالكنماذه 1

 المكر ةركأ] ظ

 « (هلد اوةيرمالا خال« ش

 هنم كل قد اع# ىأ ىف ىنءعءاملاوو ريب كلذ لت وفءنأ لق 93 هرب دىنهن هتامدسقم ىأ 1

 رو*الال اع .ةّسابرعالا ىف برعشد ل» ةأوزؤئثلا لءةلاقي 7:

 رب رخد ءآ بط ىف راسل د: بطخ] + 1

 ٠ ةعدج وشرالا ةعدجمل لاق. ىذلارصنن كلام. ةعْذ ىمذللا دءس ني ريصق هلق

 ةعذج ناكو صرملارك ذنماب دافت عض و هيصربلاه ب ىذلل لوقت برعلاو حاضواا .

 ماكنت تاىرابلهأن «تناكو ةرب زحل ةكلمءانزلا تناكو تار ملاح ئطاش ل ءامثال»

00 



4 )» 
 ناو رشلا عاسم» كه ةاكي ديرب نأ زو و هزباسث الو هعام“»ا رمثلا نمش :ئك اىأ

 ع رلامال ملا نأ ىاك || نسما 2 وب أ لاق هءأ| ب سات لو هلع مدقق
 د11 ول مذ ناك عسرلا بانا كلذو ىسسلاد ارنا

 تلاقف عردلاب انهت ريلاهب بهذي نا دارأ أه ا ىلع ىهو عب رلامال سدق
 الا عثر اني مهما تهذدقو ل 4«اصهداز ا ريا ؛ ىرثأ س قا كاف كم بز نأ

 اةلابىفك لوذثالثمارتأكت ءهذف هعاعمرش نم ك» - ناو اءاشو اولاقام سانلا لاو
 .ضعب لاقوابنمفاضامو ةثسلاةلاسقااو را هل |د_مه ترض: ال اءابن اكن اواراع

 ْ رءاوتلاءاسنلا

 هعاممرشن مفناكأو « ائموقىفاذ لئاس

 5 ضلوقو علب رلامأ ى ماو ثا ,دحلا اذهرك ذيهن ءىحاعق لضفملانأكو

 ض.غب نيراسعأ ىثد ع نم بشرا تذد

 ء(١ءامدريغ ىف ذأو مءأ ىلح])«

 ىنذار «ة«م”ناو ىلحاذذلا نع ضرعأىأ

 « (ىرو عبث ينغنم كبسح)«
 سدقلا ئرمال للا اذهو لضفاعد وك. و ربو كءيشد ا ىن-غلا نم عنقاىأ

 لو# هذه ت'اكىزعم لد

 قسلا دع نورس اك فرت لأ نك ماماذا
 ىرو عش غن نم كدس>و 5 اننعمو اطمذأ انشأ ال: #

 اع ثلاءار وكل ناك املك طءالو» ل اذ_هود.سعوأ لاق
 .هجولالوالاو كلذ ىوسامنلطت الوه.فتك !لوقبإ ريسلاب ةعانقلارخ" الاو را

 1 وءورخأ هلرعش ىف هلوغل

 لاما 00 « ةثيعمىفدالىسأااواو
 ا[ فا لازلادا كرديدتو . لوم اه ىسإ الو

 لا الو بوط# فار امأ كر دع ا هيه اة داو نماامو .

 همن قدزد او هةمهدعرب ريخأ د قف

35 

 +« (نوعشوذ دحنا)«

 ةدحالار مع أاةرب فاك ةيدوأ نججاو ثلا مسجلا نوكيا ن<#د> اولا قرطوذىأ

 ع 1 ةنحاشب



 *ء(0 عز
 «أ ءااباهو رعنذلا مهم دخلايرادلا له ىلعاو :بنذلانا لثاا ىتءموءداسفاو ْش

 «(عقنأ ف .ثرلاو ىورأ عرلا) « ظ
 تارمثلا نا ىأ شعل“ اناني ةنلاو هعلي ,ع رجلاو ءالل صملا ٠ .سرلاو فشرلا ٠

 ىأىورأهلوقو ءطن :هسيف ناكناو عسا شطعلل عد اهو |المأو ال .اق فشرتب ىذلا '

 عقب نأ رض ١ تبان ىأ عقانم- م-1وق نمار مودأو تد أىأ عتنأ هلوقو ايد عرمسأ
 ءانعم ل .هوهعزان ن مم هاب نأ لدق 9 ه4. لءردق اا عاطتقألاوةردانا يرزق: م ءذغىف

 ارق فارسالا نممودأو غلي أ ةشدعملاىفداصتقالانا ٠

 « (رادلامثراجتا) ظ
 لاق لو هيلع هللا لص ىنلا ن عىو ربامهالكو قد رطلا لمق ق* .ةرلاه- ةرقك اذه [

 ءازنق تذرأ اذاءانعم لوقب و ثيدحما اذهب ثدي ماشلا لهأ ءأوقذ ضمن ناكر 1

 اهمتارش ل ءفاهراو»ن ءلسفراد 1

 ٠ (انة تءط>واشهدتاك أ كرش: تاطوكر 2 محا + ش

 ٠ ,واوست | تثناهترارتنأرما نانياثما نيه ثر دس ن مناك بدم نب سنون ىلا 0-1
  1بالو أ ارح فج اوم أ ةئبال تلاقام وءوجر دن ناك الفا «هرب ورث تن حاف اهتخأ

 ادق تءطعو امهد تاك !اهتخأ ةنبال تلاقو اهتعاف ت ااناعةيرا#!ترسؤكرششت
  0اهمأىلا حالا تنب تقتاطن او اهتااخافات !اهامأ ماع ىو ةيدصلا كلذي تدوف

 ١ ف.كوت تلاقىل ثءدو اري ىل تلاق ث !|ةذ كَتِع كلل تلافاماوما ا تلاقف ةرورسسم

 ريضكل تءدام هب ف ىأتلاق ةلرمثا باطو كلر ح فج تلاق ت تلاقثال تااق 0

 ٠ تااقفاهمأىلاىوخالا تقلطناو هل ارمةنريغب وكر خ لم .ةاديأادلو ى 620الن ايت غد
 ,كوتااق ىلء هللا تءدىل لوة: نأ ينعاد تلاق. ك_:ةاخثال تلاقام اهمال ا 2

  4ناهش اكل هللا تءدربت )اق اذه تيطءو ا.ثددتاك ١تلاق تاأاق ثا تاأق

  5اطح كوش ةيولابملا ف لودزلا فا

 » (نّئاهراو اسف 00 1

 ىحاراو-لازيالو ناريحو ناروحريكلاوةرو>أ لبلقلاع جاو ةقاثلادلو راوكلا .

 ماشلا لهأرم هنتس نأدارأ نيح ةي ىواعا صاعل' نيو رعهلاق لدم 1

 «( هعاسم رش ب نم كح«

 ىف س “م

 5, اذهو هل جيم هناعأ صدا هرك ذل للاى: عمو لع يس نعءل_هكفاذاف لصق» 75

 ب



 ْ 3 كن

 ١ ليئباف اف هتمعطتسافمهثلاىندع هباءاضمب لكاوظفتخالوقيو مهمل الكاس
 1 لود لك ذر وزملاو مسقيو هاذا يملا تنام اهمءصقىف عضوفر وزمحلا
 ١ دحاو لكاها هع ىذلا تءنرذا معصق ىف مظوفر وز لا بباطارا ةرماف «-ةلأسف
 ' اهاطعأامامرهدحاو لكى دب نيب تعضوف أرب ءاااود غاصصأ اق هد ىلعامسونم
 ١ ريا لءحار ظغ ١ جبقلا فب رمد هن و زتاالاقرو ممدلا ثب رقو لع .4# | تصقأو

 «(ةريغلا فنأ لالحلا عد«
 5 ثددح اك - هو امرمءىلاعت هللا ىذر ىلءىلاهمطاف تةزدل» ءأل سو هم اءهللا صداق

 ظ هءفرب ل اهنم نب باتا ن ءىور

 1 « ( كءبتي كءاكع وج«

 3 لاقهءاواماع» نأ ىت 2 شامو ماثللا ةريثاعم ف ب رضد ام_هالكو كَ, اك مج اىو رب و

 ' مهصخب ه هتكلم لد 5 ىلعأغم دع ناكري-ج وام نم كلم كلذ لاق هلوأ لضفملا

 " ناوشالذب لفصالف هنولتقنسهناهريخت ةنهكللا تناكو مهيدي فاممهباسوو مهلاومأ
 ١ نفود ولان منوقألم ءاناءالؤهم-حرال ات ![ةو 8 انما تعمم هنأرعا

 ا ا,ملعد رف اعامت :أانااواكدقواعام_ساوريسص نا ءاع فاخالىجاود .غرلاٌسدعلا ىف

 ' ا 00 ملواوذغفمهاز أ مانامز كل ذبث د |ةالثم|واسرأو كعم 5 لك ع+

 ا 0 نو لاهل ن نه همف ننام ى رن دو مهرم ادلأ اوهو هيحالاوا اقل: :هنماوحر خالف

 ا ناكو هناكم ساحاو ل .*ث أ لق ىلع ان دعا سف كرمغ ىلا تدم !|!لهأ عن :مثالملا جورخ

 ١ ةعدد نب رماع هن رقهولةةقه. اعاو وق كلذ ىلإ م (ماحاف مم اءو' ادةءاوهمغب فرعدق

 ا 01و باكلا لك اجررلاقف ع ا .6 وب هلوق دمع” دقو لو:ةموهو

 0 المماهأس ,رأق هعيش

 0 « (اهؤانبأ اهؤانحا ا

 ” زيزععجاذهونابو ناحد_-اولاوةانمل'ءانبال او ادا ءهءانجالا »معو أ لاق
 1 1 ازع غنوملا كلولمن هايل نا ال بصأو لاق لاعذا ىلعلعاف ء.دذا ماك اى

 1 .ىأرب كلذ تاعؤاسغاو ههركب ,اهوأ ناكدو انا. 6 هد ناوأت هدد فلدتو

 01 كئاوأةرودعرمخأو كلما مدق القا هدذءهوذلزو اهماعاوراشأ تكل ءلهأ نه هموق

 الث تهذف اهؤانيااهؤانساكلذد_:ءىللاقو 90 .ءانمه مهرحأ مهمأ رو

 ١ لعام ض#:ىلا جاتحيمتةيور ريغ ئثلا ل هيل جرالو ىأ كاسر رت
 ١ 7 هداسفاو



 «(مم1)*

 أهمأرا 1 سوما لاةفاسرمب ؛ سومب م|تء-ادقل سانلا لاذ هلثو رو هءاع تقطع

 هيو بأ. :كالددع ه ءطعل ”تاعح همأ نام ال_ماهاسرافدلو لعاهفطعىأ ادلو

 .ىهتيا*ا ثا مكالذ ىلع ىفأ هنا الئءاهاسرافةلذلا الو ثارتلا اا لود ,واهسليف
 هبو خالو نذلا موقلا ضل ستاند كض هنوك نمةوسالا

 لاقف سومان عتصتام كو هل ناقف هسأرهنى طغو هسا ن هيض ١

 اهسواماواهع*تاما 1 اهسوملةلاح لك )سلا

 اذ. لوةبو لك اب لءفاماعط هل ن ءنصف اهرمغو ةناكن م ءاستلارمأمثال_ةماولسراف ا
 تلاقفادنأر أ ,اًذه باطن الهمأ هلت أ اقفال :هاهلراف م اهطربغىق ىديالاةرثك ا

 راغف عنان اان نارمخخ هنا مال مأ جاسراف نيكس ديو قجألا نءانالقب كلا |

 تبدصتاذلعل» امن هيفراغ فكل له هل لاقف شاور !هل لاقي هل لانج ىا اق هب كوب رعد

 لع هاا ىبح هاذ سوس الطن مت الثماهلسز اف ةدرأب ج١ :ءق كل ل_هىدربو اهم

 لاطبل شحانا نا ممضعب اقف سف اداايرمضلاقفراغل | شذحاداعفدمم راسغل مف

 كلذى ساما لاق ال: ءاهاسراف ىل-ط.ال كودخا هم سشن-و !لاقو

 سومي ف.سلاب توما ض اخو ريصق « هفئاز-امراتوالاب»!ط نمو

 سدا ف.كح هراونأ ىف ني. « هطهر موقلا حرصا هماعن

 ه (بالغ شاك لما ىرحا# ظ
 ناىا ةءلاغملا تالغلاو ناّءنسواةئساهحو رق ددنأ م لع ىلا دق ىج لا ل لان م4 ةدكذملا ا

 ةيدابن مرتك | ادباهب رس ىنأث نادارب نازو<و هنوقل !هءلغف ه3 هير مافيك ١

 بالغادباهيرفىتاثلاث أ[ املابو لالا ىنائلاب بلأغب هناكسف هننأت ا لاو

 ىرج ىورب وانالغ ىرملا بااغت نال هد ى ه1 لاق تسحب قالولك :ءماذ_هو

 عذجلاك الان .طداهو أش نوكيو تاواغ نوكيا هم رحنا ىنعن ةولغ عج ءالغتاكذملا ١

 للضفل ا هءاد ىف هنا ارها ىلء رب رم“ ءلاب فصول نأ برمذت 1

 هراء 5
 اههدر ” الا ناكواعسوال. ؟امهدسحان أكو ةارعا نق درع نالخو نكس دون لاق ا

 م - ه 1

 لوقد ميهدلاناكوانبلاى راقت اوامس رشاع لوقداه نم ىلع | ناك نيعلا همك 1

 اه -ممدحاو لكل تااةفامج 7 خال تلاقف ل. ىندت تناك فاذيرياواذ بر واح 3

 م.دلا سناب : ردقلا دنع هتد-ج وف ل.جابت اديفةركسةتماهوتت انارو زجر نا ٠



.)2 0 

 هسنغه_ةطنمىف نخءعلا روحا لازسغ
 لو ةءأسفأ را هءاعداعاف شاع هنا فرح

 اوماكت ى اوفو « اولسا ةريسحمااها

 معمم اير رسلان م ةنزع تجرت
 محام ىلا مدع ه« رو ى:كحام 2

 مثاهجوزتا مون ىفااط ىهل|ةفاهجو رتفاثالث ىنلاط ىه ىتنااب لاف هدام وا فرق

 كلذدعد ىؤ رادربلا ماهو ارض فئاطلا قراففةووفلاو لقعلا نمسئاث هيلا باث

 ماوقامإو ف.ةثد.ةث ىعمو لاهي برضف هيما ىلعادكتاممث اماءاءوخاث اكشخ
 « (ف.قثقجأن مهيتأ)«

 نيةارءلاريمأ ناكو ورعن ف سووه ف.ةثىوجاو فاصلاوه ىلا هيتلا نم اًذهف
 نهو مالسالا ةلودىف ىسهنو رها نر -عقجاو ه.ةأ ناكو كلا اذ نب ماشه لبق نم
 ناكو ف سو ثال دن س> [قه دب تدعءترا هطرعش نادارأ الق همست ناك اماح ناهةج

 ائيحاَذجار_صتف دوب ناكو فذتال سئابلا ال4 لق هل لاقف هسأر ىلعاستاق همجاح
 لض,لاقاذإو هامحو همرك اداب ز ىلا جاتحي هل لاقاذا هماثعطق دنع طامخما ناك ف
 هادقاو هناهاث

 + (ادلواهمأ 0 3 (

 ناك لضفل ال اقاوا:5 نذل هتوحادءبارمل محرز همالةماعمت تقلا !سوس هلق

 ةوخا ةعمسع داس ناكو ضدخب نين اذ نبةرازف ىنب نمالجر ناكدنأ سومب ُثندح نم
 سب ىقن و ةتسمهماوأ :ةق مهاب اق مهو برح مهتدب و مهدي مسه | نم سانموماع :راغاف
 مباع بسال ل5 ن*نودب رتامو اولاق مث هل:ةاوداراف مهرغسصا ناكو قدح ن اكو
 ىدحو وعك رث ناك: اف حنا ىلا ى«م للصوت وعدا ةفهوك رخو هيفريخالو لرب

 اور فاورتدغلانمناك الق مه« لل قافاولعفف شطعلا ىناتقو عاملا عا

 للطن. الم تالئالاب نكل سوس لا ةف د سفب ال ى- اواإظاولاةفرحلادي دش مون ىفارو زج

 نووثشاواظوهوكرثمث هولةة.نا اومهو رك:هنا اولاق كلذ لاقل فال .تءهذف
 7” نكلسوم.لاقفهيسصأو انمو ب.طأاممهدحأ ل اقف نواك ايو رو زمن ام4نم
 7 تلاقريسخلااهريخاف همأ قافم-هقب رط بعشنا مث الث متءهذف ىفع موق داو ىلع
 " همأ نان الثمترهذف ترتسحالت ءري_>نول س م١ لا ةف كوخ | نمد نم تلد ىنءاح أسفي

 تفطع



 *«(؟15) «

 مالس حراق ةرانزلا تقو « اذ سدأو بولةلاةداص كةةرام

 مامر ريغ ناك_و كاؤ تاصول 56 ا ىذلاةقداص تكول

 لوقأ ىنكساو اذه تاقامهللاوالريرح لاق 1

 لستات نآمعال |وهق ةساوالا و هفيس قلاب جاحت ادرد 6 ا

 ل ارو قح ني مدخلا ةحالو «ىدغاو ةلالذاا عادىوةضالو ْ

 غال أود نءاف كلذ ءاذ عدد :هتلاقف لل

 5 جواددت نأ هللاناك ل .عأ ءأ « ىنناموذلاا را ادع

 ىدتامو اها دج ىج رب ةنرعادنج « ىنرَعَو بارشأادرب ىلا تدمظ

 لوةأىذلا انأ له ,ريرح لاق

 قا ود هد ةءامأو رف # هبأةعامأ عاني

 قد ةهناعىود ن .مناكدقو + ىتفاخم ىنتل ارناىيح كتف

 ق.فشك .اءنيد ىذ لك اك « ىفانمنكءاضغملا كلرمس

 كلو تاه نك-لو كذءاذعوتلاق

 اد.ئةتلااةلطاو ىوملالاط « ارصقاو ةماللااعد“ىلزاعاب

 اديزع دوام ىتهسحماىف ه ةذانزتدراو كتددجو ىلا
 اودد صو هيالدخ نمءمكتف | 5 د-# ماتددسصو انقءلحت |

 اديدح نوكي ناو مدأ ار «ىربناذيايصلاوعخا عبطتسال
 « ( ف.قثديقف نمهيتأ)«

 مارم ةنكىد نءةأرعا!ههد سحاب و رمق ناو مال_سالا لوا ىف فثاطأ اب ناك اولأق
 اهحو سانلا نسحان ءاسناكو هسفنب مون لك اهد يعش ناك. ةأهب حالا ىدوافارفس

 هزدخامدقو دوعقأانع رغم ىثلانع رع ىت> هنود تاو ىنضف هءاقب تءهذف

 هوخا ث ع ف ف ءضاارب غ5 سدج ا |م لاق دام ىخأ ان كالام لاق ةلاسحما كلهآ الف

 نء هيام ناهل عق عاوو ضرع نة ءهرددل 00 ررحلابايطةةناك ييسر
 صغن م هعاسكل ارق ارخمةيرش هعتام هايا همطاف ازيخارمف تفو رمذاعدف قشع

 تايبالاهملمبهتريقع عفر و هسار 391

 ه«باهرزت فدخل ابت 5 ب بالا ىلع ىف انأ

 ةزكيتح ى- رود اهم 5 لت لازسغ



 «(م0*

 ىهأ دق أوم .ب نع اهو. .فاو فكل اماعىبب وهتو*اواه-و زنامت ةعاساول او

 ' تااقالج ناكمةلاولاقهللا هده ت تلا كول كسياماولا ةف تاكررب 5

 | لغفأاكنامت هلا ىرت ف ووو ىتخ |ىلا» .هعىلع ىساامعا هسعم عفت :الالاج هّنبا مف

 ا سانا ىنكب منملجراسف لاف |هومطحت فق .كمرمعخأو ل دلا امو ردرامو

 تلاةف برعلا تاثذ نم كءنءأ نا ىلع ىفنيضرتأ قاخلاب رط_ضمهوف أ دوسا باش

 | اذه تلاقّل ىقلا هم 3و ةل-ءامنا عنجل نيرب ءام عم هنا مذاولاةوه كل ذ كسحا هراوصال

 ْ هنءاهودو زف هي تدضردق لاكلك او لاج لجأ

 ظ «(ةلملا تسع«

يينةلادحأ ناكو صاقو ىنأ نيدعس تذد ةشئاع ىلومدنفاذهلاق نملوأ
 ٍ ند.لان

 تا.قرلا سدة نءالوةب هلوءاسألاو ل احرلا ندد عم ن اكو 7
 | انافكو ا تيعر سأل اط م« اناعظالاع.ثدتفل لق

 " اهمانانموعمجرخت 1 رخاموةدجوفراب امر هتلسرأ ةدئاع تناكو
 ْ لوقبهيفوةل8لا|تسعتلا مو رك ادد.تو رثعقود- هبءاح و اران أف مدق مث هئجلس

 ةلوثملاب ىح هانثع ذا « الةهبارغلاْأرام رعاشلا

 ١ للاسم الوح ىوثف »* اساقواسرأ دذقرغ
 |!" ىهو ميلا خفبل- عملا ةراورلا موضعي ل اقواومال " اية ةملا هيف عمدت» ا. ؟ إعمل

 " ريض هيتالهيلا تارغلا مالسنلا هءلع حوت ثعنىذلا بناحما ىتدعب لاسعتل | بوم
 ا المأ تفحأ ضرالا

 1 + (ادو صو ةيالت نمءم دكت ) ب

 ١ نيالا ن اكالذو ه_ءاطعنبريزح لوق ن نموهاولاق رمش ىتاصدن ني عمت ن !ترضضد

 ا 1 )هداه رعاشو ذم ناس أرمم ءالاهللا حصا اولأةؤرنذمه لات ثك هلدقدارأ فوت

 1 ىلنذثابادعلل تااقق هم .نلط نم ة> راغ نيهاسع»|تذي ته تناكو م4 همهوق

 3 لد ةرب رج ىلا ثعن مثد:هو وه هيف ساجو هل سأعب عك رعأف من لاق هلوق نم مع*أق

 0 هللاولاق بديشتلا ىف كلوق ىفد_ثنا فمما نياان تلاقف جباستا ناكم مع الوهو

 ١ كذلبام عدملا ف لوقا ىنك-اوءاسنلا نهىلاصغب | .ثهللا قاخامو طقَدأ رهان تدمشام

 كود نءاف«سفنودعاب تلا كةءعما تدشناف
0 

 ماع نو:«نم رد درب * هناك رغا ىلع لاوسأا ىرد



 *«(؟11

 لاق هنأ 45 ةرانه.عاا.طةدوسأو ارعذ هءلاهسأر

 محلا ب ا 8 مضاو ريغ ن كمن |ارارعناف

 ساشنبو رع نيدارع هللاوانأ دارعنمىردت ل هني: ارمهااب لجرلا هل لاف
 رعاشلاىدسالا

 ه(لدلاام كير ديامو لكفلاك نامتفلا ىرت)
 ةمع كلذ لاق نهلّوالضفملا لاقءدنءريخالرظنملاىذل مرض نطاءلا سمعلالخدلا ٠
 اه4فلاقيتدناا1تناكو اهعوق ىف عقس“ ىأر و لقع تاذ تناكو ةءا.ككأ | دورطم تالا

 ادودناوءاط>دزالا نطن ن م هطعوودخأ ةعب ._سناو لةءو ممول اه تاذ تناكودوت ش

 لل.نغ نيكل اموذُب اولا ةف هرفلا بئاجغل امهتكو هي زامل لاحتا موملعو هوت افاهسب احلا
 ذٌ.ىلاو لالا ىف نيداغاوعجص مث م-هتلم ءااولزنؤءاسملا ىلعاولزن !م-4لاقف نيم تاك ْ

 ميسو ماكو اف نوضرعتءاهد.صوراورفةنهاكءاثمثلا اسف لاق, م1 ةءدبرمهعمو ٠
 باب ,-ث ىرتاكن فو امني كل ناانغلم ,اولاقف مهب بحرف هءلااو كف اهوناهب رخو لمع ا

 ىلع لعند اني رت :او افرام ضن كاك اهوب |لاقف بغا راع وبناحاعنءانلكو

 ططُشنالو ىرد -و ىلع ىنكناتااقف موقلا» ءالؤه كلاتاد_ةؤ نيرتاملاقف هن

 اددعرثك او ادلو بدصا ىلعل - موب[ ىدلطضال ىودالولا 0 ىرهمىّق ١
 ةلريدخا عقم هذ :هاكل ا ءانعشلا وتسير تلاف 3 اضفانعىنو ري لاق اهوباجرذل ١

 ََكب امسلا سعد كدا ىرح كل اهم. اااما هوس م 3و ةودخام_ه مهتم 1

 ري رفا هوورسص# رغعرح لم لاقل لام كلاهلارغصتسسو ١
 ىذلامإو ةمماليلق هقشااعينم ةمه#لابيلص همقاعذ هليىذلااماو |
 ىذلااماو ملاسهراحو اع هشدج مزاح ىنأ مراصدلج مءاندمس م 1
 اماو ناغلاثيلك تاصتلاممرك ن داوصأا 2 ةع بأ 0 باوُدف هيلع

 هيلي ىذلااماو كلم و يبغي كرتراسع ىوزع كل عا لوذي ءردخ هنأب .ىذلا 1 ْ

 الود -ءنعو لذ-بوصىل علا لمح ا1لقم لد هنرقل لدنف 1

 لخدلاامك.ردبامو ل ضل ن امتفلا ىرت ةفعاهتدنا تلاسقف مهفاهتخاتر واس

 ءلرر_::الو كموق ىف ىب | نؤدياهريو ناهد برغلارشنأ# ىنمىبت»سأ

 ةقانةثام ىلعا هور ,ااهكنأ اف كرد_ه 9 اهيباىلاتثءبواهنمل بقت لف ماسح |

 ةناكنب كلام ىنب :نم سراوذ موده ىت و اليل قالا نع ثيلث ملف كردماهلجوامتاعر ,
0 



 انقلاب
 لام 00 « ىوقىد تةفرذا ناك

 لاميوأ حصا ! م-ماهر « نكسلو مدي م-مهرأ و

 لاصولا ةقشءاخا قو لوغموب هةدءاخا تءرص

 5 ءقلهراحاف

 انينحلاسال لودقلان او رايز كارأىنانطقانأ
 انينس عبس لق انريص نو اق ماع صن حريص نا ىفأ

 ةره“ لاف

 ىداعالارطشلا ىف ىنب كرثو + ىس> بالطو ىنثا كرعل
 داهب شعننمل لضاماذا * ىلئهناكو خو.شلا كون نا

 اوفرذنام1لاقف ط.ةانموهملطد ناءاعءأ|ءامني رذنما ىلا اوءلط ل ثم ىثب نا مث
 اههثمر اما 1 يح رو اك اال. .ةلاعدو ماعطو رمذرعأ مم مهوجو ىنع

 لاقرمضم ادن ىلع دل“ 7 كر اةءال>رىلوقثام نام .ةفل اريخن أب طع .ةالرذ-:1الاق

 اذا امل وك :ل١لاق ةلغلارت غانا ةث طعأالا ؟شيناأسالهنالوقأ 4 .ذلوقأامو

 ىنافلاق ثل كلذف لاق كدا لك ءطعت ىدح أُم هل دمال اقتل تنت ةكما

 موعفدقمرملا طع ءقل لسرأف مهريغ كلاسأام لاق مهربغ ىنأ لاقل مرهم ن اةلغلا كلاسأ

 ظ رذنملا ىف لاقف مدنف هموق مال طفل مص اكفرذنا ايلا
 ابمارت راس تسال ه-سمغم + هوه ءاحرأ ت.طغول كنا

 ابءاهأال ارداس 1 « ىتوءدمءانظلا ف كرو
 ١ اهمام ” ىل ضث اح نع تدضن ناك 5 اموأم ىلءادو>وم تدهصاف

 5 ناو ةيْغل اهم ءلاعل دار لذلاقيدص ناكو دز «2نامدقو ة غلا ىلارمللا لسراف لاق

 ال ئماهاسراقءارتنأ نهريادش ى دام .عملاب عمت لاقهار اسف هن ءهغلمبام همدعد و هقشل عهد

 35 --ه#
 07 [ نوع

 ل لجرلا شده اماءاش |! ىنعبرز<او دا موقلان ا كملا ءكدعس أو نءالا تدنأةقث لاق

 5 :رتذءاع-# لاق هنمىأرام لكوسو همالكرذتلا باف هءلقوهناسأ هير غصاب
 اذه ىلعد ثني وال مهي رغصاي لجرلا شدعب هلوق بهذو ةر ه2 نيةرعذ 54: :هأ

 ١ فاذع ربخت اهي نوذ ظمدرا 5 « هنودرصةةارمخ هيت دنظ

 لج لجر عم باك ناو رم ني كلما هللا تاتا شان ماسد ردوتأو

 |00 عيت هانامبارم هع فيل جرا لاس با || ارق كلذ .ءلد

 هساز ١

 0 1--عا



 *( ه6

 عرج ٌكرهدو ىرهذذاوود د نافء اوسلا ىلعانذ مو.لاف

 حلت طق ىهو ف..لادئرف نوكسام ندب نيةرسمكوأ نتف فب ةق فس عجب قاف سلا |

 هنافصو

 *( ءازننأن مرت ىددعملا مهم )

 نازات لاو هارت نأ الى د عملا عمهم ىورب و هنت ناو *يسئدسلا ميسدالع ١

 لضفملا ل اقري ه.ث درب دق: ىلعءاملا لخدو آر ن مرية ريش نأ ب رمضت عم

 ةهردع "انا شكولا هدد لا >- نمناكو* اعسلاءام نير نمل كلذ لاقن 50 ا ظ

 ةيستناك ة. تراسل لاق سد عن ةرارزلة لأ ال صرع ناك لش ىند ن مرباحنا : ا

 تافاثوةربوامبؤذوارع هل تدلوذ برعلا نمىحم_هو تا دءفرلا نمةدارز اهماصأ ١

 رباح نب شددك ت لاق كذن وبأن مهم .-ثراب ةدار ززب ط. .ةللاةفةلغلا ع رعرتو شد“

 ةرعذلاو دع طبقا ناكو مه 1 ه نم هيريخو ةرعك هد ومهم ىدعف ةلغلاءالؤ ب ىهذاق لاق 1

 قل الاقو هلغلا اهتم عزمت اف ك٠ اوني تلاقءالؤ هام لاقف ة ةهرسع 2ىلاء_مبتقلطناف 1

 لش ب فأ الحال ناكوةرار ز بكر رب ارا ياهأ تريخاف تعج رف كل هاب ْ

 هم .,ةهل لاقف فرضنا كلذ ىأر اشف هلاو رعش أول بوت كا .و ىملغ ىلع الا ً ظ

 أوسأ ه .ءاوداعافمهانأ مالو نك ىجوق هبي لامن |اماربسخّلاق تقاضاو

 اولاجأو ىعوذب ن_سحأ دق اريد لاق تع:_صام هموق هل لا ةف فرم هن اف هلاولاقاون اك ام
 نورس 0 ادمقدرلا |وسأ : هنو درع 4: :س لك ىف مامت : ؛نذس عسل ذو تكف

 تامدق هنا لثمن ىنبان ةرعذ لاق تامدق ةرارز نا مفر اف قال مهم قكذا ى 4

 تراك كسلا نكشي مهقأن هذ هناسنلةرعط لاق مث مهقح مه وقتاف مويلام.ةوخأا

 د.ع نمةدسو لع ىنب نمد.اطتاه لاق. ةأرعاو ناوفصْن. برك تئبد:ههدنع
 تنك د:4تااقفزد اعرب غدالوأن 4ناكو ناةهط ىنن ن مديل 0 ءلسو سال ! ظ

 ءاعدلا لمس ىلع كريغتش , لكلا ىلو ىو ريو كل ريغ تن لك هلا ىلو ةءفاصماسذ
 ةونعو ةيد علا همأوةركض نيب اهشودا: م ةهأول ةرغ# < نب هقشةرك ذذع افالثماماسراف

 ىت> كلبع» كلل ع ندرءالؤه لاقز ةرار زر نب ط6 !ىلا مهبل سراف ةيئامطلا همأو ةرهض نب 1 ٍْ

 3-7 -ماهأو مهافحو مست الوءاسأ ط.ةأىدي فد :ر ةوذب عتواسل م مهكءضرأ |

 رباح ةرع2 كلذ 8

 ىلال- تاحالف هترخاو « لوغ موب ةقش' اخا تدرص 1

 كا 5.9



 ظ 1“
 كلذو لاق لهاءلا ور عنب كلام د ..عىنأ باكو ىلءاعلا ورع ني كلام كلذ لاق نم
 ثلاماه_1لاة:نءاسر مئه ءافال_> ذذلءاعىف باطد ناكن اسغ كوملمضءد نا
 !| رافد أ لئاقىفاام_4لاقفامهاعدمث انامزهدنعامهستحاف ورعاذباكاعمو
 لواك ام*ل:ة كلذ ىأرالف ىخأ ناكمىناتقالوةءاموئمدحاو لكل عش لتقأ

 لو.:ةمهزا نان نيس كاسه“ لاتف كلام ل.س
 هدو ةل.ادنأاركك يه هدماعال- .ل تدهش ن مالأ

 1 « مهتثج نا ةعاضق خساباف
 هدياعلا ىن 1 م« اسويان ىل_ءارازن غلب أو

 هذ_صار ةيحولاش 001 د 4 لام اول ةةول مهقأو

 هدراأو قرط ىلع امووو 5 تقرم ىلا ل هس نس أرب

 « هدلاول داتامتوددالف ىز كال_:كلامس م 5
 تدبلا اذ ىنغتيمهدحأو اورماكو نامث انام زف ثبلق عوق ىلا كلام هرمدتأو

 هد_مارةي>مه تنكل م كام اولتةول مقأو
 ظ باطااىق جوا ا .4 | هللا مذ كلامام ت |[ةو امم مأ كلذ تورنت

 ْ لميا سحأ نملاتؤ هموو 1000 هم لت اقىبا ةبلطاا ىف جرش مث أي

 نع ءدارث أتاطأ اللا ف فاكش لد الا . نم ةممثلل كلامأب هوق يللا

 كلذ لاقو هلةةفهمخأ ل: اق ىلع لج مالم تهدف

 اوعزح و»ه ناو زا -5 ىن»ه *« اعدنالو اغأب أم .كحارأر #*

 >و 00 ي دقةتدح 1 د ؛ءاو ردها

 عطضم شارفلاف ىنءقني + الو كيد 2و مالا مم“أ ال
 عبر اها سا[ لوعد- و ل >وأنك ىل 5 ”دل-وال

 اوعقجاو ع ا ىتاوف عون هدأ ل-_ضأربي.كحالو

 مهل*هجولاو اًءيش فرع « الفباكر لاهجوأ قرت
 5 عسا ىقساف_س هر حلا اك ةديد_لامراص ه-ةالد

2 
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 « عجفد هئامد نمهءاونأ « ىف قلج باوري-ه< نيب

 1 1 عرجاو هنزل مالا + مكب ودعم
 )م :



 *«(م #1« و
 ءان٠ للاهناىلار اه:و , رازو اطل دفن ةملعأ فاس ناكو ىبءآلال لسنا 1

 تامانلا مكشي دقو اطاخ تتأهل لاق اهب ب عافادر هرلهأ لجأ نعشناكو |
 وؤ_هلا مل َّ ا لاقف تعارلا مع : بلاطلا ا 1

 لد ءاسن ترا 2|١نالا مةاههأىل ىلا م ءكرمأقراتنلم واو وفعلا تل مدخ رو 1

 تاق هحاصالا نةرصتيالف ءايزل اا لادطخت دقو أ دو ا.ص + هوأن هد 40و8 كا مس 1

 ىتفلامأ حانملال_هاولا حاسما لوكلا كنلاتحأ لاحرلا ىأ اهتئبالدتأرعا |
 َنَسلَو كل نعل 17 رغب ىتفلا نا تلاق حاضولا ىيفلا لد ال تلاق حاضولا |
 هات ءأاب تلاق ناار كلا نس !|ثردحلاك لانا كا 00 ا

 رثك با لاديدث ىتفلاناذ.ْذب ىأ تلاق الاكل قدنأءاعرلاب+ىئفااتفتاتقلانا ١
 لزترف ىنارتأ فتعثيو ىنادثسنديو ىبادش ىلس يشل نا تلال ١ تاتعلا ٠
 فل أو مداخو لءالا نم نضج ةناد كا رام اود زتفامآر لع اهتم ااا
 هءئاحىلا ىشؤ هءوق أنفي سأأح مون تاذوه أندم .ذ هموق ىلا ب لحر مث ا ىشاثم هرد

 لاذع اكملاماوم 1 ف ترا هلك ةندق نو 4 ذسأ بد ١ ند باند دين كي لال قانا

 كمأ كتلك اه لاقف خورفلاكنيضهانلا خو. و.كلو ىلامتلاق 52 اما
 لعووذثددحتا ال -هىلء لصالا ن اكن أف د هم .ءوبأ لاقا يدش لك انالو:ّر كا عوض ْ

 000 زوال اذ_هلوق,ءالا هلا ضءن ناكوا مد, لك انالرثاسلا لثملا ٠

 عمو مف ” ةرسا لك انالا د, لك انالىب :«منالءاوىنعلا فام هزلكت اقامت 1

 د وامأ ا ثراحمالاقمم اماع نالغب اعواوم 2 : شد»ثال ىأ مب د :

 ا تل .ةىل ةداحالف كلها قمافاوتن رورو اشنذرأ :سزارتد شوال

 ريكللاو توم أ ندب س انلا ةياغو اي أري" اسالي -:ًأرذا تأزم

 ريسعلا نم ل ىذعأم 0 5 ةعار بتشلا ته تق ن ١

 رعءشلا نهر ردمغتو نامزلاف ريض ه4 هال ءلو نيك ناو

 ردقنلان « [ن.ءاهب تدصأ دقو + الذ لح ىو م تادالحورأ دقف

 ردكلا ىلهبرشالو مالك !اروعم  ىن-ةفاونال ىناف ك.'| ىندع

 لاومالا ىساكم سد تن عهسفت لدرلا ةئانص وق ترض ٠

 « (نيعدعب ارثأ ب باطت) ظ 1

 لٌوأ ىلها. لالا هم 0 هب ةرثأ عمدت مث ءارباث» دش لرث نإ برضا اولاد /



“1 )» 

 راذلا لارا لت ءاىذلادع » هلق اوب نم ءانالو هدانمأتال

 ىرا ءااىل' ا ىلا اةسالؤ د ل اناا 3-2 ولاَ جهطأ

 ظ هك ءلعأ ارق هنأ ةدم .ءىنأ نع حاحوبأ ىب“ لل ىلاقديرد نيكي وبأ ىزب 0

 ' لاثءالاب رعلارعسست ند :ىمتت لا ةف ككه<أ ىذلاام هلت تاقف لاق كف رد أمد دوس

 ظ | ا ا] فيداه ل: لافاذاملك م اق اه غابأ ناكل ||| مم هءاوهاظاو ربان

 ند « هلوقو ةطفل ىلع رثؤد ام عمربب زا نسال“ ءاوك رو واتلا ل متت ةلعفي لذا ىفالع

 ةف.اح لة موب امن هل-رملارظن هن' كلذ نم لفغلاكهوكرتف ل
 هللا ةذاحامرا ماش ١) رهأر ودصىف ل>رلا قددقو هةاود ىلع فدو نب عباسحت ل د 4

 ] نمةعا#6ب رحادالت ىفلاقو اده ىلع ىو ةءال لاما تدب نافأ :يوس نع لزمع اذهان

 نم ملك أنزامىننن «ىمازرلارعشأ ني كلام نأ عدو ىرأ مدعو ىر علك أهدند

 د ثمان 5 لجرل لاقو هشدنأ هربق ىلع ىنولد لا. و هه روظ ىلع دام ىل+و هالو ريدل

 دونا أو تدساهءقزاو بارباهفصخ ا لاقت و انافومح ه .!| ثق هن حدب أد قو

 هقان تءقدالف افصو:-هكت 110 او سل ةس نم: اريمأ ا لج رلالاتف اهقدع

 نم :مدذلا ضءد ىفو تاق ىمادقر 4 .ذ لجرلا اذهنوا,محاصو نإ لاق ا ءلاىنءلج

 لاقوك:عزداف رصنا الو ىدسالا ةلاضذ ني هللا دمع ىل>رلا اذه ناك لعفات اك
 دال_لان ة.مأالو ندكحكح + برم ىأد نع نيا اك ىرأ

 داعم نم ةلهاك 1١ ننام 1 ةر-ءتاذوا امق أن ب--ىلامو ْ

 ظ ١ لهاكى بن ري دع «ةدج نالربب زلا نب هللا دم معوض 4 ها !!نءاو تاءبأف

 ' فلكذولف :دي.عو أ لاقاهب ىتبسا هتعنمم الأ اًماىل لعولملاقرم رف , :لانيارعشلا خان الخ
 5 هدر را أمان م | فءتحو ةأذ هدي زن امون رعلا نط هداك نستراخلا

 َّ لك ااذ- ه عم ناكو هنو ءرسش»ن أون اك الةفع ءاخلا اذ_ههفاك: ام نأ ارعالا ةقانجبالع

 : يد“ ذكي ىمعام ىدتعو ريغ فرم بش ىنطب اغا هقيطملا د لوي و هلك أعورسأ لكف

 رعاشلاةم .ف لاق

 نيك اد اريثك الدضف كلفذأ 0 دقو تعبشدق اريش كنطب ناكول

 ندالو انو لعرب كنمك_بنال 5 3 هن اح مادالا ن- ٠ث. ناق

 7 «(اهييدش لك انالوةرحلا عوت)«

 0 ترام كاذل ان نءلؤأ واعيد“ لك انالد ىوربو عوج ااهاذأن اوارئلظ نوكست ال ىأ
7 



 *(؟1)+ :

 + (ردام ا نملذعأ)« 007 ظ

 سل ىف 0 1/1 سبأ هل نمغأ» و ةعصعصنب رمأغ نب لاله ىثب ن ملحرو#

 ىدالاوبأ لاق قراؤم هعماو كلذلار دام ىع“ذ هن ضو ار دمو ه. .ةلسف ل .اقءام صولا |

 او طارثو ى معلا كردمننسنأ ىلا او رفاذتر ماعم لاله ىنبو هرازذ ىتب نأاو ركذو
 هفر نمو ان اك ادق ةرازف وذي تلاقفر اج ربأ ملك ار از ف ىنباب رماعوذب تااقفدم

 ىذ#و ارا جاوداصف ىنالكو ى-اءثو ىراز ةأو .وطصإ ارغن هثال“ ناكالذ ثد د ا

 مج رالف اا نادرح ىراز فال اعمحو الك واضاف هتجاحضعد ف ىراز فلا 1

 ءاود لكحأل اقف هغمس د داك :الو هاك أ, ل. أف لكسف كلانأ .تدقالاقىراز فلا

 1 كنار هالعاو نطفف ناكهقنالعجو ركذلا هن ىن»» نافوج ريسعلا

 لاقف هسأر نانأف هبرضف ىأ و هزم لك + حاللاقث ىاتال

 انفاهقانل ن اوازأ بدم > نيد لاق همت" :مناتنأو ىر افلا قفة حاطوخ" الا

 امناتلق اهب ىأ هيل اح ناك ةريخل امل. واول اق [ككاهللا لبق مبا ا ىلع ةدقفلا ىلا فلالا كرت

 تدنأثىذمىذلامالكلاىف سافالاو ةعضدلاوأ ةغضملاةدارااهقلت فءافاردق
 قى سف هطو- ىف ىرق نمل اللد ىبان 5: مع نكلو ا اروي تاأقف هيلاءاسملا عحرت

 لع ردن. سذأ ىذةذ هل ضةبرعشد نا هبال *2هردمو دقت ثني و املا ىلإ ١

 لوةبةرازف ىنب ف ىو املعاو هاياواو ساينس فلاذعأو 9 نمد !الحلا

 فور_عمنبت. كغ 3 همهم دقأ ةث الثءارعشلا نهتءكدااو ةماعلا ىلا

 دسأ نب نه همهاكودي زن 2
 رايا ىف ْئمدت تريمخاذا < يش *تنأو رازفان ك تدشن

 راماربأ م أ كلا بحأ 95 نع تمدأ همنا |ي_صأ

 رازف رار لاب 4 ته اتيصدتو ر اسماربأ ىل-»

 نازو<و ءادذلاريذىفاذه ناكناو مدنرتا افق تساماك وازن نمءافافدك

 رعاشلالوةيلالهىن:ىقو ةيسنلاءاب ففذن ىرازف نمدارأ نوي
 ردام يلا بطرماع ىتسد رماع نيل الهابزخ تال دو >

 رشاعملارارمث تا ماع ىنب « اهدبب رغقلا او ركذتال ل فأذ 1
 ةرادزبالوة.ةرازذ ىو 2

 رايسأب اومتك اوك صول ىلع 0 هيتزلانرا قات "نان ال 1



 (: "ا ٠ ٍ

رض رول أ ,ماع تدنذ لا ةةغلا كل اك الل الذ قاس -أ شار
 «شاقراوتطضفاهب 

 ظ : هثرولا تااقفاهتعتزح ىت-«اهتءاغو اهتب رضو

 رذأمأ ةبثعلا ى. فن ىلع أ أ » ريك. ىنكردأ مو.ل اويفث حيوان

 رخآالا كح اوصقالامتسقالل * ةيقى تكحردأو هللاوف

 لهذ نب ثرا اوال تو ةعب رابأوةرم ناش نبل هذ شساقرت دلو

 «( سق نم غل: أ) +
 ١ رلاءاكح نم ناكو ىداالارازننيداب نب ريهز نبةفاذ ح نةدعا نس قوه

 1 «ثعباابرقأ نم لّوأو نالفىلانالف نهستك نم ل ةأوهو مهم ديمه“ نم لقعاو

ن « ىلع نععأاو ىعدا نه ىلع هنيبلا لاق نءلوأو دعب امأ لاق نملوأو !ءريغ
 ١ ةو رك

 ىدعالالاق هذ-نيناؤو ةئامرع
 ع

 ارداخ عيصأ نا فن نم ليغلا ىذي « ىذلان م ىرحأو سنه خا.أو

 نك دفونا اه-هنعهللا ىضر سادعنمهللا دع نع ىحْشاا ل. “ارث نب رماعرب خأو

 [م.ذلهلاق موتاو- نم غرفالف ملسو هءلع هللا ىل هللا لور ىلءاومدق لاو نبا

 لور اةذ ك|هاولاق لءفاقلاق هفرعنانلك اولاق ىدابالا ةدعاس نيس ق فرعي دحأ

 || اودقجاسانلاامسأ لوةءاُعاق اظاكع درج أ لج ىلع هي ناكل و هءلعهللا ةلضدللا

 1تاوهاملكو تافتامنملكو تأم شاع نه لكاو ءواوءّة-هاو

رم فةسو عوضومدأ عم اريعا ضرالا قف نإو اري
 ١ ورثةرا-و جوءرا#و عوف

 ظ 1 دعب ننوكما, انضر ضرالا قناكنثل اق- سق مقا جاربأ تاذءاعو جادللو

 ساثلاى رأىلام هءلع متن ىذلا كشيد نه هملا دح وه اذيدهتردق تزع هلل ناو طعم

 | ءامع»أا نإ ََْت

 ا -:ءهللاىذرركع 5 ًادننأم ارتاتفاوك رثمأ اوهاقأةاوض ران عد رالف نو.هذي

 هلوؤوهو هل هظفحارعش
1 

 رئاصد انا نورقلانمنكماؤالا نيسءهاذلاىف

 رداهماهلساتواب «ي ادراوم تدر ا

 رياك الاورغاصالا سب« اهرف وق تأرو

 راه تفاحلا الو .<3 اىداملا عج يال

 رثاد موةلاراد ث.>ّهل ع اال ىنا تنةرأ



/ 

 د ا و

 اعرب رق تءدن نم دعس »* مونباروس ىرتش نمالأ 'آ

 نعرىذلدلالا ةرذدذ 5-0 تناخو ثردغرجاماف ا 1١
 ىذلاكباصأ كلذ تان نا كئاتلعو ك.حأ ل متقن 6 كت.هندق كلما ممأ لاق

 راشأ ا :كناتلعامم كد_ :ع ىل ةءارب نم بلانك هلع يامل 3
 همعبلا طع نأ برمضد هيزئاح نس> أو هن ءافدو هنم كلذ لق و كيخأ لت ,كءاع 3

 ةيفاعلاهركو.
 * (اروك ذ نكفانو اين قي 5 نا)* 8

 كلافالؤب دضن ى لكي ل ا برمض ظ

 *(ف قو.سااركذاف ثيرتث ااذا) *

 بورعلا يذتحتل عيل ارك ذاؤتيرتشااذا ىنعدإ ١

 * (ىلزلا ل سلا غان) + ظ
 ءاملااهولعب ال ةيبارل اهل صأوو د._صاودارأ اذادءاللرف دة ر -- ىثو هرب رع سس ى هم ْ

 لل دس والا لا قو 4 از واح ن نا نزشم ل كل سلااهغأب اذاف'

 1 دسأ مواتر ث 2الي لمح نيذاعم ىأ لاق رتعملانبان راع سم أ نءعاسرحخ نب كاسم» نبا

 لاقف ةيعكلاءان دفد است :معوهو هع هللا ىذرا. اء لأسف 9 موتفي فيكر كردي لف هب ز ىف
 اومر 0 هلع شأن نا عفادت :نهيلءانم جاف ةيب ف فا دسأ اند صاولاق رب -* ىلع اوه

 ىلعاوف ىذقف مهتأ ذأ, أمف اووهكرخ يرش الاقاعتو رش انل+رلا واعف اهنق لد ْ

 ينلارب_خأف اهلك ةيدلا ثلاثال راغص) :لا ىلا الوةيدلاعدر لوالل ناهفع هللا ىذ
 قلل هللا هاد شرد غل لاقف هئاضب سوم: :1 هللا ىلد /

 ٠ (لانلخع قاس عم)« 7
 000 ءاض رلا ماو عقاولاهلاكو ثلا نه نمسا اوق,ةلك كا

 نما“ |نوك. 9و عم ىبعمءأم ءاابدب رب نأ زو و لاذ ةالا- .منايوهتبل . |

 : قررا كن لا لَو 4 .ذ يمال عضومالو *نمءر رهاو ؟-ملا ف درضب اه م ٍ َ

 ةءاعت ىب نم نام ءنيورعدذب ش اقر نا كاذو هماع نب نأ .دثنب ل هذ: ًارماةيلعت 1

 نامدش نب ل_هذاهبو رت ةراكع نب سم .لع5 نب هلنا مت نيكلاقنبتعك اهحوزاهقل

 تعرك انا ازال أمام هلرمالة وول تاكو تلد ورا و
 تلاقفالثم تم مز5 لاذ قاس ص مب ةئرول !ت )اقف نالاذ اسما عوامون شأ



 «(ما1ز»

 ا باود لمع ءاعّدرن مهاكم ممددع ىلا ثعد : ىب- كل ذ ل ثم هءاعدرف هتوعم ل أسو كلذ

 ظ ١ لاو ؛لدنءىلاممزخاب هل لاق لفون نيمزخ هل لاق هد هنا اودنا نه لحجر ىلا ثءن مث لوالا

 "| ديرتسف بطرس أ لاق ىج-«ءارت ىذلاوهو انالف اة ىلا لاق كاذامو لرسم
 ا أ مئاقديعسم اللغو كمحخأ ىلا ه.5 تعز ةامناهلأق ه.نغأى د است نأدب رأ لاقاذام

 '| رظنا لاقاللاق اذ_هكمالةريغد_>أرمالا اذه ىلع علاما له مزن هل لاقف امهعم

 سدللاقو هلة ف.سلانهيرمذف همالغملا مز: ىوهأفاةحالا تاقاماق لوقثام

 ” تينصام ك4 ولاقفهمالغ لتقل غزنود .عسعاتراوالههاعلسرأف ة كل خارد.ع
 ١ كتيره تدرأ ىناديعسلاةالثماول راف كامآن هالاخأ نا مزن لاف هدول لعجو
 | قوس مي زخلاقف هب !ءاودرامو هزاةثو هناودخان مىتااسعهريدخو شنكلا ن ءف دك
 ١ الثم تءهدف لدعلا في 3

 » (موةبارهس ىرتشي نمالأ)«
 0 ىلع تقر ةهريسج ناكلذ رىربسم !نيءروذ كلذ لاق ن هدأ !اولاق

 || ناسح هدأ ل ت5 ىلعهوا-جوورع هيدخأىلا اولامو مهن هتريسءوساءرهأ تفلاشو
 ظ ا ٠ نءعروذهاهثةةرزاوااو ةعاطا |نس>هودعو وثلملا ؛|ىقوومعرو ا

 | هروهأ هلع ضقتناو مونلاهنعرفو مدئداخأ لق نادنا ملعو .هيعخأ لق نعريج نين

 0 ل.ل هنانع- ءروذىأر ا! هل مع فرعت وكل ذي هب ا ا

 اورععاضبا رملع منو ةف. د نتيءأان يده لاق تقاوعلا ىذو هزمكلذ

 'هرأو هنراخىلااهءةدقور عا اهذخأف كةءاومأط اعنا لا كد عىل هع دوهلهلاقو

 ' هراكم سأ>و ءاخ[ لذ: فالق اهتعلأس تالا اهم ظافتة-الاو ةناز 2 ىلا |عدقرب

 اهل نا عديل .ءاعكلذد كانك رومسلاةسيلع طاسو مود ل :م عزم كلا ف

 . هياممهملا اك ثو هتصقب مهريسخأ مث مهع مو الاافتاعالوافار ءالو امه مالوانهاك الو

 ' عنمو ريمملاهياسصأ الا ا اخأ تانق امو ىلع هنمم>راذوأ ن1 ل قاف هلأ راق
 نم« ءاعو دعاسو همحاأ لقب هس ةعراشأ ناكر ملل ١ كلذ هلاولاه الق هوذلا هم

 : هلدنع ىل ناكل اامأ هل لاقني-ءرىذىل الصواف م لأ ىت> مهل ةفرن_ج لام ا

 ا ةقم .هعلا حرض نا كنز اخره لاق كنامأو كت ها م هدا "نأ رر تام: ٠ رب

 : ةضق م | ماع هقاخىلار اهات اهح رناقهنزاخرافا دكر ايكو ك2ءدوتسابلا

 امفاذاف



 * اانز* 1

 لاذب مراكهلكحح ءازمو. « ةبوصمهافولا تم يرعى ظ
 ادا ارقحدعاضد أ لاقو 1

 اعدج أن .دارقلالاثماىدراذع « ىلعلاو د_ملاىلا وعماماالأ ْ

 اعدت طهر نم راء الا م_اف « هلهأو ذارقلا لاثمأ برام

 «( كاسآ نم كاخأ نا) «
 لئاانتو هيف ةغاتدساو و كل ةوسا هتلعج اذا هري_غوأ ىلاعانالف تدسآلاق»
 ناوخالاةاعارم ىلع ثا ىف رضي هسف: ىلءرث آوكمدنق نمةسقيقح كاخأنأ
 نشلاةىدسا ابان ني نامعنلانأ كلذو ىنادمحلا لف ةون نيم رنكلذلاقنملوأوا

 4. يدب ىصوت نأكو ةمكحو فرشاذء-هو ؟1و 5 مودم ىسودءسةنالث نوثبهلن 4

 هل. ةسأ ماقال د درعلا يطأ. .ث نهالط اعاهم ناكسف دعس هيام هيدأ ىلع مهام وأ

 1 رق قانا ه سنن ناك دهس امأو نرد ف ءّرف.ملو طق هّدبلط هدفنو ٠

 امده_.ذيلاحمشلا ىأر الف ناودخاو ىمادنو بارمش بحاسص ناكف ةد_ءاسامأو ١
 وفرثالاو و.كيداواو وش مراصلانا ىنباب لاقف برح بحا ص ناكوا دعس
 رممنب | هةمعضو رخرباهر# و رطذعأه اطدو م ايت دهشاذاف' ظ

 راث بلاط نك للاذا راعربغرار ةلاناف راظتنالاو ثكملاناقاف رسسحتا مانجو |
 ديرعس هذبال لاقو اهب المل جيطنو اه-امرد.ص نوك:نا كاراو مهنو مصب اغا
 دنع ذت حالتلا لاق أو دالدلاو فراطأ!ل ذباف داوملا لممال ىياناد او- ناكو

 هنبال لاقو هلة د-:ءفو رءملامزصاو 7 .ا5 مرمقاو ناف كناوخا لبو جادا

 تسكللا لاقنو باقلاد فت بارشل ا ةرثك ناى 1 بأ ارمث بحاص ناكو ةد.ءأس

 جئاقلا املا ن ءاو كعرغ نءأو كءرحم> دا ير بالاد_دو

 باوث نب نامعتلام 1 0 غالب همذ ناف دصقلاب كءلعو مضاغلاى رلا ن مريت
 امو ىناومعأ نرد الو ىنأ ةيصوب ندم" الاد ناداوس نآَكو دمه بس هب | ىلاقف قو

 | ا سا اعدم ايونو اغو هنا .خ ةمحان ىف هعضو مث هلق شنكىلا د#ف ىسفن ؛

 تودصلاق هد هدو“ كرصصنو هدؤرب كطاحو هدهع كل دون هكاخأن |نالفان لاق

 نواعتلان «ديالوءام +4 .- انىفءارتىذلاو هوان الق تأ“ ةىنا منلاق رعأ ث دح لف

 هيلع ىلع : نأديرأ ىناذ لاق اف تءقودأو اسفي لاق كدنءاف ىراون ى_> هياع

 هربت أف ه7 نمرخ آ ىلا ثعرذ جرخو هكرتف تح اصب اذه ىف كل كسا لاق هبسغأ -

 خش سس 8



 «(مل5)*
 هلا _#مثومان مله د ور-<ع نا اكرم أ

 #* هلاخأال نماخأ 5 6

 «| قأ د ةافيض مويكلاكذ نام_عثلا اخأاب
 ْش 3 هلام الوم هل ب لاه

 ' لاقفعد ددح ندار ةهإ لاقي تاكع نهل-->ر4. .لا توق هن ل-“ 2 :ينا كد رش أف

 اطالع مث هاناه- زمطف مزلاق تانفأ ناَهْسْْدْلا لاق لَقوَهَن 00 ء«نلإ

 ثالذ له ىلا كلذ همون نمالود لالا لء>و هل هأ ىلا ئاطلا ىذذ ةقانةثاوس مد

 | كارأام داره ةلنامعنلالاق موهلجالان هقاو لو4اهءاعلاحاملا لءاقن ولا

 ْ دأر ةلاةفادغاك- !اهالا

 سدرةهر_ظانل ادغناف « ىلو موءلااذهر د صك ناف

 سس رغلاىأ ىت> لعقد ناك اك املس تم هل رو هل. كر نام»ت || يصأ املأ

 00 ل 1و رو د1 لاق ةبرمأوادارق 54 عم برخأو ا ا ماب قو

 انوزتقلا مّناطا|تافيلدارق لقب نا سوت نامعنلا ناكو هكرتذ همول قو سا
 هنأرماتا.ةأ هب :يلافا..ااو مطنلا ىلعرازا ىفدّرحم مناقدار ةو بدت س هما ث داك

 لو ىعهو

 اعدوم ان.هرال لتقل ائ.هر « اعدجأ نيدارقىل ىكنيءانأ
 ظ ارش ت ارضا اربأ وفاق م همولؤود ةيحاناينلا هللا

 ْ كل سل هل ل.ةثدار لَ ةءنأحعن :لارمأ دقو دعب عل ٠ ند صخخ# م1 عيرذ اكل ذك هاف

 . قاطلاوهاذاف لج رلاممماا ى ا تح فاك سوو ف ن نء مله: صهشلا كت 1 ىب- هلّدقت نا

 1 نمت الفاد هد عوحرلا ىلع كل جام هل ل هذ هدم 1-5 .اع قش ناهعن 1 ار اتنالق

 ||| ةينارصتلا لاق كي دامو ناوهلا لاق ىنيدل اقءافولا ىلا كاعدامو لاقءافولا لاق لا
 | ١ تاكو نود أ ةريدح |لهأو نامعئلامدنتف هءلعاهّضر »ف ىلءاهضر ءافن امعءنلالاق

 ١ ١ ”مد- مر أودا يهلك لطدأو موءأاكلذدن ملدقلا لرتف برعلا نيد ىلع كال ذ لدق

 اضن ىذلا اذه أمرك أوىوأ أمسأ ىردأ امدتلاو لاقو ىف اطا اودارق ن ءافعو نيءر ءلا

 لوي قاطلا انف ةثالثلام *الأ نوك االهطاو هزه 5ىزلا مأداعف لد لان

 ىلا الاءفلان ا « ىذلادع هئاتفلخأ 0 00
 ىلاهفو قى ريغتساف « ىلالذ فال. ذأل ىنتعدد_ةلو

 نا



 *(؟ 15#

 اهعرستن .ره ت.هسا| ماكو تقدص تلاقءان أوساواركئمتدرأ ام لافو ىلا | .دتساو

 وهاندمفا,مخأ ىلءلزن عج راس و همرك اوواس ذناستلا قاف و ترانا

 ىلاثلل ناك نا ىمطخ ا نأ ه لا تارا ذالمج ناكو 0 تعا مهد

 عادا ١ 2517 ل ل

 «(تدر ةهرظان] ادغتاز

 ناكلذو عد_جأ نيدارق كلذ لاقن ملوأو هن كو رسظتنا ىأ هتر-ظن لاق. هرظتنا ىأ

 سرغلاه,بهذ ةريعرثأ ىلع هارحأف ةمومدعأ| هسرف ىلع دعب ب رشرملا :!نيناوعلا ُ

 عقد هيل أدل 0 ءاطفءاعسلا هت ذعخاو هيادعص أ ن نءدرفناو هءاعردق .لو ضرالاىف 1

 يأن نم لماع لامن :أرما صنم للفن كل لاا 8 ام نم ل-جر همف | ذافءانب ىلا
 لاقف نامعنلا فرء:الودو ةاشرد_غىلل اطل ن نا: وهلزن 77 لا جرم من ةلاظذح لا قف 1

 32 تر لالا .4 || ةاريطا غيث نوك ,ناهقلخأ امو ةئءهاذال--ر ىرأ هتأرمال ٠
 ىق.قدلا:أر لات رخأفلاقةلمنءهطلا نم خالة ا ل مم ذاق هوندا تنكس يعط نم“ ميشا

 ةريادضم ةقرماه#ن مد -تافاهسذمث اهماتح ان هتاش ىلا فاعلا ماقو هلم هده ريس |

 انف هَ ”لمأ ةمق مده ”دعىل_ء-وهاق فانا ةهل لاة-اوا ثم ١ نمءاقَس تاي © نمروطلا ١

 نامعتلا كلا انأ كو نلاطائوطاخأ اء لاق هس ترف تكو وهبا”سانامعنلاعبصأ

 ىت-> انامز كلذد هد ىئاطلا د 0 ريح او ىذه ليما ق مث هللاءاش نا لعفأ لاق

 ليقاف كيلا ن_سحال كلما تدتأول هنأ ارعاهل تلاقف هلاحت ءاسو دهجو ةمكت هتباصأ

 الف حالا ىف لين ىف فةاووهاذاف نامعنلا سب مون ىنفاوفةريسلا ىلا متن اىتح ١

 لاقفنامعنلا ىدي نيب هبل وزنا ٌقاطلا فةوذ هناكمهءاسو هفرعنامعنلا ه.لاراظت |
 ا نءالاتيبأ لاق مو« 11 هرتسغىف تحال _ةألاق من للاق هلو اتالم ظ
 هل نمادي دجأ ل ىنباسوباق مو. .ل| اكد ىفىل منشار مو ءلا اذ_مىلعناكامو ا

 ايثدلاب عنصأ امو نءللاتدبأ لاق لو“ ةمكناتشالا دهام لسوا :دلا نه ة-اح باطاق

 و : لما : ملأ ىت- ىناجأة ديال ناكن اف ىلاق رمل ل.دسال هنا ن امثل لاق ىف دعد

 قاطلاتفتلاف كافاوعال.فك ىل مقأف نامعنل !اللعكب ا! فرصنأمث مهام هاو مولا

 باس ناكو ناز فوم انأ 001 ن امدش ىد ن م سد نب ورع نبك يرث ىلا
 هل لاو نامحنلا ذي فقاووهو ةف ادرلا



 «(؟ا4]*

 ىبسؤزدعأ م اء ةزفد ثءاعذا موتو عفر نافل امد 14 ةهعمداٌودورأو رد ردنا 3 .

 رذذللاراحة. ةرناكو ىف ىلم:صأم ىرثدو راح ىلا نهلا تدبأداؤ دور أ لاقفداؤد ىأ

 ثءرت نا لاق ”رامداؤد أل لاقو سيف ةءق 1 مأو:أوسىفاممرملالا مقوف لاق
 الف لاند ,ةكلامرملا ة>وق تافد قرد اهل لاقف موماارع ءودلاوءأم مهلا كت 2

 ل ءاضءرىلات دمج مب رذياف ل هوت. قحلا هتأرعاللاةرذنملا عتدن 7 .ةركلذ ىأر

 ناب رعلاربذ نا انأ اخلاق ذر تاير قد ترحم هئراكسهر ةىبارعاا

 م -:ناتس“: هلا طل ءقأو ما اها اه ىلا اودع سف ديرتام مولا فعول ؛ءايتلسرأف

 قع 116 ترتن ناك امتءاردب ور اًودىالرذ- 0

 ىدبعلا
 داؤدىنأ راعكر راحىلا * ىوآمت ىلادبام لعفأس

 ١ راذنادارأو مما ةدف ن اغلا ئأر اذاز-رلان الن ابر ءاارب دن || اولاقاسغام ريغلافو

 هنأحاغم فاذرعأ لك !الةمرامص مث رع أمهافدق هنأ لع ابر .: نهدر# هموق

 هذ ةرشالرمأ لكلو

 « (هراحاب ىعساو ىفعأ كانا

 ءا.-ا| ضءرب ٌرْذ نامعنأادي رب ج رش هنا كلذو ىرازفلا كلام نب ليس لَو

 تلاقذادها شهر مضت لف هل--ر مأف م“ الن هثراح هل لف ىحنادءدس نع ناسف طع

 ىأرف اهئا. نمت جرخمث هتةفطالو هةمرك و لزنف ة«_سلاو بحرا ىف لزناهتدخأ هل
 نام هسسفن ىف عقوذلا ماسلا كم هس عنا اهموقهل- .ةعتناكو واكو مه رهدلهأل+أ

 عم“ ى هو أمون ءأم 4| امه سلف كلذ نهاهةفاونامالو امل لسرمقي 5 ىردبالل ذم

 لو لش همالك

 هراز_ةىت-ةىفنيرتف.ك « هراضاوود. ءااربحت تدخأ اع

 هراحأب ىجعمأو نع كاما «ي هراطعم : هوح ىوج يصأ

 سدصمىأرالو - رألقءىذلوةباذامتلاةف ىنعب اهأناهناتفر ءهاو3 تءعمال#

 تاق تاع الاقل |اسم تلا امكمتقأام ام مفأف برق فنأالو

 هراعدلاالو ب وزلا ت-:ءأال »+ هراز :-35 2 ال

 هرانتسا, كله أ ىل لحراف +« هراحنا ىذه لدأ قارفالو
 ا.عساو

قو كلذ هاط ءأذ من 'لاق ريع) ىتثأم س أر لك 00 ءطعأنا
 1 ري-هزْنبا سدق لو#» ؛هسي

7007712-72 



 ء(10“ 71
 اماقف ىفآر ام اصذهث تدسشمام اذا ىقنأ ب-سحاو |

 "لود قذلاو هو ةنس ةداعأل ش اعهنامل اد

 .دو هريسغ هل ل عافأ مي ا ين" ىن-:أرالا صيقطال والا
 عد رعو فيصمنم نونس ىلع « تءدا::نكلوىنائفأ توااامو ظ

 عدرأرع ضر ١ اذ_.هانأادو « الما 0 نيسةهثال#

 0 لاق. ارا ءطن مارا ذا وهدا نا اسال ؛متدعصأو

 ؛ ىكسصدك راط.نا موت ديالو * تصم ىقلانورق ةلارا.حخ ارمخأ

 لد لو ةعسرو ىناودعلا ب رظلانن ضماعاصعلاهآت ءرذ ة نمل أ كار ءالا نبا لاق

 نيدي.أ نب دحأ ن ثان ننةءهبروه ل.لو#ت ميو نيدحملا ىذ نيدلامن نس قوه

 ميك م ماكح تناكحولاق ىدودلا ةمجنبو ر-عوهل ,لوة:نعلاو مةَنبور ع

 نام نةعبب رو سباحنيعرقالاو رار نب بجاحو ىفيص نيتك | ةيلهاجلا ف

 براظلا نيرماع سدق كو 000 ةفووشرذ_أف م>ةرهض ناريسغ ةهرس67 نب ةرك هدو

 هرعشهءف دشن مونو سانلا نمي هيف مو مانأ هثالث هل تاكو ىنقثلا ةل»نينالءغو
 سو هيلع هللا ىلص ىلا ريق ةوسفرم 0 مالسالاءاحو هلأس ىلا 23 9 راطاب مولو

 لئاو نيىصاءلاو بااطوبأو ب باطمااذد كمع : رق ماكو ةنس تراس دفان زأز اتا

 01 ور تلقت ىلتلا شيد هو نامل تذي رك 9 رعلاتاهكحو

 هدب رب سأل» 11 لاق ل اوذ هللا يع هلا

 5 العيلالا ناسنالا معءامو 5 اصعلاعرقتام مولا لء .514 1 ىذل ١

 هيث |همثاذأ ن نابرضد لءلاو

 «(نانرعلاربذتلاانأ)« ُ
 نيرذنالاراحناكر ءاشلاداؤدانأن |نانر ءلارب خلا ثي د نم ناكى اكك-١ا نسلق ْ
 ة.قر هل لاق فرعاع نسم .ةرمإ لاقي هارب نمةريسح رالجر عزاتداؤ دان ناو ءاعلاناما

 كا, هين مسمن امالو تباونراثدانأ شفت نأ ةداؤ دور أ لاق ىن-فل امو نك اص .؛

 خايف ماشلا ىلا ةراحت ىف ةنثالمث هل نيب جرت :أداؤدانأ ناو ةلاحما كلت ىلعاقرتف مث تكا
 موقلان اع هريس+أو سا ءداؤ اؤدوبأهل لاق« مهربسخأت هموق ىلا ثعمف هم .هرئالذ

 منصسؤرلا ه: :أ امل ةقروملا مومسؤ باو هاو م هوا قف م اهااىلا | رن داؤود ىأدلو ١

 ىدنزع ىدغتتنأ بحأ انأذ اماعم كا تءنطص| دق هل لا ةفرد ما أ مارب 1 ام اعط 4
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 ىذدن 2 ايكوم نامدللالاقاللووامرأ: صداق تاكام لان 0 ذه باو>املأق

 ار-عث دف النار ثنا نامثللادي هيام كمان هدد كك هندى أرام هد عاود

 مدَقُف هلة !هلادماحدأ *لاكلل اّماذءاح نبا مة أف كلذ همضغأف اع انددلا
 لاق كنا. ءل ماهر نذإ لاق ذلك نا ندي 1 15 ناو ورع

 | اصعدع«_-هلوائتفاهعر ةافلاقاصعلا هل عرفأف لاق دب عطقت نذإ لاقهءااريشأف

 تال اصعلاب عرق مت كناكم هل لو: هنافرءؤةد-» أو ةعرقءاصعب عرفو هل

 عرف مئايدجدجألهللوةيهنا فرعف ضرالاب» ءاصع م-هوءاههلا ىلا اوهعفر متاعرق
 هعر ةأدعلا حر# مانا نالو لوقب . هنا فرءف ضرالا ىلا وأو اًءيشاهءفر مثارارمادعلا

 قرأها 29 ثالا أ ىدب نمد ؛ مأق ىج :-ور2ل.و ةأو ءاكلو# : هنافرحف كملااوف لدقأو

 ةلكيشمضرالاالقءد- +ألوال اره مذأملو رعلاقف اه تعذوأ امص تدجله

 . لاق فئاخاهئمآو فراعاهركذمو فقاواه دئار فصونا مبد_تالو فر»داهم_صخخال

 ْ اصعلا عرةركذي كلام دعس اقف كل ىلوأ كمل

 عر# موةلاف كلاذالو كد مو 75 ىدحاص نب متىتح اصملا تعرق

 عسمش» ىعرلا ىلع امو رانسالو #* لامع تاننا قدرألا تب ارلاقف

 نروح ءأ مايصالو م« اعد فرع 39 بد الف ءاوس

 عسطقت م-مف كاذالوداكدقو 5 ركح سف ءابو>اهمامد9

 اذه لاذ نال | ىذل تءر ةاصعلا نا 0 كوة نورخ آل اقو د ممضعب لوقاذه

 هك الواو هف همهفبلدعتالدر ءلاء مكس نم ناكو نود عل ابرظلا ننرماعود

 ِ ىل ضرعو ىن-ستربك دق هنأ ه.ذ ١ ءل لاو اًهدس هلقع نم موك أن -سلاىف نعطالف كس

 , ل_ةواصعلاب نا ىلاوءر ةافورعغىفتذ أو ىالكن ءثد رخو أر اذ او هس
 ظ اماغتأو اصعلاىلىع راف تطلو نأ اذاا4ف لاقفدل._صدنا لاق. ةيراح هل تناك

 تلاةفءاضقلابموءفادي و موعطإ ومذر رد : لش 4 اامردب لذ 3ةه4مق : عضأ نم

 هلام. هعبتأ تلاقف ىنخلا يا
 سااطو هب هقول :-تراص مال الاهل احا اقام ساءع نما ىف 6 3 ىعشلالاق

 لوة.ىذلاوه

 اماوناعج نسبت اذ ”ى اح ىلع تارهسش ى أ

 , امانقاراوص ن :م_بحأ بالاكل ند ىه ماه أ تالظ
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 نءكلذو عاستللاو مغ اولد ,الا نءاه د ءراصامت ًارالف ةيدلا تخاف هتف عطقف

 ١ تلاقذامتزوجرأ ىف هتركذ دو «بفاويار نس اهثباحراوج بسك
 اصعلا قدرافت نمريخ كنا 5 اغدلاواةحةورما,فاحأ

 نالكلا نوك:ريج او سلاوار وجاس عطةتاصعلا لاق اصعلا قدر أقام ىارعال لق ش

 هءامو و لكرطةق دولا قرف.واداتوأريصتفروجاسلا| دع عطقت مت مكس 8 انم ىرسألالو

 اظااغذلا 1 رل)ء+نافنيةااوج ىو رعف لق فةعت ةيدشعت ( باك ) اظااظش
 قرفاذاو ىتيلا فنا ىف ل ثدي ىذلادوعلاوهو ماارسك,ارا وم ىتئجالراسص ةكلفلا
 تناك اذا اذ_هترصاذا ةقانلا فلخ ىلع د شت ىملا ةيشخلا ىو داون ه:«تءاحراهملا

 اماه تراس ةقشل !تقرف نام قد ب سوف اتم وش لكه ةاسنق تناخ اذ
 لزاغملات قرف ناف لزاغمتراصءاطظ#اتقرف ناف' اظ-تراص ماهسلاتور ناو

 حصأ نفد ال هنا ىلع ةقةوقشماهعاصقو ةعودصأ | هسادقا تاعثلا هر تعش

 هريغ مفن نم معأ هعفن نعف بري أم 1

 « (ةرشنلاوذ مدالا بتاع اسعا)

 نم غامدلا ىلا داعبامنا ىأ رعشلاهياعىذلارهاظ مدالاةرش وةدواعلاةبتاعملا

 ناك املك( ىعدالا لاق بةء«ّ:_سمو ة-هدارعه-.و نأ برذد هترمثن تايسام مدالا
 نيب بادءلازخأ انه نمو مدالا لطب ةرمثدلا تاغناذاف ةريثيلا تاسام لد مدالا ىف

 نو كف :افاصملا ىلادوعلاو ةحماسااو فا رتعالاوأراذةءالا تاوذملارك نإ ناومثال
 هتالضف ةلازالدلج ا غد دةلزنعل «ا[ِذ

 *(ل4|ىذا تعر ةاصعلا نا) +

 ناك !|كلامنب ل ْن هلوانالدق

 ٍ هل لغو اهار_ءىرخأو اهداق هل ل٠ .ث هسعمو ردن ماا ني نامعنلا أ ادع_سناكالذو

 ىلع ل دمت أمهال ,ذ_هرع ألو اهعنمالمك هدقأ 1 لاقءذ- هتدقوهذهت د رعأ

 كنان امعنلاهل لاةفرتثك فاهتدثاماو رب ز+ةاهرطماما لاقف هضرأن ءهلاس نامت

 ل ةماعلا ةماعلا :ناهلافم .دو رمأذ م ١ لاق هباو ن نغايعثاع كتدتأ تش ناولا 8

 لاقم د هتاوجامللاق هماملف ىوشأ ةمطلا لامر ءامهةسلاقة لشرح

 . لاقل :ةيفطنملا ف دعس ىدع تينا ناهعنلادارأاغاو ىرخالل دعبل ىلوالاءذعخأول |
 همطاف ىرخأ همطل لاقدد_.ءبّدْؤد برللاقهذه اوجام لاق همطافة ثلاث همط

 ارب 0



 كانو
 نامفلامهآرالو اهابو:ثامشلا.مأ اهالبقأ عرلامأ اهذلك |ةثينأ ايوان نامقل
 الب ءوامريفجام وثم داو لكمدو 1 علوامهابان ء نال _ةغبال

 | صام كنت ةاةريثكلا لمعلا هذ باعت دئاملاةفاووع دفن نلمئرب دعم سدأو

 | امهامنىلا|دعقف بنصعتسافاموب بصا لن اف يلبث ريغ بم لأ ام هل اوف بط
 ١ ناكو ةرغكلذدعن امهنءنامةل بصر لو اهاو فس ل» ل10 المنا فامار 8

 | نامقلدنءىهوةأرما تناكو نامقلاو>ٌوزتفا هةلطف ةأرما نقثْنن ورم نوركذياعف
 ْ ناهقللاةؤ اهركذةرثكهءو١ ونامقل طخ كلذ ناكو ورعالا :ذاللوقت نارك

 | نالطتس ةرك“نقت ىنالتناكو لعفتال تلاقفارعّناتقالهللاوةورعىف ترثك ا دقل
 يبا نمبدصد ناءاح راثءارفددقإو ناهقلاهدعصف اهئايق_سدفا ههأناد رب ى> اهم

 | هتوف نهنامقلهامرف قدس رثللا ىلعسك او ورعدّرت لبالا تدرواملف ةرغنق#
 | مرساا ىلا ىوهأ مثال_ثبهذف نامقلت ارظح ىدحا س- للاسقف هرهظ مسا

 أ ولدلاه ذوب قّسالاقف لزنف لزنا لاف نامقل, وهاذافد رهذلا ىلعو 0

 ورعهللاةف طرضف ةضومن ضمن نالتماني>ول دلا عفرين أ دارأ ا نامقل نا اوي

 مست :ةنامقل لستة ناد ارأار عن امال :ءاياسرأت ىلئالازدت -9و مو. لارخ 0

 ١ اعت م ىفااماى فت نم الا كهغ|امنامقا لاق تنكح اًضأور علاقذ نامقل
 مناف كلذا ينس ناا1 كَ .هو نا كاع ىلف أورعلاق ةنالف لاقءكامت نمو لاق ىرن
 ظ تناك ؟هترقلم' ' لاق ه: .ةلد_ةأتلاقفورعالاوج واللا ناوقلاه ات هل. ءدل سى

 يذلا فرع ناب ريضد ورعال اىتذال تااقكال يب ,هومث ىلتةدارأف ىفرمسأ ماذكو ذك

  هتالعق ن ملء هناعان امقل تاء ىدح ا لاق هلاعفأ ساذج نم ةذ هتءاحاذاف

 تو..ال ىعارملا نم اسمايق ادنع منغلا ىذمفصد نوكسف حقن سدحل اكس دحلاو سدملا
 - لافجتاو صا ى مهو ىعار تو. ءلانع اهرايداد غو عورضلا هال اطن ى هو

 .ةلةر عج*اراارسكب لاخرلاو خدقلا لع «نوك مذ ةيئكلاوريثكلا فوصل بارغك

 : نأضلادلو نمو ىثنالا ضوكلذكلروأ
 ب + (اصعلا قد رافت نهري كنا]

 ا 0 يعم اتا اا :لارثك امراع ناكواهنبال ةبسار ءالاة. .:غةلو# نءاذه اولاك

 الاخ تنسف هنثأ هيد ةينغت ذاق هفنأ فلا مطقف قامو تت 00 راس

 ا اع بنار لاح ن س> تدار ةاهتيدت أف هنذأ عطقفرخآتئاو مث عقد مرقو دعب



 «ء(ان٠ول#

 مظا عش نم 2 *« (فوءىداوب رجالا + ' هلوق لاثمال ثا هس ض5 قو

 هب لمعلا لوعو ء(هلأ ا اماس ىلع ناز هلوذف هرهشىل_ءرد_ 2 نمىجاوث -

 لريورا مالا بلط هب ل. نب «(هلهةوأهف و رعال'بعلاو )+ ارق هال ١ ١

 رظنلا ىفاريبكنوكاسمر أم نوكذ هلجدر رثىذل ئثلا نقود اعءافتكالا' ْ

 مها اريةضوهو نزولا ل. ناكاءرو نزولا ىفا.ةخ ظ

 تملا تشر ظ

 دارو لاه ه.-اصد ل>رلارب فب رمضد ٠

 تعانق د هاما اهو 5 ادلاوواف.طلا عه تنكو 1

 « (كلاخأالف كاخأ تدضرتاذا)«
 سلف هيراديوهاضرتت ناولا لوخأ كأحنأ اذالوةبةةشمودهصءاضرالا ىذرتلا ٠

 * ( س دك 1١ اءاسلادرث نال« ٍ

 ريثك لوطا أو ناك ناو هأ- .ا ىلعةظفاحلاو ةشدعلافداصتقالاررعالادنعهر لتي ١ ش

 ءاملان هلجام لامس |ىف فرسان لهاا نم هبرة فر «رقأس ما ىف هاصأو ل.قتسملا فهل 1

 «(ناسمقلد | ءطظدح ىدحأ] + ١ ا

 نامقلوا هذ لصنالىت لا هدم ..عوأ لاق ع 1| ىه مو هداح تف هو كاريخصت يظل

 تدكو ورعام 4 لاقي داع ل د> وداع نءناهةأو هاد 51

 امهدو ارق ل» الانا هن تيحعاف مَ بو نامقل ناكو ل ؛اى راناكو ةيواعم نين قتاستبا

 او وكما ممانأ نم رفانأو ىزعمو نص نة همنغ نأ .لأ ىلا دعق هاعسي ناابافا مف ا

 نة: ىءااهاب ارتشا لاف نامقا كلذ ىأ راذق خلا ناملا ىف امغ ريو هب اراتفتلي ل كلذانأر ظ
 و انيصلل ب 3و ا 0 ١

 . اير الامامي لذ نطةاذانرزغد نأ 0 نا نقيا 1

 33 :الا ىلع د ثيفالفغي نأ سلب ناكتو هناا اناكوا ههزوادب نامقل له فس م غلا
 تهد .ةامهعصد نأ“ 58 رامهد صرتوهوامثرأ اءاصأ ىفتاذ ناك اق اهورطن ؟

 بارت نءةموك ارملع لهب هدي ىامهدخ أ اهامفاغصلان هةصخصا لمع لالا

 :لاقفاهاإاك أف ىارتلاارمعاضةئ اها انف بارتلا كلذ قب نرالاالفءاب+ أذقا

 0 "1 ا



 كنديلاب
 32 راااوةشعانأ لع ةمريمكل -ةريغصأ ؟ةيصعلاوهبار اهدا مااك لاق لطاو لهل +4 4|

 رف منا اصعلان الم .ةوىأرلاة دوب ىف هانأ نوم يار ااوكك_لا|هابذ هدو

 قدعلا فرشو قرعلا مرت,“ الا حي هنأ دارب همأ م اة هصعلاو

 « ( قطنملاب لكومءالملا نا
 هركذ اعف هنعىلاستهللاىذر قد دصلاركم ورأ كلذ لاق نمل وأن الاتي لضفملا لاق
 هللا لص هللا لوسررم أ ال هنعمل ” هللا ىذر بلاط ىنأ ن , ىلع ىنثدد ىلاق سامع نبا
 سلا نم م سا ىل || هف دف هعمانأو برخ بر علا ل" 0

 ةعمسر نماولاق موقلا نم ىلا ةفمالسلاهءاعاودرف سف ةيأس ف ناكورك وأ معَ :ةبرعلا

 م هيوم ىمظعلا اماه نءاولاقاهء«زاس4 نم مأ اهتماه نمأ لاقف
 38 ده لاقالاولاف فوءىداوررحال هل لاق .ىذلا فوءمك-:ةأ لاق ريك الا لهذاولاق

 00 ا الاولاقءا مدحالا ىستخعو 0

 0 فادزما كنف :ذأ لاق الاولاقاهسةنأ اهملاسو لوألا ل :اقناز ازذوم اك: أ لاقالاولاةراحما

 . مسافىلاو الاولاقةدنكن هك والا لاوخأ :أةلاقالاولاقةدرغلا ةمامعلا بحاص
 لاق لفغدهألاق.هه>و لق دق مالغمملا ماقفرغصالال هذ أ اريك الاالهذ

 هلمغوأ هفرعتالعبعلاو « هلأتنا انلثاس ىلعنا
 مم لاق شرق نملجرلاةتنأ لجرلانفاشسش كة مفانتل أدق كنا اذ ها

 ىئارلا هتلاو تنكمأ لاقةرم نب م” نم لاق تنأ شرق ىأن خ ةسابرلاو فرششلا لهأ
 ام عدي ناكو رهف نم لئابقلا عج ىذلا بالك نيىمق «نه أ ةرغلا افسص نم
 اللاق فاعنوة:دمةكملاحرو هموقل دب رثلا مده ىذلا ماه جست :ةأل أك اللاق

