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000 

 ا (1)

 ا ل 4 ًاضيألاقو »
 0001 ىلايللا ثّدح مار كبلا لاغأ سيئا ذمأر ةتلابلذأ)

 200( لابع للع نامآلا راج دل هوذ تاللثو ف1 ةبال)

 نكلدبرجتلا تح وءاتلاب شفن أن ارتقا هيفدهاشلاو وحنلادها وشنمتببل اذهو

 هريذا نينييلانيذهنا ليقو رت ةعرحو ضخشلا ىفقأ ل#وأت نارتمالا غوس

 4 لاتف ههجو ىأرف ضوح ىف ىف علطا ةئياعملا نا ليقو ف

 ( هلئاقانأ نم يردا الفون . الكت "الا ويلا يئاتفش ثبأ)

 6 كام حبقو هجو نم حبتف هئمدتلا تاهو ىلىرأ )

 4 هنأرما وجبم ًاضيأ لاقو )ف

 ( عاككل هتديعق تنب ىلا يدان راما كوطأ)

 ثن دوا حل 6 لامف ء يب هيف داتا و وحلا دهاوش نم تيبلا اذهو .

 ,. لياق كلذو ىدانم ريغ
 لإ 4 وعدم اننا لاو د

 : ال ترا ادسج تدحو يناا ريغ ل ديدج لكل )

 (ىذينو ىهتشي حار مط الو ركسل قاما يفةطبخدل)

 توعالم ركلا نافذانا ىلع ينولمحا لاق تملا رت ايليقعأم ابا نإ لابو

 هنيم عيت أم رخ 1 هشارف ىلع

 ('ةئرأا احهو هيل أه 00 نت لذ ”دحأ ال)

 ) عرف ىلع تام همؤا نم )

 نانالا يهو ةةرف رينصت ةئرذلاو

 « ناويدلا ىعتا وي



 كا 4

 2 ا و

2-4 

2 
1 

: 

 يل ثا

 112 4 دا بسم ب 76-0 : م 4
 (اذخر ظ 5

 هناريم _ تالختلا هغئش ل تودلا تيفلاو ةصاش 1 ال درا

 ظ لف يرشر يدوس أ

 ( لئابقلا كلت *رش ركبو ىبوقو 2 ىنرامع نوكي نا اركب تينت )
 ( لئاو نب ركب ريغ نءينتيلايف يجاحم توب يركب تلف اذا )

 هلع 3 رباطخلا ن رنات و يطبخ ني> ضيخغل نعل >رامل لاقو

 (انمي مريم نكلواضينن ىنأ . ميبضرأ تعدوذإ ١

 (ادكن الو ىدك امو لياجلاوبحت . نمو ليزا يطب نم هّنلا دعي )
 عنمام ىأ دكت الو وأ < لا 4 هريخ لق 3 لخ 0531

 (اذاص وأ م ومذملاانض ده وجا ذآ اديتظ' قوام نمو )
 ) ادن كاذ كءنعال مؤيلا كلي لأ ل يدبتل اجل هتيقال ( :

 (ادهش دا:تأف نإ هببغ ظفاحو ستكو ىدو هدفا ر 007

 تكتسءءصو تدفشا اذا هيما تده 0 لاش ةئسلا ْق ةلص اودتشا لله رخأ

 حرفلا جياثأ جاشأاو وهو لخ لجرلا 1 لاه باص 1 ؛

 « هريغل يورتو ةبمع نب ديلولا يف اضل لاقو ٍِ

 ( قافتلاب هاجو ةبمالع اهفدازوةالصلايف ص (

 ( قارتفاىلا عيمجا و ىداو ىلحملا ناس يفر لاَ وز

 (قالخنملانواومكلامو - . .ىنودعحص نأ لق 000

 « ةلاخو همعو هيأال ًاضنأ لاقو ©

 ( لاخو مع ن م كاقنواابأ امح كامل مث هللا كال )

 - لاما ىدلتنأ خيشلإ شو... ىقاخملا يدل تنأخيشلا منف)
 (لالضلاو ةهافسلابابسأو 2 ىبركايحالمؤالاتعمج )



 7 0 هاعت ا نا تمجأو )

 9 '0 رداببلا ءولع - .دئاسب تسل سأبالدأ "تاقق)
 . عاذأ اذ هأعني: تيملا ىعل لاَ هن 0 رك فاعلا جيم ع ىأ كح

 , داج وأ تام وأ نرغلا ىلع تناك اذا هسفنب قافو هيدن اذاو هن ريكا

 هنأ يا ركسلا دنع هرصل فعض نم ناسنالل يءارتب يش ربداوسلا

 * مجار# هسفن تاعج دئاعل ت يببلا هل لاق

 1 0 اا لي 0 ا

 ) ديما دى م يتلا ”نكل لام مج ةداعسلا ي راسل

 1( 7 قالا هللا دينغإلا  ءارخف قالا رييخ هلا عوشو).

 (ديب ىضمب ىذلا نكلاو بيرق لأ هيا ةعالابوز

 6-0 هنا معزي , ناكو ىماع نب نوع ىب ىلا بستم ًاغيأ لاقو )4
 .(رابدإو يلابقإو هلالا تيس هعمجم لاما ناف ”مامأ ي ريشس]

 1 0 - (رارسا ريغ روديف ركل نع ىبأ ماما مهم َرشاعم ىلإ)

 5 3 راسللاءا ردا اكل تكوماع .انءاضاناعاد وضوىلا ىثمن )

 0 لامف هملع ت تطافن هونأ نم همأ ةئيطحلا لايم

 (كنرأا 2 8-5 را نيا  دعاو كبل ءارسغلا ىل لومت)

 3 ” (اكلالن 0 رطل الآ تلح. هياضادنابا سناؤرما تاوز

 ٠١ لاقف مهيأ لخغ نم تاليخن هولععاف هيأ ن .م هباريم هنوخا لاس دقو لاقو

 0 7 فنيح نبل نادخأ رينانص 2 ةلذ ريغ ءصال ىنارت نبل )

 "00 لبقو دولملا ن *,ه سس رب , ةفدحلاو ةفححلا ضبعم ىو ةرانص م رينانصلا



 27 ظ 2

 ش1 ,. يضرك هلضو مدلا هنم ليبسي ىديو حرملا عتاب
 (امأ اهرشب نم مألاو مهفيضل بأ هتشاشب نم مونأ تابو) ٠
 (0غ اوبن دقو اموغا وفات انو فيض قحاوضق دقامار 51و

 مني ان مسا ملا مننلاو نيدلاو هعفدهيزلي ام مضلاب م د

 « ًاضلأ لاقو 2

 ( قئاوعلاب تقلع ىرصن حئافص مولع .ىدع ن*« قدص نايتفو)

 ناروح يهو ماشلابدإب ىرصلو ةحيفص عج ضارعلا فويبنلا تالا

 ( قفاوللا بوللا قوفاوكسمي لو اومهاعد ن م اولئسر ملاوع ام اذا ٠

 ( قطانماب موطاسوأ ىلع اودشو . اوُّباف قانعلا درملا ىلا اوراطو )
 رسشلا زيمعو هاو دعنا عج درملاو مهب ثاغتسا نموىل اوعرسأ يأ اوراط

 عمج ّق قطانماو ىئاجنلا ليخلا نم قاتملاو ليما نم درحن ىذلا قباسلاو

 كلطسو هن تدد_شاملك وهو ةقظنم

 (قداردلا نيلمرملا يوأمو خيرصلا ةناغو نيرعلا داسا كنلوأ
 قدردعمج قداردلاونوحاتلا نولمرملاو دسالا يوأمنبرغلاو دسأ عج داسا

 نايبصلا مهو

 (قباوسلا هوجو نمىصاونلا ناكم مبهابج قوف توما ضايح اواحأ)

 دحلا ضايح يورو

 6 اضبأ لاقو في
 (انلمازخضلانم وما تفداتضق ”'قوفمتلوصأو ىو 00

 (ىسعواتامدق تلق يتح قرطاو 2ىتجاح هجو يف تئج امل لغاشن )
 صرح اذالوعأو لجرلا لاعأ لاقت تضرح تاوءأو ةمشمب لمعلا حدا



 )١15ا(
 فعنه

 اقر يولا املا مضيو حتفلب ةهربلا رخأتو صكن مجم جحاو ةنورلا

 | انط هل ردو ىنحذا ا نأ ةريد هازال 1 لاقو )

 ”0 يسوي الامال نظب يرط يذلا عم نعلابرذتمتالو )
 00 اكتملا ءاب نم ضوع ءاتلاو ىبأ اي هلع يَدادَ تأاب

 0 امذ أنمعل انعسوبو

 4 اال ةلِالات همرحتال كتب . ىرفالو فيض هابر ايه لاتف )

 ' (التناباحم,فاخ نمتسظتنادق .٠ ةناع دْسْبلا ىلع تدع غانيبف )

 000 دقلاو ركلاب ىرقلاو هشازنم لزتلا وأ ديمبال .ءادن فرخ ايه

 000 اوعاللا 7 0

 +٠) هنم ار قو هيلا 0 0 ماظتناو يشحولا رمل رع

 0 ١" 4 الخأ امد ىلا اهنم ها ل . اعترض باسناف ءاملا ديرتءاظ )

 1: - (امهس هتانك نماهف لسرأف  ابشاطع تورت ىتح ابلسأت)
 أ | لفأ ا هندكمنم جرخ باسناو ناشطعلا وهو ن ارغأ ؟ءمج هللا
 1 ١" ىنأتسا اهلبمأو ءاملا ىلا اهنم ةناملا مد ىلا يمظأ دئاصلا ىأ هناتعزع :ليضفت
 |0011 نم لوقو دولملا نم دخت ءابشللا ةبعج ستلكملاو .ةنانيكملاو اب
 00 ' ([خش تةرط دقوا 15 تزيتكادق ةيتف نحب اعولا قمل 5-5 رجلا.

 0 1 ( يدب ابلك اوأر امل مه مشل ايور د. يعل وف اهي وان ارش» ايفيلشجم

 ِ .شحملاو وةيشح ولا نانالا هن سوخينلاو العأ نال مقوإفانب ذل طي طغلةكنزرخ

 ! حش ت 3 الما يل انشا ع ' تةيطو هب رثك تيزهك“ ءاومجتا نيف: ةيقفوكاهإللو

 ا امارس اذ اد ا يرجعتلاو اكمويتادتل كلج هللا ةرويثلا ايو
 وج

 ا ا ا د جف 5 1
 ١ ش تل 7 1 207



 ٍ؛ كو

 مد ةئيطحلا ناودل ليمكتو لذ 0

 سش روش حف ظلال 1

 ( امس نك اس اهب فرعإ 0 لم م نطبل ابساسشالال 1
 ( ان هتسارش نم اهف سؤبلا يري 2ةشحوسالا نم هيف ةوفج يخأ ) ظ

 يف هلوق باوجلاو ةفوذحم برب رورم وهو نطبلا صيخلا نايطلاو ىواطلا ا

 بصعتي ىدلا نطيلا 1 ولام ثالث ينعي ثالثو 1 درغ لاقل 17

 اًمضال ناك ام رادل | مسرو جراما ءادببلاو جاتحملا لمزملاو اعوج قرألا

 نيالا ميلملا اطلع رتل عكا لزني ل يأ موسرو مسرا همم ضرالاب

 ا ةيعلا كلاود وللا 1 ةشحولاو ينذإ ذحاولا ريشيلا ريدكلاب .

 ةعدلاو ضُللا ىمعتلاو قالا ءوسو

 ( ان مهاخ صاخنشا هدا 1 يوما بعش يف در

 (نلع اوتلخ دن تي ول ةلمزيخ اوذتغاام ةارمع ةأفح )

 داو نطب يفءاملا ليسلمو ليا فقيرطلا سكب سشلار ٠
 ةيحانلاءازالاو وجمل يأ نسانق ريمث لع ةضفافلا ءابلا طاقساب 000
 وهو فاح مج ةان> حلا زل اب مههبش ةمهب اهدحاو زمملاوناضلا دالوأمبلاو
 بوت ال نم وهو راع عمج ةارمعو لعن الو فخ نم هلجر ىف 'يث ال يذلا

 ربلا لا ربلل اوذرمع الوهلوق راملا دامرلا ةلملا هعواطم يذتغاو هابر هاذ هيلع

 مهشيع ءوسل ةطنملا مط نوفرعبال مهنا ىنعي مسمقلا نم حصفأ وهو ةليبطأ

 انهار روج ا 2 ىلا «ءارف مالظلا طسو حبش ىأر )