 0 مالظأ| ليل ىذب ارقههجو ىف ن اكىذلاءامعلاريط عط هد لا ةدش ينخأ لاق
 "ذأ لاتاللاةتنأ زودت || لهأنذأ لاق ال لاق تنأ سانلاءنعضمفملا ن ذأ لاق اللاق

 تن ةراقس !| لهن ذأ لاقال لاق تنأ ةءاحم لهأ نهأ لاقال لاق تنأدد :رالهأ

 ٠ . لاقفإسو هب .اعهّرلا ىل_صهللا لوسرلا عدس رف هق انمامزرك وبأ بدت >-اولاقاللاق

 - شبرق تاعمز ن مكن |كتريدخال تدثول هللاواما هعدصد أرد لءسلا أرد فداص لفقد

 ْ تدقو دةلركب ىنالت تاق ىلع لاق سوه !عمزلا ىلص هللا لوسر م بدت لاق لفغديانأ موأ

 | | ما لكحرمءالءلاناوةم اطةماط لكل نا لب ألا ال ١ لمار ءالا نم

 (| قو

 ا
 ا

00 
|| 
 ا

 ا

 سلس سس سس سس
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 اولاق- ءاعىنوادف ى :رسب ةفص هللأ و هذهو من :لاقدو رمشوهأ رامالاف منلاق رتبأوهأ ٠

 نوغصت من ياو عقد صا فيكلاو,يبامتو بذكلااواذح اة اشاراماو 1 ٠

 ار الذ ريعبلا باص ىداناولزتالف نا ارئاومدقىئ-اوراسف هتفصب ىريسع ٠
 ىنالال اقف برسعلا وهو ىتذالاىلا اوممتخ اوهرثملاولاق مث 4 هام لاو قطو ل ٍْ

 لاقو روءأ هنا تا« فامناح كرتواناحىعرهتيأررمدملاقهورثلو هووفسصو فيك ٠
 دق ةئالزو زا هنا تلعف يدسامىرعالاو ّمآلا ةئباثهيدب ىدحاتنأر ةعبر ْ

 هي عصملالاب ذناكولو هرعد عاتجاررثرأهناتفر ءدارالاقو هراروزالهثاموزد_ثأ ٠

 ناكمىلاهز وك مث هتدن فلل ناك-لا ىق ىعرب ناك هنالدورشهنا تفر ءرامالاقو ْ

 م هءلطأف كربعت نادعانا اول ل_- .رآل لاةفدورمث هنا ت تاعث الن ثمعأو هن هقرأ

 نأ و ىلا نوجاتق تأ لاقف مم“ نانو رت ةيبسالو يورك َمنأ نممهأس 1

 و ىربآل تح ىيذالا م4 س اد ورم مهأت أواَش م1 دقم هر نان ىرأاك

 رذم لأةف ة ءاك نيل تءذغ هتاش ن االول هذ مت.طأ اج مو.لاكرأ ةعيبر لا قم يملأ 0

 ىرسأ الحر مو ءاكرأ داب ال اةفربق ىلعت دنا تلمح ناالول هنهس.طأ | ار موملاكرأ) ١
 نمهانتحاح ىف عهناامللكمو. .لاكرأ ل راسنا لاسقف هك ىعدب ىذلا هسيال سدل هناالول هدم 1

 را ءذهام لاق امر قلدنا .شال اء الؤهام لاقف هنذانم يمازأاكناكوانمإلاك 1

 هب ارم نم سءاطأ تارهشاند نع نكي ل كدب رق ىلء اسر غل. نم ىهرلاقاه مأامو ٠
 تناك اهمأ نا كلذو ةءلكن يلب اهتعدضرأ قانعى هل اقةاشلاهل.- هرمأ اممعار ال لاقو ٠

 اهنا هتريخأف هسأ ن ءافأةهمأ قأم اهري_غت دلو ةأش خلا ىف نك.لو تتامدق ١

 كلما سهذمف هدد الو تو نأ تن تلاه دوال اكو لالا ؟ كلم تدق تناك

 0 دبل موقلا ص ةف مرسلا ىذالا برك هم اءالزان ناك هلمع نبا ىسفن نم تنكمأف] ظ

 تهد فرذاو وف لام نم* ار اةءقلا هب هأاملاةفم هور أهي ىدوأ اسيهوريسخأو ١

 ءاءلاو مهدالا سرفلا بح اصاماو لاقو كلذاءار مار عشرا لبالاو ريثاندلاب ْ

 ل 0

 و هآو ردصف ل ضفلاراغأ ىعمث لضفامع و هاردلايرافالىذقوأا

 نمهدعت لانا دعاس وتس هانيشت ناو ةمصعلا نماصعلان ا ذالا لاف

 لطاختاورن" الام ءرغصأ امهدح أ نالمح- - ندع أو نيشعتوال:منواسرأف لط لا 1
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 ظ قلد حداق ىلع بنو مولا قرف الق هن صر «: هنأو رم لعف نوءظ# ىلأ م ءاورعوب

 ْ ورع أف هعددقاط. 5 نأ نو ءظدوأ فرعف ثد دحلار حداق هن د2 ىنةدصأ ل اقو

 مثةدحاو ٌنرتمدقفي لهب ناكوام ىلهتالءةمن هاذاف هي راو ىل_ءهر رم حداق دب

 ' نانوهظهوبأ هل لاقف هتأرماسرتؤادةاطءاسدحوؤ هلزنمىلا حداق دب اذن قطن

 هكردب لف بروق طءاس ىلع دس فيسلا حداق أف حداققب كمت عو دؤعريغ ىفاسعملا

 اهلقف هنأرماىلالامو
 « ( ميدي دك اديدحل انا«

 اعديد_كلارعالا ىف ناعّتس ىأ ضرالا تن هنال تاّرعلل الفلا هنمو ىشلا حفلا
 هنوأق وهأك م

 « (سرتوتت اق الا ىف ىهاودلانا) +
 امذعب جوعتاف "الانا ىنعب قدلاوهو سرحان مس رتبت باقو هو سهرثىو رب و
 ظ ا ةاَضَأو 0 ياسارناراناعا بش |دنع نريذتا ةرثك اضعبامضعب قديو ض»: ىق

 ظ نوكمال لاقو الذ ه._اعركنأ 18 ارهموأةرهماّمإ بابلو ةيوهو رخ“ ايرمال>ر نأ

 ١ نثر غئشهس .ف ىأ هفاتذع اخلاء تمناك ن:2ارهظالفا ارهموأ ةرهمالا نينا

 كلزدت ءل>رلالاقؤ

 سرتمتتاف ا الاى هاودلانا 5 سرف هغصز نيذح تقرطدف

 « (ةمصعلان ماصعلا نابع

 لل .اجائئثلا نادارب ناالا!صعلا نمةم ءصعلاهمسحأ انأو هال لافاذ كه دعو أ لاق

 2 ناىندملا اذه ىلع كل. -زودمف لم ء3.الا نم همرقلانا اولاقاك اريغصهرحأ *دي ىف نو

 ٠ ال ارازن نا كلذو ىمهرحا ذالا كلذ لاق نمل وأ لضفملالاقةمصعلان ءاصعلا لاق
 ظ تناكوعا ارنا ةمقلاهذهىننان لاةفاراغاو ةعسر و اداباورمضم هن .دب عج ةأقولا هيرمض>

 ...ءاطمث تناكو مداخن اهذهوةعمب رادوسالاءام .خلاو مهدالا سرغ اا اذ_هورضامدأ نم

 ؤ اوتثافنوم.ذق» فيك كلم لكشأن أو هرف ساح راال ساجناو ةرديلا لهو دانال

 ظ مه | خدش ىع هرج ا فال ىلااوهسو تؤ هن ١ ريمفأو رحاشتفنارد خد هرم ارمو ىع هرملا فالا

 . لاقروع“ ال اذه عر ىذلارمعملا نا لاق ىعردق الك ناتج اونا هراسمق

 دشن: لجرب مهاذافالملقاوراسفدورمثل هناراالاقرتمال هنا داب |للاروزال هناةعمبر

 ا .رلاق منلاقر وءأوهأ أرمذم ىلاقفربعملا نع مه سف لج
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 تطف#و تاعام ع نسحأ تاقف تحد ص رل-رىاكا وك رخالا ف تو دصدةلوىل ىالاؤ

 ضءد نأ ندد اردهمل نام .ل|نمنا مالسل اوالصلا هيلع اقف ت دج وام عق أ تاقف

 عابقج انا ءااو قملاةروص ىف لطابلاراهظارح»لاىنءمو رهدلا لعل دمت نايملا
 ع :رسو هعماس ف م4 ”رحملار هيشااو نسللاعمبلقلاءاك ذو ةغالملاو ةحاصفلا

 ةغلام ءلاّةحلادارباو قطن لانا قس ىف ررضب هإبلقلا لوبق

 *( قاب جاضالو عطق اض را ملا ناإ
 لجرامال_بلاوةالصلا هء_اعملاق ةبادلار نظااورفسلا فهباكصأن ء عطقناا تن ااا

 ن.:مندلا اذ_هناهلاق هآرالفانراغىأوانمعت مه ىد ةدايعلا فدسوتجا
 َّف وراعءاعم اريخأ تنم , ىتح هريس قف دص ىذا ىأ تدن ١١ نافذ ربه لغوأف ش

 ئذلا بلطىنغلامب نابرض» نوةءممسماو ت.مكن ىلا هتيقاعدملا |
 كسلا : ىلع هتوفي اسر ويح طرغو ْ

 + (ناوومسوتب ندصوملان ا +
 ووسلاناوومملاو هعوقو رك :ىثل# ىصو نم نام سن نمسمتلا د عبرت ٠

 هيدارملافىهاسلا هنوك ىلعو مركسلا نأو ل_ضفلا ف نك لا هاملاوأ ٠

 رشلاو أ ١
 « (عودة عرب غىفاعملاناإ « :

 هرعدو* ناك امهريضد لهب عدم وعن هنأ ىنعملاو عدذفإال_: عدمت ن آترمضد ْ

 ناكو نوءظمانأ ىن :؟يردم أ ن نمز ىف ناك احداق م“ نمل ىف ,نمالجر نأ

 اهب لزب لف حداق أرما قاع ناكو طءلس هل لاقي اضيأماسىنب نمرخآل ج رنمزلاكلذةف
 كا هو نوءطظمىنال ةيراح تقلع ىنا لاقواحدأق ١ ّط ءل_سىفأف فهيد عاووه-5 .احأ بح ْ

 نان .هتنا اذا هقد باف مادقلاد ارأ اذاف س |ملا ىف هعمدعق اف هملع تادنداذافىنتدعاو

 انوع هعدذل :راثيد مو لك كال و ى قد لش "اهات معأىت -روصأف اذك عضوم ْ

 ىلا فادذ طع ماس ناكو كلذ ح داقل فذ ىدانلا نمامامف سان لارخآ نوعظ»وب أناكو ٠

 وهو حداق لاف ّن نسعد و اؤع ها يلفايوءاستلال نر 1

 قناعلاتلمو قطاستلابذكو قماولاع دو قثاولاّرغاسعر نوعظمىأ, ض رعت
 لاق مترهعذاهلف نم ىثنالات مثار ىأ

 عودةربغىفاعلانإ ورعان 95 هنةءتالرمأب نةطنتال
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 كلؤدمبواهكل س نأ دي رنىثلا هقد رط ىفهبىد مارون هل نواكيث اهم طاشرالا

 |ياسالمالاكم !|ءاشنا لواص مبا ضار غالانمب واس مدي ةيراقملا دعب هناناايدرمثتس هناق
 هذ ءدَمْلا قمسأم ىلغ سأم ءةذالاعذاوم ىف ه: :مسامتقالاب همك ىو ىفاءملان معاش امىلع

 ءاكح ان لع سو ه-٠ ءاء هللا ىلص هلوق ل“ *ءساتفالا نسحرم# هعبو عد دءلال عى هل

 دقو ق' .فنبعك الباك ىىناحرك 4 زءلادم .ءنب ىلع ند سمن اووأ ىضاقلا هاتف

 تا )| صن اهو هع درة خ يحرر عم مسد : مالسأ|و ةالصلا هيلع هل تدك

 ْ 2 كيلاهتلادجأ ىف. .صن مك اىلاهللالوسرد-#ن» ميحرلانجرلاهللا مسا

 ١ 0 اناس الاو اهب سا :لارمآواهوقأ هللاالاهلاال لوقأ نأ ىنرمأ
 هنعفلا ىذركيفأ لوو ندح دعب هأون نم ومده هرم وهو مسمتامأو م_هةلحت

  دوهءاماذ_ه مح رلا نجح رل اهلا مدد هنء هللا ىذر باطلا ننرمعل ةفالخ انو د هعىق

  ةرخ الامدهعلؤأوا.ندلابهداوعرت دنع لو هيلع هللا ىلصهللا لو در ةفياخ ركوأ
 ظ . ناف باطخلا نب رعكلع تاعتسا ىنارس افلا اهيف قتيو رفاك ااا ن نموت ىباال احنا

 ئرالك آوت درأ ره-لاو سد خلاب إءالفلدبو راح ناو هى 1ع كازو لا -عو رب

 ١ حام نهاري رمد ؛كاضذد ناو نو .اةنب بلغت مىأ واط ن يذلا لعيسو مثالا ن هسستك اام

 يعبي قاغبأب لا أ رقي ناو نآرقلا ظفحاهلجال ىتأا ضار غالل ثدداحالا

 هاريثالا ناز احمي رانو ىهذلا طظذاملا عي راتو ىدادغبلا بطلا راك ق.ةغلا

 | الفص نأو ةرباغلا "فام ة- ةرهعررضا !لاوحالا فرعي و اهرئاظت عت مث ةاقولا

 مل نئازخاسبناف» ءمم |نءةردادلا لاوقالاوأهري- 2000 ارث
 تنك ْث .-وتارامعلاةعاربو زاحالا ن_س> فرعت اهنمو املا تعدو ينمو

 ظ ١ - لاثمالا نماثيش عسدبلا ىف قيسام ىلعةدا زان هكلدرو نات >و | !ءتلاقادعآ

 . نمنا) هيلا لاننالا نذ اهعضاومنماهاثم باطل ةيعادكل نوكستل كو

 . ناقريزلاو ّعهالانب ورع .اعدفو ني> مو هيلع هللا لد ىنلا هلاق (ار عغ٠ءأنانملا

 . لاقفناقريزلاز ِء ممهالا يور مالسلاودالصأ !اهملع ل أسف مءاعنبسدقوردي نا

 . لاقفورهظءار ال ملم رانا ءلاىأ :تيراعلا ولا ثدأق عاطمو رع
 . هللاداماورعلاقف ىفد_س>هنكلو اذه نءرثك | نمي هناا لوني نار ا

 ْ ىنلاهجو قبضغلاىأرف لاختايثلدلاولاقجأن طعلا قءض ل ءاق ىأةءورا ءوراارعز] هنأ

 ظ ترذكحامهللالوسرا هللاو لاذ هملاك ىفض قا تلا ناكل سو هيلع هللا ىل_

 ىف
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 نمأ» ىى-فيرصتلا فرعب ناو ل-ضفلا لهأ نب فرعثلا اوسّئئلاذل.ضفلا لمهن
 ثدناتلاو نامزلامساو ناكمملا ساو ىعمارد_هملاورداصملا ةيبأ )_ةهىفأط ما نم
 ةغال_هلامولع ل_ص<ناو بسنلاو ريغ تلاو عوجتا غ..صو ةنثتلاو ريك كقلاو

 ةراعتسالا ناس ىهف ردو اهعضوم ىق سدك ارثلالاو>أ نه لاح لكل ه«ّة_سأ

 ىاحنادو#ينيدلا باهش مشل لاق ةعدملات انسملا لمعتس فيكو زاغاوةءاككلاو

 ابملارطذ: ل ناو ةثالثلامولعلاهذهو لسرتلاة_ءانصملا لسوتلان >هباك ىف .

 ةيسحملةهمدملاوةقنملاةركمفلاو ةعواطملا ةرقلاو ماسلا عسطلاو بقاثلا نهذلاوذ .
 لوق. مالك! |ةعانصو ىناعملاةمزأ نهنك_ةئامملاعلا كحل ةفرصت:لاةىورلاو ٠

 ءوداو ناهربب نستست ول.] دي ريتق و ةديجدقتتي و ةفرعمنع فرمدتي و لع نع

 فيلو مولعلاهذه ةفرءمىلاةجاحلا موعىلاعت هللا هجرن ار أد_ةف بدترش مالاكعأ|
 حارفالا سورع هياك ةءطخ ىف هللا هجر ىك.سلا نما لعفاكاهنءءاك ذالاءانغتسادنع ٠
 هللاموعيطاسعكل ذنع نونغتسم مهفاندالا لهأاما لاق ثء- جاتمملا صيخما ع _

 فاطلأو ميدنلا نم قرأ ىهىنااناهذالاو ميقتسما مهفلاو ماسلا قوذلا نم هيلع

 تروظذ هعءاصايمومااراشأو ةوالحلا كلت لدتلامهمسك ١ ميسولا املا ىفةأمحت اءام نم

 رامغالا نعال-ذف ءانعلاهف تنفأام مهعامطن نوكردي موف ةوالطلاوذ_همرملع ا

 راتسالا فاد رارسمالا نمبقح امل .ةصلامهبواقةارمىفنوربو راسمالا '
 لاقص عفش ملهعبط نم * لقص هيف فادلامف.سلاو ٠

 قالب الو هيد ع ودعبأوملا ف>ريملو تاكرالو ل. نكاملع فد وهم ةم.نغاف أف /

 ءاك ذأءاضر نم هظ-رفاو هغلأو هاوثمهللا مرك أدارأو باكس ناك سد او قال ش

 حد هاك ىفكلذ لة: ثي- ىدنقلقلادجأ سا.علاور أ كلذ قهاراحو رصملهأ

 لجزلا فمهضعب لوةكمهءاوع مالك ن ممالكض عب كلذ ىلع اداومشتسادروأو ىثعالا
 لازغادحو حاصام 5 مي-هفأن كالوقن فو 1

 ا ا

 لالسغلاب ماتو « ميمارعشلل خرأ
 رعشل لل عفرو « ماثلل كاذ كنكو
 رتةساناكام لك *« مارغلاب هيف كتتها

 ثالع اف نتالعاف لجزلا اذهنزوو نزولا ظةىدا:ءملا ندللا لجؤلاب قطنلا ف ىعارمو.
 نحو ضءب نماوض»ب هتاب آعقاومو هلو طفدصا مالم أتم فيرسشلا نآرةلا ظفح ناو
 ا
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 وف ىلعءاشنالا قدم ةسيأس لا نوئفلا نم هلع سدت مر ؛ام لص عمراعشالاو

 ل 0 رطه_سفنأ ك2 ىتح طخ ةراثو تبدصت ,ةراتفم طفح ىذلا مالكا بيلاسأ

 تي ”اثنم ىلع عالطالا مدقتام ىلعدم زم نا ( ةمنأ“ !اةقيرطلا) ندد رطااثءصأ ى هو

 قريت: اامرا.:دخاو اهدتارتداقتنا ىف ركفلا ل امهة-ساوا مممريثكلا ظفحو ههدقر نم
 ْ واتح اه كلذ تد .ءواذا عارتخاوأ عامتا نم ه» .اءردقاسعىأب ماهم [اتاوتآ ادا

 تاه> ثالث ىنو كي نأ ن ح كلذ ىف مهثوافت ىلءنغلا اذه نوفا اهيلاطأ ام

 أشنمنوكي نادي رب نا هلءصحت مزاد امرك ذ ف (ىلوالاةهجنا)

 ةءاكرومأ ىف (ةيناثلاةهجنا)

 ةعانصلا لهأء اك ذأت ”امفمفئارط نمفرطركذ ىف (ةئلاثلا ةهجنا)

 ظ "تناك ام با ناكنوكحب :ناديرب ند م ىلع هل ه2 ىءامق (ىوالاة-هجا)

 الصاف ةغالات أرق ةدنم طفح ىق عسوت بنا هءلع بص ذفلا سلا ةنمزالا لاوحأ هءضتقو

 الث-الماهد_.ةمواوقلطءو اهف اك-ئمواهفدارتمو اهنيا.تمواهصتخعواسكرتسشم نمد
 تأديف.كو و برح ةروصوأ شدجو حالسو لم ..: ةفصا عفداذا ىتساسهتا واهات

 . ةيذحو تاناو.-وأراوجو ناملغ ةفصوأ ةءزذاورمدنا و توّمناو سدطولا ام ىجو
 عستب واهفسص» نا بتاكل ضرب : ىتاا ىناسعملا نم كل ذرع_خىلا ةمشدسو 0
 0 1 سا ف .ة> ىلعةلادلا تاراسمءلاب قأي نا زها لاهملع مالك اق
 نءللا ن منك نبحوأ ارقي نيح تطالع نمأب ىتدوذلاةف رعم د ناو هه 42: ىف

 نءةنملددا د أ نو ماك كول ل ضن نا يح د> - ندللا نوعي ةةسس از اكحدقو

 لءفو ةمدل |

 نك ملاذا همركتءرلاو « نكلالان اد نم طسنوخلا
 نسلالا ميقمىدنءاولجأف « اهاجأ مواعلا نمتلطاذاو

 0 نعد هك ام :اكن ا كح هنا ة- كلذ فلاح اريغت دقن 1 ناو

 ظ كالذي رومأارمالا همعمال نالف :وأهيرمأ مز هندق هانيب ناطلسلارمأ جرب ماس ,

 هنأ, ةاذتسةلكىهورب !ناطاس لاند لوفتءللاقو بنا || لعيضغلمعلا
 ظ ريمالا لاق عزام 1 يتكلا اقف مفتلل ةمسانمل هاف ىلأ لق ةماعلا
 عنجال كلذ نال عافهنالو قت يح -ارحوأ ان ا 0 بعأ ذو
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 ن“ هرئاغ ع نه طوقنملاةفر ء«موةغلل ار وص افح مزان ناك ىذلا طم طلاةدافاةد.ةمريغ |

 زودال ثدناتلا# اهنا ىلع هم هدنَْلا بجو ىسع»رلا الاف صالان اريسغةيلوالا ميلاعتلا ا

 لدع مام هلا ىطقنب ا وطقن ب« كلذري-غىفو ةفاقوأ عم قافر اتءقواذزااهط#ن

 طقنتالةزمه نءالدءاطسو وأ انرطتعقو اذاءاءأانأو نارمالازاحالاو سالل فو
 بجو شاعك ةققعماطسوءالا تناك اذاوأ افرطتءقواذانونلاو فاقلاو ءافلاك .
 نارمالا اهدقزاحةثمورثك ةعوتتموأ ةنك اسورلا داب ةره لد تم اك اذا وا ا

 َّت ارب رتل اةراك اننامز ىف ةام“ملا هو ( لسرتلا ةعانصلا ب وءاشنالاةءاك)

 تاناسمم اةباك نآ الااه-الاومالا راك لبا ةمىق مالك لا نهر اي ناسيتالاىأ ا

 ةيناسنالا ذك مثلا ضارغ أنمضرْغىفداَتعْلاَن 0 |ىأب . مالاك كقلا# ىتو

 سانلا نيب حرفلاة ون موعوافاو-أ عاستاب ع. سلو ةلودلاةوش ىوةت ةعانصى هو ا

 0 مهئارمأن ءتامت 11 اعادت اننولغةشد كاذذا ةعان_صلا ل هأ نال

 فاطختنسالاو تاعافشلاو تامل تلات اركسشتلاو ىاهتلا ف تأ ءاماذخام#مدب 5 ودنو

 ةلودلا تناكثء> ةمب مبرعلاةباّمس ل| تغاب دقو ىناعملا نه كل ذرمغىلاراذ ةءالاو تاتعلاو

 قطن اهتلودتماق ثدحةسكرتلا باميلا هتزاحاغلمماسهلامق اف مادالاو ةسمب رسع
 هوق ورث ن كايا كاس ان الا ناك رم ىلع كوم ونت اسالاب نيو راعلا 'الةع كلذ |

 ةءمال_-الا لودلان هاه راقامو هم ا .ءلاةلودلا ف رب زولا مسا ناكد سقف 1 ذلا ةهامنو

 ةدعلانانن ”امرز ىف ى عسل أو امنالا ةراقكل نمعملاناوندلاو هو لأ اسرلا ناهد سدئرب اص ْ

 طذلالضفلاو هاا دو أو درب زو ناكو ةءانصلاهدبس ربتشا نمذ ةشسلا

 3 مسأم ,علاةلودلا فم_هريغو تا ارغلاونب قرفع>و لضفاهانباوى كك مرن وئنو

 دعو هوب ىنب ةنطلس قام هردعو ل» ءاع«ادأم .ءنبا ب>اصل اود. معلا نا دا ةسالأو

 حست 5

 دعبوج

 ثكودد رنا او ب دولأ ى 5 ةنطاس ىف ىنامصالادامعلاو ل_ضاغلا ىذاقلا روبتملا مَع رلا

 مهرادق أ تلعو 14 ||ةمتصن اوداس كلو أ لكبر خلاب ب.طخملا نبا نيدلا ناس و ظ

 ] ىقالعتملا نفلا ىلاةباكسلا مسا لسقنو مهما أرابخأ وم_مقانم 20-2
 نمد شرت تاومدلت ن :عورامع ن ملا اذهو هيب رعلامولعو بدالا نوذ و قدودعملاام

 اهم رد ةطو* هطمدسءاوقاذنونفلان رك دأو هءائصلاك لد ع نأ دب 1

 نياملاناك تل ةيفي كح فانا تين نادي رب نا نافاهب لعلاةياهتنوكت
 ! ريثاا

 زأثا الاو ثدداحالان مهلد و هانعم وهن ونار لا اظذ# ناامهادحا (نيةقنرط

 فدا نما 00 "



* 

 تبرأ اذاالاالصوالافةوابع هذا و تكسلاءاه هةهل5نابجورهالن مساهبلووأق

 هاش !|لوق. قطنلاىف ناهجولا كلذ فدولا ى :ر صولا

 برقلامظءأ نمهرءانودهع « اهسالناءالابودوةعلاب هف
 ظ داب عالااينمسدلو لق لاقو نكد « مول 55 كة محزملاتاكرلال صو بو

 ارح زلات اكرم اب قىاوةباعست ىلا هّدمال/ اواصومت لسوتالفرشع ةسمنك ةء .كرملا

 مارال تن نا ىجش و هه «ر ىلع هدد لا ق.ساكذاةلكف ضن ملاذا لئمون بأي

 مهبوب لاح سدلف ةدامكسلا ف لاحما فالت ءءالوضتمو أ لصف نموه لق ةحاك اا
 اف رد ة.ماهفت ة.ىسالاام ل_صونو نودع و ىذلامههونلاح لثممنو:ةفيرانلا ع

 ةركذااامو ةلو دوملاامل_صوواذك تاعف ماسضةقعو مفو معو مم و2 فاضضعو

 اسهايقاعةثءومربغو ةئيهمةفاكر يغوة فاك ةدئازلاام ل_صونو طقف نعو قو نك
 لصوتو اعأو او اسعرو امْب'مو اغاو املاطو امك ام ىبمو ام ناب اىتالا

 تثتدءذصام نال *+مىال امهاثمو تع:صاخغ أوكتمرك اىنتدجاك ىقةيرد_هللاام

 . ىمةماكةيردصا امل دوتو ماهفتساوأ طرشش ىنعمنوكينأ لصولا طباضو بدكم
 ١ ا” ثيرةماكرو ملأ المان أو نهىل_ةمةماكب واع-سال هوو ىف لدم ىف هع

 ىرفنشلالوةىف

 لوفأام:رالا يضلا ىلع 5-0 ىف يقث الدوح سفن نكس و

 ش ىأف وذا فاضاان ءّدرأع :!انافورظةعقاول ارداصملا نمو هفامأطب ىأ تارردصم

 نمل“ مم نعو ند ه قرح اهريغوأ ةم طرش ن مهلك لد صونو لودملا ثررتقو

 ناقزهبجال لك ل_صونو نيهان نوذلا م-رئالو هع تدر نبع تدضرو تنأ

 تناكالو اذه قدسام ىلعءاب وأ هلأ ابر وتصءاوس لال ةمصان )!ناو ةءط *ا

 ثاك رما ناسءاتامالع عضول ةجالا تسم ظفللاةّدام ىلع ل دئاغاة ؟اعيلا فو أ
 ةيل-صالااهروص ريسغل فو ةورلا ضب را وضَت :ىلءاوطصا المهن اكل اكش ىمعم)

 ةعطق ىم“ ىتلاةمالعل االثمةٌراملا ىلع لد:تامالعلاضب أاوج احلا هريوصت مدعوأ
 20 ىتلاةزمهلاعضوموةزمملا اهبةروودملا فرحالاو ةيعطقلا:زسمحلا قو عضوت
 لو ض»» ن :ماهذعب زيمتل طقنلا م :لةروصلاىفاهضعد كرتشاأل فرحالا ناك هروص

 اعرف تاس ارتحالاهّذه ىلا ىعادلا عمو ففي هجَبأإو فر ر هلا هسننالا كلذ كح,
 ْ .تاحالطصالاءذهتناكو يب ,ردلاةغللإت دف كاذلورثك الاوه ىو هيلعاوطق اي

8 
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 نا اهرغتف عدرأو « ناسح عدرأ انانئاف |

 عمبك رئلوتلا ةب 4.م اهفةسالاام. نهافدكو هدة هو[ ةففنع 4 انزل نمفذتو ٍْ

 تدداع رق كوصو ااا و همىضتقعو هم دكر  تالسمأ فر ةضوفئعاذ

 ءانوةيراشالا اذنمفذخو كربأوامأ لم مسقلا اهد_هن عقواذاامأ ظفل نمونطقف ٠
 هددالوءاهالو ءانهاوأ سدلا راشا مسا عم ةنيقتلا اهو ماك اري انأو ةنثادستلا

 هللاو لاه ظل نمو كاذاهوانها هداتاه فالذع اذه ىأو نام هو اذهل“ 070 ظ

 مالعموأ ىنثمالا اذفلأ ف ذ_ءتالو ها هووهاهنمالت نأ اهوانأاه نمووسقلا ف
 اهم”اي ىف ةيئادنلاابفلأ ف ذستو ءادنءاهىفالارييضلا انأ فلأ ف ذ_ةتالو ددعتتلا
 فذحتو هنئاث قذ-امرزآ آ ايو مدآ انوش فالذع قاده ارو ريهاربإ انوخو لهايو ٠
 دواد اهل نمواولاف دو فاضخالو بوصت :هريغاركل متفمو ض انك ض وةك ظ

 ةخلالللوعف ىلع لو ؤوصو لوؤق لك منمفذ#هتالو سؤروفو سوانو سواطو |
 ناسنالا قاض لو ف ىف ثالثا نممالف ذو نيردص«لوصو لوقبسدللا عفدأ |

 يكادتالا مال ىهو مالا تفي نمؤا انمحرا هتنّلسو هيلع هللا ىلص هلوقو وهللالو بحال ١
 فذدوءادت :.الا مالوأ ضفخلا مالاهماع لشد اذانيمالن تن كبت نالوفوأا نميْف دعت ٌ

 اذال هفلارخ 1نم نوذلا ف ذدتو من :ءاوك لعاعفلاءأت انما اذا لءغلاوخ 1نمءا || ْ

 و ىنءأو ني ةوسألاو ماو ىف هياقولا نونوأ نا لعافلا انةم-اكب لصنا |

 فذقو نموأ امامهم لضنا اذا نيةتاحنا ن ءو نم ىف اآكنماض» أ نون |! فدو ىنكع ١

 ثدح ةيردصملا ن انون فدحتو هفاث !االوأ ةدئازلااماوم لصتا اذا ةمطرسثلا نأ نق

 ىهاهنث ناقدصلا اود: ناو ىنامث نمفذتو الوأاماهبلصتا اذاةءصاننوكست ١
 لدالا فالح ىلع ضءببماكلا ضب لصو ىف عدارلا باملا)# ا
 م( ظفالا طخلا بسائيل لصفلاوه ىذا 5

 اهد_ءبامعتاصؤ ءادتنالا مالو همالو رسل اءاكدحاو فرن مةماكلاثناكاذا
 صو بجو كاذاوءادةءالاو فقولا ىلع ةياتكسلا* اني او ارماع ف دولا مصنال هنال كلذو ١

 ثننأتلا تامالعو ل هاملاةز راءلارثامضلاك اهلمق اعاهبه ادت ديالا عمال تلات ااملكتلا ٠
 ةداك )!تراصولو هل. اع وه داع ع ع لصوت هنأ دنبالامو هم .اع فووبالام لكف ةيدممْلاَو ٍ

 اريعك ناك ن اهدعب راسم لصوت هاف ىعو نهؤ قو نمرعالاكدححاو فرح ىلع فرست
 نئ.ذتغا هلثمق لصولا نراك ريمضلاب هاد الا ةرعت مدعو هيلع فقولا ةدعص مدس ٍْ



 «( ويل“

 .*(فو را ضصع ف دس ثلاثلاباعلا)#
 1 | منكي مدوتو لءوع”و حن نمد ايوصخمء*ا فكوهءاحوامضام ىءاة توف نهةزم هلا ف ذو

 اذ مف! لك سوف نمو رسك-ااةلاحريغ ىف هءوضو ومثوضوف نمو واولا نوكسو ةزملا“

 0| 1و رقودف نمو كفو كشوف نمو ةزم_هاريمكت, سب وءاسملا نوكسوةزمه ا

 | ةةو_بو ءوضو*وضو وف نهو ةءاسفوءاعدو ف نمو سأرغسج سؤرو نؤر-ة.و
 نو ةئيهوةئيطخو ءىثو*ىنهوض نمو نونلا ضو اولا نوكو نيشلا فن :ءوذشو
 ٍ ] وف نو اًواحواؤ ارو ف نملءئارساو# نهو د:هأن ىئيستالو نووسو ا ارو

 | اولاق»فودف نموددؤ وااو نمو اًمشملو انصرف نمو اود ملوح نمو ىووسسأا
 ىفاذهن معى لث«ىفاهنذح مدع ىلع الا لعلاو هدعب امودآ ارت ىئاهفذح سامقلا
 ل داذاو سا نكيملو ماهفةسالاةزمهاوماع لحتداذا لأ نم لصولاةزمه فذحتو
 اههلصأ نيملالا ثرادلب ورينءاد نم فذ_كاك اهريغوأ ةضفاخةبفرحا مالل ا اهلع

 فذ و ءاساا ىلءوءاملا نمقءالعو ءاث*لوقب نم ةغلىفو ترا اوني و رينعلاو ذب

 | اذانيردصمحارغتساو ءافطصاونيلعف يرتتساو ىفاهصاوحن نماضأ لصولا ةزهه

 '  ماهفتسالاةزمه هيلع تاحداذا سا طفل نم فذ حتو ماهفتدسالا :زمه هيلع تلحتد

 تاقغداذانءا ظغل نمو ارثؤموأ امدقمقلءةمرك ذيملاذا ميلا نجرلا هللا مما نمو

 دمع لعل ةغ_صامتم لكمت واذاهنبانمو هنمو سا دخلا اب وأ ماهفتسالاةزمه هيلع

 نيس: اكرطسس ل وأ هذباوأ نبا ظفل نك. موالي زنةولوكالذكا لعل فيضأو ىسنجوأ
 نسلّضو ةنالفوأ نالف ةئباوأ ني ةنالفوأ نالفو كلامن بدو سنأ نب كلامو كلام

 كذا_2ورفءجمأ نب ركدوز أو بيطاملا نيد و هووأ فرن ال نا ىقنىهو لس

 نموهملاعلا هل وهل الاد هللا ظفل نموت اوهنأ او نمو ل 'امورث آو مداو# نملالا

 نيقرعممالسلاو ترا طظذل نمو اما هقداسك افّرعم نورا طول

 نمو كلام لاس لجرك ف اضوالا فالذع ملصو كل < لعاف نزو ىلع لع لكنمواضأ
 فو فذ الو هز وهمو قاف»او ىل,عاسع#أو ميهارن اك ةرهتدشلا مالغالا ضد
 ناو هنذ عمسالف ه.ق فد ->دوج ول ل _.ئارم او نمالو سانعوك نم سدللا

 اظفل نمو نيثالثو ثاثو لاحر ثاثو ةوسل ثاكو هنافلث قثالت ظذل نمفدحو

 ) تحوالاوءانملا فذ_كتلناىلا ا ىناسؤوح نمهازاوج فدو مويلا مسااثالسثلا

 هلوقك اهتامثا



 ١(«* وال«

 اًدهءاحو ءكاثحواماهفتسا مالاو ماّمخو تلعف م ىذتقك وّندادحا |

 ةلك ادللافلأ ه,رتكح ن.حالاففلالا ىلع ع.صسو ارعسش ىقءان مسربامعسقواذاو ٠
 فلالاوأ ءاملااه در ودقمتكز زو ةدود-وةروصقمتد درو ىتا!تاملكملاو

 سر ىربة ادخل | ضعب وامصن فلاالارههمر هيو دس بهذ مو فالح نوناذارو هاما قو

 مسرلااذ_ه عقوأ د_ةف كلذ ىلع لمعلا ىرحه ةءاو ظفالا_يتاس ةلطمافلأ ف لالا
 دحالافلا تعمرو ةرض<ا ىدل نم نولوةءالثم سانل ا عممت فريك طاغىف جالطصالا
 نمءاهءواصعولاعفالا نماعدوال:كواو نع ةماقنم نوك-: :نأ لوالاا ضد أ نيمضتقم

 ددلاك لالا ضوه<ةمر ءةلكا ُقْوُأ ةسم-2أ هلك ىف قنولل ك7 نأىنائلاو ءاعسالا

 قءساذاو اضأ ءاناذه ل ثم بتك اورو- ن نكمأو جو زلاو درغلل اكزو اسو بعللا ش

 ءأن تعمر رفقا ىنءع ىأب و ىأش ون ةزمهفلالاهذه

 ه(نيوذتلاواذانونوديكوتلا نو ىلع مالكلا) «
 ارعنءريضاو اد, زنءرمضت الو سدالا فود :ءالاافلأ ةف. هل 1 ودلا نون مسرت ظ

 زاسيتعخا ىلعنودلابو ضءبرا.تحخا ىلع فلالاباذا نون ممرثو نين 3 001 اذإ

 لقنلا فال ا ىلع س تكحملاروأ اثاغل ادنع نوذ اايواسهاعدنعفلالابورخ اضءب

 لو#.نا اناو» بدصت اذاكلوو ىف ةعقاولا ةساوجا ىههذهاذاورخآ ضءدرا. خا '

 افلأر وهف بصناا ةلاحالا ةناثك-ل اقر و دءالف نيوذتلاامأو اذك لف ناديرأ
 ءاطمك هلق فلأدوبول ف ذقةزم-هرأ الأ مسرت ةزمهوأ ثينأتءات دعب نكمل نأ

 ءارو"
 فقوب و مالعالا ىف فرعصلا عنمتىفلا ثدذأتلا ءان ى 5 ا ىلعمالكلا)

 ءأن فالؤذءاماب مس .رث ةَدعو هفلخو ةمالسعو ب دارو ةىلطو ةمطاق* اكءافاناوماع ْ

 تل وتدأ نمثدنأتلا '

 * (فورح ةدايزؤ ىف ىنادلا بامل )+

 ' "ىلع ةنام طظفأ فاو -واهع«ضاومناسبب قدس ىلا لولا ةزمه ىهوالوأ فلالادازت

 دهب افرطوةيافكميام ةملكسلابقطنلا ىف سانلا طاغ بج وأ مترلااذهو كلذ ف فالعت ٠

 :ةيراشالا ىلوأ ىفاوواولا دازتواودتكو لواو.تك او ارك ةنمةفرطتلاريضلاواو ٠
 بؤصتهريغا طل عورع ظفل ىف افرطو تانحاصو باص ىن_ه؟نذذالا تالوأو واوأو
 ا لعاوف كس | اءاهدارثو لأ همؤ دب , زمالو تدب ةيفاقالو ريعذل فاضمالو



»)١95[* 

 ْةل-ءاؤاو ثع#ر مهؤفاك- هلو لولو 1 نمتذ أور _هكاواو تنك ىئاانل دنا

 واؤءوضوو: لص اوأؤاَو أود ىبأ وأ نينثالا فلا زطيو» درودف» ىللصتا اذاوراست ا

 اذاو بسنلاءاوأ ماك-:لا*ايؤاو اود لصتااذا اذكو اذرأ اواو ةزههلا تعمر ةعاجلا

 اهؤامو موس: :هقاوأو مرتك منك سفدب نم فرب تر قصربمف ف طحن ولانل منا
 تروم هزوذ تدثثاذاوهأدرو شدحلا تيأر ل-*م ىفافلأو هلو هد لم ىقءابو

 ءأن ةرململا عسر سلا ءانوأ م اكل ءارءزوغب لصتا اذاو طقفءامل !عمافلأت :زمهلا
 اشو ءاحو د نزلا ف اذكر اغلأ ْزمهلا مسرتال لوءفم اريذ*احودت؛ لصتا اذاو
 بسلا ءانهيلصت اوأر عض م لاءاوروءاسكو دف فرضأ اذاو ةعاملاو اوأدل سد ثدح

 اذهو2 ىفاواو مسرثف فذدق# ب تسصالا دلال يتكرح تع نمارم ول رو

  5قاس يلا نان كو قاسكو ف ىفءانو كواس

 ىحنو# ىنث اذ ااذكوةزمهلا مرنم لو»فم ار يهد ءافا نمد ىفي و*ىب -هودفإلصتا اذاو 0

 ٌنوظَوكر عضل»و ردو'وضو رة فيشأ اذاو ىئمفو يود ةبطاغنارمأ اذ كو
 *يثودفضأ اذاو هرسصتو هعفر لاح مسرتلو هرح لاحءأب ةزمها تعمر نمو رقو

 الصأ هتزمهر د: لءىو

 ثدنأَلاءاهنانولوة.مهنال اريدقت ةفرطتماهما لبق ثدنأتلاءاه لق ةعقاولا ةزمهلاو
 ايف ف وسال ناكناافلا مستو 6 :بمةماكحإم "مولا دغنالار د: ىق !

 «(فلالا لعمالاك- لا) تفذحالاو

 فورا ىفافرط تناكوأ ثدن أما !١اهاه دءد ناكن أ, ارب دةةولو او ش- تناكن ا فلالا
 ءان مسرت تفورحتان م ّي>و ىلاو ىل- ءو ىل ,ىالا اف[ تهشر ةشملا ءام“الا وأ

 ى-عىتلا نأ ىتمو ىدلفالاو ىلا ىلع +>- لجو ىلد ةلاماو كملاو ال ءاعكلوةل

 .اضيأ ءاب مسرثف ةييلاءاعمالا نمةيراشالا ىلوأو ةلوصوملاىلاو نبأ ن رهوأ فنك
 اة ءاعمالا 1 ام تناكناو اغلأ عكر ى راحناو اعضو ةطءسابمأب لوقلا ىلعامهمو

 : ولو فرحأ ةئالث ىلعدي زنا لوالا نيهض:ةمد_د>-الء ءاب تعمر لاعفالاوأ هير عملا

 .لقتلا,كلذ فرعي وءانن ءةملقنمنو كت نأ ىفاثلا الج فءضم ىلبو د فرعضتلاب
 ل اكمفالا ق غراضل ىو ثناتعتجا هج وةملكلا ةدشتر ظخلاهّدق ارعم لزم و

 ,ل_ءجاذاالا اغلأم-رتفامصق ءاءاهقيست نالوالا نارمأءاناهتب كن م هعنعو ردصأاو
 ظ .ماظعأ ىف ريمضلاك او_ثحاواعساماجب لص, نأ ىناثلاوةد بعاقلا ىلععان م «رتفالع

 نهادحا
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 هروع هلادس لا فال_هن ةمددعب عك اواو ءأ, تءععرور ردكم تناك ناو لوو ى أ

 :لع ىرحلا موضع نسحسإو كا .-اواوا وعسرن لوقن : سفخالاف شةخالا ذو ٠

 تناك ناوفورلثماواو تد»ر ةةوه داكن او ءاباهدعب عقواذا هءهذم 1

 هيفا, رسل لعل :واسترمف راض موقلا سأ ر ل *ءاسفلأ ةدتفدع تغفر ةحوتفم ْ

 اههيعص نك اسلا ناكناافلأ مسرتنوك دعو داو اوذو لاوس لهم ماواوةعكدمب و ةمو ٠ ا

 داعب ةدقاولاةزمملا 1 2 زي .جاْلا هلأ مرق س لل ص#!ناتفد>الاو

 هةطوملا ملال «د ةعقاولاو ادد اك ةئأدصسأ| لزنأأ؛ ىف أو ىقماهف:سالاةزمه

 الئمءاحن النود الئلةزمهو كم وود .-ىفهلاثمأو نيددعر و تح ْيئلوك

 اهماكحأ اهملعى :رق ةطسوتملاةل زنم ل زم ” كال ذ ض»» ىف فالح لع ءالوهة زمهو

 مسرثو رم ءكح د لكان 4 ةدئقد #بافلأ ةحوةفلاممرثو اواو4- مووضأل ا مسركق

 ر -ةءوأر ةك افلا تور ةهتذ تاتناف ةملكلا وش *] تءةواذاو اءانةرودسكملا

 واواءوضوك اواو تعمر 3 52تاث ناو ئحلو ورب كرار تعمرّرردككثااو

 نهىأنوىأر وف ةزمهناتتوكللا دأب اضلاق نكلرو د:لانوكس تا ناو
 ىدحاالوة فر 41با ارعالات امالع ةماكلابلصتءملاذا اذ_هوءاب ممر صوقتملا

 لس: |نافةلصتملا ارثا هضلاالو بدنلاءابو ة.طاخملاءانو ملكمتملا “اب ثالثلا تآادلا

 اوناكنومد لاف ريع اقلام تقلا لسنا اذا ال مواده تاعك نيو '

 ةطسوتمامتو ريتءدالوافلأ اموعمربنورخأملاو اومسفت | ممكن سذس ن هافوحا متو هرم
 وفي لصت | اذاونيمَدقلا بهذمعج رلاو ل. هثاطدت نمو هثانب نمو هؤلع وهو رقم
 | ارةنادب زلاو< قدح اولا لعف» سدلل ا عفدلافلأ ةز مهلا تعسر نت *الاف لأ[ أرقءوأر
 لصت :١اذاو هغلأ مسربم اينو ىنثاذاو ثانالا لعفي و امسهومخأ أرق نادي را فلا

 ةيطاغاء ام تاصنت ا اذاو نؤراقو نر قيو او رك تف ذح عمج اواووأر بضل واوا

 لا ايا «ود تسلا ءأم .وأماك_ةملاءامب تالصنا اذاو درة: لوا .

 نب-ثانو نير |قك منا ءام اهب ثلصتا اذاواغلأ ارمتكى راح اوءاب م .رثنااهقفسأم
 اهعثررغتةيبار ءالاا اهتاوسهعمرغتربض »اي بكن قايل سنا اذاو ءاب 0

 ابهيلصتا اذا اذكوةنثتلا فلأوأ نين ”الا فا امل ص”ااذا اذكوك ءدنص انئزا

 ءايوأ ملكنا اباه لصتا اذاو تفذح عسجسهاباهبلصنا اذاو عمم اواووأريعضلاوا

 انهو مدرب ليق همزحو هءصفدنعو اضيأ تفذس لعفلا عفردنع# |
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 ' ىدولل كل_سرأدةكقلاثو ب سوفئلءا.- هلل با, تنأ اه

 ١ كلك سم ق-اكابو كندأ « اورأ اك ىرسالا ةللو

 ١ كله كفرعدال نمر دباب :.ب.. لاله, كوش ىلو فد نكو

م ناكر «(عداسلاو رسذاسلان فلا) «
هذهباعمأ ل افاك امهو هموقلا فو ناك

 نا 

 ,| لجالاف نركتالن اربغت بيب نيءون امهودرف!اغاو لج ولان مناعرف نونفلا

 |١ ظ لوالال آم

 معم نود للان + ه«بكزل ندعاراب

 راهالا دهاشو « ىو4فبا.ىرأ كرا

 راتسالا ف ثكتال « راتسساب بران
 ١ : رافغ م رك كنا د هروذ ل د.عارفغو

 أ طخما ل-علاةءوةراّمكسلا (ءاشنالاورهثلا ضرفو ةياكلا ف عدارلاد_صقملا)

 | مر-2ىذلا ىنامعلا فوجملا طءامهو ام_ملعس اقءالنط+ هلب اقم ىماسقلا

 | نانوأ نايبد_:هنيضورعلا طعنو كلذ قه الا فال: لعوركتوأ هتفلام

لطضملاةزوضلا ىل_عةرامسل اًةفرعم نذىهورع-ثلا
 | نأن--*كلذنامن و اهيلع 

 هناك نموزاشتن انعنفلا اذه طبضل ضف صتدنا نلاعادتا باور أ ةعب رأى نول

 ىنيروةارممت ءافولاوب أ شل ل اعث هللا هجر صلتسام صالة رصتلا علاطمابىمتملا

 هنو ظفاحوهرمدع ماما
1 

 ثدنأتلااهواذا نونو نيونتلاو دمكوتلا نونو فلالاو ةزمملا ف * (لؤالا باءلا] م

 اذالاو-الا ضء قاد ريو دتارطت ةسانافلأ اهتءعمتو ةزمهلا (ةزمهلا ىلع مالكتلا)

 || مدعنهةغالاف تيا ةنك اسذثنح نوكتالو افا اقلطم تء«رةلك ل ٌرأ تناك

 اهتهلكءادتالادمرأو ةلكلوصأل تأ فك اس تناكلاذا لنك اسلاب ءاد_تءالا

 مسرلا ف ةزمهل اهذفو تنإ رمؤأل ثم لولاة هه عمت ىلا ةزمهلاكلذ] تاتحا

 لولاة زمه تناكنافاذهريغدعب وَتأو رمأذ وو اولاوءافل ادءبافلأ مسرتف لاوحأ

ةرو-..؟م لولا: زمهتناكناو اواو ةماكلا ةزمه تع»ر رموأ لم ةموهذم
 ةطن

 هرج تعمر ه:ك استناكناناوذح تعقواذاو اوتثاهت ىل-ةمءاب تء«ر قطني لوأ اهب

تف اواو ورم وف ىءانو سأروف ينافلأ مسرت-ذاماعةسق اسلا كرا سنج نم
 

 ىؤد
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 لا#افاصوأ عج قرود

 لام ءاع«ىف ق هرم مر دأب #* 9 ضا رف عئار ىلظأ

 لامو سماوما ضورىق نصغأن « تقرشأ ل“ جرب ىف ساد
 لالدأو نسحلن سك درفمأب 5 ليم لات تارا
 كلكدو نسحب ندى ءاتحل تددط نك ىتامس نعأب

 كلود كدر د« الن نءردنأب « لالهلا, كبش ىلوذ عن كنو

 رود
 راف: )روفنل ىللا معن م لاحت دب رقأب هللأب ردي له

 راكتعالا جدى حلاذارتسلو 5 انا نحر دملاراعأن هوأ

 راعتس شالو أ هف د سلو ه شاع لال عدد تو راهرسمو
 كلز-ع نم ملل كروت "يرق فاو كس لزخا فاش

 كلو كو عد ل ن نمردبأب د لالحلا,كومشىلوذ ءنكنو

 1 فسو اند ىهصق قرود

 لَ 4 لا#و ككشر م * ربز-ءانآو أرولاعلز وأسس

 ل.دجا ض.ضغا فرطلاو ظدللو لالدإو ندم ند عساطو
 ليلغل ىفشب عطقلانالوديكا « فوفكل لادبم_مْمموعطقل
 كلموأ كل اد ولوقي مهو « كوأراماذا نسال
 كله كقرعال نءمردنأب 5 لالهلا كرش ىو عنك نو

 زان اتاهج رود

 نةربالا كن انجورث نست #* بيذءأو انزل مران هللاب

 نيدوفثلاد 22 فاقد 5 اهدسل ابعت و افُسلارددح

 نبع لكنم م يق حومد ور * ىف“ اسصنم ٠ حرفمنكو
 كالفن م دع_ءانافشك قير »* افصل ىورمو قاشعل ةدعك اد

 كليك كفر_هالز هر دبأت 3 لالهلا, كرمش ىلوذع نكنو

 : يملا رزؤد

 ىدةءماب ملعلل ىنهتنماب « لس را ماتا رم حتئافا
 ىدبتها نإ برغل نبعرساب »* موقل ُط ارمصل تنأ قطصماب

 ف سس نا
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 ف 7 ريا رةلة- ءاطا 4+ لاكل ىف كتعلط هءشا نيمو
 قدر هللا ارغابو* ءتةرف «* اذإ وف رب كفر ف سقب نيمو
 ثيم مال لق قرطأو كن 5 قو ى كسر درأ كفاُش نا

 كلو رن رعنال نهردنأب 4* لالط اب كم كلو ذعنك نو

 0 هلا هتملا ؟قرود)

 راسضن م ىلءربن :ءل نمه-طقت حمص لق ع نملح لد كلاخ
 اوس :اح س 2 جرد ءءوأ 5 ق.قع ةفيعص ىف ناكر ف ةصوا

 راند 2 ىارال دولا مار +“ سوْخراك نع + ىبوك وهوأ
 كلمأن ملك نءدوسر يعط # ىدنعل كد نااف صام

 كلإإ_ن2 كفر عن ال ن نمردبأت * لالا كمش ىلوذعنك نو

 ( ظامألاف دود)

 مفعل لا#بر وهو كلاخ + ىوتةسدي دا شرع ىلعأل

 مرغل مار 3 أو كةشعلءسل 95 ولأ عدم طخلل ريذن لسرأ

 ملك هضانئ اةوتدان #4 هضرفأ افمتو كل ضر 2 نو

 ءكلسرأ ىو ورحاس تأ اه اطال ! ريدا هللاب ا

 كلو كفر »نال ن نءرديأب #* لالا كرم ش لوداع نك نو

 ) رغتلاف دود)

 ىرذعل كلاخ نع كضراعنع #* ريد يمص كد_2ىورانل

 ىركسل كقير نك جسم نع + الل ىف هحرنعقرأ ةهكن 5

 ىرهو# رع رد :#سا مح و * سوؤنل ةايحو شرف 0

 كلسأس نع ظ_هإلرب زنهورب 5 ريغ ينص ن ها بدق ف

 كوع فرع الن نم زدنا 5 لالا كرش لود عن 8

 ) راذعلاةدود)
 مانا تمرتح مالا ضراعلو 5 ىق.ةدلراد_ءرحانيلع ن>و

 مالو ضراع ب> قلو ضراع 0 بدال لءا5 ل_هاح ل دع ىناح

 مالس تدان تحلى رالو 5 هردأ_ههىل_.ةام .هتأ ارامل

 كله ضراوعلاروجنمسصى م نيضراع نضراع ىف ىمعالا
 كلو كفرعنال نمردباب « لاللاب كريش لود عنك نو



#(191)* 

 موضع لوقهلاثمو همنا رد: ناعف نأوعف ىناثلاهكرت# ىلع دنولا نك 1س

 نوك.ذ نك ىوهأل لوق:هاندع « نونف نسا نمىو>ًاشر ىوهأ

 نوطغموقلاومسنلاوهكشال « ابرط ىادنلا لاو ىنغ
 ض راغلا نب رعىد.سلوق 9

 ىعدجولاومارغلاهطلسد_5 « ىلحدقلاق.ثرأشر ىوهأ
 ىف لدنع نم تاهئانلحورلا د امعاو لقءحورااذح تاق نا

 (لٍجزلا سما !نفلا) ظ

 ب:كلاىف وهوهنا كلذو نامزق نبا هللاسق»ى برغم ىصه.ماكت نملوانالاقيو
 هحول ىف بةكف همدح ةسلا< نه هعنموهرح زف بدول هرمأ عفرف هنادص ضع قع

 اذههلوق ٠ ظ

 ا

 هراسصندالو شاحولو ©« نامأ دالو حالسملا

 ' هرافغميشا ول فام 4 رفغاح نامزق نو ٍ

 هذهنم الجز ىعح هنالاةءف لوز مالكب انتوعهدق اسقف بدؤملا هيلع علان ١
 نوفرءدالنيذلاة ماعلا نفوهو نفلا اذهةعانص مش اذه نامزقنءاراص مت ةماكللا
 باص نولوقب هلهأ نا ىتحادج ةريثك هنازوأو موتغلن هنومطنس مهؤاكذأف بارعالا '
 مامغلا نيا لج هغب رطنموالج هنم:د.صقلا رظاش امنوا ولاحزبسدلن زوفلأ ٍآ

 هرثادو علطم وهو

 كلبتمالحن ماب كله نه « مرغلمارغلو كقدع رصف
 كلوصكفرعالنم ردباب « لالحلاكرثىلوذعناكنو

 (رعلافرود)

 قود ىوجير< ىم دهنم « نو ىنو دز ثغر ىف
 قام ميسفل ىل_ءاىلعدزو « نون ىنت سقمرغن ىصفا
 ىتك اولطولاءاماود ولان لأسايلء قول ىدانم عصو
 كلذ جاسم ىف قراغت ردو يف كاوه وعل ىناحمتا تدنو

 كله _فرعالن_هردباب « لالا كر._ثىلوذع نكن و

 (رهقلا ىف رود) د

 قشر ماوقاو كذ_جردبال « نيقشاعل ةمججباب نوكينينم



 م1
 (هلقت)

 لحل الاشرلا ظاسحت الإ لزع» لدسلونسحاةلودق ىو نمعا

 (نود)
 مدق ماد مودي دس شدع معلا مرقس َغ نعو*أءمصب ريش نع مرأالإ

 مدنانمقفنيمربالا ميهأال

 ظ ' مق
 لدسلاو رينعلاةوكتنم لضفأ لدنصنمنروصسؤكانم لاو

 (ددد)
 1 دوءواكنج برعضت قرمذ> ىف دو: او دورزىداو هأنعطق شع دوع» له

 دوسال ادغانعلزعمىف دوسحناو

 (هلفت)
 ىلئءملاقشاعلالمسحلاىف ىلخلاام  ىلد/ىوفانىفولذ_هتال ىلذع

 (دود)
 ترشتساو بو.حملاقتلع ثرش ترقأذمسنالابانتلمل ترفسأ

 ََت رصف لم ءاملطال تاقو ََّت رعت

 (ملق)
 ىلزنهىث بو.حلاو كرتس ىلساو ىل:الو لصولا ةليلان ىلوط

 (حيدلا ر مدز*

 مياظعلا نياسرملا ماما هدط موكل مقسلا ماهتسملا مالس علب ميسان

 مدقلا قوشو ثدح هيئدحو ملانع

 (هلضف)
 لعلابانجلا ىلوأهلآو لمتا لضفالاىناىوسأ4منم ىلسيل

 (تيبودلانذ عسبارلانفلا)
 ١ تايبأدحاثدب ىهو ةميرعو نيذثاىتعع ود ىهو ةيسرافنءالك نه مسالا اهو

 هنئسو ىنعم مظانلا روصتب نيّدنب نيتي مظني هنوكل عونلا اذه ىنع“هرو رعشلا

 ْ ةداحا ةروما صاصت»ا مئارعش ضعملو عاب رلام_علادنع روهشموهو اهدوق

 ْ مدقتب ل.عافتمىلا رهو رانو ناءافتم هيناث نوكس ناعف هوازحاو تايعاب رأأ

 ١" نكاس

1 

 ظ
 ظ
 ظ



»(695)* 

 «(ىلاولاىناشلا نغلا)# ْ

 موماع نوحوش اوناكف م 4لصحامدعن ةكعا ءاربلا عاب .:أ ضب عونلا اذه ملكت ن ند هلّوأ ظ

 هل.ةةادج احالفروهشموهو مسالا اذهب ف ردن : راصفىلاومان ماو3 نمنو رثكب د 1 ظ

 « (عيشوتلان ةْثلاَثَلا نفلا)*

 نأ كلذ ف سلاو عاضوالاونا اروالا ماةةةوهو ب د رعم ه-:هناك ام بلاغ ظ

 ةءانصىذتةعتاوصالا نمت ا غلوم ىلع ظافلأ قطن ص رخل ناك عيسشوتلا فيلأت
 ىلع تاررضلا اهجرذتىتااتاوصالا نمنوفاؤي ةعانصلا كل: لهأ ناكسف قيسوملا
 ,ةكرتم فو ر<هفةجردناتاوصالال» اة:نأ سان افلؤم العمه فلة ازانوالا

 قفاون هراتقتاوصالا ثالث هم همضت نامل اعبأت يس شوتلا فة مناكف و ةزاكحاسو :

 تكلا نم ريثك ىف يسشاوتلان هريثك ركذد_ةواهفلا-كةراتوةمبرلانازوال
 جيون اهفطلأ نموىلاعت هلل هجر ب ارشد هرمشلا ةنمف بوبيطلا مف باكل ثمةيسدالا

 وهوعونلا اذهلالاهههداربابسأبالف كلا اءانسنءاب روهشملاهللا ةبهىضاسقلا
 لودحلافطءنم كراوس ىلعجاو لحلاىبرلاناح سما ىلاك

 (نود)
 امدنأ تقرشأ امسح تد رغأ انك امو مو ضرالا ىف وك. 0 ام“

 ىدلاو لطلانالإ لطبت . امىهو

 (ملق)
 لفوفلاودومثلامطندال .. ىلقثاو . ىلتةىكمركلا فوطق ىلع لطفاف

 (دود)
 دةساعىءوحملا ارش دقت . دصت زل ىردلا تكوكلاك ل

 ظ دمعاواهب حارا قاسإب داق

 (مملهز
 لتقوزيناقشملكحاراف لق . لزعم نع فارتنس ىللعاو

 (دود)
 ٠  مدنلاو هتطابق لود مدسلاف محاماذان سمن | ةلود قف .مطنم

 : ممقلا قوفرطسامبتكي يقلاو



 *(اذ1)“

 تغءاوسود#و انااا ١ سو 0-0 همالعأحراو -4 مو

 بئاصعلا كتمت ةيصع كف « اهراكوأ قجانصلا نأكح
 براسخملاو اهقراشم لام *+ كنلااة- ضرالا كلمانأ
 ب راقاهنممو رسال ناكامو «« هونع ةنءطسق خامس

 تراوضاسومف قدئاملارضكو + توهدقانهحاربأ» ىنك
 تئاتكاالوذ رصاملا * سورعل !فدزبربلا ف-زدقو

 تضاوقلا ضرب ريغ ه_ءلحامو 5 دردحلا يت ريغ ه-سلامو

 بهابيغلا مدل | ناخدلا راثو * نوقنلاوثرانلاثءرشأو

 بلاغ هللا كيز نكحاو م« ىتوثنم ةناهكلاسلو
 بئاكلا لق بتكلاءلتاقب + لاقل اق 0
 بهال_بلاجورس نمهيىلوأ» « ءاضقلاووو لدعلا ساحماخ

 5 نءرهزلاقو

 ءكد_-و كل ىنناف * ىدحوىل نكىالوم
 هةر نك ناف دب ىدنءعكيلقب نكو

 0 هدخال ص ل .جدصق ك.ةىل

 كدعن روادسلو 5 ىدعب رثو ا

 ءكدهع سم هللاو * ىنأافق ىدهع سنت نأ

 كذوط_ةحلازام + بح ٌدوتعضأ

 كديعت لشا5تذا + ضارتعا كءلع ىلام
 هادا قلاحووسإو 5 ىنع تءذناىالوم

 اهتش كلاس ارا الا ىهلا_ مسالا ةرثك ىناهتوافت ىلع دفاصةلا هل هنازوأو

 ' نازوالا لع نيرصتقمسانلا لزب مواذه اًسباهتمدتالفرسكلا ناوبدلاأر قت لملق
 ا نوممود رعم نوزوم ملاكم دعب سانلاملكت مثمالسالا ن مردص ىذ*»ىج د دولا

 ا اهوار تقاوتاح ا عار أةَسىلاووعوفو قفاومزيغو ةسرعلانازوالا قذاوم

  نازوالا,نو زوما مالك اهنأب رعشلااوؤرسعو لثاسرا_مقاولعوة عملا نونفلا
 آ ىلا ندللا همفزوال ىذلا ةميرعلا

 | نفلا)»



 ء( “#١١

 بذاوكلا ىنامالا كتال_عءال 0 اتداصىوفاوكشت تنكولو

 تئاذر_لاود_محءاملاىرث « قرا يدع سؤكلهأت

 باش نوالا طعثأاهقر_غمو « بايشلاص ور ة>احزلا ناسف
 تءاوكلاتانسماكن دلانم «* تزريا اذا اظ.غدعرتو
 بئاصعقتالكدق رهاود 4 انيس ىلع بابان“ اك

 1 بجاو رانلاىلا دوده“لا نأ س 5 وها كددسع عم ةيانر

 بئابهتلان بار مركلا ةئبا جاوز *« بطاخاشبردطمو اند_مش
 بتتارملا ح-ببيرلارهز ىثقن-هو *« راكخلا ذاذرا تار طق نه

 بكا وكلا رهزلئم اهراه راو + ءاعملاو_ى راش ضان ر

 81 ط_ساهوجقريسطالو « اهناع.#ن برس ش-والف

 كارلا فافخ هوجولاناسح . م ةسبلح ىف و-هللا ىلا انزرب
 تعليما ىدذ م-هنادحاك 5 ىمقلا نوءء مهقداسنب

 بجاو باقلارتا طاف ىذهو ءاعملاىف رئاط اهل كتف

 باا او درس اناانح فه *« طاوتبهش قءاوس تاحو

 براقعلا ةامنح اهزاقانأو' ع: ناونقالا قد اق
 نراهتوملارذحرئاطاذو « عقاو اذ نارسن قفالإف
 بئانماوايصلابويهىراسب « انراض انيالك قاطأو

 تطاوق 5 تا هرم ن-عرت فو 5 حاب رلاكح ع.,رأ هيريطت

 بقا نيعلا نم باه عاعش 0 هناناج ليل َّق ب وصن و

 بئاقحلا ءلم شحولاو ريسطلاور 95 ورا الوذر# اند-عو

 بكاوم ا ارح ىدوه ءاحد_ةو #* امالدت رو رس نم تعبت اك

 بك اوكلا كانتشانيبردملا ىرت « فويسلا نب راساذا كءلم
 لاضاها, نم يقلل #* تاك رأا كاذت نمرأزت اريو

 بها غلا مج عم قهذلا ركتعمو د موه هز مذاهالا كلت

 تئارتلاق وف ع م-ط#لا اك * روغثلا ارتلاىف توهفادد

 بناح لكح نم جيا هي ةيملتك « تاغللا فالتخاب هنوداشي

 يهاولا بهن“ م مهتم و # 0 قربسأ» ومهفم



 «(ىد)»

 ل-اظهيلع فرب هأم ىرت + هلع ه-ءئاوذ رش اذا

 اولضو اوهاثدق رعشلالءاب + اموقدحناحاص ىدبم دقو

 لال ةيعرافككتفو « اف تكتف ىولقلا كلمانأ
 لطف ه-:ملساو امسصن 5 لنافاهعفثب ل_صولال لو

 لل-ةزو حار كءد_تنذ « ىئادنلا ىلع مادملاس ”اكردأ
 « لستال كري خ ىنازناو « افطتسل كريغب ىناريسف
 2 لدا ه-تلودب إم : 1 اوتلدت عددبلا رطنع

 لقتسو ليزملاىطعي ىتف « ىسومقلطلامركلا غفلاورأ

 4 لم داى 7 #* امصخ ضرالا اذ. تدعضأ هم

 ل ض رالا لهأو ناملس ين هم كلاارب ءرس ىلع :غأ

 « لد_ءومركمنامزنلهو « اسكفا_دكحوريغ'العو
 لهجلقعلاضءبو منتلقف 4 لقءلاملا اذه ظفحاولاقو

 « ليسو ىوطتهباوأىلا « اناطمالا هذي سلق
 لذ, ابفواطب نم رتسو ه دوو انة.دالسلا هكلق
 ل-مسو نزحاهنفد قناضت و« اطاستاوركايسعتثيئااذآ .

 لاخر مثلا نيعلاهربدعو هب ءاد قفالا نيءل اهقراوب
 لقةءالو ليغال ديدح م« ىاردتف ةفلما انالولا
 لربالو شطال اديدس * اهب هنت اكل 1ك لع
 الدش كاذوكر دا ءادرو . اساضتتا كلرأو ءايث
 #* لهأ ريسغلل هنأف مادو #* هيلع يسن نه تكاد

 باقثملان ملاقو

 بهاذ لك نع كداؤف ل_سو + باكرا جودح فلخ حونلا عد

 تئاوذلادوس بئارتلارف ةصعش * ارمللا رج فلاوسلا ضرس

 بئاسملا اانثب اسحئارخ هس « تم-ظام ازاالا شدعلا 0

 بواسمنا اهادصرادصلا لمت 5 لولطلا,ةفقو نمثل. كاحأ

 تانك ن نم ىوهانونجف مو » 8 ماك | رانا مم فلك

 ولو



*) ١1 6(« 

 ,كراؤأىوس د ومتلمع ذم مخفالا عأ

 م :رضأول طاطسقلا ىنك اس
 تف د_هأم

 تءندصنع : ارهتملج 3

 ةلمك قش سف: لاما تل _عس 03 ومكحجر ىلسعُم هتلاداعا نا

 د اياك ودا ارا نا

 # ترس هزأ ضان رهوءو-ف

 ىف“ لا زسغ كن ىأب

 هدعوىولا اماالا رحاس

 ترشنام ىو أ نا

 دا ىف: ! ناك دقلو

 مضرأن ءىونلاقرذعىل
 2 اما

« 

3 

 # ن-ءحيرلامي لأن هد غل

* 

* 

 ك4: ىدهو-ه

 ىظنتلت ران ءاعفا قوه

 »* هنأ !تاغغنا ىلا ال

 د اهنا هالع ثددأحأ كد 4

 #3 اعمىرخالابو اسندلابماق

 د

 نب

 نب ه4 -هةض تروح لكلمسم عالم

 اين

 ت.ةساولوقت نأ ندع تدنغ

 تيلج هو-جوكض ارو
 تءدزغدف هظاممأ ىظ

 ترولال غاد_هالاكوهف
 تيقلاذام قاتشملا هةرمي44

 نيرو كنان كلا كب داحأو
 تءهد4 قا م ولاا هارأو

 تضرناىهدأاهتقسف

 تدسند_5 انئاطوأ اهدنع
 تيدا د فات ءالاللا
 تدنح ناذج !_ىلاىف وهو
 تام ركح شد ضرالاهلو

 تور ىي دم ديناس َْ

 تدسْضردو هيتارض سيف

 تف تانمسح هنم هللو سانالرهاظلا سس
 تاسع و اج ىف ا ع رلاو # هته ن_م راسماع_فضخ

 تفقد ىلا دما : هوؤص 7 اءواسندلاو نيدلاكءامأ

 ثءعد- 5 عياسإرد 5 مف ول كئادعا<عو

 33 تهد حارح كا اعع د ادا. كص | فشل موك

 رفاولانم لاقو
 لست فايسأ ك.ئفسنف « للملا رقلا ارنأ انامأ

 لدجشاو بو لب دس> ىلو مون لك كوهحو للاجدي رب
 لدن ىوفأ ند لكلب «ىعمج قدر ام ماقسلا ف هرعامو

 لنيل !قيضناءةددص ع قىع ىلا هقرطا لع

4 6 
 7 ان

 لس



 ء(نذغ)“

 "نإ نم ابو_# هاو

 ههرام ريسغمو 3 5

 هيريدهبلا نيد ىزث ال
 رح وذ هجن َ ضاخ
 اديز هنوذدع ى.ذ كجر

 هب جاجا معن مث «٠
 امكح حاب رلادو رذنم
 انفواشت ىناحاح لك »«
 كإم ىلا ىاندأ مث 03

 نا
 1 ملك

 هلت هون ندع لساف
 هأ هسشسلا 5كم 9

 ةمركههسنع ىطغتال
 هل جالا كل: تالذ
 دمار اذ رتفتلا يديكم
 اقلءانتلا جم اذاو «
 هئضاقم ىلثىف حار 5

 هتود_غريشلااناتت

 هلام

 مسونظ ىتدش م-هف

 نكند هلال امر كو

 3 5سدارهدإا تسادق

 تالا قر

 5 هرمه أ ماسك نال 5

 هرطق نع راصد الام 3

 هرسفن نم لاح الاال_هنام *

 هرفض نمنيأ_ضفلا مفي *

 «* هر ىلا هالم_صق *

 هريثعىف فوفلا ماقعاك

 هرثو نع فدنلا نطقراط «
 11 ىو» ضق:. ملوهو

 هر ىدل ىلاحلا نمأ 0

 هرصع ول ها م 5

0 

 هر نم هللا لور نم «
 هرطم نم سايعلا ك...ج 5

 هر-طخخ ىلع ناس م د#ذُ

 « هر-خالو داو ايرن هه
 هريصن ىل-ع ا وهذ 5

 هرثأن م نامل |ءافكحو
 * هروصق توم ا ىأارثو #*

 هرفظ امش ىدب 2م

 هرزج نم عسا ةسقث هب
 ه3 ما نعمل للملا

 5 نم نونظاا رذح 4

 « هرضع نم ٌذسحلا سركو

 هرثسغ نع باد ال[ لأ #*

 بك ارتملان مه .هاقلاو لمرلان 4 :لا نما نيدلا ل اكلاقو

 ةنمو : ورىتح مهدلا اهاقفنو و دل دقوكل _ أذيع نأ

 تءلد نيالا ماساظعو 5 لزب. ديد جدو نم“

 - 0 بف اقنانعا 16 يب اءمقوشنم ناسظالاوانأ

 ملا



 *«(اىذمز»

 الي واماصس عومدلاراك ىف « ىتيسعلن انوفا قارلق
 ال.وما.دثكحالو اهدطران-كصغ ىأرام هناك اخ سام
 الممتز اه ارم مك هدأ ني « ردت نس اك فمن نع ىجو

 اللف مهواهمو قوما سعدقلارثأ نوعف ىد-عنأب

 الاء انملاب تاثث د٠ يي« ىلءن:لضافلل دسعانأ

 الود فمودعو ناك هنا + لاونريغب ادعو هجمت ال

 ال.كو ءدذاف هللاىلا ماو رهدلا مدخن ناك اذإو
 الءادلان هرب رصد فت 5 اعاردلار ةصا :,ءادعأ عار

 الءق موقأو ىوذأ ىذ رذو 5 ان ةنار وعملا

 ال_زحال_نوالزحالوق ىف: « هاهحذلو هطفاعقساف
 اليزنتلاه-دفىف انعرتخاف « الضف قئال#ارئام نعلح

 الفك قزرا ادنلاب امان « ه.ةتنأذا نامزلامذأال

 ال.ج عنصأو فوفرسس تقو # اذهو كال_ء ىلع نوددىل

 الوزنو هل--ر تمرناو «تغثلالا ىلع مي-قملا قزرىئأ

 بك ارث نه ةيفاقلاو ديدملا نم ساوزور | ىك- لاى اه نب نسال افو
 هزه الو لسان تلا ها هراقف ند انما اهأ

 هرسسع نم رسما تول.دو 9 رادخ# نمسا ل

 هراطو نهتنأنهىوق 5 ال_صةمتنكنال_صناف

 «* هرطتنلا نادادغو « ادغ ثيدلارونأم تف
 هرفسس ادمموأ_همريسغ دل_.ىلا ىرسأ ن رم باخ

 ةرقسس ىلا تاح هندسه ا ى ىتدسو

 هردكن م فور عملا ل :م يه !در ىلع ننال ضمأف #*ْ

 ٠ رف“ ىف قورعلا طقسا م-هتأب رنات ةنر «

 هرد_د>- نمرسثا|ىوق:نا # مدور ام ىف او-ةثاق

 هر-غ ىلع هان_سل لاف + انف_ثاكر ا معنباو

 هرخ ىف رانلا نيكفا انل هفن "انشا نك

 هرمهح نهن ” امظلا عقني 5 ا 3 تاضرو



1# )* 

 دسقرغلا كلان هروص»س » قناك ناو ضرالا 1

 دامالاا:ةلاو ىضاوملا ضء..سسلاو لج رلاول» #ء انام“

 دعبالا|هقفأ د نموكملا لا 5 ىنولا مون فح 2 7

 دق»») ناو رمثونأ ىر.كس م« ىل_-هثال» جاتاهنمتسدل

 بك ارثاا ن نم ةمفاقلاو حرستا نم لاو

 هسناكسن-مقيقعلااسنلزتسم « هفنعش ىثحلا رك ذااقرابأت
 هنمران دع ر_هدلاريغمأ م« رضخ عدنان وهللا عئرعا

 هل مسرع 5 ول | تدم #و #* امض دوَدد ى عد | ذه قرب أي

 همام“ كلتش ماه نم لكو « مهرخت ءلاسءوكشأ قربا

 هندي ىو سهلا لأ مرا 2 :ك سو ىلا ثيدح غلب

 هنذا هلاذء تمهأ ل د ا رقم تبديحا رك ذ هةهدعمأ

 هئسسو هنوة+ ن-عءاؤرسفتو # متشحوو نال هوست مه

 هئطو امداع ناكنا ف.ك.ف م« ارطومداعنيبحملاق أ
 هنرتملاسصولا بطب تناك + تفغلس ىتلاانمأ, الامس
 هل امل مام ىرم تدك ع هباش» كو أهتم موب عسب وأ

 53-4 مس اج بص لوا د انأ تاق ىلذاعا 0 |!

 همس نم ىلع ىسوأمكححو #* همس ىلع ىد ةذلو ا

 هنزو نم ل:ءىأرلا رر_ هي هلمآ ءاطعقف 0 *

 م« هنزخالو هلام نسم ىملو * اديأ نزاخرك_تلاورحالل

 هنفددق لو2#اض.ضحتت « هسفاش نمىأراديؤم
 هناسسالو هضرف فرت هلل < هة-اردودلل ضقت ' و

 هن ىتش هيداس»» نسو - انلىدوت نائبهل

 رثاوتللا نم هم ةاقلاو ف٠ .ةا نم للاقو

 0 هدب 0 ركذ تلئر م مك القالا دودصلاللتك

 ارعث داقرلاتر عنو « لصو خش ةأداهبلاتلصوو
 2 الوق هيلع قلإنح لوذع مالك نع ء لكى

 العب واقع بامحالا 3س 1 ىعولض نيد ناك د ةداؤفو



 ء«(اذلز#

 35 نهواس#رهدق نم اناره

 ره ىناصدل تاق ناو راز « قران ز عدتاق نا فلا

 كرادتملا نمةمفاقلاو عد رسسلا نهىلاقو

 + فدو قاوشارانا

 ي ه:ةةداصقفو ءابمتس

 « ةعدق هلىند.ع تفاكت

 « ةروص اهتارم فرّودص

 « هنجور للا قدم نأ
 اهجد ف نارداو ٌدصلا
 0 اذاالوأم دتبألا وقل

 « هثولريس راك رديلا

 5 لود_> هقط رفق نار

 #* حزرب هناممه ناهس

 ع ل :اد سدر نم ا ازاغ

 1 الاف ه_فطع ىول»د ماقو

 « انولا تام هللاب تقف
 * نمر اهاسش فرشالا كلل
 « عت ىلع ل_ضفلاه] كلم

 « ههجوىف كالمالا رثاول.
 #* ةاوكم ءالدقلا نعاسطلا

 0 ةرتفمءاهوفلا رالاو

 « ىلطلاءامهاورا اذائدص

 د هفا._سأ ناصرغلل لوقت

 ىدترمنأ فءطا|فءضلعل
 ىدصلاىورب سدأ بارس عا

 درولا ف رئاطلا ة.:: كح

 دب وأ مق سأل ندع لح

 دعى ىدس> شد فو:
 ىد_تقا ن-هف ىل]-5 هللاب د

 ىداشية ردت ىف ىهتنا تاق
 دو-.سالا رع ليل فيس

 دلجان.هباق هل نكحا
 ىدتع نأ فدرلا جب وم عع

 ىدن حاقا مون ن-عءرتفاو

 ىد ءوءانلك هي ررتخال

 ديدن تكل قيوم لاذ

 ىدنلاواد_خلاو ىلاءاانر

 دولاب بدك, ال ل_ضفلاو
 دف لا ملء رم هن رع

 ثلا انقل

 دردالام.دااكح م ذات

 ىدصلاىر ءا.شالا-عأو

 43 _ ءربال 9 20
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 دادةأف هب 1 5و ىردا 5 هتقوا رْغْدلا كيسا نك

 د ىرول اع م ىفأد ول

 5 ايلا فر ىلع ىرزب

 ىد_ت< وأ لكاسإا ذل "بولو

 مد 31 لء#اقاطا اوئاسح
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 مياة سجر كداؤؤ4ؤله

 ىبايص ثبأ نأ ليدس نمله
 قندوع امكح ىضسال ىلا

 مضاو كدب ىف هلرذع نيعاب
 هرار زأن م ردتلا ىدنأ هللا

 ىرولاداسىذلا كلملا فرشالا

 ىرولا ىلع حاصلا س##هي تدر

 ادزلا لاسا طلاس اذا لوس

 هتافع لاؤس ن :نكحاو ناد

 ةعشقدصأ كزماذه قربا
 ارظتم جمبأ كذما ذه صو ران

 ادصةمبوصأ ك:ماذ همهساب
 ةرغرف_سأ كذماذ هربصأر

 لزتف فوي_سلا هلمانأ تاج
 لزنملاناكم ثحربال_5 أ

 لةوىلوق حتسانيدلار م

 دعب كانا رح ىف قمضدأأ
 2 دمك ع“ان ترام دتواذه

 ايسر نافل ككل
 ركاشىفانيلاحاالك ىلعو

 كرادتملا نمةيفاقلاو زرلا نملاقو

 رومسلاب ىو لدين م قو
 هذقج مها مسجلا مقسأو

 ادينأ ا! هجولا ءكاذ تاخام

 ىب-اةم عومد ن رظ اقوهو

 43 رط و_ث-رو:ةلاورو>أ

 هدلشم 6 رط# اير رم

 أمدوم|داؤذ هخضناوح تيد

 امع>وتأوأ ىاوأ ىستئأوأ
 اعفشنأن ا كلا كاضرىوس
 انعمدأوأ امد هستقرفل ىصم
 اعلطأ ىمومتاهمق نم سعثلاو

 ' اهضرموتانشلا ل قكمو الك

 اهثون ىموءاوأرواو رشتساف
 امّدصت مالا اظل اذا بعص
 اعفرتءاعملا كوس ىل_عماس
 اعقوم نس>أ كنماذه ثدغان
 اهرشم يد عأ ك:ءاذ_ه را

 اعطقم ع .رمسأ كئم | له فقد 1
 اعءلطمىدهأ كئماذ_ه مف

 اعكر وأ اد_ع# كلذل 2 ١
 |ه_ضرع اولا ها هاوفأرد نم

 اعل هكلام تنأ داع راثعل

 اعء_سوم ىلءاحر_ة:هنأك دو

 ١ [ معا رتالا انف ىطترال
 اعقسصم اديطخت اسهب ماقو الا
 اعد نم عع هللا نآل عاد

 ركفلا عاونأب ب لقلا بذعو
 رسأ تاقالو فرطلاروسأو
 ر-هالا هرعُش لدبل خج 35

 ردطمالا اضعف ن مى رحال

 روح اورو: هلا كاذاذ_..>ا

 اري ىل-ءهن هرطخ ن + تاقلاو

10 
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 ه-::> نع ىعرب نيه زأكص

 همر ولا رقد : سوقلا تذاع

 اير صماالا دك نع ل لأ ا

 مهقمم بأقل | ااه ا نرأ ظ

 بدسنمبئزلاقالتضاىفهك يف |
 تاجاع ام هئاطعأ لع ٍ

 ركشم ليال خيو ىوشراشأ
 تياجامل.ةاهو أ اهالج ركب ١

 تاعفام_اسلالاب لع سف ءارسج !

 تدءجام ملام قرش كلم 1

 « هن شو.لا ريهاج فر تدث

 هل تا فهراالءاصو ىد_علامد ظ

 تفلتضاادنلا ثيداحأ ىموهرغىف '
 |ومتمم ىفال ”الاسداولا فرمشالا ٠
 تكسنادبفلا است ل 1

 اهقر م :. لاومال نيدعتال

 بوشلاب ىقهالالال_-هنعىرردب 5

 ب رثةمري-_غارتمبصلا ماسهلاو »*

 باشا نم مساهم و 7 #*

 بضعالد ىع صرعم ىذرزنءال *

 تسنمردعلا ما .ق ىف ىل سدأو 5

 تسعلاب طخ احامر ل.ءاركح م

 بضم ساككلا عادش نم مدعم 5

 بنملاة ريش ةىفوأ ندلاةر خىف *«
 تمر كسع قنمرا هاش فوع سا +

 بضقلاة يد: تر اذ ها ع #

 نايقلا لع تراداق الدفا ناك

 برط ىلع س "كنه تبدطأو ىل>أ »ب

 بدرالو كال, مركجلاوهو #»

 تفصدلأا هدساع4 ل كاذو #4

 تبهذلا كارت |لذل ءانع 3#

 بعل ,-ان-أ اهاقيةافعلا ىلع «
 تدتلا ارهاطلا نبا بسنلار هاأطلا ٠ نعم ابسسقلا رهاطلا نبا تسنلار هاطلا .