 دم هاك مني ةهرب مجحأ مث اليلق ىورت ) ظ

 مب ءالاوو نأتي متو رسال فس 6 نكسيو صخيشلاب ١



 هايل 0 ل

 0 0 10 ةديش تقلام كالوموك رتتالو)

 م اهباطَو نايلابملا :كنلا هر )

 - ؟ىطل وهف وطحلا براَش ارامج ديزي
/ 

 ظ ! ىف كدقنت امو. - اخأ كيلعرتخا الا“ لا كقيبام
 1 ' نإ تحدم 6 نعد 1 كلام ةقانلا 5 نبا هل لاعف

 ءامنالا نم الاانا ام لدب نم تلق
 5 ةياور يف ةثيلملا د ماد 5

 "0 يايبلا 6 ىبأو ىلا معالا نبا نع
 . تبلاثلا بر هلل داك

 م ىلع مالسلا و ةالضلا و

 هبكو هلاو نياسرأل



)١١( 

 (اهداوه ارتش ”ةبظاق ليملا, كرتعملكيفينعولا نول
 (اهيصاون ادوقمم ةنابطلا تحن 0 ةموسم ثعش" يبتكشلينمن)

 *( دامع اهاورو هلا ديع ونأ اهورب ملو لاقو )*

 ( لامو بسح يللا سبع ولب 2 تلام 7 سبع نايبذ وخأ )

 (لالضلا لاوقأ ريغ ءرط انيع نايذ*لضف نا

 هءأتك ند ديعسوبأ هنتكو ءزرألا أ ل انهه نم رةعج ونأ هلع ل

 ( لامشلا ىلع نيملا يظحب اك انيلعاوظحواو«دق ناىوس)

 (:لاملا لانا لم ادلع انام «ترادب انطون )

 «( هللا دبع وبا اهورب لو دامس ةياور يف لاقو )*

 ) قابح امكيأ رمعل الك الطاب يذ" - وىلاماعمتال )

 ناط ا أعم انآ ىأ قابلا ىورو

 ) قالمو ةميشم نيد نيش هلاجرب راعجت رج امهالكو)

 ةدالولا ادرأ وهو نكيلا وه كلذو ا.مسوؤر لبق

 ( ادكنأف لاق مثىدك أف لاطأ 2 مابأ نا ريغ مولضف امو)
 ع رحب 0 ع ء 1
 (ادمحاو ريح لاق مايا لاو مادي يت>رشلا لها شحافو )

 ) ادوعل 5 ءرلاو ةداع 02 اومتيتاو اودوعاملعاوءاخ

 5 7 6-4 و

 ) اددعو الع ند هيلا ديلا أهو ارداس شهلا ىلا نمالا ش>فلا امو)

 حالسلا ند سباب ام.ةكتللا «) ةحلاك ةبطاق (1)

2 (6 1 



)١١8( 

 أهف ركلملا ِ أسف لحن يأ
َ 

 اع وذبام ةليل ىف ةيعاضووَوَدلا ضرعاجب يرأ)

 ملت مالعأ سأرابتتك داب لل ارسق ادلب تعاذا)
 - (هفايفتحالاذاتالفلا ضرع اهب تججش سامث نبا اي مكيلا)
 (اهفاسو المن يذتحم نم ريسخم ٠ موايد ىف يسولف تخغأ يتح)
 (اهفاوي تاقيمل جيجحلا مظع 2هتبعكل ىرسي ىذلا رمعل ينإ)

 55 الظعااك دس يد الو هم يكرادب دعل )

 (امداه تا ريالا ىدهب مديلاو ةَقن يخا نفاريخ "هللا مزجيلف !

 1 " البعا 1 لا بألا بهاولاو ابكت, فاالاددف لالا فاخلاو )

 ىكعم ةفان لاق ةلملا ناسا ىهو ظفالا يف دحاو اهعججو اهدحأو يعل

 ظ ىبعم لبإو

 اع ردم "وم دعاذا ب امروقو دعما ين ىفاوع موق )

 0 | تلح ةللح اذا امو بس> قوذ امو مرد هلل_ )

 0 ز ا اممماقا أهمسا صو ةد.يدشلا ةئسلا ةياحلا

 ٍإ 0 ايها اهنم مرضا اتلاب ا ةمزاام اذاظافملا' لهأ)

 |0000 ةلقلا نس ممسو ..اونتعام تيوب نوق)
 1 ةءيظعلا ةطخلا ىلملا

 1 الامي نم م اهنعروزا اذا اموب 2 تحقاذا برها مارضنولءشملاو)

 2 اهيشاميو اهياعي اهيلاصي
 .. (اهيلاط تفز اهمدأ ىلط 'لزب مهناكدوواد جسن ىف نوشم )



 (حالز

 ( درت تداك امو ىسفن تدرودق )
 رعشلاب كيص وأ لاق صوأو هللا قنا اولاق .

 ١ هملعيال ئذلا هيف قئرا اذا ةملس ليوطو ضرما (
 (ةملظإ نمهعيطسيال رعشلاو .> ةمدق ضيبضحلا لا

 (ةمرح تأ, ثيحنم 'لزيإو  ةيجسيف هيرسي نأ ديري )
 ( هميسم قرن ءادعالا مس نم )

 لع نهاربال ديرب ليحن ىتح ضيرَلا دشنت الو ةبعصلا ىلع نهار ال لاقو

 هل ليقو قبستف يرملا نع ءيطبتف كيلع نرحن نأ اهنمأتال كنا ىأ ةبعصلا
 لاق راسن كماللغ قتعا هل اولاق ةلئسملاب ملل تيص وادق لاق نيك اني سرآ

 ""ضرالا ىلع لجر سبع ين نم قيام دبع وه
 # هللا دبع ونبأ اهورب لو ًاضيأ لاقو 9

 ١ اهيداوف تاراصفيواعلانيب ابفانأ الا تنع دقح رادإ (
 (ابلازعابف تللح ةميدو اه”ريشأم لوابا