 نتا م اها ال سفن

 هتءشأ ىفاروت هلع .
 هدلومنا اراطتنادو_سحاب تم ١

 هرشاع سأراّردزوجىلسعفقو ٠
 هعلااممانالا دعس أ اكوك ان ٠
 نمةدو عدم ءلا اذ هللا مال ا

 كرادتملا نمةمفاقلاو لماكسلا نها
 هملافكا بديحلا لل قيل نم ٠ اع.ضوأ ىوشا 1 1

 اندم ل مااا ااذك +

 بحلاو ناس اةرثكن عمم دعا

 لع ريع كعب 0 رب ىف ناكدق

 بذلا ىلع فو هتادعأتدبو
 باصلاو كرمدلا ل هال ءابولاوهو

 بذمإ كيفكح ادن ىف هؤاحر

 اننا ىدعأه داؤفلا كلم 03

 ىعذاو هلال -عجدةذاوأ اح 5

 اوضعصت وافعد_و لل_.ياريصعلا كرادت لت اهجولااهبأ اب ١



 ء(راحز«
 ارسم ىرملاهماك أت رساذا « هد-_تراو_ءاالول ممعما
 ارفكملاىناعادعب ىذرأ تنكامو «٠ اسوم هع ناول_ لا ىلا ىنتعد
 ارذع ةناغه_:ءىنتءد اذا « ههجو نس قئلأراذت:ءاىأب
 ارعشلا مظاوارع ثلا ب رهقلا ىحت »* هف صو نس>اهم ىرزأ دقو لو:

 اردلا رثنمراهاش ىلع ىفاك ٠ ادثنمني-طامعلا نبي ىنرئملأ
 ىرسكن هود.ءلولا نءاو ّحاح نذ هلدع مع لباب م ركح ل.ام

 ارم هريمعق نا نس ةءثو فكل 1س ىَبعلا هبوط تدق ىنع“ ىنأ

 ارثع ارحأ اد_ئللهيدينانب « ىقناهللارفغتسسال ب رعلاوه
 ارمذخاقرو ىدةكحاواسمةدوأن ريذع ب يطخملا هممتث ماقاذا د

 ارد_مهءنوكيال لدع سلو م اهمدج باق نكي مل ايرحهللا حن

 ارءولاو لومدلا الع شد هدب «* همودق موب طال: | ىلع ل_طأ
 ارمأ تفلاخام فدزلابترمأو اذ 5 ةيو-ومك كى تزربد_هو

 ارك ثدجاسازو افك عنارذف « اهاهأ ةفاسملادعب نمءاقلت
 اراطقلا مهبرنوةستس سانلاءا «ىضخاورمشسدةسانلا نأ تك كتف
 ارذمهتد.هلوه نم مهةانعأو 5 هاكر تت صضرالا كل وأمريسست

* 

 ىرشلاهيقارعلاضرأ ىلاتراسو « هرم سدتامعمون هلل هم
 ارغنلا ته وأ رغئلاةساريصن د هل*«نمذموملا ريمأ نوت 2

 ارجهدح ىظتلاوءامقرقرت 0 هزه كانع هز هاذاماسح

 اردءلا ف كتاهجاتف:رهوجو « بهذم ةفالخلا مكتح لءزارط
 ىرخ الا فوالالجا.ندلا ف كبس« ةعيذنص صاصتخخال اركش مغلااأ

 بك ارثاا نهة.فاقلاو ط.سلانملاقو

 ١ بعرومىرتلا اذ4 تك + برعلاف نسسحلا س لربك اهلا
 بهللار ءاملا ني: عمحد#لاو ي د_ةعئمرعغشلا لأي نيرا عيص

 ب تبيح نع ىد مدل | ههمامرعو او ه# هدف رحارلاري_ءعنع تفتت

 تاشااهرسغثرأ هفىساىقلب « ىلز_غقرانفالو بيذعلاىال
 ١ نرشلا نم برضوأ حارلا نمر * نعسفنتى لو جدلاام اذار سغت
 هناك ش 0



 *( اا

  وهوءاطالاةفاقلا و.عو افدارتم ىمعمناك اس لا مهجان او ارئاو:م ى* هكحا

 ىجعم ميغ : قلعت هدعناع تدملا قماعت وهو نيعضتلاو ىنعمواظفلىو رلاةلك داي

 هريغو مفي ىرملا فالتاوهو ف ارصالاو مضو مك, ىرلا فال ةتاوهوءاوقالا
 فوري هفالتتاوهو ةزاحالاو حراذملا هب راقتم فور ىورلا فالتدتاوهوءافك الا
 وهو تاكرحاو فو را نمىورلا لس.ة ىعاربام فال ةتاوهو داتسسلاوةدعاست

 سدسأ وهو سسأتلادانسو رخ :"الا نووي لإ اهلل فوووهو ف درادا: انس كلل

 وهووذح ادانسو لل“ > دلا كوس فالدوغ ثاوهو عامشالادا: هس رخآالا نودامهدح

 كا لال .ةامةكرح فالتتاوهو ه.-وتلادان--و فدرلالءقامد رفات

 نينفلا ن ده نمردقلا اذ ه كةةرعذ ق: ءلار طاحأ امةدالقلا ن كك اذا

 موتا ءزلا فرصو ةمفاك ل وق:نأ ديرتام نزتورا شالا نم كاع درب ام نزو ظدال
 كنهزامةروعثعضوملا اذه ىناّسثأ دئاصق هذهو نس>أ ني ذلانيذهدئاوز راع

 نأ ثدلب :ملرعشلاه ءاعدر واذا هنا بدال مزالل ان منافراعشالا ةززةظحالم ةعر

 تاوذ نم هعدع» ؤداشنالاةداحا ىل_ءهدعاسدلةءارسقلا لاح هظحالد ةهبزوفر

 فلالابةلوصومةدر<رئاو:ا!نمة.فاقلاو ليوطلا نمهينلا نبا لاق هءلعملاذ

 ىرسالاص :رأ امو ىل:ةلارثك | اذ « اره“لاةدعصلاو ف.سلاك ىنثناوانر

 اضخم هب دم تح قاف زءاحدقف هر اذه جراخ ن مكر اود ْ

 ىرخأ ة نتف تقئؤتساقهبضراع م« ة ةءافطا هللادارأ مالسغ
 ىلذاوع4 ع ناولمسلاىنذ 3

 هللاسسدت بح 8 اد صالا,نؤرز 1

 هرم ىل هرعسش جاني ندع ِ

 قىرسخم هءلطا ىلا او_لبع امأ

 ارثسهسءاوذ نم هسءلعىرأو

 ارسهةثاع قوبسشعملا بتعاك

 ارغلاهترغري-غ اص شدأ مق « هلصو ليل هرعسش جادبتاسصو
 اردلا باط نمر_علا صو لايك هرخث نود نهتولا با.ءضودأ

 كيرلا || ة_.ةطلا هيرحف هل ثيلو #* هس موي لدا مي تضره

 ىردأ اولا مون فيلا لمحت نكملو < ناو اشا]ار م 1
 « ارضلاقوهنمءارسلا سالف + هداحضو ,دقع ف هن مهأ

 ارقفلا كد اذهو ىنةةسادق |ههف * اهحاشو نأ ل اذا ةةماصو

 ارلا نك_سالرغلا كاذنكاسو « اهدحاتدقعلارد“ال'الت

 مدا



 0 ل

 هتنواهاة مار رسضو 5 ان ىوالا ىرضأ ةعررأو ناضورع هل (كرادتلا)

 صاع ن مناك امناك امدعب « احناصأ اس رماعانءاح
 هددبو لفرم نوبذم*وزم لوالا ة الثاهب رضأو ةصخصةءو زم ةيناثلا

 ناولملا ىلءلااهاسك دق »* ناعرفم ىدءسراد

 هتيبو لاذ موزع ىفاثلا
 روهدلااهتعروب زمأ * َترهْدَأ مهرادهذه

 :هّشبواهلثم ثلاثلا
 نددلاو اذالطأ نب « نبكماو مهراد ىلع فق

 هتدد و نس> هءف نيختاو

 لجرلجراهفتلتن « ةحماوص»تحرطترك
 هتدبو زئاحهو د > ىف عطقلاو

 مهد *الا كاذىنوذرب وأ 5 مهردالإ لامىلام

 هتيواعقجادقو
 اوك لسفف همايتروغ ىف, هب ' ىقننلا لءاشمز

 هلوقىف ىهفامونني نك اسلمق كرم لوأ ىلا تدملاون 1نمىه (ةيفاقلا)
 ١ فرخلاف م ءاهماع لوا فرح لكساو لكم ةلك *( لكمهدياوالاد.قدردف) +

 لاف د زفاو مدل 0 .مالو ب رعلاة+ ءمال ىلا .ةمق م الاكحو دع نيف أ هع .لا بش ىذلا

 ٌدااوالصو ىب جملا تناك فم .كءاهوادمن م هع ة«ىذلا فرحتاوانورو مم نالؤةب زمه

 ىو رار ىتلافلال اد اقدر ىم** ىورلا ل.ه ذل او أحوج نم م ل_صولاءاهي ]تملا

 | فر 2اواسدسأت ىمعم ريهك ضءد وأ اريهذ ناكواهربغن مو هن أرك نمتناك نا فر

 ١ ةكرحو ىر ىع» ىورلا هكر فا متاكرحاذكو الخد ىعس سد _سأتلا دعب كردقملا
 ةكرحو اعامشا ىع-“ ليخدلا ةكرسواو ذد هت فدرلا ل.ةامةك رحواذافن ىعم لصولا
 ٠ ىهوةقلطماماةيفاقلاو ارمحوت ىعتد.ةما ىو رلا لمقام ةكرحو اسر سدسأتلا لمق أم

 || ةسسؤموأ ةفودرموأ ةدرعاماةفلطملاو هتنكاس هو ةدةماماو ىو اة كرم
 . ماسقأ ةعستوذهف ةسسؤماماو ةفودرماماوةدرام اة د#..ةملاوءاهلاوأ نمل انةلوصوم
 قا 1 0 أه ا 6 ا
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 ىد رلا كاذنودنمن او مأ »+ موت :1له ملهى ردشاسدأ

 هك ؛ واهل 'ماهم رضوةفوذم ةيئاثلا

 ميل هعرتوأ هنمفضتال 0 رماع ىلعامونانردق نا

 هان . واهاةملوالا ناب رضا_غطوةددحوءو زفتلاء لا

 انرفأ ىف ورمأ د ىرئاذامىرعش تمل 1

 هتسو روصقمنوء.ة دوز ىفاغلا ش

 ريس مضغ 9 وك منا بطدخ لك

 ايكه لانو هلوأ فك جوت نيضورعلا ضع: ودتولا قورفم همف نتالعافو (عراضلا)

 هنو برضو ضورع هأ دهاشلا أ

 ىداعس ىوه يعاود د ىداءسىلاىناعذ

 7 هدب و نابوطم ترعضو صو رءدأ (بضتقاا) ٠

 ججسااك ناض راع ي» اه حالف تايفأ

 هتيبو برضو ضو رعدأ (ثنملا)
 لالهغالمهحولاو »* صءج إم ن طملا

 اهاث«لوالاةءد رأاهب ريضأو ةعحت ىلوالا برضأ ةّدسو ناضور عدل (براقثلا)
 هتسوا

١ 

 امان بور موقلامهافلاف « رمزي ميت ميتا امك ْ

 هتدبو روص#ءىفاثلا ٠
 . لاعبلال مع يضار ثعشو تانك تنل ار 1
 هتهوفودعمتلاثلا ٠

 .اووردق ىذلاةاؤرلاىش 7 اصدوعار ءشرعسأا ن ةاكودأو :١

 4 ديو رثدأ عدبارا)

 همم نمو ىهلس نم تادن « راد مر لعاحو ع ىلي لع

 هتيواولنلوالا نار ضاسفوتفو ذعتنو زج شلاثلا ٠

 اضفلا تاذيىلسا « ترفقا ةنمدنءا

 : همدبو ريعان 1

 : مك ايقاف * نا هدد الو فغمت
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 هتدبو غب سه»و زج لؤال |ةثالثاهبرضأو ةع عز دوزمم ةيناثلا
 نافسعباهنراريذت ك«اواعب را ىلءطخخأب

 ةثدب واهامم يناثلا

 دوب الا ثان آل ثم « تاسرادتارفقم

 هتبو فوذ ع ءوزحم ثااثلا

 نْئاذه نم نانيس عل اهي تّرقاملام
 ةنالئاسمرمضأو ةثوسكمديوطمىلوالا برمضأ ةّسو ضن راعأ عيرأ هل (عبرسلا)
 مام هدب و فوةومىوط» لالا

 . قارعيفالو ماثىف نوار « رلااهل ءىرال ىلبسنامزا
 هند واهلثمىناثلا

 لو موهتسم ىاواذع 5 احل | اذيمءرىوغلا جاه

 هتندو ملصأ ثلاثلا

 ىعاصمأت غلي دقلالهم د انا ل.قلدصقتلوتلاق

 هند واهاةماوم رضو ةفوسكمةلوءغةيناثلا

 مع فك آلا فارطأو رين د ًانرووتسولاو لسرشلا

 «(لاوبالا.هتافاحفنغزو)# هتسبواهلثمامم رضوةروط_ثم ةفوقومةةلاثلا
 ظ هتدب و اهلثماوب ر مو ةروطشم ةفوسك.« ةعدارلا

 »* ىلذءالقأ ىلحر ى>اضان 5

 هتدبو ىوطمأمب ربذو ةدعتخت ىلوالا برمضأ ةمالثو ىظد راعأ ثالثثل (حرسأملا)

 ؤ افرعلاهرمدمىف ىشفيريتلل « .المتسم لازالديز نبا نا
  *(رادلاادبعىتباربصإ# هت واهلثمارب رطوةكوهنمةقوقومةيثاثلاةارلا مب
 ظ «(ادعسدعسمأل يو)« . هس واهلثءاهب رضو ةكووتمة فوك. ةثلاثلا

 . برضأ ةسجو ض:راعأ ثالث هل دولا قورفم ثّدحلا ىو همف ناعفةسمو .(فيقخلا)
 ظ ١ هدب واهل ملوالاناريضافغو ةد<*ىلو الا

 لاخلا ةد واع تا>وىل 5 ودامف انردنيبام ىلهأ لح

 ظ  هتيوفوذ عن اتلا
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 رخآتنأوتءزنإفى ه كلاومهتفسدقلو
 هتنب ولاة موز مم اغلا
 حان رلافاتةتادبأ « هماقمنوكيث دج 10

 هقدب واهاثمْنلاُعلا

 لسمو اءهقم « نكتتالف ترقتفااذاو ْ ظ

 ) ظ هّدنبوعوطقمعمارلا
  تانسحااورثك اد: « اسالاو ركذاومهاذاو

 هتبواهاةملوالانايرضو ضورعهل (جزفا)
 رهغلاو حالمالاف بسوي. |ىلبلل آنه ىفع

 همن وفود ىف املا

 لولذلارهظلاب مسسءضلاىغامل ىرهظامو
 هتيبواهاشملوالان انرضا غو ةمانىلوالا برم ة-هخو ضرراعأ عد رأ هل (زحرلا)

 رب زل ل ثم ارشاب 1ىرت ىرفق 5 ةراح ىعلسذاىئسلراد

 ١ كنب وعوطةمىلاثا ا

 دوه<«دهاح ىنم بلقلاو ماس رثسماوئمبلقلا

 | هدب و اها ةماوم رضو هدهد ةءوزحم ةيناثلا

 رفقمو رم مأ نه + لزم ىلق جاهدق

 هتددوب رمضأا ىهوةر وطشمةئلاثلا

 « اشد اوصشوانازحأ جاهام « |
 برعلازحررثك !4ءلعو برضلاو ضورعااددتءفءازحأ ةرالث تدبلا لجو هرطشلاو

 «(عئجاب ف ىنتلانإ# هّتنبو برضلاىه وةكورممةعبارلا

 هتنب و مان لو الا ةثال'اهب رضأو ةفو ذ < ىلوالا ترمضأ ةنتسسو ناضورع دل (لعرلا)

 لاهثلا بي وأتوهانغمرطةسسلا كدعب ىفءدربلا ملم
 هّتنبو رودةمىناثلا

 راطتناو ىسح لاطدقهنا « اكلم ىنع ناسمعنلا غانأ

 بوتشاو اذه سأر ىدعب باش و. .اهتئجاساءاسذخلا تلاق
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 مهسم سراد قاولئع م« ىنععد ر لة قوقوااذام

 هند و عوطقم»و زم ثلاثا

 ىداولانطبءاثالثلامون م ككاء.مامتااعماو ريس

 هب واهلثماوم رضوةءوطقمةءو زحمة ثلاثا

 اولا وكارافق ثضضأ هن لالطا نم قول !ميهام

 |هضو رعب نيم زقام هلاسمتسا نمنو داوملارثك | دقوالومكمواءانع ذ ةلنح ىم و

 0 مهمضعن لوقك نذا هتف هرريضو

 الالت امتلاردب هلع « الامان راق انصغاب

 ىلاعتاعت لا برك سح م« ىانسسأم دعنا ارا
 هّشبواواث ماب رضو ةعوطقهىلوالا برضأ ةئالثو ناضو رع هل (رفاولا)

 ىهاااهتاسنورقن*أاك « رازغ اهقوس خغانل

 هنن واهاثملوالا نار ضاو ةدحصتءو زم ةيئاثلا

 قلت نهاو كلم-ن 5 ناةعبب رتاءدقل

 هدد ود وصعمءو زم ىناثلا

 ىنيصعتو ىنضغتف «  اهرمأو اهتاعأ

 اهلثملوالا ةئالثاجب رضأو ةماتىلوالا بمضأ ةعستو ضد راعأ تالثل (لماكلا)

0 : [ 
 ىركذو ىلئاه#تاعاكو » ىدن نءرصقأ اف تودعاذاو

 الامح نهدنع كدي زب مسن » هناف نوع كنوءداذاو

 . , هتدورهغم حا ثلاثا
 رطقلااميأريغو تسرد « لقاعذنيتمارب راندلا نا

 هتدبواها ثملوالا نابرضافوءاذح ةيئاثلا

 برت حزابو شجأ ل طش « اهااعماععو تفع نمد

 هّتنب ورعذمذس أ ىناثلإ
 رءذلاف يو لازنتيعد ب ذاةماسانممصمأثنثالو

 / هنييو لفرم'و زحل ؤوالاةعبرأ ابر ضأو ةعيت هوز ةئلاثلا
 دقأو
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 لمالك اوسموق ىلا ىفاف مرطمر ودص+خ أ ىتاوعفأ ش
 1 ثلاثلاو

 ناسحريغ ضارعالا تناك اذا * عفان هوحولا نس ..>ام كرمت ا
 قام ديد“ !لوةصملك اه * ىنفل اىلع ل ءادلا نسا لءئالف

 هتيبواهاثماهيرضو : عد ىلوالا برضأ ةتسو ضر راعأثالثهل (ديدملا)
 زارفلا نا نأركملا» «  ايدلك ىلو رمت: أركملاب ظ
 هتنبوروهة«لؤالاةثالثاهب رضأو ةفوذحم ةيئاغل /

 لاوررئاض ندم لع شيمر نوغيال
 هب واهلشم ىفاغلا

 اناغوأ تنك امادهاش 3 ظذاح ل ىنأ او لعا :

 هدد بو رتبأ ثلاملا

 ناتهد سكن هتحرخأ « ةتوقابءافلذلا اغا ظ
 هتنب واهل ملوالان ابرضاسفو ةنويضةفوذ عكلاثلا

 همة عت[ جى دنت ندح »* هب شدعت ىلقع ىرغلل ْ

 ١ هتسس و رتبأ ىفاثلاو
 اراغلاو ىدنحلامضقت اهقمرأ تءراندد

 اهل ةهلوالا نايريضاسفو ةنودتعىلوالاب رضأ ة حسو ضي راعأث الثا (طيسلا)

 ثالمالو ىل.ف هقوسأ قليل * ةءهادب كتم نب هر الراحاب ٠

 همن دروع وطقمىناءلا

 بوحرسنييعبلاةّثو رعم ءادوس ع .ىنلمض ءاوعشل اًةرأ كاريشإدق دن
 ءوزحملؤال الا هال اهبرضأو وسلا ف نوكيالريغت ن رهةملاسىأ ةصخضةءوزحم ةيناثلا
 ىذلا تدملل مساء وزمملا ناف لكسلا مسايئزم لا مهلا ن نءءو زوو ءرزع ملوقو لاذ

 هدو ظ
 6 ؟نم ٌُد رعودب زئبدعس * تليعاب نعاس الب ل

 ! هت الفال
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 ه ناعاف ناعاف ناءاف نلعاف ناءاف ناعافناعاف ناعاف هؤازسأو كرادتملا
 ظْشلا هب و ابرمض ىم#» ىناثلا نهو اضو رع نع“ لوالارطشلا نه ريالا زجلاو
 ركل ع واف مس اعومم لك !فرحأن ”تام < لاذ "نازح الاهذلو اعارصم

 ىلا ناكر دق نءؤ افرق اندس يسجل نذ اسو

 ةهو اقوزغمادتو 50 ناك شامه نبكر فم نمو ايزو اك 23 2-

 ' لاتعد ناكر كن“ ن نك9و اله و ”أمدس

 ظاحزلاو ةلتىم# عونو افاحز ىك“ ' عون ند ءوز ىلا مس تتاريمغث اهل در ءازحالا

سءز ملا ىلاث فذوهو نيا ةنئاسه ةنمرهم اف جو درمو دوغم
 :اكساراع*الاو امك ا

 : اسهسماخ فد- ض. .ةلاو اك اسهعنار فذح ىطااواكرد“ هود - صقوأ اواكردق“

 برأ جودزملاز اك اسد ان فانه نفك لاواكر تتم هف- لقعلاو هناكسا تصعلاو

 || ةئتصعلا عموشو لكش نينا عم ا !او لزنراعضالا عموهو ل: نيا عم ىطأ|

 ءنك آس فرحو ل-.فرثعوج دنوةرخآ ام ىلع في فد تدسةدايزف ةدايز للعلاو
 34 د خابت 5 فرفدت بدسهرخآ ام ىل-ءو ليل عوج دو هرخآام

 5 هل.قام ناكساو خو هما دثولا ن كاس ف ذو فطق بصعل |عموهو فذح فيش

 : - وهم دتو ف1 > ورممق هكر تم ناكساو بفسلا ن كاس فذ ورب ف ذحلا عمو

 هزات ديرأ اذاةلءلاو فسكه ف ذو فقو كرتقللا عداسلاناكسإو لص قورفمو

 بانسالاىاوث هلو مزاب ال فاحزلاو برمذلاو ضورءلااهاتو تايبالا عسهت .
 بو هضو.قمالاه ضو رعبرغلا لمت لليوطلا' (نازوال !ىفلوقلالمصفت)

 سقلاىرما لوقك ةماناهوا مس |دقف عم رمص”ن نكيملاذاو هعابتا

 ىلا#ارصعلا ف ناكن هنم لهو « ىللادلا لاطلا اهم أ اح أمصو ءالأ

 هلونو
 نانزأ لد ءهئانآتفعع-ا رو « نافرعو تبدنح ىرك ذ نهك ءئافق

 ناوءف رصف افؤتذ تو ناعافم ,مدق أ ضوم .ةمواده*هدوأ ال. ىلع هنرضاولمتساو ْ

 ٠ " هلوفكل والاف
 ىنازذغماوسئث ىلع س دف 5 هناسله يلد نزذإءرملااذا 1

 قال ندشو دن و ه ىلع ن أءلسو دو نر َخ لأ بيسو دو رم لاذا (هعيطو)

 4 ضو.ةمؤزحافامفوأ ىناث فذح ناسسو ديو هنا: ضويقدو زحل اف هنا
 !!كوفك ىناثلاو ىنازز ها هاوس نإىث ىلع سس قئاهضبتو زاق.دو ضورعلا

 .اوهقا .
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 ١ لإ ١(«*

 نا بلاطلا ب سف ةرابعو ا رصتالةراسثاوا ديا” بلطلا نوكي نأ دأب ناك ثيم
 هنأو مايالا لاق >او ىوكّشلا ةفنأو ريصلاب هسف:فصب مث هدصقي نم ىلعءانُتلا لزعكا
 تارابعلا هلارا نع ىناءملا نمثل ذلاذمأو ابثدا - نمىجو اهثم لدوم ىلا لصو ا

 ناكامطن مااكلارخآنوكن ع ةرايعودو (ما: لا نسح ىلاقيو ءاوتنالاةعارب ١
 لسبام وخآ هناف هلع توكسلا نسحءاهتنالاب ارعشمةدوجلا عئارن_سحلازمتمارشنوأ
 بطلا ىف لوةكاظفحناه.قاعتبو سفنلاغاسو عملا ىلا
 ىلمث ىلعلا هلل كلاف ٠ ىلعابااملاستيقءاذا ظ
 ةفص لك أو ةيترعفرأ ىف هنماهد ةغيرشلا رولا جاو كلذ ىف لمأتوإ

 برعلاءارعش تناكىتا!نيزاوملاةفرعمّنفوه ضورقلا (ةيفاسقلاو ضورعلا انفال
 ةداهشد نيزاوما كلو ىف-ق«نوزو ٠ مالك تفربعاك رعشلانافاهراعشأ اهب نزتا

 ليوطلالوالا هصخ مءاد ساو لكس ارو<|هولو اناهاعمو رسثع همس ءارقسال ١

 ناوعف نايعاف» ناوعف نا.ءافه ناوعف نامعاسفم ناوعف ةداع هو ازحاو ظ

 نلعاف نتالعاف نتال_ءاف نلعاف نتالعاف ةةسءقازحاو ديدم|ىفاثلا نامعافما
 ناعاف ناعفتسسم ناعاف ناعفت-سم ةينا هؤازحاو طمسسلاثلاثلا نتالعافا

 ناعافتم ناعافتم ةّسوؤازحأو لماكللاعبارلا ناعاف ناعفتسم ناعاف ناعفةس
 نتلعافم ةن_بوؤاؤأو رفاولاسماخلا ناعافتم ناعافتم ناعافتم نلعافتم
 ناعفتسم ةتسوؤازحأو زحرلاسداسلا نلوعف نتا-اغم نتاعاغم نلوعف نتاءافم

 هؤازحأو جزفاعباسلا ناعفتسم ناعفسسم ناعفةسم ناعفةسم ناءفة_سم

 نتالعاف نتالءاف هؤازحأو لءرلا نماثلا نآ.عافم نا.ءافم نا.عافم نا.عافم

 ناعفتسم ناعفتسمءؤازحأو عب رسسلاعساتلا نتالعاف نتالعاف نتالعاف نتالءاف
 تالوعفم ناعفةس« ؤازحأو حرس لارشاعلا ناعاف ناعفتسم نلعفتسم نلعافإ
 .ف.فلا ريثءع ىداسحلا نا عفد بسم تالوءفم ناعفتسم نا ءفةسسم نوت نود

 رشعىفاشلا نتالعاف ناعفتسسم نتالعاف نتالعاف ناعفتسم نتالعاف هؤئازجأو
 رثعثلاثلا نتالعاف ل.عافم نتال عاف نيوذتنودمل_.ءافءهؤازجأو عراسضملا

 هؤازجأو براقةاارمثع سماسخلا نتالعاف ناعفةسم نتالعاف نلعفتسم هؤازحأو

 رمءسداسسلا ناوعف ناوعف ناوعف نلوعف ناوعف ناوعف ناوعف ناوءف
 كد 7 ويم رف .
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 هلوقك لؤالافموطئاارثنىناثلاوروكملامطت لوألا (لحئاودقعلا)
 فل أو ىو ماهبر نم نذالاب يب مدا دانحال بولةلانا

 فاةة#ثوهفامئمر صا *أمو ع فاتر اننرطعن اف

 وك انتامو فلام فراعث مودع عدو: حاو رالا لو هيلع هللا ىلصهلوق د ةع /

 يملا ظاسفاأ عس. 2 نايتالا مزلي الهنا فرعت هنمو فاتعاامنم
 ظ لوةكحصو دوق

 بطلا ىفأ

 : عظإل ءةلعلف هة_فعاذ وي ددت نافنسوفنلا مشن «ملاغلا

 ةشردنتلع ىدحا هن ءاهد_صاغاو سوفنلا عابط نه مطل | مي5ح لوق هيفدقع

 ةيزتعتلا ف ماقالو ةكو لتقلا فون ىو ةيسامسوأ داءملا فودت ىم هو

 مئارملاول سول د: مأرح وف 75 ةيس>وءا ازعىولمالرعصتأ

 ابيل قلس توا سالاو راوحالاري درع هث نا ثعشالل هْنَعهللاىضر ىلع لوق دع

 ظ 0 ابل هتال-ف تاظنحو هتالعف تصهاملف ةيراغملاضعب لوقك ىناسألاو

 سيطلا نا لوق هذ لح ودام ىذلا همهؤت قدصن و هداتقب نظلا ١

 م-هوت نمهداتعب ام قدصو *« هيونظتءاسعءر |١ لعفءاساذا

 11 نيتيناثلا ناءلوالا فلات نيةءه» تدبلا ىرطش نءالك ع نأوه .(ريطشتلا)
 مايل وقك

 بنزع هللا ىف بغثرع هلل + .مقتنم هللا مدتعمريس دن

 اهب ءانتعالا لكتلل دن هنا فاس ىتلا ةعيرالا عضاوملادحأوه (بلطا اةعارب)
 هللا ن مساطلاىفالا_ءارمضلا نما ءااخ بلطل !نوكي نأب كلذواهتدس#ىنداهتجالاو
 ١ بدلا ىأ لوق حونلا اذه هندمئةساام نسحاو حاملالا نهوالعو لج

 ادعوم كتاءس دعب ىلع تنذو 1 ىننلاهلمااناسسنالالأساذا

 اد.قتاد.و ْن ادحالادحو نمو 0 ه.عئلاو هى ىدفت تدارفو

 هلوقو

 ١ بءطزعلا تدنن ناكم لكو بدهم ل. ا ىلوتئرعا لكو

 هلوو لثم ىرأالو

 باط+واهدنع مالك قوكس 5 ةناطف ك.ةوتاحاح سفنلا قو

 هددهاوش نم هؤدرواناو بلطلا :-ءارب نم نوكيال نأ ىلوا كلذ نم حرصأو هامو
8 

 اةمموح
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 ىداو ريغ نهسءلل ل.ةةو : ىداو لكى مهم .نآقل نم
 داوسال | رثكمىدعسدص -ةلأو ىف اوغلار 2

 ىذارمو ىتضورو ىدارمو « .ىئارم ىهف تةدصاماذاو
 داالا ةءلأاهاوه نم 5 د. عىنادءمعل|نباىدنو

 دالوالارثا:ردق ىردزال *« هش نمهنار_هدلاىردول

 داوطالاىف هودد_ءالمد «و علا مف ءك سا !اىأرو

 دانزلاىراو داهلا عقرب « اهب رساوطح نوم «الاامأ
 دانا سو ىل-5 لاق ناوهو 3 ىلط غأح مذ داح ناوهف

 دا از لآ نياوءاسهدن « دايز نأف ىئاتراام اذاو

 دادنالا : ةزيزعلا العزم « هالح ريع سديعلا لبقأ
 داعالا ة هقب قسو هل وال نك هق .سصدمس

 دا. لاى لاطنةفان « اسالاط ن نايم ناىدمو

 دانزاكوندالءلاءارعش 5 هند حادملاريخ نا

 ىاهملاد#نيديزب لوب دهاسش ]اهفو ريخالا ثدملا اذهىملأ ٠

 راعشالاهىدهتتددناال د ىنإ رءشلاكلاندهعن 11

 هدر ةدارإو ل» وأد ةناعتسا نوداهدوصةءةيفاوةرادعلا نوكو وه (نا.م ملا نسح) ١

 ىسوالاةبا ارعلوق كلذل ادهاش كفك و دوصقملا ةصالخ ىف لعند هل سدلام لكن ع

 لق خاصتا لوق تءةدق» ام هذع هللا ىذرةيواعمهل لاقدتو

 نيرقلا اطقم اري اىلا « وهس ىبوالا ةبارنع تأ !

 نيعلاب ةنارسع 200 يي داهم تءؤر ةيار ام اذا

 ضرعا نكذو انني الواب_سح مهعر 1 انام للاو لاق كموق تدس مب و
 ىنم ملضفأوهف دار نمو ىل*“ ؛موهف ىلع لم لعنذ مولثاسل سعماو مهاهاجنع

 رعشلان من درعلا ض»ن لوو و هنم لضفأ ىلاف ردو ندد

 انا انه ماقد. كس ممثاماذا # م- هم_هنذلا موقلان مىلاو

 هنكتاوكسيلا ءوأ:تكوك ادب أ تدوك ضقنااطكءام“ موت

 هبقان عملا مظأ ىتح لو: ءآلا حد 5 موو زوو جادحأ هتءاْما

 هيثاكر تراس ثيحانأت ا « دوسمهاوناكثحم-م:هلازامو
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 هيلاموكثأ تفقوح « اللا كلما كبلاو
 ةيفاخضك يلع تسل « ةعاح بالمال ىلا
 « .ةيراعالاو ةيه هي هلق, ىلع منأ «
 ههاركح داهم تع مد_ءال كِل اه دسعأو

 ة.ضارىءفنواهدت « ةدانز تدرأ اذاو
 مرذ_عسملاد-وم « مرهه باقاااكشنا هنمو

 مكحرمأتيدعثام « ىببعام حرمأول «
 5 مرسع هللا لوط « افلا اذر_عاورصق
 مرد هللا فرش * ةروزس ىوفرش
 كرهدو ل ةروش * مدن وحرأ تنذص

 « مركذسنأ ملانا « امنغاو يفد
 « مرسل ىداؤفنم « ملحم ٌجيأرول «

 عرض ناك ىذلاام مس, مما بصوول 3 *

 اقشع تمىذلاانأ 95 ق-توتنأ شعت هذمو

 قلأانأىذلا قلت « ىن.عروناب كاشاح
 اقرف كرعحي نمو « قوم نييد_أ)و
 ىقشأ كيفىتمىلا « الات سانلامنأا
 اقدص ناك الراب * امدح كنف توم

 المت سانلامركا نم « الإ كةدسوعامو
 امم كال تومأ * ىناف ةاسحلا كِل

 اةفرىالومفلأاب « الهمىالومفلأاب

 قنأو ري هللاو « ىنمزاكامزاكدق

 دصقلاب راعشاري_غ نمرخ[ىنعع هنمفترنف ىنممفاذخ [نوكينأوه (جامدالا)
 ليال ةلاطتسا ىق بطلا ىأ لوقكءملا

 اونذلارهدلا ىلءاريذعأ « ىنكىافجاهيفبلقأ ٠
 حدمىنرذمأ | جامدانمدابغنبابحاصلالوقكو رهدلا نم ىوكثل هيف دادقف

 ةسفنلاةديصقلا ظهبدرعلا نبا
 نم
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 هذ ىلا ىفنه ةلاسسر ه غامن ىرس مست لهو

 همرك.: نم سانلا هرك ذي « اموىلسءهل_ذنم تبع
 هلعم نم قملادخ برز ىنردغممراصف هولعم_ه

 اهبكدتشا كقارف نمارومأ « ىناك ىف وكسشأ كبلات دتك
 اهمرثش: نهد_جألاصءنر « ىمقن: تضرعناوملاقوسقو
 اهبلبا عت نكح اف نكي « منافةنسملا دعول-هف
 اهف ئىأزا ولء انالوا « الوصققودنمتءنأدقو

 ١ ءدإ ىردق طاق اصيخر ىنوقت :
 ءلا ه:متاعند « ابان هللا ىلْغَأف
 سلع مالا الو 2 منغ .ك الو ىتدح

 ميدل ى مق ل5 ع ىسن أن ىردأ انأ
 ملا قافلاو « ىعدلطت م ىلاف
 مساع مال سو م« اذن ناكامناك

 ا:ءتنرعخأت يفق « انأر زد اها
 اندةعدقامتالس « ىت> ناكىذلاامو

 اناع نوك ولو « ردعكل نكح, ملو

 اناقوائاةوانلو « انافانط الف م«

 ىثتلق ىنماطتاملاق د التاق ىن-ء عج رئام لاق

 ىلاال ىنع ه.تلاهانثو * السد ىن مرمي ىثناف

 لفن[ مزعل اا هسملاناسانلا نيب تدك

 ةءحانلا كلت تءطقو « ايصلا نميتسك الل

 هيزاعلا بانت علجشاو هب .هلاج راسا رس
 ئ همقان لئاسعتلا كلت « امناو تريسك منو
 ها هربا 5 انسصلاومت يبايع و

 هيوازلا ىف ة هسمقب مب 3 دقلا برطلا نمهتق

 ةيساقلا ب ولقلان هدي .# رخاسشا لقي ىل نم 9

/ 
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 ظ هفعسش كنملاصوبوارضام م ةفطالمىف الوق مدت ناو

 دشرمنب ةماساةلودل ادب راو
 ظ

 تءموىىوذاانعورو « ىلبقسانلاقارفلا أ اكش

 تأرالو تءع«ام ىناف « عواض تءذامل؛هامأو

 || بحاصلاالمن طغلا اذه ىلع هلكرعاشرعش نوكمالو انافثا*ارعشلل قف عوتلا اذهو

 هن كناك رعشرتاسىفادا.قن |عوذلا اذ_ه هلداق' ادق هناف ىرمما |اربه هز ندم اءاه

د رصملا*افطل ن٠فيرظ ناسا ةثداهم ىف هعاقسإ
 اروهشم هناودناكن او وهو ن

 ضه.ب هتءادق نم باكل ىلخأ ن |ب>أالىديالا ىف
 0 هلوق هرعش ميس نذم دئارف

 ايانع نمبا.دي 5 تاضرنم مادمو

 .اناقي سفنل قد هسنمو ناكامناك

 هنم بحتأ ىربام بيل ىرمأ نا
3 

5 0 
 ههنعل أسأ تاغ: » ابمفىل ضزأ لك

 ديزأو نابع 3 » كيش كءلاقوش هنمو

 كيم كريه هر # دش و فيكو

 ةلرأ مل هلكىبون تءطق ىكلامان هلباو ىنةدحوأ هنمو

 ءاريغ نم فرعأ ىنتءلذ هتدةعاامكنمءافح اذه

 كلدع ةثدعوا ىدلمس 5 كدنعى ساق يني هنمو

 هكدهءركذأام لم + ىدهعرك لو ىرتأ *

 هلّدو .طفسأام لم « ىّدو ان قرا

 لدن تدشوأ اعرانم : ىدنعتثشنا اشوف

 ةلدحو ثنأ لضف:و ىد-->و ىرادفف انأ

 همارغل .ةدازدق #*َ بدم تاك اذ_ه هنو

 همالكىتدح قرف « - قاتشا طرفءانضأ

 همالسميسنلا لثم « ىصضأ ف دكىرتامأ

 هودلم ى أمد نم تدغندو »* ه--فهقماد-ملاو لا هنئمو

 همك2ى طّدش ناوكش 95 هلاك ن-صغلاكس امو

 همرضت نعو ىدجو ران نع « . هدم لدهق رباب هللاب
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 ماما ايا مقل موقأ ىلا نيرثا ا ىدهو مق هنانب بكر ربلو ةفلاسإ

 تبث
 امهندبو مايهالاب هنعهانغتسالا لضقم لماع رعونلا اذه . «(ةلوصملا) ظ

 ناكءاوسهب قطنلا د_:ءنا لل ارث هبال ثيحت ظفللا ةسالس نعةرابع مادهالاود-
 انافلالا نوكن ع ةراسع ىسؤف ةلووسلااماو الج وأ انفمانعمناكوالهأوأ ان
 نأ ىف معفملا عمطت ةماسملاو ةصاخلا لع لوانتلاةلمسلاعم اة اارتمةسرقوأ دله
 ىقتااماذا و اهمهاضي نأ فاس نأ ن ءسد ررطلا فعن أدةورهاملاندعفتو امك

 ىرعلوق هتتلثمأن نه عنتمملا لوسلا مسانىنءلاوهف ظ
 ىوتت ىلءل ىلع تاتاماذا »* ىنابلف ان ىةدعو سلا

 نوذت ترك ذاك كلا * ىلياب>ن ءبئانانأاهف

 ىراشلاور عزب كملإ

 اءجوهءاموأ ىلعىلقدازو « اعنتماو مونلا راطأ نه ىلع ىليو
 اعاطهرارزأ ن هردءلاوأ امسح يي تك ف اطا نهس**)ااسغاك .

 اعنصاعر ودعمو بوهذلا هنم ترثك ناو ىوهم ىذلاب لي ةّءسم

 اعفداهدح همحو ىوحقلان ا ودع عفاش هسهحوىف

 تاسببأ داشناهسببأ سا<ىف ىرج دقو د_.#أانب اذا_سالا نبا غلا ىأ هثادب نم ْ

 ا4وأ اهزرطوامنزواو: قس
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 ىنأت ا 5 الإ و تففكنث 0

 هلوق هنسةئادح فوهومويلاغمم فل اوأو

 ىأيسش تجراامأ » ىناذس_باعلو ماي

 قاصتلاو ىببالا بون # ا

 ىثتك او ىتعوأ نم * ىنام هك تنك
 ىنأ# ماظعلا نع 5 1 فيكم

 ىقممدلاءاواولاب فور عملا يرفلا ىنالي

 هقطعب بتعلا لعلءاتاع و كت ىل_ءاح وعاكن رهللاب

 هفاتنتار فا ءكد.علابام 5 كش دف الوقو تاضرعو

 هفرعت سدلالوقو ه هاطلاغت »+ بضغىدمس نماكسلادب ناف

 ل
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 ةغلفءاممأهل هسياقو هه« انببمهلاةفلىف قرسفال هلق قرسلا ظفصال فوجأ

 ممعنذلا هل كرس ثان قفتبالق ىتااهلاصع نمكلذو ةلمتسماهلك اهبيلاقتترعلا

 ددحلا نانسسلانعو نامملا ف ناسالانء بوني نامسنلاوأطا نع نهذلا|وهتاعارم
 ل لوى اذاو بتكشس هنكل كل هوه ناذملاقراذا نامسلاب

 نامحيربّرقأ دق توقايلا جارداحاقرلا ىلع هنام.ةون قع م“: بهذي نبأ هليدس
 || كل عرعرتم باش طور_ةودو ىلاوطسا هاكش توقاي وهل ةمنبا نو. ءهّمأقو

 1 مكلا اووظءراذ -ءىلع رعشلا ارهاناذا ناك. هنو دواربو نساذلا ه_.ج طوط#

 اوذالا عم.مجت طبت فراع نراك را 0
 ضايلاوداوسلا ف ضامهيكحو ضاقضفةناسب و ضائضت هناسأ ب راثملاو
 :اكناعمرردنىأتف ىراءلانذابر دولا ةىرحتةيراح ضاقوهامامرف ىضَق»
 30 ارم ةسسرغلا هفاصوأ ضعماو ازغلم همف لاق ن ا ىراردلاررق

 راح هنعءمد وذو 5  هعاط كار مالغامو

 ظ  ىرانلاة٠ رح * اهماقؤال س# |مزالم

 دقو ركسلا بصق ' نا بوق», رفظملا أ ناطاسلا نبا ناطاسل ادب ىق وهو هناك

 أأرصلا لاين ناذلك .هل_اسئائاسلا ىوآو هلئانىرولامع ناسع لح اس ىلع تان
 | رز هبقس الدم هلوال فيك زدق هل سدارزن هفكضيفمىلا

 ّْ ءاحرانرؤح هم ةاعبانم 4ي هلنا اراب هومشأ ن و

 ”اط ءاوءاغمتازانتر اطقم ماهوالارظاون ىف لذ طخ هذ هدلاحاووهوأ

 ضاير ماس اهدهرمغتو ماوعلاو صاوخملا نه مانالا فطاو ءىلع هلاّردي ردن
 نمهراردمننأ مأ مبمأاهدوح نم ما هغلادوج نبأ ماقم لكي مالعالا لضافال الام

 ميسا همر كرار دم

 ءاضمتقو ريمالا لاوزك « عبرت قو مامغلا لاونام
 ظ هامةرطق مامغلا لاونو *« لام ةردب ريهالا لاوذف

 آلا مانفنو ىلعالامل#لاما دام ميلاقالا تاميفص ىلع همالقأ ماقرأذافندلم-هللا

 يطوف فلا ست انا شو تما تاوص راندا هتلود ناوعأ
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 راسل راع م 0 راوطال ىف بة: نول ورأ ىعس ”ةسحىهاذافثدقلا

 هرمجمد ها :ةعاس رأ رارسالاو كلا ) ؟الرثني هال ةراتو راعشالاو ىناوقلامظ:.هارتاروط

 ىنأب رادع ةعالخاو نوما ل_هأ ريع هفداصت ةركو هءاربلا ىوذ مال_ءالا سد

 هرارد عر ع ,:عيبسأحو ديه تاك بئاهلا نب رظانلاىرزاكم بار أ 1

 جارملان اخد ناش: ةساىل ءرمصلا لهو مولعلا نونذ ََن ءماضن ىّتح دكلااقاذ

 نا.لادذع هيرايركش ىناسللا بطر لازال مواهغلا ىوزءالضغأ انين عرب -
 ىزأاب راطقالاىف رام .خالا هنع ل قنتو راث لاه ض:ءندةثدع هيدان أرك ذي

 همهفمةرامعو هميم ةراش اهل دءصت و مهيدي أ نمريط»ال ديدانصلا ىديأ ىل 5

 ند لانامفرمثلان م لانو لاحرلا م 3 هتبلط ل دل كيرخسع نءعطقنا

 لاق نم لوق ه.ق دش ن [ِ

 بوونأ ىلءانووتأ حراك « رباكنءارباك ةياتلاثرو
 تاهسنت ىلع هياقلعت قوت#و هافشلا نوناق ىلا تاصول# ىل-ءهتاراشاىوطنت يكع

 قزاوهو مالكلا دصاةءارعف قةصفقاوم + هل ءاقْشلاو له كرد نءةامفلا عهاذملا

 لهأ. نموهو لاسعلا تاذ ضرب ماثالادئار_غلاهوجو نعاوب ف سكب فراس ,

 نسحالا مانالا حمام ماظن: 2 نيك23 هذ ك-او لاوقالارثك |ىفقّدصن و نيم ١

 لاثاارد_دموهو فوحأ ه. .ءارم نعبالا مانالاث دا 3 طء_ضاتالو هعاس '

 هناز وأ نمصق ان ف.ذ موش هرا اومنازنم قور غم ف فل لال- ةعالا نم ءلاستوم ْ

 باص الدهاش ل صن هنالإ ل-صعالةدوصقم ناعمة لثمال |هنع :ردصتددحاو لص

 رارسالا ف ثكدوعت موشن راتسالا كهف يس موع هناشبالإ بلاطاا ضر
 ىهقراىت- : تاملظلا ضاخرمض راكفالاتاذب زاك أ ض اوت ةاياعاوم لازال أ
 دقرب زو اح رخواعج ميلاقالال_ص او باوبأب ناي تانجاءامزلا
 | م-هسفإؤمو باو اوفا اح رمواحر ه كلامم ارو مأ ضماوُع .
 دما ل 58 دقلا ىءشر مهسداسوهالاةسجحالو عود ارو تالا الث ىو نم نوكأ

 فرمدلا عنمال دودم فلأ دعااد> هإد اسع# تز واح دق دلال وط دكا (

 دل ارمأ ماقأو ساء علال راعشب م# فرح ىلع ىرأع لادمعب هنكسأ ضانرعا |

 سان !ااهمأا.لاقف ساب '

 قوقرع : ةماعلا عضأى ماو ايانئلاعالطوالبنياانأ.

 6 سس 9 - اا
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 ْ ت.تفلاىوأذ ا امعاسن# انآ ن هاون اكيد رلاو فهكل|باسمأ نا تثدسح مأ كلا

 فهنا اذ_ثرانرمأ نماسنائئهو ةكركندل ن ءاسن:آانب راولاقؤ فوكحلاىلا
 اةنرع هلأ .هو هتجحر نمهبر هأرمثأ ميقرلاو فوكلا باعصأ نم

 ٍْ مق طع هل عدوو

 وطلان صح ميلك ءاغالاعقأ هم تلك أ ة-» ادفندبأو هامل ها ةرمم نم ثعب ىأ

 ءزلاو تاسندملاب ءاحدق رب ذي غلب ريقس روشنااقرااو روط_دملا رادكحلااو

 *؛ هالعأىلاعللامانسنعو ,ابتنمفرشلاةو رذنمغلبدق ريما ب اككلاو
 ءامردقن نانأ نظذاضاغمسهذذانونلااذو هللا قاخام ل وأ ىلاسسنلاةر شف
 انمزرياذال وق. نمااظا| نم تنكى نا كنادهبس تنأالا هلإال نأ تاسملظلا ف ىدانف

 امطاهيبتنلناو ٌناهيتدد اذا انونكهارد_ غلو, فلإو انوز نراقيفلا
 :معل نمد واهلا تتك-اارثاس ىلعٌره راءحالاىف هءعك الع باكل لهأ نمملاع

 5ك ميااقالا ىلع ىلوةسا هعاسرصقأى قزمثملاو ب رغملاريس نيثرقلاؤذ رافسالاو

 ة قارشاو ماهمالا نع همالك كفزمال ناكل مالاكسا لزم مدف هءابارمقدمو

 ٠ سأةريشلا ىدانةماقلا بصتنم ميج نيثاشملا ديل ميدلعتلاو عملا شب درط

 دقارأ همدق ىرأ . سانلا نم سيل نكمل هم دق ىلع شام يصفق امان سارا
 اصيح ةحاصفلا لهأ بكرانمازو ة[ارلا نع هسفنفك همدعد-وه هناسأو
 مناسلاوذو نءذاسال اوذ لضاقالاهرسو همظنأ نع ذو لئامالا ندب ل_ا!هنبرمذد

 هوطخما شقي س دنه# نيعلاز لعلا نيب عجو نيتيقعلا مهقف او نب دفا | ىدهدق

 ادقالا لظ عسباصالاب صقنب ميؤاقتلاو تاصزلا لص ممغم ميلاعتلل حوط سلا ىلع

 اواخثالو «-«رامزيطال_سلاىنأنال مايالاوىلا.للا قثاقدتاماخرلا ىلعمةربو

 ظ :ولزانملاعطق قوص ناهموأءرملا مركب ناحمالادنع ناسيملاىدان زري نيدح

 ١ أو هنادي مشب مل هناسل عطقبمل نا تاناد.لا مدجتل ىرقوقلا عجرو تأب اغلا

 وسأ نطوط هلدسن قفز ئدند هل سأ ىطداو قرع هناسل طن هسأر قشم
 رهمهذيو لاح الالواح لوطوريسم نءلع ةءاؤذرذ راق نمهراقنمن اك راقثملا
 اهذمىفىق.سلاتاءصقزرحأ لاوحالالوةو لا.ةالالوادتوةلودلالاقتثاهروهاخ
 او ىدوم ىدع هناك ناغيلاننفلا الذ ىف ةروملا هيلاربشت ثدح راسص يح .نايلا

 ءقلا ْ



 "لل
 ٌدولاو البلادعب نمرشتلاو" .ىدنلا هعبش رشنلاو ىنغلاهيوطن رقفلاو 'ىنضأ
 ىهللاب مت فكحلاو اضرلاءودع تتعلاو انمنادرطللاو الةلارثأىف
 كردأ ظملاو ىلتءاو د_ءاسّدحملاو اّتاءدض» أر او ىهلاىوذتاركاذمو
 | سوفنلا قفاواعف لاثمالارثاوس تراش لاسثمالا نماسفاىواسوب حرام
 . يشلامانأ ليثقلا افه لكرمنسحأو عاسسالاوراصبالا سنؤد و عابطلاو
 : هانعم لرب مس ءانأدقو ليلجتا

 هردصلا.ةالاورذغلا اذهب « ىلهدقو نامزلا نسحامش ..

 هردسعغ لاو هاو لع « .اذهدعبردغي رهدلاناكو
 :هردةواديأاهردق ىواست +« قوسم ةرازوال رذ--5

 هردب هءف قرشأ ىنفالا ىف لقؤ « تاصتهقفاو لصنلا فل قف
 دسالاننيرءلاس آو رهلانجريلا ىل->و رقلابر مثلا نازىذلا هللد_#ا
 بدامو ريدا مسرانالو مولع هللا مادأ سفأ لو دك اىلاحو رلاىد ها
 ءافك الا اهادات ةمو_سرملا هدنهْمْلا نك-او ريبكللاوري_غصلا ىل_ءهناعا

 .رودلاوةلهالاع.تايلاتلاموهتأاو رودصلاعممدخلاامأف . ءارظنلا اهاطاعتي
 ءانةلاو ازوثنمالو صومءاعدلاف ةداعسلادعاستلو ةدارالا ترذعت نا مثذاعل
 ةلكتردصأف تادغتناحلا اذ_هىلاو تاعدل#اهذه ىلعو اروةئماموألا

 .معأاءالولااههسنو مي رملادولا اه
 عماسللا ضراعلااهكسهضأ ض « ايراهوجو ىذوت تءافع
 عمفاشالو مامذ كن دل 5 اضضرلا نءءر غابه رسدلو

 رأو سا ابوهورفلامرك الغلا اذ هر مأدقو ملقلاةفصف ميحرلا دمع ل-طاغلو
 ريسصقلاناكناولاطو تقوونيسح ملكى أو سراغاامذأ ىلءادوج
 نيققحما ال ملقلاةلاسرانهدروأ ناىلنءدق لقلاركذ ىلعو بتدن لكهنءرضقا
 ةييصخلا ضان رلاةلزخع ىهىتلاهمب رغلا ىناءملا نم هيلع تاغش| 1 ىفاودلا ندلال الد

 نءهللامحر راعشفرأىف عاممالا سثارع ك.اءعواتو راكفالا ئاشنكب

 : :: *:نهو اهأرق نمار ىدهواهأش

 ةعاربلا ىف قاف نما نول_ةع موقلورك ذتهذ-هنا نو رط-سامول-ةلاونو

 هد.حوز بدغلا* املأ نمكلذ ك_.!ءىلتباسل عساف ةءاربلا فدصو نءينتل ش:

 هيد
 بترخ
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 لمالاوتا اروثلالهفنالام لعفتلاها ريثكسلا اهنمانقز رزو ريثاندلا»ذ_همتيا سرت

 اذه (هلو) ليئاكيدرب رج طمرالمطصنو ل وأ او لم ننتلا ىتةمالامئنذتو

 لئام ماقأو هل هد ًارهدلا م« دق هددغ دروب |. .اءاهزو هدق نسل أ ءاعمات ىذلا

 هلا تندسمو هلابتفسك او كالمعتاد تارعش هنمانل ارمتماو هئيضع ا

 هلاحريغو

 رطاارهدلا فااس ىف اهم كم 1|: وع ةرمشنك ىف وأ نمعلاب كل نذ

 الك قوسأبلا ناكوراصاع ْن | الا اريدف أف تتفتثداكالاو تفلت ك مانأ

 انسءقن ةرسس>وأ س ءأراص مونو تضقثامانأو تضر -ءأةلودو داسسف حاممو

 ىسويلادجا نيد مركب ىنالو « هم ىلعو لمت كو همىلاو لدن ماء سفنلاىف

 تهوأ .بكاوننم ىساورلالام ادهم ىسارب مىذلاو ىساقأىذلاقوشلا
 لود ماناللو ماظعلا فت 0 ماظن هو ضراوعلات دش ضراوعو بكانملا
 * ةءق اعدجأ لم .جاريصالو ةقاعتم

 "(تاصو ةدر قمادها قيد صل بتكو ىورفاد# نر را

 هنايلوألاحو انرظاهاصفك ه هرهدو انزر_ءاهان ركمرك ذللازال ةدر-_فةأاةدرولا

 اييكبلا م ترسو اجرب ةيفدقايتولك هتادعأ ىح زيف هرض+اهئاصغأاك

 ] فورعملارك-نملاب ترمأو فولأم ا مسرلا ىلاتءدو ترطلاتد هأو برالاتدأو

 مءاولعفرو ءءادرط يدق عصلاو هقاطن زسعو هقاور طحدق لسلل اوانئفاو

 قاع حوملن دلو م. .٠عصلارذ و مههملم نزماو لدم مب ميفلاو لطىدنلاو

 عمت ريدأو سورا ىلعةدرولا تع ضوف د رودحصلا

 لكءاو هنو ةنطف ىذ لكمأو زا. .طالا تحد صو راتوالات ةطنو شوُؤْدِملا ْ

 هركسر ود لكعمو ريح ةَتفل لك دنعو هبوأ ةبوتئذ
 ظ ءانملاو ىلا مج قرد ءلاو ىهضاادار ف سعأ| ةرازولا هل تداعنم نس هلو

 ١ ىدنلاهشجدرولاو ىبرلاف كم" نزااو ىرثلا ىلعداح ث ثيغلاو ىد_هملارسىف

 .باقلاو ىوذلا ىلع بص ترقلاو ىدلان هز شعلاو أمهلا همدقت مجدلاو

 ىدلار 3 * ىف ىلء او ىذلقلاهدعاوغصلاو كلاب اق قرطفللو ىوغلا عم قر

 اسقع ىف ءريلاو ياا فعسسإ رهدألاو ىوالاب ىدعسدوهعو ىحاب كل لزانمو

 ىذا



 ناك ناو نث ناوءالولاوهذاءلو ناك ناف  هلئاقو مالكلاىلارظنا ىناذمغأ
 مذلانوديرءالو هللا لتاةلوق: بر علاىلا ىرثالا نس>ناو ءالءلاؤهفاودع
 حامرلارسكب حاعتلاو داقتنالا ف لضفأ داقتءالا:دئاف(هلو) مماذإرمالا ف هلانأالو
 نملجأ رلانعرضلا ف شكو دونملا نمرمدتا دوملاو حبافصلا لف, عفصلاو

 سدل نم ناودخالاريخو حدا ا دصق اان فرع نمو ردلا نع فدصلاف ١

 كقفارو كفلاضالو ك_ةلاحوهف نومأءهبنغو نوعم.دو ناو
 كلان -تدغاذاو ٌكءاءانح ترضحاذا :كلقفانمالو كقفاوو ك.ةرافبالو
 .نيملاىفةر كالو نيعلا فرض فالحارصشبالا ىالخلا ىف يشلا دعو هءشأام (هلو)
 : رطمهلّدْلنا. رطخ هل ا دعرلا لم دعولا ل ممو دعب نمزاحناالو دعولا ناك

 باقناك اهتيلقو ق.قدلا نط كن ااهتندطد_ةف ةارهألو ةارهنمفاك (هلد

 ني:سحلاوسأ عمضدال هللاو نين. مشلاتم دخدقو ىقيرلا علم اك اهتعلبو ىقدقرلا
 رف_بلاو هءمتزؤأسو ناد سن ةحامماو هد امو ناث عاضرةمداتملاو هتمدانو

 هسءاع تنثثأو نائءاك رمثةالصلاو ما.قلاو هيدي نب تقو ناءلاه.ضرةوالاو

 ءانثلاو هلوقير يشن ناس لكردو شصالعالاو هل تصلخنأو ..ناكم هلا نمءانملاو
 سدلامرودصلا ن ميشال( هلو) هللا نم حدملا هيلا سحأ ئثالدر وام ىلا ناكم هللا نه
 عنمجدإوو داك الاع_.ج نم قتشااغاك دالواللسدلاممولقلا نمو داؤفأل

 مج ةرهزو مانالاة .صانفةرغهلاعفأ لكشف دايلاوءيفرشضاحاءاوس . داليلا
 قاساهرجدوءو هررهانأ ندصغو ه.عموانأ ضورنالفل هحأامنأالا . مالظلا

 لولذمث سوه” بئاونلافناسنالاو لوج هنكاعوزسعرملا (هلو) ىناهك» كشدوج /
 (هلو) رحنا ىف جلال اءاقب نك-لتءقبو ربيلا فتوح اة.شيع نكس عشلادعب تثءدقل
 هقلعخخ تروصتدةف هقلأل ناو ثدالاو هرب تدم دقو :هرأ ناورسلا ىلا ى 7

 هرثك ١ىأردقف ءرثأ ف.سلا نمىأرنمو هتص ىنبقادقف هتقل نك ال ناو كلملا
 نايلاس> الا ناف نورافاهنع نغتسوملو نومأل املا جاتا ناوةرميض ا هذه ,

 عوجزلانمىلابحأ لاماهتءعوجرلاو لاؤءدصقال لاومدصةاهدصقأ
 . 2 ةيعكيفىنلا هنرضح (هلو) فيرشلا باوجنارطتنأ انأو فيرعتلاتمدق لا عاود
 - مو مار_كارعشملا نكت نا ماركلارعشمو جامل اةيعك نكتملنا جاتا
 (هلد) تالصلاةل.ةنك:ملنا تالصلاةل.ةو فيخلا ىنمزكت لنا 3 ضل



 ١(« دل«

 لْسفاف داعو دافداسو »* دازفدافو داسفداوأ

 اهنا لوقو

 . .لبانقو ساوأو سناوكو « سراوثو سناوؤو سناوءؤ
 نآرغلاف لاق الو لم هل ثاه*ثاداهت ىلعر وثنملا ملاك |ةيفقتوه (عجملا) 5
 | رهاظ ال ثدح هملاعم بدئرت ىلع هظافلا تناك ام عجضدلا نسحأو لصاوف لاقي ىلإ عوف“
 " قال كو هيف تااطاسم نسحأ نئارقلا همف ترمصف امو رب_تأتو دقت فلكست هلال
 حاصال ل .: .نسحريغ هسكءوىلوالا نع ةيياثلا لوط نم نسحأ نئارقلا ىواسأ
 فونلاو اذهلثملاق اذام لم لق عملا ىلع ف ءعام لاق ع.متلا نسخ أ امدامع نبا

 نساسوع ةفرعم نمور نكممن الا ةمكل نوكتل ةعانصلاءاسؤر مالكن م لوصف ضءد كل

 هغليدقو ىناحر يا د# نءلضفاارش لأ ىذا لا ىلادامع نيب حاصلا بتك عملا

 ' 00 ةلوصو مونييعتب هيلادوءءل ىديرب مالغ عماهبلسرأو هيلع دفاو هنا
 ىاسدهب تطاطح دا ىلا 5 ىو رأريس باكر ا تثدض

 ماسملاةمداقكح ةمداق: «. اهملا قوش نمريطأ تدكف
 ٠ هناو ناعلا كردوهلبهللاوال ملاح ىفام لكن ظمأ مداقلارعأ نءلةامىغلأ
 ةبعرسانو كلهأ عمو كبالهأو كلخرو كةل-اربا.سره نامسىنملال.:و
 كامقا, ىتاع لوزتىطملا تفس. كابر نم فسوبحيراندج وو ارسم مسن حافام
 افرعمواسموموذقنو .افريشماد عمله لوصولا مون ىلع ضنو كا.قس ىئاغدرتتو

 هلرتيناو سنحانج ىلءريطد نأ هترمأد قف مالكدلاع.جرنمعرسأ مالغلاّد رو
 ةعركو ءاسنلاةل.ةعبالهسوالهأ ةدولوعاثنومستكومالسلاو رسألاقءفاصلا

 نوقسانةبةوخأب ةرمثدملاو راهطالادالوالاو راهمال|ةيااحو ءانبالا مأوءابثالا
 نوةحالتءاسو

 لاجرلا ىلععاسنلاتاضغل .ي ىذ_هلثكءاسنلا ناكولف 1

 ظ لالهانرذث ريك ذتلاالو « بيع س ثلا مسال ثدنأ:لاامو ظ
 ١ ةيرذلاترثك ايفو ةيريلا تقلع اهندو ةثنؤما.ندلاف ٠ اطاشن نمت اطاتغاعرّداف
 ! .ةقؤمسفنلاو تقاثلامهفلا,تيلحو بكاوكلاب تنيزدقو ةثوم ءاعدلاو
 | مانامفو نوقتلادعواهجبو ةثنؤمةنحاو ناويحما المو نادنالاماوقاوبو

 || نامزلاعمدملو «. تيطءأ امركشهللاكعزوأو تلوأاماثب رعاشنهف ”نولسرملا
 | ناؤملا



 | «(ههز+ ش ! ]|

 جن نيرمالان هدحاو لكلو مادنلاو سجل فصوك ندا حالسلاو ب رح افصوو ٠
 ىلءعرودةعب اءلااذه ىف ِثال هتع«ر أم سدلو ه فرخ الاهكراش الن رطو هنكل مأوه

 ٠ جتفلاف كتب اك نوك -: نأ بح لذ رثنلا نود ماقتلاب صتنالو ةءاككدلانودرعتتلا
 ٠ اذاهن اا و ولماذا ةلباطبلو ةئمااوأ قوشا!ىفكتءاكفالخد..ءولاوأ

 ديعولاود_ ءوال تار 3 ىلا فرصت ىقزييزعلا تاكسلا تل أتانا و :|تدنهوتدعو

 ب رم غاوفالا نمكلل ذر يغىلا ماكححالا صنوربكْذ لاو تار -ءالاو ىرمذ4|تاطخو

 هتهح نمو ةغالبلاناكرأ مطعأوه ىنعملا عم ظفللا ف الثا ناو هاضيلا ةمئا ىفكالذأ

 عقتريوأ خس اءلانأش طق

 روثثنملا مالكللاةلزتس«موظنلامالكملانوك.نأوه «(نزولاعم طفالا فالتثا)#
 ةغل ةفلاخم ىلا الو ىنسعملا مهف دعس ريعأتو مد دقت ىلار ءاشلا نا زولارط_ضدال ثم

 هاو ىف قدز زفلل عقواك بار ءازأإ
 هيراسقي هربأ 86 همأؤنأ #* المال سانلا ىف هل*هامو

 ىنتملالوةكو ْ

 دعمت نأنالةثلاوةكوأو « مدآ اناربلاابأ نوكىنأ ٠

 تكلا لوقكو تنانالئلاو دج كوباو ألا ظ
 ماشهكو أدعي ناولسوأ 54 دءلوكو أك ءلملادعكال ْ

 ” هعضا ك5 هنلع+ لاذاف رعُجلاة رو رض لعرءاشلا ليحالنأ ةصالخلاو كلما دمع ىأا ظ
 ْ مدد رتسل ىوقب ىت> كري , نأ بنبوأ ض
 لم ئاك :|بلقلان 03 رغشلا لدم نأ نودعب :دنلادارأ « ( ىنعملاعم نزولاالثا)# :

 نذ ىباةلا ىف لوقلا ق.سدقو # عاملا ندفلاب تنيطاك ىاطقلا لوقت ١

 ْ ىناءملا
 داو داو نهةراعلا ظافلا نودكحص نءةرامعوه 1 طفالا عم طفالا فالتثا) < ْ

 هاتلاب ىفأ اا اضرح نوك#: تب ف سو را نيوتخت مات لات هلوقك لهأتلاو ةبارغلا ىف

 اموهز واخو را اروسالا ل اعفأ رعءاوهىذإ ومهم ءاهعمىأ مهقلا فورح ب رهو هيلا

 هللاو ناكم نيرب دءاولوت ناد عد كمان أ ندد كحال انك اًضرح هلوق 7

 ا ويهذت ن ادعب يمانصأ نرممك ا
 ظ سقلائ .ما لوك هءضو رعلا تدبلا ءازجأ له ناوه (ةنزاولا)



 «ء(٠ 66+

 هالعلا ىلالو يغلب ىذتملا هناكمربعو ٠ :-ولار«شرب كلب الان منزالا

 رخصلاىنميخالالنيعلل باذلاو 5 هتءاطرا دبالارغصتستم فاو

 "ار سدقلا الو

 ظ نسولا ندى ”الام هقمعى رتامأ « موهمون قاشعلا ا -ىذلاوه

 ظ برعلا مالك هفيطل نملوالا فاعمل نعني الا فن ولافالاو ليلعتلا نس هل عموما
 ْ مثاحرذا أح نم رود | هيف 3 رو اهراعأو اسنلا نب ناكر“

 ْ عاني سدلو ةنسنهنبعف »* تقةنرف ة ساعتلاه دصق| نائسو

 ١ ظافلالا راتزمف ىناعللد_ةذاوم ظافلالانوك_:نأوه « (ىنعملا عم ظفللا فالتثا) «

 ١ ةئيللا تارا.علاوةقءقرلا تاملك-لاو سا# او رغفلا ىناعإ هدي دشلا تارامعلاو ةلزحلا

 لكس ليفاكباثلا سلو ىنةملاومدخلاو ىقاسلاو نس ثاكسلا ةفصو بدسنلاو لزغال
 توافتملا يذلا ى قل كنادرب نم راشدا للاقادالخ نا ىكحام كاذل كدش :ربولاةمماقم
 كلو لم بولا هي ملذتو عقنلا هد رب رشا اركش لوقت اس تاق لاذامو لاَ

 امدد .رطقوأ س ثلا اح اختو د هه ررضم همضغاش ضفاماذا

 انسولين مظل ساضرب د: مئوذ : « :.ةاننق ن ماد دج انزع (اماذا
 لوة:نأىلا

 تدزلا ىف للا تصن 5 تدبلا ةيرةنانر

 ا توصلا ن س> كي دو * تاحام درمث عاف

 ْ ا انأوةيانر قيراح قه: "1 اذ_هو د. لّوالا ل وقل اف عضومو هج و وث لكل لاقف ش

 | ١ ضددلاىل عمت ىهذ ٌكددو تاحاح درم ءاف وذ -هةياب رققوسلان م ضم ءلا لك ال

 0 'لزنمو تدمح ىرك ذ نمكيئافق +: ن ندا اههتس لوفر ماك هف: اهطظفدتو

 ْ زءاشلا ةمصو ىف هلوق ىناحر جار زعلا دمع نب ىلع نسا ىلا ىغ اال هطاسولا اكن هو

 | ىرجهلكر ءشلا حاونأءارجاب هلرعآ ال مااك- لاعاونأ عد قاومكاعيوهف تتاكلاو
 ْ ىل_ءاظافلالا مسقت ناكل ىرأ ل هضعل تهمذم هيعم هج بهذت ناالو ادحاو

 كؤادفالو هكد.ءوك كع دمالو ءراضتفاك كلزغ نوكمالف ىنأملاتتارم
 1 بترث لد كح رصت لد كَ رعت 5 كلدح دلزن كاز هالو تناك

 1 جيدالل فرصصاو ترث اذامذماو حلو ل :اذا فطاتف هسقح هيفوتو تتر مالك '

 ! ظ فقرالاو ه-فايللابحدملا عزم :سأبلاو عاجلا حدا نا هعقاوم ٌقرمعت

 فصوو



 *(1 ةم#

 راطدشأ هئالثامف فيض.قةدي_هقلاوأثاسبالاىلادجن نه اذ_لاثملا اًذهىلعو ٠
 ىناعملا ريدج اال: م مااكلا نوكيناه. و ملا :هنا ثم> نمو افئعار «-ث نوكمأ ٍ

 لعرطخ ندم ءار ثلا ضن نأ قص اللب لق هيف ناسحالا ناكل مالا عماسم وهم

 ى زيضوال |ديعس ىلإ هن . زمه سما نأ ر يثلاو ريقلا نيب هقر ١ رمثلاةضو رلاوهو هلاب ٠

 5 هلوق ىهو ةحتافلار هللا هفعسأف

 "8 ءاهقتلا يسملاو سير دايو 5 *انيس تفرش نا ردع نبان ١

 "اسالا ك.ةرقرت ر فيك 3 ءاظوو نظوم شرعلا كلو

 “ ' هأعس اراكلل ءاسع#أب

 ناردقي ناك ام هناف ك._ىفح هل لوقب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأرف 00 هلا

 طغغلا اذه ىلءرهس

 . اسههد> | نيفاتفعنيرؤرب ةعوسم ةيضورع*ازجأ تيل زدعنا 5 «(ةزقلا)«

 لئاقلالوقك اهفلاض رخ 'الاو ةيفاقلا ىتذاود
 هتاف 4:ةي رادا#تار طخ ها هل .طغ اوما هيداه .

 هادم دقي داير رارتالا عمت نا نكراب ءعوش « (عارتمخالا ةمالسإ ٠

 لءض#و راشبذ_ةيطاهرشآىتلا والات اقيطلا نعد ما اقيطلا كلذ عضومو
 اعرتذع ىتعملاناكن او لءقام لك ةفر ,هم دعت الا ندم .لا ىلا ل_صنال عارتدخ الا ةتمال ١

 دراون له , عرتذم هنا ىلا ةءال ن كلو اقراس د الو هلع عالطام دعس سم ٠

 لوق نيرخأتلا مالك معارتم الاهمال ادهاشروك للا نذ هقبأس ءرطاخو ه رطاخ ٠

 7 ثااثلانرقلا لهان همىورانبا

 اددرم ااتعىال-هأتدنفأو 95 اددو_ةم عدألىت-تح تدّدون

 ل نمءاندأ عْزلااذا « هيث :- نأ لب قددتسا فلل

 6 دو أ ناكو ىديشءالاز وفاكحد مى عباارلا نرقلا لهأ نمي لاي لوقكو |

 اف  امولوفاساضاس تاتو » هنامز رعناستا ادب ت تواك

 3 معد دهجو قه راس جنو د هترغتنأ نسمح معها هلو5و

 مزن حاورالاو كلوح نطقس « مهموسح م-فامتسثأ ناكسف

 . يما لوق نمنيتينلا لا

 ىلاوءلا نمد زأ سم ىذد # انرمصن مك اندهش انأولف

 كَ سس ٠



1 
 نيدو هتفصع لوو هأو.ةمرغ هنحو هءوو٠“ريغ هّدخرصو همو -رمزبغ هنربع

 هلحروهشطسهديو هراقأب هئيعد دهُدف هلعووس هنمود علك قالو هتريرح

 صن هنع ف شكو ريكس 'ورك_ئمهددرمو هلا هسرفو ه-س«هدادو هواه

 للنو ليا بشاب ركن من مه در وفه ل>و بدها قدسو هدب تاغو هد.- لسلق

 عب «ةنلانر برصد هداج ههحو ىوُشت مب ن* هرم ىسو معو بدعم

 مي-وج هنزن هنع صرف ثي* ةسلا دب دج راد هده دعزو دلج وع لاو لاح نم

 0 نموفع هلّث_سؤ ريص» لكم نم ربداق بربذو# مدني ةمقج ثم هف حرصتس و

 نع جزحز نذ ىبملط عجن»و ىبام_سسىلووهف هنمل.ةنم ةرفغمو هنعىضر

 (تيءرو نم نال#و هدب ..ثمر ودق ىف ذادشو هب رق ةدئح ف نكس هب راسن بعت

 نم قسو ميعن فبل ةنو سودرقو ةرعاف> ن و سوك 4. .اعفيطو هدفسو

 | مدتسم ريمعولال بع هموةذع لسفرن ةحوز# للا سأس نم # ع نهب رو ملست

 "|عداص» س ١ قدغمىرمصورق روج نهب رم ا سا د رو..هكلل

 ةيوقعكلاو هسفنرد>و هير ىذ نم ةيوثم هذ مه فزأب سدأو هب رم نم

 ريغ لدعم -و لدفقلوةكلذ هيد.م ةمصعمهسفن هل تآوسو ه.سدنمد2 نم

 1 يلغ نيمم سدق حو رهب لزن ل مك نمليزت” صن ظءوو .صقصصق
 نم مرد ربت ذع هزرد نوهركم هز فس ىلسر هءاع تادص نيكمدةعم ىنبأو

 : م ا تعول مس ملهتملو مءرضتخ حرض لذ م-جر لكرش

 اوراضةسالاةوؤو طظغ2ا ةعس ىل-عةلالدقرطا هذه كولسؤو تبتناك-!و

 ظ لمه هلكنارقلا ىلعريسفت مهضعملو هتعسل لمهملانمءاحليوطلا مالك !
 ددحاو ىو ر نم*ازسا ةثالث ىلعتبملا ل« <نالؤوالاناعونوه « (طعمتلا) و *

 ظ ةءلزفلاب ون>لوقك ةنفاقلامث

 الامل هيلع ندد: ملعو  تددس ءرغلو تدر و ب رحو

 الاول فاض ترق فضو * تءج لو ثدو>- لامو

 “ سدقلا رم لوقك فور عملا سدمكقلاوه ىناثلاو

 هل-.مقثاقش ىذ تضءب تكا »+ هليذ حرلابتفشك عاتسمو

 هلو- لعقريطلا قاتع تكرت « هلرركللا قد :امىقور تدفع

 لا 6 "هل انرمس ىلع ن 1



 : «#ززة١(*

 شطبو ىف طاوذ هويحصومد؛عقز ربو .هوغدب نموءدابيج برقف ٠
 هدب وقعو هقنومذ_ض رعةنج هتحر هعجومةبوةعو هعسوم ه-جرو ىود» ١

 هليلختو هيديحو هيقصو هلوسروهددعد# ثعبب ت دههشو ةةيومةد صوم مح ١
 هن مخ هدب را هنمو هدينعل]ه_ةخر رؤكسجو هرثو نم ىو رصعربخ ىف هةعل ًْ

 5 كو نمزم لكي فر جدكوغلبو عدو ظعوف هدد هب ىودو هيوم

 تدرسق محرروةعءبر نع مركدو ةكرب و ماتو ةدجر هلع ىذركز

 ةيهرب لعق مدت ةنسكت ذو ١ ر ىوةّدب ىنرعضد نة رم هدسصو سى

 موب ملي وك.اذي مويق ميت ةيقتو ةومدىرذتةيسشمتو مب واق ن 3
 لذ ةلٌّ_سم ك2 ةسمنك:لو هنميس رو فو هنا نو للق# ن نمهيشزوف»

 كنس ةغم لك ممةغبلو عوجر د مدنو عوزنوهبو“ب ع عوشمو ركيشو حرصا
 هل+-شل.ق هيؤاحو همدع ىل_هق هتع-سو هه ره لق هةيسشو هل تس لبو هرعت
١ 

 هيديطةلدعو مقسو ضرعو مرسمو ريكي وه للبق ةرقس لسيقةرضحولا
 هةودحو وموته لبق هرععطقنبو هلقعريغتو ةيغج خور ردن

 جحطو هريصرب صاغ" كيعب وبن رق لك ةريضحو ديد حرت دج م كلوهنم
 هدو ميو هسهررف>و هسرع تءاكنو هسيفت تلو مشتل عيا هرظات

 درو هحو و ددمو ضو هعممو هريهن بهذو هعج مهقو هددع هذع قرفنو

 مو صخور هاقزهنمذشو هنفكهءاعرشو ىدو هل طسب و ىبب عمو فدشنو لسقو

 روددو هةرامرود نم ل قو ريبك::هيلع ىلصو ربرس قوذ لجو لسوف او

 دوبل نيل و صرع ضد 4و 0 !ريضىف لذ هدوم ردو هدو

 هرعسجل ىو هرمل_ه قوق هرم هلع »و هرف> ىل-_ءهو دول فة

 روس >ووذ هك ديو ك.ف صو هءدمحو هم رق هبل دمتو هعدسوهمأو هنععجر /

 هيد قف“ هرغم نهدي ىمص لءسس و هريسقدو دهب ىف سن رغق نيهروا
 قون ىد هريسق نمرمشط ف هرمشح مول يت ةمليع عرب و ةيمداخالو هو

 لك.*ىحو رود صةرب رست هدو رومق تركعل مذ رو نورك ىدبو رود ْ

 ره مصل ري تش هلا ممل ربد# ف زدنع ل_دفلد>ونو قيطنم كدومو قيدصو 1

 ميسج ل-_لج درشمو مي-ظءلوهم فةومىف هك هرمم>و هينفُت رذز ند .

 هةلقءزنصو ه-ةرع همي ذة ح ميسلع ةريبكو ةريغص لكم مركك ل٠ ىدين



. »)٠6١(# 

 « ىقءنيترةفلاوأ نيرطشلا ظافاأ ع.جرئانلاوأرءاشلا ل عض نأوه. « (عمدرتلا)

 عرمطا ىلوالاةماقملا ىف ىرب رمت لوقكر هداف يطل ءاغذأ ىوسة داو ةياهن 0

 ىرما|نيدلاد.شرأو هظءو رحاو زب عاسب“الاعرقيو هظفل ارهاود عاصمالا ١

 هلوةاهتم عونلا اذه نم ديا دق طاوامولاب روهشملا
 عد رمردلل نيدلا"انض بابو هب عترم ربلل نيدلا"اض تانج
 م قاذللءاعثأا هتدسو »* مدعق قدلل ء | ارهزلا هيرعي-سو

 عد رأد ماهل هلم دمشو 5 مسرأأ بار اله :هدز_-ذ

 ع-ئرم رظاوللا-مفءايقلو « حرسمرطاوذلل اهقوام ءاءو
 عقلي لءافس ىوذي نم لزنهو 4 مفم ءكءان“ ىورب ند مل -

 عبس ورع راما كلوطو « فاتمو و:هرارشألا كلوصو

 هلودو مج ىنارادف غلا ناو يعن ىفل راربالا نا ىلاعت هلوق لم رب زعلا بادكسلا قهذمءاحو

 ظ مهباسح انيلع نامت مهبابانملا نا
 | نوكذ مهملاك عون نهوأرثك أوأ فرح نم «مااكلاءالا مارت او ه «(فذن )+

 نهتاماقملا ف ىرمر هالو ةمعملا نم نو ك.ف لمهملاوأ ةإههما فو را نم «مالكدلا

 ,هيلعدللا ىلص ىذ 2 , اذصأ نم هسانعتجاهناىورملان موليوط مالك نبعوذ |!ننه

 ئذرمومط ذقت فلالا ل. .ةفانارود فورخارثك | او رك اذتف هوجو هللا مركى ع موف لسو

 سلا ىشو ةقوماى جبل :واهخماهالدت | ةمطحت مهنع هللا

 هتثشمتذفنو هتلكتتو هتجروقسسو هتمن تغبشو . هتنمتمظع نمت دج
 ًاالمنتم هّنيدورعل عضتم 4 ماتا ون رب رقمدج هيدنج هتيضق تادعو 1-0

 ا ف .صق نع لشد مون هركت ةرفخم هير نمل مؤ هلء>و ب فرخه هةةيظحت ن

 ْ ١ نوم صازعربعتد هل تدوشو هيلع لكودنو هب نمؤنو هد ثرثسنو هن. .عدساو هشو

 / . هكلمف كيرشهل سيل نءذمد.ع د.-وت هتد>وو نقنم ندؤم دي رفت هن درذو

 . نطو رثسملع ريلباو لمشم ن نعمزنتو ريزو وريش* ن ءلدح هع:اصق ىلو هل : نكييلو

 م +8 سدلو لو رب ناو لزب لدنك رفغذ ىدعو رية كل هو ريدك

 ظ ولعب سّدقتم هنوف نك“ هنزعندرفة متر ئثلكد-عدو ءيث لكل -قوهو

 مي> ىلع عبد م هريصل عش يوو راظن هب طحلو ردن هكر دب سدأ هوه ريكتم

 اكسر دعمق برد هقرعن ند هتعب ىف لضو يجر محرفؤر

 برقف



 ء(4١ة)« ئ

 ريدم لك مذلاراسس ملا نم *» هاا كضرعل ل عت ل تنأاذا ٍ

 ١ ىلعسساولا ىلءنينسدللو
 ,سمأ نم لدْشَأ ترص بخ كلدودص 4+ ىباذأو ىدملاىرب ىوشاىفارب ا

 « سءثلاقفأقرذلا"انهنيمم » ابغاو ءلارأ  سىرأت بيل |
 مالكا هعم نس> اذا مازتلالا نس امغاو عوذلا| ذه نم هاكرعش ناود "العلا ىنالو
 :١ ىدر والا لاقام هبحاص قدساالاو

 مقساهلسأ إ_ةءك « محشوحو ىئارلارعش

 رشا جحلف ىثاولاىلاتحاصأ هب ىوملاى لف هانلاىهتاماذا
 اهعومد تضافذىرقلاتركذت « ادؤامدتضاففاموتن رثعااذا: هلوقو
 لئاقلالوقكى عملا فةغلاءالرعةوث نمدرحت نأوه .« (ديرتقلا) 4

 ارودب ءاقالافمهئمرظنتو « اوطساذاناضغلادسالامهتمىرت
 رادار فمه ىلاعت هلو ةك ىفبو ربل |نالفي ىناتاكنالثمعابلاب واذك نكنوكد و
 ىثعالال وفك كلذريغبودلخت
 ال نمفاكناس كب ربثد * الو ىطملا بكرت نمريخخاب ْ

 بطلا ىنأ ل وةكهسفنءرااباطخ ىامدب ردتلا نمو مرك فكي برش وهلاقهنأ 5

 لاح ادعس:مناقطتلادعسلف « لامالوا مده كدنع لمخال ٠

 ىلاعت هلوقكدبكوملامهومف ىناعملا سأل ظفلرن كوه «(ديكوتلا ماهما)*
 لوةكر عشلا نمو لاحر هءف ' هذ مو: نأ قأ مول أ ن م ىوفتلا ىلع سسأ دوما
 . ىزو راادجأن 2

 هونك نع ىندو رصاق: م« مح اعسع ىنمل- دل :

 ههح وىلءلالهلاتءأر #« نمدح وىلءلالهاتأر 1

 ا
 نءهارن ىذلا اذه ىفقول #4 ةركتماه-عمدرتل ا ظ .

 نويتااقنءتلاقنءتلاق #* م:«ىوفاوكسنم تف تلاف



 ظ «١44

 .. ناكو ورب هيلع جينف ني زل دار نب نيدلا فرعشرب واراد نمالول جوخر ءاشلا صيب
 ةفورءملالضفملانيهثلا مه مساقلاايأ كلذ غلمف تاف فيسلا بقدد هزكوفاغيسا دلقتم
 ْ هيلا مدقف هلاثب اهو أ رّدق برعلا ضعمل نيددب امهكؤ ات امبأ مظ:ةرعاشلا ناطققلا نام

 نهلوالا بايلافنادو ناروك ل !ناتدملاوامهدنأو فيسلا لاف هئمداتقمل

 اه ةءلك قنعىفاهقلعو ةقروىفتاسبالا لعسر وك ذ لا لضفملا نبا نا مث ةسالا با
 تذ_أف ةثيغتدلاكروك ذملارب زولا بالا اهدالوأ و اهدرطد نماهعم تتزوءارح

 ا,مذ اذافرب زولا ىلع تضرءواهةنءنمةقرولا

 داما ىزخلا هيدا نا « أ صس ص.خن ا نادادغ لهأ اب

 داحلاو سظملا فزعض ىرح ىلع أ رئمع ل.ل ه-ة:ءاصش ىدبأ

 دوسقلاىف هسنع ءاوبب نكيلو « هي هيدي لام هديف سلو
 دهدلا دحاولاد:ءقايبالاود «تنست-اامدعن نمةدعح تدشنأف
 درتإوىنةباصاىديىد-ا « ةيزسعتو ءاسأت سفنال لودأ
 ىدلو اذوهوعدأن نسى اذه « ه.حاص دن نهفاءامدالك

 ىلصوملا نيدلاز ع يشلأو
 . راه»الو برطىلا ل-.ه 5 الو مده قالخ الاموق تمدان

 راتوالا نعمهنيعأ ماسنتو 5 مهراج قءمنىلا نوط.