 هللا دبع يبأ لوق اذه ىلو ةيناثلاف ةرطم اهدمن تءاج ةراعم لكو ماقأ ير

 راطملا لوأ حولا دعت ىلولا نأ ل1

 (ايهيناخ» اهف تنفّداف يرلاو اهفراعم يدعب نم ىهدلا ريغدق )

 (امفاعدربلا" "قع لثم تحبصاف يا 9 لايذاب | لع تقرع ]

 ( امقارلىنصنام شقرلا نم ةوع الاع مول . ينأ رواس ىتاك )

 ةاقرال ينصنال ةعدق ار

 اهعضاوم يف عجارتلف انه ام طنا يورت ةياكللاهذهو )١(

 فارطالا ةد.ملا ةعساولا ةيوتسملا ةالفلا يودلا ىلابلا بوثلا قحعسلا (؟)



 ْ كا

 عيبرلا يف تبي لبلاك ف ورعم لصا ريغ ىلع اسرق انوتبسان امنإ لوق
 بهذبو ؛ىبج امنا دارا كلذكو بهذيف فيصلا ف حوصت

 *« اضيا لاقو

 )000 ندلايلظ ع نيتتسأب فرتةديدج نم راد ممر نمأ)
 - (فدمليللارخآنميرس ماك» 2 هأيمق ذولا ليم دنهراذقس)

 نيغلاب ف دغمنوكينا بجاولا ملظإ ىأ فدرص

 1 نع ددلآ نو اهاوارف اهاقس يلكلا ةيها و حس ىعومد ناك )

 (فرصت داكت ام دايقلا ريسع 2 ةنوجربظ للعام ىرعلا دشن )
 ' ىلا نمي ي ا لوس ىلكلاةيهاو ةدازم ةيهاوااو قتسملا فاخلا

 داق اليزااريسعلاواماليس رثك ان هايلكف ريسع ةقان ىلع ةلوم ةفيعض قاخةدازم

 ِ ( كيش 3 دقأو دع مداق هلا ل ذب نأ الا دنه الف)

 2”( 2 كتيوىيىرتلاداوو . ةمات ءارو نمادنه تاك ذت)

 . (قأكلا متلارسي اومدعاذا 2 ىتا ىأنلاىلع ٌدْنه 'تملع دقو )
 ' (فيضتلا اللا ىلا .٠ ' ةيح سوشلاو لزبلا لضاخلا درا )

 ٍي ميعسوأ ى - نافيضلل ءاسلا لبق ىلا ىلإ اهعارع نمااهحرأ لوق

 انور اناا

 7 ("فترصمزجعلانعءاهفةجولخمب 2 هتعررمالا يحز تراداذا”تنكو)
 ةافولا هترضح نيح ةئيطحلل ( ليق ) هبشأ حتفلاب فرصم ةمزملا ةجولخلا

  كيلع دربال اذه ناف هللا قنا ليق برعلا رعشأ هنا خامشلا لهأ اوذلبأ لاقف
 )لاق صوأو هللا نتا ليق ىدلو نم ثانالا نود روك دلل لاملا لاق صوأف

 ( اللالا مصخلا ىلعانايحأ تنكدق 2 دمتتعلا ذيدش ااحاتبك دق )



 زرة.ء١(

 ( مفتي احدم الو رضي امش عدت رفمالكتلا “"”را رطاتذخأو) . 0

 ديرب هيحاوت ءىشث لك رارطاو اهيحاون دالبلا رارطاو هيحاوت مالكلا رارطا

 ءاحبلاو حدملا نم ءارعشلا تعنم كلنا

 ('عمجم ايادو اهبيزج هقول عمج ايندلل تدعلو) 0

 .( ”ملومريخ تناف لاعفلا لها اتحتمواباضق كسلا ل
 (مكوأ دبعو ان رعد حزان يلع كيلا ء # ىتح)

 قى رك ولا لاديلا نعال هع انإلا 0 لامفلا لهال ةحشم امر 0

 ةبابسلا ماهباالا بوكر لجرلا ظ
 (مججا ءاثغ ميلثمو ٌريخ هريخال نموافعضلا ةليعلاو)

 ) عبتلا تامنيح داع دبع ىف مممأ تنامو م م مآ

 ( اوعضريوأ مبلقثبكوبكو نأ مهمأ متزن تنأو نكس

 «اضيألقو
 (رخاف فنأ اهب كرتي ملءاعدجم هنأ ليلا“ رس ١

 ) 0 امدعب له تابف 0 دم ثداحم لمن إو 0 ”رفع )

 (رصاع الا ير ىأنم مو ماد انيس لامن نمو )

 ( رياودلا فاخ خا 00 ما عوبل ٠ جهنم ل لك لك كا يتلا ىذبف )

 ( رك 7 ملحم نإ ا مصوخش انيأرانإ اومتثجىتم)

 اطر 0 اراطف  ابدلاو لقبلا مم مثج ىلوا مثلاو )

 لاقيذ قياعت هيفدهاشلاو لووستلا دهاوش نموهألا أ نمو هلوف(5)فارطأ ىورو(1)
 تببلا اذهو (, لهجلا معلا دذنإا ضرتعاو دضلا ىلع لء<دقدضلاو ع دش المسا

 ما مالؤفلأ نودي يلوأ لامعتسا هبق دهاشلاو ليهسآلا دهاوش



1 )١8( 

 (امابللا لادم بيع جابللا ' كن املا رم . ٍِ
 هل قلو هير 1 دجاو هل يحأ ناك قرع اذا لوش

 ) (ًاناسجاق صلاخم واتت .ةالفلا ريبكومتلا قيما 00

 0م سوم ةعاجج صئاحتلاو اهنومأم لصاقملا قئوم هلا دارأ هلصافم هصوصق
 صاوضلا بقلاو لئاو اا نئالا ىهو

 هنع هللا ىذر باطما نب رمت نينمؤملا ا ضب لاقو «

 1 هللا دبع وبأ اهورب و

 1 ) را اس تو ىرصلا هل تسمأ ىذلا كلملا اسأايأ)

 لم رلا نم عرجالا و لالرألا لم نم ةزغو قشمد لب نم يرصل

 : ئ عهدا و ىوتسا ام
 ( ”عنعو ءاشتام كرمأب يلعب هرمأ ن ير ايكجمور
 ١ (؛عيفنال "آو نويبشنالا - هيرذ 1 لااوكشا)
 ظ 00 00 وباسملا يح 7 هأريبك توم اف للعاورثك )

 ( 'عدوم ايم سمت عواوو هلاع نينضلا يالوم ءافحو)

 (اوعرزتال انناوثورحلا اوعرز انريشع ناو يْدَقلا ةفرحلاو )
 . ( نكت اهات ِِس ويسلاكوأ سحاذ ثعبم ءارعشلل تثعبف )

 وعلو نامذو سبع ىلع نحادك انطقوت ةفا [مارعشلا لع كنك لوش

 ' ءاحهلا نم ءارعشلا عنم هنع هللا ىضر رمت نا كلذو باغتوركب ىلع سوسبلا

 لصأ عوكلاو |رعوك لعاطت عوكتتو هنم سانلا فوخ لّمفةئيطحلا ماهو
 مآ .الا 1 يل امدب 30

 (”عزفبال انمآ ”حبصأف يمتش 2 فخ لف م 1 شنوا



 ١ /ا١١(

 (امايو مس 0 00 دم اي اساؤر أاعدو هنطب قنشو ) ظ

 سم | عبش نيح لوش بالك ىبب نم م ساورو هنطل و نك ح امل هنا ديرب

 ساؤر ينب . يدانو

 » اضأ لاقو 22

 ا طساو ىداَوف كربف كلام مأ تت ا 00

 .( م ف تلا نالغ 0 ينقلاك ققيلرشلاا ف هلا تلكبا) :

 ردسلا تبنت ةيدوأ نالثلاو صاونضلا لقاوتلاو ةيقحولا ل 000

 ميحتلاو ىرت م لاغ اهدسحاو نالفلاو_ةيرض يم فيرشلاو مياطلاو

 ةيسل ةيشا

 ( مث نه يقرغ كك ءاملا لع رص أس تاوصانعمستسا)» 00)

 سانلا نم رماسلاك مانتال ليللاب ابحايصل ىصاسلا يهو عدافضلا يقرغلاب دارا

 امم مث مان اهاوضا ابميكاو

 )0 مو 2 نهران | ىلع موسي تضرعت اه اذا الا اهدرو اف )

 ) 2 لاقو 4

 ("( امارتعا هنم ةمدبلا قعر 00 يذب "ترعذ برسو )

 ةعبم ىذ س رب أ دارأ طاشنلا ةشللو رهبلاو انه ءايظلا نم برسلا

 هيرج لوأ هتهبدنو
 ( امازحلا يني نيدعملا دن ميلظ اتاسو رْيع نتم هل)

 همازح يف لوم هدنح لع هاه سرافلا لجر عصوم اننا ميلظلا ديرب

 هيبنجو هردص مظعل

 ةفْخا انه دارملاو ةوقلاو ةسار.ثلا ةمارعلا (1)
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 قرشا دوكلاب ماقس وهو هللا كيع وأ لاقو ملتتسمو ىور ورم# و

 0 لاقو هربو نول نم هيف قئار 2 ها ل ملتتسملا

 0 ' 10 م اداسم يلاو زحت ىلا ورمي وبا

 0 (اضيا لاقو »
 ١ ( حرا بلا كنب «نااميوللا ةادغ  اقداصت نكن فايعلا لست

 ّ - ( غلاودللا 4 رييخلا لمتسي 5 اكو م تاونذا قارذلا عم (

 1 1 رفاولا لف اخيلا حاوذلاو رييخ ىلا ةينسل از دار /

 ش وضاو ”برغ رببلا ءاع هاهس هلؤوضا اور هيلاعأ ”ثاثأ)

 | اوتسي ىذلا ولدلا حضاننلاو مخضلا ولدلا برغلاو فعسلا رثكلا تايذلا
2 1 

 : ةيقسل يأ ءاملا

 ٍ 00 ٍنوج ةفطنب 0010 ”رافاهاف تقذ اذإ ١

 ْ لوح وقرأ

 ) وأ حص نوم رذس ضايغ أو 0 ايدلاهيغ ترج ضليرغ)

 ” ضيرغ وهف يرط لكو ىرطلا ضلرغلا درتبف حرا هدفصل ىا حورأا نم

 ٍ دربيف همفصت حابرلاو هنكيردسلافجرفأ مي ردس لالظ ُِف ءاجلا اده نا ديرب

 ظ ْ « هن لزت افيض وجم لاقو »

 (امالسلا ىلو الاةرملا كنتتنك البم ”تلقذ نينم مل 0

 ها ىسن قلعت ةبراغملا رك ذي ملو رك ذلا هدض لب نايسنلا ال

 ءاملا:وئسي يذلا ريمبلا حضانلاو ةرابعلا لصأ ناوهظي ئذلإ ()

 ىفاصلا ءاملا مغلإب ةفطنلا 3
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 ةالقلا ةايلاو
 ) ربقلاكمزا زابالاقوفةماه تزن ٠ ةرحج هاخ_ضام امو رص اذإ) 7

 ا" (ريدلا فلوادجلا ميلثتكةا وخ  هعرلل تع.س ءام ىفسع ناو ) ْ

 رامنالا لوادجلاو تابنلا نم ةريداهدحاو ةاراشلا مدلاو ت00

 ءاتلاب تاوخ نوكت نأ سايتلا 0

 ( رصقلا ها 1 يرد ضع ىلع يحتنب مودل .مقونمفاخذاو ) ] ظ

 هيدضع ىلع هدامعا هؤاحتلاو برضلا لوط نم نلي مل ىذلا طوسلا مرحلا

0) 

 هريس ف

 ةئيطبلا ةثررلاو وطملا ةعساولا ءاحورلاو ةشوملا ة 4 رتملاو هل>ر ا هتعس هتان :