 هز مهئار انثلحأ ىلعنو ردقالماو نيج اراموةو جب برعل !ضءءاىفاثلاتبلا

 ناد.علاراتوأ ىلا مثلا اهاةنوراتوالا

 هاببتنالا فرخ ل.ةرثانلاوأر عاشلا متلي نأوه (  مزايالام مو زل لاقد و مازتلالا) «

 1 ةيضالالا علطمىف قار غطلا لو ةكرّثك اوأ افرح
 لطعلا ىدل ىنتناز لضفلا ةملحو 5 لطلا نع ىنت:اصىأرلاةلاصأ

 : هعمبر ىنأنيرع لوقكو
 نعلاىفثكم لالوط: تدرأ اذام «  ةس.ةعمريسغ ىف هلىلوةهللاب

 نك نم علا كرتتتدفااه ءاهب تدضروأ اسندتاواحتنكنا
 ١ ىلهاملا دجأ نب و ريغ

 ريس ريغ فو رعملاباطم د « هلهأريغنم فورعملاباطب نمو
 اذا ا ظ ١



 *(1 ءا/)*

 لط#لانءىنتناصىأرلاةلاصا « تاقكااذاىت-امضلا أ تازام

 لد_حوذمو. .لا ىلا ىلا ص لا »* هي تعطأ ردع ىل رم نكن 5

 ىقةدان د لاابنمو هعضوم ريغ مالك لعضو هنأب نعضملابجاص ىلع داقتنال اهنهو

 ىنأدقوان .عنتت نب رخألارغك أو هتلثمأ فشل ذنب دقي كمانعمريغىلا هل_ةناهنمو نعفملا

 لو. كل ذلو ميك نب نيدل اربح يب .رغلا بيحصل انهيف

 ىريام نيمْتلا نءرحرراملو هارأ ناود لك علاطأ

 ىرغرعش نم هفصن يرعشف « داوقسسم ىندعم لك نعذأ

 هلو هنمهذت نذ

 ةال“ال ه_عبجو هفاطعأ ه ىلع اتاو ماسلا ىف تنكول
 هاما ماقوابب راضنلا لاس .. ةسماقب هن: هك.د_سام تبأرل

 53 املا لا .هذ) هوقو

 *ال*ال ايٌوضاواهس اك ىف « انل تءاجدقو اندهاش ت ىو

 هللا عاقوابوب راضتلا لاس: + سوك ادم رسام سحأثىأرل 0
 07 507 :1!لوق نم « ءاسلاماقواج راضغ !!لاس « وهورطشلا اًذهو

 0 ١! تدب و حلما«: اياادج دقو“ اَمْملا مايأ دل. ىف ماقأ ناكو نو راهنبا

 ءأاماقوميراشتلالا اس « :دلي ماقأاذا مركلا اذكو
 نوكيوالاح:ه ]4| لق نأ هديدصتو طرمثلاءازسىف ل دي الملا ءاقوهلوةنأى رثتنأق
 ْى :رعلا لوقك نوكيود ريااذا دس لاح ةنا ساو هقافثا نك حودمملانأ ىتعملا

 رقشانمناد الا ىرتال « الفحااوعديةاتْشاا فن
 نع نياكسملا قوعب ىذلا تقولا هنوكسا داوملا دور و هظبءاستشلا نوص كلذكو
 نيم ىف هلو هزت ىف ندلاري ع داحأ دؤو ىلاعت هللا ل_ضفءاغتبا ىفدالب !!ىفبررضلا
 جدملا ىلا هنم صلخف# ترب ىناضرأ ىنتملالوق

 انارعب هللادع نيديع سيلا ه« 55 ضال تدكر تءاتشاوا
 م-واعف نق ا 2 ند الف اوذ يءعرشعمو

 مهلك سانلات .كرتعطتساول « لجر ىن:إ اوعاطتسااماول ذعب عو

 ضيحلاناهسضيرانق ناك 1من نب نيدلا سع“ ”ىذاقلااكحام نب بِعْضْمْلا فد راظ نال 1



 مم

 «(١ذد]«
 افرافملاولعد سان ل|ماركسدشو « امقلاةرقن قس أ: !اماثل بدّسف

 ةرثك-لانلاحرىلا ىدؤ: ثا فرطلا قرافمتضيباذق لوق. قرطلا امه قرافملا ل ءةو
 هتلكاش !ىلوأ هولا اذهرا اهمكلاس ةرثكك- فمثل دال ضرب ىسهفةافعلان ءانيثانام

 هللاذءءونأ كلذرك ذ سان نمراكسلا رودقلا لارا اوا:|جارع ىلع ءاوةوهو هدعتام
 ليذأاو هللا بام ىفاعن هلا لاقو ةساملا نام حرش ىف ط4 اهللادع نيد_#

 اللا اوذالا برقأو باكر سف“ ادرذ أد قو لوؤا:ءامروك 5 دااثدملا فل. ةدقةلصلاو

 موق نف مااكت ا ىن#-ذ ددوسلاوفرمثلا ٠ نعذياك هنا قراسفلا طفل نهردا ل او#

 م-هلاعأ ىف اناو- ةددرتم مدخلا هذهو ةمدانملاو ةثداحاوةهسأ اوالائسلا كرمت فارعشا

 سشاس ن :رمن اشوف كرا غانةرافم ىلع س دل فالهن ن مذ «*ىثدذرتن الوالدعرمش امئال

 ع لا عل هلوو كلذ دانا لفكتاو ةمدخا لاعأ

 (فال“ ا

 المسالك ذامهدحأ لمضف, ْنَأَد رم وهو حدملا ف نب_صخ#نبب ىوس ناوه

 اقبا ."دقواهمبأ ىلعاهاأ ل ضف اسنخما لوقكرت الا همف صقل

 رض ار ءالم نار واع » امهو الق ًافءانأ ى راح

 ركوملا اطد دو نارقدص #« ازرد_ةوا مغ ا

 رذعلاب رذءلا كانهثزن م دقوف ولقلاتزئاذاىثسح
 ىردأال كانهبدصملا لاق « امهم [ساناا فاتهال-عو

 ىر# هتاول-غىلعىذمو « هدلاو + بجو ةدهفصت زرب
 ربكلاو نسلالال_>-الول »+ هبوأسس نأ ىلوأف م

 مالكنمرثك أوأ اعارممم همالكر عاشلان هدد نأوه نيعضتلا لاقي و * (عادبألا)«

 ضراعب هنا ىلعرعا ملا ةل الداثم ضار ءالوهو عا ارمصا | نيهضتلا عما صخخأن؟ رووهربغ

 | . هللاىذر بعك هدم صقاريف عاتي ءااهّتدمصقوش [ىفجاونلالوقكن ءذللاّةدم_دق

 ْ ا

 | لود*م مو )| يلق مسكنا د ىعب امى لو» .ةءزفأل نا

 ف ارغطلا ةسمالابب ضراع ه ةاءه3 نم مرعستلاو ردقلا اش رمدعلا نايعأ ضعملو

 مدقلا ةيمالب ةروهعشملا
 لقعلا قئوأ قىوه الك دّشو 4 اهرطشأ ءابالابو رماخا

 تازام



 «(16ءز# ١

 ءامملاك احاوزأ هنوكل اما عفشلا ثلاثلا ادرفوأ اهوزنابئوكل قالا عسب ئامحلاو
 وهو هللارتولاو ناعالاو رفكلاو ناو سنالاورسمااورملاو زاهنلاو لءالاو ضرالاو 1

 ةايعوازنعو ةردقاوك] قاما تافصعسارلا ىردلا دعس ىفأ ٌتد د نه ىورم ا

 نهىوروهوةالسصلا سهاخنا هللا تا_ةصرتولاو كلذريغىلاالهبو ام ءوانومو. ْ

 ىلاءال |عفش ىأ ةفرعمو رثولاو رفأ | موف عفشلا سداسلا نبا.ه> نب ناره ثيددح

 هيبأو قداصلارفعج نع ىورموهو ةفرع مووديو رقلا موو عداسلا اهربو ورمدعلا ئ

 مايالاوىلايللا عساستلا اهرتووناضمر نمةريخالاريثعلاعفُسنماسملا رقابلادهت
 ىداحما ىمومتاقيماهبهللا أ ىتلارمّعلا ىلا ءلرثولاو عفاارمثاعلا ةمايقلامونو
 متاالف نيمو: ىف لعن نذاسرت'الثئوأ ىتءامو رس ءىفاسثلا ةيعكلاوةوررااوافصلارمتع
 ءاود ىل_.و مداو'اوو مدارمثع عدارلا ىلاعت هللاو ءاودحو مدارثء ثلاثا هلع

 نام ةئحلاتاحردرثءسداسلا ةمكرو نات ءهححر سن رغااةالص رمثع نمماسلا

 عحنانارقرثع عساستلا ىدقالاو ةنيدملاوةكما ده ريشعنماثلا هي الا موعبأرلا

 ةينلاولاعالا نوريشءلاو ىداسحلا نخ.لاوضمارغلانورمثعلا دارفالاو عتقتلاو
 ةرر كح ا اريغو امهر غو ةالصو موص نمةررك تا اةدا.علا نورمثعلاو ىناسثلا َ

 لوقكرعشلانمواذ_ه هدحوحو رلاودس#اوحو رلانورعشعلاو ثلاسقلا جاك
 ىءاملا

 ضربأ ماو ةكص ىافعلاوةراهطلا كل ذيدارأ لمةفانقرافم ضرب هلوق ىف عاست الاف ظ

 اوسلو براخمأا موتك :حدق خاشمو لوقم,ئأدارأ لوو بسم او مْااو ضرعلا ٠

 ع. ناك ضيبأ ناك اذان اسنالا قرف نالديس»داوسل م أ دارأ ل يقو راسغالاب |
 رفاغلاو ضيبلا سدا مهّتءوادا مهسؤ ر مدقم نءرعشلاراسف ادارأ ل .ةو ضب 7 ٠

 هأنءملءقو دئاد_ثل|ةرثكن ماس:ةرافم تراس دةذ ب ورح نادصأ ند هانعم لق

 لامتسارثك [نءللاقيو كلذلا:ةرافمتضيباف بيطلالامةسارثكن ماركن كت

 تباشف مارك نفذ هانعم ل-.ةو ضيبأ لج رلاحدمىف لوقت ب رعلاو ضاييلابءاقنلا
 ل.ةاك قرافملافودس عا ركدلا بيش نالاسفقلا نودانقراغ

 ىف 0س 15 ٠



 «(6١غ)“

 ىنعموأانار ءاوأاط فلا هز راع مهول اهذا بةع ةماكءم لكلا نأ, نإ اوه *( مهوتلا]#

 هراسدصأ ىنا عد هاه «جءاشأ اهذافءاشأ نمهب بيصأ ىناذع لاق ىلاعت هلوةك

 نورصتمال ئراددالا كولو كولن اي نأ فوقك و ةءاسالا نمهاسأ اهئامهونمالكلاف
 سعثلا هلو ةكحورامغالاءا دةءاضرغلاو افطع مزجت اباو رممتيالمث مهوت مالاك- |١

 مهوتلا هلأ مأضءاو عرزلام: هلاندار اان أدع رجهشأاو مضلاو نا... رمتلاو

 لوقكدا رينا عيصنيالا د _سافنوكب مب هولا ىف نيمنعملادحأ نار ارّيغدي رولا همشن
 ىلا ىئصلا

 ٠ قافرلا 0 د هر 4سم 6-1 لفط كارثالاى»ن مقاسو ش

 قايسوهو قع 'هيدفأو « قروهو ىداق هك_امأ

 نع ةرامع هنال قءلأ القت سمان و هاء-و عد بديلا نمعوتلا|ذهاودع «(زاغلالا)

 25 لاب صد دقو اهممدار امد عريسا ىت>تارامعلا ف قر-طاوممفكإس تافإوم

 ظ قام ريغزاغلالا ف قرط عارتم | ىلع وق د هب ةهامنلا لهالمثقرطلا كلت ناممل

 نيعلا فنك أنيىحيلوقهن اثمأ نموربزاو< ان م ةماعلا هلععس امهئمو

 ريطتالو ريطد أم قءساو »* .اهانح بصنالب ةطسابو

 ريرحلا اهرمشاس نا عزو #* تنامطاردحما اهعهلأاذا

 سرمذلا ىنرخآ !لوقو
 ل موش وس سا ويفنل و قا 5 هلم عص رهدلا ل مأال بحاصو

 ديالا ىلا انورافت هلع قع #* تءقوذفات .-اصتم هقلأ م

 ْ ركسلا بص قرش الو
 نائطس ريغا:بحانقلا قوش 5 ادياذا ادق نصغلاك فيه ىذو

 ناسذمر قرمصعلا ل ىف أح + ماج هلك [سانلا ىرب هس فامسعأو ١

 ْ | نابسلا لسع ةذيبلا ياك | حاونأ ضع وه « (فادرالا)و

 .ىناءملان مريت رغب نأ ل _ةحاعهمالكءانثأ ملكشملا 3 ا,نأوه «(عاسنالا)«

 ةنالثياهريسفت نكم أد ةفرئولاو عفل او ىلا هلو ةب هلاولثمواهنم لكل هحال_هل

 تاس ايربك لوهودرفلاو جو زلا !سهوب لاق لالا هامعللالاوق أ تاعج ىنعم نب رششعو
 كيزنما لاقفاثلا قىرشع د ع ربداسقملا نهدي طيبضا امو ه«-هفن مظعل

 قامحناو



*)1١ (+ 

 غلملا هافيئا رافت ف كذا جه هد ..تلوكول_:اظفلنا

 اهعامم دنع لاقي ىذلا اهناكمىف عملا هن رقوأ تبل ةئفاق لعحوش (نكمتلا)

 نسارمشلا ملم دج[ دل هئئاتمو مالكم نايس 0 الابدسااوهواس4 هنا
 ناىهن كلا لج الرئانلاوأرعاشل!اهكداس  ىتلا قد رطلاو ةقاقلا ىفاوق اا عام»
 اللا اعل اراضح ا ىفذ أم تاناهتاهلع ص نأدب رنىتاا ظافلالا الوأرمض دكا
 هض»بهمالك هيشأو نكمل هل 50 0 اراعلارا» .ة*اواهأ. 6

 او يتلا هت دمق نم + ماعلا اقرلا نب ىلع لوك ن دامو «ةمورنناكو اضع

 / ةلازغةفصف ١ هي اهداتءانامهونرايدلا فرع

 اهدادمةاودلا نمباصأ مق 5 هؤور ةربإ ناك ٌنْذأ جرت

 كلذ ىلع هدو“ ايمهراءشأ ترهمشان هراءشأرثك أو

 ركحذ نء:رانعوه مذلا صرعمىفحدملالاقب و (مذلا ه.شءامعحدملادبك
 تائب ةلاردت_الادب رب هنأ مهوب ثبح ى رخأ حدمةفصااهتمءانشتسالا مث حدمة ف

 لص اوفو امالسامال سالم ءوالااع# أثالو اوغلاومف نوع مم الىلاعت هلوقك مزة ١

 قاسذلا ةغبانلا لوةرهثلانمو شد رق نءىفأد مب نرعلا صف انأ لسؤ ه ءاع هللا

 بئاكدلا عارسق نم لوأذ نع ان مهوب سن ارب عمو بدعالو ظ

 ىدعح ا هغرانلال 9

 ايداعالا وسام هيف ناىلع مب هةيدصرسسامفمش تش 22
 اهقانلاملا نم ىف ق* ..القداو> # هناريغ هقالوخأ تلك ىتو أ

 انيضقو ىلاعت هلوقك هنو هعضو مثل وأ أدرغمم مكب :ناوه *( (حاضيالا)

 هئماذا اعوله قات ناسنالان اهلوو نيهبصمحوامقم الث راد نأرالا كلذ 1

 سوالوقكر هلا نمواعوب مري هسماذاو عوز :

 اهعمدقو ىأردق ناك نافلا كين ظن ىذلاىم لالا ئ

 بدلظلا نأ ىو

 نذكجت هب ىونألا نأر 5 دب ن* ىد نع لد لا مالطا كو

 تدل لالدلاوؤ هنف كرازو « ميلا ئرستءادعالا ىذأ كافو
 هلاوهو .روذلاامه نيهلاب نولوة,نيذل ذقدانزلا به ذم ماماوهو ىامىلاةسسندب ا

 را هاردو ةعلايأاو ر 1



 «( ئال#

 دمرلاهياصا نوفزتءملانءالوقكو هاو زغنم هلوفةرث را ىلع ع.لا نم

 بصولا الان ىلتةلاةرثكن م هت اقف هنيع تكتشاولاق ٠١

 بعدهاش لصنلاىف مدلاو + 0

 مهضعب لوقكو
 ا.منأتبو اهبالس هأف اكمل فىندنؤت ىنثتأ

 اهم ىفارتنيبعب يكمتأ « ةم”>افوق ىفولوقث

 اهميدأتي عومدلا ترغأ « مربغتخ فاذا ت [ةو

 د.]ولانب نسم لو ةك ثااثلاو

 قرغلان«ىفاسنا كراذ> ى مص « هنءاسااةيف تاسح اهسشاواب

 اةجرتو وزقلا برطخما لوقك ع عساارلاو هلاعو هد 5 اولا ةءاساع نيش

 ران
 قطشنمد_ةءاهماد ثيأراسا 404 مدد ءازو | ةدق ع نكت لول

 اا هناقتد منعم هءيثوأ هيزعلا ف أ :متدماارد صيف طفل قأ,نأوه (فطعتلا)

 بيطلا نأ ل وفك

 مدمريغ سلاناتب د ردكمريغ فرعلا ىلا قاسف :

 ربك ل: ااهلأسدةودش :رال يمكالا دشن[ امو

 ميخو هعئرمل-ظلاناف ملظر د> | ىلع لهتثالو

 مول غل ناو نيد ىلع #« اظ.غ تمام ناو شعت الو

 ميركل اهرفشإ تنذلان اف #* بئذدنع كلاخأ عط#:الو

 1 ملسامندلا ىف ريصلاناف «ريصاورهدلا تن رعزدالو

 ١ و هحوتلاضعو هفعاطملا ضعبو ق ق .لعتلا ضءعدهاعمو (عابتتسالا)

 اوقك هنمرخآ اعوندون آىنوهريغوأ ح دال نماعون هلو أقمالكلان مدن نا نعةرامع

 بيطلا ىنأ
 دلاخْك نأ. انندلا تقنحل ه هت ,وح مايرامألاو متم

 1 2ناأب هد لام ن نوك ورح آو ةمهلاوتاعو ةعاصش دياب دم نعذت مالكلا لو أف

 )ع ماعلا خرفلا ليصةوداسغلاةلازاو ضرالا حالصالوهامنا انظ ”وأاناو لع س د

 مدلا ىف ىف اه نبال رةكروودياذفإ َْن :وثنوما .ثدلالهأ نا



»)١ 6 1[#* 
 قاهنىد#«لوقكو '

 ءامركلاوءامؤالا ىوتسا ىتح « هليضفت ىلع «عاحا ساسنلل
 ءادهشلاو ءاعدخلاو ءاير_ةعلاو ءادويلاوءاصفلاو نكمالاو
 ءاز الاومزسحلاوهديدسعو « هدودجو دوج ىرمس ساسلا ق

 ءاسمالاو حامصالا هعاطأو #« هرصنب ءامدلا ةكئالم تزن
 ءامأدلاو ءامأدلاف وزغلاو « هذعهورادملا كلفلاوكلفلاو
 ءاربسغلاو هاريضاو ساسنلاو 5 أهفب رمت ىف مايالاورهدلاو

 ىلاعت داوقكفؤضول فانضوأ درس أمه دحأ ن ون ىلءوه «(قثلا نس»ا)

 ددع ف طعىناءلاو تان الان ماههشأ مودي الا ممحرلا ن جرلاوهالا هلال ىذل اهللاو
 رعشلان 5 هى هلا ءام بابا ضرأ لق ىلاصتوقك اهانعم ةعالتملا ظافلالا نم

 ى.لدنالا لاه نبال

 ٠ مال“ الا ثلمو كنف نال ال ١تقدوش. .ذ ماهؤالا تااحدو

 ءاوالا كل تق ساو رادق ال اكل تداقناو راضمالا كل تدق

 ىللعوهو ةيا ار غارق ةيثاعدا ذل هن يد ة فص ل .لعت نعةرايعوه *( ل اعد ةلانس-)

 ةلءافرهظ ال نااماةّتبا هلاوامتوم' دب ةتباثريغؤأ ة داثاما ةفصلا نال عاونأ ةعد

 لوالاف هذ كمبرب_غوأ توبا ةن 5م نوكت :نأاماذتباثل اري-غور اظن نااماو ةداعل

 .بدطلا نأ لو

 ءامضدرلا أهملم صق هبت »* اغاو تالا كلت هان تدم

 كد نماهماق حار هلءلعت ىعّداو ةداعلا ىف هلع هلر عظرال تءائر هاا نادهملا لاهر

 لوقكوءاض-رلاوهواهقرعبصناو تقرع هي هنفروطعلاز هاه هعو هول

 ىركسعلا لاله

 هناسلءافق نمولسفاندح « هراذعك هزا عسفتملا معز
 ىناثلاوءارثفالا هتلعن ا ىعداو هلع هلر جاقت ال تبان هقلوش ىلا مسفتملا ن مةقروججو

 بيطلا أل

 تائذلاو تام ٌقالع اقف 1 نك.-!و هيداعأ لق هيام ٠

 هذاقثا ىهو ثالت :ريسغدإء هل عدافو زر رض ةلازاولوةقملا وادع هتلعو تدان 5

 هيدامعاامل و<> نم شج ايه و رخدب و ةرد:ءتائذلا هتحرام فالمخا نم هش
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 ردجو ضيبددج لاما نمو ىلاعث هلوةكن اول اًةٌدعرك دنع ةرا.دوش (عبدتلا) |

 ظ : ريطو نيني س> لوةكر عُشلا نهو دوساس:: ارغوا من اولأ فل ع

 اهدوقع اهتنيزام رثكحاب + اهدوقعت ناز طاسوالاةرمصتع
 اهدودحن ضم وا,مصاوندوسو اهفك أرسعو أرمق ارث رق سب

 سو.- نا لوقو ٠ 5
 لازنوأ للان مون مسهقلاف 5 نبقي نعم سفاح ل عدرن نا

 لاصتلارسفاك الارضخ عقذ * ااراثمدو سووجولا ضب قلت

 رفصالا بو اروزاو رضخالا شيعلاريد غاده ىربر-4|لوةك رثنلا نمو "

 توملا اذيخ قرزالاودعلاى قرح دوسالا ىدوفض باو ضبالا ىوبدوسا "
 ظ نم رجالا ديرولاءدىف رضخالاديدح اندر وأف ةعقو رك ذفرخأ الو هلا

 رغصالا ؛نم قرزالا هللا دع ! َ 3
 ماهيا همفاسعهمالك لوأ ىف ماك لا فأي نا نع ةرايعوه (نيستلالأةءو ريسفتلا) ١

 لوةكح ه:مضرغلان بو هفشكي اعد. قعبف هنمدوهقملاةق ردع موفلالقة_سالو '

 مصعب
 لامجأوراسخأو نيود * .مهفاوءتحاواواضو اوداحو اولاص

 ماقيم_عحدموهو امووهف« مالكا نم ضرسغلا نك«ملاومتحاو هلوق ىلع فقوول
 ظ ىو راانبالوةكو مال>الاة-احرو هوجولاةحام«و ءاضسلاو ةءاصشلا

 : موف نوجداذا تاثداسلاف « ميفويسو ىهودووك ٌؤازآ .
 موجرتابرخالاو جدلااولت حباصمو ىد هلال اعماونم

 اان رسسذ مث موهخلا همكن اهناب هندمفامو هفمهدو قم نكمل نوجد هوَ ىلع فقو ولف

 ئ بهو نيد لوقو ميسقملا لمس ىلع صن اص“ |ن همودفال

 رهتلاو قاصماوأ و ىصخلا سعش «. اهتعبمج انيندلا قرشت ةنالث
 ركذلاةماصعدلاو ثءللاوث.غلا + ةئانإ كحق ا.ءانأ ىع

 تنرئقاناف ق-سن ىلعتادرفمرك ذنءةرا.ءوه (ديدعتلالاغيودادعالا هقامس) 1

 فوذملا نمئذب كدنوايناو ىلاعت هلوقكممأ ناك ةلباقهوأ جاو دزاكرش آن سهم ظ
 آل حوحو

 بيطلافألوةكرعشلا نمو نيرباصلارمثب وتارغلاو سفنالاو لاومالا نه :صقنو ١

 يفرم ديلا هربا خا «٠ .....قلاوساطرقلاوعراوفيسلاو
 ددعجو
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 ررسلا|اهدقاعم ناكءارنانز « ا هدوةعنددشرنانز تو :

 1 , هلوق ىف ىاهتلاهذخاف
 رفطلاكث ءالاالول ثيالابلذو « ملبق هتاهسعاىف ضقءملهالل
 رغثلا ف حامدالاتطأوأ مالا ىف * .هلصنأ ضب تاصوالإ رصام
 رسلان اكعالا تفح كب نط #4“ هيفحانعط ىدعلا ف ترداغو

 ريرجللاقو
 اياضغ مهلك س الا تدسح » ٍ مي-ةونبكءلع تيضغاذا إ

 هلوقي ساوفوأ هعدتو ش

 دحاوىفملاعلاعمس نأ م« ركنت سك هللا ىل-ءسدا ئ

 ظ ىرتعيلا لاقو
 ءاضضيبلا ديلا كلتانشبام # تدوسف كيدب ادنب ىنتلدجخأ

 ءاففحوهو حارريوابع م ' ةعيطق ىهو سانلا ىف تدغة لص 0
 هلوقب ءالعلاوأ هعمتق ظ

 رصلاىف طارفاللر هع بذعلاو در ز ناسحالا نم مسرصتخاول

 كلذ نماريثك اًمرشدح راعشالاأ رقي نمو
 عسب رفتب رعش هجو ىلع مت رمأ قاعتل كك نأ امهدحأ ناعون وه «(عيرغتلا)«

 *  ىرعلالوقك ىناثلا ىلع لؤالا

 2 بلكلانمىشن مؤامداك « ةيفاشلوجناماقساكمالحأ ٠
 باك لابو نج هلا هله ىناناس ذا ضءاذاف نونلاك ةلاح هر رتعت باكل نا لق 1

 هنا ءايدالا ضد كلذ هاو فر ريش مد نم برش نأ هءاودق حرسف باين ماءاك ظ

 قاويدصأ اذامهناو ددوسلاو فرششلانم-ه-دم تدبلا ىنعمن |لاقو تدملاىفدارملا ١
 ميم راث وهلا ىت- ىلتقلا ىلع رلقلاةرارحو دق او غلا نم ءافشافاك راثلاذأ

 قوه عد رفتلا عون نمىفاثلاو عاضوالا لدقب راثلاؤخأ قددعتال يرعلاتناكذا

 ريثك لوةك رخآ ئث ىلع تافدد فوصومئثةدانز
 لطهل.ماهملعراحءارضخ « ةيشعمنز<اضايرنمةضورام 20

 لبتكحمتنلا ممبرزؤم «قرش بكوك اهنمسءثلاكحاضد
 لصالااند ذاب: من سحأبالو « ةستار ريثث اهتم بيطأ, امون



 ل نيل

 ظ رتل فشلا افا ىن لع تاو وايرعشلا فزع اولا هلرقكركحذلاب

 قمهماماواهدرعت ثناكترعلا نم ة-هأن أوه كلذاسا تحوأ ىذلارع“ الاورك ذاب
 ظ ارناكزيتنكم لهأ لوق ىفدار 1 اوهو ل و هدر كح ىأ نادل لاب ناك ل ركل

ايع ةقراغم فهن لبو هيلع هللا ىلص ىذ :الاسدشت ةشدك ىأ نيارمأرمأ نو راسا
 | ةد

 ءاسنلا لوقت .ك:هلادهاوش نمو 4م *ال هد ادجأ ضن ىلا هو مسن لمقو مان صالا

 سعب ورغ غ زك-اهركذأو « ارك سهلا عولط فرك ذي

 || ىلالو نافيضلاونيك اسملا قلتو ماغلطلا ماغلتا ثقو انهنوكب |نم_ةقولا تصدت
 هلوق تن ءكنتلا نم ماس

 - بزعلاونيتلا ضن لبق مهدولج « توضن ىرشاا داماك افلأ نوعست
 ظ ضرغءا ى-ر < ذل تنعلاو نمت م|صاصتخاةتكن هن :مفرعد ريغ لَو ةدامصق ند

 0 افلاق , دلي ىف نا هبارمث سام قوهو مدتعملا غاب هنا كل ذو ريسلا فر هدم نم هبلع

 | دخع 3 هتعمل ل اقف ها_مكتعم|و حرصت ه 2 .«ثاهةريسأ مو ىلا ند عا هكايقنيا هيرو#

 ةريسالاذاقثاودأم اا تف دعبالاهيريشبال نأ فلحو سأ ا ل١ ىلع م م اررعأو كلممل كم |

 ْ نومفملا ناكوب رو مهم لكم :لفصرفو رغا حلا ربغ تقول اذه ن نومها لاقف

 ' ةناعس هللاردقف ادبأ مهفت مل بنعلاونمتلا هذ: ناوأ ليقدلملا مثفت ملاذااضدأ نولوة»

 ا تيلاةديصق هدشنأو ماقوأ ماقف ةريسالال ةئتس اووف لاا مؤمنا و
 اؤأو

 ىءالاودجلا نيب دحلاهدح ف د بتكللال نءءابناقدصأ ف.دلا

 0 ار تال نونو 5-3 قافئاصلاذودملالزغاغسلا نش

 مان ىنأر عش دادح نم ىشو

 هذ أف هريغدر هقيسس ىنعمملار ءاشاادصقت :نأ نعةزامءوه *( عابت الا نسحا) ع

 ظ كلذإو هي. تهت "اكو هةدهسإ ىتءابلع ناك ةااورودلان م م نسحأ ةروص ىف ه>رذعأ

 ظ قام لشكل وتس دقف قرتساو قرش نم لقد
 يللا كنتافلا تاميظلاب زافو * هتعاعرقظ, ملسانلا قار نم

 لوقي ث يح خلابورمصتخافرساخنا لسد ل هذ

 روس اةذللاب زافو »+ اتا سانلا تار نم
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 ءانس هيف سل هجوالا هراهن س ع هولا اه قام

 رمتلاب همدشتلا ىف ىفلاسملا محرلا دمع لضافلا ىذاقلا لوقكو
 ردبلاة عد هوجوارمفرتأف 0 ةل.ةصءاسمملاةآرمو ىأارث ْ

 رخآن ا ارغاهيف ىتسملا غلا ىنإل /

 ادوهسسمدي قرط ىأراسل جدااردب ىف لاقد- ةامتأرأ
 دوق كيب بباقي #2 رهاس يسم ىابقفر مالا ْ

 ةغل اذلالاقأرمق هترمصاو ةعل اقو

 بئاصعب ىدتمريط ب اصع « مهقوذ قا- شحناباو زغاماذا ئ

 هلوقرد اول! دنع ١

 ل ّرم لك ىف هذعبش ٌن-هف 0 اهب نقثو تاداع ريطل ادوعد 3 9 '

 برغأت ىنتما لاق ىت- ضءل نمأهضعل سد رق تاراءع كلذ فءارعشلا رثكا

 عقد ” مهماماه ىلعداكست ىّتح 3 مهلك لوط مويفريطلا عمط»

 ىألوق د > ىلع دل. اةتمزومأب قون نأ اههد> | نيءنعم ىلغوه « (زيرطتلا) ِ

 ماك
 مانأابن'اكبف ىوئلاركحذ « اهبط ىءيداكل تضو ماوعأ
 ماوعأ اناا 1 اسود 5 ترةءأر_هف مايأ تري #نامث

 كيش مهن "موا كف اهله أو نون تلا :تضقنام

 ىو رانءالوةدح لمراد وة سيد نعرص رافال الاو

 باحعىف باعفباحمي « ىدنع ناقاخ نب مرومأ
 بالصيف بالص ىقبالص م« هوجو سؤرىقنورق

 ىرصنلا ككسنل نبالو 9

 مدتلا فك قس اكل مه ليلا هيل ارااو ىحاصالوقأ ١

 موسجاقوذ هيف #* كاوبا:ع جدلا سحد سو

 موس موس ىف مود ىئاذنلا عمسؤكملاو كعومم

 وهلبهتاذإ صاصتنالا قت الر كدلانا شيش ملكستملا صاغ نأود تت كيسا
 اذ_-هص» للاق.ف هعاسممدنع تلظد .كاذلرديدرف رق 'ارمأ ىلعل ددز دوك! ءاوسو ريغ

 ىف 1



 1 يلا :

 ؛ءَتلاثلا تدئرتلا نس ضع ىلءاه طعن فاطعو ه صغلا صق ىلا« هنافىقسنلا

 ] ْ | هنافزاصالاربثء عدارلا اهريغاهعم حلصاال ةلغل لك نال ىنءملاعم اظذالا الكا

 ظ نمصنو ىفشأودعسأو قا أوكل هأو ىع مو ثعنو ىدانو ريخأو سمو ا,مفرعأ ىلاعث اهلي

 ااهرخآ ىلع لدن ذي الال وأ نال مهستلا يثد سماخا مالفالا تفلح .رسشولامءاننالا

 ا جرام لهم ةاظفل لك نسما تافص ةفو صواب دف ا رطل راف داس !|

 بيكر ثلاةداقعو ةعاشلا نع هد 2 رفاخ هلا نع ةهلس ةحاصقلا قنورارماع فور |

 | لكشالو مالكا ىنءمم جو ىف فقود هال عماسلا نال نايبلا نسح رشع عداسلا

 ' ئئدولا ىلع تو:ساو ءاسلا ض.غو هلوؤوهو ضارتعالا سيء نماثلا هنمئثهلع

  نءالو ةنيفسلا ىو دو رمالا ىذق نكالو" اما ضاغنء حرص هنافةياكلاريشع عساملا

 ظ اكولساي الار صف ىبأو ا ءاع“ابو اب !ضرأاب لاقي حرمت لاك ادهن لء ةولاق

 انا راهذ ردك فق ادال | ىأتتال ماظعلار ومالا كلن نا ةراقك الع ءدس الذ نمد او لك ىق

 ءام“ابو ضرأ ان لثة هتمظع تاجهريغن وكب نأىلا مولا ب اهذإ ل امال بلاغنال
 | نورثعلا هراسعغ لثااره الا كلذ لغم ىخذاالو 00 اخن وكج, نأالو

 | نافوطلا ناو الظل رلا بي ذك:ىف مهكل بم كتل اسل ضر_ءىلاعتت هناف ضد رعتلا
 ظ ةلصاغلا نالنيك- علان ورمئعلاو ىداسا مهماطلالا تناك ام ل :اذار وصلاكلتو

 .ماهالانو سئعلاوىفاثلا ا رعاه اكمىق هزةمطماها ع ىق ةرقتسم

 عادبالا نورمثعلاو ثلاغلا ةسالسلا فى راح ءانإاك ةموهم اهتامدتدم ,الانال

 " ةراعت سالا ناالممرخأ ت اعبرغت ةعركلا دي الاهذهىفو عون :1 هدهاشوهىذلا

 ريصبلا دقانلا ةفرعم ءارقتسالاو رظنلاةوقب طينتسام كلذ ل امأو نيعضوم ىفاهنم
 | ىلع نودن املا < جا ىنامركلا تئاقلا ىو 8 الاهده دل ترو

 ٠ .برعلا مالك ع٠ اوت نأ دهام الامه لثع نأ الا ٠ نءرمصاقمثداا قوط نأ

 (لاح رب وصد قاومت "يمال نيسج+و |يلظافلا ةمامش ىفاهلثماو دع لذ مههلاو

 هيلعهللا ةجرموصعمنبا اول ٠ ند مث لالجتاربغ نم زاحالا عم

 ىنعممىلا ماك:ملادصقي نأوهو ةمهمانيغلاءبار ءالاهب عم ةمادق ناكو ( رداوذلا)

 ْ هلك هبا ردي وجع .2:هر وصى هزربسف لامتسالاةرثكو ةرهشلا ثا ادو

 * سمئلارهدشتلا ف جنت | بيلارف يارب كعلم أ ناكل

 قانإ
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 لطخالالوقكو نيتدملانيبامثواهترظنأقف

 رهدلا لءفاعراعالرهدلاك-] هلعفو نينمؤملا اارممأ تاو ظ

 ةذباسن !ا!لوقن 0 اد.لوت إ

 راغن مانت نأ : ىلع لهو يي ه2 ةيشدخ ناسي بونب ىاريعو !

 م لوةكحو ا

 ميمذرومالالك فرطالك + دصتقاورمالانمءئثىفل تالف
 رخل وذ نهادءلون ظ

 قا اهدا »د ىأت قاذفلانا 5 هيلا تنأ اهف صقل, كلغ

 ىاطقلالوق نمادمأوت آ

 لازال مهتسملا عم ن وكب دقو 5 هة> اح ضعن ىنأ: لاك رديدو ١

 ذاكوأ أطخأ لعتسا نمو داكوأ باصأ ىنأت نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقادةعوهو.
 ذل_4اوأ رثنلا نملصفلاوأر عشلا نم ثدملانوك,نأوهةدحوملا»اءلام (عادالا)
 لممااكلان ءعونلا اذهىفدحو لو عددبلاند بو رض دع ىل_ءالشمودمفملا

 توةباورعألا ىذةوءأملاض ٠ ءو ىجأق | اممانو كلءام جلب ا!ضرأ الق 5و ىلاعت هلوق

 عددملا نماعون نيرعشعو نال“ ىلع تاهتشا هاف نءملاظلاموقالا دعب لب ةو ىدولا ىلع
 اموفةراعتسالا ىفاغلا ىلقاو أ |سب ةماث لاهم .سانملا لوألا هظفلورنء عم س ىب هو

 رطمأت ةق.قحلان اف ءاهءا هلوق ىف زاسملاعد ارلا ءامملاو ضرالا نب قامطلا تلاُملا
 ضف العام نالترعت كى ناعمنعهيرععهناف ءاملاض. غو قةراشالا س ءاإ ءايملا ظ

 ىلع لصاسمل ضخ فءاملانو نم نأ مم يروا نصرا عارم ط٠ عاقب ,- ظ

 نءربع هناف ىدوا ىلع تو:-ءاو هلود قفادرالا نسدأس لا ءاملا. نمضرالاهحو 1

 ىو هلوق ىف لعل عم بالا ىنءملا ظفل ن ماسد رق و ظفاد ناك || ىناهرارقتسا

 نماثلا عوضولان علما اظؤلد نن> انلاةاكو نكلاسا لاله نءريع هناف رمالا

 ءانلا مانت عونا هاف قتلا ةض مدانلا ءاوتسالا هله ءاملاض.: غناف لءلعُت |

 ءاملا ض.غو ٌصرالا نم عدان]اءاسماو ءامعلا ءام سايتحاالا سدلذا هصقنةل 1

 هاعدل اذا نملاظأا موقلل ادد ل.ةو هلودىف سارت-الارشاعلا اسهرهظ ىلع ىذلا

 ريغ لامع رهموجل كالملا نأ مهو تي فيعض نماسازتحا كالهلاوةدقس# مهنأب رعشا
 نسسثءىفاثلا اهانعم ىلع ديزتالتر الا اظذانالةاواسا اسم ءىدا4] قدتس#
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 طاع بطب ةرخ”الادب يرنوهو هنفودأ سيب ثي . ملاكا لعج هنو كلا مه دح أ دارأ
 زرع ريم لوةكهدارم ىةداسع

 رئاصقلا كاذب إس.«:لوىملا »* ةريصق لكتدمح ىت ءاتنأو

 رئاملاءاسلارمث اظل راصق . ب درأ و لاسم اتاريمق تدنع
 ظ قاخما عج اريصفلا بوكس ة مطر رثك عج رئاصلا

 . رعاشلا نس نأ ىطفللاف ىو همر الاو قتفلامه دج نيدو لك (دءلوتلا)
 || هلانمتسا ناك نافون [ىنعم فهعضد و هبلت_سفىنعمىفهريغ مالكن ماظفارثانلاوأ
 نمهدعالا او نسما لود .ةملا ىف مطتنا ولأ هندي ةهعضو ىذلا عضوم ا ناكودوحأءانا

 ماقىأل اوقك لذ رسل او دود رم

 بح | هتراجت ىق ودءءوحورب #* لزيمرظاونلاد.ةرظنمال

 سرفلا ةفص ف سدقلاْئرمإ لوق نم ةئلتسهدمقلاةلك
 لكمهدي اوالادءدد روك اهتاكوفف ريطلاو ىد:ءادق و

 تاط ثمر ةءربسلا ديد سرفل اهنا 2 شحولا ىهو:دبآ مجدياوالا

 ددقلا ظفل لعتساهزاىرت تنأف هللا ةلزنعوهف ةكرحمان 0 صو سلع

 1 ناو. .2|عم

 كد نزوح أ. .ةهريسغل ىنعمرت انلاوأ رءاشلادح نأوه ىوذءملاو هعطومريغ هةناك-_و

 ملعتلا هلع دك ىذلادقنلاو 4 .ذَملا نمهيف املاعي دي دعبف وهنعو ةرايعلا نس وهم ق

 2. بيطلاىألوقك ٠ تدالا ىلع ةلالدلاو

 ىىرغ, عصلا ضايب و ىنثنأو . يل عفشي لاللاداوسو مهروزأ
 زتعملا نب هلل | دمع لوق نهادءاوت

 داوق لدللاو ةماغسعثلاف « .هلصاوت نملطالاق اال
 ١" مذاح ضدرةوه ءارغالاو سءثلالءف سدلو بئاغلا نعم الاكسلا لقن ىه ةميغلاف
 /  عمقناءالاة ص ىضتقتىتلا ةءافشلا ل امعتسإو عصا ا ضاب هفوة ورضاح ىلع
 اضرأ بطلا ىنأ ل وقكو:داءقلا لامتسا نم نسحأ ظفالا فرش

 لسنا امتار دنإل هتثيأعو 95 هفيسدمغلا قرافاماذا مامه

 ماس ىنأل وة نم |دءأو آول

 ' عطاوقلافويسلاوءاوسّنهف « اندي أعط اوقلا ض.بلاب نودع
 راظناف ظ



 ع(

 ارذاكوأ انمْوم نوك,ناواخضال ةللوقنالخز نع نتوردع هللا رفادع نمؤلا لاق
 اووتاونمآ ندا اب لوق. ىلاعتو هنادع-هثلا نانانمؤم ناكن اف !ةسافوأ اقف انموأ
 مفر فر هع , اوهتلب نا اورفكن يذلل لق وقر ىلاعت هنافارثاكن اكن او احوصن بون هللا ىلا

 راتلا_ زازا ةردلاقف نقف انملا نا لوق :ىلا» هنافاقف مناك ناو نانادقافا

 نوةسافلامه كلو الوق, ىلا هنأو اةسافن اك ناو اودان نذلاالا اريصن مادحت ناو

 لاقف ىردص وليت ءىتلاقاذهكل نأ ن ملجر ال نسحمالاقف ١ ردات نيذلا الا
 هر دعو ةرمأب م ماذا ورغامو ورع نسل لاق ةد.معنوردع لاقؤ ىةدصالاء

 مومفو كل !ذ٠ ءنبم اه ىلعقا ارءأ|نمدقو مق هنآ ىو هنماقرم ايدغتاذاو

 ' مكشلا تباذاف ىلوالااما' ثالث نو:سانتياصا نيزمؤااريمأاب اقف دساىنبنءلجر
 لاومأ لوف مديأىو مظعلا تضاهف ءئلاتلاامأو م هلل ات ظرف ةنناس اثاامأو ش

 كلك ناكناو اهانام هوءنعالقم_41ت:5 ناو هللاد ادع اهو“ .ةهلل تناكن اف

 هل لاقت ارذ_ءةدحاو قانا رتام ماشهلاةف نيو دص#لاىرخ هللا نا اوقدصتف

 ىنالو ةمأع نود ةصاخ ىف ة> اح ىلام لاق كفن ة>اه ىقلقف ةءاعلاة - اح ىق تاقدق

 ش قرح اىمو ىف مات
 راقكللا عما وأن دب واتمم 5 اهدوقو ناكوا .- 4 ىلص ْ

 منهالان قردوعأو

 رتسأوابراهوأل.:3 نم « ليذهفاة:رشاءابرثا 1

 هلوانتن لوو راشاهنلاريشي هناكى كلا: رك عم ةرامعلا قزاصا ن ءةرامعوه (ةراشالا)

 همم جرخا هلو دو نيغالا داو سفنالا ه٠ همس ”اما,مو هذ | ةغص ىف ىل اع هل هلوةكورامعلا /

 سدقلا ئرمالو رهؤت اععدصافهلوةواهاعرمواه*ام

 تدغتم هس لءقمىف لقف ب كمون : ذي ذل موا أل ظف

 ةريثك ءايشأ اهدي راةزتجو تارايعهذ وف

 لع اوفو بو! فاصوارك ةوهىثافتتلانددلا فرش ه-رؤؤسم لاق (بينرتلا) ظ

 نا م وانيلسملوقك ا ىيب املا بيثبنلا لع ةترع ٠

 نسهر اقنلا فق ىلءسرضق ىلع 5 رق ىلع لءااهءرف قءافيه.. 1

 هنأ عماسلامهو.] نيينعم نيب كرتشم طفلي ىفا نأو هو كارتشالا لاقي ص اشاا)
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 جقم ءارعشلاغاب و تغلب أم اوغاب امو لسجل نوالواغتم ساسنلا لا ريدقت ىلع هناف |)

 كح دماوغلب امو داودالا |

 نذ ىلاعت هلوقك انزاحمهت مصيف هعوقواوريسغ طفل ئثلار ك ذىه م (ةاكاشملا) |

 ,إ دقو اهلممةعسةشدس ءازحو هلوقو ماء ىدت امر هااو تمانع ىدتأ

 لوقك هيربد_ةت ةاك املا ىنءمتف مالك لا فدوجو ءريسغاظو دم لك ادملانوك
 ال...و سرغب ريما ىار اظادقوءار ءشلا ضءعن :

 : لوالان أفهركتتتنك نأ «. دس اول مودتال ةيالولا نا 2 ٠ ؛|
 . لزءنالا مناف تازءاذاف «+اسثا ارغل يملا لعفلا نم مسرغاق

 الءف سرغأف الدف سرغت تثألاق هناك ْ

 مأر_ةباك هلال هرخآن مأر قي ظفل نع ةرايعوه .(ساكعتالاب لب .هقسسالام) 5
 نمو كنكمأ كنك سانلاملاكن مو ربكف كبر كلذ ىف لكىلاعث هلوفك هرختال |
 كياكالفرس داعلا لاقف لضاقلا ىضاقلارباس ناك ف تاكا داس#لا نأر داونلا |
 ىناحرال ا ىذا ةالو دالاالع ماد هلوقي ةبسدي ىذاقلا هناحأف سرفلا |

 مياسه :طانو هيحاضصا] + لتع ةرها ءرملاب>أ
 مودن هندو- لكل هو 5 ]وه لكلا مودن هدوم

 كفاك هق سلا س اسنوكم نأ هنسح طرعشو

 321 ةمضن و رثسك أوأن يح تأذ ةعقر كدي نأ اههدحأ ننءو ىلعوه ( (ميسقتلا)

 لوقةلوالا ند ةنكجمملا ماسسقالا عج وتس ,نأ ىفاسلاو هنقيلب الكل

 سانا
 دولاو ىحناربع نالذالاالا « .هندارب ميدض ىلع يقباف
 001 مث اذو 5 ه.هرب طوب رع ىلا اذه

 ' قرلاةءمرلوقو

 3 ممتاحنءاز .هغالاو أو مي سدي زب 5 ىدنلا ىف نديزيلا نيدامناتشل .

 0 0 ملايسرغ لاوعالل دزثالاىتف « ىتسفلاو لاما اس ملسدي رب
 > مهاردلا عج ىديقلاقفلامدو 5 هلام فالتاىدزالا ىتفلام ه5

 .انارك ذمه ورب وأ روك ذلا*اشن نا بوس واثانا*اشت ن نا توبات هإرق فاثلا 5
 ّْ ةيو لمعت ال لوةيناك ىرمهيلانسحلا نأ كو |عقع ءاسشدن نم ليسو أل اناو
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 ناك ارض هيف دو نذنةيرقلا ىلا كرت هيف جرحا عفدل نكلو كلذ مرد مه هنا

 أ ىذالان ع ىلا مومن هنعامهم

 ضرغىث ىنعم لعلا مسالا نه ىةش' نأوه ىركسعلا لالهو أ هتنثمللاق (قاقتشالا)

 ىوفلاهب وطقن*أ عه قدي ردنال او هتاثمأ نو مذوأح دم

 هيلاىدخ وغلا اذه ناكام ّ# هن وفعلا وهلا وأول
 هل ءاخارم قاس .لارن_صو « هيصصمأمصتب هللاه_ةرحأ

 سوسلاو هم هل ىف ٌرطلاةيعادم ى» وس .رطال هيج اح نذأتسادقو دايعنباب>اصالو

 غب رظرداون هلو لزةانابوهثمناكو زيعلا ابا بقلملاى هامعلا دهم لدئدو هتطنتحق

 اذ_هينعماملاقف لص لك هل لاقف هعسا نءاد#لأسف موةاكى م“: لجر ىلدع

 ىهل | نقاد هل قب دص ىلا ةركس نب |بةكو موداك ىنءمهانءمىل اسقف مالا

 7 ءاقدصأآلاب ند هم #4 نامزهندافأاةيد صاب . ١

 سلندر لاما نأزيغ « دعب ل ص نيب ,وىدث نمد

 لف كن او ر كحد فنا + انم فلاتلا داسعأب امنا

 هدددكلاسد

 حدقةدوا |ضدع هنمباش_ ب لخئانون ناودخالا لو: له

 ملم كنبيواسنندب ادسغوأ 5 هندست ال_ةر كج نأنت ُ

 ىورلانئالو نيعونلان ب ةرذانملاعفرال ملا لضفت باوك اذهىف
 دءص» و ىلاءملا ىف قرن ف .؟ىأر 8 اد_عاص ,اعمنيد هانأ نأ كَ

 هلوقك نهج نم هءفنونئوث تا. ثاوه (باعصالاو بلسللا ظ
 اوقلدش امواو قلن مناك ف 5 ة-مركلاوةلخامواوةلح |

 اوةزرامواوةز رمهئاكدف 4 دي حا“ اوقز رامو اودزر ١

 نطفهراوج اذ مهو « مهزاح بعل نوطفيال 1
 ءاخلا لوف هنمدعمف ند ,ةزحلار رصتلا مزاب 1

 لوطات ان ىذلاوالا د-غانم و. الوان: رار نفسك تغابامو
 لضفأ ك.ذىذلاالا اومتطاناو « ةحدمس انا نودهملاغلبالو
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 ديبللوقكو ىثءاا هلع ضرع هلوقدغب باسل ايتراوت ى- ىلاعث هلوقك ٠ ٠ ||
 ظ اهمالظروغثلاتاروعنجاو « رفاكىف اديّتقلا اذان

 0 تاني شر مابسلا مرا هلوقو اا هأوقو 5

 | ىل هارب ,كىأ لوفر ءّدأا

 31 لغم ءادو ةعضرحداسفو * ضد نغ لكن مأر مو

 تبلااذ_هىلكو ةض.- بقءاهماقم موقبال دئارفلا نهنيغلا مضي ري غهلوقف

 ْ لع .غملاو قالا ىفاصقنو افعض ب جوبام لكنم اريموه ىأ اه دعب دو دعملا ىلع 5

 ظ لغم ىع وذ لالعالاب هد ااغأو لالع!نوداهدأو 37 ١١ تا. .غأ لاقي ل يغأ نم لع اف مس

 "اذا أر الن *هك حدا حس ق ؟ ةءلامم ءاداز َه هؤص هل»دح ل_هاح يفوت اذال 5

 داسفتدا ارملاو ءادع_ضرملااسغاو' ةعضر | ئه نكت لماح ى هو اهنا تعول

 تاناو ءللا نمثانالا هم قوءانستا |نافدمج انيللاتاوذ نمنوحلت ال نأ هعءضرألا

 ًامهدحأ ىذا الق ضراعل. .غااداسقو ىلصأ داسفووف اممظءاتواغأ ناملالاةنوافمم

 رام ةءاو تادلالا هدو>و 4 هأن .ذلا لاكي برعلل دواشتدبلا اذ_هورعخ الان -

 فهدا ٠ نه تربو ثمل ع نم تفصدتق نوكتال ض.م ادب :أ اراانأق 5 :

 تحل الودقل ة.حال_صل |غامتم ىتلاةيدنلا ضرالاكىسهذ رذنلالوءقلاهتروس تو

 دق برغلاتناكو اهد_هداما4نيلل اءاذغلاةوقو افيعض ب رذوهف لءفلانسحو
 ثيدح ىنعمقو مهدالوأء يق .و نوءضرب اوناك ةنالاةدوك لئامقلا ضعب تفرع

 ىفا هارت تنأف دعس ىد ىف تءضرت او سرق نءانأو ب رعلا عصفأ نوك أال ىلام

 ظ ةعاضرا ن.>امهدحأ نام سوهو اومجوبامت ا.ثاي ةحاصفل |ةوق ن نميجتلا

 انك و الابيسلاوالاعا مقتل ءاضعالادادهتسا ه ةدو>و هم .ذملاةوق عادت ال

 . كلنو جئامسومىف اهءلا كا :يبرعلا تناك ىتلاسلاجملالهأم_هنيذلا شرق نم
 ' مالكعلا ف هيلاةراشالا تةيساكرا .تخالا ناكماعطاومو مؤلكلا حازأ تاماسق»

 ظ مو هيلعهللا ىلصلاف هيلعو هد رف ١ ىذظقع اهكح كالذ_ذو ةليغلاامأو ةغللا ىلع

 ْ . هانعفمهرض: الف كلذ نولعفي م .ورلاو سراف تدأر ااا .غلانع ءى-مأنأ تمص

 هنأ '



 ا
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 ىح مم ةعدو عسب رلا بو ص 5 اهد _فمريغ كرايد سف 2

 لوب ثم ىلتلاس ارثدالا اذهتافدقو

 راردمةعدو تهحتاثدح + ةمالس كتعشف تارا اذاو
 هناطلس|رمف بطاس ةيعيدوت ةلاسر مالكا اذهب رغما باك ضءبرا«ةسادق

 لوق ثدح ىتملا ىلع دقن ١

 ظ رادقللا كدارغ ك.ف كارأو « راؤونلا هلكت ثءمح لحرس
 راردم ةسعكد ال ةماغو « ةمالس كتع. .ثف تارا اذاو

 راد كو ماستقلا شراب مينو اهلظإ ريسدقلا ىقذت
 رافكلا اومن كفمد تضقو 5 ارفظمدوعت 3 . هلالاىذقو

 ل قع داك ام امو ةعدو تارا .> لاق هناف قع امانقامال ىلولا هانقام اذ هَ

 رارد_ءأتعنو رفظاانغ قوعث نأ: اهاراأاق رفس ىذ ىلع تدق ةساذاو ةعزعاهع

 | را ارطضالا ىف غأب ,أ ناك

 ىلاعت وف اطعا ديرب اهفأب مالكا ماسة دعب ماكل :1قأ «نآاوه (لاغنالا)

 هلوقف ندةهمازناك امو مم راقت راقى دملاةلالضلا او ران يذلا كءلو ظ

 نيلسر 1 اوءمتا وها هلودؤ همفةدايزو هلق 3 مالكللا ماقاىلا هاند مانا انو

 ءاسالالوقك سانلامالكن مو نودّهممهو ارجأ 5 نءاوعبت

 رانهسأرىف لف ءدهناك 5 هيةادا ع أتلا ارتد ناو

 سدقلائرعا لوقو ه٠ فدي زيا ءأنةدعورو راها وانا 3

 تبق مل ىذلا عزجتا اناحراو 5 انثامحخ لو- شحولا نودع نأ ب

 رهظتتتاماذأف ضايدلاا م قرهظ ملةح تناك اذارق 2 ءلاو ءا لان ومع ىعدالا لاق

 تراصض شدولا نودع نات دءصلا ةرثبك فلوق. وهف دمص موورك ذفرعشا ١
 هلوةو نولا نهتاحدا اوسو ضاسب ه.فزونوهو عما: رو صف مه احر لو ةرمثم
 ريش .زلوةك ه- دشقلا ق» 5 ةداز ارز تق 1

 7 انفلا بح هن تارت * لزنم لك ىف نوغلاةادفن* 3 أ

 يحرس : مال

 عماش أام-جفب ةقث مالكا مزاول نه ئنفذحوه ىنب نب نافع خفلاوأ همم 1

 هرككحذ نود مالك ]6 نه هلبع مزابام ىلع اغلا ري_هكاسربف عجرم لاو 91

 ىف نس - ا
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 ظ امغش م-هقر رم مالك اءنذالا ردصد يح توكسلا ف سسفنالاع مج ةنذابالا سف:

 ىناوريقلا فرش نءالو لكس دعأ ام صن من اددعسو

 نف 0 نةهلاذ_يف » هياربعبج تاخاسح اى ا

 نمالا فئاخلإ ىحرلانذللو. «. ىنغلامدعللو اءلعلا لماذا

 ظ [منسوا
  لوطو صرحا ناتلصهعمسشب و مدآ نب ابدشب ملسو هياء هللا لصهلوقك و ه
 ' نيسملا ىلا نينيدلا جاتلو اند بااطو 0 هلوذو لالا

 ا ىدادغلاىدنكلا

 كلفلاهيى رام ل سءىذانا « ' هتلالض ىف ودك م لا عد

 كال لاًالو هذ رمش ناشي“ ألا "الف مد دنقلا معلا هللا درفت

 ءلرمشلاو ةلرمثلا ناتدعلا تثمف + اكرش هكارشانم قزرالذعأ
 ْ (ليمكحتلا)

 ابك ندم اوفك الاك هدي رب عع هيقعل : مثامات ىتعملاب ملكستملا ىلا نأ اوه

 ظ ٠ ىونغلا

 000 5 بيهمللاجرلانيعىفلحلاعم ب هلهأنب بزل ااماذا ملح

 00 ىرتسأا لوقو
 رهدلااندعاس واداعسل صوب هي ىونلاانفعا,5نأالا شعلا له
 | ريض :ريط صال انومعالو لاو 4 لص اولاهد تعاماس#تا ىلع

 | ١ الاق>اولومانعميفداسف عفدل م اللك-لا ىلعةدايزي ملكتملا أن أوه (سارت>الا)

 | ءاضدب نوك:ددلاف ءوسرمع ن م ءاضيب جر ك.سج كدب ل دأو ىلاعت هلوقك ٠

 ١ م-هوت لعفلا ةبسفف نورعّش : ال مهو هدو دج وناماس متمطال هلوقو قولا هل »د

 | |  ريثك نآرقا !قوهوهيرعش : مل نمنودهد.صق نم نإ ءضصرتعن ىذالا هل ان ن هو دصقلا

 رير<# هناعع نمقدزرغلا لو سارئ>ال ادهاوش نمو

 راس# نوفغالو نو ردخال »* مدا بلك ىنهلالان عل

 هسناوا :ل|همدس موت انولو هّصقر ٠ نعاو زخغدوءميلع ذمخأ ىتمدانعمنو ردن : ال أوقف

 ْ يلا نانسي جدوسول ىنثتساهنالقحنكل نللا نم قسام كلذ ىلع ةذب رقلاو

 ةفرط ل اقو لا. الا نمراجت هلوقو نوفيالو هلوقي سرتحاف .



 يحلم ظ

 راعلا. وامل لد رار غانو 5 ةعذمات سانا لش نلا اساب |

 رادىؤضرالاو هءاس قرهدلاو # لحرف سانلات أرف هتبأز ش

 0 ميال اواسئدلا تلك مرال الو ىررلاقفاكس ل سان اف

 ديشرلا باماذو ى< نبل ضفلا دع هلوو ىفساونوب
 دجاولاب لضفلا ل ماتسلق #« ةردق نمكيام ىلع تنأ

 دحاوىف ملاعلاعم ص نأ « ركتتسسعهللا لعسدل
 : دي زبوهودغبام_ممدب قرغب مث ىنعم فنيش نيد عمد نأوه قب رفتلاو عمجلا ١

 هنمصرغلا سلا :هقد رغتلان أباضأ هفلاس و م-#ا قيس ىضالا قير هءلاىلع

 .رامهملوق هلا _ثمنيرعال ادحأل يك 8

 للاقثلااهاطنر وغلا عم تف ب ىذؤام ىذقلدللا اذاىيسح ّْ

 لالدلاعومد ريسغهءومد * ألان أرتسف دو ىأ
 ىرتهأا لو

 4 اطدالو انمدلا قار نصت # انلدعوماقتلاوانقتلاانلو

 هطقاس ثدحادنعؤاؤلن نمو. * اهماسش |دنعو وأرص واول ند

 ئءمىفهلمصممت الصفمرك ذب وأ همدش الجمرك ذي نأوه ( مسقتلا عم عجا)
 لوالاف بيطلا نأ لوف ْ

 م-بلاؤ ناباصلاو مورلا هب دنت ِ ة:شوخ ضاررأ ىلع ماقأى>
 اوءرزامراذلاو اوعجام ب هئلاو #* او دلوام لدقلاواو كام سال ْ

 ىسلاى هديادثلاكلتو دبادلا ٠ نم وقح اهمهؤاقدو مورلاءاقشالؤأ تدثأد :

 ىناثلا ف هنع ىلاغث هللا ىىهر ناس لوقو قارحالاو تبنلاو لتقلاو

 . اوعفن مهعاشأى عفنلا اولواحوأ « مهودعءاورضاوبراحاذاموق 2
 عدلا ا هرشإءافقثالانا « ةثدعريسغم_ممقكإت ةصم

 مث ف هف هل انا موب قرغب مث ىنعم ىفادد تم عمص نأو ه 65 سقَدلاو قد رفتلا عم م علا

 ماكتال أن مون لاند هند وسب وهل تش تأ دارأ املك لاف. ل



 * شهلا

 ثديحت قلم ىقتنأ م-ءزتو «. ري ثرك ذ ىيسث داعس
 ثوثبىو-هأ ىذلاب ىناو # نيمو بذك قدوم ناو

 ثوكتلا هلولاا نكلو « اماع ٌدرالواذك سلو

 ثيدحلاناكاذكم تدصف « ىم«جلوغذو اهب ىغشتأر
 هيدزلانئالو

 هنرتةمةايحابءط تناك « تفاسوىلا اةمأبال انقس
 ه:ءاصدت ريم ىرشلا تنك »* هيفيكو امم مود عم و

 ىذكنرملان دلازعدمدالو

 نام نهدعب سو سو * عابرأو ثالث ىذغنأ قمل ا ىفأ

 ىنارفوسألا هاشاحو هالو + ىدلارك ىلا سعت ىرأ ناامو

 ناد ئالذوءاناذ تيلاسف « اندال ردا اندامل ىأنال ىأت

 قارولا جارمسللو
 دبل هندناك ام 'ىلعام 4 فندودءوهو ىنس.عنا

 دمر تيفكوا.هاهدنا « ىلا. اهدعاهافك ام

 8 ىنعلاةراع هتقفالو
 لابتي هتلباقاذا هدحوو #« اهنا ئئدو>- لهذي ةحار هل

 لفطت و ,ردوأشاحو مولع 3 هناك ىت-راوزال قى اىرب

 سادنالا نم هقرو.مب>اصةلودلارصأن ىقةناءللا نيالو

 ٠ ردنكسالا ءامارق تئبو # ةقرو.مقذأ ناس> الاب ترعو

 رفءعج ةمالسااهلواهريزوو « اهديشرتنأ دادغ اهئاكف
 ىلا ملك ملا دصقي نأ مسالا اذه ىمبءاودارأ (ىلكلاب«قاحناو قزحلاردح)
 كلذ ما .ةأ ىه عاوالا كاإت نوكح ثءدص عماج تدت ةظحالم|هءمسخت عاونأ عج
 سدل نأ حدي هنأ ىنءعهريغوأ مظ»تلا ضرغلاه مارح ضعن ىف اهرصحق عماسجما
 ] ىالسلا هللاد عل وو كلذ لا مو ص وصلا كلذ راسعد رد ىناكءأل

 ١ رصقلااياحواينأ اناطملاىراصق ه العامة ط.لا ضرعىوطك يلا
 ٌْ سلا عفقجا كح امشأ هنالك ع ىراصو مالظلا ىف ىزعو ترعمق +

 ' رهدلاو_هموو ايندلاىهرادو + ىرولا وه كلع ىلامآ ترشبف
 قو ١ء



 +( ة)*

 ِ الاطماك:ماولعت كوأر 5 مه:هتنأو نيلخامل اناول

 رخآلوةو
 بوزط انعم تنأو ير دكان ا اوفعللةبرط ةياف ا

 3 لان أموفل نورط 5 ركلاناىناثلاواوطعت كوأز نيلخانلان أول لوالا لاقولف ' ش
 ناو ل ةيلارمغ دس ىلاطملان ا مهو باس ر نكد مرك ىناسلاىفو ل لوالاف ٌْ

 واولا انو رقم سارتعالا نوك. و ماركلا ةفص د رطلاناو اقافتاعقو وفعل برطلا

 نوب ضارتعالا ناممضعبلو ناتدضارتءالاهافلاوواؤلا يفز هلل لاقيو ادّرممو ءافلابو

 نالطاسملا قهزو قى اءاح ل-ةو ىلاسعت هلوق هيأز ىلع ه-ت:لثمأن هو مالك ادع
 هيقرتبامنعوو مالكنلا نيب لصف هنااذ- ه ىلع صارخءالا ىتعمو اقوهز ناك لطم 1

 ماكتملا ضرتغاف هلو: امورو# لاا مالكتلا نيب ل_صو هن ”اكفرخ م الكن م عماسلا
 مهفتملا ىل_ةف لاا ضارت_ءالاهءتشاعرو قداس !!مااكلاب قلعت. :أمر تحصي

 الاو لاح لكان م ضرغد يق“ الو كم قتلا عدة ناك ناىن-عملانا ااظحالد نأ

 'فزحالان ب سا.علالاقر مل نم ضارفؤ لال ؛ماهذهو صارتءاف

 بضغلاودودصلا اذهراذ « ةضارتنكو ىباتنك دق

 برأ نم شدعلا ىلا مت #* الو مولاظاب رفا اذه نا

 مز نيد نيد دتلولا جالو
 اهم. تنأو كاش ارانز مو »4 هتيكستنأو ىددن قف

 اهتم كءاعّنمالو تنأو )3 تقلع كريغ سفنلا نأ معزتو

 ' ىذراد#فررشاو.
37 : 

 ىاهتالو:
 متأ نءفك-لافك او امرك #* اهنساهم نعىفرط فرط الينا

 . ميم !ةماسالا قارة يقيسا « ىنعزانت سفن ىلو م هأالو :

 لوي ثدح ىنتلا نعالاه موتا لزندقو
 : دقارودواهفيط ىق ىرغا ئدعس و # رداقوهواس موت نع اديدرب 4

 الذعلا ل ءق» , ةأاشولا ىذرب

 ال-,قام هملا كاو_هىشاو « هتديفمتنأو تنأ تنكول

 جفن ممم عنو
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 طقردملا تءأرلهف 3 ةدعع# طقد ماق

 , ارهنلاحتا ىف هتددرو 4 هعمد لباس كاتأو

 بو:كمماسقالا دعسلاو « انةلارم» مالقالا ترخاف
 بوسنم طغلل امكحالاك + لطت:الوطغلل تاقف

 ىياحتاندلا باهشلو

 حاب فااوالا مايأ هللا « .ىوفاوامصلا مايأ سنأ ل“
 جارو بينج هءقترفظ * ىجاوا_رم نامز كاذ

 ظ مهضعبأو
 الاقوال.ق حرطاف « الازو ناكام ناك
 ىلاعت هللا ل.س . + انع ضرعملا اومأ

 |اذاو تايعبديلا لهأريهاش ماه ليما لع قفتا ةير وتلل تدر وأ ىلا ةلثمالا لهو
 ةرمدن ةنيرقلا وق ناريغ مالكا هلق حن امبنم لكن يمزعم لمحت اطظفاةيروتلا تناك

 بدنخ هلوقو ىلاسعت هلوق لدغ دن اذ ه ىلع قدط:مريغةلثمالا هذه ضعد ىرأفدارلل
 طوبضا ايت كيلءرممس ل طباضلا نمت ققت ثدحو يرون هنوك ىف ةهم-شال حارو

 | 1 هريع نم

 ىندعم نيلصتملانيمالكلاو أ مالك ءازسأ نبي ماكستملا لصف: نأوه . (ضارتعالا)
 هيزنتلابلاهّسالاكضرغلر كح أةدإ_هح كلذ ريغوأ ةءاديوأ ناب وأ فطع
 مهو هناعسستانبلا هلل نولع صو ىلاعت هلوقك هئاطخرك ذلاح ْىطْحْل عد رقتو
 باماخلا سفن نعي ارغتسالا عفدي ةرداسمبيرغلارمالا به سناسبو نووّتْس ام
 : ١ رعءاشلا] وةك

  همراكفانل وفص:هلصوالو « ةحارسألاىففودسهمصالق

 |ثيح بسلا ناري _تساف برغختسمرمأ هرععو بدبحلا رصو دبي نا بهما نتن اف
 اودهعو هش نغم عفلا فارمصنا نم ارتد الا هّدشو نيتحارلا ىدجا سأل ناف لاق
 ظ 0 مهضع لوةكج حودم حدموأ

 ناول
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 نهذالو لقعاف سيل « ةنيشىأ عشلاجوزت هلو
 نا اهرمصنت تريم>أم جدلا ىفامثبوص تزررول
 نطق افوح نماهرعشو؛ 4 .ةمراه-ش رذىقاماك

 « نس اهفىفام تاقف « اهتساملاقىللئاقو *«
 ش ىما#لا نيدلارغضنلو

 تدضتنأاب امنع له # هفورعءم لزم 0

 لش رانا مكاو #* هب ردعلا اذ لقا ْ
 : هلو

 حردلانارئاطو « ىرواوغأتل متددأ ْ
 حدسقلاب هلاك | « بهذر-#ج ىدسنع ا

 برقنلانبنس-نيدلارصانريماللو
 ةيوأ تتافانتو كتم كنالو + ىنك رتاج اةيؤتا لوف ١

 هونغ ريمالا قس لهو « انهارت كيفيكت اقف :

 ادمرم ؟ الع ىلع « دملا, عضتشلاو دوس
 ىذنلا عقبأم كذع َد ر غنام م ارطلاف 1
 رهاظلاد. .ءنبندلا ىو 1

 هم ىف سم تغلد ,5ك ص رأة عمل كش : ٍ

 ةءكذلا ىفذ ىوذاثند « احأ تظف- نا ورغال |
 ىو# اىراصت الازب رزعلاديءريشالو 1 |

 ىتأن -أ تدسنأ سحب 95 انداشاب كر ىد>و رمش 1
 بأر نم كال صو ىلا لوف 5 ةقاط نم ؛ اردن ىل_ءىلام

 ىهذلاؤاؤانبف سو نيدلاردءلو
 ىتلاراهزأ قبر ف درت سعأ و « اهتركاب ةلولطم ةقيدحو ٠

 أ.عشت ضان رلا نم. ىرحاذأف 5 ىمحنا ىلع لالزلا“ ءاننرنيكش
 بح اهراهزأ تقغدق د ةضو وقف اراسو 5ك وأ ! هلو :

 تصانهب الود و + غر رم ق.يسشاسوو ريثطلا ِ
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 جاملاردق ىرولا فرعالو ... .ىراسنم عفريإ تأالرو
 هوثو

 ىاقبانالومءاقيف شعو « ىلمدنيدلاءا._انالومأ
 هايضالب جارسلا ىنغبامو « ايش تدنغأام تنأالولف

 هلوثو
 قارثإىقراربالا فناصو * ةدوسم ىذا اهصو ىلا

 فقارولا ةفيعم نوك:ذكأ 75 لئاف ةمايقلا ىفىل ومو

 هاوذو
 قاد_الااهماهس ب وأقلاى هو * ىروأ سطرةفاضر غءاشما صنت

 « قار ولااشيأ ىر عت تلا « اة لاقفالديوهئأدو
 كأل ذرب ن ن*هلو

 بدالا مهدع ثوملاءاقل #* سانأ نعىه+و ءاةانوصأ ْ

 « '”تبييح مه هن قاووو « ضخمهدت:عرعشلابرو
 ١ هلوؤو

 ىو ملأ نم تاقفىلا امو « ل-ء)لول-.عىنعفوفهمو

 ' ىوفاةهجنمتنأوفيكت احأف« اقنلا نصغانىلا لاله
 د

 هإ_-صوو اهوئدب ةمسسنل « هاهم انقس قدجأو

 هل>ر فو. ضاادحو قّدمدق 9 هلفسن ذاحأ لقأ نذ

 طاومولو.سل|ىرام ىف تدئت اهنوكل »اقل ةلقملهل:رلابةرو هشملا ءارضغلل لاقي

 راز ازجتا معلا د. ءنيىحنيسحلا الو كلذلاهوة مشان ود, اعّضوم ريضضنالو مادقالا

 أضد امصمءاز عش نم هقرح

 قيد :تمر نام هتعءلسو بأد »ع مفءامدلا كذةسرشعم نا ىلا

 قيرمثث مانا مهمانأ لكس « مهصارع نايا مالا ينج
 , هلو

 ارهلاو ثغلا ل عجن أ دق ه: >ارد « هنا ىذا ندالاقلا

 : ارطقلا كة>ار بهمن ماخو>رالوب ىنن اةفاثكلا ضرأ تاممأ نا
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 ئذلا ىلا: وفل اراهانا ه:ء عسر مث عقاولا هناك ردك ك2 ناوه (عودزرلا)
 لوةكلذريغوأ قوشو قع ةفضوأ اراذمف او أر مأب ءاسضر نهم الاكتلابهردافا ديب

 ى :راسالزالف نه ب:ةكصأو نالف نهأ رأوه ىلب ةباكلاوةءارقلا نسحال نال -ف

 ظ ريهز لوق هدهاوش لوصأ نمو هتعانص ن س-و هفراعمىف
 مدلاو حاورالااهرينغو ىلإ م« مدقلااهفس ل ىتاارابدلاب فق

 مدلاو حاو رالااه ريسغو مذ -ةلاأهافع ىبلا ىه ىلب مدقلا اهفع ميلا ىف له لاقدن

 عجوتلاو فسأتلل رجول ال او>الاريغث ىوك-ثش ىف سفنلا ةلاطا كلذ ىفف
 دارااوهدعو مالك لا نم همهفرد اش بد رقنيينعم ل اذ ىه 6 رولا ِْ

 ةنو رقملا ىهو ةدر_# ىلا مسقنت نينعملاتائالم َنماهنراةيامرامتعاب ىهوةدافال

 ىهو ةدع#رع ىلاو امهدحأ مااكن رقثملوأ نيمنعملا نهدحاولامهئمدحاو لك نال ْ

 مالي اسك ةنورقملا ىهو ةنييمىملاو اهل.ةوأ اهد عب رك ذي يرقلا ىنءملا الك ةنورقا
 ةلثمأهذهو ةأذهم تيم»الاو هءلغافوقوءةيروتلا قة نكمل ناكلذك ديعملا ىنعملا

 طا اوضلا عال كال هةن.عاوسحاو سدح ىل أه 9 ون لكد رك ذهذ لمتست كءلعدر

 ةيروتلاب اس ن اكو تفرح ةقارولا تناكو رمصمءاوعش نم قارولار#ج نيدملا جارممأ
 : هأوق كالذن ذك هةفرسو هءقل 1

 ٠ رفكت سالىبلا كلامنلاركشف ٠« ةح نيعيسثزواجدقل ىملا
 رهلاجازسلا ودمباذ 5ك ارونو « ةحجمبتددزان مالسالا ف ترعو

 « رونملاارسلا ىف أ ىنءاسامو + قرسف ىسأر بةشلارونمعو

 احا 1 قوكلاوانأ ىنوكس « ىل ناكذمفأىل لاقامو

 بدشملا راسن ىرون أفطأف « بايشلا لب احارستتكو ٠

 جاب لكل حافلا كدي. ىو « ىدصقو ماى جارشلمتكب . ٠
10 45 1 
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 , راذزماسأ ات اد-غتاكن أ ٠ 'اهدوىف تك أ ام ىئمراذ
 رارغلا هماه4ىدص هم « عقتيل اهباص« لظأ اقاو

 ١ ةءءانودن _صهاهد شتت اد_صوادغو ىدرلا هلوق ىف ىه تايسالاهلل_مبىلوالا ةمفاةلاف

 لو

 + ىدزلا كرشا#ا ةثندلا امئدلا باماخاي

 ادغتكرأ اهدونىف 0 تكضضخأ ام مراد

 ىداد ص هءمعقع عقيم د امام ل-انأ اذاو

 نوملك لاا ياعتسا ىت ا ةرطلا لع ملاكملا ف :عادازباود (ىااكلابهذلا)
 بيس هيلع بضغن اكو نامنلا باماذةغباذ | لوؤهند 9 لالد:_بالا عضاومىف

 ماشاء نأسغ لولا هرع لم

 بهذم ءردلإ هللاءارو سلو ه ةبير كسفنإ كرتأ ف تفاح
 بذك او شغأ ىشاولا كغليا ةناس كسول ا أ

 تبهذمو دارتسم هم ضرال | نم 5 تناحىل أرما ت 00 :كلو

 9 بر -ةأو م هلاومأ ىنك>أ 7 مهتسدماماذا ن اوخاو كولم
 ٠ اومنذأ كل مهح دمى م هرثلق 5 مهعنطصا كار أموقىكلعفك

 .ةلوحدامن 4 ]ند ملم ار مهلان أ نمو دام ناكول جاتحالا لص |

 . مهضعنلو نيينذ هريغموملان هحأ نو ونين

 كلا اهيأ ضاق ئازعلابو * امي شع قرطا مولا عد
 اوكملمام ترصبأ دقو مودغلان 7 اوهنىنلاتاعصأو ىنلا نا

 'نوكمل هف هدي هنود مااكلا قر هظ ئثرثأ ىلادصق:ناوه (ه«اجصاينئثااىفا)

 نى ء كلذ دانقعالو مزاللا قب موزللا أ بامزةياك اد رط ىلعئثالاءفت 0 همقنا

 «ورانعىدةمالد>ال ىلع « . سقلائرعال رق لالا ةوماقملاة وعم

 .هيقأدت هالان اك !ناكولذاءافث هرءادتهالا ىئنالف رانم هل بءاللانامااك- اارهاظ

 هناكف د.قلا ىلع تصن مىنلا عاطب ع٠ فشالو ا ل يوم ع

 دابلا اذه ىف عفتنيال لوةنو عسطال ناكولذا مسد عسيفشال ىأ ع-يفش ماعاطنالل ف

 ازمىداغنلا عون اذهدتاوذن هو هر عنتنال ناكحولذا لة أع همف سدأىأ لاعب

 ظ ش ءافملاو روسلال قي دو صقل 4 هقف 5 مهلا

 ال <



 ١* لل

 مومالا نما ناك مث كول ابق. ,ام هءلع ىرسأو اغير الزنم هلزنأو ٠ همرك نمو راره.#ب
 فرشو راعلا فاو خ نا س ارذوأ لوقب رع تعامأ ىثملاب لوقو كلذ ىلع فس دعب

 هلم ن نءناك ام كلذ د هاو كل اهملا ىف هب اصيب فذة راسم س هذلا

 ةهخ نمو[ له داو قادت .< مالكلا ل ع<ناودو (داصرالاى عسا اوما
 مهتضعل لود لؤوالا نوهانءم ةهح نموأ هظفل

 جرم لهل مان سرفىلو : م41“ لود ل وجاب سرفىلو
 موقع ىلاف ىعو## مار نذ

 هب يزعم فا يوت مان نو <: ١ سايت علوان
 ظ ىمادنالا فاه نا لوقو

 لامداو لكف تاءظاذاو 5 عرف داو لكف تالحاذاف ظ

 صان ئيث لكف تدءباذاو

 م« لماكةئث لك فتن رقاذاو د لو. هناىلءلدب اذه
 : عم مره نر علوق ىفاثلا نهو |

 دءنأدغدع رادالو »* اننارغجرا دادغ طش

 زقلا داكار هقن ..امينء هللا ىذز نم انغ ني هللا دمعل تدءلاردددشتن اا رعنا كح

 يزال عاقل ندع لوو لاق. ناىج .ذباذكه اقف تاق كلذك لاف

 »* اهداةءافامهونراب دلا فرغ 3 انا“ ىتااهّيدمضق نماهدلوو ةلازغلا

 اهذادهةاوذلا نمباضأ لو * هقورةرباناك ن ءأجزت |

 ثديلاردص ىلع داشنالا عطقف لغش كلل صرعةدم هقلاملهدكني ناكني هنا ٠

 هل-عل لاف تذبلا من ءارتانر ردم قر دز هلانل اقف نر زاقاتتزعو قوزوفلا0 ش

 ىلءالا ملاكا جرد قلوسال اذهو باَصْأ لق لوقب ةارأق دزرقلا لاقفالثمتاتسا

 ءامشالان اوهاورتناهل*ادتبالك نا فرءفاهتعتارامعلاو ىناءملاةلوازم رثكح | نم

 اًضعباهضعب عسيقت 0

 رخل فن ةمفاق ىل_ءو رثنلا ف نيةعص# ىلع مالاكملا ل« ناوده : (عدرتشتلا)
 مالكا !اوثمةمفاق ىلعو أ قد او سلا نم ةعح» ىلع تفقوو كاكا راك )

 ىربرلا لوق كلذروهثم ندر عشلا نمتبوأ
 رادكألاةرارقو ىدرلا كرش 006 [مدلا تطاخاب وو



 «ء(4١1١)+ :

 لطغالا ل وق نائسدارأو
 رايشاناوم :5 اوك مول ىلد « هيتولد اررازف ننمأتال

 ىبمأتلا لجنال ةريوشر امد ا ىلع ل ديامن«ضارغا ةمسانل ماكل اركذي نأوق (ناوذعلا)
 عوذلا اذهالا_عتسا سانلارثك او دم قالا نمكلذ ريغوأراتفالاوأ داهتسالاوأ
 قادما ثراس الاف هنمواذم_همالكن مالكا الم_هوئشلمو ةيراسأملا ءار 37

 مصل اندرمأب مدرلادالب ىف ىقهرسا مار أ هياعصأ ضعي هءلا بت كح دقو سا ارفىنأرومذملا

 ا تانثلا ىلع هنو

 بيدتربسعخ ميال تيدانو م بئوف باقربسدلان حم تيدن
 تداص نامزلا تان ىلع دوعو + عيش هاجاةري سسغ ىنمومبأو

 تدضق دس وأن انسدس « ىتينهناب نا تلعدقو

 ظ «  هسشومأءاملافةكءاوع « انئباغالم نأ ل سبق نمتلعءاك
 ورد نكس بذل دش ريض ماسملالا شدملا اذ-هئف

 2 كلاادعل جاجا ةراماف جراولاس

 اَسرغناكو اهيظع طع ةالم ؛ هذم لو [لشيل هش لاق. اوه جاس |ناكو ناورم نبا

 "2 قاف ”الاىف ثريثتثإو وحلا ف ثراطف زان تداواهئأ هد ل اح ىهوهمأ تأر ةءادهثلا ف
 ) ل-ةةافل-.5 و اذافاق ؛ رغالاتوعالاهنب انا ىرت ثن 7

 0 لاقي رهت قهر تو هس رف نأ كلذو هلع ت-انف قرغدق اهلل .ة) جد قد: تاموأ

 هوت مرح ةيال كيف هود جوف هملق ن نءاوةثووو- رخاو هءلعاوصاغجا .اسكاركسعنا

 أزقة دم فعل يله نغؤو ةركسأ | لكسش ةقعرتآ او هءفاود>وف

 5-3 ؛ رقراسغنأك ارضن تلمأو #* ةطخ مظعأ اراعلا فو تام

 ْ توصمريسغ هللا نيد فقراقو 03 هكّدلم ناسعدر ىل*راسءللو

 ا دوه ىلع مدق هنا كلذو ماشأايناسغ كلولمرخ :مرسالا نب ةل.جريحن ىلا اذه ىف موأ

 1 نواسملاوهيس رؤو اوس أف هلاحر ن ه سراتةثام< والمزايا اباطخلان رع

 ' وهاتف يل اعلا عمو ةنسلا كام عيا سوم ناك اسلعذ نينمؤلااربمأ مهءركاو
 ينج ارا ةمقطلو ايضغم دا تفتلاف ل بات هزازا ىلع ب را امو تديلابفوطت

 ةةوسوهو ىنفود.غتأ ل اقف كةمددم ةأنأاماو همضرت نأ امال لاةف رعىلا ل -جرلا

 ' جيلا نومب الا يدي يرن هرج | قسد سالودستال اع كل [ةناأر

 ” لسمو موال نبا جرخ ل الا ضعد ناك اسمف كل كلذ ل اقف هل .الاىرمأ ىف رطنأ

 رمصمقد



 الز« ١(«

 نوقع سفن فة-احتضةناالو 0 ارطو مهم دي ز ضة:)واونأب

 ئ  رخاالو
 بوم بكر رلاىف هل بالا « موج تراسدقو بامعأ | ىفام

 بوةع» هنمتدب لكى ىحلاو « ةلحار لكى ففوناساك

 0 رخآالو
 ىرستلا كولعو + لور اح كلهأ ردبا

 ىرعم كلاونحو ٠» ىلضو كلاودتو
 زدزاسمأ عييت ٠ ادرار ال

 يأنب سطاح هللا ةدردنةو ْرْغاَرَغن ايبا نا هإ_ضاح ثد د ىلا كلي ريش ؟

 هادي نأدارأف ءادعالاو :رههل هممت ةريشع كل انه هل ن ناو ةكءلاماذناك ةعتلد '

 لصدتلا لو بنا كلذو هع:صرمأز اوج هسفن ىف لو أف هلام ىلع لص يت 520007 ش

 ابله بط اح كل ذر م بكف ةكم ىلا ضوونلا دي رب هنا هيام ى لاو أ لبو هيلعهللا :

 ى-عدرعلاقهراذ تعا ل.ةوأ. ءطاح ل سو كلذ ىلع لبو راع هللا ىلصنلا علظا ٍ
 هللا ل ءل اردعأب كد ردي ام لو < ءاع هبا ىل- صلاقف ىءانلا قأ ءبرضاهللالوسراب ١