 5 كح يذ روكلاب ملئتسو 5 0 كدلس بايلاك 0 ىلا (

 نيغلاو داضلاناغضاملاو توصاذا اريرص باتلا رص ند هافضام اموب و اذا هلوق )000(

 ملا رك رو نييحللا يف ناقرع لاو سارضالا تدنم دنع نابحللا نيتءجمملا ظ

 ىاراةمالاو امد و اورو 35 رارتح الل 2 هتركام ءارلا ف دعت

 قع هأ 0 نام ءاع نان :2. اه 8 نينذالا

 *املا تعرج وف هع 1 سد ريسغ نمبرشلا بما ءام ىف بع نإو هلوق (؟) 8

 اه 1 ا ةغل حفلا فس ر>و رباغلا ْق اهحعنو 2 ِق لعفلا نع ركب اعرو 1 هعرجا

 لودح اهدحاو راغضلا راهمالا لوادحلاو ايو ةمحمملا الا حج 1 تاوآلاو يممصالا 1

 ريبكلا بابلا يف نوكي يذلا ريغصلا بابا وهو .ءارلأ ركب هسا 00

)15( 



041 -, 

 ' (دوجسةالصلانيحلعيراصن 2 اهناكىاخرلا نرفح'نيعلا اهم

 هلك اتف ريمعاو رّدبلا هرفتحم لمرلا قيلالبلاو قيلالبلا نم تبن يناخرلا

 ا م ؛ً 3 7-5 /|ظطذ110|اأ ]1 ]| |] ]| ]زا ]0 0 01

 (ديزرو تبان تلاف ىملا نم ىلتاقىب ىذلاناتدحاذإ )

 3 !ةوالصوةرعهابع 3 قو .. ةفالغو انت تاك انام اذإ)

 0 | رود ول قاع ريمأ لوذ

 ! ظ رورةملا انههرقلا
 ا0 0 لكلا ةالع دمت« اهرشن ليللازخآ كلو ريبع)
 ا ]1 اهاو تاطشو . ديم داؤنلاف اذنه تركذت)
 (نيزف نيني كراج رغب ”هن أك يعهد ضفراف امرك ذب )

 )00 ا كا نابم دارا نع ١ اهرهلئاوغ ىنخالف لوفغ)
 ىلا را سلس ناجا

 اضيأ لاقو
 08 را "0 ةعاساتسطو ةدلب لهأ ايا تاقاذإ)
 ا 00 اف د رابلا فصن اهنا ليلا دنغ ةدلب نانإ تردقاذا لوق
 00 لحرلا تحن ىتلا ةعؤربلا ةيلولاوهتاجنو

 ٠ (رقتابلهأ اديةافيفك ءاوه هلم وهيةف سمع يرع نيد ىرت )

 0 ركحذ ءاعو هليثو نطبلا قحال نيبملا مخض نيطنالا جرفم هنا ديرب

 ”تلقنالحتفلاب ينا ءاح ثبح با ينأ هلوق يف دهاشلا ةيفلالا دهاوش نم تيبلاو )١(
 دس نأ حتت مهنغا ىلعو اقلطع نظلا ىرجملوقلا نور مهئاف مياس ةغل ضو تننظ ىنعع

 ارك ذ ع ميشو تاق



 ظ مم 0
 ىوتلاو لابملا ىوق تمطق ىتح ورت ل برشلا ةريثك لبالا هذه نأ د

 دض وهو لتنل دشأ رزشلاو لبخلا تاقاط نم ةفاظلا صو ا
 هر سأو هتفصحاو هند صح و لبحلا ترغأ لاش لئافلا ريغللو 500
 دوسممو رم وراغمو فصخمو دص# وريف دحاو قع هندسمو :

 (اهروبجائيطباناكرا ضوحلا نم ١ "تمّدهو ,نايفاسلا شنت ةحو)
 (اهروعش تلخأ نسامح كيل نيتسا كل مقدم“ تعر)

 ْ 0 ا لاقو

 ( دومهدونجلا ناَروح نار وحلا  ىتبعصو دونها دنه'تن رطالأ) '

 باطما نب رمي نأ ثتيدملا كلذ قادس دنج ماشلا روك نمةرول لك

 دانحالا ءارصا ىلا نم هنع ىلاعت هللا ىذر

 ( دوبل" '”نهجابلاأ ىلع ادرجو مهلاحرو ةيتف الا رب رز ظ

 ( ديرب تايجانلا قاتخلل اب ةدلبو ٌودعنمىليل نود؟و)
 ةعرسلا انره ديربلا

 (ديه يهوءانجولا هىثمتو 2 هباوقطنينام وتلا رع قرشا 3

 ىتالا ديو شطعوا ٌوُدع ةفاخم مالكلا نع مهكسل مر ت وكسلا رارجالا

 اهطغضوارلقثا ىأ ابلحر اه دحل دق .

 (دورت لالملا يجلا يف عرت لو 2. قتلعدنه ؛نامظا'مش مناك) ٠

 ْ باهذلاو ءوجلا فالتخالا نا دورلا .

 ديساو ميذخ يروق عرت ملو الملاىلالاثا ىنجللتحإو)

 سبع نم ةمعيذج انبأ ديسأو ميذحو عضاوم اهلك هذه .

 روظلا ىلا لهاكلا نيبام وهو جبن عمح (؟) ضا وا ليجوادأو ٠ )١(
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 ا

 مةمملسسلا

 داوسلةمشوهءارمحىهوردهاذا اهلد. ىلا هتمشقش ءاحشلاو ههوص لحفلا زر

 )0 (اهرورنو تالنت تنقاو هءانوشدقتابلا نك ؟تيك)

 |اوادما ا.تالثم ول تبحا لوقو داوس ءوامب رح هنو يف تيك
 . ةالقلا 3 اذا نو.يم مير ل 05 ادبف لوب دلولا ةليلقلا روزتلاو دلو امل

 1 رظفوبالا ا ل11 قش لاق لز نيح دلرأ هان قش هلوتو اهدلو شاع
 0 ش دحاو ينعم لقنو

 000001 |ع رييراذملاابج ...اهتركبت ريكس اهنا رام اذا )
 )70 (اهروت ذلياقءاشاضوملا ىلع. 2 تفرامت كآرغنعتفالئاماذا)

 |0000 شا ذا لوي ضوملا لع اهءاتجاو اهماسدزا ابك اررع
 آل ياش لاخل ةنالروكذلا تاليلق نهو اميج هجياتن اهنال اضمن

 هدزع دحأ وهو كنان الا أ ايعاهد روأ 7 ةاراك ذم نوك نأ نم

 ظ 1
 5 اخ 0 أعطق امطق | ملسرب نا للمرالاو كرتمت ءاملأ ىلا أعيج ج ايلسرأ

 : هروست قاد طامسات سلا نم اهناك كياتدك از الما ل أيس 0 (

 ظ اهناكءاللا اهب فشرت ةئيل الاوط اطابس اهرفاشم ضرالا ىلع تقلأ اهنا درب

 0 ةهيقمحو هنار تنم اده نم لاشو روعشلا ةقواوملا يهو تبسلا لامن

 . اهيف عاقر.ال يتلا طامسالاو هّقلح اذإ دحاو هطملجو هطلجو هفرعو هفحسو

 نطيم ريغ اقاط ناك اذا طامساو طمس ءابقو طامسا لعنو طمس لعن لاق

 رد الو

 ْ (اه أ رز دش تادصخم ي وق اهلابح ن ل تح و را (

7 
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  .ايساهادشوةنطبلا نواف ءاده ماناذ انا
 (اهروجضاراملالا بتحب ملو ةماقم وب مسن 1١بزاوع) . ا

 اهنا ديرب تقو لك ىف اراب باح انكم دهاشت ل يأ ظ

 مهما لا حوبنلاو هلهأ حوب عمستف رضحلا برق ال اهاعرم يف بزاوع

 را باح ان متع ال رازغ اهنأو
 (اهُروَذَق ضاخلا ىفدأنعضةتإو ماس توص اهذؤي 0 رن
 اهقلخ ءوسنم ةيحان كربت امنا لبالا عم كربت ال ىتلا روذقلا

 (اهريجتس نأ قثولاةورعلا يمه 2 لزلو سهر عار 0 0

 اهيلاىتلا ةورعلاك ابلعجل ناريجلا اهنأبلا قسيو تالاجلا يف اهْنم نر هنا ديرب

 بمصخلا مطقناو ضرالا تجاه اذا سانلا عزفم

 (اهرودجءاور رى ا اهنود ليللا لفطا تحن هابط)

 نم رطقتا دل ليا ىمسولا ريطاقتو هوبطيو هيبطي هابط لاَس اهاعد اهابط

 هلصأ ءىث لك رذجو ابلوصأ اهروذجو هلك ىمسولا تعر اهنا طير هرطم

 د (اهنو ل ليلق بانذاتأع ورب هليقس .رفاج تن وجن نفطإ )

 . لاح عطقنا بارضلا نم رفج دق ىذلا رفاجلاو هنول يف انهه لحفلا نوجلا
 هل ةبيه اهنذن ت ع نهادحا ىثع اذا ديرب مرودقو روفج ردو

 اهنا اهبحاص نظيف اهم معقل الو تلاش امبرف اهنذب تلاش تحشل اذا ةقانلاو

 / ظ قوربلا ىهو حثالب ىه سلو غال
 (اهرودخابلم زتبا يراذتلا ركع هلوح فك اوع اهياوأ ع

 اذه تسنا دّقف لحفلا يبأت ىلا لبالا هاتفا ىهو ةيبا اهدحاو ىناوالا

 هتمزلف لحفلا



 ا 0١(

 ”00]و ضد فيما لئثع هلم نمل ىع وا هنا اورك ف ةثيطملا هيل
 2 ظ معا هللاو ثارعملا

 "0 لاطأ هتقلعا ىنا ناروح رسام ؛ رمل معتل ىرمعل )

 '” (لهاجلا هتفلاخ اليصا الو الئانو ربو امزح ترداغ دقل )

 )0 رلرألا ايلا اسس اهران ىلا... تضقوانسانلاضفتااماذكاردقو)
 0 ةعرسلا ضافتالاو ةريملا باهذ ضافنالا

 0 (لؤاغ سهدلا ىلع ىلوءالوهالو يَوقلان هاوال:'رملا مع 0 مع هعل)
 0 .( لعاف لمفلانءىتدأوالقلا نع 2 لئاق ّىك نا هارملا من را

 0 (لؤاختمالو ايلملاةروسلا نع . "نوابتم ال هما منل يرممل )
 (  لثاثلا هتلبةتسا امل دوحلا نم 2 هءادر نالست هاد١ داكن )

 ( لئانو مزح ل مف ىرخاوضيمت امد اهادحا رحبلا جيلخ كاد ) ٠
 ”(لئاثو ضيفي ذوجاعيدحاو مد |(هيدحا « ورمت وأ ىورو )

 ( لئاط كتوم دعب ةايح يف اش تمتناويتايح كلماالىجح ناف )

 0000 لل دعوا اهورب مو ورمع يبا نعاضيا لاقو 9

 ' (اهريكش نيفتعملاىنني سيرابم 2 ةلجلداجالا لاثمأ كيفكتس )
 4 نيللا ريكشلاو لك الا دادشلا سيرابملاو روصتلا لداجالا

 و تاظفدم يظ'ميراك أ اهنأكبباق راع يتجلا ماظع)
 ” لا شرآلا نم م ظيلنلا عاركلاو ناولع اهو نع ميراك أ يورو

 (اهاريشع ب اخو مهستاخلاذا هبيس ردكي ام كيلم ءاطع )

 3 (اهريفزو اهسافنأ ال هاده  ابطسو سأرلا عشا ملط ماناذا)

 ٌْ لوشي اهبعرو اهجالع هحلط د يذلا ىعارلا حلطلاو ةبصخم ةيزاع البا فصل

 1 1 يح جرا 477 فيات تدب مجاب ١ * اا دان ديب 1 انيس ا را اح 2-1 2 0
 00 واس يد

 530 ع 1 0 را ا كروم عب

 مع يموجتجب ل ل ا 31

 ا ع



), 3 

 (ةخ) كا :

 ”لواطتملا ابليل اهارتعااماذا تفلت اهيف هأس رخ فاذا

 (لساب س:رعلا لع شاك 0 م همأو ىرلخا هوبا نون )

 0كم اعدم يان ل هديل تداوأ اماذأ ) 1

 ( لداتملا ل يمثل ءْبعلا ل 5 رزلبق المحتسم 2

 أهداج لك امريغ لف ىلا تنصأ نافالثك ىلع هسأرف ارتد ١00
 لمعلا «سلاو اضاضع

 ( لقانم-داع دمي اود دمت ناو ٠ .. ةيءرك اذ'تدهاج هتذهاج نإ و
 ( لوامملا هتجيه عاتبلا ٌديدج هنآك لالضاذ اثوج ناريث.)