 رووشاارعشلاىلا ةراشالا ن نءو كل ترفغد ف جُدْاماواعالاقفردب لهأ ىلع علطا ١

 ةينيمرأ نيمأ ىلالحل الي زب نب كلملادمع ىلع لدند راسم ةءاعث نيهلا »_هعنا كحام 1

 مهطغلو مهئاضوضن مونلاانوعنم براحم نويت نم ةحراملاانيقلاذام هلىلاقف كاذذا ا

 ل .ةاس!ريمالاراسشأ اا ضراباسا ماما ءأهللادبعهل لاقف ٠

 : تراحم

 ىرتالو ةئيرتكناكااهتلعاموع »ع براس سوو وسالم ُس نا

 ردأاة مد اهتوص ا ما 0 لا , وات لد ءلءايلط ف عدافض

 ل“ هال هللاد.ع :راشأو

 لالعو قرني تالف « عقرب والان مىلاله لكل ظ
 هلةلغب ىلعوهو ىرازفلاةريبه نيرعربمالارئاس ىريغلا سجأ ني نائس ناكحو ٠
 ملصأ ةيو" كمان اقف ن انسان كتلغب يصضغ | لاقفريءالا سرف ىلع ةلءبلا تم د

 ريرج لوقةريرهنيادارأ نأ الو لاقكلذ تدرأ مهنلاكلتاق لاقر كفر يمالاهلا

 الك الو تغاب ايعك الف .« ريغ نه كنا فرطلاضغف



 * ا«

 ىءلدنالا ىاهنبالوفكو
 راهقلادخاولاتنان مح حاف « رادقالاتءاشامال تش
 راصنالا كراصنأ اغاكو « د#ىثلا تنأ اماكن

 ىوذلااذههب ىوض مت عفرلا كلذ هحود# عفر تواغت :لا اذ هام قدس ' اءهّنلا هل ماع

 هلودو
 ديعصنو سن و صنت نيد امثأن أغ 5 تغلب اذا ات ىركسف هتءدتا ١

 : لي كدو فق. .؟تيضومتدأر »* امون ناهرب عضو م تدأر

 :أن_تواد هملا نه كاذب اضرلاو هحو د# نم معفربأ هئيد نم طع نأدحال يش الف

 نوهانتب الاوناك ميم لق ةنءاوةح هملع توكس لاو نياسملا نم كلذ لو هد 0

 نوعجازهيلااناو هللاناف نهوأ ام مهخءنهوأو طاسامموملع هللا طا سف هوله فركة من
 ةهزن اهترادع نو كح” نا ىجذ هياكوازاماهم ا 1

 ةناككلاو زاجما نحوه أ,مثس>و حدقلا ت سونام

 ؛!زياناهذ نلت نءلاصانم رش قرغثو ننوباشتم نش شرك ذتن أوه ىف رفتلا) *

 0 رخ . الا عامهدسأ لم ضفتي

 ءاضم موهريسمالالاوذك + عبر مونماهغلا لاونام

 ءامةرسطق مام-غلالاونو « نمسع ةرديريمالالاوذق

 ١ رخآ لوقو
 ' فاصتلاالبل-هج سايق « ىنثتلا ىف ناسلاب كوساق
 ٌفالتعالب ندغ:ت'أو « ىذي قالا نضنك اذه

 1 رخ1لوقو
 ٌكدم السلا « امون ءاوم بر اقيم
 ثك_ىذنو ااطناو 8 قع ىطعت بدهدأ |

 : ةرأ رئاس لو اروع 0 رعشوأ ُثد كاس وأةنأ ال همالك ماكنا رو ْن ايديبمللا)

 مهضعب ل لو

 مجد ريغ ىودو وراذ انا 5 موب تعش ايابحأ هللا عدو بسأ

 و:



 هان ه#

 ةءلاطمنامدان] هكا ئاود_ءاوقلا,هعلعت سل كلذ نادل لاذ ةقرعثملاةقرلا
 هلكت درت تنأو تيبردصكءلدىباأس كلو هفيلأت ىف لأتلا عمءاسغل.لا مالك
 هدشنأودغلانمهءافطل م عرجالاىداو نانان 2# هلوقهنممعسس

 . هدالا ثنَغ تءقسس 5 عرحالا ىداو ناباب ظ

 ىعتأو هلرمضنأ ناك هيافك-!ا ىساذاهناد سال جاتح هنارشل ارك ذ دنع لالا ر طن
 هعومد ن«نايلاكلذلا.ة.لا لعج مارغلاو قشعلارك ذ ماقمماقملا نوك ثمح نمو.
 ناو هنازحأ عس انتو هترثكوأ هناكب ماود مزلَم_س هنافءاعدلا اذه ىنعمال هنارك دَمسلو
 تاقالهريهز بحاصلا هل لاةف ةحلا اهعومديال قل لاءاسم اي رفشلا حافلا

 ىجمسرط نمتاهىله 4 عرحالا ىداو نابأ :

 ىلءا ىف أ: الام كلذ ل اقواحر فرط: داكو ىنرغملا قه د
 . ةزوان لاا هنأ ىفةكرتشنامتثالثولغلاو قارغالاو ىه «( غءلشلا لاقي ةَعلامملا) «
 هللا ىلصهلوقك كلذرمغوأ هت ٌوقوأ اهمرثك ن عراك اههفن ىلا ىذلااهدح فضلا
 وهز ييقبالرغسلا مدموه أر فسلا ةمادانعةياكاصعلا عضبالانالف نا ملذسو هيلع
 ٠ ىنءلافرفسا ةعطاق دءثالوارملا تفتلبالاهتاقل ةماقالا تراض | دج همرثك نءةناثكلا

 تاكا ذا نكساث :/اوري | قاعتمو بذكلاو قدصلا طعوه ىزا اوأ قاككلا
 ةداعالالةءنكمابع تناك ناو ةغلامملا ىهفةداعوالقعنكعاسعةروك لملاةزواحشا

 ه..ءلولو* ىضات ل داكب مهراصدأ فطذ ق ريلاداك ىلاعت هلوقك قارغالا

 نم انيهتده ىلع ناف عسإ دءلاءاع ضع لءفاكو لخلل اذه للعلا مع الورا

 نكعالا؟تناكنإو«ستملوأر ان هتسسمةءاضالاتد زلا هللا قاض ناالقعنكمملا
 عقوأ اموناغلا نمو بودغلا لعب هتنطفي نالفداكي كلو ةكق اغلا ىهذ ةداعالوالقعالا
 ةلمج ني ىلءلوقك ف رمل لش تمح هذع :ريعنو رفكوأ قسفوهاعفءارعثلا -

 3 :؛ 7 ١ سانلاضعب حدمىفالوكملابرو شل
 لاحىلا لاح نهرهدلال ةذتو اسفزتسم مايالا ل زن ىذلات نأ

  لاحآو قارا تنذفألا 3 دوأ ىلا فرط ىدمتددمامو 0

 هافق نم هناسا ل نومأملارمأ نءالا..سكالذ ناكتو 4ك ريثالمدعو هلل كل
 ' رخارءاشلوق ناطاسلا قو ةلالكلاب كإمفصو نم ىنءملا اذه ىف قد الو

 لئانو ب اقعاب فاهرك اذا ' « ' هربرمس ىنافح نع تارظن هل
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 لمت ا عمه _:هةرئابلم مورلاو 5 ةرئاط ىرد كلا عمهئم برعلاف

 اطقلا نك اسم ىهىتلا ضرالا نهلووسلاو زوافملا ىف مهدالب نيذلا برعل نيد نرقف
 الاكب ساني ام ند ولا نك اسهىهوبلا لايم امهنك اسمنذلا مورلا سب نر-تو

 لوق ىناثلا نمو ل لاو لوسلا تع هتمدرو حودمملا عب اقو نا نعي نيم رغلا نم

 '  .سدقلا ئرما
 لازلت تاذ اعاكنطتألو « ةلل اداوج بكرأل ىفءاك

 لافجادعبةركىرك ىلد « :لقألوىورا قزلاا سأملو ٠
 ] ظ تظلاىأ لودو

 مئانوهو ىدرلانةسىف كن" « فقاوا كش توااىفامو تفقو
 020 مما كرغتو حاضو كهجوو « ةعزهىلك لاطالا ْكيّرَع

 .بعأواهفبرطن شيلا ننذهةدوصق ععمال ناد_» نبى عةلودلا فيس نا ىلا
 ىلءهيدقتنأ ام لمع نيّددملا تفقو كالو ىف ك.اع د ةذنأ ىنا بطلا ىناللاق هناريغاوب

 ]| نم لكربدسص7 ىضتقت ىناعملانمب ةمءالملا نأ وهو بكرأ ل ىف اك هلو ىف نسل ئرغا|
 نافرعشلاهنم لعأ سدقلائ :رما ىلع دقن | سدل تءطااوأ لاقف همحاص ردصب نّسدملا

 ةذللا ىكر منبب عمص نا سدقلاو رمادارأ هان ةفرعك تا بوكابزازيلا ةفرعم
 8 ؛وةعاجثلاودمصلا نيب عدعب ولو ةءاهثلاو مركدلانييوءاينلاو ددصلا ل. مهو

 ثايثلارك ذتدرأ املانأو ىلهأ نه تنأ ايمف ىنعد ةعاندلاهل تلاةلءاسنلاو مركملا

 :الاسم ا مدعو نهالاو ةطاحالا ىف لأللا تب رض ةئدنأ مطل ان محو مزعلا قدضو

 نوساعلامهو نيموزهملا ىماكلارورم ترك ذاسو ٌتانوهو ىدرلا نفج قنوكلاب

 رهاسطاا متاللاراصلمأتلادنعف ماستبالاو هجولاةحاضورك ذيتقباط نوكاملا
 ١ هذزأءاشنالادب رم نم عدس ضءادملان «مالكتلا ىف عودلا اذهو تال مريغ

 ! | نمرذنتاغاىلاسعت هلوق لثم ىف ةمءالملا نس> فرعمارظن ةقدو رك دش ريغلام الك

 زني_ظحالم نولازب الملأ, نينمؤلا فصو ثيح بدغلابنجرلاى تورك ذلاع تا
 دشارا.+ هنوك ةل» نوذاذ و نوشذال مهف ةفرصلا ةجرلاو ضخ ل اري امهلاسعأ ىف
 ذاهلرق لاه ىو هج رلاو نانحناتافصن ىهلارمضع سم هؤوظعم هل نول مهلبباقعلا

 ةنانالا ق- اذه كل نيس و ىحذ الواومذ مط" الك ناو ى ردن الوارف عودت ال ناكل

 ١ يعتي | .دالب نمهدصق ىذأ ا ىف رغم ارعاشلا عم ىرمهملا ريش رز نسدل اءارث نع ام

 ةقرلا ْ
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 امال-سا|ىق ىلغ أرقاو ىحاب جيف ىو ىلا ءاعرحمو
 اماقأ منج نع راساملق نا اع توي ىل رب رب و

 اماداكول ىذغلاب شدع بط قد ءاه فلانا ريس لق
 مكانشأامو ماعلا لت

 كرشن امسصلا حر اولا

 امانتنأ ىنوفحت ّجنذأ نا « .ىركلا ىفىلكحا.شأاوئعاو
 اماوأ فيكم وهو ىذقفأ مساوزأ ىلع ىمافاا فوو

 امادل او هتعءالا نكعنم 5 ىللا نت.ةسسنم ىلاس ع »*

 اماةسلاىرسسنفعادلا لع م ىكتشا نم ىلاو كيكح
 قسمدإ | _

 هلي : ربطت اهايرداكد- 29 + هءلقلانامأ دوت أس ءص نم اودع 0

 هم 0-2 :أد جولان اكس ىبم 5 هنا ميدل هلاذ اكانإو

 هدصلقلا مرغمن مى وخال « امتلعل اقيبحأول ىلا

 هبصيبحلا هيواعب نمو قو:ب «ىوفلاوذو قوس ىركذلاورك د
 هنرقو رازاادع ىلع قوُسو *« ةناحرو ىوملا سأر ىلع مارع

 هةسبأب مارغلاىعاد هع لد ته ىو ىلع عولضلاى وطم تكرلاف 9

 هسصع نود هءاداهتمنمذت يي ةدقن لمزلا تناح نهترطخاذا
 4 م2 لغم هضار ءانمساقلا قو #* ضصرعم 4 :بسالا نيد بدق#تو

 . هم نوك-:نأاؤو“وارادل_- #3 ةنأ ىحنا َْق تسآ اذا ل 1

 هلم بلط ىلعشلل اس“ ءابنوكملةدانزلا نع تكشم ءاوردقلا اذه كل تءاداسئاوا

 لل-ةلغتلا نعامقك ب رضضت ىبح .هدزاومتب وذ ءد ىو رخل او هظفح ءانتعالا

 نسل انهةرعشلا ىف ىلاعت هللاءاش نا لوقلا نب ىهّتنا اذإو تابوعضلا ت ارو وي

 اماعطسأ نأ دولا ىراصوو

 ةظ  وإعا  عا خا #6 8#

# 

 ليد : هدنوعم ىلعو ليسا هللا نموارصءفارصع هنمراتامدا ,

 ناوي هما رادو 4م سانام ىنعملا, نرش نأوه « ( ىندملا عم ىنعملا فالتما

 كداب فرو سس ياو جلع ١

 سس الا



 هلوقو

ق ىندع ط2 ىذدع
 ةفاضانوصغلا 

 ىدروأ باقل اىلا ا
ىردص لا ىداؤف

 

 هأوؤو

»)1١(« 

 ىرأله علس ىامادناب «٠ اويطصالاو غلا كلذ

 احرثنماشثن رق ىرك داسر « ملانارك ذلئانورك ذا

يش 31 م ىندغاذا أمسص اوجراو
 اهدقلا ف اعو عمدلا بر

 ىرديالو باصأ أ امرادعأ ٠ رد-لانمءقر ودملاو كفرطت

 ردفلا ىل-ءماوسلالولدم ةراشالا دد نم كضفافلا فال زم

 رشلابتسس> اف ىرخأاهرركف « بنرعتاقف ىلوالا ةظدللا انر

 رولا نع ىبوو مانمأ هلاحاسم * ىمدنزم هللا مرح امنظ لهف

 ردا عالي لذ و رسيعالب لاطم 5 ةمذو دو>ر ادد هو كادت

 رهملا هد رالا ةغبصيف اهنوليلا + هنول لاهول ردلاّدو ءارسم#و

 رك بناه نمءادو .ءلاةمقلاىلا « ةقافتلاو ةفقو نم له ىلماعت

 رثلاةعامذ_ءمأ اهلشىلا دئاع ف.خلاب عجاانارأ ام لهو

 رغنلاةليل ل-ةلول ىوهلالهال + .ىتءىل-ه ثالثا فوأامدتلو
 ىربص ىذم نأ مو.لا نالعت لهف « .ةلةرصلانف قوأال تنك دقل

 رهف ىلا لاسصولا نيدام ةيزح + ىرأالو نيقشاسعلا ولأ تنكو

 ىرس ىوفاءادن ا ىلقرديلو هلهأ ة صحا ىلا ىدءأف

 رعالا ةعو#نايلاتاذيتنأو + رحاحةلازدسغان ىدا درشأ

 امامأزادان ىرلا كاقدن سف  ء ىتاعئلاوو د ضراعلا رك

 ىازلاسافنأب ندةأس امصلاحاورأ كنف تدقو

 امامر الالظا نزمادو نا + ىبرأ اذامو نزملاىدتحأ

 امامغلا ىدق*| هللا آرام + انفوعدأ نالسق الءلقو
 ام انوأاهونطوأ ازاخا مهنأال كناكجسنأ

 ىبارت ىارملا ىدنأ مهما * تدغف ماَعَتْلا دعباو عدص ْ

 امايثلْنك اموتاندنضلاو + ةرسم نع نيدلا .ةاولاب

 1٠0 ب  اماثتلاو امالتساهانيضقف ب رق مكدعب انفتو دق
 مار
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 ةهم و أمو ىعمدس ىمج يو اتتقرغي تنضأ ىتااىلاءالا لع
 هعنصن هتلاءاضق ىذلاه # هلك ات اددحأ ل-:ناو

 قراو> ند 1 .تيداسبا تندر أ وغلا نمو منع | نمرععم ولم ض»ب ناك

 عدوتسا تغامل ا ناكف هللاوفءاتو هءاعاجمذمْشأف نفر انأ نمت ناكودادخن
 انثاك تلاقف تم الاف ا هذ اهةيرالا و ههءلعدروذ دادغ ىئدللا
 مة _ءاسكلذ] ترمف دادخس توصلا امله ىغأ تااةف ناك امان ”اك لاقف ناكام

 لزنامتءأردق هلا ةذ دس! لعوب هيلاج سس و اريعسل نآك مشل تف تفتلا

 كةءرام لعجاف تغرفاذاف كءماهذ و كلر يقف هل ارغب ىذأ الوءافولا نمد الوان
 ل-عىلااهب لصوىت> كلذ ناك ام. .لاراد الا عرسأ اهتدن مأ تغلب اذ اهدادغب ىلع
 يىذماملف مهبابإو موماهذ ىف هينولزتب احلا ناكودادغبداوسلؤوأو هو ةيسداقلا ى عيا

 ىثو ماع لأ رام ىه م ىتلات امبالا .مهباتوصةهيراجلا كإ: ثعفر لالا نمر ل

 ىناهمصال | اكمل دب و :

 قافرلا عت ثءدح ة.سداقلا اندرو اب

 قارعلا ساغنا ميسر 5 اهنا ضرأ نم تمعثو

 قافتاو لعثعمحج بحأ نساوىلتفقبأ
 6 هيك ءاقالارقن متكك هو

 قاودلا عمم سلاهده مث الا ىل قب ل

 قالت اك ام تافص َظ انشد - لوط: ىت-

 1 لعف:لةدعأ توصلا بح اصاب هللاباولاقو ميج عض تغرف /

 اوغق مو اهنع ثا اولاطأف اوجدو ه ىف تسدل ىف دم سنا تلاقو ىلع أ ىلا اوممد ش

 ا ىليدلارامومرعشو دعب هناي عفت ملف كلا ىلا. "مهد اوداعو ريس ىلسع

 دقلة امو نوف غامبول نأو وهر بالا اذه ىف نكهمهرثك أى ذرلا دع ف يرش
 دهشت ةرطقلاو كلذ ند هل بقا لأن نم لقو هدب دحأ اولصملةلزنم ناسحالا نم غل

 هلوقر دار 4
 ٠ امريلاوىوحلاتءهامذش « ةمظاك نمعرلا ميسي ظ

 أح 001 ىوه نم « ىحناق رمش مول ىربذ تع نم 1

 احورأ ىل_ةل تناكاجنا « امصلادبالن اكن اا .سصلا
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 هيعمل امول_ذ* هللا اخ م » م-هفزر ىاا ني م-ق هللاو

 هعئقي تاناسغلا ىو سو اقزرتسم 0 ىرث تساذؤاصرحاو ؛اممهنكل

 هعريدن ءرملا جل نا الأ بن # «تع«5دق قازرالاو قزرلا ىف جدلاو

 هعبمطا ُثدح نم هع دامو 5 هيلطن سدلام ىنغلا ىط»ن رهذلاو

 ةعاطمرارزالا كلذ نم ع 0 ارخىل دادغ» ىف هللا عدوتسا

 هءّدوأال ناو أم ار # ىءدونول ىدونو ه:ةءّدو

 هعفثنال لاح تارورضذالو +4 هنقراقأاللا عف شن مكحو

 ةعمدأو تالت سم ىمدأو 2_2 ل .دحرلا مون ىف ثدشن كو

 هذئرأ نكجله-:ةرفر ىنع # قرذتمرذعلا بنل ذك ال

 هعسولال ىلقو ةنع نيءااب + هتءان>ى ىرذع عسوأ ىلا

 هعلذت كلل سوال نم هاذ هئسأءس .ندحأ فاك متيطغأ

 ه«-عزش هللاهتءقدلالا ركش الميع هلا بوناسسال ادغنمو

 هعرجأ م انه عرجأ أس“ اك يه“ هت ةرقداعل ىلدث ه>ح 0

 هلمفدا نع ىنذهتلاو بنذلا #« هل' تاق نذلا تاذىل لئاق

 هعدأ د_شرلا نأ مو ىنناول همجأ دشرلا ناكف تقأاله

 هل ىلق ىف هنم ةرمص انه ف رأو ىنانأ عطدال ىلا

 ه,عدهأ تسل ىل. ]ه:مةعوأد 5 هأ تا ماو: || عدم اذا نك

 هددعضم تذبل ههأ نئمطال 7 اذكو و عدمتم ىأ :4 نئمطال

 هعس# مانالا ى نأالو هن « عم هد رهدلا ناسخ تنك ام
 هعنكو ىظح راد ءارمدع 5 دا: نانعف :رهدلاى رح ىتح

 كمل رأ تءغذمتفعوو ران وج تن دق قال تهت ازتهأن هللأ

 هدعد رت أ ضمأ ىذلاىلاءالا مأ 5 انتزلك ف دعم نامزلال ه

 هعرع كادغم ىلع ثءع داحو 7-0 هلزنم تهدأ ن 3 هللاةمذق

 هسعبضأ ال ىدص دوع هلاك 5 هعمضدال دهع ىل هدنع نم

 هعدصب ىرك ذ هءلذ ىلءىرح 5 اذاو هر كح ىلق عد دد نمو

 »2 هعتع لاح ىالو هد # ىنةعال ردهدأ َن نريسص 5و

 هعسوأ تركسف نارمالا قدضاو 5 اهرفبقعم ىرابطصا نأب الع
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 ل كَما الا ئوهلا بيطن 0 القوه_:ءسانلادوذأتااقف

 ىردنالوان.لا ىئدملا قراطلا نم اناقف تعمم ىلا اثنق.أو

 ردبعلاو ةنعالا عال_ة :ةالاو د ىوذلام ك امتثشنا 5 تادف

 رشلاو ةشاشدلا ملت هيلع طا امولظ وكش ظ لل

 رعشلا عقد رثلالعل ََت ب دا #»“ امض غد ناكدو تاق انيق تلات

 رعع نع نردصا وارهماثب ندر« ارئاو_سىاوقلاب 3 *اك تالاف

 ّى ردصهب سدحانا.حأ ناكناو ”«ارعاش تدل ىفنظلاتأسأ تاقف
 ىلا عدوة سم م >لاح لك ىلع +« شا ليم تالوإ ىلسو ىلص

 ىرك ْذاه 200 اد كناو « هرك ذرعشلايراس نم انأامو
 ردد الوسع لاح ىفاعأت هل 1 نك او ررثك عامتا رعشللو

 رعشلان مهرش تاقدامىلاىلاعد رعت 0 ةرلخ ا نا سوح ن نكنلو

 رضلاو رلإ و م رانعو- ءهسضو + هدأب , لك فس اريسسمراسف

 ركشلا نع نتنمؤملاريفأ قط معن ةعينصلا ركش نءلجولو
 ردبلاو رطقلا ىلع ىن”أ دةف ادن # اهشارعلاو رطقلا نالاقن 45

 ىمعلا هلم انأ ىودج تغلب اا 5 رخأ هعيش : رفأاب تنرقولو

 ناكوىدادغم ءلا رز نيد_ممةدءصقا تاور بد أتم لكس فش ىثلا دماصةلا نم '

 هءلع هللا ةسردا دغم .لعدج رب ملف ىنغلا ب اطىقس لدن الادص ١

 نوهت ” دل ن كلواق-ثتلقدَق 5 هءلو لدعل ل هيلذدعتال

 هعفش موالا ناثرّذَق ثءح نم # هنرجأ ادم هموأ َّق تزواح

 هعحومب اغلا نضدوهفهفنع نمو« الدب ه.دنأت ىف قذزلا ىلعتساف
 ةعاضأ نيدلا نوط تةءضق < هلم بطلاب اعاططم ناكدو

 ةدعورب ام مون لك ىوذلا نم أ دننفتلا ةعولنم هيفي /

 هعمل م زعلاب رف اىأز هدعزاوالا رؤس ن هز

 ه-ءرذي ضرالاءاضف, لكوم * ل##رمو لح نموه اع“ 14 ْ

 هعمزب وهو يمض دنسلاىلاولو *« ىنذ ليحرلا ىف هارأ عامؤلا اذا .
 هعدوب نم مواَذك قزرال * همست ناالا عماطملا ىنأت
 وك اع اخ إعا اع < هعطقت ناسنالا ةعدالو زر « هلدوت ناسسثالا هد هادم امو
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 درب نب راشدأو
 قالة.ىل 3 كوقالتل #4 قاوشالاب كلا ىلإ دنع

 ١ ١قاشعلا عراصف ىثخاو ك هسفرع رصس ىبيتشأ هللاوأنأ
 هلوقكهر ء«شىفاهبف:ماماريثك هل ةبدبح مسا ةددعو

 . لآ ف يلم ىركلا ىنعنو « , ثأل نكمأو ىلا لطم

 ْ مدوم- ن مدعأب ىتنا « ىلعاو ىعدلس» ءاب جور

 | هاراخنبم ةلذافملا ف نفل ذع ساذل ا ناكو ساون ىنأ ”ىرصعو هود أولا نيل او

 ْ مليم ىلعةياكلا ن و

 ىبذ ىتاتاندنعن مايلطت الو 4 ىل“ ةأير مث: ال س *كسلا ىلءاردأ

 ىلاقاه لحال نم ل ناكناوا ةنابميس تؤم ىنأ زم اف
 لذعلا.٠ نه تدرتساو ىنامو دي ملف # لدلف ةياسمصلا حيرامتتقك

 ىلصو نمبرقأ هئماي رثلاووع عد + اني تلال تذدضوتلا تأ

 ل.طملاو ب.سءعاوملا نب ةقلعم ياهذنع ىف ٠ ىد“* تدحأو تنامأ

 01 هلم بيصأو أ امه ىذمال « ىوملا ثعبنم تاذيلا لعام
 لفل نيعالاو ساكلا عيرصودغت و« ايصلاعمجو رتناالا شدعل اله

 ٍ .ىناوغلاعد رمال سم بقل 25 ءَضقل ادن أك ءتدبلا اذ _هعمعمااديشرلان الاقي

 ىرتدد | دماولا ةدادع ىلأ ىرمص ءو هوم وحلا نب ىلعلو

 ىردنالو ىردن ثم> ن ه«ىوذلا نيل « رس او هذاصراننب اهلا نومع

 لاي لع اع ندر نكي )وت وا 3 نك الو ميدقلا قوشلا لن دعأ

 رهسلا هغقنملا فارطأب 0 ا اك بولةلان اسأو نايس

 راابو هسنمواسحلاب ىنفرعأو + هّرمأو ىوملا ل_حأ ام ىل_ءلحخ
 قبلا 97 هش ا ىوفلا : ناول 5 ارماز ب. كلايوالغش ىوملانىؤك

 ردملا نهىنقأو ىوكشلان هقرأ» امتلع له ةمرحنماتنياسع
 . ىرع ة ةريع تقاطأ نام -الو 5 ةرغمل بملأ نع ن نه مضفأو

 ظ ا تما علوأام اهتراحن .« ااوق نينأ الط شالا سنأامو
 رع نم كل هلتقىف لهو ىنوم « ا:ةيدصااوىرخالاا به تلاقف

 ,سالاودلظعأ ىف بحاريسأ نأ * ىلعاو هيبصلضولا لعل هيلص
 ٍْ تثااقؤ



 « امدسعب ةزع ىناسبثو ىفاو

 # ان ةناثتقلا لاى رااكلا

 «* لهمث ةماغ اهأنإ وى اك

 « تضرعأنمح ةرذك ىدانأ ف'أك
 « ةلضالا كاقلت اه اعوفص
 « تضغف ءاسلاامأ تفدأافأ
 «ب ' هرارتغا فك اقلل ان عاق
 5 اننا لصولا هدقع اندقع اكو

 03 ىوفانم دوىعص قاس كو

 « اهترك ذاماذا فارذتني-.ءللو
 «ب ةديدم لدر نياسر ىذك تدك

 + تدا.و ةرعدتء ىدولق تءلف

 ا.:ادر , نيمقملا موغلا ىف عيصأو

 اهتيأراماذا ىت-اهتدنت "ع 5

 ادرااذ تس ناكنمىد رلاناصا

 ةيده مالا تان .تاملد ظ

 برعلاى .رخأتم نمةنممدلانبالو ئ

 دوغ نم تا مدحت امسارالا
 5 ىصضأ | قو رقءاقزو تفتعأقإأ

 #* نكقاو داسنأولا كسك تنك

 اند اذا بلا ّنا اوعز دسقو

 امام فش ١ ملف اسشيوادن لكب

 # فاست س لرادلا ف درو نا ىلع

 اد :أمهنمدي رثطل انيدب ريل

 ابن

*« 

*+ 

«* 

 : « اهتواسف.كنوشاولال أس ناف
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 تاوهضا ليقللاهمم أوت
 تاوتسا هتزواح الف اهاحر
 تل ازممعلا اب ىدعول مدعلا نم

 تامل.نلا كل ذابمم لمنح
 تنضف لاوتلان امأو ىلا
 ثازف.ك تةطوالا س غئالو

 تلحو تدد ثان قءاونالإف

 تازو تدث انءفاوت الف

 تاسنف تءا سرح سفن لقف

 تامنيعلا داس اوسو با ةالو

 تاشثف نامزلاامف ىر ىرخأو
 تاضف ارثع نايف .ىض ل

 تاسف ئاو_سغارا4ناكو
 تاظأدق اعرشااسنءا تءأر

 تذج ةززع ناق ىاوالا نحو
 تالت فيو رقن زرع لك اننا

 ىدحو ىلءادح . كارسم ىلداز دقق

 دنرلان م تاءنلا ضغننف ىلع
 ىلا ع نكت ىذلا تيدنأو اعوزح

 دجؤلان مى دعملاناو لع «
 دعبلا نم ريخرادلا برق ناىلع ي4

 دوىذب سدلءاوه* نه ناك اذا

 انيعأو الع اعامسأ رذاحأ + تأنناو اهتعذ دلال ءاطأ غرب
 كهف ايلاخابلق فداصف « ىوفذلافرءأنالبتااوه قانا.
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 مهتعمو ىنم م-برقو رفك * مو طغب و نيد مومحرشعم ند
 مهل يق ضرالا لهاريحن نم ليقوأ« ميتعأ اوناك ىتتلالهأدعنا
 اومرك ناو موق مرن اديالو * ميا دوبداود -,طةسال

 مدت سأ.لاوىرمثلادسأ دسالاو + تمزأ ةمزأاماذاث وغلا مه
 اومدعناواورثأن ا كلذن امس مهفك !نماطس ريمعلا صقئيال
 :لاو ناسحالاهب برتسسو 5 مومي ىول سملاوءوسلا عف دّمسإ

 متاكلاهب وتوعد لك ىف + ممركحذ هللارك ذدعب مدعم
 مذهىد_تلايديأو م رك مدن 5 موتحاسس مذلالكنام-طفأو

 مسن هلوأ اذه ةيلوءال « م-باقرف تسلئالخاىأ
 مالا هلانافه تدب نمنيدلاو « اذ ةيلوأ فرع هللا فرعن نم

 ةزعريثكلو
 تاح ثءح اكبا مث كيصوأق « القعاف ةزع عد راذه ىلءاخ

 تاوثىتسباقلاتاءجومالو « كملاامةزعىل.ق ىردأت نك امو

 تايفف ةرغ تناكح ةزعب م ىتبايصنأ نوئاولابسحالف
 تا ثدح ةلتنماهدعبالو م« اهلق لسحام هللا مث هللاوذ
 تاجو ىرخأ مانأ تمظعناو 5 اهمويك ىلع مول نم رم امو

 تاحو تفوأف ارذن ةرذاك + اهندو ىنيب ليحل عطقل تناكو
 تاذريفنلا امام: تنطواذا + ةيبدم لك عاب ال تاقف
 تا>ل.قنك:ملاعالت تاحو 5 اهايق ساسنلا هعربل ىج تداأ

 تامثك!ااهدنءائاطأاماذا 4 ابنظأو اهدنغ ءاوث ددرأ

 تاقأالا تريك االوىرهل م تدعاتالا تيرافامهللاوف
 تادتسا كءاللزكلو ىناوه « اهب امو ىقش ناريغلا اهفلكت
 تاءقسا امانضارعانموزعل م« رماخم ءادريسع 3 رم اشم

 -  تاقوانيدل ىتعلااتقحو « احر والهأف ىتعل نكت ناف
 تاكسدعلا اهب تزاسن اهماهم + انءارو ناف ىرخالا نكست ناو
 تاقت نا ةيلقم الو انيدإ + ةءوامال ىن_سحاوأانب دسأ
 تلزدةزع لعنناتماشالو ب ادرلاب ةرسعل ىعادلاءانأ ا



"1 
 ىديرام دخلا راو 7 هتمفلأ دا رك ذاذا

 ارش ءاذب ىطملا بحخاذا يكف ه« ةسعاسري غىل ضعءانواقوشا
 ارفصهإ-ءانأ تهضأ ناوئثب « ىتعس نااكلامىثشأ تنك امو*

 ارهدمه :رشأعو موق ىو دق نمو * مهرس طفاحو مهالومو مهودخأ

 فاطاادج و فوطد نأ دارأ اسف هن راما مانأ ل.ةجشلل اد _.عنب ماشهن ا
 ماشلا لهأ نه ةعادتا هعمو ةهجلا ةقحرطتلب ةيحان ىمرك هلعضوف ماحدزالا كول

 لل-ءثو ذاك ذك مهانيدف قدز رفلايرومثملابلاغنب مامه سارذوأ موفد مهريغ
 ساسنلا همرتحإو ماحزلا هليرفناف بلاط ىنأ نب ىلع نبني_سحلا نب ىلع نيذياعلا نب

 هفرعأال ماشهل اقف ةياهلاهل_هسانلاهءاه ىذلا اذهنمماشلا لهأ ضم. ل ط

 انأ انوه نمهل لءقف هفرعأ انأ نك-] قدزر فلا لاقف ماشلا لهأ هلل دع ناافودخ هله .

 هرع؟_ثرئاساةنرقاذاو عوذلا|ذهدهاوش مر كحا نم ىه:درصق لراف سا

 هده ىهو رذدلاوءاسلا تدح
 مرحناو للاوهفرع تدملاو « هتأطوءامطبلافرع”ىذلااذه
 م_ءلارهاطلا قنلا قتلا اذه « مسهلكهللادا.ءرب نءا اذه
 مركلاىهتنباهذه مراكمىلا « اسهلثاق لاق شرق هنأر اذا
 مهل و مالسالاب رعاهلم نو 7 ثترضصق ىثاا ز_ءااةورذ ىلا ىنب

 ميسم ءاحاماذا مطخلا نكر د هستحار نافرع سعداكب ٠

 ملعب نيالا لكحر الو

 ممالاهل تن ادهتمأل -ضفو

 اوقدتد#ق هللاءاسنأ هد سح

 هةباسهم نمىذغ وءايح ىذغب

 هلءاسنالا لضف نادهّدح نم

 . هلداحتنك ناةمطاف ئيااذه
 ممةلاهحولىندل لاذ ىرح « هلذفو امدق هفرشدهللا 3

 مهلاو تركنأنمفرعت برعلا « . رئاض اذه نمكلوذ سلف
 مركدلاو قاما نسح نان | هذي رب »0 رداوت ىدضال ةقياال سوس

 ماةدنع ول_2لئامثلا واس ب اوسدفاذا ماوقأ لاقثأل اج

 مرتع نيد ت د راءاشفلا سحر د هتيقن نوعم د ولا فاضل :

 سس 5 م

 ان امن ا
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اهواعصأ ةباتتلاروصعلا ف دئاصق نمتارسأ
 / رلاناك ىثهوماس“الا :لمأ

لهأ نم نكت ملو م ذاكلاب كةطنرامتدنا ىلا ماده نالارعأ ىف
 لا ارقتفم نك:م ىلا 

لاقي نأ بدالا هذ-..هقسالاتوهريغوأر عش رامتءا
 5 !نموهاذك .ىلاسعت هلوق 

 ناك اذاو دو ةمريغنزولان وكب رعشاا نع نآرقلاهيزنتىف نو ردت وىنالفلا

 كالذلا-ان ع تساف لماك تدربالا ىنةدتيالف ىفةلانوزنوملا مالكلاءادود < رعسشلا
 ١ الاك ىف ماوهسن الارطثتن ا لجالو اًذهالصأ اتب ه.شامنآرقلاف سلذاراذتعالا

لوق كلذ نف هرهولثمامءاشأ كءلءدر ون سانلا
 ١ سدلا رم ا

 مادمحويصهرك ايناوأ »* ىن اكرابدلا نمد تالظذ

 ىركشيلا لففملا لوقو
 رنطملا مودلاىق ردخلا . 57 املا ىلع تاع دد_ةلو

 .ررل ىو سةمدلا ىف لف« رت ءانسما تءاكلاو

 ريد_غلاىلا ةاطةلا ثم »* تا ابتءفد_ف

 ربدوملاىظلا سفنتك م تسفنتفاهتملو

 روق ند كامن ل_هغمان تلاقو هسا

 ىريسو ىنع قدها كسري ذ ىممج ييديجأو

 ابن لوقب

 ريك !انو ريغصلاب هم #4 ادملا نم تدرشدقلو

 ريدسأاو قنرو#ا برع . ىننانتركحجبساذاو

 ريعبلاو ةهموشلا بر #4 ىئناف تودح اذاو

 راصو ه.فافدق لخلل موثبرأب 0

 افوقك مادمت الاى ةراغوهامهاسنملات امحاوت نكو

 ادنلارذدل ناكدتالا « ادم_ئالو ادوب ىنعأ
 اد.سلا ىِتْْلا ناكستالأ * لا داوحلا ناكستالأ

 ادرمأ هتريسةءداس 3 وه+ اهلا عيفرداجتلا لي وط

 ادععمىضم مث دما نم »+ مهيدي قوذىذلا لانو
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 ىندلا: هو رم ىرمسأو ئرمسلا ةءورم ىف دأوهر «ثلانعلثس دو موضع لوقكو و نزلا
 ري الأ ل_.ةدقو ريدا ىف فرسسال لوس نب ناسحلا لوق ىقافتالا سكسملا ن نأ“

 مهفت : مل منيف ملفت ةرتولا هاد: 6 نمءادتب اذشنأد قو جانغيطأ لوقو فرمدلل

 ديدرتل !لاقنأ

 ةروسو تال سر ا ةزاوبو نحرلاةروسىف ىلاعت هلوغك تافلعتلا فانت افالارب

 نءرمةماك| ارب رك: هلةأوارحوأ الس ءفوأ اع ادرذمو ةلجددرلانوكيو ءأ ارعشا

 ساؤنبألوذ
 * اميه مس سهر 2 أرسم #* اتاس نازسالا لزنتالءار هص

 هراث آراءتعاو هعقاوملمأتب هنس> فر»ث عونلا اذه
 ناورملوقك اهاغقماوتسحأو ةنزاوتم ظافلأب ماكتملا تأ ناو 5 «(ةبسان 10

 ةصقدع

 اولزحأو اوناطأ اوظعا ناو اونأحأ د اوءد ناواوناصأ اولاقنا موقلامه

 هلوقك لرتثم ىندعاد مو عت |١ لعد مكلرثك اوأ نب رمأ رك ذب ناوه *( عجنا)

 ةدهاتعلا أ لوق هنمو ةامحلا ةئيرزت نوئملاو لاسملا ل |

 هدم ىأ ءرأل ةدسفم 3 هدجتاو غارفلاو بايشلا نا

 نءعونلا اذ_هوةلورس ىف هلامهنالصتا اذا ث غلا م_عضا لاق ( ماعهمنالا

 هرماك_ةلاددعال ثدي ساكو افورح ف.لأتلا ن.ه> ماللكتلا نوكي نأ هاضاح عدا
 بدسو لعنود سفنلاعمددحو ىذ م هتسالسلهن اك ىتح قظنلا نال 1 ىلءامارمم

 تاككسلاو تاكر 4 ة[ضفم هيرا هءاشنأكث يح .رعشل ارق هتهج نمىذلا بدسلاوه 0

 8 دعت ةعالاب :تورحا مك ىلاديصفت :لا كلذ ةاط ارم تر وقاذاف ةئدعم عاضوأ

 ةلووعمسج ونام كلذري غلاما فرحأب ةدود# بسأذت لا د ىلع تافحسلاباهت

 :امدللا ىه ةثيلا كلو اهنا بقا ىف سوفنلا فاتالة_ةءه ملاكا فق

 اوّدماذاءاّرقلاةءارقب كل ذريتعاو عوذلا امل ده اشرب زعلا تالا عذر و مادا

 اهعطعنب ىتلاةلاحئامييطعن نأ نكالو مالك ىف قغت» كلذ دلال كاف هنءار ةىقمهثاو
 عضوا اذ هىف عقوام ةذرعملاناض دب اهذقلا )قو نذالاةةاسا نةو مها |نآر

 دصق نود أرعش ريصد , همادصمنارمالاكسلا ناهلوق نم عر دبلان فق نيماكستمل :

 نءاوذح كلذأو مكتمل هرف لماقرعشل ل



*»)٠١١(» 

 ) ثسح دي زب كاذوهذجو هببأرك ذب هين ف صاف مارك ذي نأ وه . «(دارامالا

: 
رع_كلاريغ وهو هنماستعماب رغتسم عماسلا سفن ىلعدرو

 و هيلع هللا لصءلوةك

 [يهاربانب قاض“ نب بوقعي نبفسوب مم ركل انبا مم ركسلا نبا مع ركسل نبا ميركل نا
 ش ظ برعلا ضء:لوةكرعشلا ىف و

 تاون ثراحت نب ةمدتعب « مهشو رعت الثدقف كولتق.نا

 ةمدلان يدي رد لوقو

 براقنيدنزنبءام«أنيباؤذ + . هتادإ ريت هللا نوعب انلتق

 لئاو كءاقيوجرتىذلاتنأو . « .دلاخ نب سدة نب دوهسمنب سدقأ

 اض.أهلوقو

 ثدال عزف٠و نوز# أدلمو * ىدنلا ط.ةسمو ىلاوخأ عنف

 تراحنن ب ديز نيدو هنه نيديز نك ملاغنب نيسح ا نب رج نابع
 نيرخأتملا نم قارولا ارسل لوةكحو ادراما هلك تدءلا لعج

 ميدل ريغل هقىوحا ىلو « عزانم ريغ ادغ لاس اهلف

 مبان دع نب .ىلع نكي د نب دل ىلعلا اذكو
 انقلو صخشلا ةينك رك ذموزادارطالا دح ىف موضي دانو نزولا هماقال ىلع نود

 ةعبلوةك ادارطاودحو بسسنلارك ذدعبالف كلذ نم نكمأ اموأ هت بقو همسن عم

 ىناغمادلا ىنعندم ع ىلع أ لدلجا يسلا ىلا

 رخآ لوو
 معازب هيفتساو لوقأ اقح و« .ّحاْخ ةءاردلاو ةياورلا نا
 مجانا صف ىعثملا رعن بدم ني دجأ ىعوأو

 داسحالا بتكو تاداعلا تاداست اداسلاتاداع. مرق موه +( سكعلا)«
 . ايرعلاءارعش ضعب لوقكحو مالاكلاريمأريمالا مالكو بكسل بامحأ

 ادوعم هل ندعم راد_ةع' ه ترحل 1ةوسن ناثدحلا مر

 ادوسضبلا نوهوجوذرو « اذ دوبلا ّندروعددرف

 نءزلاو ظ



 *( ٠ ا 8 ْ

 ةعانصلا ىف هلاخداو هدصقو كلذرانتعا ىلع نيرخأتلا هبت ئذل اوهو قافثالا لس ىلع
 ناك ىت> مهليف نمو ىرتخأاو مات نأ رمش تلاغلاوه واناضتقاى م-» كل ذرعس 2

 ءارعشلا ض ءملو جدملا ىلا مل اطسلا نم طقس ىرتسلا لوقيد اع نب بح

 ممم جملا تفؤتلا اذاف نا

 حيدملا ىلا نيسقلا نم ىرذلا توك ايلف 7

 سفنلا هيلا فوشتتام هف قسم ثيل الا ىنءملارعاشلا ىهنأ اذا باضتقالا نسحيو
 ديقو مابقى بأ ل وقك كلذ ىلع ةدابزلان كءالهنارعشل اهعاذصد فراعلال وق ١

 هء.اعلالدةسالاب هع> ىتد كلذ ىف لسرتساو هتيدص نط عنج نونو هوان اذوبشا

 . اسشدلخلاىنادلؤلاهترواح « اريخبيشلاقناهللاىأرول
 هادشبا يد ىملا أدتبا هناكف مالكلا ن .رخ 1انف تان نال مماسلارضختس هز'اكف
 نفذ صاختلا نس هوعتأم ناس | ىلع قافد : الا عدودقذ كلذ عمو ةمدقمدل لدم 5

 ريهزل وق نيم دهن ارعش قكلذ

 : رجم يالم وح ركسلا نك-تبلو ناك ث يح مول هل: ماا نا ظ
 ىضلامو رقم نيوعيب رلوق 1

 اديملاعطقت تح ىباسيتلعأ 4 أاهعمانم ىدتدحأ ة ةريم>و 1

 ادووهصرالا 0 *اك ةرعهاظ « اهناك :انت> تار فاتفلاك

 ادب رغت لع الاب ىننال هوادضأ 2200 كالغلا ىثخ فق همهم

 ادعس ل ملام ني رتسنال انتاق نيالاىلا ت تاكشئانملا “ا

 نب دلانانسل لوقك ناك نا اريسسن الا نووخأتملا نفق ثأت امانه ل ةهزوادت# 4

 ينع

 جينس لك لام الل ترحزو + ىرسلا جالدا تدمج ىناا تع“

 ىصد_!ىداخت هيف عيصلاو ب قددصو يدنا 3

 اينخناو ديوذلالصت ةمسهوا نب مرك ىل لذلا رادب مانقلا أ

 ابنطىرتشملا قوفورنمالا نود +4 ةيراضرهدلالازتال ة-مزغو
 ضاق ندب نقتل غد هاؤوشب 22 يزعلا تاكسلا تالاقشنا عسعجر
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 رطل هركأي ضو رار تبهزكس تدففا وتريح
 : راع راو .امهارف نمل: م.( انتشم الظيرشلا ىلاو
 ش ىصُأ الو دوما ىلع رعسا امو مال-غلا د در

 ريصدصقلىللاقو اركش «. هتب زسوقبانأو « ١
 39 مسلا هل لاقي ريغز نيدلا "اهب بداصلار اء ش'أك رهشلا نماسملاثمأو ةدمصقلا ذه
 ادد و هتباك هعبط بلاطب بهذ ىف هلثم ىلع ّندقلا هن راقل ل ءضهناكلذو مثتوملا

 هلوقةيناثلاةديصقلاو هيلعىأت و ناكني
 : ىناعلا د 6 نوهدلا هومو «* ىيدزلاردصق رذنلاتكرنم

 ُ ىناو سما ءاسقلاىفهرادم 5 كلذ ىلا ىل_ءالا رعستلا لْزنأو

 ىطعخ فاطعأ مأس امديغأو « همراصلس بارق مأ ابر فراع

 ة ىداكلا ىلقال ثيللادمعتس و« ادبأ ىوفغلاو زع دعب غلذأ

 5 ىنارزيألا تيضقلا ىلاعأ ىلع # هنثاوذ نم كده تئاذو امأ

 ىناسحلا اردغتلاو قيحرا قدر /| نم هافدشلا و كد 8 ند امو

 ىنال_فلانعا لاقل ىل_تاذا * هد ضرالا]ؤ ندهن دول

 3 رمو عوعد# نيب 261 # ه:_سأس نم * ىبدشا ىلع ىف نأ

 ىزايحتا قطنلاو قار- لا فراظلا عم مااشلانبلعمس راق *انا

 زرت نافل وذيلاةحاصق « نمكتفأ ب اسلالاب ةمادملاامو
 .اوحنتفا ارحد نأ اودارأ اذامهنأ اعدقءارعشا ا ةداعترح « (صاخفلا نسحب
 اةملف ع زفو جودمملا عر ورسلا امد ااهنءدصا قل هريغو لزغلا نم عونب مالكا

  ىتاارومالا نم كلذريغىلامارغلالاوحأو حالملان سام هريك ذب هطاشنراط ساو
 رعاشل اوك ناهتمو لأ ارغب هكسفتنا ىلاوفخشأ اهب ةردغلا ل هأ ب واقا رب توك

 ه)_صاومو زوافملا ماد اىلا كلذهأحلأ ىج ٍ- هنمح أ نمد و هن ةلصاولا لثاسولا عا اطقنا

 كلذريغو هناعقلابجويو حودمملا ةجرشلذب تعي دئاذدشل اةاناعمو ب

 عسيدملا لهأ لاقو صاختلا ناكم كلم ةدوضةملا ىلا كلذ نماول-ةّئ. نأ اودارأ اذاف
 نس نوكيكاذو بلطلا عضومو عطقملاو م-اطملابا متدام زهيةياذعلا ذب رتن اج
 و وعش نود عماسلا لقت“ ىّت> ل رغلاءاهتن |نوضغف عدس اهادتبالاخدا فلفل

 نيم نال عقب ناكو صلخقلا ن_بحذةنءح ىف لوالا دما عاسقسا ىف ل رب هنأ اكو ّْ

: 7 
 ؤ
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 رد |ىلاءاشعلا نم *«. ونحنا مط تروسو
 رشلا نم ترقل نم ع * اسالكم تودغو

 ريعنم براش صقأ ق ثدرطلا طسوىفت فدو و
 رفحا ىرح م 3 ؛ لو كسقءلاريسج هاب تاكأو
 رض لاو هي اوغلاو لك * < انياريص اسهئاعجو

 رفسلاىف دنت عمو « ةلظ ىلجر تاسغو
 روه- ىلمف أسهم نك : »* الصلال ارهدأ نيمأو

 2 ريس نكلر 5 وبقلا مينسك ن سسأو

 زيخلا  مصام لوقأرب وب كاغلا ارك ذىرحاذاو

 للي لومضا| امس الفلا نههس.فتسأو

 رق اواك ناو م4 تقعيدتاو قاح يكن

 لشفق دق أب انرشافلاب 5 .مسفاقمل ث«لوقأو

 رصقأسومف قزيظفو » رود سكم ٍيطصم

 رفناذا ياللا شط د مسوس ىئ :ر رق

 رذه مفوق تاوص و * لقعت- به مهفيفتو

 رند تدقو تاء ب مس 805 .5 مهءاسطو

 واطفمل ار الل لادير هت بدم ديجقلا كلرذنام

 رصيلاوةريسصبلاهل ر م انت مون ىف لوقأو
 ررشأاب ىرت راتلاو «. اييط 0” فدعلاو
 تاظالاو ةيادسملا دعب « ىناضأ فيرثلا اذه
 راف كرفت هه ,رمذلا دس لاقف

 رذتالو هابسدلع قت # اه وطمس ةجاوأ

 رذ_:ءاو لصت اذا* ىبمأل رفد هللاو. *
 رووح نأف هءالو ىدولا د2 نملالا 5-5

 رذحلا لكرذت> او كال ه*بءق ءووسلا هلالا ساق

 رضحلا اسهتقر تقر + ةيودب اهكحيلإو
 رذذ |امةحاصفلا سق « اهماشول ةيماش



 كلل

 رقءالو تاثمدلا قش . «. الو .ىتسسمملا ماثأو
 رنذ4|ناو دن ءاكذ ديلا نايؤءعشكد و

 ركشملا مالطا. مج ه. هتالصنسح تحرعشو
 ريزلاو ةءارب .هبفدقم“ قاروأ نم تأرقو
 ركلتبم رعسش لكن ريبزلاو ةسلط تدئرو
 رجزوأ ىلا متن مرن 5 زأو امسهريشروزأو

 ربكلاىدجااهقوقعنكسنمؤىلا مأ لوقأو
 رعز ىف اسوبذب نم مكسصتل لج ىلعتفاو
 ررغىل نيلسملا شح نيس حلصنتل تنأو
 ركواطسو هداج لسو ن-..> وأ ىلأف

 رقع مهمأريسعبو « ىدرلا هيوخا قاذأو
 ردو ذا هنءفعو فكح ناكو هرض ام

 ردفو نيسفص» ىلو م مكحمانإنا لوقأو
 ردقلا اظخأ اف ةرو « اعماطعأ نالوقأو
 رمورعالو ديو « اعمردهاواذسه
 د ذلا همراصدال لد * اه هنأو سس ل-طد

 رعش امهرمأ هملا) م وب اع ىرعدشالاو

 راكلا نم هىريلاانأف اريسنهىل اويصنا ىلاق
 رد:“اوزحوأو و د يا تءلخ لاق والعف

 رقخاو رقه ام بص « اونلارمثنم تدنجو
 ردفتعم" ىلسع ىلع نبشيخ راسا سنذل اوقأو

 رثأالو ناورسهنلاف «..مسهلاستقي .رئاث ال
 رخ الو رو#ا برع أم دب رب نا لوقأو

 رهأ ةيطاق ءانبأ * نع تفكلاب هشحو

 رعشلا نم لاطتساام 6 رم رع قى تقاح و

 رخأ مانأ مايسصو « هراهن موص تيؤنو
 رخدب ساالسال با « وث لجأ هيف تددلو

 تتر «4دسو



 كيل سل اا نس يسيل

 هدم افاد ٠ كل +

 يسال 12 بل بيبا سيوف ل ثيم ىف يا

 *«(ةاز* ْ

 رغثمكوزورسغلاب عد « انك كبحوتاقان
 نيالارو ءاياقلا نم نضال فلكتمألاو
 نظنلادرظانموس ٠> امه ديلا قوفي مر
 اع ىلع ٌنومسأ نم »+ اهكرتنء_ءأكتك رت 7

 ربو اه اديس .ال ىو نعتمد تمرو

 ريالا الو نوبزملا طب_خال احح ك_ةحرح

 رز اءانبأ نوبعل 5 وقسعلاب بعأتو وهات

 رك ا اهل نم اكو د لاوس ننأاكحف :

 رهظد_ 1 ىو د#* هرعسن و ىوملا ىف

 رائف هلا ىذغب .« ىدمنم كدجول لهفأ
 راطخا له هاوه نمانأ « نداثل ءادفلاىمفن

 ردع هاناع نيحوو * ةرامولوذ هلا لذع

 رعشلال يل هنيدج مكسبص ءوض نيزب قتسج

 رثأ هب ّنْغ ىريشق « هد ظ١اوالا ىرتو
 يفض ائسح رددلاو « اممأملالملا حووه

 رمأ امو ىسد هذأ| ىداو 4 6 202 اممالمو

 رغببص قاذل عمرو 5 هدسءلم يلا وت

 راو مق ةأ تدملاو 5 افصلابو نيرعسشملاب

 رقعاوى دلو هيف « أاطو هيف ىكسسنمو
 رضغونأ فد رشلا نبا و فد رشلا نمل

 رثث ىكصوامم ىلأ .درب ملو دولا ىدبأ
 زرغلا نيماسيملا توبا ةمألآ 00

 رعملاهنع تادعو « ردح ةءبتدجو

 رهتسشاو موقنينةب « اهعلاركح :ىراذاو
 رع هيحاص موك عش مدقملا تاق

 رهشالو ىسنلا لآ « ىلع ىلظ طق لس ام
 رحزالو ثارعلا نعل »ع وتلا د لاسص الو الك

 س 1
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 7 ملسلارضان نم ىذ:لثدقرا :ااو ر# « ةءش“ ْن 8 رك هوة-رشأ

 مجالان مجرم ثبللا رحل * وقوفا اه ىلع و أطوأ
 وراس ىتحا هراسفلا هع ىف طرؤ:لان مست ةراومضغأاموق مالكلا اذهب بطانم
 ١ د..باعوودأ ىلا مهاوخأ حالصاو مهبةف أرلاو مواعفطعلاز نمءاياصم ةقراقم

 ش حالص ماوهامىلا

 ةريسثكت ارامسب مقا نوكبب وىناعملاف تفرعاكت ادك وأ نموه «(مسقلا)«

 با لا ماسقأ ىف كلذ فرعثو مالك-لاهل قوسملاضرغالا فاو هناك ام هئ-سحأو

 زهد: اهارثو مالسالادب اةعتان ”الىلال د سالاري ىف اجئاوزرب زعلا
 ًاقينلان مو كلذ

 دملا نعتؤرغاو مال الا نم تئرب لم ملا عمم هذعر ةنناسع مس 0 :هلد نأ

 هللامرك ىلع 4 .ذلوق»ىذلا ذأ ارتشالا وق ل هنكملو نيرقهتمملا ضع قواك

 سو هيلع هللا لص هللا لوسرل تنك مك ىلرثشالا هوجو
 ا سو.عه_تووىفايضأتءقلو « ىلء لان عتفر فاو ىرفو تءقد

 702 سوفت ناهتنمامول كل « ةراغد:هنبا ىلع نشأ نا
 ا سوش ةبيركلا ٌقكض» دب ودعت #* أ رش ملاعسلا لام "اك المت

 سوع# : عاه_وأ قربناضمو هب هذ "كف مسوماع دي لد دا | ىج

 ريما نيدا_جأ ع نعردص اع سقال ليثقل ادن ءتاأمعد ولات زفس ننس ادعو

 هعامتا اب سأيالف م.قلا ىلع ندلِعْسملا هيث دءصقدارباىف ىه.شلانيدلا ب4 هعروومشملا
 نمدادخبب هرمصع ىف فارعثالا تءقثل ىدهأ ناك: هراىلوالا ةد- .طقلا بدسو كلذىف

 حاولا نملقأ اددعتأرول في رسثلاهل تتكفدوشأ ادع ماشلا سان ارطوداب
 ةيده هلزهجو كلذ نمرينملا نا لهفن كلذي هبعادي هتيدهالداو_سلا نءارشانولو
 ةالطوةيدس لا ضد فب رمشلا هنطقرتت هععاو هحور ق.قش ناكل كولم عماهاسرأو
 هذه بتكف حزما ليس ىلءهلاسران ءنىلاوت :: ناين نشطت لو رنمزبا

 4 ةديصقلا

 ا ركفلاب ىدات تنذأو 5 رولات قرط تدع ع

 ردكلا ءكدع ١ كعب نم ىدوموؤص تحزمو

 رومملاب ىدع تاكو 5 ىنضلاىفا مج تدفمو

 00 ريطصمكهجحو نس>نعه هلام ايص توفجو
 "لا



 *(ةهز#

 طل ةٌدشو ناطلسلا: وذو ةردقلا:داب زب هتفصةغلاءل اد .كحأت ىلع لقشم هنا
 ىلءءانث:سالا لوس نأدءالف هنا راتدثا نمالا هنمود» الو تئافهت رى الهنال وق

 بيك ارئلاروصىعاود نم ةغالدلا لع فرك ذيام ساج نهةيِزن

 لبا ةفصوفىرثسلا ل وةك داو نموهاموئثلارك ذينأ ىه « (ريظنلاةاغارم
 ريسلااهاحنأ

 راتوالالل-: ةيريسسم مي هال لد تافطعملا ىمقلاك ا

 موسالاءاوقأ | نم نوف ىلط 03 اع«نافلودغلا نم"وسقلاّنه ؛

 هالعلا ىنالو

 لاخلابذكناوىركتالمراكم « ىتفالملاىرتفاذ#قدضاذا
 نظلا لا لابو سانلاةعاج علان و تذجلاو ظحلا دار ذارا
 ىنالمةواك اميعّد_هد ةيدنجأ ةملكب هنع فارخنالاقةرارعلا قف قيرطلا اذه كإ هىئمو
 هاو ساو
 هج ةهرؤربم امنع قلل دوو ١ ش
 .: قف إل 7 : أ

 تبصخاواةصلاو ض د وخحاو مرحر برب ْ ١

 كلذ نم ملل تدملاو لاقول

 نان تازازاذاهارن #* فرخز هل تاب نس>امو

 ىعاذولال وق

 نسف نم تءاوأام ث.داحأى ورثت « ه-راوج حرب كباب م نم

 نس نع نذالاورباحنعباقلاو <« هل ىلع فك اوةزق نعنيسعلاف

 هيلع هللا لص هلوقك ىنه2 هدشت هيقو هرئاطترك ذيىنءلاربرقتوه «(ليثقلا)«
 تالا نأف قؤربهمف لغؤأة نةمْنندلا اذه نا ةدايعلاب هسفت كرنأ دقوآار صؤدشل م ْ

 ءكرتف هثباددادق ساد ةرفاسم لا دئاعل |كلذ لاح ثم تأ ارهظأ الو عطقاضرأ
 لوقكو هنا>ار قنأ الود صقملا لصو وهال. هتلحارتاكى ريس ىفدةشاو قاف
 عل
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 رخ" الا عونلاد_هاشو لطلالزن هلوقب ةيروتال عيرو ىاد#:لا نماد.#نلا طفاف

 : 1 لوق

 '_ افاالوزانممادبىفتمدام .«, ىننأال ىوعرأال ىهتنأال
 فأو تان_سحملانءّدع هتدده صوصالو راصتءءالا نمعونوش 1 لايتدسالا] «

 اذكالا ىف تش امريظنامهنملكن مفذ< و نيرطش غالاكلا لعح نأ هطباضو مسالا
 ءاعبوتالف*اشناىأ م لعبوتءوأءاش نا نيقفانملا بذعنو نآرقلا نمهدهاشو

 ب رعلا ضعب لوة نمو مهبتع الفورملعب وم وأ

 رظقلاه الب روغصعلا ضفتناك +. ةزه كارك ذل ىنورعتلىفاو
 اناو ىنارسا ىلعف هي رتفانالقاضبأ نآرقلا نمو ضفتئناو رمهااك ضافتناو ةزه ىأ

 / ريثك هيفوهوءاضيب جر كبس ىف كدي لخداو نومرحتاس#*ىرب
 نءوهطقسرثك هفالاكر ثك ند ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لموه (مئاتنلالاصتا)

 نم همجؤ هللا عركى ع لوقو هيىلوأرانلا تناك هبونذ ترثك نمو هيونذ ترثك هطقس
 5 نمو هعرولق هؤامح لق نمو هئادح لق هأطرثكنمو هأطخرتك هسهللكر ثك

 ١ موضعملو راثلا لت دهيلق تامْنمو هيلق تام هيرو
 انام ةاسح لكحل ناف « باهذلا فيك كءذمعب لمأت

 انامخاش نمو خاشِباش نمو م« باش بش نمو بش شاع ند
 مهضعبلو

5 

 مثاهونب شرقريسخو « مدآىنب راسخ شرق
 ملاعلا ىلا هلالالو سر د دجأ مشاه ىنبريسخو

 :منينرقفلاوأرعسشلانمنيرط_ثلا ىفةلكرب ركتوه «(ردصلا ىلعز ملا «

 ش مهضعب لوقك عجل

 ا كلذهشأامو

 ,ثيح ىريغلالوفلثمناكاذا عددءلا نمّدعي اسغاو فورعملاوه «(ءانثتسالا) «
 ب ٠ اذ انهرارفد لو هنمافُ احرف ناكو حاخمابطاذح

 ١ ناكملكت فورطدق تنكناو . « اهيحر ضرالا وتقةأضىدي كاهف
 2 ىفارث دصت ناالا كتاخت + اهموطأ ىنوأءاقنعلاك تنكوا ف

 هانأو 2 ةدَض 2 3

5 



 *( ون

 لرنم لك نءداز للةيتم للا 5 ةاليشمالا لن! نود اللا

 . لعاودعلاارمأ باحاو نعقلا طخ يا
 ١ «٠ قلدنا زدطعلا ظطنو ممعللاةرسأونمدجلاءانبأ كئاوأ

 قديش يكل شأن ءلك أنو «مه:وغ تايراضلاعابسلا فاعت ظ

 موذت

 للا نسما قامو 5 ق>هسباع سدلو قد هل

 لو-رلاوهو .هريغل هيلع ه اقوقحىربلوسرلا ناكدقو ظ
 ظ ٍ هافرلاىي

 بابشلان هبايشلاىلابحأ» نصغأفاقال_تأباطمشو
 بالطلا دب كلذت مف تن هيل اهمف تدفق سا اذا رادهل

 ىاكء ماظل سرافو طع 5 ايرثلا لدم :ةو ءانن قرط

 تاعر ةينفابمكحلاحر 5 تام> لاقو لاّتساو بدنرف

 تاس ءةرل هم ظافلأب « ىتادذلا:دهانملا ىلع ضو

3 

«* 
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 59 بايءاسقلت نمءأح لكيف اسهتمباوالا اوم لاو

 تاريش نم 5 هو ماعط نمردق لاقاذ-هذ

 بارسأ|قار ةرل محو لقنو ناحرلاقاذهو

 ناك ركن ةرب رع لص + هأدب تسند

 باطتسم بم عن ةلابش نو وف 24 كالذي ماسك مف

 ناقزلا ىلع فحخ مولا اقر ي هتعزو ليقثلا ءبعلا اذا ْ

 اراضتقاهنومعا نس ىلع مالكن موأ اهمذعن ىلعة طك مرات ةالاوه ء«(هافتك الا الالع
 نرعلا ملك ىف هعوقو ةردن ن غلا اذه لهأ لقنو ةملكلا ضد ىلءراصتوالا 7 ظ

 نورخأتا هنمرثكاوا دهاش ىأ .امسقيسلاب ىفك سو هيلع هللا ىلصهلوق ه.فاوو

 ءأ ارعسشلا نم ممم نم هل مسا مو ليلقي هلق 9 ندو هرممعلهأو ى رم ايان 1

 مالكلا ن وكمت هما ةلكميلءرمصتقملا ةملكسلا ضن هذ ناك امءافت 1 :

 مهض-لوتك يروا
 ادد ىرورسو « ةركح»لبطلالزت 2320

 ادنلا ىلع ىساكل جاف « اوعمبحتحادستلاو 200



*)0* 
 رثك ان 9 اوهلوؤوىّردسكو 1 6 ةاحإلاةحاحز قحايصالا جايصم | مف

 جا جلل ةرلردخالا لما عي د_هىفو اسندلاة أ. .ا نمار هاظ نواعب نواعن ال ساس: !|

 فدسوت نا

 «.١١ ةلفاخ فلق اشاد ىمقأ عدت 'م 'ةنسْطت ضاطرأ بانا لزئاذا
 :١٠ اهاقس ةائقلازهاذا مالسغ « ام« ىذلالاضعلاءادلانماهافش
 , 2 اهاذأ" فحو امو ثعمج اذا « اهلعو نيقزاسملا ءامةاهاق سس

 ءارت ثان مالكا د ةتواماسقت ىنعملا دنرترثكاوأ ةلك ةدايزوه «(مقتلا] «

 ال زتعل نبال اقالذتءمراصا هنم تح .رطوأ

 لئذ طا نق نمر -غم سنبانأ اه "است ' اك دؤقلااهاؤام لستو
 لطٍجَرأو عارسدي|اهبتراطق « انطادسس نيا ظاهماع اندص

 رهز لاقو
 اقامت ىدالاو هنمةح اعلا قاد 5 امزههنالع ىلءاموو قلي نم

 ةيدابلاببرعحدمىفءالءلاوبأ اقر

 رضا ىئزعلادقفو نورمضحال 0 ةيدأب ران د#: نوددعفوملا

 رطقلابن رمراسلل ماهغلا ت2 5 هد دع اهنشوطُقلا ه«هاذا

 حدااىف لم“ 5 ىلا تارادعلارو ها نو كج نأوه « (حاملا ضرعم فون«

 ىما | لوقك“ اهلا ىلا اف رص عدو رقم

 انامدش نب لهذ نه ةطقللا وح ىلإ جيتس نرام نه هاتنك ول

 انال ةئولوذنإ ةظ.فحادنع *« :نشدترشعم ىرماب ماقل نذا

 اناهريلاقامىكسع تايئانلاف < مسهبدني نيحمهاخأ نولأس ال
 اناهناوئثقرشثلانماو_سل « ددعىوذازاكراو ىوقنكل
 اناسحا ءوسلاللهأ ةءاسانمو #«. ة ةرفغم لظلا لهأ لظن منور
 اناسناسانلاعسج نممهاوس «٠ هتش# قاض 1 كيرنأك
 اناسرفواناكرةراغالا او:سش ايكراذااموق مسج ىل ثيلف

 ظ ىناجنلا لوقو
 ل.قمنبا طهر نال ثلا ىنبنىزاذ « ةمذ مْوالهأ ىزاحهللااذا

 ل درج هس ساسنلان وا الو 5 ةسمد نورد ةءال هلق

ٍ 3 



 تب.قعثوهودعولاا ب ق.سوبلا ةيقلملابانطالاحاونأ ضع وهو «(ليذتلا)

 وأدق نه هنيك وهرب ر سقت !اموفموأ اقوط:ءاهانعم ىلع لوشن ةلمح ةمانل- 1

 كلامي اينزرق و رااح اوش ردو لالا جراح راخالقة-سهنوكب نأامإ وهو نيعماسلا ْ
 ةغانلالوق هتلثمأ ن هواقوهز ناك لاماملا نا لطاءلا قهزو قملاءاح

 بذهم ا لاح رلاىأ ثءش ىلع 5 هلئالاخأ قءتشع تساو .َ

 لورح لوقو.

 دم#د مالا ناسثأ طع نمو « هلامد#لا ىلغ ىل طعن يور وت ْ

 ىمءاسملالوق ثم لقت اردغ ع ند

 لزنأ لاذاهءكرأ مالعو « لزان لأ تنك-ةلازئاوءدو ظ
 ىدعسأ اةتامنننالوق ظ

 للا ىلع ىن قرض 5نمتدكو »* اهي تردد ىث> ى.هالاىلندجدق

 لمأالب ايندلا بأ ىنتكرت « هلَمْوأاثيسشل كدوج قسملا ٠
 0 ' هو زعل روتانا نراك و لم 4 || ةروك دما تانطالاتورمض نمو ا
 اسارتس ا ىب مم ' هلو ه> ل. .و هع دإ مهولا عضوم ىلع قداسلاو مالكلان ء.م 4م نيالا 1

 ىحوت ةعدو عسب رلا بوص #* اهدسفمريغ كرابد قسف !

 هلوق قرأ. .4هاذهزسوأ ١

 امامأرادان ىرلا كاقسف «. اماعنلا ودعت ضراعلازك ١

 ديكوتلاو ىرقَضلا ضرغللجوأ ةم لكي اوةلإو _.ماوغلا ف نوكيولاسغدالاو
 ءاسنخلا لوقك ىعملا ف ةغلادملاو
 رانهسأر ىف لع هناك * #4 هيذادطا م أملا ارد<ناو 0

 "عزرا را اهدا سادقواسةوقو ٠
 | ىلا ام نادت امقاوع قو +« « ةلرقمىهوءاو_برومالا ىرت |

 | مل |هنافصنام تاسرهواضن 5 هيت لوقلا لوقي سدلحلا ىرت

 اسلام لممكش بوث هل سدلاو #* هتوادعرذ باو هتلاقم عم#او
 5 فارطال | هناشت 1

 ى .ثكمرون لثم ىلاعت هلوقكهيلب مرد ص تبب ةيفاقوأ اهتبلاتردصةلعزع لعجوهأ
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 لؤالاركذو ىناسثلاىلا قوش +. ىوهلا نم نيئيلمبةبهانأ. ٠
 لءقدسم نمو صام نمسا ىف »*ذ ةذلالو ة-مرح داؤفلا مق

 ةموح دق لكس و ةذل در دادس لك ار ووش ا للا ىلا ريشت

 ايوا سملا ىدادت طضم#لا نيع نأ اك 7 هل اكسل ءلكن ع اًضراانيعو

 ثيح مهراعشاو مهمالك ىف موماعءانثل اوك مري ىنب د , رق: ىفادحاواناس]سانلا ناك

 ديثرلافرىذلاوهودلاخنب ىح مهو لاعفلام و للا لالج ىف ةياغكاذذا اوناك
 | انأ ناكىتج شرا ادن ءامفاظ أو امهرغصأز ةءسو لضفلاءانباو هانأ <. عمل : نآكو

 ا .مأو ةدعاسْن ب سق ن م صف أ ارفعج ن هللا, فاحص م م هفخشو هيلع مارالا لاسبقا

 | ”ءأو يصنبد .# ادع نماس: هك او بالطفل نير نم نسوسأو ليفاطلا نم رماعنم

 ْ ىد ه هلا ل ام ىلام-هرحأل آدلاو>الام-مب تاون الق ب وقع نيف سون نه

 مهلثا
 0 .كف هشرع ىوش ن ءرم هد حن 5 .كصانلاح ن نءانولأ-

 نيكة كل انلظو كون تذع انياصأ موق نت

 نا انوأ لاق سلا لاما ءلطو لوقلا ريف سانلارباغ
 لد وارسلا قالأو لاعت ]| قرح د مهاتأق ثم طءأاذ تحدتما اولاق

 لءقلا فر يسفتلا لد ١ هل ىتعت 5 مدس تاةفاذ_هانل* م-ذاولاق

 لوطلابف.سسلاىر-ظانهن“ اك + هتوالعت لال ىنلارمالا كاذ

 اءسهللا كنا هلست فرشأو ك:اولصلضفأ هيلع كدت هب كامرامانبر كوعدنف 5

 ع روكلاد# رومان ميلتون

 ملاسعت وق هد هاشو هنا ىلع اهانععتلاد مالكا ةقتاف نوكود «( جشوتلا)«

 ظ ّْ اوشْنآ ارقلاعم جو ندملاعلا ىلع نار علآ و ميهاربال .اواحونو مدآ فطصاهللا نا

 اًددو مؤالستلا وق نع مالكلا نوكي نأ ىف. دمهنأىلا كلد_شثربعونلا ال -هوكلذإ

 فطاو قوذةوقو ركسفءافص صدت كلذو ضءب ىلا ء- هفلاهضعب ثءمفالتثالا

 ىلع ةلودلا ف. هع نباق نادج نىتراا سا ارق ف لوشن ؟ءأنموتياعر

 انانضغادانس ,١ تدهش امك 4-ان درث نيد ةقيسولا الق

 ايارض قال اذا ه-هراوص ه4 انامءط قال اذا كتان

 اراؤحلا هنوءدد_:ءاك_ف 9 »+ تاعرم# ةئسسالاواناعد

 ظ «(ليبذت 4

١ 
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 ار كح لعل هل يضل اكاودا ىسرتلاب رهاظتنوأ لةعىأ ل-كل نوكفوسىأ
 سشتلاو عامطالاوأ ل زخان هه.فاساهت :دحعوتلا اًذهو لقاعلاريغلقاعتيام

 ةودو ملكتتملا هاب نعةنامالا هنفو هسكعو همذدعن لا حام ى ه ء (ةرئاغملا) '

 دجأ نيل ءاا نأ كد هيؤاسفو هنا عئذلا نم هك اردأ نوك ذا همهفو هلظف 1

 ىنبان جاع زحدقام يمدح ناكسحو هلبعنل هرذص ىنهلءوبأ رضح ا دقو امون ماظل ل
 ىذالال. ةءالو ىذقلاكب رب لاةفاحدم لاقامذوأ احدملاةفح دقلا اليه ىلا فهم 1

 ديا كالانف اكو "راما ىلع رسسكتلا عم رسم لاق هعذ لاق انوامرتاخ ال
 اهالءأرضان اهاهتنم سا طوع لاففايذوادنم1 نه قف لالا

 - -ةلاىلا جو>أن 2 بانل لا لاف ىذالاب هفوفحم ى ::لاةدامعن 1 يس 2

 5 2 ارةرفح ةقوك || ىلء هيرام !مانأرماعنيمتلاد عن أكو كل كو 'ء

 اذه عفتأاملاقف ىضلا نالمغ هءمواموب ريمالا كلاذّره نأ قفثاف ةمحانلا كلت لهالا

 نا لا هو مم راف م ملال هيفوذامل|ا.ةسوه من لاسقف ناليغانرينلا ْ

 رهغل مط نه ن لوهران 1 هلا ازانعلونو دا ز هفاخو هتراماهفوكحلا َنءتااز م 1

 ملصأ من لاقف نال.غان رهثلااذهرضأ ام لاقفروك ملا نال. .غع_هأمو ره 2. خا ناك آ

 لبق نادلولا قرغ: هفودل. لاى ضوعلارثك.هيورودلا ساسأب لدغ هنا ريمال اهلا
 لق هلىذغ ل هرظنأاللاقف لالهلل ارظنا«اركراد اك اس نأكو تاكا |ءافرط ضعنلا
 ترقبو رمعلا مدون هنالاسقف اهنا ل _ دراراج ىف تناكول نوتعأ لاف هلا :

 ننس و نآو انا دنا“ 00 5 0 0 نيدلال<و لح ظ ا

 ل ولا 0 ظ

 لؤالان.دللالا ب لاام + ىوهلانهتءطةساام كداؤف لقت ا
 ل اذيأ# هكدنحو # ىتفلا هفلأب ضرالا ىف لزم مكس 0

 لاق رخآو 7 ظ

 ل.#م صو 5و ديد ىوف # 34 .ح كداؤو لقت 1

 لدهويإ ناك هلام تسرد «ار ةم تاو ىلا د قانا“ 1

 معد ”لاقف نيته ارأى ا نأ

3 ١ ( 
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 ١١] عذيإل رارسالا ثعاذ اذإ رش « عض»ل تشولامكذدبو ىتسنن

 6 عطس سانلا بولاق م_.طّةسال » امىلف تا+ نان كأم

 ٠  عطأ لقو عم«ارعو ليقأل وو « نهأزعوريصأ لطتساو لق“ أ هن

 | ارهشلا ضعب هلع تو هج ْن أو تقسعت نمثلاةلاولذك سدل اواهخ_سحأ كلذو ٠ :.ريصقلا

 ىنتملالوقكرا د قالا هءنو رهظ مهناك
 7 لاورسندأ لضفت ش:شهدز « دعأل سل علجاعطقا لثأ ل فأ

 لد و اهمعفتنن ضرأ ةءطق هكلمهءطقأوهاطعأ ىأهلانأو هعاسىأ هترثغ لاقأ نم

 ظ قاعت هيهسفنل تءاف نعةوالسلاهدافأ ىأ هالو هنأش عفر ىأ هر دق ىلغواسرفهاطعأ
 ظ ان و هءلعلضفتورشلارهظأ ىأ شو شهو اريخهدازو هلؤسم هلررك ىأداعأو

 ادسل ظاسفلالاه له ضع نا ىرت تأ شارغلا هد راحداطعأ ىأهاريسو هن رق
 ْ ددعأل الكتالا

 رايعلاتناكاذا اهتحالموالثمتاقو لاقت ني.طاذتمنب ىرحام هناكح . ( ةعجازملا)
 . ىرتهلا لوك ايرغتسم ق.ذلاو ةقشر

 ىنصلا بطعراتلا ضحمرات_ عب دلاك لئاعفلا وأح .ميدنو

 ىفك-:ءالثام ساكلا عضو د ىد حارلا ةوغص ه.قسأ تع

 افلأ ك.ءلتلق كمل لاق « ىسفن كي دفتري زعلا درع تاق

 برءلاداو+أ ضءد لوقكو :
 مسهل قراطال نثتاق < ىنغلا ىتدتل رتاماتلاق

 مدا ىتفلادود من تاق ه هلئث كدانع لدهفتلاف
 مظألو ف.ضااماطدق م: ةلسسإل نمهللاقحو كف
 مهردلاو نواب ىنغلا سل «+ هذهان سفتلاب ىتستلانا

 ةرواغاهيفىذلاىنءملاتيناعونلا | لاقت مسح طرشو:

 ْ تءلا ىف ةغنانلا لوقكرنؤوب نمي ”راغو مدقب نم ىلعئثلا قدلعت ىه (ةضتانما)

 بارغلاناشوأ تدشاماذا « ىسهاذتوأ ملت فوسكناو
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 هءب هءلعدقوف اوداقنا# ناو ملال قوجزت رخم دةنم نأكو ةلسسص

 هلود ةنع هغلد

 ببزقهنلا ىعديوأ عمنا اوذو 5 ةلانسرا 'نيس:ءؤااريمأغ غابأو

 بتطخل فشق نكد ايوبلع موتو »* انضزأ ناتج ةةاجاع ل

 تيضع قاردعلاب موكل نكي « لاو نب ركب ضرتالاك ناو
 بح مثاهكشموو رسعو 0: هثباوناورمناك عن» تكد ناو
 تبدس ني س:ءؤماردمأ انمو « نا»ثو نيطدلاو نيس مح انو

 0560-5 نينمؤمارممأ تاق اغا لاقفنم_:هؤااربمأ انموهل او دعا لئاقلا تسلأ لاقن
 الوأ اهتايثاواهب هصخو أ انسشاجسف ك اثأ ناددةزامالا هدر _فأف اعوفرخ ناك
 محا د ىنطاقلا انت دعسأ ريطخلا لبخدو هعز ىلع نوك كمل ,

 0 يل حدو :اضفلاىذأاقهرصعف ة:ناكو لض 5

 ةريبك هجرت هيدي نمؤ الا دجوفا- ثدغاد»ا ههه ناك هبأر نعالا ارمأ نب

 ةقبام هج رثالا كل: ةنراقع هسفن ىلع ندد نيل لضافلاناكو هسأ راديو

 لافف لركش رعاذه ناكذعمال لو ةبوهوة لاا كلتل ني دهاشملا سقت [قرطخ

 دشنأو رو 2 ارعأىد.سابال

 ميعتلارعأب سانلار تصر ها -رثأ نس ملل لب هلل

 . م> رادع لضافلا ةمسهنم 5 اوسمفت تعءجدق سناك

 ىتلاةمبهنمثالوةلل_جرلا هنتقين !تدشع أ ارضاح ناكن ضن هل لاق جرت
 تدصاامدعت | لاقن اريدت ملاكللا نو كبف ةزمه*املا لادبابىأ د ةث.ه نم 74 '

 ارلح هلفافلا شةغن نأ تاطخ ىقداقتنالا فاض نم ىلع ب>اولان 1" هللا !-و

 35 رقل» وأ" ىلعاومف رادملاو شد ,رخلاو ىفيهجتلاريغزةي زاولانوكتو كلذ له:

 ضمد لاقذ أ ط+ًافاروغصع سر لكوتللا نا كح 4 ممل نءمالكاا ف

 ىحو ثدكو ه:ءىرسفروفدءلاىلامخلاقف بضغف ىديساب تثس>أ هيرمض

 اد او ضغن أ نناءلعو نام ءورعو ركيايأ نا لاقف ني.شس ىدياىف عرايضفار

 ىلعدح او !انهدارغو مرنم صافن ىنلاطهتأرعاو رذاكووف

 ةكاكرلا نمل_ساذا هنسحو ةعباتتمةقسانت«لمص رءاشلا أ, نأوه في
 نودي زئبا لوغك طنل هدد



 ءاددإو

 ىضنفملاو عئاملاضراعت « املام نكيملال ثاقف
 ف.غملانبا لوقو

 بدير اشرلا.هلدم نيت « ف ذرامد فنصام نحن اةاضق

 تدصم درت لك م 9 داوتسانىاة ب اسصأف ىر

 قاطنملا نه ف.فعلان بالو

 امره هذتيلف تقر نيسع 2 اذيأ ىسنثأ نيسيقطالل

 انقر 2م ل نأ ىنأت هحأ نماهقاز

 امدولخاو م.ها ةعئام م تاصفنااموامئادتدغ فدك
 مهضعبلو

 م1 ةاعو ة- ىأت هش 5 هنسسح قى علام هللات

 مناهرب هن هرييؤلس * جرمدغبا ري 5 ىلع همم مور اعلا مال

 وغلا نمءاوُسلا نساحلا ىنالو

 قه جب رعف ة هلا كتان « ملعلابر_ حاصاب كيتاه

 عجرم ا 2مها تدعءدل_ةو ع اقنلا تو بنس ات

 عضوملا ىلع افطعوأ نك اك دا ىلعافقو مويلا ليطت ىح
 نبل ع نمو هضعيلو

 اميزنت ىو بذعمهنع و«. اهزئمماقأار دمال تاقذف

 اهمشتلا ىضتقت ةراعتسالاو « هلابج ترعتسااملهةرشأ
 عميدملا نم ةجرنب ىلع درء هثءاوْئَدِبلا نذهب حاصأو

 تاتشلاب نذاملا شم هه« .تاحاذا نويعلا ءاروحو
 تافتلالا نس هحو كلذو ه ءاطاشن ىت-:دافأ تتغتلا اذا

 هما لعن مى غلا قاصسا ىنالو

 ىلامو ردهظلا تملا اذ ملام + .مونتاذ ىل<لوقئتنأ تسا
 ' لالذا برق نم نسهدلا فو بكو 5 لالهوهو ىكذلا ف سعمانأ

 دف دصوأ بد رت ة: ها: مريغب نا هن ث يح همالكم لك لا لء< نا ىه ةيراوملا

 سنايا داكن ةيقاعلاة مال عمهضرغىلا] صودق نوكيف ةذع املا 7
 نبا
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 اونمآنيذلانا لالا مههلي واوعتقي و اولك انمهرذ لبعلاوي علا نعاوضرع ظ

 يك نولك أو نودتت:او رك نيذلاو .. ماعملا ماعنمؤ مونىل اموهن ةنوفوتسال
 وجرب فوءدن نا ب.عورمأ لكو ناس نالارعأ نعنع .(هلو) ماءثالا لك 7

 ةراؤت ىف قع .ناداعالاىز<لهو نادي نيدناكدلا "تدالف ىعدي و ةياحالا |
 رفكحو رهاظنامعا فاخالوو+رب عاعةلالضلار ات ىف تاقو مماهةلاه#

 هوه ىف ىوذ هه د أ ضق م ريطال ني_تانج اكن موال ءاحرلاو فوملاو ف ١

 املأ عقاوزاط.ثلالئامحىف كنا . هل#سرورسملا هلمأ:رورغملاا هيأ ايف  ريدض
 تاوذ لبو ؛كدغل كمون ؤللعاو كلاحرب لف كلاحترظناف عزاو سشلاو «

 كعتساف غزت ناط.ثلا نم كنعءزساماو هزللايد رح الا نع نكدتالو كدب نءرحال

 نيطايشلا او ذ'مهنا .نودلا,ةسيئدلااسيندلا نماوضر موقرنأ ك_:بهاالو هللا
 لهأ مه ةياص ءرد هلل (هلو) نودتهممهمأ نو.بدو هللا نود نمءامأ ١

 مهءازوايتدلااوُد ف هياصوأو هنماوساقو. هباصو رهدلا دوش اوقاذ . ةباضألا
 ١ م-هزاصب أ, نوربالاممهرثاص نوري ان رومالج م-همزع نماوطتءاو انرو

 درسوتلا ناكرأو هللاعمو ىدلامالعأ مه .مهراصنأبالهناسع+ هللا نور شتت
 مهقطن ةعاستو.هرااراىف مهبولقو ةحتاس وك.اءاملاعىف موسفثأ "هعاعدو

 ىلالزن أ اماوععءاذاو عمهتلا او:سجأ اوءطواذا ركفو ةريعممتممو كذوذ
 لضفلانمهفاضوأو ةطوصم لذ ءلامهفك أ عمدلا نم ض.فت مهتدعأ ىرت لوس ١

 ةيصاصخ ميناكؤلو مهسفنأ ىلع نورثؤد و هصالخخ لالا نه نول ةطو
 حلصلا,نورمأ,. .نولدعي ه-:غو لامابلا نع نودتتمو نولدعب هنو قم ان نود
 ساييدالان ام 3 نوك4فملامد كئاوأو مر نم ىده ىلع كئاوأ نوءلدكااهو

 لوقكه _لعلا نونفلارئاتس نمو في رسثلا ثري دس نم نوك.نارقلانم نوكأ

 ١ ' ثردحملاىف نع /

 هراد سف قالا ء اب م. .ىنقو نا ىللاق
 . هراكملا تفخ ةعينجلاكهجو ىنعدتلق 00 :٠

 نب ندلا قت لوقكو تاوهشلان راسنلاتف-و هراكللاب ةسنجلا تفح ثردحملا ظفلإ

 ش | | ' هقفلا لوصأ نمله قف

 ىذنربام لة« دوم أف +« .ملاعلحر نالفاولاف :



 «(ىك)“
 1 هلوفك هيف: دئافال هنا نءمتو هتوم“ ضر ايش نتن اوه (مامقلا)

 انرسأءاملا ىلع يمال ةأيطعأ اا لول بما تدتاعانأ اذا
 افاكت تراصفاعبط هتّدوم .ه. نكتملا باتعلاذعب ىوعراهنهو

 ادمغم نأ 5,1 هفطعولواربلا باتعلا هفطعن الدول ن ءرفاذ !!لوملاا نا ءارهمْناف

 ايغاو هيئة ارهظ:نآر ةلانهةراسععب همالك كتمان رب نأوه (سامتقالا)

 اد هيف بجردنت نوكت ث .همزاكلا امو امو.أ ذا الؤمقم نواكم و ناسي

 منادااو دهزلاو ريك لتلاو طءولاك ةفيرمثلاتاماقملا كلذ ناكواماتالوخد هق امس ىف

 بدالاةءاسانههنوكد عبف ةسسخلا عضاوملا ف سادتقالاامأو: كلذيلاواموهيووملا
 ١ لئاقلالوقك ذب كلا ضءنالاه هءاد صني ل ناو متمرح لماع نوكين ادعم

 ةريتفلا لهأ الا 95 ميلم حالف بر

 هو ىو :هعاف * رص قش ل

 ١ !الدةا ناك الاو ةياكسحت ل مدس ىلع روبامداربانكيملاذااسءايتقا نوكيامتإو

 | مشن | اورق اوأ اذكلاقوأ اذك لو هللا مالك هياكس دعب لاقب اك ذاهنةقساو

 قابطأ ا ىتلاهتالا.ةمىف ىناومصالا نمؤلاد_.ءلمقوأم نسا ساث قالا
 :انركح امهلاِكل ناتو زخ ؟الاو امن ؛دلانالعاو ةلاقمنم هلوقك تهذلا

 هاللو نءم-ق [1ناف نيمو ةردلل لع> او هدب رعدمأ ىرخالاو ةدر رخورح امها دا

 ايندلان مكضصن ساب الو ىقعلا بيصت فعضأو اعمإ كر , ادكجح ىنا4ناف اعمق

 1 اوا-تنأ ليولا لكل. ولاف ةلجاعل انوي ن# ناك الو. ةلداعلا ةومقلا اهفحاو
 1 : لا ةدبالو ناكناو الوسم هذ ءناك اوأ لك ةباقلاي ل .11قةاو للا

 |و دمعتال نأ : فخ ناو ةديازا افا. دلا قلطف غب زلات د هن نا «لوذلا# مكر

 دو مانلا ترعدقن منان هينا اهءولاوزيك ذتلا ىف( موضع نيالو) :دحاؤف

 ا ااودق ىلا اذ_هو هريشا هت تح الدق مصل اذ هه مالطلا عشقن ادق مان ما

 ايثدلاىلا انوكرأ ةرعملاو ةديضفل الد ماتحو ةرغلاو ةلقغلاهذ_همالاف هريش
 ]_.ةكسفن رداسف تايوتا ةقارلاب ةينمالابةدئاانع الاغتشاو ةيندلا

 : و بنلالا ايتدلا اما اف وهزلاوربكلارذو تامرفام لعانرسحان لوةتنا

 شيعلا نمضربملو هدغل لعن ىوطو هتافو هرمأ بهذ ىت> هنافوى مننا ايّتف

 كنر_ةبالف لطانلاب كرديالقملاو لطافاتفيودتلا اذ_هكف هدغرب



 *(م 1

 ىلع لقشادقو ايايشا ثوان دي ةفجلا لهأ نوكدارملا نا اهريسخأو مال_سااوةالَس
 وهو ه.دتةس عسبرلا نب لضفلا هسح نيح ساون ىأرشنيءونال طصنإ

 ةداع ريسملاو هيفتدوءو رسما ىنتللع عسب رلانماانثنأ
 :داهزو ةبون تثدحأو مسالا ىنجارو ىلطان ىوءزاق
 ةدارحارارفصا ل هرارغصاو » لود! هفرزأ عو شمت نم

 ةدالقلا ناكمىتسملىف فيش لاو ىعارذ. ىف مئاستلا
 :داحلا كنيعب لسمأتو « ىلثهمي وفت تندعال ىف عداو

 مدا عنه هنأ سفنلا نون # ىحوجوةالصلانم ارثا رث ْ

 :داوشللاهّدع اهارتشال م امون« ئارماضءباهارول

 ةداعسلا كن دب ىلع ىنةكردأ # نكلو تذبأ املاط دقلو

 بدت رتوئثلةفسصتاثادحأ ملاكى عقب ناامهدحأ ن اعونوه (بجو اء لوقلا

 ىلاعت هلوقك' محلا نءاك اسئثلاكلذري_غىلاةفصلا كلت عماسلا لةنيف العاكس
 ننمؤالو هلوسرلو ةزءلامللو لذالا اهتمز الان رذمل ةثيدملا ىلا انعهح رنا نولوق

 جارخال كلذ ىلعاو مترو ةيلذالا ةفصن.:هؤالو هي زعالا هفصموسفنال نو ةفانملا تاثأ ظ

 تش.نأامئاثو لذلاةفصنئةفانلل تءقأو ننيؤالزءلاةفصتاقنفةشدلانللا

 وهنولوةبوىلاعت هلو ةك هدوصةمريغىلا هؤرص نكسلو بطاخملا هقفاو.فارمأ ماكتلا |
 نود هبحوم ىل_ع ل: و للاقبام لكم. ىأ نذأ نالف لاي كاريس نذأ لق ن

 مهدودقم نع هفرصونذأ هنأ تا. ىفم-هقفاوف هريغنملودقملا“ةودن درو
 موضعب لوقه دهاوش نمو ري نذأوه لب مذصن اكهوسنذأ سدلنك1نذأوهىأ

 روصطدنول ىتداح ل و« رثنءردعلا هدنقل ظ

 رد ةمرهأن امبسس-#لاواهتم نأ تاقف
 ريخأ ىالوم تاقف م. سانبت سال اقف ٠

 رخآلوق
 كل ىب_شام ةأشولا مالكن شن هغلا مضف ىذلا ف .هاللكاق "7

 كل.ةسنانصغاب ىثخأت لق « حير ىدنعةاثولالوةلاق
 بولسالا ىع«ق.لالاو ىلوالاوهام ىلع هدنتلا نم ضرغلا ناكحاذا عونلا هر
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 ىعجسلا الفاو ردوش ىو ارذعلا.د شنت أم ءادما ريجء الملا نب ٌُو رعوا لاقة_هركتسملا

 سوأ لو, كلذ د مش ساو هنم

 اهلالضل ضف ىدع نس>ىلا "”«  قرغو ل>ربثدشةقاناذا

 ريرج لوقو
 ايزلك الو تءلبانغك الخ « غنم كنا فرطلاضءف

 هنوعسي مسقفا نيمدق م.ف:ءاسدجلا ءاصه هتعمتلا افع ناكو. ةربختذلا ماس نبا ىلاقو
 امدق ألم أم وهو اهث.ةءاوعقو اعذةماياس نوكيناغل .ملاموهو فارعثالا*أسعق .
 ىناشلام.قلاو ريخأتو مدقتو رييعتو مب ووهاغا لئابقلا شورعلثو لئاوالا نم
 اًذهو اوكسهغأن عومهاذال وق. ناكو دعب ه ف سانلا هعمتوهّتةدطو ريوس هنمرثك أ
 ةأنط4لوق لوالا لاسم ىمهتن ةل..ق هءتريعالواتنب طق مدو ل عونلا

 ىءاكملامعاطلا تنأكنافدعقاو « ايتمغبللرتال مراكملاغد

 الاثمالا ل_فةردتسا كح « ىرفال خضتاذا ىلغتلاو

 نيمقلا نمربرجمو
 ١ دوهش مخو نوريؤةسالو « مي:بيغت نيحرمالا ىذةيو
 ' ديبعلا مهمأ تاقاعتو 5 مهد سمع تءقل نا كنا

 ْ خاقدصأىلا امرحمهرثك أو مهئادعأ ىلاابونذ سام | لقأ مهلا ةفاموق ىلارعا مووت

 ْ : : 0 ١ نهةيرخ_وأقو دعوا هول ةئ_سلأ ركنا ىلع نورطش و فور »ملا ن ءنوموصد

 ؟]والاناامهنب قرفلاو ناهباشتناعونلاناذه (ٌدحاهيداربىذلال زهاو كسيتلا)

 ثامةعم هل ىلاعت هلوق لم لّوالا نذ هسك ع ىناثلاو ءاز رمال هنطابو 3 !هرهاظ
 .(! اوؤو مب ركل ازب زعلا تنأ كلنا قذ هلوقو هللا رعأ نم هنو ظ فك هلت ن هو هيدي نمد نم
 ا 8و مئاليام ىلعةلادلا ظافلال ارك ذهنأ هفيرعت لصاحو ملأ باذ عمه هرم شيف

 !ارمو ة-ايرةبكالذ ىلعالول دم هي رتلا لدس ىلع ةمثنهتلاو ري شهلا و ميظعتلاو لالالا
 | ادي سو ه.!ء هللا ىلص ناكو ةبعادا ليس ىلعلسو هيلع هللا ىلكهلوق لةمىفاثلا

 ١' املع مستف كلذ تفاضف زوت ةن+لا لخدي نلهنا ر وهملاق-الالوقنالو حزاعىأ

 |١" ةالصلا



  «(ملز#
 ءاودلا سوفلل ءادلالتقأ د امو ثتوءىذدتنل ىذلاغ

 ءاطءلاواهذأ نأك الو تن 5 اكالفاسند ردغنمانمقلام :

 ءاسسملادرت عضلات رم » مه اهلا ةدونعيساز
 هاقوت س هوم هس تءرك « بارشو دءارت2ّ فاص
 ءايسشالا لقت سفامأ ماس الاهنرغت انطخ ىرعش تل
 و « وكلام اعىئنوكي داسف نم

 : ءانعلا حذو انقشلا مدففم سجل اةميولا بوك امالماقو

 « ءانالاوتاسومالا مان اناق_ك نذل هللا سقت
 0 انيلعانداحافد تةةلاملأنم دو_>ولاالو ني ش

 تحس هفال-أ م للك ثدحلاو خالطالا نمد مال بدالا ب بلاطو ةيانكردقلا اذهىفو
 هلاضفاو هلضوسانلا مو هلال كي كلان هو اردب هلال هرب

 لوقك لل نودتدملامت ناةفكمم فاوق نكمأب تديلاة فق . «(ريسيففلا)«
 ىرب رح ظ

 ثوقهلامسرغلاحفيكف « نوتمل»ذلالوطلاس رغلانا
 ضر-ةلةراعر نكمأ توقهلام نك-لو ا لا هلام تونا عي نأ ن !

 ىدحلا مالسلا د يعوق عوذلا اذ_هلمثةأاىف روونملاو ةقاغلاةفصو ىوكت ظ
 ناك فور عل

 مانملاد :ءيصطم نع ب ىنثن كف.طا ىلوق

 نسولادنع دودئادنع عومفادنع داق راد
 ماساظعلا ىف مجأتران 1 قطنتف مانأ ىدعف 1

 ندنلاق دو.كلا ىف عولضلاىف داؤفلا

 ماقسنم م سأ لف ىلع سفكالا هيلقت داس 3 ظ

 نم دوةون# عوقد نم دانتقلأ |
 ماودنمك] مول ل هف تكلع حكفانأامأ ظ
 . ننم دو>ونم حعودر ن* داعم ي
 ءاعئارعش ل ناعددملا لهأ هندارأو سوفنتلا هم رقتتاعدعلا هه لا

 ظافلالا نم ناك ىن-عمىأىف مالكا ةمال_برتفقت نان _سحالاو شاف 1

 م و ظ
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 بطحتك|.تريغىفا.طاحابو «_ !هؤوضالريغلارانادةوماق
 1 اضدأ هلو

 اهبوكرالارططلل ىأرالف «٠ _ اكرمةنسالاريغنكملاذا
 ىلماعلا عاف راني ئدعلو

 ءارغألا ىلا ىرظن هيانض « ىندازىري-هأىلاترظناذاو
 ءايشالا لسضافت كاذكن وب ع مهمولح نب,و هاسشا موقلاو

 هام# موخالو ثشغ اعف «ىوتس ضرأ لابجتيأراملب
 »* ءاع دوال رخآو دو »+ دام لاو هم قربلاو

 ةزءريثكلأو

 0 بةاعوفو تءهيفام ضءد نعو 5 هقيدص نع هنبع صمغ. ال نمو

 بءحاصرهدلا هل يس الواهدح 5 ةرثع لك اد هاج عت نهو

 ١ | ىلودلا مهاربالو

 ١١ نزحلا يف كافاوىذلادورسلادنع م. ه.ساوتنأ اًرطَةي ريلاىلوأ
 نشل الزنملاف مهغلأب ناكنم « اوركذاواوسأ ماذا ماركلان ا

 يي ماي“ الاهيلْزت لف شدعلانمةعسىف هعمناكو همن كولم هل ناك ارحاتنأ ىكح
 هعائتما لوطدعيف هنمإ عفتنيو هعدينأ كوامملا كلذهلع ضرعفرقتفا
 راما كلذ اهمف عابمتلاةني دما ىلا عجر نامزلا نمنيحدعن هنامث هنماذيدل كلذ
 ه|بتكف هثاةلنم نكسه: لواريبك اريمأراص ت>لاوحالا ه,تقترادقءددوف
 3 أمهو نسب

 : اذقو ىذأ ىئانةفرطلاوتاقلاو #* هدياكت سؤ نب ءءجاك 0

 اذا ماركلان اىنشنت الف ىووت «اعك ءاءايندلا تلءقأ نتالاو

 مه 1نب ىلعلو
 لد_ءثورودك مانأرهدللو 95 لمح ارمتاجام سفنلا ىه

 لضفتلالاحرلا قال لضفأو « ةل.ج ل .حلا ريسصلا ةءقاعو
 لمعتأا لو زي نأ اراع نكمأو #* ةمرحلانءتاز نأراعالو

 ىدادغملا لش نءالو
 ( 01 0+ ةاقبلا اذه ءانفلا ب رطو « قيرط ماقالءرااةعص ١

 ا ىذلا



 *« (ن وز«

 هداؤو أمف نوكمنا ىنيئشاو *« اباطعلا سحا نك اندم»ام

 دقلا ىلع ريالا اك.غهن :كلو #* املا قرانلاكعآنالا ىلع ا.عو

 در ولادسالاةبعشنمهنكلو 5 ةعشباذلا ىف هجولاءايح سداو

 ةيسستملا هن هيلسا : ىذلا نايس ع ىبهمنم ىف قشاعلا وكفأ وْ

 ٠ آهعفن نمووديسوأ يظن علوا بسال ناكو ىنتمل بطلا ىأر عش لاثمأ ريك أود ْ

 قاف ميس عل زيدا لمص :وموضارغأ تافلتعىفةأشألام ناثاسرةءلق
 ىلا ة جرت دنع رمدعلا لهأ نساحم ىف رهدلا عقب بقلملاهراك ىف ىلاعثلارو هذهوت ش

 باممالقا ألو سثالا سلا نمبيطلا ىنأ رعش رعأ سردلا سلا مولا سن
 هيلغشأ نيينةااونملاونفلا نومالو لفاحم ىنءايطخلانملأن هدي ىرحأ لئاسرلا
 دبعلانباةفرطاو هنن نيفنصملاونيفاؤملا بنتك

 للذوهنموقلاىوملذاذا ٠« هنأ نظلانسدلادع لعأو

 ل-بلدل هتاروع ىلعةاصح- © هل نكت لامع ١اناسأ ناو

 ةءاهاج|ءار هش م سطل اب بقلملا مسااد .عنيرب رك

 داسسفلاعم تكلا قسالو # قييف هملصت لالا ليلو

 داز ريسغب دالسلاىف لو>و د ةأمئو نمري> لاسم لا ظفحو

3 ١ 

 ظ ديدللو
 لمالاىر رت سفنلاىدصنا ىه.اهتتدحاذاسةناامبللا| د

 لكلا يصون رمأي ام صءاو *# لحترافال خر تمر اذاو
 ريهز نب عك ٠ ْآ

 لهاجكباصأوأ اهاح تبصأ #* داو لوما نع ضرع مل تنأاذا

 هنع هللا ىضر تراب نسناس 5

 ميعنلا هم هءلعىطغ له-ول * املامد.ء هعاسضأ بر

 شل بع نوط فام #* سدت ْن رحلا بأ ىلانأام !

 راحت ىث اهلل
 رذءاموىفأب ءام ضعن ىرأ ىح ع دحأ ىلع ىن:أ امل قؤرعا ا ئ

 راسل هلم نم نمد د الو * هبرخووم أمأ ّن ردا |

 ديزن بتنك
 "7ك

 ١ مآ 7 /
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 ىوالوق لاق ند لكحارو
 :لآ نم باقلل ٌدتالو
 طنا. م قار ط لركهو

 سل[ نس كك دو

 هل ةغ ىلا ٌتراسافت ايف

 ةهردق 4-.هن تل-ه> نعو

 عدرب له-ةتلاو قاقب نزلا
 ىت>أ قارقنغني--الينا

+* 

1 

* 

+ 

37 

 ن

*+ 
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 #4 ةوسق ىداعالا بضغىندي ربو

 عسقؤت امو اوم ىدم اع #4 لفاغوأ ل_هاس# هام ياو ذات

 *1 ةسفأ ةق.قحلاىف طااغ ناو

 « ىكملا ىلع حالسلا نم تل صحاذاو
 هبانش نم نامرذلا ىذلانأ
 اهماصأ نع راثث الا فل
 انه-وأ ض سائم سهل اذن
 ةدا>او ى-اىف املاح ناكو

 ىللءاوق ىتالقأو تءحر
 ةعطاق فاصنالا هلق لزتلو

 هر-طظذم قشامرمصل ىلع نوه
 ه1 قاحىلا كدنالو

 هرتسس سانالرذ> ىلع نكو

 ةدعى ماقلت اه ءافولا ضاغ
 ىلعلان م لاس. الاهل: ى:رذ
 ة.ميختر ىلاعملا ناقل ندي رت
 اذئار لدولا عساي ىذلا سداو
 م اك .اذ قوشلا تدب نءانأ امو

 »*ئ

 نت

* 

 »ذ

 د

0 

*« 

+ 

* 

+« 

0 

 : ىأ أقل سس نود لك امو

 اقصلا م حد سمت ىأرو

 أطل هسق ل راردو ىلع

 ىلا لل سورا نا

 ىدؤما ىف انهلك ىلا تدأر
 ىربالام هاسأم هريسغ ىأر

 2-0 14 يد ا ممدلاو

 عفش أذ ماا يفتن س#و

 عرجأف 0 4 فك ١ تل ىلإ 5

 عمات لا اتاطاومو و 5

 حرقت كددتو هبت عر :كانك

 حرضملاام ه4 هوبامهسهوقام

 مللاو رذعلا صب ةوسنالو

 محيا ا.ئدلا نم ان.ك-ةحاول
 م-ةالذجلا 0

 ماس ١ ممم

 محل راو تابةعلالا عر حلا ىركت
 مهقم رسخت ميسم نر ل أرغب الو

 مسقلاو رامثالا ف قدصلاز وعأو
 لوسااقلهسلاو بعصلا ىف ىلع! تعدق *

 لكلارنإ نم دهشلا نود ديالو
 لدولا ذعار ةرادوق هءأح ن .« يا

 لغشلاب ةرازلا كرت قو 'ه
 0 هنوف نا اعصاإو د اردءل قد رغلل جوملا ف نإ

 اندع»ام

: 



 ,*(الالع

 لاجاو ناسحا سانلازثك نم هب جيسقلا لرب نمر ىفلانا .

 لاغشأ شيعلالوضفو هتافام :« ب هت>احو ىفايثلاهرعيتفلاركذ
 اح ساسنا| ٌدورامص اسلو

 ةيفط_صأ نعف كدت م9 1

 ىمأو ىنآل ىنخأ نه ناو

 اريدك اهلغتدادحالا ىرأ
 ىلاسعلا ىلا قي رطلا دن مو
 ؟؛ث.ساينلا_ بويعقرأ لو
 نشقدصلاواهدعو قدصرو

 هلال مضوم ىسهرسسللو

 ةعامطو ةرسغالا قّشعلاامو

 همر ىناوغلل ىداؤوريدغو
 حاسروظ اندلاىف ناكم زعأ

 جص اي نرد َق ادسأانأ

 ةعش كدذع مانالا د6 دقو

 نيه لالاودولا-كنمتاناذا

 ةسمح ىلا اسندلا كنكلو

 رك ذهل لف نم عبشأ ئال
 عسيضو نم وءاسالا ت نأ اذا
 امعأوابندلا نمتءقلاذام

 د

# 

*# 

 ايسشباب ماسنا يلد هيي
 « رمانالا ضعب هنأ ىبعل

 ماركملا نبهودسح>أ ملاماذا

 ماثللا قالبخأ دالوالا ىلع
 مان الو ىنطملا رذب الق

 مالا ىلع نيرداسقلا صقنك
 نو

 ان

 ان

* 

*« 

*« 

 »ب

+ 

*+ 

*« 

*« 

 ان

 د#ئ مهدوجو ىديالا نءلاحرلادوجب

 35 خأ حاس رس ساد بعلا

 *» هعمادعلاوالا دنعلا ىزتشتال

 ماظعلا بركلاىف كاقلأ اذا

 بارش هلا ىذفيالو مدن

 باصيق ةسفت باو ص رع

 باكر جاحزال ىناشب ريس عو

 باك نامزلا ف سدلجري_و
 تالكح نهءاورأ دسأ كو
 باب ىهو تافوالار_ه2:و

 تاربن ارغسلاقوذ ىذإالكو

 بتاهذ كيلاآلا ىللنءابق

 مح راي تسل ةمأ هدوقت

 مولأ ُت 5 <« ىدملا مالو

 دوسوش هله كارانأ اعيفأ

 دو“ الو اواكألف ناسالا نم

 دووم زا .باسم ىف هنأول
 ديك انمسانال ديمعلانا

 دوفم نيعلا نيه« ماضعسإ * هرب دي ىلسح ةبمأ أرمانا

 ذيصلااهؤآبآ مأ ض.نلا هموقأ « ةمركم ىدخمنا دوسالا لسع نم

 دودرغ ني _قلابوهوءردقمأ « ةمادساخكلادر ىف هنذأ مأ

 دولا ةيسخل فيك. فل يملا نع « ةؤياط ضيا لومقلانا كاذو ٠
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 «(انذ)«

 . ناؤفلاف ئوه تقئاؤاذا ء اه ٌردلا ىف ةلاسقللا عفت اغا

 داهتجاد عن تاوصلا ىوشودو دك كلو ريشا ىتفلا بدصر لو

 دال لا - مق رت مل 7 عاجل و نكرم محلا اذاو

 دانسالا قئالتت تنقاةع + اطلاو كرمدلتشأ كءءانطاو
 داعضاارودصو شدطلاعقو + فادح بدبانالا ف ناكاذاو
 ذاؤولك ةستأنع قيسض ه لءسل قترطلا كزتبال فيك

 ترصال نمنع ترثك ناو ةلملق قددصلاك الا ل اامو

 رغم كذع نسم افاهئاملو « انهتانش نسحربغ دهاشت ملاذا

 بالدعم انف مداد لكسف هم تك ارااخاتماءثدلائز هلل 4

 بياطزسعلا ثالبناكم لكو * تنم للا ىلوت ئرعا لكو
 توون سلامءانشالا نمنك-او + اهتنهو كالغاوودنا زاحوأو

 تاقثز : هبانم ىف تان نأ « ادساحتاب نهلطلا لهأ لظأو
 تيت ىتسلاسفنلا مرت ذو *« هراهئال ىلا سفنلا كرتمدقو

 نزح تفاسفلاكءاع درتالو #* هب تر رشام ر وّرْس مودياق

 ندع نوعابنلا معزاعلك 95 هسأ ع كاضعل ىلع ثدعت نمأب

 نفسلا ىنهتشتالاعحابرلاىرت « كردي ءردملا ىسقنام لكام
 اناوملا " قالنالو: تان#اك « اناسنملا قالب ىتسفلان ارب
 اناهمثلا :اناضأ انردعل + ىنمل قدت ةانحلا ناولو

 اناس نوكتنا ز_هأانح « ديتوملا ن٠ نكح اذاو
 اناكوه: اذا اس لسبس سكفنالاف بعصلانم نكيملام لك
 تاؤنملا“ هياغ انانملا ناف « هلفدل ىذم اناا: ناف
 لاذع كانمالاىلع نامزلانا + هسعماف الوق هل نامزلالاق
 لاحآس انالاك فو..ءالو « هيىلتقلا مم ف.سلا لئاقلا
 لاتةثرهدلافورصو رهام 9 ادنأ هفرصرهد هنموهعو 7

 لات ءاأعلا ىلع مركلانا 95 ىمركتو ىلضو ىف كءأر تفطأ

 لانةةمادفالاو رهف دوا *+ مهلك نسانلا داس ةقثااالول
 لالق# ل_زلاب ةيثاملكام م« هتفانطناسنالاغامءاسغاو
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 . تراك را 0 5 هرهأق 5 اودع زدتالو

 ب درأ ىلإالا ترأ نلساألو #4 ه-ةناعل انيتةدحأ ىذقانو

 تعتلاو رغلا نينركفلا ةفاقأ « هدسف#و ايندلاىف ركف:نهو

 نيام ماشا ندعتةسن اق يغ ةاذه سشدعت نا ىئذر تلك اوت

 انراوضنوكت ىدس> قالو ع ىواملا نمعابحادسالا عفن اسف

 ايراوج نب رداغلا رث 21 ؟كاذا د# اهبريردغ نيسعلا عومدناف

 انقاي لا االوابو كم دجاالف «؟ىذالا : نماصالح قزريلدوااذا

 امش: مأ قام ءاضعناكأ و ىتفلا ىلع ل ذت قال نم ةذللو

 اكا,بلقلا ع -ومىدش تةراغل * امصلاوىلا تادرول افولا تقلاوغ

 نوأةعرب_غ نسح ةواذلا ىو 5 ةيرظتب ن واذق ةراضحا نس

 بيلو ناسشلا ف رمل ادجوندق 5 ةعن انمع ؟ مل نع ةئاد#اف

 هذ درتادمح اهم ىتلاطاخ 5 هس عدن اقبح ايندلا قا ىفأ

 هدضكاءانظف ءود فلك »ع اريسغت تاعف لوعفه عزم أو

 َدَجَو سفنلا ىوتشن اعرصقو د يافا ياخ هللا قات سعتأو

 هددح لق ندا دلاق لامالو 5 هلإم ل نا أبن :داا قد: الف

 هداع بولا هالخر ةنوكرمو * هشاعرو سلك ىذرن نم سانلا قو

 هددسْعو داعفلا هقرافبملاؤا ع هريسغك الا ىدتحلامزاضلاامو

 ' ركحأو هد لأ ملاذا #* لزنكىدنع تاذالا لزئمامو

 مدهون نههداتعام قدنصو « هنوث اظتءاسء .رملا ل + ةءاسباذا 1

 ماك-:لاو هل عة قاهفرعأو « هعمج لق ند هعرلاس فن قداصا 1

 هدثيلوما ىءاناح هزحأ ىثم # هب اييلاو ينس نزال 75

 ماسقكهأ لان لكحالو ىل_ءافب ىل .هدل واهلك امو

 :. نئاضملازيغب نمرطاوم. م«. دينمو كاذ لهأالا جرألو

 منه فك ىرولا ف فكن نعأو *«نسحمهجو ىرولافهجو ند جأف
 مضلع لك قدامادقإ يكصصأ وح م. ةدهنضرنأ تاكو مهقرشاوب

 مر :ءاساوأ بحرورس « .انهبيدرتملاذا اسي دلل باطل نإ 1 ظ
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 ماض و اهراستذ يذلالذب « ةشدع نيماؤ زلانيماارشو

 قئالبخناو هلعفىف نكيملاذا #* هل فرش ىتفلاهجو ىف نس امو

 قداسمءالاريغ نوندالاهلاهأالو + قفاولاريغ ناسينالا دلبامو
 قزاز فك نم نامرملا عدسوناك « مراح فك نهنامر ماع -جونامو

 5 ال_تساف ةراعر هةةعل 5 عمدل انيع عومدلا رينا

 العب توما يع ندم نآاذ 5 اوذك سانلا نمد لاذاو

 نلسحأو ل غ نأ نم ىهشأو س تغنلل سيف ةامحلا ذردلو

 ال_مفعضلا اغاو ةاسحىل كما فأ لاق ميشا اذإو

 ىلو ءرملا نع الو اذاف د انابشو هه. عج صل 30

 ال ناك اهدوج تيلاسف ام بدلا 35 ام د درخبسلا اديأ

 اليصو مق الو ادنهع اننخ تالردغلا ىل_ءةقوشعم ىو

 # الاقتنا دارو الاوز نتكاال تذ_# ىلا نانعلاو

 الازتلاو هلو نعطلاباط ده ضرب نامحما الأم اذا
 الاحرلا نو.علا ترغ املابط « باقيالا كوأرال اوف-قأ
 0 ةرده>- نسرافت» # عابس سدنالا ين اما

 وسواد اناصتةغاو + االغ ئث نيانقلا ذل نم

 َ را رفنصضغلا نوك نا « ىندقي :داحداغرك ب«
 مادعالاة ياست ءا هلا مدا ةمه# اٌعاو ءاينثلا ل ا-ىف تافرو

 قاطقا لانها هو لوأره « نابمضتااتعاضث ل ةىألا
 نارقالا نعاطت لق ىأرلا' « هنارقأ ىتفلا نعطاعرو
 ناسدنالانه فرشملا فدأ « ٌْمُْضَْفدأ ناكل لوقعلاالول
 نادمللا ىف نءطلاري_غ ءاههتش اق ىعطلاواغإلاسمالااومهرتو

 ممقلاكمادقا ىف كدر زباذام ع مدن عولا تع ىلع نبعلا ىقع

 ىل-ءاد ناع لكد هنتتلعق 4 بصتسلق ىوفلا ءاعاذإو و

 تنعلا قتل ىتهءرلاقناف . ي اهرمصنعءانلعلا تلغت نكت ناو
 تلطلاى مانالاو لفغتلانا 4 هكرا كورتدملا باظ. ىق داعو

 ترغلاب عسنلا نرممكن نيرضاذا 03 ابيدبأ نا ىلاسمالا كلن الذ :



000 
 ل>زنع كن غنامنسمثلاةءلابذ 5 هيتعمساثيش عدو ها ثامر
 لوحابزوءلل نمو ءلاضرارمواولذن ىزمنااوطعم نأ ىذرتتنكن ا

 هبتةاوع دو# كت لعل

 هنفاكدال ملح ثكءا> نال

 م ماسوخالا ف عما نسي
 هتدصق:يةداسادكامو

+ 

 ابن

 ان

3# 

 #ذ*ْ

 لدعلاب ماسالا تدصاسك رو

 لكل كنينمعلا فل كتلا نسدل
 لطها ضراعلا قب رطدش ندو
 ل_لدىلا راتوتلا اتا اذا

 قرغب رلا مدرب نم" هنكنلو
 قرطعس دا تاقلا فرط ناك اذا « عفانب سل نيعلا فرط قارطاو
 اراك الا ردلا لقال "ىدكاعاب هلاردم تاك نمو
 لدؤط ننةشاعلال لو لاؤط ه» لوكش نينءاطلا ندب ىلاسمل

 ببرب نم كارأام ىرديأ
 م-.مءوفعلاكرارحالا لتقامو
 هتكلم م ركسلاتمركا تنأ اذا

 ىلعلابفيسلاعضومىقىدنلاعضوو ظ

 ةنع كارذىف ىمفن تديقو
 هيضال نود كاذاننم تعتأو

 نكحإرو همضعم كوكرتامو

 ميملع ىلودملا اسوأ قافرت
 ىداونلا كندانأ تاهجامو
 لالد هدإوم بنذ مكحو

 موق .هاهفيس هرم : موو

 آي

 ان

 د

 2 ع ّضش #2

* 

 #ذ

 توطخاكلفلا ىلا قرثل هو

 ادملا ظفص ىذل ارحل اىكال نمو

 ادرقمبلثالا تمركأ تنأناو
 ىدنلا عضو مىف فيسلا عضوكرمضم
 اييقئادنق ناس>الادج ونمو

 نك اال نةكاداع نم ظ.غأو
 تاربثلا توملاو درولا فاسعن
 تاستع ىفاسملاب قفرلا ناف
 تاودلا ىح اسر نكلو

 تازتدوا هدإوم كاعل 5و

 تاذدعلا 4م راح ريشكل ل->و

 مراكملا ماركلاردق ىلع ىنأتو .« ٌجازعلا أت مزعلا ل هأر دق ىلع
 مراوصلافافلا ض ىلا هتافم»« .اننغاف لملم فلا تاظندو مراوغ كسنم نأ رادو « :هنذسخأ ئثلك ىلادللاتيف ٠

 عاملا ثونللا حر تفرع دقو  هقوذي ىتح ثدالاعرركشيأ
 مارك ماركدلا قوف نكيملاذا « انقلاالو ماركلاليخماغفذتامو ١

 مامذ ميركلاب ىداعالا ذوعف « هعاوطمامذلاىطعتالتنكت ات
 0 [آ ©
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 دو-# ريدغ هبااغدجأ 8 نهر نه سوفنلا ىحرئاف

 اكمرلا مكة سال ل خل ارم هنيوأ «اهعلاطمركسال سكت | فرغت نم

 مزحأ رشلايرعثلا مدسصنكملو « انقل ىلع سوفنلابلضكاذامو
 عزام ولا دعب نراتلا ىفو 2 مهر ناالا ةظيفحلالهأ

 عملا تي ءلاالا لك أتس ملف 5 قمراذ ناك رممأ ن ماومسحتال

 مالو ئ# 4-ءفرب سالف « هعضو مسعدلا لع قوذ ناكن م

 ممزهب نمان اب نظ دقو « .قزنمر نماءاجصمنظيدسقف
 عنيسلاب اذا قلم لك سلو“ هلهص نسا || ميج حا السلا نا
 اينمأ ئيسفلا ءآرامالا نمالاالو ".. ىتذفلاهفوتتتامالا قو لامو
 دعا ساالق بولطملا م ظداذا يع ةدلب لك ىف نال نمد و

 لئاوذ موق دنع 500 « اهاهأنيباممانالا تضقاذي
 دياق سفنلل سفنلاعدط ن كلو «ىدن و ةماعلا قرط رب لك
 كينإاب اناس 7 321 و اص لقعلابب حلا لل ناف
 كلدبظ لك ت وم ا ءاود انعأو « انلبق ةمعالاسانلاقراف دقو
 مد رض انه قأيناد_ه< و جافه سهل | ريس ن نه *اذو

 ايذكاوذ آه دص ىرب ىتح هنيع ىلع « تيلقتال_لقايثدلا بح نمو
 ايصغ همعطمو ادهص هلأ ن 59 ..دودسيئراوصأاةوبآلا كت نمو

 مرو همه* ن 2 مهثلا بدنا د ةقداضل ٠ تار انناهذعأ

  لطلاور ازالا دنع توتسا اذا #« هراغانباسيندلا نأ عافتنامو

 ةسس ثدللانا نخ-ظتالف « ةثران ثيللا بون تءأراذا

 ملأ ءاضرأ اذا حرس اخ اندساحلافام؟رسناكحن ا
 مذىمتلالهأ ىف فراسعملانا « ةفرعم كاذ جعرولاسنبو
 مصام ناسنالا بكد امرشو ع هنونددال ناكمدالمل ارش
 م*خرلاو هسقءاوس ةازعلا ته 3 صنو ىب_تارةت_داقام شو

 أ ان انءاح ٠ نهتنذلا لك بنذلااهع « هنأق بنذلكىنذ ناك ناو

 لدمأ الم قاةثك ءاسقللا نم *« لع ءأىلع تاتو ايها

 لايلا نم قوعضاغ ق:رغلاانا « هبقارأام ىللةأردلاو



 40 ل

 قفا ارغلادبسعن نوكدال ىدالاو »#َ رخحوراةفرفل بق ىمالاو

 قالمالاف رك اامقرد :ه « ممن مللا ديف ىندغلاو .

 4 راو قل وارد حظ و

 هليل كا مأح الا موو

 0 ىوفأب 0

 0 : وأ 2 0

 اند_ةف نك ءاسنلا ناك ولو

 ب.عسملا مسال ثينأتلاامو
 منمتنأو مانالا قف :ناف

 بعاوسط مىلا

 م كح ام 1 نمدارب

 اومذعاو كر , كأانأام ادكيش 3

 لسالا ىلعىب دامك اسهم ىلعأ

 مم ةفراهدلا 4 ءاعرب_ىالو

+« 

*« 

* 

 ان

*« 

«* 

 ان

«* 

* 

* 

 د لذاعلا

* 

 ان

 ان

+ 

 3 ررضاهداشنان هةوأسع غلا ىذي '؛

 هرصو نامزلا تامأتام آذآ
 ةلدفتالا بوما دلولا ىل-ه

 هذنع لمؤت نا لهأ رهدماامو

 انذ

* 

 نو

 «يب كفو نو.علا تلافاعرو

 رِجقلا هيمر نع ئطَعَو « مهءاهدس نم هللا كذاعأ
 هنأر مر كحملاتاكواذاو
 هرارم نامزلاىث ةوال-<|نود

*«* 

* 

 * ودع ىف لئاس رلا ينل بهو

 'ك
 اا

 هلا هد نم : م معرت ددردلاو:

 ندم لكلب 15م

 ةعالدال

 ماسالا اهدارع' تع"

 ماللا خيبلبلا نم ريسثكو
 للا ندا سدا كج)لو

 .لاصو ىلا لببسال نكلاو
 .لاس نم كما: كدت

 لاحرلا ىلءءاسنلا تاضفل
 لالهار_فن ريك _:ااالو

 لاز_ةلامدضءع ك.ملانآف
 ل-ةاعلل بحل ا ىف ىأر الو

 . لواتلا لع عاب طأا ىنأتو
 1 لحاملا ىف ا نعل ناف

 ليقلاك نوم. : 5 < نعءعطلاو

 لطبلاة عج“ عردندالو

 نهناسنالا نط و

 لجان درولا حابررضثاك
 لةقلا نةبرض توما نا تاقت

 لعملا ىذأ الاءاَنسمما وا لهو
 لفل لا هك انش نآورامح
 رظنلا نذكيوابم قدس

 2 ه-ةبمل»نايدو# ايف

 '« هلاوهأ ىلعالا ىطتخال
 اقاقر ىدظ ّن ا اذا
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 اتاك اهثامو 3 4 » امماحر ودل ثم ساننلاف

 رقفلال ف ئذلافرةذةفايؤع « هلام عج قثاعالا قف نمو
 رهلاا نقلا ف كالاالول عفان لهو « هؤاضمالول ناكمالا عفنيالو
 أددمح مهفشأ مهرذ_ءاف 4»* انورض قاشع سائلا بورنو

 4 -ببعل ءازس نع ىءفن ربك و

 ىلعلا ةدزا:م ك ايام ىناخ
 هنود لجل لمعتست نال نم

 هلصاكبدسلا سفن نك -:حلاذا

 ةفا مسجلا مرت ماو

 هلق ميعنلا ف قشلةعلاوذ

 ىقاطذ ظافحلا اود تدق سائلاو
 ةعمدودع نم تكزءد_خال

 ىذالا نم عب.ؤرلا فرمثلا لال
 د ناف سوفنلا ميثنم ماظلاو

 ىوءربال ن هلذع ةءلملا نمو
 ةدومللذلا ىفر-هظ لذلاو
 ةعفن كلاشتام :وادعلانعُو
 ةعرك ماركلادلت نم لاعفا
 تلاون اذا ثو.غلا نكجلو
 ريس رهأ ىف توملامطف

 ل_ةءز_هلاناءانسجلاىرب

 ىتاف:ءرسا اى ةءاحث لكو
 اح الوق تثاع نم و

 ةنم ناهذالا كات نكلو
 هرظنمو قلت نهرثك مالك

 « ىرب نارحلا ىلع اين دلا دكت نمو .
« 
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 دب هد اداص نمام هلاودع

 داود هلال نمد هس باءتغالكو

 ذنلاوكسملا ةمرتلا عاسط ىفالو

 ملاطما ف رط لحاف تعسنا اذا

 بصاذملامارىنغ:ىذلاازاذ

 مرزعو ىسصل |اة.صان يدش و

 من :واقتلاىف ةلاهحلاوءأو
 مدي فاعو ىووىذلا ى ملي
 م>رثود-عنم كنايش م>راو

 مدلاه-ئاوج ىلع قارب ىتدح
 مط ال هلسدلف هةغءاذ

 مهفيال نمباطخو ه]-عح نع

 م-تةرالا دو نأ ه«سنمدواو

 مس-عأ مج امالادات نم لاعفو
 ماو بسغلاهركر_ةاسشم ضران
 مي-ظءرمأ ىف توما عطكح

 مثالا عبطلا ةعيد_تكلتو
 مكح ىف ةعاسشلا لثمالو
 ميقسلا موغلا نم ه-تةفآو

 موهفلاو مارسقلا ردسق ىلع
 قد إوناذ الا ىلع ونام

 قاد اارع ماا نأ“ سف عنالاف عقرا ءاؤخلا اذنه فلا

 | ىعالاو
ْ 
 ا



 ء(وو)“

 ارسغلا هلذلم قسع ْنءو + ىذؤ' ىهو ةءؤردملا هل لو

 ' ماذموقلا ض»لاوف. ضو + زسعو فريش هاو .ضيقو 5١
 مأمن |سانلاو قاوامالاىه «. دابأهل باقرلا ىف تءاقأ
 معلا ىلز_كملزسص نعاذا حرتالوأ لا نود كرازو و
 ءاذوآلا هءدغم ن أ كح ىبس# # هنرذق هرد نبع لكبأو

 دش نامزلارع ىل_ءدم زب افدلا ف تاةلارماخامحن كو
 دتءلا نب ههس ءاتسحلا قنع و « هناكمقام سمى ردش عيصأو

 لدن اهتعأ نم دال ىفو 000 د رطضهنءةفاسخا ةءسيسىف

 ار ريكس 4+0 هور 7 انها باطبام غابأ
 الالرلا هأملا هب ارع لكللاسسد#لل وع صد رع يح ءمفاذ كين مو +

 ال ا لك الو بف « اذفأت ىلاسعملا بط نم لكام

 انتلءأام قئاع ىوكشذلأاو « انلالامالاكلا عنمام بحتا
 « انإلا دالوأب ن-*#© ٌر-غغ او 9 هل_ضد"ىف كيلع ريسشماهناو

 ىدقملا سن ءارعشلا ةواد_عو *« مهبةمقاو ءاهفسلادياكمو
 ائفم_ُض ةمادنلا ن: مرح فيض « اسهناف ميلا ةيراقم تنعل

 4 1 نا بالا ودو # هبل ىسفللام سفناو

 مانئيال برامموأ كرد م« ماضيال نلالا رافال
 ان هلم نع شدعبتر « شعب لءلذلا طنغ نم لذ

 ماشللا اهلا حال ه2 5 رادةةاريغبى أ لل كج

 »+ مال-| تنك حرام »+ هيلع ن اولا له-_س نسم نم

 ماكجا هضعو امش سدل و« ءار  هض :رسقلان ماضهذا

 رامعلاة ل ا « هلميكم ناسنالا قرآن

 .٠ نطقلا نم مهالخأ مهلا ولم « نزلا اذإ ضار غأس انثلا لّضافأ,

 نسروملا نالإز اهنارقق « تدأىلا لةعالب لوو ارتسفف,
 نفك ةدوج اًمءفد ا »* هنزب نيج اسم ضمه ني دوت ال,

 لئاوأ نذ تن كح ام ادبأ 5 ماوأ)» دوماالف كلو منا

 لاك ىلأىل ةداهشلا ىو « نضوأاننم ىدبمذمك أ اداو
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 ؛ءاعلا نيعلااهظدلم . ىلاعلا ساما ىةركذت نوكي . هظفلو ءانعمىف عراب هنفىف عقاو

 ولا ”مالا نم عقوام هللا ةكنشك تع اهأ رثأ هلا ىلعأ رغاأ مت هيعاولانذالا ا معثو

 واع قمار اك كلذ ىف لع نمفاذالا نءذجأ انف *ىتال._.اوأ مضخئوأ ىله اح ناولد
 دي زباللاغفهْنا همالغأر جانلاو همانأب ةدآعسلاهّللا نرقاعشم

 مم

 د ارتمد.ءال ايدو

 ني هتنع قاض“ | ىداريص

 ة.ئنع مسهراد عسأث تمع

 ىنال ىثيع ىتولا ف قوه
 فأ لاو ءاونلا لوط نوذأ
 ةسصقتمهنمقىاكس ناك وأب

 ى كل را تليق راسا ريسغ

 عضومم مدل دلل َلاَماَعَْرل بقاذا

 مك ةصو) طصالو مالاكسلا نفي

 مهدساح هّللاد نع كهل ىدنغي

 اهرشو روصقلا ىلعرو طل اريد
 ىوقث ناو فيرطلا مركلاامو

 نإ دعت مف ٠ حرم اناو

 اوافق م اى

 ىلل-ةءردغل ظافح ازيد >ولو

 ىناوغلاق ىناوغلا ربسخم ندو

 ل رود يل كحامو

 »ع

* 

*+ 

#** 

 وَ

 2 ا ع
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 اهدوغأ عوكلا تاللص ريخ

 "أ م معلا ىلع ميتسظعلان ا

 دورب علا ل بغا نا

 نسوفنلاث رأف شدعلا تأ ار

 فلذانأاب داسقلاو نوسلاو

 فشلا" اننرالا نكن

 تف.جان دوسالا ىةرب عوجلاو
 لهح هعضو مربع ىف ىفلا ل-و

 لى ةاءالاسم ىتفرام طدخأ

 س :رفلارفاح ىدفي نعل ةرم

 انووات ٠ نكسناو نار 21 ىوأت

 دالتلا مركخلا نم ف دنع

 دانسو ىلع ءاتلا ناك اذا

 مدسعلا يلع دم سدلا

 ' 1 مزن فارم به م وصلو ين انعلاو
 ماعك ثدح مدن هد تناك ناو »* راغضص سأف ةلنلاو رهدو

 ماغزاتهذلا ن دعمن لاو »+ مسوق شسدعلاب مسهئمانأامو

 را ااو لمتلارثك ناو +« ىلا تاق نمال تنأ كل ادع“

 احا هلةءسص قدع تذت

 اتغاملا اناسندت انهمدشأو

 ماتقلا طغاو "ندم ا ىلاسعت

 مالسظ هتنطاوىف ءامسض

 مالي لزم ىادع :لكالو
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 وسمر نما هلدأريغمب ث دق نا: ءاضاو نأ ءبتقلاللعلا ةقآ
000 / 

 رئاط ةءايقلا موتا ظلاغلا مالسالا قر ارضالو رخال ناسعالانهءامحا ون
 هرم نمؤماةلاضه ك4 | ارمجو هللادنعنوركيالن اهب ولاوذ هقئعف ناسا

ْ 

 . لا تل ىربدهاشلا لونة ملا معلا بحأدمإ

 راع ؛ نامزا هيلا ناو رفافلار وصلا دعبل را 0 هلا اذ_هىقهمالا
 .صااء ا ْمأ دق دس |هإة نم دسم ةدص ةيندلاالوةينملا 3 رهو ةواحةق

 نيراسيلا دج[ لابعلا هل ةناسل تن دوم م ارم تالكأ عنةةلك أك نءذيعى

 نم ةيرغ ةيحالادقف نسم ىرعا لك نق ةصغةصرفلا ةءاضا مرذات فض لا

 ةدبغلا لوط نمذفنأل وقبر لملاءاسأ لهالالاطأ نه كرش نك كرد
 لن زحاعلا ١ امأو اذه هضه وأ هلاناثدش بلط نه اءاف طع ملا ءأق طعن

 وكت دل جهنم كل دز ولف تايبأ ضاهباو اناس أر اعشالا ن ءرم هن لم *هث ىذلا دكا

 ن ل ءا««اربزولااهجر ءمسادقو ىنتملا بيطلا أ تايبأ كلذ نذ
1-2 1 | 

 ظ ١ كالت ىلع ناطاسلا علظا نحو هءوننبةلودلار هنا !بحاصاايرو ملا دام

 ىلا هب ريش هاش تابيبالا ضب قوف عضولاث» ءالاكإةرئز ولاكلذاهنمذ لالا ا
  2ةمالعلانماومق اسك ةلاسرلا طفلا هواعقو هواش نه عقوامب

 | |هقؤفاف ةُسض وعن اًمالةبرعت» نا مهس ال سانلل لا“ مالا برمض ىذلا هللد- ّْ

 ممالارامخأ هل 1 ىلءو هءلع هللا ىلص باطما ديعرسو ب درعلا مدقأ ىل-_ء هللا ىل
: 

 ىلاعت هللانامك ةلالااوأا كس 4 او ةغلاملا ةحتاهم .ةبرضل سمك مل اظااراوأ ا
  0رتطنو .ءاقبهللالاطأ . ةمالاكإمو رفا

 ل.داشكسلا دب ف تناكو امهقاوسأ هّارو هيأربماقأو تاذأ الاو مولعلارثأد هءأ

 مهللاقي نيذلا انا ةمهبتلا لعيزرش ودك هلا ىلع مديقي وهف باه

 همالك حش وو للخاص هلئافلا يرق فا هيدل عنلاهللام ادأ هيلع هللامأ نم ظ

 كتانطيك نرت) هتمازبو«ريبثعموعاشلاا هو بقل عضوم انما رف عن

 لغم نم هناوند نعر دصام تدلمأف 1 اصوص+خ لاثمالا
1 : 

 ان



 * لي

 ا و م ات اةفال يو نماشعفت ةةرانيذلان وفل ٌؤولانا الا

 نولوةءأم نولو#ءاهانأ ده“ ىلعو 4سفنأ نول.سرب ث بولو رورسو م هسوفت ةبءار

 لافاك مهتاقوأ نم س٠ ذو لزملاغار ةىلا دما دك ن مةخارتسان ولغفبام نواعقبو

 9 عيكس

 مركتااو ءافولالهأ ترقال « اذافةسمثحو ضاسقنا "ف :
 ع ريغ تاقام تاقو "نه اه همم ىلع فت :تانرأ

 ظ أ عضو ىلادوعلا ملم أو مهتقوءافص ميماعر ذك نوف رسالن مموملعأ ارطاذاف

 نم ”الا تاءسأ ىلع ةلفذادلل مزاللا سارت-الاىذةةموهاك ةطشحملاو راقولادافصأ ىف

 لداسقلا لثلا ىلع دقعت ! نأ بحاصل غو الف سومانلا ةءكرتو صا ارعالاريفوتو

 !إ هاا ىكشتلاتاىف سانلاض ءن نم لاقءامنأ 6 تمطصا ماركملا ف. 0

 راشرغرا ارعشمللكلان مهيق ساةلارتك ا عساو بانوهو موزط) اسال قوزرم

 ىلع ةشرعلا .3ةىلاعتو هاهنا قيتحرلاد أويل هل عمر ملكوو

 الا دعا بلاو ة-ءارؤلاوةراكتلا ن ا.سالا ل صاحو امل اهتيعوتلا اهبامسأ بسد
 ناك اهلا سانلا ة-> احدد ىناروهالا ف تناك ىنفا سح ىلع ةرابق قزوافز

 منع ىذا .رومأ ىف تناكحاذاو هلامرثكوهحايرأرهظ:ةاهعد ,رسة]دامملا ربك

 كاوعمطلاو كلذ فالس ىلع تناك ةردانابنلا ةجاحباو أ

 7 ةاسا ل جماد متدتأانغاهسفند -ورطظنولو كلذ ل اح هغولب مدع نم

 باسالارثاس و لوقلااذكهو مور #لهاجلا لاقي نذافهلوج نمداوكش تناكف كلذ ٠

 ميج فرض نه نا كلينت ٠ نذأف ةيوأ -طااعفاتلان مام فامواوعاونأ فالتا ىلع

 اءندلا بامسأ ن مسدس لاسم" اى هفرصصا تق ةو هل ن كبل فراعملا ل« بص قهتاقوأ

 ثعاهلتل ىذألاناك د غارو هفراعمهل تاصحاذا مئاساكهل ص2 تاقوأ ق نك ملف

 ! ءانلااه-ات عد ب متناك اذافا امتاءاغواه-ار ءاىقاملاهتسا ن منك

 نتافكلملا ه ةدترا مود نوكن : ىلا همترلاهظعو فرشلاو هان اهء_سكت اهئوكدعيف

 ه..: ةذخار هنطغ امان :دإا نةهيس 1 دال ةتر ارم[ ص ىلل_هدق فراسعملا

 | اننا مالكا ةصالسعو' ةفاك اان ه«لالخالاو مارتسحالا عم يرسبفائوو

 الضأ نامر#ل اى ملل لخدال هنان قة ناك ءلعف هيوهعافتناردقب ال اناس | نوعفنمال

 5 الكزم هاما ملاك ا لاس اقل دهن اذهل وجلا همس كل ذاسغاو



0 
 براض٠ننميهاربا قاه#انأ تهد*ىدرواسا اللا ىبتنا ىرخأرزو ةدزاودإ:
 لاثمأ ب رف كنا تلقف لفلان ب نمسا تلأس ل وقيفا تعم«لوقب ميهارتان
 0*2 :لاق اهاسوأ اروءالارعخ هللا مالك ىفدحت له نأ ارقلا نم همعأاو در

 اوس ماوةغنأ اذا نيذلاو هلوذو كلذ نمد ناوع ركمالو ضرافال هلوو ع

 اهطسدتالو كقنعىلا ةلواغم كدي ل_ءضالو هلوقو اماوق كالذنب ناكواو رك قي
 . تاكوؤد<#لوةتاق اليسءلذ نيب غّباو اهب تفاذتالو كال روختالو طسأ
 كشف نم ةلوشر و هللا م_هان :غأ نأالا اوهتنامو من لاق هءلاثذسحأن هرقل

 اوبك لب نيعضوم ىف من لاق هاداعايش ل-ه> ع نمهتلا باك ىف دق لذ 1

 رخل سدل دوت لهفت أو مدق كذإ اذهن واو ة.سق هبا ودةمملذا و هلك وطي 3

 تاكرحا فد لهف تاق ىلق نوط. / ناكسأو ىلع لاق: نءؤنلوأ هإودىفلاق ن

 4 هعسو اريثك اسغارع ضرالا فدي هللا لسسف رحاهس نو هلوذف لاق ت نأ

 ال هيف د لهف تلق هيزد أوس لمن . هلوةى لاق نادت نيدتاك د ْآ
 لهف تلق لبق نم هيخأ ىلع كةنمأ الا هءلع تما لهلاق نءةرمر#2 نه ن 21 |

 . ىلا هيدهمو هلض هتاف هالوت نم هناهءلع بتك لاق هيلع طلاس املا ناعأن مدت
 ارحافالإ اودليالو لاق ةحاالا ةيحتادلتال موق هيفدقلهف تاق ريعسلا ب اذ

 دمت لهفتلق م-1نوعامسيىفولاق ناذآ ناط.ءلل ه.ةدةلوهفتاق ارافك |

 ادمن رلا هلددملف ةلالضلا ىف ناكنم لاق مور ملاعلاو قوزرم لهاا«. ظ

 مهنتي .ح موت اثذا لاق افازح كأي عارحلاو اتوقالا كنأي اللالحا هفدحت لهفتلق ١
 نارقلان ماوك لاثمالاهذ لاقي و ىبوتنا مهتأثال نوت بسال عوب واعرمش ءرتنسم

 لوق» ثدح ىلا هللا اك ىف كلذ قردصنو لوقت نأ , هعمتتو امل هلي ' 0 ٌْ

 اهط-وأ رومالارى- لوقتف اوطسوأرومالاريض لق نأ لاما 000070 17
 كلذن»ب ناكو اورتقيلو اوذرسس: لاو ةفنأ اذانيذلاو ىلاسعت هلوقىف كلذ قبد هو

 نبا نيدلار ل لاف لاثمالا ضءب كسمتلا , ءرذحلا بح هنا عاو اذكدو ام اماو

 بادعالاة ران ز باد هي نيس اهتم لصف فة ,دكذ ' ةزو-رأى سنا .

 كتمت #* اكسنقذ ل بفطت 7

 طصب ماركلا فيض. ب2 نخل #قتال
 59  لاصاملا »و لايئمأءذهذ 4

9 
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 ناز ءاوسائث لع سدلف "م ' هانسل ةءلغ نزل رمل اذا:
 اوكينأ ظناضلاواذحاواعونامهاهب ن-الاف ادءلاواموتم دوصقلا اك محو
 7 و نوال انك ضر ةراسك نطاومى هبل -:نال امتاقمالكلا

 1 .ىضو تا:ءلا .اصوئدخلات تو بضغلا ةروسنيكتو ةنث ةلادءمدتو نا 42

 3 نوح رت, تاسانملالهأو دصاقملا نه كل ةر غلا عزاجاريمدنو كلا

 لا ىللصهلوق ىنءااوه مالكا اذ_هلثمو ناد"الا ناب اذهل« ىلع لقشملا
 ى ذلاىنءلاريثكلا ظافلالا لءلقلا مالكسلا ىنع ملكتلا عسم اوان جاز تول

 ةلاراضماو سوفئلااهءاط: ىنلا ,خفانملاةفرعملا محم ان .,مهمفاعسوفنلا قرئت

 ْش ثلا نماهريغو ةيبرعلا لاشمالا ففنل" املا نفى مانيلا ثدك (دكو اهتمسرهت

 اتوا هص سانلا سان ارئاس ىناهدق كناف لام الا ىلا ه-ارتسا عام طالو هريعو

 قرشتعزلا ىلاق فارتعالاو ناعذالاةعبرذو كحل عضوم 9 ةا ىهتنم هز يرق * داحأ

 "م اًةدمدعز اربا ىف ىذا س أن شرت اظنلاولشملا مهراضتتساو لاثمالا بر علا بذأو

 ظ 0 ا رب ىوح قداقحلا نءراتسالا عفرو ىناعملا

 3 ”الاععاسجلاةروسل عق 5و 3 الامد | تركت همفودا- هاشم هناكت ئاغلاو نقشملا

 ل |لوتسرت ملاكى تا فولائمالا همتكر ئاسفو نميملا هناك ىلاعت هتلارثك !اًمرعالو

 الو ىلاءت هللا لاق ءامك لاو مالسلامملعهامدنالا مالكو: مودل آو هلغهللا لص

 1 لاثمالاةروس لل-.ءالاروسن تيل نوللاعلاال|اهلقعي امو سانال اهب رض: لاثمالا

 رضا نم ةنارغم .ةالوقالا لو. ةلاباريدجالور بم _.نللالهأ هو أرالوال ءاوبرمشن

 3 ةفالخلا سعثنءرفعج دقعدقو تن اريمغتلا نعى جوهمأع ظذوح مثنموهوجولا

 ١ اهئ هلوق كلذ نمةروأولاث 'ءالاىرهم ةيراحنآ ارقلان م ظاغلاىفانأب تاد ١ الا تاك

 9 كادي تمدقاعكلذ قا صده نأ الإ نو.<امماو فات يدسرعلااولانتن :.ل

 لوبت-ثب امنعدو مهن ل >8 بي رقب عصلاس دلأ ناتفتسته ف ىذلارالا

 أىدعو هتلك ا ىلع, لكل هلهاالا( هل ارك قمصالو 0 : لك 4

 غالملاالا لوشرلا ىلعام ف 08 .ةزثددك اسمع سفن لك ملزي-_ةوهو أ [تقارفكت

 ةثف تءاغ ةلاق ةئفنم < ناسحالا الان اسحالاءاز ل 0
 رود-رل : مودلات لك ريد ل“ ؛مكةشالو شهب واقو اعنج مهمسحت ةريث

 لاو ناسا نوفا اهءدؤالا اسفرةللا فاكمال مس هال

 الو



 + (هعزو

 مهجىف مهق وذ نكلو طق #* مهونذ طق نأ لكفع و 1

 نم غلبتل عيد ةوفاديفك ءاو سا ىلع دام لال واللا ةماو باب

 نسحلا ةزبان جوزتن يح نوهأملا ب طاضضم رس نيد علاق كلغ كننسءالاسع كل 7

 ةينارو.لا ةذطالااهل| تينت ىبأتاروبل

 نتا ىف ناروملو « .ندسءلل هللا كراب
 نمش لكلوك « :رفطىدح لا اننا

 وأروصت || نءج رت ىلا م-اظعلا ىف غأب ن نه تنب ىأ زيةعقلا نمسمتلا عسا ظ

 لضفأ نءاجرلا ىا ظءاولا ىز زول نسال ام منغالئاس نأ ىسمامدن :هو ةراقحماف
 لل ءضفتوهف نه هىلعذاعن الوالا ريمذا مهن: داثن اكتم لاسقف ىلعمأ ركوا

 مسوه.ةلعدتلا لضىنال عدس رنفاثلا ريهذلاو اننعمللاى ذر ةشئاعهتلباو رك ال
 نونو كرها اموهعونلا اذهو ىلعا ل ءاضفو مف نه ىلع ىناثلا ريمضلاداعنأ '

 سانلالا ىلع نوملكت ثءدعالا_ج ظ

 ةيمانالاةقياطملا تدهءازامع نيظفالاذحأ ناكن اف نب ددط نان عا لاى هه (ةقياطلل |

 ولات اسس ةقباطملا نوك.ةداقو ابدت تءه«ناولالا نافل اناغلالا تام /

 ءانتع نؤاأس را ميلا انا هلوةعم نوبذكمالا نأ نا ىلاع هواك مازلتشالاوأ

 ل ؛م هقباطلا نذ نالا مز تةجراهنارزافكلا لفف اذ أ ةلوقو واس نأ

 ةأشن. نهلذتو اذن ءاشن نم كلا | عزنتوءاشث نمثل انت ىلاعث هل '

 ارهاظ نيل نوال مهرثكأ نكملو لمه همفنوْئ* 8 .”انمد عسجلا ةسقباشطللا نو

 دل, فن لوتكتمال بافوك دانا رخآ عون اهبضصام ةقنااطملاندجأو
 سناكم نبا

 اوزافوداعس !ا,ئلولوندق » اسانأّنا ىنأام ءنبأاب

 زاك اوس نمو ىنامإاب <« باي ةقد .ةحلافلءلاتنأ
 (عماسجلام اك ااولثمالاسرا) 1

 لوقك الماك اً ىنادلاَو تي ضضبلوالا نوك, عجدملالهأ اههننب قرف ناعزنأم
 لكما لارا ىف ت هلأ

 لكل اكئينمعلا لكلا سول « هفلكتال اح كلع ناي 0

 ماجي مالكلاف سيلا نئرمالو



» [ 

 ابدالا نسايم نمو ةأرمارءثئثى لأ لحاو ماظفلاو عاضرلاثيفدحوءاسنلا
 , ةعقيلاءارعش نم بااكبلاربثد نب ىلع لوق هنمو هلا رثنوأ هر عش ىولكبتلاربشي

 قرفلا نم بوأةلاهب » ردعالو ربع نمأ

 قر ااهنمدسوأ »* هدد نم ةماقانف

 قفسشلاب مهعتر 9غ اع" اكو هءاكخن

 قطن اذاو اداشاذو .* ىنثنا اذاو ادب اذاف

 ىد#كاو ابل وعر 5 اوناورطاوللا لغش

 هلوقب ىملدنالاهباغهت نناهضراعو

 رظنلاو فطاعما ثنخ ب اثم ىئؤاط فهفومو

 روس اه_ساوم تيل « ةرودل نو.علا الم

 رفساذاوادشاذإو + ىثم اذاو انراذاف
 رهقلاو ةماماوم « امغلاوةلازغلا مضف

 ده نسحو كلذريغنوكيو اذكهو لوالا لوالا ف الات دترت ىل-ءرشالا نوكمو
 ارعشلا ضع نه تاك امو طقف هءلادصقلا ن وك نيمدن لو ةداققعلا نها ساذا عوذلا

 ْ . مهضملوقك ةتكذلاد ىقتو ةوقل اراد :تالوهااددعلاربث 5 :هملادصقلا نه

 هحاصأ ال نسا# ىف ق قم ءط ىلع + ىعهض ذيع نيكسلاب عطقي

 1 هك[ اركب قفالا فةلاه ىدل 75 دلهأ اسعمزو ق قرع ردم 117

 :أالعاهدهدامو نكسب مالكلان ءاشش مهو غفر تفر ءاكوذ (كاردتسالا)

 ديودىبا لوغك قوذلااه فرتعد ا ك: ىلع لشا اذاالا عددملانمدعتال

 ١ اهعاضعّداف امضاق عدو أ الجر بط اخ
 ىنولىنعن كنم نكلو تءاض 5 اهنأ قدص.ف تءاضدقلاقنا

 عقوم نسحأ هنم نكسأو تعقو 5 امأقدصف تءقودو لاقوأ

 لء .كسحولان اند اردصأو

 ٠ .ىدعت فعاط ىناثدآتلفاذإ +4 افطاغم نالواءلواسق ن-« ىو“

 : ئدبدهتل ن نكساو امو اهلاق مو « كلانأ ل دإ قربّرسفأ

 مهضعمأو
 ارم قيتفلا تملا قاما «٠ هنوعمص ىذلا لاملاءنو عم

 ؟مءزبد



 ء(51]*

 مالكا له ىأ 2 رقلا مسا نانتفالا نيب نم صن ةريثك ن أع مندي م لكما أ

 ةفلتتلا تانامنلا عاونأ لع لقشتيركال
 السصغمرخآ اددعتم هرك لد مثددحأو اظفلد ادديبضتمي؟ لي نوه (رشنلاو : ١

 ركنوأ تاطماخغا+ هذ ىلع كال ىفادقعع ىف[: !!نمدحاولوالا نمدحاو لكل .ظافل
 نمل حدب نلاولاقو ىلا هلودلوالا نذ كلذ ىلع هلة ءهبقعت مث اظافلأب :

 لاق ىءلافئراسضنل اودوونلانعةرايعاولاقو ىف واولاف. ىراسصنوأ ادوه ناكنم
 اكن مالا ةنحنا لتخدن نلى ااا اجلا و ادوهن اكن ءالا ةنجنا ل خذت نادو|

 سوح نبا لوق هنو ارتيحا صرفت نءتمالا نملاكن أ كللعب كلذ مهفت داك“
 وغشرظانن نع بذام تقرتقاالف 0 ارتعج ل لام قرت نملةمضاسك

 رصخلاو كد .رعو ىنءملاو كطفلو 5 ىنغلاو كدوجو ىوةتلاو كنق ل

 نماوغشتاو هبفاونكستلراسبنلاو لالا كلل لج هتجر نمو ىلاعت هلوقىناثلا هوا
 حدملا ىف ىرورلا نبا ىلع لود هنمو . هلق

 مون نوجداذا تانداحلا ىف 7 مةو.سو عهوج ووك ٌؤارآ

 موجرتايرخالاوجدلاوادق « اسمو ىدولإاهمانم ٠٠
 ْ ه .سلدنالاةنو د لو يئارغلا هن و

 راث نم كذنعوىدنءمحلسلو ه«. انفارفالانوشاولاىنأالوي.
 فراق كازدنع ىناج.لقو ع ةراغلك انعام ىلع يم

 رانلاو ليسلاو فيسلابىمفننمو « ىمدأو كيتلقمنم مهتوزغ., ١
 تانسبالاة يح اص ىهو برغملاءاستخا4لاقد ناكو ءايدالا تا ربكن مهذه هنو +
 ني ىزانملادلوم ل. ةاهرصاعملارتجرنى ترك ذدقو ىزا:ارصن ىنالاطاغةرو ا

 افو3 ىقو

 7 ملا ثرغلا ةينعاضمءاقس خا داوءاضملا ةسسفل ناو
 ميطفلا| ىلع تاعضرااونح ع ملعانف هسحودانإز

 ميدل ةةاذملا نمذلأ 5 الالز م يان لمان ف شوأو 1

 ٍإ بسن نذأب و امد * انةهدحا و ىنأ عشار صب

 متل دقعلا ب بداح س 1. «ىراذعلا ةيلاحداصد عورت ْ

 تارامع نه كلف كلازدنعق اج لفو تاق ,د- |رمعش نعأه رعست فت رب بأ 2:



 ء(ددز#

 نهسالا ٠ نمو تدك ,وءاشإ امهتلاو هيتاّك لجأ لك رب زعلا باكل اى هنو

 بأى ةقافأ ءانلم من نط نم ةلال_سن مناسإ الاانةلتدقلو هلوق هفلؤوالا

 نيريسفتلا
 او حدمملاو ةساجتاو لزغلا ثم ىف عملا نءنندف ند ماكس لا عمي نأوه(نانتفالا)
 مارالاو لالاتاوذ كير هجو قبو نافاهلعن لك ىلاعت ىلاق ةيزعتلاو ةثنهتلاو

 ظ نهر ناميطأ سعال نانا: ءلاعضومن أم وةيزعثوساذلا ةماعل ةباست هب , الا

 كامو هاذا هلا وف ماظندالا ىأ مار 5 الاوةماغعل !ىأ لالحتاوءاقءلايدارفت الاب

 ذرب واعمندنمؤملا اريمأ باجأ اا هنأ كح و هلاضفإو هناسسح مق ريسغلاوبتم
 أ ماكتتو إذ ماس هسولخ موو شاذ | هلع لغد ديرب هثبا هفلمتو هير ىعاذ هسنعملا

 |.” ىواجلاءايغةن يدق بيع لعند تج ةفلاخم ا ةمنلاو ةغلاسلا ةمصملا نس ةريح ئثد

 ظع درر دقذ ة.عرلا ىلع كناعأو ة.طعلا ىف كل كلرابو ةيزرلا ىلع هلل هلو

 م 00 اتد : زرام ىلعريصاو تءامءأ ام اء هلل اركسشاف اهسج ترطعاو

 دشنأم اليلد تدهو وال ءاد تةزافف قالا تءطعاو

 اكافصأ كلاي ىذا هاييبركماو يي هقئاذ تةرافدةفدر رب ربصا

 ..اكاسقعك ىدقع الو تثرر 1 د هلع ماوقالا ىف عصأ ءزرال

 ان روهفالاب ةمجانأ تنقل ةييارعانأ قد اك ءاشثب ١ نم همنود هرينازضةكلذ

 جدقو زاسحلا قد. رط ىف س اعلا ىن.ءافاوت
 هنأ تومدعد ةخ لأ سانلا

 امافغسلا

 منلام-ظءأو نيتلاما ف.كلا هللا نسحأ دق نيشمؤااريمأان هل تلاقف م فَتأ
 هلئادنع 0-20 هللا هةالدت كدافاو هلنا هفماح كمل نيتازنسلا ف كنلغ

 ,نمواا ةرعا فكل كرامو نينمؤاارمأن نع هللاز واحتو كيهوامهلركتاو كنس

 نءو ماست ىنأو س اوف ىاك اوذس>أو اولاةف بابلا اذه نمدعب سانلا لد مث
 ش ,هاط ن هللادد .ءنينيعلا ىذ وق ةساهناو لزغلا نيب عمتابنانتفالا هو وكم

 أدن دسلا تندذن اذن ١: ىلع لههقلا نينعالااندبذت موق نحن

 ادوتنالا ن اعطااب د اةقنو د.فلا اندأت اق مارغلاى دبا عيوام
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 املاو

 ادودخواتنعتاوتص!ضمدسلا انعام دب د.سعلا كلغ
 ادودصلاىد من نيح فشلا ةطعم ىذذتو دوسالا اضم قت

 اذعسع“ نانا ملا وار #2 74 أ ةدمرعلا مو انارتف



 «(هو)+

 هلزقالدهاش رك أوددض, الكلب ,اقت م نك ان ييئعهرك ذت نأ ىد 6 1

 ىنغةساو لب نمامأو ى رمل هرسدخيسف سحاق ذ صو قث او ىطعأ : نمامافىلاهث ا

 اوكضلف هاوقو قلو ىدعد قف ىنغتسسان مو ىرسعلل هريسنسف ىف سل ان بل ظ

 نك«لو نازالائث ف قذرلا نكي ل لسسو هيلعهللا ىلبص هلوق مث ازيك اوكسسلوالبلقا
 مهضعن لؤق رجلان مو ناسيثالإ ئ*ىقفقر# ظ

 هنيشلذدةرحلجرىفو م« هئيازب زءجاتددعسأرىلع 03
 ٌارغطلا

 ع فو « تءْزدقدحلارمةداكفلاولت
 بطلا ىف ا ظ

 ىنىرغي عضلا|ضايوىنألاو + ىلععفشلءالاداؤسومهروزأ
 لاقف مهكعل همم 4

 انيمادلامالظا|رطتنال ظاو. « هحاص ءاضا اذاراهنلا لأ
 ا: اعريد- .ذ ىل قرب لدالاو 5 اك اض ىل,ةف تعش عصلاو

 ديعتوأ ظفالاءالذل زخ آى دم هندي رت اريعخ هءلعديعت داظفاك ذتنأود (م ادزتسالا
 هلوق لوالا نام: تدزأ م ريغامرمت ادي دي رث نيريعك ه

 اياضغاوناك ن اوهانءعر #4 موق ضرأ, ها«: لزئاذا

 ىرصأ هتان مالو

 ردْزتو نددت مفسلاب هلزاسن م تأزالف ىف. ةعلا ىدع ضفتملاذا ١
 كتل مم ع شدعاهذاعالف #* ى ام وفس واع صال ناو 1 1

 ىرئدبل لوو كاملا

 بولقو خاوج نيبهوبش « مهاوي 6# اسلاواضخلا قاف ظ
 955 هراند لاق هتءالصل فيد تاز 0 ماو نيفور مني اكس اايضف

 ركل ينأوهو مهضعن ءأرخآ |ماددس | مثو دولا ةئسزانلل ةداص ايلا بارتلا ا

 لوقكحالملو اننا لل مالكا ىنايصاناعمج اهنهديرتو ننعم تا 20

 همحادكرا نسف ةمدك او 3 تكراوهيستئاوليقلا علل

 هبحارا عدم دعو مل ٠ » لزعف ىف ةبسحارلا نع نك.
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 هلوذملا ريش ى رفتشلا م 4. هلودو ءايرصاه هما ماطس ثذن

 للا دنس ىم»ح نا 4و رن داوساب مق سأو

 ريهز نيدلاءارعأو الوعتسمأو ار تدصأ لو#»
 ىلاقثنمثلاذو ىنءزال 2 نابع هر لاط ل_هاحو

 هادعألا ٌةّياَوُم نَملقما #* ءانؤالا نه نيعلل صغبا

 ءاشامم|وخنأو ذاعنوأ 5 ىازلا نيت هتأزأ ذاوهو

 الذو هنداعل دبا مرح "اال ةراثالاو نينكر اد أر كذب ةراسشالا س انننزكي

 انرغ :ا ليا لؤفنلدقمأو رونا ىفنو كجبالف هر يب ريفتلا نق رعشلا عدو ثح

 | لءةعنم
 رعانالادث:نأالإ نالوثب + لع لاسملا مادانةكمأف

 ١ ةانقلاارملع تأ ففي ردقأ | س اذ لات اس ةاهأ لا! دك ”لوة:نأ تدارأ اهئاك

 مهضعب لوقكهلامتسا هنورخأةملارثك أو

 ظ ىدندخدرو ىلع بدت # اهبواقم عقاربلا تدتو

 كذب ىن«ه ىلا هنفل_سرتءوه ىذلانفلا نه ة ماك لاب رذ نأوه (دار طتشالا)

 لأوع-لالوةك هف ناكام ميت ىلا عج ريم هي وق ةسانمءاع د ةسأب

 لول-سو رماع هيازاماذا 0 ةسلتفلا ىرنالسانأ انإو

 لوطتخ م-هاحآ هدركتو ان ا أاحآ توما س> فرقت
 لءةةناكث حان« لامالو ع ها كح دا عفو نتا

 ٌّ ءلاداعمث ل واسورحاع١ا عت ه ىلإ | هنمزرط* :بأرت ”اكاقءستو رذفلل هال هصقلا قامس 0

 مرت ف نخدىاءضامرغاشلاىرت برءلاراعش أقوثآر ةلافرثكرا ارطتسالاو
 ١ ؛ نوب س ناقلا نأ ةملكتلا ىنعم لصأو داع |اذاف هؤصمق 3 ةقفلا عدتس وش

 / ةكسأا تبحلاق رعشتسااذا ىح هفاخأب هاه هياط رف 00 هدانا رهظ.ف هن درق ىدت

 كلعفطع بلالا ليمرسأ قراسصو هدادعتسا لطب و هتوق غرف أدق هع اننأ
 ١ | نرقةفصوف ىرتعلا لوت عونلادهاوش نءوهسفن ل 15 تااطلا ناكف تواذطملا

 ,لدجالا باصتنا بص واذ ءص #* تأردقو باقعلا تواكىووب

 لوعالا: هب هب ود قتال امو 5 هتدروأولو ىذدق فاعبناام

 لدنع+ ىف افرح لءدسل لق « ةرغق ةرذع ضف نالذ

 ,عيبقلا)



 م0

 هباص عطموماقلمةعو رو «  همقوو ماما كان عألثمو .:

 هلوقك انورقم ىعساط»ت ناك رلاى هانا تلك هناك

 ةيهاذ هءاودو هعدق ه همه اذ نكمل كل ماذا

 هلوقك افو رفم ىلا

 اهد-متق تغلانكلام « ةدمضق ةاؤرلاىلع نضرعثال
 !مىدرتاواسو كتسوودع « تالهتريغرد شا |تضرعأذاف

 ' مهضعب لوقك اعدع نينكرلا تكتب قفلملان
 ناوقنعلا انصلاوىرعل »#َ نس موأسج مم تءلو

 ىناسشر دقنال_ةاولاقالو م ناس

 دود ةاطعلاب دون ضوزملا. «ةتافعىذفتناظاسلا س "0 و
 ” وح نم اان دوح# لاتع 5 نم هيدل نيمءارلا ءانسحم 4

 انتاروع تساهل ةلوقك فورحما بيرت رت همنكر التان نوكيا (َتاَعلا س ان

 انتاعورنم'
 زضع طقان قأتنأل والا ةراشاس ا:ج و راهكاسان- ناعو (ىون :ءملاس اذا
 ةلالديءانهريغ ةيدازت ريضحملا ظفالاكلذو ىرخأ قا رطروأ ةفدارئرش طفل كد هذ

 ىولعلا امطامط نبا تفن يشل لوقكم الاكل قاس
 سوأانا ىضةوسق هدلقو 7 هتور ءانملا كش م لا ينم ْ

 ٌكنهذىؤ رم سوأ ىأ اهتذلو رك هنأ آوت رعلاءارعشن 000 ,

 لامم ار هلظ نحو فور مارحت ةوسق هملقو هلو لالي ةيدار ااور حظ ةلوهو 4

 روك ذا ف.رشلا تطاذم رح نبل تم للاقىتحءايدالاو هركتتساعونلا اذه
 هنهاوكتءاقنىث د6ءلاةءاصم نب ه«فاقدا اربات تارا تناقل

 ه.هادتدروأف ىساقلارحتان ءره ا و اك دمرت سوأ ارأ تاق

 هنواعم ماه ما مرقلا أى 3 03 رغاضريغنرسك انا ذهزاحناف 0 ٠

 :يهدسن لزق تخل دعداو لك ةوموؤواقل دهس

 تراث ريسع هلله ع عطل امنت” ةمادم س أ كح وهال الد سىنالا ٍ ظ

 تراثدعي ىرفتشلا مكث مأو « هيد سفرا 1



 دا هك

 بضاوق ضاوق فأ. ايو 5 مداو 6 ضاوءديأن :رم نودع

 ءاسنلا لوقو

 اوما نب ىوجتان م. « افشلارد ءاكحبلا نا

 رهاقا دمع ْسأالوقو

 فراو فراوعلا كل ىلع ىنانث + :فراوعىلاه-:م تق
 فثاط ف ثاطالا كإت ىلع ىركسشا « فئاطلو هرينم زرغمكجحو

 +« (ق-اللا سانجاو عراضملا ساثجلا)«

 : لاو نوأتب و نووي ل ماحر دما دعامة. ل ند قرح ىف ه.نكرفال:ابلوالان وكي

 ديد ارباب هناو دمهُسل الذ ىلع هنا لثمنيدعامةمىق
 « ( ىظفللا سانا «

 حو لل-هنونلاو نيوذتلاوأ ءاسهلاوءاتلاوأءاطظا اوداضلاب هنكرفال_ةءاننوكي
 مهضع لوق لثمو ةرظانابب رىلا ةرمضان شوو

 تآنمو ضامنهدد_غكامع « ميسؤتلموقىلا تساج اذا

 ثاد اعلا ةاداعع 1 د م مط ناسي لح نادم ءنذأق

 وخآ لوقو
 نذ نسحلاب ق>أ ن نكس نأ به افواهحو هللؤا-تنسحأ

 نتستفاالو ال_.قم هآر اذنم * 0 ءلاىكح

 | االسم من ااوولكسلاو لالطلاو لالا لم ةكرت ئامسهفالت ان نوكيا
 :ئ دربلا ةنِج

 ؛الذ راصق راصو كلرع كرع تيس ةزاهماسع لازولتاملكب نوكم :

 ' ىدماذبب كلعؤ كلعف سشحاف شسخاف كلذ

 * ( فلما سانجلاو بكر م سانحلا) ع

 ىعنىرخأ ضءب و ةلكنمناكناناميكرتوادارفاهينكرفالتايلوالان وكب
 ىريرحالوقك

 هياصمدتعن نماك أس عمدب * هكباو كرنذراكذت نعهلئالو

 لثمو



 ١ ء(ههز# :١

 ىرتالكلذلو اظافلالا كلت ن ردوهانا هءلادصقلاو هءاشنا نأ هسسفن ىلع :دأ

 جاله. ىأ نوأني ظفل نا لوقت امر نوأأذبو هذع نوني ىلا ث هلوقالم ىنعملا هن
 رظنلانماهقح ظافلالاتدطعأ اذان كل هماقمموقب نودعسبب ظفافالاو سان

 ثء> نه مهب ةقحال ةممملاو مواعفب هل صتم مهتفلا هش هنعةرفنلاو هنمدعبلا هصقل ظ

 مالكل ا ىلاءءاغصاو عماسلا ل معد تس هنا سانا .دياف ىف ليقدقفدعبو: .ن
 عمر ٌركجملا نس و نارهتسالا نمبر ضهذحأ يف اهعمسىتا | ةظفالادوعت ثم

  8'ش عازنأوهو ىنعملا فال:

 نهنيعضومىدرو كلذري_غو ةفلتخلا ىناءلل ةكرتشملا ظافلالادامابنوكيو م

 لود لةههنمن سحب و راصدالاىلوالةريعل كلذ قنا راونلاو ليلا هللا باقي راصالا

 6ك

 مهضغ ىلع ساثلاعجأدق « رثعمفرسهدلا كامر اذا ٠

 مهضرأ ىف تمدام مهضرأو « مه رادو تمدام مسهرادق

ْ 1 
 ناّرم ىنهتلا ىأرىف نارمأ « صقانلعوض#لاو ةنسالاؤتو:ا ٠

 نارملاةننسأ عقو راستخت « نأنارمالا هنودانمث ىأرلاو
 اناا ناوالث'اقم ىع«نيعساوأ نيلعفك دحاو سنج نمءافر ناك اذاس انجن ااذهو |

 أ قوة سم ىع# ١

 « (قالطملا سانجتا)+ :

 امهعجناف هوسروهللاتصءةيصءعوا هتبارفغرافغو هللا اهلاسإسأ وهما هللا لص هلوقك . قاقتشا امهعمح نأ نوداوسن :رثو فو را ىف هينكر ىقةاوثب نوك

 قاقشا س اند ىمس ليقف د.عأام نودباع تنأالو نو دمعئامدبعأال ثم قاقت ُ

 - 1-0 انجريغوه 0
 ١ (فرطملاس اذجئاو ل ذملا سانا *

 مات ألو لثم هلأ ىناسببىفاثلاو 3 .رخآ ىف همنك ردح أ ةدانزب لالا نر ْ



 *(ه6)«

 ْ :زاون ىتح لتالو اهعطقم | عماطم ىواس ىتح عربثالو داق كاس -هسدارءالاو

 ذك امأ ىف اذ اخالاو نئارقلا نكستو ريظ:لاتاعارم عم اهعويطماهعو دسم
 ' |تابرأى دا ةءاشبلا نمناكءو ناسيبلاءادعد:ءءاضرلا نعل زعمف هعقاومنعابنو
 ؟! نئاشملا عاونأ فدو نساسحملاماسقأ وست نأ تدرأ اذاف مظنلا باصصأو رثنلا
 رئامو تك رتاذا مناف ظافلالا اهسفنال سلطت اهعدو | سم ىلءىناءملا لسرأف

 يفت ق عض نأ اماق اسهني زدامالا ضراعملانمسالئ لو اهب قءلبامالا_ستكنول
 | !ضرععهسنمتنأ ىذا اوهف ني صوصخم نيظفلد عيصتو سنت نه كلّذنالنا
 هلق ىرمءااارهاطدعاسك ٌدحلا كدعاسن اف رطخلانمرطم ىلعواركستسالا

 ظ ىاعدوأاع تمأ ىناعدوأ #* هارظان ىنحاسعفهار-ظان

 هلوق ىف ماستانأو
 ظ دف ىنك اس ىلع فد أ عمدأمف * كراد ماهئادعن نع حدخأو

 ناسحالاباظ كنىذفأو مذلا نانعش.حرأو بتعلاناساتقلطاالاو كاذف
 حددقلاةليرو ىف كيلعءانئلا:عولولاكءقوأو مجقلا عنشأ ىلا هنت ثيح نم
 '  ىزرطملا مالكىنوتنا  ةءاسم كرورسملووشو ةءاساكناسحاباقناو
 هفلك_:ىفكشالاهو ةدئافلا إو غارفلا عاوفأ نموه سانحلا ىف ق.ثر نبا لاقو
 قد_صلوقأودربو كر تح مهرثنو مهمظن ىف نو.قعتملاةقاسلاءالؤه هنمرثك أ دقو

 نةرظنلا ةَقَذ لهالو ةداحلا ن ءه.حاصب دردم نأ نمولذال سانحلا ن اف قشر نبا 'خ
 طماىأ دحلان ا لوقت هللا هجر ىز رطملاوءاسلعل ا هكرذي سنا دقنتاككلاو» ارعشلا

 الس نع نارثاحر هاطىدب نافْكلوأ هلوق.ال كلذو ىرصبلا|ارهاطدعاس تخبل او
 هإوة لوةب نارعاشال نأ ىرتال | اعدابخامهرهاظ ناكناو نا س>الا

 ىارفق ىنار-غلا عادل لاق « ىنبجأ كاهدامباقال تاق
 . ةينرفعجءايلادبد كن ىهو اهةحىنارغلا ةلك صقناهل-الوةلزانةلك ىنارذ طفل
 ١ هلوةوزيخ عونلن رغلاىلا ةمسن

 ٌْ ىناعدوأ اسع تمأىناعدوأ * هار-ظانوجاممد هارظان
 ىناسئاوهسدلو ةراحالا فاك: و جاستحالارمسأ ته ب ورحنا لاخدارءاضرلا هيف
 مالكا |مةدود درع حدادولا مث هماق ى :رغنا نأ دعب سعب و يس ناكفأ هارظان امه به و

 ىداني



 +(همل# ١ ا

 0: ماي رلال تقي لهوكلئاسأ « له قفار ءأ اذه اويدك وماوذلاارمأ١
 د.أولا نينا

 ىل>ذ ىنات اق دنع نمابلطن الو 5 ىلةابرمشنال جارلا*ىلعاربدأ 1

 ارعاش نأ حام كدي زأو هلم نم ارتحا ب<امىلا كداشرال ةمفاكعلاطملا هل
 رهمدصق نأ ىلء كلذ هلم ىرصا اريهز نيدلاءاسجب بحاصلارع_ث عم»أسيبرا

 رمأ كلذ ن | بحاصلا هل لاقلاس اهف رعو هم .ةلاملفريزولا كل ذنمرعشلاةق ةرإع

 فئاطلنمهيلعدرابج» هركف رءاشلا فرص اناو ىلع معن ةق د رطب فرد 1

 قدهح كش نيحو اناكم هعبط ن مذخ أى ىد- اهمف فطالا تاهجن ملأت و راءشد

 ه!لمعتل اردص كمل ءقلأن ” الاو دحما كلذ ىلءاهمغا ارق نامدا.كيلعفاسبتاك اس

 5 رغملاهذعأف 1 عرجالاىداو نايا 5 هدش أف هلاح 3 ارمخال ىنءاطثوازحت

 هدشنأف بداضلا ىلا هليل ةدعدصء أح مث هممت ىف هركذ دك فرصناو

 عمدالا تدع تءقس 5 عرجأالا ىداو نانا

 يمد رطنهتامله » هلوقب هعأواذ هرب ريغبأطب :ردصلا ب>اصلا اقف

 هاباهت_بنادعو قشاعأل ةدعاملا ب رطب هللعتو ناملا .ايمؤوجأ لماانا ىو تن
 ىناسذلا ةغبانلا لوق علاطم ا دامجن مو علاطملا نوكأ :ن اج شاده لثذ قشعلا

 اهلاديلوقتاو كيلع ىضغ 5 اهلاج أ ةودغ ةرعم تاح .ر ا

 ىاطقلالوقو

 اياوصتعطةءاامقؤو كسفنو « اناتع كافك اللا اهسأالا
0 

 رذءاهؤام ضف. ل نيعل سالف 5 رمالاح دفء وبطل |لدبلفاذك

 دولوك همت لالوتسأ ىف مهم
 اذلعص ىلعلا قة قدعسل !ابكوكو ه ادعواملايةالاز أد قفىرمشب :
 ارم هلوق نو لالهتسالا ةع ارب قاذه :

 «ع]

 ادلو ذت: ]نمد حون قدصق دع ةغلاسفالا اداودقمل ْ ش

 عونلن غلا اذهل هأ اوامعتس اناغلأ (سناصتلاو ةسناسجملاو سدنعقلاو سانا ٍ

 عاونأن ا لوقب تءح تاماغلا رشف ىزراطلاهذحام ىلع لهعتسينأ ف. ىلا ظ

 رادصالا ةيذعنوك.:ىتحناةسئالو ىنعملا ظفللا دعاس ىت> نستست ال سائل



 «(ة )+

 ةنيرقلاوأ نيرطثلانم لك نوك,نأ مزلاءه«*ارثنوأ ارعسش مالك لا ناكاذاو
 كج لؤأ نوك,نأ اضرأم 1 لفرام بسأنةلاة دش عم ةدافالاءالقتسم

 :ولالهتسالا ةغازب كا ذارهسو مالك-لا نمه دو ةمىل| ةغن اماةراشا ىلع ليم

 4 ه نموه |ىلءراتءالا فا كاذذااماعاب تءراسغ ا ةمأرذحت عل !اطم كاع

 ةلعهمشع ناكو ناو رم ني كلا ادمعح دمي ةمزاوذ نالغ

 برس ةر ردغم ىلكتح ن :رمدزاك + تكس دبءاملا نم كءثمع لابام

 'داعىءرعاشا!ىرف ةورعلا تهت ةيرقلا فز رض ةعقراتهن وكم دن ةملكلا
 ذريغىلادبكأاراطفناو باقلا راسو ءاكملاو رهسلا ن فهلا ارهأو قكعلاركذ دف
 : او ضرغباناذهو كلام هل لاق نأ ءؤازس ناكنف باطخلاهءم نمل اح ىلا تغتلنإو

 ١ و كداؤف لب هحودملاقؤ # حاصري-غ كلداؤوم أرصتأ 3 هلوةب رب رح

 هك! مداني رصقي هما ,متلزأ ف لصولا قاما
 كالبأىذلاامىرعشتبلاب « كانو البلا كلرتسغراداب

 ْ هتبانإ وح رياميظع بط اض مهضعرلو هتغاسل هدب رصأو

 ةيناثةرملاقو ءوسلا للا كلو كب امحأ لد لاقو »+  دغةقرف انكناحادعوم

 ١ ناش > رهأامودب ةئاهم

 ناحر-وااموهو ىعادلاةرغ * نانرتث نكت و ىرش ىلقثال

 ْ ماوأ لاقو هّتباثا نم نس هيدأ حا المحال قو نيسجت هب رمضد :رمأو
 ءانلاوذكل الملاو هللة «ل نيرضالا ض»ن لاقف 5 "؟ةنمتالتوتز هانم لم

 اريثك ٠ والم ه .اعاهضرعلمقو ةدمصقب نأطأ سلا ت>دممهضعن لاقو نيعجأ

 ةقايثم "هلأ, لو اهدقن ىف -ف حدق نمالا نما اماع باصصالا قاذح
 اهعاطمناكو الوبق تفداصف حودمملا ىلعاهتْضر مت

 دقدفلا طاسامديأ,ىوطت *« دوقملامامز سنحالواهعد
 ْ كنه ناكاملاةفركسعلا نأ. .عأ ناش ضءبلاموناممععمأف اما تناكو

 1 متنك اماني ىريو تاءفد_ةاهعدو ردص قددمف اهح ردلوانت نيح لوق.
 دشنأ ىدعنب م: الاوان احن. ماصنا ىو قود هللا نكسأو ىل» تاَقف

 -لاقو هقرع ءأالل اقف ةنيدملا ندم نم ثنا هزعو إى ىلار اورد صام

 | - تدب هدا شنأ واذهنمك ذأ ك.دحأ تنك ل اقف اريثع ىتتلح أولو لاقفالود



 *(ها)+

 ءاثرلاطأ اادورولادع « قةسلادعب هضردشملولا

 رك ذلانهصخت لد رجئأحو رلاوةكثالملالزنةوحن ف معتلا دعب ص.صخقلا بانط ]
 نواعم للك ودرب ركشلاهنمورخ رح "1 سدج هناك هلاك رك ةكتالملام وعتاد

 لاغب الاكءاعماب تصدخءامشا هئموو غلب ىاثلازاذنالا نا ىلع من ةلالدل نوع ظ

 ىلا هل شن عيدبلانفف ابق لْكتلاولسذنلاو :
 «(عبدملا نق ( !

 لملادعب نامل نشب للان أ مم.قءاس لعلادعب و هانا ّنْغلا اذهمللاّنأ :

 ننأو همع ربع ”نأدب رت ىذلا ىنعملاىلارظ: ةأم لوأر ظنت ”كنأ كلذ نانيو ىف ' ١

 ىناعملا نفوف عضو | بحت ,رامعلا نيمعت ىف أطخلا نماذا كظفاسفل : ةرايعلا#

 ىذلا ىنءملاةروصوادو كدارم نس هنأ فرغتام اهتم راف طافلالاىلارطنتك

 نه أظل نماؤا كاظفاحواهلباقءام هرودةلءقصلاةأرك 5 اولكر اصدللالؤأ 42

 ةشوقنملاروصلاك ةخ رقة مق مانو حض: تح كترانص نيزت نأ تدر نأ

 علاء ا هعوشب قل. اهلا .مئاّسغاضحالا تذخأ ن ادع ةسانتم ةمك ش ئ
 أدب رثىذلا تدنلانوءاشناديرت ىذلا مالكا لمثم كر ك5 ىلءنكملو م
 اولعدأو ف.لأتلاننفلا امل هنو رشأت ةادرخأ دنقودبنكأ رئام لوأ ندهن

 مالكن ءمالكر مهي نبأ نم ةفرعملات :ءافكاورّدق مهناكنيذ غلا ثحامم ن ماري

 اردع تغلي ىتح مدا ىلع اهنفرخأت ادي زب عاونأ ىلا هول صفو ةراءعع نءةرابعفر

 تسقاذارومأ ىلع نورث ةيمااكلان ساس 49 رعب نولغتشا !لزنإو أريملا

 اذه اهساشامب اهتيهتو هكدا قاومت | ةققسم تناكنفلا اذه لهأو 1 ظ

 دوعن أم 07 لغذال ا ةرونعم ىلاو :باظفل ىلا مسقنت نفل | هى ابنع نودملا لاوحالاو
 ٌواغلاو' «ةفلالاك ىنلايقلعتنامىونعماو قانطااو سان اك ضافلالا ىلع هسا

 ةلةتسملا فل .انلا بيترت ىلع عيدبلا عازأ كلن ىه

 ب (علطااةعارب لا يوه دال نسحإ)

 همالك ٠ نم عضاوم ةعب رأي هماةهارثكي و هشانعدب زن نأ ماكستلل يني .

 ىلا. ندوه صانقلا ناموا م ةطلالرأ هرئاس ىف دو>الا ىَّرخن نأ تشي 2

 مانا قنجتو كاملا دعو ماقلت وعلطا ا ةءارباولا ف باطلا عض 0و

 دقن هي قلعت , وأ عماسلا هنم .رقتناسع ةمللاسو اوبل وكب نأ تين ,



 «+)٠ة((*

 اعل اىندب اف يلاعث هللا هجر ىرمثنعزلل غسداونلاماكملان مو ىنعملاىفالو طفالاىفال
 ةأالث ا ةقستنملا نانا ناناهف مين دئتسا .سأن لاةرشاعمىف ءرمأ هيلع

 طزلا ق ل فاخ نكن ءكناءتغ اءندلا هذه سئافث نمناكامالوارهو> الوارد
 اارعشلاقن هلوق نو ةهازنلاو ةزامرلارامتعاباهه زب توافتلا لمأتو باد" الاو

 هدلاولاودلاولا ةسسصو « ميصوأأ ن ناوءالارمثءماب
 هداف هلدع : نمر نم ىلإ الا مادقالا اولل_ةزتال

 ادياف- هذ كن مركلوأ 95 هنود 8 : لعل امإ

 ظ «لديرو:كمودوادتو سوسو لوةعم لو#:نأ ل شمدرغملا فرصقازامجا نمو

 0 ١فدذ كا زاعاو هيلع هادعأ ةريثكو دلتا بورمضمو سحلب كردمو لقعلاب

 اق نم لسر تر ذك د قف كورذك ناو ىلاعث اوت ءرتك اوال وأدرفم فذ

 0 ذأ ىأنوفرمسم موق نأ لب حرك ذنثأم هوقو سأدورعهصافىأ اوريصق

 5من أ لبال نيد صماونوكستف ايعاد كلذ حصن لهو ملأ ب اذ ععنمانسيو نورت

 كم#بنع هغلبف ع
 ءالعل ىف ألوق كلذل متل: 722 نمو فسوااولاةف

 ىلامو ٌنهامانهودادخمس د ىناعتملا قرايلا وضل نءرط

 م !تدضق ناىلا ىنعفادّتواهدواعأ مث ْن كفا هد اهنكس] تنظف نيراعئأ

 لا د رقثو ظفحلا ل .ممتزاحالا ىلا ىعادلاو اممعفادمةدشو ىقدواعمو 006
 ذل ةراشالاو ةعداه ا أبو هيلع هءالطا بتال نعرمالاءافخاو ماقلاقءضو

 اناتطالاو لاثمالارايتءادعب كرهه سدلو هضعبل كبدنت قسام كل ةرمغملا
 املا ىف نا ناساف *الا ضصرالاوتاوعسلا قلعت ىفّناىلال د ّسالا ماقم ف ىلا هاو
 :ءلا نهو ىلا بر ءاكشالا بلاطو ىوكسم |ماةمىف هلوقودنآ 4 ءذرط ىو أس عم

 ْ دو ىمظع نهؤ ل-ةهتارامعنيترا.علا نيد و تع عراصاو ادم ومأ أ ليتسماو

 6 !|ةرثك ماقم ىذتقي دقف تاماقملا توافتب بانطالاو زاصالاريستعد دقو باز

 ٠نمو بيشملالواح نم رهضتلاو نام لا ءبادهن ىلع شنالاك ةفرصلعاضجتسال

 ْ : بأن طإ | لعاتضيأ دما ل اهي ناكو بانطإ لةعرذف ةأاو بطلا نولوةد مهم“

 ىورلاننالاق

 ءاسعهدارأ د قف هيف لاطاو #* هلاونلاءرماحدمءرعاذاو

_ 



 3 ظ
 كلا يمال لج ةوب وادا يق يصلوا ةءانس هيت ضتقث ام ىلعإل

 سانلال وق ىنعملا اذهىداو نمو هنمىبثةسملا ف 1حدق لاقالف هلهأب الاعو

 زاحالا فرع طاسوالا تارا. .ءىلاساءةلابو اهماصالارضتام ةسششل] 4

 اهردتم فراعتملاةرامع نملقأد :رابعلانوكز راحالاد ذل امهمتارعف نيءهاذبانط

 رثك |اهئتوكتانطالاّدحو دا را مسهفتلو تاعخال ترصتخاولةرامعلا نوكت نأ
 هلوةك اوثحوأ «انمموايذك اهفوةىنلأو « ن.ةءالبوط: ناك الاوةدئاغلا

 ب .طلا نأ لوق هنمو لق »#َ هلق نسمالاو مودلا لع معأ ,

 7 روعشءاةلالولىئةلاريصو « ىدنلاو ةعامثالارف لضفالو

 ةامحا ضد .رعئاوفنكيإو ةسعءابصماا نأ كلذ نكد ودسفمودح ىدذلا اظفل ْ

 نطاوم قوهو ركل ا لعوأ بو. نءريسصلاو م مث نك-:لهنمس رشاموملا

 ىرب لب ب وعماوهلاغلاملال ذي و دوحناوهو ىدنلا امأو ةعادهشلا نم حوت سأ
 لاكوةا.حنأ طفح ل املامف لة اكسو ْنْضَأ لاملان ناكووا#فلا فرعواءرملا

 اهيعاف ٠

 عضم م مالكداحالا لعو 5 ةعمز5أ .ح لامالد ةأ مدس :

 قاعتلا نسب دقف دقنول هنأااعوحالا مانتغاو رك ذلاءاقمل ةومةوأ ةقدص هلامةرملادو

 لوالاوازاصتخا ىم- و فذ زا#اورصقزاا ناعوزاحالامث ريصلاو ةعاب -

 زحوأاذهفةامح صاصقلا ف كلوىلاعت هلوق هنءو ءاك ذالا كدعو ءاخارلاّدك
 ةيعورشم ىف كلو لوقت تن ؟هح مشت تدهذولكناف هساسأو هكح أو ىنع ا اذه م ْ

 ل وةقملاءاءلوأىلا هس 1 وأ ةدسفد ,ناطلسأ |هلبسا !ناس م لتقلا دست« نأب 0

 نيتدوأ ةيدهسنع لذا هلوح حار هءاع هلا ن فهنا دعأو هرامحأ ةرمضح هقاثو ن نود

 هر كح هيلع هنجوت نع ضعي ىف هنع هللا ىذر ديوا«+نينمؤل اريمأ نه عقواكريشع

 نهبرعلااعسالو سوفنلا ىلع3ثأوهامكلذريغىلاك-اضذغ وم تماش

 هارت>الان ءءابوقالا عدت راف كلذ نمارارذ هسفن سانلا ضع ل_:قاعرفتو

 عفدناو هلع ىلع لك ليقأو نهال امءو ساثلا ىو سافداهحىقالا فوعسلات؛

 ةوظعةريثك ةامحت روظذلاملا اود رذلات ,رثذو رامعالا تلاطق ضءبب 0.

 نأ كنكال هنأ م مالك- !|اًذهلضفةف ردم 0 ر واهري هت ديازتب ةنةمطمةس

 لتقليل ةرقوهو ىعملا اذهى مالك رح وأهنأ ىرت لن رحل تناك اسم 0

 نس 0
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 مظع ثاءفاذاك.لعراع 3 هلثمىنأتو قلخت نع هنتال#

 ظ اوه ىو راكفاألا حراسمو در زف .كس ورااظنالاحراطمو تءأانوخنفو

 امص: تف رعاف ىلع الام ولع ناد رث تلا لا ضءباهعق اوم نمو نيصل ايولو ا

 رام ىلا اطامترالا نعاس اهضء تدس واهعاونأب لمحات ,ريتعااذا كنافوكلاىف
 ارداست مادقالا عقا اوم ةءيضَم سمثلا دي زرثع تعهءاذاالثم هفانئتساك -:هذىلا

 نهال هتبنوءرذع ىفنيدي ز جبوتل فان 4 الاد رط ىلع ةقوسم ل4 نأ كهف

 انه كف ةلاحلا كلت : ىلرثع مهف“ و اولا كلذمةدنرو اهذمل اء ]1 لا_عمساو زّرفلا

 رواموا,مذاهبوجوب لبق . ىبح هعمل هل #اواولاىلا ار أراقت :ذال-413ثاواهري-غىق

 د :نوكمالف رفا حف نوكت ةنعمالا لحلا ضع ناالا طقاس ف.عضا مودي

 هلوقو نوف اسم ىأ ىقىلاهوف هن !كمفوقك ا غب .هضواولا نم

 مْوكلاوذوحلاءارضاح ةنّدِحَو # هلأ ناو رعابأ تنثأ اذا

 اج لعمال هنا لق ىتح هيقسالا هان مواولاىلازاةتفالا برق تدك ملا ىذالاو

 ١ , هنوك-| ىنعمالو هر وذ _صترصح كؤاحىلاعت هلود أوةهد ريو واولا او دق الإ الاح

 ,ألجالدقوواولاناف 0 ءاعهطفاملا ب ئاش .دامكح سدل كلذ ناف دقو واولارندقت

 ْء غلا ناىلا كئهذ فرص هن ءيبظن ىف املا لعفلا ناف لامن ةدارا كم فل برق

 ا نر تءقا تدعءاذأف هلا ده هبةطدت رماه ريغ ىلع ةيشمماهنا ال هتان و2 ةدافا

 ! هيخأام لعب هد سقت نأ دب رث ررخ :آمأ كلذ ن|كمهفل عراست اع رءارةشلاهس :رقنكر

 راالا لرد صف تمالك بكردقو ادب ز تءقل ثءعماذاو هنءتضرعأو كلذ

 رملاق نهدارعادهو دق ىنءدو واولا ىلعةدقعمةل< ا ةملافاةقدقم هيوكراتبان ' دارملا

 د.قملا لا ادي رب لد ىنامزلا لال ادب ربال لا | نمىذا-1|برقتدق نانيمدقةملا
 2 ىنءلاناسو لوأتلا نم ثعمم ا لعفأل

 ه« (ثلاثلا باملا)

 ١ + (ةاواسملاو بانطالاو زاحالاوهو لجو اهتزجو هل <اب قا عتباعف )ع

 الل ذكور ثك اوأةل-جوأ درفمدتازلاواهلباةبامو ظافلالا ف ةدايز نعةرامءاهناف
 7 واتا دول نام ربا ةيواسمةرانعلا نوكىنهفةاوأ باع فيلا

 علاورصحلا لهأ عضو. ىلا اوله لاوماشللا ةج ردا اوقترب1 نيذلا سا

 اهرئاعض يوفتوميضا أ ىذاقتلتإ ار واهلا مهفرع ىلعةاواسا وحلو
 ' ىلعال



 *+( ال«

 ةيريتم» ىلتحت ىن سانلا ف ئاواط فرع فال: ار فانا هنافركدف لسضف

 ماقمى ىلاعت هلوق ىف ةغالسما|تتارعن مة ست رم عفرأ ىلع ةرنانا سو نعلن
 تتاح فيكلبالاىلا نوراطتنالفأ نارعالا تاطعت ن مرظنلاتلطو لالدب

 ناي طعم .,؟ضرالاىلأو تددن ف. . تحل ,4لا ىلاو تعفر فك« نيل

 ماكو مهتامس بيس ناف بار ءالاثالا ثقة امن هةرمداح لازتال“ اءشالاو ظ

 اذان الما ري غنوذعاللبالا مهدت ءاهءازأ مظدأو ىثاولاو هاسغااهع ظ

 عضوم نم اهب لتنال ىلا نوراعضدم هواهلا الا فرصتالم هدنعلاا ظفاقاط

 د:عممو د>و ءاععلا نمل زانلا .غلا ابمدسوت هلا ىعا د وبس عيضوم
 ىودسأاع نهذ ىف اهزوذح ىرضحلا رهذقفرضختال» ا.شالا كلة لام .لام ٍْ

 ىاربذا لايق نفيس بعذر ظلت نسا !|١لاو-أ ىلاز ' ١

 ةل-ثمأ حاتفملاس>اددروأ روأ دقو قد ري لكةرواكمو ف :: لكاس
 ىلا ةلدشرت ممتاعانصت ال و مهفرح تفادءا صا خشأ ةنسلا ىلع 0

 هتيقثام مالكلان سحأ مالكا نحال ىرهوج فصو لاةفهذدسصب ت
 . اورلارو- هدئامغ هظافلا طمم ىهيناعمرهود ل_صقو ه طفلا هتماظتوةرك

 5 .«مديز وو هي ورأا نبع هتل>و ةراسك ءلادب هندق ام ماكل اريعخ ىقريدلا ف

 هن .<أام ماكل خئاصلا فصوو جروب هيف عه الو قد ازيهيف قطنمالف هَ هء

 زير بالازورب ز ريف بانطالا ثي نه هة_كلخو راطنلا لاش هتكسو قلاب ظ
 ةيورلاخا اهني لع تيصنامماللكلا نس>أ دادملافصوو زيجو ىنعمهىفا

 نيدطفلاءاوفالا سدطق هتعفرو ماخالا مف.نم هتجرعأ مث ةريصتلاراثةبق أد

 علا لج ارم هتؤعطام مال اكل غا اءأ راسا فصوو ةريبكللا ةقر املا نيكسنزَو زو ىلا

 هتقرراكفالاىفو هنبوذعلصاقلا ف تشق وغلا قوارءافسوة كمل نان . |

 مهر نس>و هظافلا مقر قدصام مالاكلا نسح ىلا زازيلا فصوو هندج لة علا

 نيعلاىّْلَق دمرلانأ كلا! !فصوو ىط دنع مهما سلا لو رن دع دهسا ا

 دورك هلةغل !صهر ل>او هغالملا ل. 4 :ك.الا نبع ل ًافرئاص,لا ىف ةبم-كلا :

 م يملا عم ةحاناف هم الكم اطضذختأن هخسبلملا اان فص لاجتو ة :

 َناَذ "الانعاش لو ناهذالا نعدني لف الا هلزاعالاو 0

 لكوذ ىف اههةارم رابتعاخىلا م م
 مدت ىفو هل



5 
 اوسع ةهناك + ليلع تلف تن فيك لاق ا هلوقفو
 هلوققو مادره

 يطال قزف كتاواوغدج # :رعىف ىننالذاوعلامعز 1

 : !تندحأو ناس>الابىق.ة-ديز ديز ىلا تنس-أ لوق" واوق دص له لءق هناك

 قو رععىل وأ َّق ودصلا قب دص

 ظ .ء (لضولا)
 اهصالو ةياعفوة عمة ةفتملال_مارخ“الاو امهدحأ قيس نا تينت

 !اعت هلوقك هره-غو رقسم محل ا.عاد ماةملا نو كح ناك ةتكسن !الااهرضب هفااخغلا

 | تبن ًةيالةاعغلاوةيعمالا ىذا ا ىلا :

 الراصصأ ضعبو هي سام تدك نادال اهدر وأ ذيداعةرامعق كل
 . اذيدحلو مسنأهيالاغ الن :مل أيل كعمو رو يروا ,«مكلعأ ارطق
 ثةدحاوف سوفت هللأ ل ولان ه«كلذل اعل_تدبهناقةعمباهذلا

 امهذو كير م- بر هلوقب ناك الارمث» حرسأ عد جردق نو. اباذا ناسلابفقاو

 م ااه ب ترك تاانتلا نا ىرتتنأف ضم - ءلاتاهذو لجل اهىأ قرع

 اورمملا رحرفلاوه ىلا كلذوةدحاو هل نمت :اما ل عج 0000
 5 نأ معجارملو ةأ تهل لو ةيرعثنملا كلذ ناك وبدلا ىحمو ض.غلا تاهذب

 ركض غلف لاق ى.علا_هلادعق ب زعلا تاّكسلا قل سصو لكرمأت كن .اعو كحرفو
 تالئاذاو مسبب واق تف هلا: 5 اذان يذلا نو:مؤملاامغالاقوارثك اوكسسلؤالمأق
 ْ ةمدتعن.ةلمعلل ةعماجلا ةئسانملاو نواكوتب مايد ىلع وناس امتاز هناي, يلع

 راف رثك أف 0 5 ةعما# !ىناعما ل هأ اهتم | يخل 'ع جلا ناس كال عمت

 ثالث اقللاَنس 0 ..خالو مهو ةط_باوالب ل ةعال ةظودلم ا
 4 أون تاك أن ى مهول عم مهولا ةطس اون ناكناو ىلقعلا ع ماما ىمت تافباضملاو

 العفلا ايقمَِنْس|نتمدادضالاو ةهماشتملا ايشالا له مةرلاايلاخو لاخلا
 ةفرعم نقتينأ اهمهش هم .غالب تارايعوأ هنت مالكا ةالملا قرع نالواح نم

 د باف ارصول براس ةهجاف راقنلا نعع و ل_صولاو لصقل عضاوم
 عماجلا صخ لوب اّكلاوءارعشلا نم سانا ءاغلب مالكو هرك د لج هللا مالكن مه. [ء

 ْ ىلاملا
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 مهبئزهتس هللا ىلاعث هلوقمدهاشو ل-ضولا لزنب : مهولا عف هاف داسق

 موق نكساوانم[اولاقاوء[نذلا اوقلاذاو هلوق ىلا هفطم لضم ناب
 نسدلو انمآ اولاق ىلعوأ موق لو,قمنم سدلو كعم انا هلود ىل_ع ةفوطعماهنأ
 ءارعشلا ضءبلواطورمشمهبءا هي

 مهتلالضلاىاهارأ الدب . « . اهيىنأ ىننا لبس ناتو

 مم يضأ ىلع هفطعمه وتنكل نط" 0 ىلعاه ارأ ف طع ن

 ىلوالل :دكؤتم ةيناثلان رك ناب ادوصقمةد_هكلللا للا «(عسارلاعضوملا
 امهف نقلل ىد_ههلودو هيقاصا :رآلىلاعت هوتكت دك واف اهئمالدب وأاهلانامب ا

 أدةيم ناسا كلذ نوك نأب ب ءارءالا نمهتجو ىلع تاكا كلذ هلوقل نات :

 امم رفةيادهلا فان لماكتلا تاك لاوه ةلرنملا ىلاعلاةمّترلادرعمل !كلذدانعموارستو
 4 فب رالن ودك تف فاز هر ىرئام ةغلابملان ره هل .ةاملمالكلا اًذهنامه 35 ظ

 ىدهوهو هيف بيرالو مصاالف ىلتةلذنك أتنمقتللى داي هذمك أوىؤ عم كم ظ

 هسفنودب زودب زو ديز لوق:نا هسفندي زكزازو ءادصق دب زدبز كلوق ىف مدن ِ

 صيام تاطعاسعرو مءانبأ نوحذي باذسعلا ود منوفوسا ىلاعت هلوقك نايملا

 ىفايكهيف ةعاظفلاةذن) ادرف:م رخآ اسح لوضواان نك ىلا راش الارخااغ وم اناس

 ةلزنع ءوهو نب و ماعنانكذمأن ولما كد مأ ىلاعت هلوقك ل ذءلاو نوكذن و رماه 1

 موضعبلو تادرفملا ىف ضعبلا 7

 السمروماورسلاىفنكسفالاو « انذنءنم#تاللحراةللوقأ

 لوقت كناف ضغبلاو ةهاركسلا ني_هب ال ل_.-رلابرمالافلا_ةشالا لدي ةلزنماذ هو
 دوصقملا ةنابا قمر صاند نع نعقتال هلوقو ىل_ءلاود هلا باظ ىف ل حرا كدحاصلا
 هيلع صل |

 انهىعدو ةقباسةل< نمأشني لاؤ ناوي باسهل ج «( سمانا شوال
 هددتابثو هنمو ءأىوضلافانئتسالاو ىفأس ىلا فانك 1 :سالابر تشاو افاند نسا 3

 هروؤ ل 00 نملة هناكلاعر لاص" الاو دغلايارعف هل عسي ىلاعت هلو

 هلوةنابلا اذه نمو فلس كلاعب

 جئاوطلا طن امطستعو « ةموصخ عراضديزي كيبل نامل
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 ْ دعت ناك٠ ارعشلاءالؤه نأ لعن نأدعب : هلود قلضوال ة:- لا: وما ناو

 اكفةلودلاراطقأ ىف ةناكم *الاةد_ءابتمءارعالا ثناكو كاذذ'ءارعالا حدهزئاوح
 ظ نبنسحالاف مالا نمناسارذيربمالاودادغن نورس ريهالا دقن مهتمرعاشلا

 4 راسب كارن نأ ب ءاع زرع 2. ىل_## فدع أمتاد نم هىبلا لو

 5 | ىنغلا بابأ نأ ىلب «. بلطتم ىنغلل رضع نودامأ

 2 سعره هرثا قى رفع ثرح رداوب اهئاهتساو ا4فتاقف

 ١ ريسمأ بيصخما اسزيف داب ىلا 5 هل-رب كيد باحرثك أ[ ىنعد

 هلا عءاندلا نا ح ىركش ىو
 رود تارئادلا تاب مسيو 5

 ١

 1 ريس ثيح دو اربس نكلو « هنود ل> الودود هزاحاسو..

 8 اهنمءابتنالا ةعاربفلوقد ىتلا ىهةديصقلا هذ هو

 ربدج كيف تامأاهتنأو #* ىناال غاب 1 ذارب د ىلاو

 روكج و رذاعىنافالاو هلهأف لسا كن :م ىناوت نا

 ,جأالثاقهمونق ىأر فرعاشلا ةزئاح فرن ةةدصقلا ءله هعهس اا تيصخما نا لاق.
 غصب ىرتاكرعال | ناكفاّرد هخاشح فلالادعب و فلأ ةظفابا وأ تاك ةهت:

 عئارمو هبابحأو هتريسَءو هلهأ هتقرا مو هتطو نع ءلعن
 أ نم ىلع ىتءللاياصا هنأ

 و .د)نيعرارق ف ىت» أ نعد ؛ د ىندب عمجو ىنطو ىلا ىندرب كدوج هإلوقب هناكنف ١

 هلوةىف ساونوأ ىنعملا اذه دك دقورطاخ
1 

 ا اننيب عمل ضفلا لعل كاوه « .دلاخ نبيك نبا لضفلا ىلاوكسشأس

 هلوق قبيطلاونأو
 الثمىوهلاىفىنتك رئىتااىلا ه« « ىلعفشدةىلذى رب ريمال | لع

نمال ىنءملا ةهح ند .نيرعاشلا نيذه ىلع س.عدقو
 م ثدح ةيرعشلا ةغالملا ةه> 

 ءلا اذهرك ذي نأ ماسةوأدارأف ةدا.قلا ةظحالم نمابسف اك را علا كتب عمجلا بلاط

ةوربصاكر ةحالا ونا ءاوق مة دعت كا ذم هملاسةرامعب
 ْ : ناك داس مهير

 ةقسانّتملحاهذهف لم ريع مر كه ناو هملع رداقن سا انأ ناو
 ظ اكن اهلصو

 دعت مهملة ءاوشإو فك نذلا ناىلاعت زوق 1 ا 2

 ةمناثل اًةلىئاو باكا حد هقو سم ىلو الا لحاف باعك |
 1 ةرفكلا مذلة قو

 يناغلاو ارملع فطعلل ةحناض امنهالوأ ناد :اجاهتق سل *(ثلاثلاعضوملا) «

2 

* 



 ء(0)*

 لملالهذ عضاوم ةناياىلا ةغاللارا ارمسا ىلع فقتل م اعتلاذي ىذعنا تح

 هلصو عضاومو نبأ
 «(لجا لصف عضاو#) « 1 |

 ديزواديز مرك أوف ىنءمة.ئاشنالاوة بريا ةثبانثملا لحما ٠ (لزدالا عضوللا)
 ةدّياغلا نع وبا نه تالا نم" أه نمي عد م 5 : تل ءمط نهد كن افملاع

 اذه ىصفلا تاك ذا نكلهللاههرك اديز فرك أوو لضافو هذ همركأ فال

 نسدلوا ذاىذتعملاو عد مداسملا ضراءدأ ل_ضوؤلا بحودوهةلا ف ال_تاوةوم م

 لاقف ىنارعا عم ةرواخع ىف ناكهئءهللا ذر قد ّدصلا نأ ىص لصولاالا ل ضفلااز

 مكلوةعتران *الكداقدعا نحول هنا قاذضاا ل اهو هللا نك حر اله هالكءانثأ ىارعاإ ١

 مالال !ءاعد نبت : ل_ولاوءاشناهللا كجرو ريسخالةماكف هللا كجروالتاقآ
 نيم امو دصاق ترف ةناباىعدةس قف قد ءذصلامالكو ىلع ءاعد مهوب لصف ١

 لاكن ءةراسعداةتعالا ن-سح ناذل لوقتف فراء اءاسممافلوقعلاةزاناود اع ظ

 ناد" انبدأتلاو هللا قال أب اوقاخت هلوق ىف همرومأ | ىدلذقلا عدلا نانا
 ىلض هلوق نماوعا كال دامو كلذ ةفرععنوك,اسغا كلذو لعلا ىفنيذهسارلاو هاد
 ععمنيح لاقدايعنبثحاصلاّنا كيو ىبدأت نسحأف ىر قيذأ ممم ١

 ناجي يسال اواو نإ هنديحأو اولاهذههتلأ كدي أوال عم«امل وأ هيبطأذم نش ظ

 حالما

 ك.اءدريسوبلاةعماجاةهجاو ارمثدب ةمسانملات ب قف تلا لا «( ا ءلاعضوملا)» ١

 لعاوذعأ انهن مو ئأر ىف نيعلا س ثتاكللاو ل لاف د.ز و اها صفتو هدر

 هلوق ىف ماسقفأ ٠

 مو-برو ىوالاب لالط همم ' تفءاك ةادسغأ !اذع فلا

 مير ركن يسح ا اأ نأو ربص 5 ىئونستال نأ ماعوه ىدذلاو ال ْ

 موت كاوسفلإ ىلع ىمف: + تدغالودادولانف-سنع تاحام : د 7

 هياعل_ُش ٠ نا ماستايأ اشاحو نيا اني هم هعاْسَأ :منودت أدب الا ساو ىف نفط

 ةخالبلا عاناوظوزرفلا
 رقسلامهفلا نم هتفآو 5 اح الوق بئاعن نم كو:

 موهفلاو ئارقلاردق ىلع . م... هنمناذ الافات نكملو ل
0 

 مه
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 ةيقاوم هلق ةلهالا نع كنولأس ىلاسعت هلوق ميكا بولسالا ني سملاروثلاو
 ظ د06 ث يحملك قوقل لكشت توسةنابانيلثاسلا ب واطغ عجل اوس اذلل
 ظ فادناكوو» قدح صوأ 3 3 اردي راصد , ىو ديازعو مئاسق, .هدود.لالغالابام

 ىلعاوممنت هقذو ىلع اوديحأف كلذ ىلع ةمتزتملاك ا ةيابإ مهب واطم نأ ىلعمهاؤس
. 

 ظ الفلا ف التت نمو ممترشآو مهابند لاسعأ قو دهم ىذلاو هناك ذامه ىلوالا

 :لاكلا هحوو جد ءضأ ىف محا ما تانعدأو نموا لع ةفانلا ل م 'وةىفاكساقلا

 َ رطاثرات :امىلاراةالامرض< ناضرعل اناف ىعضات اهثدأو طولا ثكيفزع

 اناا نءهالخملا تامربئز هناك ب رمش لف :زمرعغ سرؤنلا ىاع*املات ضرع لوقت لعفت
 زف ةدكن ىلع لقشانا هنالاوقالا ثلاث ةدغالباا تاء لاذ لو.قمتاةلالهو
 هتفانةفصق ىماطقلا ل اقلونةموهف

 اعا.سلاندفلا, تن .طاك +  املع نعمىرس نأاملف

 صخر اهتيو-ستل نار دار هاظ ىلع طسب ىذلا نيطلاود عابتلاورضقلاندغلا
 اظغلاو مضشلا مسللااطغو معلا وؤاطغو مانعلا قاوم .ابدترتو مهل !نوسأاواوتسالم
 وعلا ىو أ ل اقف تهذت نأ مثال لبق ل م1 ىو عامسلا|ةل ازنعمهشلاوداحاريخالا

 رثكديفيلة-ةلانلادارأ انا نكسلو عايسلا بن ددغلا تئيطاكمالكل اهو ناكشف
 اقيطوهاغارتابل اواط ل غراد[نوك نأ ةداعلاتاكلذوم لكلا ىف تلق مثلا
 : ءافامورعضومن .عد_هرااو ظاغللالةنارئاسروةسلاو ارو:بهمرئاسلا ل4 هقر

 7 :بوهاذوف مالكا غابأ قدربلو برعلا ملاكى رك. تاقلانإمت ةغلاتملا

 ؛ ريض مث عفذي لف هب ىفأ - ! أ تارانلو ا لت مهنم لمق و هلو. ىف فالتخالا

 عع مدت 02 ىت> ةباصعل اهدو
 تديحأن نمىدوتال تاقف

: 

 : « (رثك ف نيةاجلاتان)+

 ,هلاندو هقلاودكرت ل دفلابو فدعلا لولاردارملاو لصولاو ل_هغلاب لاو ةنرتو
 ب عج ادّرعالاديفت النو رعءاكواولا نأ كلذوؤ اولابفطعلاو هامتانايلا اذهىف

 59 )ادرك ىو لم نماهحقو مع ةاولاوأ تادرفملا فطد ف تناكن اكن ىفنيشش

 ' ىفدىرثالكناو تادرفملاعةومةعقاو تسل ىلا ل#|فطعىق تناك اذالودحاو

 1 رتشم امن لوف فطعن ودب © | ترك ذول ل وق: ثناو ف طعلل : لثا غلاه عسقت

 ذاحملا نما انعةدئافلاةرهاظى يف فطعلا فورح ة.شامأو لوص او نوك-لا ىف

 اوم
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 ئث نهةرثباط ىلع ماد الا شي ال هنأ دابعلا ماعتاذ_ه نوضتيف كسل تق

 كلانيطعأ ان إ وحن ىف ةتكنلاو للا نم مزلن امواوملا هل: صوملا قنرطلا ةفرءمد-

 اهتافالعد_أ لك ىلع لوس, ىتلا ةومئأرك ذ نمن كل ارخاؤ كير لصفرثوك
 اذهب ترتلانأو ةمبرتلا ىهو هنعاوهنام بائتجاو هباورهأ ام لاءمان ركشنل

 هناك ةرههشلا رهن منيكلاهد عون .بطاخللا سفن طس ىلع العشم نوكي ناو
 َج رذتستلىلمأتاءكل.لعو ام.طعأ كلام عفانمعسجولا تاني كانيطع ظ

 قلنوهو مكحلا ب واسالا ه-:مواذه ىلع سابقل ا,تاتافتلالا نم كيلعد رباه ظ ١

 هفرعملا نم هل ىلعهيدنتااك ضرغله الاكنءاباوج همقرتي وهامربش ' هلا |

 داهملا شدح لصوال هنعهللا ىضردملولا نيدلاخ نأ كصرا ىءالا نم هسّتجرد
 هل لاقيةير_ك2لوطو ىأر وذر#*لجرم_ممفناك اهلهأر قو ةريحا ىلا هريعأ

 رب الف ق> ىلعم_مثدح و نافءالؤد ىف [ىن- كن اكمد رحل | لهأ اب اقف ميسا ك
 مدنأشو كاذذا هلوانتأام-تردعتسادق اذانأ اهف كلذري-غنكي ناو مهفالخن
 لاقفىلأ باص نمباحأف نأ نم ه«_هالكن م ناكد لاخد :ءرمضح الف نورت

 نوثالثو نانثا لاق كنس كل اقف ضرالا ىلع لاق تنأ م الع لاقف ىلا ىف لاقتنأ م
 تلأسام باو+ كتم امنا لءفأ ل لاققف هءاوبريغب بمعقف ثلا نعل أ سأ دل اهلا
 دقو دجوفهد.ىلادلاخرطتو فارو نهلوسرانأ لاقف ت'أاماذه نم ىنع ددلاغلآق

 دلاخلواذتو هموق نم» وهسندب ىرحامو مس هنا هريخأف ءاد_بام لاففةئث ىلعاعقنط
 ماكو قافأ محاقرع بدصتو هر د ص ىلع هدم برضو ةرماه تاغف هءاتباوو ده نر مم ئ
 تازممم»اءاوالا تاماركن اف سو هبلع هللا ىلصانسن تاز تم ن مهمل هو لسأو جسما ب
 هرادصأ ضعن عم ناكض وب نب جاحم ا مانأ فى رثعتقلاهللاقيارع نأ د و مهمات
 كلذ غلمف همد نم ىقساو هقنع عطقاو ههجو دوت «مهللا ىلا ةف جاحم ارك ذ ىرفس ناساف

 نم ناكسف هددت ل .ءأف بنعلاتدرأ اسءالاقف هنمناك ام هلرك ذوهرض أف ١

 مهدالا ىلع لج نهريمالا لم ى رثعمقلالاقف دنقلا دب رب مهدالا ىلع كنلج الدب 7

 لاقف ادملب نوكي نأ نعربخاديد_-نوكي نال ىلاةف دي دملا تدرأ لاقفب

 مديعنا فو مانةلخا,ممالتفدوحرامالاستف اه هانارذطم ىذلا ناسيسالت فدو
 هنت ضرغلافهياد ال صل تان انج بوس جبال !ةدام كإ: تنا كو هن مف
 ديقودفصد نأال ىط» و دغص» نا هتردقو هترامايق دلال ناو هثاطدخ ىلع طا

 سس 4 0

1 
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 و لهاملا ةلزتمملاعلا لن نشب هذ :ذلاحما اذ هى طة قو هاكريخ ار هريهت# نسحلا

 :اّمك مد ءلودت كن "اك تدت 1 ام ىثوو“ | ام كل هرأ :ثنأو كلت لوقثال# م

 هراضااعطوم ىضانا او رب_هذل اعضو هزه افلا عضو: :مو هتءانموك اذلاوه نوكمل

 | اساسه هللا كاد_هو ف ىف لوافتلل ءاشنالا عضومربخلا عضو هنمو :كنانمألو
 الومراطان لوقثا م كسحرمالا كرتن تطاذملا عم تدأذلل وأ ةمغرلاراهظالوأ لاعالا
 1 هراعلا لها هنمو كلذ ءامشأ 5 رظنال دباوف هي هرأرب "ىلع لضفتي و ةضفلا هذه ىف
 0 اه انأ قرت ندب تف» رطنبا تأ لوك هلولا دل اراهظا

 11111 فيزرطن ىلع عزف 0 كنئاك « اقزومكلامدوباخئارصفابأ
 نواغملا نعرمعم 5 بالذتلاهلمو مهذو اظةحو بتك انيأوربخلا ىلا ةعراسملار مغلاوأ

 مالا ةءالا بلغت نيملاعلاب روف و روك ذالاهيلغتنيدناقلا نم تناكو 0

 |, 0 ةىنالات 1 ارعلاوو ريثكلل ابيلغت لولب االا نو ءجأ مهلك ةكئالل ادعت فوف

 الوكت ناك تافتلالا هنموزك ذللا ىلغت ناروتلاو ناونالاو نينسماكف خالل ادم قت
 نب باطلا ماك ا] تف:ا7مثرضاحوهو هءلعاهد_هترومأب صخشن ءرامتتالا ف

 ليقاكو وتقلد ةح رلا لدتا
 04 محرب نم ىلعانادح أ سق 5 مزاح د نمواو رجدزيلا قف

 ىلع قت كيلخأ مأَء املا لاهم انأ نل عنصأ اذا الثاق هياط ىلا تفتلتف

 ا ىدوخ ىاطخلا دم« رانخالابرهاظلا فل نتنأ تاغتلالاف كت لءاراعو كفن

 ني ءّدسن كاباو دعت كا اور امال دعب ,باطخاو مهب نيرح و ثالفأ | ىف متن :ك اذا
 | رالف

 ظ ةفلاذه ىلعرادللاوأ ةديغلاو باطل اوم طكستلا قىلوالا ةيناثلا فلاخت نىراسع نم
 ١ تافتلالان م هسلخ :!اناطخخ د دؤالا كليا لواطت د رعاشلا لوقف نان ررهاظأا

 رادلاوهريغ ىلاتقتلاو نع ضرع ديرب نأ هق>امىلار ظن هذ *ى نبأ ادحأ ىلع

 آو رواسالاري_غتلانعادن وكي نأ حصا وفق واوذالا هن_نس ”امتاغتلالا تاكسن ف

 ظ ةيثىلاهنعا وذلا هدي ميرع ن | ىلع هد تال ل عل كاباىفتافتلال الم .رهاظلاهفلاذعو

 نياعلا غسامتب نسحلا ظفاحما عدبملا هوك هّدقرعم دعف ن ىهاماةنوعملا بلطوةدايعلاب

 فرض انوع ةعل حبسا وقطر جبع عال ةمدلاك لاح ىلا نمعتسملا
 ا لاي ملطف

 ظ تبقعمال

 ظ



 «(عو)ل#

 عطول. الهنب ,رقلا ىلعاذاّوعامم دقتلان وكبو بح وفهريخأتبالااهعمفلع ر 2

 ىأقأضاو قيةحرمهةلاوهدحووأ امقذ كلوةب و ق.ساك لصفلاننوكي و هق هقباس
 ردان هفصلا ىل:فوصواارمدق فى .ةحاورخ 1فوصوموأ ىرخأ ةةصيلا ة.
 ظ ةفصلاكلاءارو سلف ىلءاك هللااءاوفرذعتم هنا لة ىثحا :

 ةيلصالا ناعم اهات“ انع يرختاسأ مالكا نماوصنم .(ةيئاشنالالا
 مالك عالضف ةماعلا م الك ىنا واضح اف كرسنت مزلب تادا رم ىلاو فلا فاسلاهتفرع 2

 ةراجاووك ةناهالاو ع ممهءاماولعا دي دهتلاودق امهمدارب ىبنلاو رمالا نوك ل مم
 اديب ةيونسلاو لدن نجووسي تاقعتلاو و: انينفر كيف ل١ اديدو

 قثنلاتارا هعكنوك-:ةراكنالا فرمدل نوكت : ماهفةسالا تارآم ءناواوريصنال ١

 بعتلاو جيوتللو هللاالا ب فذلار_فغ ن مو ناسحالاالا نا سال |ءاؤس ل-هو

 قاسسو ماقملا هفياسم كل ذرمغ ىلارار ةالا ىلع تطاخلا لج ىأ ريرةنلاويي

 ةزمهللاملاو نوكي هنمدلو تامو ماهفتسالاهم قاعتب ىذلائذلاو هر اتا ىلعم لاك

 هرب رقد :فا اك |ذكو لاما :ممأهف :#سالا نول ثمحدي زاحاسشامأ لو

 اذهى ماعلاملاكلاو زورا تاطوأقددصتلا باال]ماههفتمأل انوكَي اميدنع

 ىذلا ىبصالا اه انعم ىف ءإعتسه ري غاهنأ ىلء الواد مورا .ءلاتد واذ نأ عضوملا

 ىعاودملا كلُ سذج نم مالكسلا قامو نبا ارقلا ةناعابأ ثمدار اا تءاطاسف هتف ةقرع

 جذوغأ ىف ماغان غلا اذ_هىف:روك ذلاعاودلانا كدي ثيحاوتفرعوتلا

 اهيباط ماهفةسالات او امدأن ءامّةلكو هرامتعا قوذلا ق نس« امواءتعا ىلع َك

 لاس مال_ءالاورانلاى مامزءاوذلاو هامودغ 4ك .هاللاحرشوءا مد !ااموت امفالاريسفلا ١

 ناكنالهةلكو ال كرمأ كيلا نالف لو_سر لوقت: تنأ امو 2200 . ظ

 هس.لعو ةبكرماا تءعءهريغنءناكن و ةطيسل |تءودع ئقلادو- ونع اهبراشتسالا

 اهفثاظو ة نانا كلل قءس تاودالا ة.ق قو 3 .كرأا داما ةطمسا .سلا ةملغلا قطنملا لهأ لوقي

 جارخا ىف مد قرا تملا تسح لاو>الارها يسم ا
 فال ىلع مالاكملا جارخا ى عمد [هو الوش ىلع هؤاوماو رهاظلا متم

 دعب ارهاظ ىذ:ةؤري-> نوهذم فرعي اناسنانأ نس :رعاذاال_ةمرهاظاا ىف

 هلع ةدازغ_ساهن هله> فرع :اعهريخض لب عامضلا نم تقولل طفح هل ليدل الأ

 ريسغ نءاريفذتو هللا دأت لهاا .ةلزنم هل زنتن ان سح هلع فال ىلعالماعهنبأو اذا



 3 نيل

 سجنه نأشلاواءو ةعفرلا قوهف ىأ بسنلاو نسما, فرشلاو زعلا تابذي رب
 ارت سو ةرفلا تان-م-1تناكت احن اصلا اواعواوئمآن يذملا ناو هليلعثوأ ءامعلا
 نوكت ثء> ةادالاوذو تاحردلاعفرو تاندلل ببستا4ادلالعو ناعالا ناف

 لا هرب رقت فاسام ىلعهدارفأ عسسجو أ هدارفأ نمدو وعموأ سثج نعةياك حا

 قاطنماوهديز وك ص.صخقا |تاراءءنمملاكلان اك اريخةادالاوذ نواكيثدحو
 هئديعتل فاضملاو ئاعّداوأ ى.ة-ص.صةةلافل ب رلاوهكلذو ىوقئلامركدلاو

 ناديسوةراهة_الاوأ هملا فاضالا في رثتوأ ه-ف. رشثوأ هصيصخوأ ةفاسضالاب
 تنأوضو ملسو هيلع هللا لصد ا نمدنو مالسالا انني دو نجرلادانغومدمعب ىرسسأ ىذلا

 57 كوه ىلع تدةعاو نالف همغر فرعت
 عونوأ درذ لكىأ ءام نم ةياد لك ا هللاوو ف اعونوأ اصخضدارفإلال (ريكنتلا)

 تءم-أ دقو لوة:اكءاعداولو ردقلا كلذالا هنم فرعب الهنالوأ هنم عونوأ درف نه اهم
 .ةعانصلاوةفقتلاو نزولا نعهدر عضولا اد فم اكرماظفلالا سل ىأ مالكو فار عش
 ظ وفريق هلاوأ مظعتلاوأ ليلقتلاوأريثكتلاوأءافخاللوأ

 تبجاح فرءلا بلاط نعهل سلو 5 هنيشد رمأ لك بحاح هل

 بك اوكحلا ءىضتالأهيانىلا « هراشب نود ا ىلاسالىتف
 بناغموقلا ساعت نع ترك ذاذا 5 هن اك يع ءاسدسقلا نع دي

 ريثكب كرك ذيامرعشلا فو ىتف"ىأ ىتذوهو بجاح ىندأ هل سدلو ميظع تجاح هل ىأ

 وخحنو ىذهامم

 تناحةعالخلاو ىدنعوهللو « هعيضأال تناحىدتءهللو

 ةداز نفلا اذهىف اوركذيم وفل !فءربرقت فلسا عباوتلا ضع (ديسقتلا)
 مثوءافلان او مارحلا تدملا ةمعكسلاو ف دلل تءنلاك نوكي نادبلا فطع نأ ريغ هنع
 ريسفتلا نا لئماسرءف توافتلاو ةءترملام < نوك نامزلا بس<ام-هانعم نو كك
 بسد ىنارتلاو ناقذالا ىلا ىف الالغأ مهقانعأ ىنانلعجوكرسسغملا بقعي نأ بسانب
 ١ لصفلارخآ اقل ءانأ نأ مث ناسنالا قا ةيآنم همهفت نيتلاحلا نييدعملاو توافتلا
 هريغ نم دافس ثمح هديك أءاوأ ص .صغتالوه ظفاد

 باقلارصقب صةعو ل.ةال فطعب نوكب ص.صةتلاوريصلالاقيو م( رصقلا) ه

 فرعبالو اسغابنوكي والإ ىفنتادأ, نوكيو دارفالابصتخيو لبق نك. ل فطعبو
 ١ رولصقملا



 *(مالز# ا

 ةيانعلا لاكساوأ هسيلا جايتحالل ةزاشالا مساو تادوغرملازك د نءرثكمت سوف
 ىؤرلا نبا لوقك ه_:ءىكد
 رمملاو لاضلا نيب ناندش نم «* هتسا #ىفادرف ةرةدااوأ اذه ...هأ

 لئاقلالوةكبهجنلاو بارغتسالاز هلال
 اقوزرمهاقلت لهاح لهاحو « ههاذم ترعأ لقاعلةاعك 4

 اةيدنزريرخفلا ملاعلارفصو 35 ةرئاح ماهوالا كرتىذلا اذه ط

 سكعلابوديعيلاةراشا ن اكم بن. رقلا ةراشا عضوتو هتنطفوأ بطاسخملاةدالد ماهمال

 سوسة زنم لوةعملا لزنر و ةرضاحلا تارضإلةراشالاو ريسةضلاوأ يظعتلاراول
 هللالاق ةروك دما اودلا كلت لامءالرضا “اذ ازنم بثاغلاو رمد.ملا ةلرت رمد اريغ
 الوسرةّللا ثعب ىذلا اذهأ الما ذرب هللا دارأ اذامهئذايالا دنع عفش ىذلاذنم ىلا ]

 كلذ ىوقتلا ساملو رومالا مزعنك كلذ نار ةغوري_-هناو هدف تدرال فاك |

 اذك هلف نصحلا امل هلو نمو هل هلا ىو سه صاخب اينو معلا مدعل لوصوم او زي
 اذهو نهذلا ىف هنك-ادرءامىلا قبو ثةلاوأ مسالابي ردتلا نامجهت“اوأ* افعناللو

 رمزا ةدايزول تعلاةيرملا تراع ىذااو راي رغاكم اصلا نووذم ناك

 قوم مالاكلاو مال_سلاهءلعف-وباذيلز تدوار ىأ اهتدب فوهوىتلا هتدوارو ْ

 صضرغلل أرب رقت نوكيف ه_ةهازت ىلع لد أاهتدب ىفهنوكو مالسسلا هيلع سوت ههاز

 ةدايز دو ةطاخم ارثك ىلءاوتيب ىف هنوك ةلالدب ةدوارم ا ارب رقت ليقو ماللكسااهلق "1
 نعال ميظع جوم عهرتسو مهاطغىأ مهيشغام ميلا نم مريخ فوض مييفتلاوأةفلأل

 هيد: الالوق لاق ىأ لاقام للا لاحلا ة-ة.قحر ديل نمو ودفرم_ةضلاوأ
 وعل فصونال هنأ راع_ثاللامإ ماهمالاو اماهيا ل وصوم اب رمسيتلا ف نااممهقلا

 تفّتان نأ نع هتارنموون دإ ف صونال هنأب راعشإللامإو يملا درغيف مسوغلا نع تن .

 وحضأط ا ىلع هيسئتلاوأ ريققل اد رفرف ْ

 اوعرممت نأ مهر ودص ل باغ ىش # مناوخامبن و رتئذلانا ظ

 وذ

 لوغاهدو تلاغدن# اةنوكب #* هرج اهماتيب تب رض ىبلانا

0 
 لوامأو زعأ هعاعٍدايدب 5 انل ىبءامدلاكم+ىذلات ا ٠

١ 

. 7 



 ظ هما
 ظ انلاوأ ل الوأ اب رف ايش تٌدسدقا سرماب رفكللا مهتم ىدقع س>أ اذف كلا 0
 ضفااوبأو راو أو مذوأ ح دلة -كاصلا ناسقلالا فاك ةناهالاو ميظعتلاو أ

 فال” بيطلاوأ لاق ىنتلابروهشملا نيس ا نيدج ال ارعش نسحتسأ ثمح لوقف
 ظ ءارأ ىنعت سوأ نب بدم لاق لو#:كالذك هنماو هلمدشنتامددوج ىلا ةرايشالا

 :-الملاهذه نمودنلولا لاق لوقتهءلاكن ٠ هن سدت ” الام ضءب ىرتدللد د ذت ثم»و

 ظ وهن واود حرب ثيح ىردعملا الملا لاب رولا ناسهلل نيد أ ةظحالبم

 اج ارثكثااثلاو د.لولاث عن اجرعشو بدمح ىرك _ذياحرمم ىف عبق ةثالسلاءارعشلا

 نأ ورمالا اذه ىف كو جرانأ لوقتال_ثتنأوانأ ةملكب يناعتت ضارغالريعذلاو
 هترواظفل هع زمرخأتي ىذلارمهضلا قوسو كال قيسوهنالفو ل_فغأ فدكسف ىنئاك

 ١ هجردوو نيسعم عم نوكين أ باطخا لص أ وريسفتلاو ماهجالاو يظتلاو يفت ١
 معركلاو كببلاءاسأ هيلا تنسجأ اذان م مثالا كلوق ىفاك نيعمريغ عم ةتكسنل
 وفعاوه ىلا نسفئزمصدل باطخحما م م5 الصاىؤ لاوم> وثب نس هنأ اذا

 ١ ذا ماقلت هدفت نعاك ام داك نوكي ١ثيحو مدلل ةقيق-و م ركلا ةقم :

 ' ةدارب ثدحو بط ان اريعضل ماةلاف تطاذم ملا قاةمااكلا نوكي ثمحو ماكدملا
 طاقم نءل دعب دقو بئاغلارب_مضا ماهاافهيرعش اممدق:دعتئثلا

 ااقلارهاظو

 ظ الالوقكهياعتي ّض 74 ع7 هالغاا 000

 ١ ” ب ياه

 ش ,الوق عممسنب- سانلا ضءب نأ ىح ةريثك نآرقلا ف ريمضلاعضومرهاظلا عضو

 || داعنبابحاصلا رض ىوزاا

 نارك هنالو لاذ وهو لايران بج-اصلا لا قفرم كم 7 د يل

 5 ُ ىلا ةسهجلأ نمةرابعلاو دبه نين نأ قيبش نياقلا كشفت لوقأ نكلو

 ا ءادعالا سوفن ىفةديازتمةلاهتسال |ءايقر ؛او ةءورلا ةيببرثضرغلا ناف نا هجوتسالا

 1 لوريشتلا ماقمىف كناك تابوهراارك نهر كتديدوتلا ماقم كلن اىرتالأ

 ِ ' سوفنلا

1 



 «(م هز«

 برط» و بريش بيطخلا بطلا ف.كتاوج ىف لوقثاك ةداع هلراس هنوكو»
 برش, اولا ف ممنالف نمزىأ ىف هسنمدرشلا لود ريك نأ كّضر دع
 لبن الت نأ ىأدوحال كلريسغو لذالك مورو غو لثم ظلي ةياقكسلاو أ بم

 ة-ءترولو لك ظفارخأ واف نك كلذ لكو ف ىف باسلا موع ىلع صنللوأ دوت ت
 ود دانسالار ركل ىلءفلارب ل ىف ةيوقةللوأ ىفنلا عم هل ماع ىلع مّدقالو **ناك
 هيلا دنسملا نوكيذ ةقدح هنافالءفربخلا ناك اذا كسلا ذيوةتل ىأ عضو ىتحلاو ماق»
 هنافرخأو لام فال_ذ ىلا ىوقتيفدانسالار ركستيف هريهضملا ادن لعفلاوأد
 ريا نوكي ثدح مدلا ىوقتو دانسالار ركتءالف لعفلا هيلا هنس أ العاف كمن نو

 ةألزنع ناكري_غتبال هنو كل قة اريهض نال العف نوكب ثح هنم لزنا لع فريف انس
 مهفدي زوهف لاما ةئيرقب ص صال لمعت_ست كساب وقتلمدقتلا لةءأودوق
 صيصخل نونو الثمك شيف هريسغ نمانأو ان.قب مهفدي زءانعف كلا هيو قمل ١

 ةأرعاال ىأد اول او أ سذجلاب ص صقل ءاح لجر وو م- يف هريسغو مهفدي زد 7

 لعفلا ةءلعافىفثناءانعمو اعطق صرصتلل تاق انأ امو ىنعد_ةةلاورثك ١

 تدل لوق, ماك:لاف هل عافىن عازنلااغاو أبان لعفلا نوك.و ىف ص ذم لصأس

 الو ىر.غالو اذهتاعفانأام مدنالف نالفوهوأوه نمرطتاف ىريسغلب هل لعأ
 ئنعملاناف نكمال ثءحتاسثالا فانغد رفت نوك. ل شنمح هنافادن زالاث رض
 وف ىنمدقتلاو اديزالاد-أ لكن رض 6غ

 رهدلانملجأىرغصلاهتمهو « اهراكلىهتنمالمههل 0١
 وف و ةرفصولا لانة > نمر

 ١ رهلاوقاحساوأوىمضلاس مث «+ اهتمايدلاقرشتةثالم 2 '
 بارو ميدهتلارمأ ارودب ىعاودلاهذ_هللاثمأ ىلعو رخؤملا ىلا عماسلا سفن قو
 هتنطف ةببرثو هعشرتا فاك ىاودلانمرك : ذامو ماك: قوذل حوتةفمرامش
 ةيمالك-!ادصاقملا ن ساتر امتع

  14«(فيرعتلا]
 هد -هعوأ هروطح بحس باماساملا هفرعب ام ىلع ماكتت نأ ُكضرغ نو كج

 .. راضعالزءلاف عضومةفرعم لكل نك-ا فراسءلا ض»:دروت دلو هلرك ةقيسؤأ
 دحأ انأ د ناك امو هللا لورد وهل هعضو فور»ملاصاسخما مسالاب صقل



» 4+ 

 ارءسخملا فوده عأ د مم هنوكو ل . ريص ىرمأ ىأ فوذ أ دةءمرسخ هنوك لح

 هتخخان ميت الوأرمالافوأ ن كلف ىأ فورءملابعامتافوفو ىلوأو لجأ ل.<بريصف

 مثلا اهو ةماعةوغدلاذام-هاكدابعلا وعدي ىأ ماللارادىلاوءدي هللاوو
 دانةالوأ ذة. راضتخالا توفي نك ماعلا ةغينص ىلع لوعفملاركذب نكمأ ناو
 و نوكنالفا- .ىلوعفملاف ذصدقو ع.هسلا هيشتافئلالق امو ل ءقولذا ىلف امو

 ً | اراالا ةلزنم لزن. و ه.فنوأ لعفلاث امش ادرلالصأ هر لعفلا قاعث ظح ال, الوارد قم

 م .ةثوملعلا تاما ”ادرع ضرغلا ناف نولعنال نيذلاو نولبعب نيذلا ىو سي له

 ١ و. قسد تب نهى وكس ال ىبعملاو صاخ وأ ماع مولعمب هقلعت هطدالم

 ضرغلا اذه ثافالاو لوعغم هلردق.الو تءثتال

 «(مدقتلا)«

 |هتسالا نا سأ ساتلاءنو ءااطم مهو لامعتسالا عادتا ىلع همجاو ليلعت قاورصتقا
 ْ <كحارتلات اثم هقالتتاتانجوم نا. هل هسفن تدنن نم هفءظو ىذ" :ةموهأك

 |لاقءاعداولو عماسلاوأ م ايا نمدر ماقشالا هنا اولاقذزئااامأو ةمبرعلا

 ا ءب يرطلا هعضومناكناو ”الوأ هيىاطنلا أ ظفللا سدقت ل. 1 ىديالرهاقلا دمع

 بالا هنوكل لاب نانا البو ةضاع ةيسو> ركذ نمةيانعلاوهن ماتهالا
 أاد:بملا ناك ال ادفو عماسلا نهذ ىف ه:كهتلريخم ا ىلا وشنلل أ راصالو

 ظ وفر با ةنارغبارعشم
 أ داج نم ٌت رسم ناودح 95 هءف هيربأ|تراح ىذلاو

 ظ ا ىدع_سوكامه ام اص ظفللا ناك اذا اريطتوأ الؤاف:ةءاسلاوأ ةسسملا ل. عتلوأ
 كل م.تبا اذاوو رحال هير _ص ناللف ع نءوفعا اونو كةيد_صرادىف حافسلاو

 ظ مناةوةلاراهظار طا ا نعلو ربال هنا ما مالوأع ءاشنامُك لع نو -رثقم ند ماي الإ

 | عتلاز_عهنوكوأ ذذاتلاوأ كربتلاو طاغلا ل دب بح ونامارغسك ب و .هللامنا نال

 ١ العلا سرت دخأ اؤذكهل نك لو وحن دن ةيازعلا ازكرعو كحل عل اهقدو أ داغنتسالاو

 ظ اينكتلا ظفلل ىلاثلا عضوملا مث هلنوكل لان ةيانعلازكر ذهلاو كوي نع

 '-مأوأ ةيردقلالوطد_ه عدت” أوأ فراخزلاهذ_م عدت ةرردقلا لوطد بأ
 ' ةشاو ربخل اي هماستا ناءملو أر اكن :الاو بدق" هلا عضو ه.دحتاعس> ذه فراخزلا

 | هاتعع
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 ممم ٍإ

 د:كلارك ذل هجولا اذ_هو ددختلاوأ تو.لا ىلع ل ددل افرظوأ اعف امسادن
 3 ريغو هلا دانس ارك 3 ند كرت ارت سم أ

 للاوعتسالا عام :ال كءاعدر وجو ذولا ثحبرشام ىلغ هنم بج اولاامأ ء(نلسلا
 ناكامرو زاصالام_هدصقوا دج وروهلنو فوذها حوضو هل برعلا اعد ١

 نالف ةمدذم كر.:ألازأاللوقتالثم مالكا نم ضرغلا مهفتىل_عنوعأف
 هءلا قوساا ض هرغلا نأ ةدافاق لعند فذلاف تعذنلا غطقب كسعملا لضافلا لا
 أدتمملا حج رص ولو لدحلا لمحالف جداسملامعز زو داقةعءالاب حدملاو حد -ااوهمز 5

 م-عمكحىف زئاحاامأو ةدزانلا با, بلاش غاب !لوا<ىوعدهنال
 لم انو حن ماسقملا قمضك هل: .ءاودنمرك ذياسل غسل لاهيح

 ليوط نزحو حاد روس لماع تاق تنأ ف .ك ىل لاق ظ
 نءزارتحاللؤأ نارا عسجوتاوم اقماقضافذ- لف مئادروس ىلاحد لب .اعانأ
 لب 5 هراك_ذ لوهخ لا ةءارق ىلع لاحر لادالاو و دغلابامف هل جس وع ارهاظ ثم

 رهاظلاار ان ثدعلا. نءزارت-الل ف فلاح هل سن ىأ لاحر اسف هل عب -لن

 الضأ قد .ةحاشع نوكمالهملادن _سملاو ذسملا رك ذنالةق.قحلاىف ثم ءلاال هس

 ريثكت نءأ رخل اهاعق لك ملغ ::لا اذه ىف ىأ لج ثالث نعهتنا ذب ةدئاغلاريثكت# ْ

 هلع سنمةيئاثلاو ةروك كلا اهادخإ ل_ج ثالث ن نفانيف ملا نوك هدي ظ
 نوكتؤ ل اوسريذقت الو ذل .ح فذ الذا مواعملاةءارق ىلع هفالثم لاحر عسا ةثلا

 مالكلاىف خدع هأ ميسملا لل ءج د ةؤ ىل_ءافلا بنان هل هلو5 ناك ا1هنالود عمله

 هوجولا هلو سفنلا ىف عقوأوهو لاجإ دعب المصقت هنوكب و ىرخالا:ءارقلا فالك

 »# ةموص حراض ديرب كدل «ي هلوقف مولعملاةباور ىلع لوهجملا ةنأو 2

 ةلالذ ىل_عرك ذلادنءداةءالان اف ىظفلو لقعئيلملدلاى وقأىلال ودعلا ليم

 هيلز ةوأ عماسلا هينئرامتخخالوأ ىوق أو هو لةعلا ةلالد ىلع فْذحلا دمعو ا

 كناسل نع هنوضاو أ الوأ ة.فلاةئب ,رقلاب هنتي له ىناثلاوالوأ ةنيرقلاب هنتي لهل
 0 رصخلان رم ءأنحل | هدفت درو رهضلاىناثلاو ميظ»تلل لالا اههماسإ وأ 5

 هننعتلوأ ةزوغلا ىنعت هئمتأرالو ىنمىأرام اهتغىلاعت هللا ىذرة اع
 نكملوأ ءافح لالوأ ىلاسعت ىراملاب صوم نانا ناف ئثلكق اخو ءأع

 هنأ ند لجأوأ ىئ :رماف ىأ لمح ريصفو#ف نب رمأ ىلاهتحاىةدئاغل ارعثكسةلوأ 3
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 ظ دافاهيد_صقدقو اراك مرمن 1 ح اب رلا لسرأ ل _ثكاذل لاء اق هترو صرضت#

 لدع| كح تعانووهانو ل وابرعشا .يزوف ة.ضاسملا تاقوالا ىف رارقسالا

 ظ رك ذي نأدي ربنا ىرك ذوريتعب نإ ةرهع نأ الاوهفو ديلوةشر ط

 ةالتنالان م ايرعشلاثوادأن دامو و فلا فاهدابفم تفرع « (ةءطرشلاةانا]
 ىنعم:دافالعراسخملا ظفاءاوعم نود د ةواّنأ فلا اذ _ه صل ىذلاو

 اارعسالا

 ظ هو 5 ةنع ىفتناءانعذ منع ارمالا نمريثك ىف معيط» والدم ةءضاملاتاقوالا ىف
 راو هتفلاذغىف ريخا هدمت تناك ثء .- كرر ىلع هلع عانتمارارقسا بيس معوسنام

 ايعلاوهىذلا عراضا اءاموعم ىو زد نأ اموةفبتالمقةبملا ىف قياءتلام موكل اذاو
 لقْ] لصاحما ضرعمقزاربالا ىذا اباه وعم تؤ كارثك ٠ كلو ىلل.قّمسسمان ع

 ذ|تلاطلا نافةقاعلا نسمع ترفظ ناو ة-.غرا راهظاوأ لّوافتلاوأ بام هالح|

 "و2 ضدر ءتالوأال اح هل. 0-5 ؛اسعرفءاناءروتصترثكب هيو طه هتيعر تماظع

 | دس ىلع _ماملا ضرعمىف كارشال اًراربا ىضاس لاء ىف كالع نامل تكرمت أ

 ا ..عأ ال ىلامو ضا رضتلا ىف هزيظنو هام [بطحدق هناي اكرر الاد : رعت صرفلا

00 
| 

| 

 : هاما تضغدي زبال هج و ىلع قل ا عامال ادصق نوه«>رئ هءااو نرطف ىذلا

 هنابهراعشال ل مصنلا ضاع ىقلخدأ اذهو لاماءلا ىلا موتيسشب حرمت 1 ثيح

 قوأ ىده لعل اياوأ اناو فدذملا مالك اذه م“ وهسفن]ديرئامالا مهدي ربال
 ١ الضو من :أو ىده ىلءانال قلو هسفت :نيرو مهن ةلالضل در ثدح نسم لالَص

 ل_هاذقلل كوكشا ا ريغ ىف نالممتستدقو لطاملاىلام-متءش رصتلان ءاشات
 نه ناكن نأ ىنؤينا كلوةك ل هاحلا ةلْزنم هلل أ هليوترأ عماسلا لوج ذأ

 | هذود ذاق الف كارأ

 ةلقوأ فراصالو لصالاهنوكل اهعمرتيو ةنيرقلا مدعدنع بص ه(ركا ذلا)«
 2 : رعتلاوأ حاضرالاو ربرقتلاةد از دوأ عم 3 !امهف فعضوأ اهفعذل ةئير ةلارةقثلا

 طر :وفاس رغ "جلا ناعاذا بعت امهات أ كرتلاوأ ماس !ةواخ 3

 طب وأ ةهومذملاو ةدو#اباقلالا ضعب ىتأك ةناهالاوأ ميظعتلاوأ دسالا 2
 5 همحذ مت اندن لوقف و .دن نم كلل ل اقنك هو 9 راذقفالاماسقم ىف :دئافل مالكلا

 نوك نيعتلوأ هيتلا مدعهاعّدان عماس !|نكم :الءاوأ نملسرملاو ءايدنالا دمسسملللا
 ا دنسلا



 هم

 قل لدن نغ ةراكح ىلاغت لوف كلذ دهاشو ةجاحلا تندادكة م مااكللا هن
 ميلا انام هاذي ىلا الادب نواسرم ملا اا لؤالا بيذكتتلاد_ه لطابلا !

 رب رخل" !اور عسقلاو هرينتلا فزحأو ءاد_:بالا مالو نأو نإد_.كوتلا ثاودأو ند :

 دمل ل فاح لالا لزب دقو ة طرسثلاامأو د.كوتلاانؤنو دقو :دئازلا فو

 ةلزتمنهذلا ىلاخ لزندد-هو عض *يلظلا اوندح لد علا كلوقك هلغ بدا مدام ىلع

 ول انةرامال س ثلا نا ىلا غت هلو ةكربخا سذج ىلارشب ام قدس ثدحكلذو (
 مم 117 نكن ل سفالا نعربتينس ملكان اىلارشملا ىمفن خئربأ امو ةناكح هل ل

 ىرغلالوقك ن روش قم عوار اسلطم وأد ثدح كالذو ارك: مركتن :ااريغ لعضدلا
 حامرمومق كعىءنا د هراضراعق. ةشءاح 1

 ةعاد تعأن ادقتع هنأ اك ابرح ىمتض سدل ىذلانم الا ةروص ىلع هثر عضاوء أح

 نه هسعم ناك ذاركنمريغركسنمل الع ك لات ةل_هأم هالو جالس موعم سدأ

 ّض زعماهيقمركذ ل اهمسا نع نءوحراطاةوهو ةدفرعملاتاءجومو علا لك

 نواز ةرانةدئازاظافلأو الوضف برعلا هل ىف َناءاطعلا ضعمللاقو علا ضع نأ .

 اهضوم لك |ناهالاقف مقل هللادب,عنا ةراثو تاق هللا دمع ناةر ات عاقدللا

 نفلا اذه ىلعءالعلا لابقإ ناسأ نماذهن اكو هيض
 لعفاهرخ ىف نكيملاذاكلذو : ةنيرقلابالامتسا ماودللواعضو توب ملل ةرممالاو 1

 ىددئلازارقسالاعراضا اىدافيدق هو راصت ة“ اب نامزلاودّددملل ةملعفلاد ْ

 هن عمأ سلال ءوأ لعافلا له لوعفلل ل عفلا ىنب و كلذ بصاتةثي رقو ةر ماسقملاة '

 اناو ىلاعت هلو5 ن مكلد فزد : هقحى بدالاو هم ضعتوأ ثدعلاكه رك نإ ]| ١

 لعافلا,حرصريخ ارك ة ثيغلاد ثرمهعر مهجدارأ أ ضرالا ف نكدنرأرشأ ىرد

 ثدح لاعفالاد., دو هيلع وأ هذمق ةر# اوأ لعافل ارفوأ ل اوعفال لعفلا ىب هلباقمي

 موءلاذدي زتكر لوقا ل اهلا طعون

 ميظعتلا ضرغل مالكللاب ماك ةتالصأ ديز مركو هيمدق ىلعامثامنالف كراَزو
 ىهذل-#اىدو.قلاد- ةئاسلالاوحأ, نب ههتلاوأ ةناهالاو ريشااوأل
 فلم كانا ةمزالا نما ا ءةنسلادودق ىهالب قوتساوذلاو كلذ

 ع قلودات در-ةوأ ققحلا ىلع 1 0

 4 0 راظنلاو هلأ شان رغىنغلانؤكيثءح ناهي ج ضان نيو هز



 ظ افلا
 |اارأ ىئبريصفلا مالكا لامتسا ىلءر ادتقاو وق اذاب رد هنوكم ملك نلاهب فصوب
 ميج ىلا ل صو ىنءعرصن باب نمغا؛نءالوممرك بابن هغابردصم ( ةغالبلاو)
 ذا اروصقم همخو هلْوأ ثفب اغالبو هرسسكو هلوأ تف غلب و سبل وهف لج رلا غلب لاقي
 0 ةغالا لهأ مالك اذههدارعمنك هترامعب غاب ناك
 حاب ريصما|ةبغالبلا ةغالبلاريبقت ف ههح و هللا مرك ىلع نينمؤملاريمأ مالكن مو
 / ةأاهنءةياككسلا ىلا اهب حاصفالا عدت ن اة ايرمصبلا نمو ةسصرفلا عضاوعةفرعلاو
 لك اًذهذرغطل اب ق-أو كردلا ىف غابأ ةياككسلا تناكو ة-قيرطرءوأ جاصفألا ناك
 .- نفلاا كبه لهأ اهفرعو ةغالملا لعيفح رشم لك ه مذ ىنكال هريسفت فد رش
 ضار_ءالا ىف خيابلا مالكلا ف.لأت ىلعه_سفنة وذو هنو رعاومأب ملكا |! ف صوت
 املا نمكلذريغىلا تاتعلاو فاطعتسالاو ض رعقلاو ظعولاو ب.دأتلاك ةفاتخلا
 وه“: و لاحلاو ىلاحما ىذتقل يصفلا مالكلاةقباطماهنأ, مااكتلا اهب فصون ثدحو
 لا هيف ةنكمملاهروص ضع ىلع بيك ر تأ ادارال ىعادلارمالاوهاضبأ ماقملاب

 افذكاو رك ذلا بى سةلداحارودلاكلتوهاضدأ بساذملارابتعالاب ىم» و لاح
 اهاصفو فطعلابضعبب ليا ضعب لو و ددنقتلاو قالطالاو ريخأتلاو مدقتلاو
 هامل |تاراخكلاو تازاجلا ىل_عمالاكلا لاهتشاو ةاواسملاو بانطالاو زاحالاو هك رشد
 ْ :ءةلومملاتارامعلاو ةسفرصلا قثاقحا نم هنوكو ءانطفلا باط+دنءحوضولا ىف

 ياعتيامارخمو اهئازحأو هل اب قلعتي اماهنم ّنفل ا لئاسم تناك ثيحو م-هريغ با طخ
 ظ باوبأ ةمئالث ىلا هتعدذ بسان كرخشمو هاماهنمو رثك .ان نيل

 ظ « (اهئازجأو ةللابان) |
 ىعسو هلعبولكتملا نأيوأ اهاتعععماسلا مالعإاهيدوصقملالصأ ةيريسل هللا
 احرف كل اندارزامكيلعهللا منأ كيحاصلل وةك اهمزالىفاثلاو ريسخلاةدئاف لالا

 لبقع حرفلاراهظالك لو ةكح ىئش ضارغال مالعالا نع ير مث اركش ك.ف هللو
 هلوقك ف .أتالو ةعلاط نيبعثلارثاعلا مب وتاو لطابلا قهزو قح اءاحرب دعةناسعملاو

 قثومةكع نام جو سدنج دعصمنىناعلابك رلاعمىأوه

 .نانةحاحاردق ىلع ه:هريمتق ناه_ةفسةدافالا مالكلانمضرغلا ناك ُثدحو

 نءادرعربلا هيلا ىنلأ نهذلا ىلاخعم باطلا ناك اذاف لوضغلا نمدعت هنءّداب زلا

 بلاط رمالادجأ كاردإلو كاثوأ رك_:هوهو هب رع نه عم ناك ذاودك 7

 يقلا



 +( و«

 روص عاودنامث ىعاودلا فال_ةالاهروص فاتت ثمح نمت اكرملا ه-عونت

 كل بصن لا اكوهاسما نغلا اذ_هىنا.هرك ذبافرصح ت2 لحدث تنك
 كتءارق دنع هرايتعا ناكامتاط ىف كرطن ةهدو كقوذ تلمس اذاهلعو 5

 نعةرداهلاراث الاةءلاطهونيل_رملاد._سثدداحالْك :ءاورو نيملاعلا تر مالك
 راعشالان م ك.اءدربام داش اومه د هنءاج نيم ران [ىنةقانمو هئباصصو -ِ

 بيكاارتلار وص ةئانا ىلع نغلا اذ_هى ثعملاراد_ف دعو نيممال_نالاو ننءلهأب
 ىم*:اهبىتلاة.مااكلا فئاطالارابتءاىلا ه:هكلس:ىذلا قب رطالاسعهرارمعاو
 ةحاصفلا ف, رعت نمد: الدوصقملاف ع و رشلا ل.قواغ.لب هيماكستملاو مالاكتل ان

 مسقني ىفأا هماسق ىلا نفلا اذه ةعدش ب>وام ىلع ه.سفتلاو كل ذب قاعشامو ةغالملا

 حدف موباولاةرووظلاو صوا_خلاوءاغصلا ىنهم نءامتالا_هتسائذنةلك ةحاصف

 ىأةاشلا تههذأو هتوغر «-:ءتاازنمالا مصفأو رقالو مغه-.ف سدلءافاارتسك
 ةلاسا وكب ةملكلا اهب ف صوت ثيحءاسلعل ا اهفرعو كلذر.غىلا ا غصو اهئمل صل

 ئرم |لوق نم تار زمشت_سم ظفل ىف اك اهب ىنطنلا ىل_ةةب> وملا فو ر-لارفا ع
 ةيانعلا لهأ ىلع امتاوذ ةمجوملاةيارغلا نمو« ىلعلا ىلا تار زم سمورث ادغ + سد
 فنالا فص هب ور لو3 نم يرس» ظفل ةءارغك تاغلؤ مىفاهعادباو ةسغللا لقت

 ةقدلا ف رمد لا فملاوأ ناعللاو قد ربلا ىف جارسلا همسشد ىأ أحرم. مة سرع
 . م-فلا ىأ لوق ىف ةفلانفاكفرمدا | لعب نيم ا لامتسالا مسمن ةغلاذم نموءاوةسسالا
 اهب ف صون ثدحو ماغدالا لامتسالا ينو كف ثدح ب لاجالا بعلاهلاد-[
 لوةىناك تاملكلارفانت نما اسو_هدكفلاتام_-اكلانم افاؤمهنوك«مالكملا
 ندناوقلا ةفلاغك ف لأتلا فعض نمو 95 هحدمأ هحدمأ همم رك ماك

 رك هرك ذبح ام فذ >و هعدقت بحامري_أتو هريخخأ:بدصام م دقةك اور 7

 ثدحص ىرخأ ءازس أن يب تلج ءازحأ ضءد لاخداب ىلغفلل ادسيقعتلا نمو هفدتتدحا
 كلاادبعنيماشه لاخ حدع قدزرفلا لوق اكو وفل ارسع بج
 هرزاقب وأ ىهمأوأ 5 كام الا سانلا ىف هلثمامو ' 3

 درقعتلا نمو هوبأ «مأوب أكل مالا هرراني حس انلا ق هل :مامو مالكدلا و

 ثيحو هعضوريغىازاغلا نوكتف امم دارملا مهغبالت اراقو تازاج لام ساي ىوذعللا
12 



 ظ «٠

 ره ق“ .ةمىلاىنءملاةدارانمةعئامة نب رقؤ هقالع عضولا عمدؤ عت نأامإو ىنئاقملاو هو

 : ةذجبا شمل هتقالسع تناك نا تازاملانأو تان اككا ىهو ةمثامريغوأ تازاجا
 أةراعتسالان أو هلسرملا تازاجلا ى-مةاهريغتناكن اوةراعتسالاتازاجلا

 ةليسو هسولارك ذوامذ »فذ كةراثو هناكرأ رك ذنةرانهدشتلانأو هدا

 [فداخ عدو خسبلم 1 !|هيسشتلا ىلا هريغد نف رطلاركذ عمذادالا ف ذحو م ءالارغال

 اك اماعانب وداحالاى :و عد غسل ءلاهمدشتلاو ةراعتسالا ف 5 ةراعتسالاىلا ني طا

 رصف ىل|نيفرطلا ن هفوذحناو روك دملا اتعاب مسقنت ةراعتسالان او تفرعام

 هعتىلا اواليو اتولو سذج مسا ناكن |ةيلصأ ىلاراعتسملا سذجراس,تءابو ةينكمو

 ْ غو 7 ..ةىلااهربغ قو أ دّرءّتم نم ةعْزت ملا ت ٠ انا ىفاهتوكر رابتعاب وهريغناكنأ

 أ اليكم نو كت نأ مصت امىلااهريتغىفوأ دادضالا ىفاهنوكرانتعابو يلمع

 هرم ىلا امهعالب أ وأن يف رطلادحأ م :الياعةنو رقما ئوكرأ تءابواهريغىل او ذل

 راع هل مر اوت نمو :راعتسا تناك |ةنكحال ةني رق نأو ةسقلطمو درو

 انقأت ”الد' ىلا أهم بولاطملا تسحب مسقثنتة اكمل ناو ةيلب 2 ىهفالاو ةمقرقحت تناك

 ظ قيبطتلا فطر مث اذه طن .ضد.ح نأ بااطلا ىلع ءاس“أ هطس اولا رايثءابافو

 ياو ةقيقحلا نام امهريرقت فلا !اراملاو ةقيقحلا مث ىلاعت هللا "اش ن [هعفني

 لهتسورال ارمأدانسا امهو نييلةءازاعو ةقيقح ناهس زاوعو ةقيقح مثو نس وغللا

 انساو لعافلا ىلا مولعملا ل عفدانساكف راعتملا ىف هلوهاسا ةلاداتسادانسالا ناكن اف

 ظ ءاداقعا هلوهامري_غلدانساناكناو ةيلقعةةءةح ى ع« لوعفملا ىلا لوهلالعف

 زاحم ىع“ف .غالبلا تاكتلاوة. مالكلاث ار اتعالا ضءءلهئيرقلاب هءلعالولدم ةقالع

 ١ اي ةءضرم ىأ ةم .ضارةش عوف ال ءاف هله لوعفملا ىلا مواعملا لعف ةسنك اءلقع
 ا لود الو فم لءعذ لعافلا ىلا لوهجملا لعق ةمسنكو ةطيتغم هنو هميم

 ظ ودير لل_.!مانكلوةو د ىل هم هيمو هناكمو هنامزىلا لعفلا ةبسسنكو ةرورمسم عنو

 5 سل هزيدملا ت>رخو ورع سلا تدب .خو 0

 ءالذكو اذكرالن ناطلسلا ازغو كلئاضف كةمرتح و كقال|كتمرك أوامةسلا
 ةنانأوطانأمطاوهعو حن عشخو هَدِجَّدِح وة هردصم ىلا لعغلا بسني

 م«( ىاعملاٍلعيفاثلا نفلا) «
 اقفل :غلاور وصيف ني كرتل اداربا ىلءهسدت مترا ضارعالا ناب .لعلا اذ-هناتف 2

 ١ هعوضرد



 «(مال“

 ودبل اد._باتمرح كاب 5و # ديرد ىلع تا.ه ىنهركتأ

 رككنبا شجن مريشأاريدق # قريح ىنءضرب هللا ذاعم

 تدنأ اذاو تنتأآت جّرئاذاامئاق ةياذمل نع ةياغلابة.تاكهجو تنمتذ ١

 تغئرأ تطوان تو ناعما '

 0 ارمالادحأ ىف مخعالاداب زلوقك همن ارمف هنعىنكملا دوك باك (ىاسثلا :

 كاذذاناسارريمأ جب رشملا نبهتلا دع ةممأ
 سانيا لعتن رضةمق ىف « ىدنلاوةءو او ةضاسوملا نأ

 ىأةعاعاوترامالا ةسنهغ ىك م افءارمال ا ماسح ىلعالا برمذت ال بادقلاا ت
 هلوقم امتونأذ»أ اذه نمو ةياوج راماكوعوتاورعوذ ميرك م« رشم ْ
 بانقريغ مام هن تواكب 00 كمفركد نب مش ة- وةبالول /

 هلوق شر ناو ؟لارمأو داس م جول
 هنادر تمض مركلاو هيب ون نبدا مهمالكن مو تردلاهيمس '

 ىواقلا نع دياكملوةك ةمسنالو ةفصرمغا يف هنع ىثكملا نوكي ياك (ث 3 اغلا لا

 ناغضالا عماحم ندذ :ءاطلاو 5 منع ض أ لكب نيبزاضلا

 ترف ناو ةراشاوءاعا ته« تدضو ونكت لوأ طثاسولا اف تلق نا ةناثكنلا
 هلءالا نع ةماهام-ظءوافقلا ص : رعو ةداسولا ضب رسعن هياكل اك امر 3

 نعةبماقلا طيسلا ,هللازنتكلاءاضعالا بسانتعو ديلتلا ىغلا نعوعترلا نيومل
 لاحتاو قالا لارمفد قع مالكلل ةلالد عون كلانهو هلا و ارش ىذ

 هلوقل ةياور كلوقك ة حان ىأ هلأ ء ل ١» ضرعىلا مالك-ااةلامإ و هواضد رعت

 اذهو هنا_كلوددي نمنولسملا لسن مسلانانامصانقتنأو مسو هماع هللا ىلا :

 صد : رعتلاو لسمربغ تْنأ هنلا هن ضرعلاو مسصريسغ ىذؤملا اك لا هانعمو 4

 لوي ةحاسع لانا قراسلادابز لوق دعو تابانكسلاو تارزاجلاو أ ”اقلا نو
 يشن ملهنمع نيفةعلل « لئانوذ جم :هَرغأ كلم . أل

 جرا واعمل ىنلادع د ىقتلابربانملادعص نمريخا ٠

 تري كلان بان تيفلأ « ميااونلايجارك تتأمل
 اكرم اظؤالانا مالكلاىف يطع ناغمبز+ الشتا كمت قو ةقؤتامو غ

 لقنلاب وأ ةلاسالاءىوالا عطول درع كدارم يهغت قدقعن ” نأامإ بكرم*زج ءجوأنا



 *ء(م5*

 اسوي نماسل ىفبأ هلم .. ىتح رئاواسوف فرت
 ةمو نائسالابةئذلا كاسسمإو ضعلا موزالاو رب هضرم نملبأو عددللا ميلسلا
 ناو تاراعتسالا جارذقساب كلو هشهدأو هريحو ههذأ ءاهدو بع ىأ قاف تاذ
 وعدي ةغلاءملاىلاذلسو هدشتلا بكرت نمةادالا فذح ناك ثدحوامسانجأىلا
 مسا.ءلا وق له عمت ىوقأ ضر _لا كلذ ف تفر_ءاك ةراءتسسالاو.داحمالا
 ديعلانءالوةو. نيتنملااهتسكم سهلا ىهفنعالا

 ىمفن نم ىلعزعأ سفن « سمثلا نم ىنالظت تماق
 سعثلان م ىناظ”سع# « بك نمو ىن-!طتتماق

 مهضعب لوقو
 رمثلا لعرار ع رد5 + هةلالغ ىلد نءاو.تنال

 ماس ىلأ لوقو ناسا باين ىل.رهقلاناللاةبو صيمتل اةلالغلا
 هامل ىفةحاحهإنأت # لوهلانظ ىت>دعصت و

 اوج عمواشنعم مزالهردي رأ طفل ىرقلا ىلعة راك! اًذسح «(ةياتكلا ف لوقلا)«
 اهلباقتو ةدرفنمريغ ةقيق اها لا قرفة نيحواعمج ام .تدافادارملا نوكسفاضد.أ هتدارا
 هءاكل والامسقلا ماسق أ ةثالثىلا هنع ىنك ار امتع ايةياكلا مسقنتوةدرلاةقيقحلا

 ءاسنخلا لوقك ةفصاونف هنع ىبكملا نوكت
 ظ اًمشاماذادامرااريثك « داسعلا عف :ردادقلا لب وط

 اعئاسبب حد ماكسحلا طسباهدمةفاقلا ل: وطهيدارملا داعخلا ليوطاموقف
 «غتزملاثونبلاريبك ءانعمداسعلاعفراسفوقو مسحلاو لعلا ىف ةطسودازو هلوقىف

 دامرلاريسثك انؤقو في رثدسسوهىأ فارشالاةداسال نوكي اغا كالذو تاوععلا .
 اهعزكناكنملك لوق: نأ ناهربلا قبر ط ىلع ةياقكلام-ظنو فانضخ م يوه ىأ
 ظ كو مجيطأ إو زمخحل ريك ناك فوءضلاري-:كناكن م لكو فوضلاريثكو ناك انانضم

 رثكف دامرلازيتثك ن اكهرهثك ناكنءلكو بشخلا قازحازيثك ناك امهريثكن اكن م
 ةروا ماهو أذارأ دقو اض.أءا ت21 لوقكو طن اسولا ذهب مركلا نع ةياكدامرلا

 7 اهضرغنمع لو ةعدل نيني رد نما هج و زينا

 درسعنشيؤاعمىوباع + مهلكةدجفركحات 0
 رذنذانانزلاىدوأد#) *« .ارادخ ىمفننم طعأمل اذا

 ىهركتأ



 «(؟هل#«

 بوذلاركنموةءلااندجو »* المان ”الا لع انطست

 ناسا لوقأو اددادنو اهريسوٌر-غىأو اهب ىرةردىأ هلئاق ىردا»ل

 لبة[كىوهلاةقفاوم بس> وش ظ

 داؤفلا ف ىوه تفداساذإو # رااقةلاقملا ميما ٍ

 نهناك ثم تبجاو هققحتو وفعلا ىع»“ ققح ن ك««لب وذل االول هنأ السلا

 رسمهاكت اوهشا ارثك طنا رتاك_باقحل اسر رقت ىذا: نك-طو ةيحلالا تالاك
 روهشملا ىكحل الاه نين سلا لوقن ماده هلوق ىالسلا ب اتسادقو ملالارغتو

 دشرلارعاش سوا
 اروفغابر داو كناف « اياطلانم تءطتساامرثكت
 اريسبك اكلم اديس قلتو. « اوفعهسيلع تدرو نارصنتس
 ادورمسلا رانلا ةفاذع تكررت هانم كفك ةمادن ضعت

 ءانر ف ديلولا نب لاق عدي أوز وأ السلا “

 اورادّكب ىدرلا قءساذ |ىتح + ىلعلا ىلا ل.سلا برعلا كي تاس ش

 راصمالااهع حجما *« ىتلاسال->الام الاب تضفن
 راعوالاو لهءلاارملع ىن 5 ف هب هنرم ىداوء ت.هذامكح بهذاف

 ةفادتسا» نمهعامتأو حودمملا لاح م رعاشاوملا ل_صوةقيط عفرأ ىرعشلا اذ :

 هدعن برعلا د: جسم ةجرااهيدمغت اا هنأو هلاعأ ف ه.مهئادتق اوتالكسلا لم
 ناغالف فة يو لع اودصو سدر ىوذ مو5 لاس < هلم مطفي نآك ام 1

 لمحت تناك ال ءانةءو ناسالا بحام ىهو ةينملاو مهام ىلااوعح ره امس

 رسكب ساحلاو توكرا اناهيسدت نسم هلامآددو هلاعأ ةلصاوم ىل_ءاهمح ٠

 باودلا ليطعتو ةسهاقالان ءةراكسلحلا ضفنو ةعذربلا تحت لعضءاسك نو !

 تهذاف هلو3 قورا._ستلااصو ىقأأ م -ةوقىف هناك |كىود جر فسال قت ثيح

 لك ادو تن اككم لكل نا لوةهغاسالامفسأتلاو عجفتلا نهتيهذ
 دا فيوم كنار رشلا :

 اهموزأ مالكلاءاروعب ديد # قءلفم موقلا اهي ىهادة تهادو '

 اهعمأ ريدتسس ىوخأ» تدمر 5 اهت.ءواماذا ىبحاسش تأ /

 اهياس لام س“ كاوقاست 1 اك نيةرطماو نم موقلاىرت ش

 نس 6
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 رطب هنهردتءاو كثو دق »* ىن.«تك1ىذلارطشلا

 ءادرلاةراعّتسا ىف ىاماشل ا نلولا الو

 فرذر بلا نوءع نه »«*يث عمد درولا دش قوف

 فص لاسامدسعب » نكأ سمث!ءادرب

 وص: ضرغ نمههقوممقوامةراعتمالاو هسشتلا ندحأ ناك سفن نمزكم أو اذه
 واكل ثمدح قام_كاف.طاوةرامعلا لد زا مء ةنايالاو هل اراه لاو هءشملا لاح

 ك.اءف ئدل اومامالاكف ريكو هاك ةراعتسالا و هيدّسنلا در ىل ماك: ادق

 منممااكى و هركذ لج هلا مالك ىف رظنلا ناعهاو ركل اةلاطاراهعق او هريستعت
 /دلوملا نم م-هرثأ ىنتقاو مهوذحاذ-نمو ب ر_علاء ارعش نم همالكض عب كاع
 لاكد . نذ صال خلا حاسصلا نم فوبزلا هن فرع: كما ةلزي ع كال كلذ نوكمأ
 ظ ىدادغلار هاط ىنأ لوق لدم نيدلوملا

 نانلاب علوا ماملانا « اهقون ع قرولاداكت ترطخت
 نارنلا تاوذنيدراطال 5 ىنرلاماه ىلءاورمثت رعم ند

 ىرعلال وق نمذوخأ وهو
 ىرق نادعت تالضفدازلا نم « مهدنعو صاج ىئدملا ف نوتس
 ارجةيولا ءالظلا ىفراذلا نم « هلاوعفر فراط مهتغل ضاذا

 ليرالادجلالوق لثمو
 لالم ريغب نع امهفت-سم « ىتامح لوانعلالوقىلاىجدأ
 لاذعلاةمالم كوشنيننم « م-ثدحدر وتارهز ىطقلتل

 صيشلاىأ لوق نم ذو ا موو
 مدسقتمالو هسنءرخأتم « ىلسلف تنأث دع ىىوهلافقو
 موا ىنايلف لركحذلا.ح « ةذيذل كاوه ىف ةمالاادحأ
 ١ مرك أ نم كءاع نوم نمام 5 ار_غاص ىف تادف ىنتذهأو

 اناسحا دازو مهضعن لوق قبال ارهاط ىنأ لوق نمو
 ماوقلاق شراب تاق ىف.» « ىل فد ظحاوالا لك أىل لاق
 ماا فر وهيلع تنغل ل. :.ه حراوج لول 5-5 كِل

 ىمال سل | هلل ادع هي رصعلوقد لةعءاما ردك دابعْزبابحاضلان اكو



 م( .

 دايز نكح م_ ماء طاخناكام « اهدنا ههه موعرتت :
 ءاوق نمد شو هتامحافملاع طفسو ةمك أدق هقمضى رو نمو فضلام 4

 م. ةرمهتلاة.عشلاةزاعتسالاف 200 هان لد زع هناديعال نم هندي 1

 هتقلعم ف مونلك نب ا وره ةراعتنالا هذه زضأو .
 :وةشننآىرقاانلعأو * انمفانضالا لزنم از ادع

 ا مصل لبق « مارس انلعف كايَرق-
 لوقذ_كبملا نوو تاضاارتصلا ن مىهو ىعموانزو كرك قدر نم هدأ
 دبلة امم تاعلا ل صأ 5 هيتا»ذ فويسلاب هيلا اندم * باسبلا

 ىلا ىفبربؤت ةريشلاوز حذالا تئاعب اغا لالا قو اسايلو شارف لص 4. :

 ةفطالمىلاناتعلا لقت هد ةرشت وفا ىلا سالو ضرع ىل_ءفاخضالن 'رم قد دا

 ةراهطومترتوع ةواقندوعتلمهتاوفه نمرد صد اهتم هراذعأ سانقااف ناو :٠
 أ جاورالاباسو فويسلا برضو املس نمغمالا أو عنيت

 مهزمشنهرك ذ ل-> هلوق هيكمتلا قا ربثالا جارتعااو « عجو ترض مومن هن
 يا ربلوف اهنر ءو :راعتسالا هن رم نمو مبا

 ردا اذ لكلا -كوهلامهإ 93 ىثانحرورأ اف هتدوع

 ْ رثازلا فارغصنا ىلا مك ثلا كالع 5 هناثع :هسوو رو ىة>ااذاو

 نرفلا كن ىف: دن دما ىهو ةيكيشمدحاو مكسشلاو جريس ةئاقنيتعتفب نسور

 ه.فاسو هندخ | ابدعت ناك.ف 3 ةداسوالوهرهظملادة سا راد وداء س .دأ ىف زي

 مهتااك نةودابشالاوهو هدائتساء الل فا ىل االئاماو رع ءوأ همس 307

 اهم نمرثدكا !ءامما خف 7 مسالا ةومحتاومل ماقب فن, رعشوم ىأ امنا هل لست ن

 ءاطعلاةرثك, , حدملا ق ريثك لا

 لاسا|باقر هتكضل تقاغ يب كاضمسائاذا"اوزلاربغ 00
 ماتلا بول يلاقي زيثكمل مانا ةباكرملاوتلحنا امهم ورازالا حان

 ةراعت نانو تحد دحوةاطعللا المل فاك رمغلا سلفر #ءاهرو 5-57 1

 هلوقىف ف مدلل ءاذ لا ب رعلا ضعي سم

 ربنباورهاغأ الدبور « ورعد ع قادر 7



 ظ 2 ١
 5 لوطلاب هلل افص» نأ اذ أ دارأو را جومىفكلل ذ عدوأف بت ىلا بنت

 (مىتلاءايشالاب هبت ثيح كل اره غريغاتتناثاراف لع ذ نيمو ههملاو قاشعلا عم هلا
 !.حاو ضرغلاوافراعتسا كمر ل-ظلا ةلاحال لود بلا“ اخراراةساف سدلم او ءاقملل
 ؟ككلاورتيلاةرمكو هلأ مذيل دسلاو . ميجا لقثلا قانا يظعلارتعملا كورت
 ! قدقو هوجو هللا عك ل« لوقرارقلاو امثل لح لو ريةراعتسان مو رص

 اري نيدلاب رض دةوامأف لق نيدلاو كلذ بدشلا ريغ , سو هيلع هللا لص ينل ارمأ
 مح هنا ارب ريعملا برمضان و هردص ماما ام هلو سكي ريعم /|نارتخ هسفنو ورماق

 أن

 رهزماقوهتحار ماس
 0 م 0#وافظأدباهل « قلقم جالساا كاشدسنأ ىدل

 ظ | اليو بث ةسالاةدياوراناطالاوجبلاب ةدش مة الاءرل بانتاج اللا كاش

 ءاهبعف ادن تانا غل هتبااهقلحت ىتاءايشالا نما ةربضولانورقلاو ب انالاو

 |اقهن“ يا ل زنك قتل ورافظأ هلوق نوكي ونادي رحت حالسلا كاش نوكيالف | وسفن
 هرغوأةزعرشك للاقو هو ةدشناوأ ىف بانسألاو رافظالا عحدسأ ىدأ

 مساموه نم ناكرالاب عسمو « ةجاخ لك ىنم نماندضق الو
 حتاروهىذلاىداغلارطني لو «. انلاحر ىطملارهظ ىلسع تدشو
 عطامالا ىلا ىانعأي تلو. * اننا ' ثيداحالا فارطأرانذاسعأ

 ناناحد روتصتر وص ىأف ءادراومضهفار امأذوخأس لاو ءاملان].سست جطارالا
 أو وممو ةيعالمو ًانيبف وح < رف ةياغماهخأو ةمحالا نيد ثيداخالا هل صا اوم نامتراعتسالا

 نردو ةيدوالااسوثل | هترثك_ىل_ءاوعاسق+: ا ةئيه نسحو هسيف اهعف ادناو لن لاري
 ايو دثرقةرانعلا كد :اهةنمالاب هتتافدقو هلو ةزتعملانئاذ بأ ةرتخالا ةراعتسسالا

 1 هناوعأ هتسعأ

 ذانيلاكهوجو هزاصنأ »* اعدنمح حنا ناعش هيلع تلا

 هن ارهطتم ىعنىتلا قاذعالا اذا ىجرعلا ةدانرتو ىلا ةلك ىف رسدلأم ىلع هلك ىو

 .اهنيس ىف لوقت ى لا هتدمصق نمىماطقلالاقو رطظنملا كل ذي مهج اش !أهب دافأ

 ىداب اهقردكتف الو نبابسقتنإ نم ء هلت :سدل ثيد_اناتق

 ىداضلاةلغلا ىذن مهمل عقاوم »#: 4 ندهن نوف

 مهيرقن



 * ا

 دقو و هبةعفانم نكمل مزاين تاكو يمت اراض انتم غاةراشأولا

 نولقلا دشن ىلعو مناع ىقعماط عمطن الف ئئاهف لدي نأ نكع ال ثن

 هلع لاقو ميداقق نامإلا لح دب لوران هوقالثء زك اسئاوأتاعدو

 هتعداؤرجىف هدب نالف لدا تاقاذانءةرعرش ن بنييحلاب

 دل اح ةلاحل اهدي كسل :نااهلصأ ةملث : هراعتسا كلم ة.نانو هرم عداد اهذاعأم

 دوعبف : سفن ةطلاغم ىلع عم املاو دوش ُط رف هل مح مش رمأ ن هدو ركك ب ١

 هلمضف هضرعف 4 ازم ىفاوبالف هكاتس ؛اماعط نا بنا لك . أب ايا هباصأ افنان

 فاردفالا لذ ناكوأ نمزلادرب دقو اراحن اك تقولا كلذ لوقب نأ ىلع 7
 ميكح مهعمو*ارمالا ضعب ةدئام ىلع ناك - اسما نأ كس رع [بسب لادتعالاو
 ندرابوأ نراحاناكنا ظحاسم ا لاو ثعسلاو نيللا نيب عم «ان 5 طظداسلا"ن !إ

 لاقفاضعبامهضعب لّذ_عنمفاتةعاناكتاو اهون ا 7: ا الاك انه وتم لك :

 اها ا مصأو اميطعخ تاو حافل :دانعلا  هنعر يمص اذسه نأ رتل 5

 ةرثكلادحز وانت هيدا مالك قوىلاعت هللاملاك ىنةراعتسالاو هنذع هكللاافعأح 0

 ىو ىعميف ا تمربغةملكملا كءلعتدر وىذلوالا اظافلالا فاعف كتف 0

 ضرخلا فرعتل نيينعملا نيب ةكرتشا ارو مالا ىف اركتفتمنيينعملا نيب نراقتنا كمزلا
 سدقلاورما لاق ءاغلملاراهشأ ن نم:راعتسالا ثم[: ذهزنيامتمالا

 ىل#هريغاهب وفن .ماسد»تك ا * اهؤايخ ماربال رد ةضيبو 3

 هبرصمةراعتسال اف ةنوضحملا ةض.ملاب ساملابيطوةرضتلا ف ةيوصملا "انس هع -

 مد-عوةراسجلا هياهنو ةتءامصشلا راغب هسسفت فضواهؤاب .> ماربال هلوق ىو 2 2

 نبل قةمعمس رح ا لوح حو :ماه امن |لوقب هناف نوكأ مغ ؟نوكياسم ةالانللا ١

 ةلطيتفو لب ا [!هللالو صولا باسو ههو ربال ثدح فو ..لا ىلع نيضياق حا ام / ظ

 هلو ىفكالذ ضءسب حرص اكن انئمطاو لهم ىلع فر اندنو تنقل هللا

 ىلاصوأو كيدل ىءأراوعطتولو « :ادعاق حربأ هللانيعتاقف قل
 لاقو اهب دنع فقتساو نياكي ى

 ىلا مومسملا عازنأ ىلع «. هلودسجخرارصلا يوك ليلو اب
 لك كءانوازاغأ فدرأو م هبل ىطةاممل تاقف
 ند هءىلقث ىفدمبشت لرنإ ومها لدالد ردا دابدفا ويارا

 1 أل



*) ١» 

 هو ةءاصأ ناة-رصم نائرا»:سالاف نينمؤملا ىةرما فش ةيودأ نآرسقلا نم :

 واذةكسص نن_هارلاو تالاه2|توافت ىلعه.ءفتلا كءاع ىفكالراصاك هسفو

 امعلا ىلا هلاو ز جا: كام ه:هو ةراشالاب لوز/ام ل-وما نفذ وذالاو ضارءالا

 السالاةمأ لسة أدم ىلارظتلا اذ - مكيَلَعَرَد رونيو ةلدالارفاضتالا دصملا_«رو
 واو ارمانأ عدد م ا ةاسنالا ضد اذن نس نوكأ الكنأ لفالتخز ن[آكلو

 ؟رمأ نملوأ ناكو عاترافم عكا هدمىلاء_-هدشرب و , سانلا لعيل هب ةّغد'أح :|

 اوالك ةلئاقابةعئذرو 0 7 "انة صدد. اىأر

 نيعثو مودهملاسساكل و لكلا لمحو محرلا ل صل كنا دبا هللا كرز دال 1

 اوءعد قد صنى اوذتكح |نعنمؤاان ل اههام_ثأوةدسااهذهف قا ثا

 اوهرغو أم امناطش هرغأ نوكمأل ةدحرذدلا كلت ق تالئلا هناك. نءنأَرودَتن

 - السا عيراوت ىلع عالطالا نم كلر هظ |جسدع هوا ذع تاربونتوتاناناىلا او>ا“

 كئلؤأىلاعت لاقو ةز#ملا ن ءناسءالاالضف ناسعالا ألف ىت-نء-طسملا
 هزت اظابشرا ف لمعتسل عوضو م فرح ىلع نوولغملا مق كئاوأو مير نمىده

 دهلاو ةباد ىلع ن اسناو ساسأ عزا دسجو ضرالا د املا هقوُزقاموتو ثنا

 او لدنعو لوقو دا قناعا نءهيرعأامةسقح نمؤأا مزح ىفامنسناكىذلارعالاو ةانه 9

 طاتراهسدت ضرغلاناكنافهل تدعأ ىلا هياغلا ىلا ةداعسلا نمهي لد كلذ 21

 *:ضلا او لدحلان امان ةرالان د كلا نامعلاوأ ناهزملاو هىذلا تدسلاكلذي
 دلاقاطملا طامت :رالا| لهو طائترالاك اظانمترالالوةب رك نافة د ةراقتسآلاف !

 قاطا اي قلطملا«. دس :ىرحاذاو هنا. ةرتوكلو فورم سلا دله .دّشَقلا همق ىرح

 س.غلاءنونمؤد نيذلانمةنملا ح دملصاس# اف تاز 2ك انتأ .ةزمما هدشت ل صح ةتبلاف

 شالا ةلفحالمكايلع هالو لادم ةفضوف ايرار قالا مانقو تأ. ؛لامرن ىلا و

 هطملانةياغلا ثالث ىلا همحاصن لصد ىذلاىد اهم دش :نضرغلالاكنزاو نوافتلاىلا

 وق ةراعتسالاه ل هل. دف قانرد مكفول تالانءدضةمىلااهنك ار ,لدت تلا 1 ١
 هلوقو ىؤملا براغ دعتق او ىوغو لهجلا ةنط#

 . هلحا ارؤامصلا سارق ىرعو # هلط ا رمصق أو ىل" نع باقلا ادص

 دمت محلا ةواشغم ةراضإأ ىلتز مهم ىلعو مهجولق ىلع هللا مخ ىلاعت لاقو

 وب طفلا هتنن رقة :ك«ةراغتسا ملاكا ىذال هم ا ذأ ب ه1نولا هلا هتدشت ىلع

 ظ . مالكلا



 *(14)# ش

 ىلاةةغالاوف سال_ةحخالابضقعملاو قاقلاو هل اور كسلا, ضءدلاو ةلال ل
 اهتودىرخأ ل ئانقو ددعلاو ددنعلا |, فرثكري ةل.قوأ واط ةلمقالثم فاطتخا

 لقازاهنا عسسل ه.د3 ةطالسلاو رهقلااهذفتت :قلاذلا املا هماكشأن :رم ناك.

 راثقىلتقالميتماونلط نااماق هن ىوقلاةلبقلان ماد او ةفمعضلاةلمنقلا نم -

 اويسسولاخرلا:اولتةفةراسغلاءلسخملا مهتعيصالاو ارطس ناف نيرمشعوأ ةرتشع مؤلم
 نكمل اون ةنفهضلارح ناوي ف ءلمق تنفأ ان رفاد_.:عدالوالاو ىراوخ هانت
 ىتلاماكح الا نم كلذري-غىلا افعاضمدرتس : يوصغملا ئثلاناو ةيوقلا دعب لئاقل

 ةليحاوركملا تاناوم او هوهشت نص ىذا لام انلا ع نمو ةمالا كاني راوقارمأعث

 هنأشيلاعتتهنانوعدمفبذكملاهللا ىلع نورتفا نذلا صاخغثالا نعردص:املتخإ

 ل.ك:و سانلا نمعج حتاسمق نورطتم ءاسؤ راونو كل« هتاهأرارعس أم
 ةريمستا و عج كلذدارعتسانمهتاو هدو مهضار ءأ ىلا ةقب راهءاذز ناضل 2و مو أور

 هنيدشت نسسصامهالؤف ضعب لاب نمو. مهةلاخ ةءاطق مهنا يلا هل
 نمانلا كئاوأ ل تطانز هذ تاناو.حماءاسغا ومشت نم ىذلا ل طابلاامأو ناسنال
 كلذ ةشأ امو ةلظلا ضعنملا ازايحنالارهملا لضوتتلا نوير رين

 ادمصت نعم ماغزمضلا ءدامصت' 5 هدمصأل ازانماغرضلا ل غض نو ش

 نهم أ نيدودسعملا*اغلملا دصأةماقإ رو هردقى ح هللا مالكردسقن نأ ذارأ نو

 ىلع فقي ىتح تقو داعب ادقوو ةرمدسعب ةرعكسفلار ركل ءاقهماةرظنلاب فرممنيال
 ' ةينللاق مر هثلا قمن ذه موءلا فأر قأ تنكر :اسلا لئلا ب حاضرا ةخالبلارارسأ

 مامىفروظرطنلا تدعأ الكواهنمغ غرف ألو ةساذكواذكذ تهمة ىفأز ”انأا

 كفا: لد 00 هنو رقمراعتسال اهذد تءاعدقو رهاظ لق نأ

 حجر امهتهج نم ناةدنكم ناتراع د أه .فف قهازوهاذافمغم دف لطابلا| ىلا قا

 نر افتلا بج وب تاناو. < !تواقتكوهىذلا لطاب || توافدو ىف اعمل كالت ىل اركيفل

 ررقتاسع وبلءثلاغمدب ىذلار هن هغمديال ل .فلاف ةفوذ قم اراجعالانمبتو ل 1

 ىلاءتلاقواذكل اذكر هعتساو اذكباذك هيش لوقت نا لعراصتقالا خدالمزأ فر
 ضرملاىلاو زاتهانغم ىتا|ءاسفشلاة لك ننمؤللةج .روءافشوهام نارقلان مل

 ءالهجلاىفشتتايآ | نأ آرقلا نه ل زننو ئردملا ناكن اف نيئراعتسساة الا ىف نأ اير

 كرش انو ىنعملا ناك نأو ةيعدت ةيناغلاو ةياصأ ىلوالا ناتينكمن اتراعتسسالاف ني
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 ء(4)*

 هودصلاىكووءاقءتأر 7 نكن قمالهال كرر هش رخآل اقو

 دورولا ىف 4. 0 تأر 6 الذرولا ناسءاحنارسفك

 معا نم راظنت :ى-هفاماب »* ىدضوأماظا سوفت صف:

 مدى نو ا تان بدسراطنت ىمذ داضر الاّ أر نمح درولا تائاحلا ترده تاقولف

 دقلا اذه كافكو تالا ءاميرأ اذه. نءافننأ لد ةأكةملل 6 ةراعتسان اك تون

 ؛هأىف ذاليح كلب ضو 4 زكا ةرنامة دوسي ضؤطتاوارطعه دش اتأ

 طانلااقوهز ناكل طاملا نا لطاملا ىهزو ى !ءاح ىلقو ىلا هللا ىلاق ةراعتسالا

 ضد و ةفاكلا حالص ىهونلاةلاسحلا ىءداسفلا ل معدي اهتهج نم وتلا ماكخالاوه
 مل لطانلاو هنيبابتفراغم ىحتا سفن قوهزو للطاعلا فالعت قىلافءامشال ارمقت
 راسهذو لطانلا لالءيضاوهو هل عضوامرب ريغ ىفال عمسم قوهزلا ظفل نوكيفان اوم
 ظ انعالمع اج هينوكي ح وريىذب همثدق لطاملانأ ادهانفرع .ةنوكلان ف

 روك للا ناكنتنج ةمنكم ور ةراعةسالاو الع عطتس الف هقرأف: واهلمأ هللاهّعأ ىلا

 ةصاخ هلوهامئهنلاراسمروك ذمريغ هي همم او ه.ثملاوههمشتلا قرط نم مالكا
 ةققع ةراعتساانههناربرقتلان 0 كلرهاش و ة.: كحل |ةثئيرق ىعهلاوهكلذو

 سك ما ةراعتشالا ىبس ددفب هراصتخا ْةَّد_ثعممالكلا اذسهو ةمعدت ةيحرممت
 ةعانصلا رارتسأ ل- خهللاءاتآنك.ل نمو لطاملاسهذ ئهىتاا .ةقمقحلاهددفتالام
 نسح ىل العشم ناك لطايلا بهذو ىاءاج ناكول مالكتلا نأ هل ل. ةيمالاكلا
 نوكيو غودنلا نفهنءبرعب اكان مالكلاو كتىئااهوجولاّن «ىهىتلاةقباطلا
 ةزاعتنسالاةريقئامنابب 9 قدص حج ر# ىنج رخأو قدص ل عدم ىئاتدأ ل ءقهلوقك

 اهلبذ زنواهاطبب ىذلا قا: وقو هروص ف لطانلا لة ءتملاركفلاهربو هتوهةيثكملا
 هللا ع نكلو مده واق نيب تفلأ اماءرج ضرالا فام تقغنأولا» 4!نوك.ن بف هناو

 ةنأهروصو لا طايلاربودت قدر سطو ىرهللا ن كلو تيمرذإ تيمرامو مهني فلا
 عاونأرئاسلا كركتذ تغتلي نأ ب جوأ ناو.- ص._صخت نودحور ىذب ههشاسإ
 ةرهاماسارتف !ةيذاعلاعاتنملا لة لطابلا لوقت ةةل يشوع ون لك او:و ناو

 نارغدالطابو باعث نالطابو بذيالطاب ودسأت الطانهمشتف ةلدحناوركملابو أ التشوأ
 ناسنالا هيشنوكيام .كذأو .لظايلا دشأوثالذ ريغ ىلاراسجو َر وئالطاب ودأدحو
 .ناودعلاورهقلاب لم ضع.لاف حاوفالا عج صن صحن :رثاسلا ءماحن ا سنالا ناك ثدح

 ٍهطالسلاو ١



000 

 صيغتت كافو نا كنامز ىفام «٠ صوص كسملا ىك ذي عفت ظ

 صورةمشمضلاندنغأد وأ « هرطتمتررتكلالعشامناك

 امبنيفراعلامالاكسلا ةعاندص لهأر اتت فد«. َناكوأ فاكسلاه.فام لكس دلو 1

 هعقوم نيم>و هندناف تلجام هدشنا !اسغاوا يةئاقد ىلا نمتغتللا اهرارسأ ىلع م

 برعلا ضعي لاق هيبثتلادهاوش اهم تاردشنب اذهربتءاو هضرغن

 ليدي لاوسْن دلو ىلع 4 ىدعلا عمل.مك:مىلادباسإو

 ليتدوهو مايالاةلههب « تاواطت”ىبرادصاكتددنص

 لسانتءاوضع فءضملا نسسأاهب توتنا ث ح بتاكلا ةم.كح نم دشارل

 فكللااهب س<ال تاكرسمإ .ةراتوت:اتفلاف كج ىلع ماني
 فع_لاهكردب مثهيونأىلا هب هسأر نيدو نبانرفلاعفرباك 20

 هبفو ريثكوهو ىنءللا|ذهىفهرعشالا افهدشاررعش نم كاذذا سانلا ىددأق قس |

 ىو رلانبالاقو بدالا بكى نوغلؤملا هلف انتو نسم

 رصبلاب علل اكسو ةقاقراو>در 5 هبت ررمازابحت ىمشا ال ىمنأام 1

 رملاكحءءاروقاتيؤرنسو. « ةركه فك ىف اهو رزدام

 رحت انه سف قلب ءا!|ةءفصىف ع ةرئاد حاد فام رادةءالا 'ء

 ْ قشر نبأ للاقو
 هيابق تضل !ىنكس ناربغ « ىرولارظن نعهيمص فهفهمو

 هراست«لالد نمرطتي ردغلاو <« هستئأف ىنستثانا يلااموأ

«* 

 ان

 ةيأنث بنط كاسحت ىنأ# ىم * تدوّتساىت>ردصلل هّيممْدَق

 ش ه«ءواضءارونم ىلقناكو 2
 لاق نءلوق بلقلاناقفخ ىف هيباشتلا نسحأ ن , ٠

 اهحارسدب رباممدع فب « اهناكسفنو احدك ىلو

 اهحانج تزهفادرو أمل ىلع « تركذتةاطق ىلقىل_عنا
 ىه“-:عومجلا نم اعزتنمهيشلاهجو نوكيف اكرم هيف هن همشملا نوكم ىذأ |ه.د ا

 نال صىئمو هيلي: ةةرامتساراصتادالاو همسثملاهنمتفذح ىف ليثقلا ند

 لافالثم ىم“امسأتواحاو رتساوأ ادابمثنسا ةريثكع ضاوم ىف لمت
 تاو تعثقأ اهوأرالق م ةماغاشاطءابوقتق رباك تيا
 ِس م د
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 رسختاتقارو جاهزلا قر «٠ رغالا لك اشئواهباشتف
 رسجالو حدفافاكو »* حدي الور امناكف

 هلوقب هر راغملا ض»بريع ىنءملا كه نعوت

 ٠2 خراف ءانانماي زنود «* امنكفاهبارش ىلعشيفضش
 ئباصلا لالهنب مهاربا قادها ىنالوق لثمو

 بكس ىننع ساككلا ىنام ل6 نذ# ىتمادمو ىرعذا يمد هياشت

 برشأ تنك قريع نم مأ نوف 5 تاءنأ هناا ىردأ ام هللاوف

 1ث” ىف سلا ئرهالوقك هءدشتا| ضرغهي لداء مهو ارعأ نوكمأم هي همشا |نمو

 ذااندكملاضع»نا ىح « لاوغأ ب ايناكح قرز ةنون_و « لايتا
 رسحام كواملا ضعي سام ىف لاف نآرقلا ىلا! ب نولمع ةءلثم تاطق نوكل اون
 اقف « نيطايشلاسوؤر هناك اهعءاط « هلوق ىف سانلا هفرعبالاب هبْشتلا
 الع نيس>دزرب لف اذه لأسم نع هقوذ بدحأ اريثم ىل اومصنا نيريض[ اه العلا صعد

 أبمهضعب هيشدقو ساحل حرفودولملا سرقت: اذ_هسدقلائرمالوقدشن أنا
 ىربو:صلالوقكهعرتا

 دع_صتوا بوصتاذاوةب.ةشلار# ناكو

 دجربز نهحامر ىلع ن + رشن توقاي مالعأ
 ةريذلا تارامعلا نموهو ىنوذتل ا ىذاقلا لوقكو

 راسم نم حدسق اهنعت « ةقواخم سهلا نمحارو
 راحري_غ ه:كجاو ءأمو 5 دسهاح هسنكنلو ءاوه

 راسلابوأ ب ريثلايلاماذا »# نيعلاراس4ريدملا ناك

 راناحا نم ,مكردرنهأ #* نيه« ايلا نمابوت عردت ْ

 ىورانالوق للثملذقلا فسدأ هزكسلا:س> ناكن اواذهنو ٠

 تاوشارج ىلع ضانرلاني» ه اهتقرزب وهز ةيدروزالو
 ترربك فارطأ ىفراذلالاوأ « اهينةعض تاماق قوفاهناك

 هيدشتلا اذهعسقو وسوفنلل بعأو ة.هامنلا ىلع لدأ ةققحلاءاشالا نين هسشتلاو

 لاقىبو را ناو .رامع ةسالس ىف هيزامع تسنانكسلو رخارعاتل ْ
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 جم
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 ضنربضكب# تذيريستة ارم « اهءاظهتنع كش سمكا تعا
 هلوق ىديعلاىفاعلان بسور

 نشطعلا ن هيناتا 8 شهد ىل_عتناك هلق

 نعت ل سغنلا اهتدعوا ؛م ةلزن_هتاقلاىف انو
 عال 1 اوما اند سل احدلاو ىةقردط

 سدو ب قم -هرد د اديني مهلا ن'اكو ش

 او دل س ب طاطم بيلا نأ لوك هنأ: :كموأ ا.نمك | مدشت هو هت خون هسشنلا
 نااداج

 لام ىف يقسم كناك + اكوامى :رأنذلاف كتأر

 لازغلامدضن كم لاناف + ةهتمتنأو مانالا فت ناف

 صن اف هل هال ناس الاكنأ كساب حودمملا ةدشت ءاوعدإ هجادقتخ | نمشأ دق

 لوقت ثمح هشفن قة. 1 ةرمهيدشتلا اذه لم*- |وةدرةدمةقمقح هّئأ

 ماغ رلانهذلا ندعم ناك-لو ب مق شدعلاب مهتنانأامو ٠

 ةلباقملا كاما فاقلا نأ ب .الا الل اق سانا ضعي نأ ىضامفئارظلا مز

 تاقولّىلاثلا تسلا ةنفاقف لو تن ؟ اذامو جوعملاهلءاقي اع اولاخنلاب ميل“

 جاجدلامد ضب ضدنا ن اف 0 وهنأ تدك لاقف جاح وغاق ميقتسم كنأك ل وال

 لاحملاو حجوعموهف هدضقةهح نغفو رصمملاوه ةغالا فل احاذ ا ةحس )داما نام

 دج لوقلثمو انوغاسداو مالكا )-علفأنيب ىءالطصا ىلامتسا عئتمملا ىف

 ظ بمحل
 حدك نيخ ةف.لخاةج و »* هل غن اكجامدلا اديو ظ

 بيطلاىنأ لوق لثمو واقل هيدشتلا ى :

 الازرغتنروارينع ثحافو « نان طوخ تاامونارقتادب ١ ٠

 فوقللاهبْستْلا « ريطلابواق نأك .« سلا ٌئرعا لوق لدمو قورفاهددشنا

 هلوق ل#
 ناخد لصتن بهل ىتس * هناتسناك اش درك ات ١

 . نر ,واستاادحأ عج رت رب نمارآ ارفهماشتلاءوكحلا اىلادسثتلا هرب دقو لصف

 : داع لدعاسم#| تححاصلا لوق لدم 2
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 رس بدالا باللسط دوما مم تدوم تام | ردبةيعارب هد رديه سفن نع

 لاقءءوض ىف نوب
 ه.تاع لازنالنأ هءكرزأو « هحاص لمواروزاف هدواغج
 هنشابح تطشنوزلاةولسالو « ىوملاةعول ارثكتسنال ىلداخ
 مدئاعتال ىذلا قات كقيدص «. ايتاعمروسالا لكىف تنكاذا
 هئامجيو ةرمسئذ قراسقم »« هناف كاخأ لصوأ ادبحاو شعف
 هب راش موفد: سانلاىأو تثمظ#+ املققلا ىلءارارعب رشن ل تن اذا
 هنأت ماقدةكلاضلاب كذاك + اندامج قارععلاب لهاص) اديور

 ابهئمو

 هءراوذ تاجر تملا لكل وهو امهثلا هنود نمو ناورا ماسو
 هنا نمىدراناانفايسأب م انيهتانب اباسنملامأ هيتاحأ
 هتقارتال رهالظ ىف انيقارو « ايينطذ+ا ودعلا بد اذااكو
 هرراضمءامدلا قبة سا ضدباو + فيقدم لك اردهج هلاثنكر
 هلاعئارج ىطخماو كوشاابو .«اصحلاببفحزي لولا خش شيجو

 اهنمو
 هيئاذ رحل ل طااواهعلاط: .* اهفأ ردن ىف سعشلاو هلانود-غ
 هءلاثم را اوغلا جن نهكردنبو « همعط قاذ نمتوملا قوذب برعدد

 اهنمو
 هيثايس (:ءلعقافجختَب وماودن * ان ةءابعغل |توه مفاشعب

 هرراه رجاابذال لثمؤ ليتق « .هلثمو ىراسالا قىقرفاوحارق
 هتتاعنفوييلاب هيلاانيسمم 4 .هديخ رعص راسا كلملا ذا

 م (لمشالا فكى ةارماكسءثلاو)« ب رعلازاءر ضءن لاق
 .هلوق لضافلا يضارقلاطخأ هنمو

 ءايشعر دب ق وا .ءيقص امس * بتكحدق كئارالا نيب نم سيوثلاو

 هلوق ىرفجلتلا ب اهشلاو
 شهدلا ثا ادنعنمالا نم لجأ.« .ارتتبممىلإللا ق.فراز يذلا يدفأ

 تحالو
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 لداسم طرةىرغلا قالا ىدأ اهئاكايرثلاهمراسا تحالو 14 ,

 ةرومالانيةلودملا* ارعش نءوهودرب نءراشد لاقان رثااهس دن : ىف ل. قأم نس> ١

 نيش نيكدش هدشن :ىسرقلا ئرخأ ل وق تةمسفن هةتازامةسأا

 ىلالاف ثحناو بانعلااهركوىدل اسانوانطر ريطلابولق ناك . ٠

 تاقوتح نيئيشنيئيش هيدشنا ف يمقأ
 هنك ازكى واج لانفانسأو ه اننسيؤر مقرف هلاراثمناك . ١

 همشتلا اذه كلءأنخ نأ ن نمراشبللةهنا كح هسامتلا داحأ نماذهرأ ثا هم
 ىرش هوس حن ارذو تارا .مارىلاغتشالامدعنالاقف ىعأ دلو هناف طا: دمار 1

 هفلدغاو /

 الثوم علل ن نطظلابدعت مف م ىملانمهاكنلاواندئجتيمع 0
 الصح نمانلاعسماماْذا باقل « ادفار لال نيعلاءامض اع

 الهسأ ارعشلانزحأ ماذا لوقي 5 هندب تعال ضورااروذكر عشو '

 ابطاذم هلوق ىفةحرد هذ لزنو هينشتلا اذ هراشد لمعتسادق

 ١ رطل ا|ضب#:اعقنوافو مس 5 اهمودهن انقوف ءاعمتقلح ف51١ا

 - ىريغلاروصنملاةهدثتلا اذه ىفراشب رثأ ىلعاو ثمءارعشلا نا
 عرشلا ةيوزذملاو كنيبجالا # رقالو سد# ال عقنلا نم لهل ٍ

 ديلولا نبال سهل 2

 لسالاو نايضقلا همحتأ لم لاك د ه:ءاضفلا ضرالا قرسثثركسعىف 9 1 ٠

 موخلاوىالا كرتوزتسللا نبالاقو ١
 رازنو مثاهىءاروتراسو .«. ارفاو-دالملاترقوأتيشاذا 203١
 رام حامرلا فارطأو ناخد « هناك يت>عس ةذلا ءامالل ,

 اكاوك حا امرثاتعلط اوليل د يداه رابتلا يمك عاكف 0

 كلذرثأ ىلع ىلا 1 أمك ناش د نودودعملا ءارعشلا لود هالو ١

 تاب ا: وهولوأتت امغيك ههشتلا كلذ اولواذت نءادغص تر 00 دقو ف نرغلا ءأ :

 برعي ىذلانيصرا ردلا نم يو بتكلا فا ودع دوو مود نمروك ل ”لاراش



0 
 مولا اهتأهو نيسعلا أر ىفاهريداةموءازسالا لكسشو حولا لكش نهم "ا
 اف ىأر نا هلوق» رذذاكلذلو 4 دْشدلا لم .ةرظنلا نعمأد قف اهعضو مق اهرارقو

 قضبالا بذعلا نم عوناهديدشثوأ مالل |ف هدو ميلا مذ هء١الملاو اودي

 371 ءدْسدلا ف لد هل سدلام ىلع 4 دب لاعشا عم كلذ ضع هتاف سةلاؤ رماو لوظ

 ةكرحلا هي رثطلا نبا ثدب قو ل_صفم حاشو نمةعطقك انرثلا همشتلا طفل صاخف

 ش رثطلا نبا تدب ىور بورمب لا نبا 98 :هيباشنلا ذه لزنأو -# شال :دسفمهي هيما

 هز افلا نا وهوا ف ادّديتف هكلسن مىهو نا
 قاهعءامنباسأرلاةةىلع « اه اكام رثلاوافاستءات درو

 زتعملا نيا لوقا رخال نيدل وما هسساشت نمو

 هيعلاب لالفام_ةسرش م«. دقو مامصلاةلودتضقنادق

 دو ةنع لكسحال اه مفي 5 هرش رغافك ارثلا ول

 9 كرت
 دوق: ءلاكَسو غلا ىفانرثلاو * ىثاوحمامحأ جدلاو ىفراز

 دوس لءالغ ىلع ىل* تاب 0 سورءقوطءاعءل|لالهو

 كودو
 قارحاو مما كاسل ءارغصا « جدلا قلفر حامصالاو ىناتأ

 قاسلاهيادنلا مح سدر ى+ +« و 1 ثلا امنلوانف

 رعشن اب نيم كتل اةمعيلاءإ ارعش نماغببلاعب رغلا نأ لوق وقو

 . ضيقتم شعلاو فرصتمهر هذلاو « هد .:اف رابعالاف سشدعلا نم 1 ل

 | ضوى يذلا سممنمةمادملا فو #* فلحت جدار دب نم ساكس )| لماحىف

 ١ صيت سيل اياطعلل ةبطوسم #« مكى ذ ىكدك ار رعلا مخل ة ناك

 ظ ىربوذصل |لوقو
 مدقاعتلا طسوأ ىو طرق « اهبراغمفوس'اكقرشلاف

 ليللا لوط ةياك-ثىمهضعبلو
 اضرعثدق أل الا لاظرطتتل « ىجدلاريشت ةحار ايرثااناك
 اضقن اهلج "رباب شا س امد 0# در**ز ى ةرش نم لا تدع

 ةل.هز ناب هشالا لوو

 | ميموس الو
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 المج ءازءداؤفلا زعف هم ءامسلاىف اهنكسمسمثلاىه
 الوزنلا كيلا عمبط:.ن ناو 3 دوعصلا اهلا علم هطةس نلف .

 هجو ناك اذإو ضفو عفزو ىفذو .تد'أ ثدح هءف فرصتلا تيطلا اأن
 ةراغتسالا تناكح هروهظدازولىت- هين ياللا 12 توا *

 تءازتادق لوق.ءنأ ةهمش هنهتءازئاو الع لص+ نا نسحالاف هِبدْسَتْلا نا
 ىلا ارذطلا لاق رونلاك العو ةلظااك ةبشلوق.ن أن ودارون“ وة ى 1

 اتامنديزب اقلح هتعسوأ « اطكرعشلاملانانلذبا
 اهلهؤنال ىتلاةيبرغلاهيناَشتلاَن مهرئاك-:بجوت لك لازاناىفرعشلاب لاما 2

 رغالاتوافتتلا تي «مدياغ ىلا كب ىسرتخء اسمو ةئطفلاد هوة
 ىورُت رغصمايرثلا كلذ جذوغا امل هوم_-مخممريثكملادذعلا هيدشت لوانقي دس .

 مخ مساهيسلع ب بأغ ىذلا تكوكللا مساوهو ىلا اةري كج ىو رثهأر مارم» ١

 بكارك حو وهو ءاسك ارا ىثت» :اءامع مهنلا عاطاذا _ ىف ىبرعلالوق نه هفرع '

 لك ١ناكور مولا هدد سانلارعتخ ىف ع.باسلاو ةرهانلظ#ةناهمءةيراقتهراغ
 ءارعشلارثك ,أاكو وكرم ثءدجا| رثلادعب مسو ه.اعهللا ىلصاندن هلاوحا عسب ج ىف سأ
 لالا رد-صلاف بدالاءا عدس |ىدعنب م للا لاق هريس مهريقو برعلا

 تييلئاقلابقف يرثلا دشن ثدي نسحأ قودتن|لاسقف نا. نر تامل '

 ةنمأ ا هارعش نمريماكريد زل نب هلل أذ

 نءطلل ىف ءاضين هي اردد »+ انغاك ارتلاروغلا ىف حالدقو

 سدقلا ئرها تدب لف اهنم نسح أدي رأ اصلا 1

 لصطفملاجا اولاءانثا ضّرعت * تضرعث ءام“لىئايرثلااماذا

 2 6 ادهن غن سحأدب رألا 1

 امرستو هكلس نهى ع *اكءاعسلا اب رثلااماذا
 سدق نأ تد مام لاقف ا هرضاملا اقف اذه نمنسحأدي رأى
 تاسالان

 ارونني_جةيحال_مدوقنعك « ىأر ناابرثلا ملا يف حا البدو
 ةيرثطلان يدي زبن ايومأو سقلاورماو سيقوا نائلهاح برعلاءا ارعش نمءالؤ

 لاو أ عييج نود: هنوكل نسحأ تلسالا نبا هددشت ناك أسغاو رسب زلاني 6
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 الالثم جرزلاب رمضدعخاو يهم ىلع لاسع الا ةمماتنم ةفاتؤ“ ازسأ اذ اددحاو أش
 اىلا | اود اولا ىلاد اولا فضة لزم ل مثل اوبادأ دب ىذلا قمنا نيدلااهرغم
 د ةياغىلا ةد>او قد رامىف ةمعاسس هذ لالا ةدقحت نولقلا ةفلتومةمأ ثماق يس

 : ةيلاووباع :وخالا عما امم .عرزلا اف ل .ةلادمق تأ ًافءاوسلا ىلع لكلا اهنلا

 1 1 نجلاع نوب ايلا اوم «ألاقب نأ طون 0

 سأرلاةلزنم ناعءالال هال نمؤملاةلوقو ام 0 .نلا سلا

 ه م هاوس نم ىلعدي مهو مهاندا موتمذب ىس ومهام دأفاكستت نواسلاهلوقو

 ,اشدلا نم سل اةلزنع ىهىثلا ةء 4. 1 ةلا نا اًمنلارئاس ىنركسفلاقالظا,كدلعو

 العلا ه .اعلاقو ةنفاش هلع تقال ىلا اف .طالاا نعةرداصتنا كذا

 ' || ةلزندم ىنمرعو رك وبالاقو ةضفلاو تهنذلا ند امكن داعم نمأثل ام ذأ )او

 ثلاكألا عريغ ىف م 1 قيدتها جيدتقاموعأ مرا لمراسل املا
 كلاشيفا لنك راو ىدلا سويتش رم لاو دوس الار ولا قءاضننلا
 9 ريثكلا تشعلاو اا تدنأف ءانمااتابق ة كي. .ةناهخم ناكك- ةاضرأناصأ

 : تاو اوعرزو اوةسوا ومش سازثلاهي هللا عفن :ةءامأ تاك هأ ىذاحا اهتم

 اند هقف نمل م ءكاذ_و 'اللك تننتالوءام كال ن اعمق ىهاغا ىرخأ ةفئاط

 :ذلا هبا ده ل. ةيلوانسأر كالذي عف ةرنمل نم لهو ل-عو لعق هرهلل ىف ةعل رمت

 . ةغاب تانالا ب]أنتط مات :ةبانغ ىف هستمأ ف ىنلاكهموق قلاع لاقو هيفادرأ

 لالا ةرمضحلا ع نءرداكلا سدقلا مااك-لا ل امعتسالاب هفرتث ىذلا هنق ه1! ناش اقم

 ظ وافت ىلع هلامحتهااثدحو اميدقاو هئءارعشلاناةلاتسرلاةريضتت ن ةرداقلاو

 هناىج ةدةحاللافاضعب اهضءنر ظانب نئا رق هل تود مقاوم هادو ىف مجرما عا

 ودك تايرغتمسملا نم ةفيطالاةْئبر ةلا هل مدقق تالا لأ نم هن هدشنلا ناك اعر

 ظ بيطلا أ
 ا ءاسع هنق سل هعوالإ د# هراهث سء# هخولا اهدى

 ظ ىناقيذلا شان !!لاق سهثلاب هسشتلااهعدقءارعشلا ةنلأ لغرثك
 ظ تكوكن مهدد تءاط اذا د تاك تا



 لكلاب ئ
لاسقي نأ, نوكسج,ال رو: اؤاوال انة حجج 8

 هش نوعثار ناسس>- نادإو 

 هفدصف ؤاؤالاىأ نونك.لاؤاوالالاثماك نيعرو-ولاقو لاجل ىفاضعتو

قم روحا تناكالو هتنئام ءافص رّدكو هتراضن ريغب اع اظوفم
 تارود

ونكملاواؤللاناكم ومدح فئاظو ىف ندّدرتم نادلولا ناكو ايف
 زوال هم ن

 هبسسحي ةع.قي بارسكمهلاعأ او رفك نيذلاوىلاقو روثنلاءاول !نادلولا لثمن

 تدتشادامركمهلاعأ مب رءاورفكنذلا لثملاقو ًايشددحتل هءاحاذا ىتحأ امن" ام

 لامأ ازوثنم أ ايه ءانلعف لعنم اواعامىلاانمدقولاتو فصأع مولى حي

 ةدامعو عفننال اهءرمضدالام ىلاتادابعلا عاونأب برعلا ىف مانصالا ةدامع ندر ١

 ةلطايلاعأ كلذىف دئادشلا ممتاناعمو بكحاوكلاورقنلاو ءاملاوراستلاوو

 ةعاطقلاوءأو سفنا ميلسثودامقناوربل اعارمال ار هال ىئاهنأ ريغاريدت بقع

مرلا برضو بارسسلاب رح !هئطايو عم_طا ا اهره ال ثدح نم لما اف برعضف,
 دا

وس لالثم ةدي دشلا حي رلادب ربطت ثيحراسنلا قازحا همقسسامو
 اهب عافتنالا نم م

 مهيأع فومخالو هر رد :عووحأ هلذ ن سمو هو هلل هوجو لسأ ن م ىلا روذتلاءامهل اكاد
 ىوتساف ظلغتسافهرز" افمأطشجيرنأ عرزك ليال مهل ثمولاقو نونزحمه

 عاونأ نم عون لك عدوأدق روودلائرابلا قلاخلانامل-ءا عارزلا بدع هقوسي
 لعافلاىلالعفلا ةءس:هنكسمىف هذههرو د صرهظ:ام عج بش هملا اريسهتاقوأ

 هماقلاىوت_سمعون ناسسنالاع والثمعونلامسا عضو هنكسمورسلاكلذ هازا

او ىضالاىف : .ركحفلاّماد هيد لماع هملجر ىلع شام رافظالا ضي
 يضاخن

ل ذإ ةيو فم ىهف ةءناسنالا صئاصخلا نم كلذ رغىلاة.: الامه
 ىم«ارعسلا ك

 احور ى م حيزلا هةهباشمو هفطأرا.ةءارفءاسعساودةفاتؤم تاراتعانهلو :

 هتضافاراءّعابو اءمانو ايذاغ ىعمت هنكسم ماجي دادزم ىتل اءازحالا ةفاضتسار ءدعأ

 ةمقب اذكهو القَع ىعم ىناعملاوروصلا اقع رامتعابو ةروصمةوؤئ.ه“ ةرو :

ضعأ بهذي ىذأارسلا ءازابعوضومعرزلا مسافاهتارامتعاو ءاسع#“
 تاينلا ءا

 ةداااوه أظثلاو هلىثلا هياغلا ىلا ةف.سملادود ا ىل عةفاتخلا تاهملاىلا ؛ 1

 اطئارش ءافيتسا عم ضرالا محر ةرحلا تنكسا ىتخامهرمغو ةاوئلاو ةمحلا هل 0

 اهاعزوم ةيسانتللا هاؤالا فاضتساو هعمام دي دل اغاسم رسلا كلذ دحو تاب

ن ص نوكم تح اهةبلاطلااهزايح ظ :
نوف هب ةصاسخ ا هنروص ىلع اق ما
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 اعتسالاو هترامعأ مءربعف ضرغلاعقوم ةءقاعلا تعقوف م- هأناهنازسأوم هه هنوادع

 راك زراماو مالكا ةروك ذم نوكذال ةروتسملا ىأ ةمنك- 1 ةياكسلاب
 ْ ,كشراتوةراعتسالا هن رقوهوا, اعلدف ه4. :امتللا ضصاوخ ضع هاراعتمسملا

 اعتسا حالطصالا ىف ىع كلذ عمواراعتسمنوكبآلةرانواضرأ اراعتسم ةئيرقلا طفل
 واقلا مدع ندلاناف لء اي هيشمد ععلاف هللادهعن وضقني ىلاعت لاق ةيلمبخم

 ءقباماهئاذنع قرفت نم ةمزملا لمحا عنعاكهتلاح ىلع قنام ءاوهالا قارتفا نم

 'ىذلا ضة:ااركحذو ركل يم راعةسملا لحاف ضءد ىلع هقاط ضهدءاوتلاَو هتئاَمم

 هزوصلاطداو ندلا قد رفتاراع:ت_ىهوهو هتروصةلازاو لسحلاتافاط قد رسف#

 0 يا لودي هدد ءرمصت ةراهتساهمف ةمئكلملا ءرقف
 > اهمامز لامثلا دب تدهصأ دق « ةروؤ تءزول# حيرهادعو

 اهةراث ريديو ةراثا لقي وهفاهمامزي كسماةقانو ناس ايدربلاو اعلا هءدشت
 عشرتلاوادب لاهللوامامز ةرقال لامخم ىف عقون هنا هتباغئثا نيراعتسمرعغ مامزلاو
 لالضلا اورتشا نيذلا كد وأ ىلاسعت ىاقدي همشملا مثالي امك ذبةاوقمةصشرل اوي وقتل
 0 هح لثقلاو ءارتث الاةراعّدساىو وقف ةراحفلا 4 رثيد لم را تحب :رافىدملاب

 ظ اعتاسالاو هلاز أ كح ,ةازحأو هلم هاج :ٌهو هيروص ىلع نوكم دال لام

 لاقنذ كلذك ةيليشقلا
 دورولاىلا لد سال كلو « ديدش أمظىفوءامىرأ

 ظ را اذه هنودوةيلاعلاتاناردحا هذه ءا روث دم لانا معألوةينأ ناكم

 اة راو هتلزاةمملا لوسولا ىننككالا علولا دو قولا ةزارح نم فام ىلعانأ ف ديدشلا
 ْ أر ىلع فاو أمظلاديد_ثنأ أمظ هلموم هذه بلا ةلاح هسشدقف هعم ةندامماب

 ٍ هدشدلا قنأك انوةروصلا كالت لاثم ةروصلاهذهف جرد هل سدلوءام هت لاعر اد

 ءاللاكلاىف رثك ةلصالات ازامعلا هغلمت :الامسوفنلا رثأتلاو لا-اريوصن نم
 رثك او ب رغأ هددثنلا ناك ساكو هنءولكت ىلاعلا مالك نمةصقداكت الة غلاىةرثك

 ْ صاير ةلزنع نو" ةلثمأ هل كملعدرو:#سو ع يمل ديو لس[ لتوقتلا تناك قاعي

 تادلو م-وملع فوطو كل 7 ارملاحاترتو 2 ارطاخأسومؤ هزنث ة ةريذف

 ١ امتاف م4:وك نم نادإولالاحربو ص: نافاروم دم اواو مهتسح مهتنأراذا نوداذع

 او ه-حالمالا نيعلا ل وانةنال يضعن نع مودعب ريقي النيه اش دم هحالملاو
 | ىفلا
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 روك ملا ناكناوةدعبتلا ىدهفاةةشمواافرجوأ السعف دهاح سدج مساريسغنا
 هر هنا نسائي اع ةنو رقم ةراعتسالات:اكناو ةءنكملا هذ هلراعت

 ةسقاطملاو ةدرملاى ف هءثملات سابا ةنورقم تناكح ناو ةصشرلا
 هازوتسالا لمس ىلع ناكنافرخ الل نيد ضل ادد اقفل راع سلا ناكن او امنه

 ناكناو ة.علمعلا ىف : نم_كلاو فطاثأا لد ىلع ناك ناو . ظ

 قرط نيس توافتلاو ةءامثعلا:راعتسالا ىهذر ومأ ةدع نه نيت نانم نبه نيب هن
 مماسجاو ةراعتسالازب -غىف هنشلاهحاو ى ءلاوهو أوشن هكرتشا |ىنعملاف

 هسشكلا قةراغلاو فرءأو أى وق أه ةيداجلا اق هنو كرا ..ةءابا,ق نعسف

 هيف نيؤرطلا ىواست اعدا نص ثدحص همشملا ف ىنعملاةوةوأ نمر عأ نما هاواهللا

 ةقباسسلان وكف ةظحالملا ف اهقيستةراه:سالاه مت عقت ىف ىلا ىه ةيعبشلاة هر سال

 تفرعدقو تاق: لاى ترجاذ اةراعتسالا ناكلذ نام و ةمعبت ةقحالل | نوكو هبل
 الاغا ثمل اهتنعضت يبل اةلةسملا ىناعملاهسسشتو هاا ضرغلاف همشتلااهلصأ
  1هله: روهقمؤمانا هموزاة دش ترشد قف نالف همرغ ىفتك نالف بكر تاقاذاالا

  4لصالا اذه نوك.ف موزال وكرلا تر عتساف همفتك توك كمان اهمور) تلق كن*

 ةراعتسالا ن وك .:انكو هلاعدت ةراءتسم نوكت عورفل | عمم هل عضو امريغ ىفال مس

 ىغالاز هزلا ىلعةلادلا ةمهار ام هس .هارامتعا,نوكت ةدام رايت ءابٌتاَعَم مشل

 ثءءف هللارمأى نأ ىلاعتلاق هين اقدالاو ام_-مف لصدام قت عما قا“ الأ ع
 نمِزلاَف عقب رمأ هلّذءملا هرقم ىلا لك لاص: اومهتديءاضقلا ل_صقو ناسعلل سا:
 لاقو هللارع أىأ لو يي يسب 0

 لا ماو هنعاوهنام تانةحا ىو ىوةتلاءزعسلتملا ىأ نيقدلل ىد_ه همف ىلاس

 لصفسا! لعفلاب سلتلا ىلع لديام ريعمسأف ىهنلاو رمالا عاتسا دنع هياورعأ

 هيب رعضم ىر. نالف تاقاذاك ةفصلاعوضومىنةراعتسالا تناك سيرو هن هم قتْل 1

 نوكيهسشنلاف فورا قةراءتسالاترخاذاو اذه نمهعزف كلذنم محزف ,و مف هل

 نوكممف هتلع ىلع لولعملا ترث ل ؛مهءلعئثلا ةمةاع بترثلو ثالثه ةءلكتلا ىف

 4 رحلات ايترتلا ىلع 20 فورم نسران لب بانا مفرج ف

 انزحو اودع م1 نوكسحي نوعءرفل ا هطقت:لافىلاءت لاق ةيقاعلاتامترم

 ه-اماقتلا ىلع تت :رثنكساو ءانبالاب ان عفتني ايك هي عافتنالا ىدوم مالا تسرع
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 : ١ مسا لامعتسأ نمو نون دف هءف موقلا س اع ىدانلاو هيدان حدو هلوق لدم

 ) « .ةريضب كءرألناامدتلكا رعاشلال وق لدم !ىهثم
 ظ امو راسلا نع نب زساعلا ىفالان كلو ةهيدلا طعامه دنعراسعلا نم ناكو هيدا

 نال ثم مو الا «فالعو كلذ ىواس عاما رائد فلان الو ك1 ىف كل وقلم

 ١ تاخد كالوق ىف ءوضلاىف سهلا لامعتاكرساهنم ذوب نضاخىن«مثالانه

 ءو قةشااىعمقر دصملالامءّساو سدثلاىفءو ظلال اهتم اَو وكلا هذه ن»

 افاعر ل -رملازاغاو اذه ةيثزماو ةيلكلا ف لخديوهو قاعتلا هدف ةقالعأا لبق

 :ة-هدمىلا جاتسووذ هفةديافلاتءفخاعرو مالك !!ةجردف هظحالملا ىلع

 ىلاو قلنا تتر انوه ةراغت سا ىلا زال تءوفىئلا ةهباشملاةقالعاماو

 |[ ةماشنلملا ءامشالا تن اك ث.حزاملا ارهظت اهنافاهرمذ هتف العاموهو لدرع

 عنو ةزاعتسالا رشا فيلأتلابعد ديلا لع صحت نمىرت كلذإو ضعي نعاهضءب

 ةعاونأ نم

 5 (ةراعتسال اقفل اوقلا) 8

 افالابدو قم ىنعم مف هيف مهند تو اف ىلءرثك اوأ ىتعمىف نارما لرتشا ىتمهنالعأ

 ادأب ةفصفرخأب رما قاسحلا هنايووفرعو هسشتلاةرامع نام || لها: ءةرابعلاب ى مو

 لاهو يهذك شما ةفدلاو هن همشلاو هشالامه هم قمللاو قدلملا نارحالافضرغل

 هءسقو ارقهلاذو رقهناكورمقلاك ديزهجو لثمكلذ/ةدرفملا اظافلالا ىهادالاو
 ديزو ربل كدي ز لوق:ةفاتةعروص ىلءدروت هددشتلا ةرامعن ات لثموهو هنا لوقو

 :رانعلا ناف لوالا اهلل ةياغاغلابىأ اغلب هنن ل شلح ىعند وةادالاف ذعر
 ودلا تأ ازلوةتو داكتالاب ةةطانة يناثلا ةرادعلاو نيفرطلا نمد ىف رقلانةيدانم ىلوالا

 ثنحو نفرطلاددحأو ةادالا فذحي اظفالا ىّرذ فرطلا رحايش لئاهثلا عد دادي و ظ
 عم ةيلل لاب الان ةرغشملا ام .هلاتكرت ثيح خا اءأهمسشت ةراعتسالاف ةراعتسال : معاذ ىب

 مسقنتو وك رغاالا انعم شدلفدادمتالا ىوعدوأ ق 7

 :ةدردعو ة شرم ىلا ة.عبتو ةملص |ىلاو ةينك هو ةرصم ىلا تازايتعا بنسخ ةراعتمالا

 سن مساراعتسا ا ناكناف 4 :!.ثةريغو ةملسثة ىلاو ةيمكبتو ةبضلق ىلاو ةقلطمو

 رهتذملاردامودوملاب رهّمدملا اظ فاصوأب اهباععأ ةربتشا ا مالعالاكال وأتولو | ذماح
 : ةدانضالا ةخرتضلا ئه ةراعتسالاف روك ذااوهناكو ىلابروتثاالقانو للا

 ناو



0) 
 ام.نوكس وميءافتدالاو مهملعهتملا نانا هندمافو ه.دسق بدسألا ظفل لج

 امهتظحال_م نءةلفغلا وكت ث 2 : روهظا|نم ْن ه رظتنماهءار 7 0-7 /

 هيطسّسا ْنَع ههه 07 و هل ةيدوبعلانهصانص دارين نَءح د راو امرماعركشلا

 ماغنالاكالا مهنا ل افاكمن املا نءالاحأوسا|هباعحا ل حتر هأ هر هناقولذخ نش
 قاتلا عع رك" فة نط وقنا لقد عضوم ىلع ءذَلا عم همفو لْضأ مسه

 ثعسامك اهئامدسةم ع هج ركذب هيزذلا طفل نالةرامعرصأب ة 4 :اسنالاو ة ةمئأر 7

 دعن ىدو»> للادرقلا فلا مدل "سو عاونالاه- هوا ثنا ف ىلا هلباك-

 ىتلاةباسغلاو هدارأىذلا دل اىلا .عورفلا ةمبرتفلوصالالاسداو ةييلللا

 هل>ال قاخاوف هركف لمعت سان ارهظ امانه لك كمفت ال ةقيقح |ةرانعواسهزا

 هلماعلا هعساب هنعربعق لسو هيلع هللا لص دمت دارملاو سانلا نود مأ ىلا متل 5و

 نأىلاةزانشالاو هلئاه دعا ةنسبلا لوان# 7 نم هنع كلا مات دئاوذ نمو :

 ا هويت جيو بلا لما ناومطلا بحال مطب تنحل ناكنء«قاعث مقدس .

 مهعفانماوفر «ن ل تءح ىانعلا ط رقو | ةوأم .خلانمزمسرو مهريسونيدسابخ اذا ١

 اذهدافأة وكلا ايس سال نلللا ل١ مهل لاق نيذلا ىلاه: لاقو اوكرتواوذرعوأ
 مهتنسلاو اوردقىثهم-هب عاقبالا ىف ةدح اوادي مسا دعانوكممنينمؤملا نأ اسم
 هعزعلاقدصو نان اتاي نيقيلا نمهياغ ىلع مب ف احرالاو مه دي دهني هق 2 !

 ءايعسأو كلذدغي ملدوء.منب «ميعن م1 لاق نيذلاَل.ةولف اوناكأم م-هئادعامنولابي ٍْ
 بازحا ىف لوقت ناكو امأع صاخمام الل لامس م متو شب رقو _ميقك لئابقلا
 مهناذ م 1 ماع دو ا جياطوا خم زىلعاذه قرفءاسأر ىوأ

 ميلااننويع مناامتاهتانايديدو هسيساو شدجلاريمأ لوقو عب اص لمانالل ةيع“ 1

 اذانوكيانا كلدوانوءع مويعدف ملايعو كءاهأب ةنوكسم هاطوا هلهو ان : '

 ىلء+اوىلا»:لاقو ءزملاكلذالا سدلئثلانأ كو ءوثلا نمدودةملاوهءزحأ ظ

 لامعتسا نمو هنل آمي جلا ءانلاو ن سحلاركى ال ةرمهت نيرو" الا ىف قدض ناسم
 1 و ,همو نمؤمق.ةردارملاو ة ةيقر رب , رف ىلا هل أوو 5 ديقملا ف ىف أ

 اون اوىلاسعت هلوق لمهناك امراءتعاو لمح | ةفشةلف او دب زر فص كلود لم قاطأ
 اذ وح ب: | اذ_هلاحر امءإ كلو لشمةئثلا هل لود امراتع اومهلاومأف

 لاند هان دقيقا هلوق لم للا ىفلاسحلام ءالامعتساو اذ
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 ْ فغىل_ءاداقعا طفلي زوق ن امد ال هنأ .اوكحو مس :لاءاصةّمسسأن اهووريصحو

 أنيدطاختملا لعرالفالاو ب رع | ةغالابم ايكشتلا ضرغلا ناك ث مح تاقالعلا كلت
 المال هنأ ادب ة سب رعلاةعالاربنقفاو هاك هد نو :ممارمالا ةياغو اواشام اوربت«:
 ْ انئوث لكىع عم نأ و 4. :ل1مءانئذلا رجس :ميونم مهسال ثم ةقالدعلا عون عاسعمالا

 ةافلالا ه.لاراسمبال لصالا فال هنوك-از املا نا مث م مءاغو هم ن 5:1 ناو هتلآ
 -ءطعب ,اكةزيستسملا تاقالعلا كالت عسب عد 0 هد ص تف ةيمالك

 زالتلاةهد فالتتعتا ع نكس نينءلا نيب مزالتلاوأ ةثز ماو ةءاكلا ارهةلالدلا ميسقت

 ات هللا مهجر ن غلا ةعأ نم م عنبتتلا» ءاصةةسايئنهو اهئاعم اوتاقالعااددعت تح وأ

 ةلزاملا ناكنا ةم+ تسل | اههو 4. .بسمو بو لا نيب مزالتلا امهذخأمناتثثا نورمث#

 ايان مانو ماعلا ندب نة *|لوخ أهو بدنملا طفل ناك ناةم دسملاو بدلا

 اقالعلا ةيقب ىف نانملا:!ذكهو صاخا اظفا ناك نا صوصخملاو ماعلا ظل ناكنا
 ؤاسلاو ةءلغاو ةملاس اود. هقدلاو قالطالاوةث 1 رك اوه اكلاو يآ الاىهوىبلا

 ءهزاللاو ةيموزلملاو ءيثلا هلا لؤدامو ناكام رايتعاو ةيلدملاو ةيلدنلاو

 ظ ءارعشلا ضءب لاق زاادئاوف ضعب نأ ب عم هةلثمالا ةماشملاو ة.ةلعتلاو

 اناضع اوناكناو ها ةمعرا # موو ضران* اهسأ!لزناؤا

 ذلاتاننلاوه ىعرملاو رطالاانيعر لاق هناكشفر طا اوهو ءاومللدوءن وأن .ءر نمريعذلا

 نوعس ه.ف رش هنمو بارش هنميكحل ءام ءاسجسلا نملزنأ ىلا عت لاق زطملا ةندس
 بوما ظفل لمهةساف ة- عاعنم ىثو ىعرال عا ملا لاسرا ىفةماسالاو

 نءاوغلنم_مانهموق فصو ىلاهبرعاش !!لصونزاخما انة كلان ءقسلا 0

 ا -طنأ كالذو عدت مده سانلاو سانلاةداسمهف اهتباه ةامالأا ٠ نو اهتءاغووقل

 اه بقت هم .دعالو ءالز قد اأن ضراعال ضرالا عفا دع عافت : الا ىلا نوقدأت 7

 سا لاو قرش ةاونأ زدت سلوا َّق تام“ !!فنأةدعار راطمالا ران 1 ىل_ءانءاوش

 كلذ لك اذ.فمنكمل اهاهأ تضغناو ض التت انمعرلاقولف ا

 لوة:ث ٌثتيح .ركآ لاق ىف ىنعملا توها ةأدقو

 تراسو فهد قا: لدن ندمتو 0 مهاخد» .ةاوراق موق لكىرأ

 ] ب مدهدالوأسانلاةيدذ نوكشملاكلفلا ىف مهتزذاناج انأ مخةيآو ىلا: لاقو
 مهتم دلوتلاو م-هؤاماهنمر ةامحنا ظفح هبامو ةمطالاوه لذوغلا قسرا ةسأاىق

 ١ ليعمل



 *(م)» ا

 افورح هرّودن ثوصلا اذ_هانيهونا ةنظايوةرهاظ انءلعاغيسأ ىلاهتلاعننمنا | |

 اهباهرضعفلالمأ سحلااةوانتانأةعتاسموانتيىتلاءامشالا كلتلاوخرعن الك !رنمخوصل ١
 ىع# اه ماكس !|نيرعتو ىناعم ىب متل شنم> ءامشالا كلف كلذلانف>-ايىتهتاكردملادنع ١٠

 روغأه بلا بيشو هي قلعت ءايشالالماوذلا ن مم ةلالد ياه ااهزاشحاو احلا 0

 ةماكلاو هتاهباشمو هتانن_بموهنايساكهنعةجراخاماو هوازحا ىهوهمفةلثادامل ١٠
 هاناةملكلاراضحاف اهبملاعلا نعل صفتم ةءلجهب اعتب امعسم رض هلةنيعملا |

 ءازحالا ادع اماهراضحاو نعذتلا ةلالد ىمد .ءازااهراضحاو ةقداطملا هلالد متنا
 0 مازتلالا ةلالد ىعس تاقلعتملا نه

 هنع 1 اا 000 بدير وساد

 ردات ىذلاوه عض مولادنع ةاظ>الملا مىلوالاةيترلا هلىذلائذلا ناالا هملع ئ
 امناهريغو كلا هيلو هنعث يدم ناو كوارع هنأ تاما 0 ٠

 رابتعاب ظافلالاف هدارع هنأ ىلع دب رأي ظفللا تدعصأ اذاكدارعمنابطاخنا كم
 ىناعملاو ةيعبتلا عاضوالارا.ةعابو قث اة ىممست ةءاوألا ىفاعملاو ةلصالا عاضوالا

 دزءةظ[الملااهب تفقو ناةق.ةاو زاععاماو ةةيقحاما ظفللاف تازاحمىه“ دي وزاثلا |
 ليلو ب صنب ىفاءاضعنةدافالةل.سو هلت لوةدافالاددوصقملاهنوكلىلوالااهامعم ٠

 تةسائ ةياكلاو زاجلاو ةياك ةق.ةح تدعمالاو ةحرصةقءقح ثدع# كلذ ىلع

 نقلا هية ادضللا

 + (زاخما ىلعمزلكلا) « ١

 لوق' هّناعل ىوتناو هطسو ىأ هزوج ساق اذا قد : رطاازاح نم ناكم سازاسلا ظفل ظ

 نا ادع رو هلم ئوتلا » كنارانتءارازاجم هيع» اذك-! زا قدر طلا اذه

 ىذلا هل بسانملا ىتءملا ىلا ىلصال اهانعم نم ةظحاللاج رض كل سم ازا ىعدملا ظفالاو

 دو ىذلا ظلم ا هنأ زاحلادت نأ كذ كءاذه نموهابنا بطال مهفتو هتدافادب رث ر 1

 ةزيرقلاو كدارم ريغمسهفينأ طا ةعنالاة نب رقلاو ةقالعلا هيك دارم ميهفنف
 نبب طا.:رالاو ةيسانملا ىه ةقالعلاورخآ ظةلوأ لاح ن هزالا ظفل بدن ىذلارهالا ى

 همتازاهع ىف ىرعلاارتظ-الىتلا تاقالعلا نعءاطعلا دقو دازملا ىنعملاو ىل.ضالا نعمل
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 1 « (مي>رلا نرلا هلأ مسا # موس
 " (ةغالبلانو:ف ىفثلاثلادصقملا) 0 0 +( ةغالملا نونف ىفثلاثلادصقملا ب 2

 لوقف امه عبدان عندملاو هيلعةلاحا ىناعملا اعف ن ”الزاسلا نفي

 :ءلصصاغا هملاةراش الا تقيسأك هب ,رعلا مولع نم|هرغو نون هلامذ_هنأ عا

 وأو مهثءهنووربو مهنمهنوهعم ىف رعلا ملكبلا عستت|وأ :.ه كت ىف مهمه ىل ذاب

 اشد#د أم تسدسم ادكهل ا ةءازصأ ارامعم اهذاذتاو نوم ا م جارذسال ه. 3

 انانت دبل نكلو )و ىاطلا, وأ نب بيح ماسقوبأو ديلولا نيه -«ناريهشلا نار ءاّقلا
 مامضتق 2م لامتسان سونج عب الو عد ديلا ااه 5 اهم نأ د *اناك اْعاو

 رقى كال ف ثكتساك اظافلالا ه 00 مولد .مسلاغرمص»لا كلذ ءارعش ضءنأ» ههعمتو

 | ارعشلال وف ناىت 2 ةيبرعلا هند 1 .هريسع ةئيهرعشل احن | ىل اعئهلللا* ءاشناعددملا

 لزيلو عبدنلا هنوع# ىذلا يذلا كلذي رعشلاهال اؤهدسفأدق نولوق.اوناك كاذذإ

 .ش ههونم لكم طوق تناك || ةمادقو عملا نب هللا دمعءاح ناىلا كلذ ىف ثدحت اديازت

 اذ_هو نايءلاهوه“و ءاشنالا تاك .اءلقأو دعب هم لوقلا ع. سل ”متاةطااعوضو م

 :رسع ىلع ةغالملا هلوقب هناّكم وضع أذا نوعا ل اوالا فل أت جذوغأ

 في رصتلاو سناخلاو ايلا مؤالتلاو ةراعتسالاو هيدثتلاو زاصالا م اقأ

 1 هيلع داهشتسالاو اهنم لك ناس ىف ذخأمث نام هلا نس>و ةغلامملاو نامل

 ىننأو 9 نيريسملا نيد ؛ ةيفسافلا مولءلا ىف لوقلا ةرئادتعسنا سلو هيفءاغلملاتوافت

 :ومنلاةقرقح فشك ىلا هن هشلاةحازاو ةيمالسالادو اعلا صيلخت ىف ملكستلا مب

 اعلا ارقلاراع | هذ 0 ل :سانلاىأر نآ ,ارقلازاعاةه> ناو
 اورثك اوسانلان م ةفئاطاوم لغتشا .سأو 4 شدلامولعلان هرادق ىلا نيدلا ناهرب

 اوزيم ثفأ|تاهج فالّدتا بو رهاقل اديعيشلامهوأو فيل" اَدلا نماهمق
 ١ 0 ا ظافلالا نع ثدن» ََنف نوم , الث ىثو بقلب الك اوص*و نونقلا

 نف هوع»و تامسانملا ىلعادا ةءااهسساني اهفوأ اهل تءعضوولا اهم أعم ىت ه] عمسم

 دوع»واونم ضارغالا فال خالاهروص فاد ثدح نم تاكرملاد نعش نقو نايملا

 أدينلو عسدم ديم اهوعسواتسح ه.سكتتف ملاكا ضرعت لاوحأ نع ثدع: نفو ىناعملانذ

 نا



 ةمب رعلامولعال ةيبدالا ةلمسولا نم ىناثلاهزجلا

 ىندرملا نيس عيشلاةرضح فيلات
 رادب بدالاموا-ع سردم

 ب ودا مولعلا

 ةيرمدملا
 و

 بسيد خت ج 045 وس

 «(زيماحملابردب ةيكللملا سرادملا ةعيطع تعبط)«
 ةسورغاةرهاقل |نم

 «(ةيردغ 1 ةنسل#









 ٠ يباضلاقاحسا ىاءاننا سباك

 ىفتقملا ةفيلخلا نع ةيزعت باتك ةروص 5
 نسي دلاثايغ ىلا ىفتقملا نعباوج ةروصا 75

 ٠ ىنوجلسلا
 .انللا نيدل ظطغاشلا نعباوج ةوط 30
 ٌةلودلازع نع ىباصلا ءاشنا نم باتك ةروض 11070
 ىذلا هنانب نبا لضافلا * اشنا نم باتك ةروص 21835

 ةئلاثلا ةقبطلا لأ هناب :لوقلا فلس 5
 دا 8 معلا ؟ اشنا نم باتك ةروص "254

 ٠ ىناهغصالا

 ٠ ةجح نباركب وبا نيدلا ىقت ءاشنا نمبتك 18500
 كب ىركف هللا ٍديعريمالا "اشنا نمسك 10

 ٠ بدالا ةليسو تسرهف تمت
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