 اههجو وهو .ضرالا دبد_ج ىلع اهرفاوح ناكف رابغلا ناريش اهنا ديرب

 اهرفح ضراالا ريث لواعم

 ( 'لهانملا.وتج يصولق ”تاحر ىدنلا ةمقلع لاعفلا لئاقلا ىلا )
 ءاوتحالاو بالك نب راعج نا صوحالا 51 فوع ْْن 4ع نب ةمدلع اده

 ريصق بلتف لهانما يوتجت ةقانلا دارأ امناو امل ةهاركلاو اهلل ةقفاولل ةلق
 (ور< عءراورؤ) ل اءاهلإ

 ( لقامف ”سيسكرلا هيبرب انونش 7 دام انوج لحزلا تربك 7
 ( لها لضافتلا موب نّطع هل 0 مشع مرق ءاب الا دجام ىلا )

 (”لئالق لاي ب ا ناس كني ول ني نكس ١
 لصي نأ لبق ةمقاع تاف ناروحن وهو ةءقلع دنرب جرخ ( ةئيطحلا ناك)

 ليوطلا ديدشلال خا مهما 6 ةيشحولانانالا هو ءانقح عج 55 0(



 9 (ةملذ

 18 ع نمار رك ٠ نم ءادمالا بك 5 (
 0 زيزعلا نك الو : اه م ديلا الل 3

 53 د ثا ا مكل | ريتشي 0 ل

 .(لاغ مكتمل وي مكن ءالو  اوءتملع دقىبأمكتمامهاوف )
لاب مره اود يأ "ا أوقرس كت أسالاب هل“ 93 7

  ليطابا

 "نس لح ءاج 1 ناحا هنراطتساف اهدنا ةعأ 0 الجر هللا دبع نب ةفارخ

 قاب تدي ىلا تافارألا اذه نمو خا ثردحا ولاق ساثلا هعئشلاسا

 0 ْ 4 اضل أ ةئرطملا لاقو ب

 : 3 وملاءامال ملف ل جراضم ع ىدحأ ام

 0 وس«

0 000 

 تقرفت د قديع .نولوملل)

 فورعم لبج ديرفلا قاس

 2 5 7 .اهتاكو اذا لوما ةريص مرتع ف رطلا نصت الف)
 00 اهلا رظنلا نعيفرط تفكك امدهجدعبف لوق
 5 ْ يعش د 000 ريغ 25 ا

 0 00 ارت نا ضاضفرا و

 هج قلهاوأ هحراش ةرذع نه لجر هنأ سوداقلا يفو ١



 (ةل) 9 0

 ةمر ةلفرعش ٠
 ) ليقما منم "م اذا ةمثيثع يفايفلا ةبتشا اذا ة ةرمشم)

 (”ليبنلارو ا "شاف : "اهم رونلا فاتن مدس

 راغصلا بلصلا ماظع 2

 ('ليحرلا اند نم ريخ كناو: © اهلعاع تلا كنا ٠>

 ( لوزنلاو لحرتلا ىب كيلا يأن يح فدنخأر يخ كلئاو)
 ( لبخم الو نوب صح الف .ىنم تاجاطلا كي تق ذأ

 حاير يب برح ق (لاقو) :
 (اهارذنم خفذاوبلاطنبصف  ىملس نولع تاملضملا نأك 202

 ىملسو امدح ل ىلع تمقو ول يتلا تالضعملاب تءاج برحلا هذه يأ :

 نمقو نبصو ئط يلبج أ

 (اهاضر مهظحو اهوضراف اوباصأام ةريشعلا ىف اوباصأ )

 (اهانم اوئلب امو.اهوطعاف. مينغ لفلا تاب اا
 اوراشبو مولتق نأ مانم ناكو ثايدلا موطعأ مث مهي اوراغأ منأكلوق ْ
 ةيدلا ! موضرأ ن ل دولا مرد قوما 3

 ( اهاّرع ىلا رومالا تفر ماذا يمثاولا وو 5

 ( اهابتثم ملي اهوماقتأ امي صالاةانق تعا اذ

 تاضلا يف ا ىوربو بالك نب ركب ين نمالجرح دم( اضيأ لاقو)

 ( لوشاف لعش ءرا ا طا ارق نب ريل ةعسر كوبأ)

 ( 'لويقلا اهفنكن كالمالا ونب 5 تيدع 8 7 مث 0

 لق اهدحاو كولملا نود لويقلا .

2010 



 د (45) م
 20 .(اعاربال زن ذف برحلا تال انسعو انايذ 0 1 (

 ١ 0 انممجم دمع ون 3 0 1 إبر الا 5

 158 ميعو ر ع نافثبلاو ا نب 5 ميت نب هرب نب كلام نبا
 1 كتاب هوب رحالا أموقاون راحت نابرجالا س .ةلاديعودزالا قاع نكتلاو .

 0 كو مل تناكو سانلا ىلع مؤشلاو دكتلا ند

 1 .(اعامرلا 98 نيزكار انك رت قسح توباثلا م ءانيع]

 1 ناو لذت 5 انيشخ امل .نافطغ ىرق نغ لتئاق )

 هللا كيع و أهور موو اضيغب مدع ل لاقو

 1 ( لووسللف ةمار دس عراجا 2 يمياسنم كدهع دم ردمت )
 ١ لوتبلا فعاو لتملاو عسلاو عفترا ام وهو عرجا مث لمرلا نم عراجالا

 1 ذه نم اهراثا د اهرذعت هأف رط دعاسو علا ضرالا نم وهو

 ' املع ردع ملف ت تيعص اذا 00 يتردمل لاَ

 م ا
 ١ ( لوهج ةذصعم لايذ الإ د "مو هن تانخالا ' بر 1

 يتماقا 0 هادا دال باسل تانحالا
 ) 10 للط رفا رف ونحت اهاوهن . « ةنابصلاكل جاهو )

 ( لوجلا ةصقاو وحن دماوع ترص موب ةبابصلا كيد

 )00|, نم حاول . ١ جيلا ضبت يو تك 9
 ) لوقنلاو ا رلا م كلدسلا ىراسلا ها "تا و (

 ناتللعا لامتلا غو لقت اهدحاو لاقثلا دازا
 (ادق ةلذرمم ايكرارش يلا" يح لمونالالا)



 ( 8ةة)

 هللا دبع وبأ اهورب ملو ىنقثلا تاصلا ىبأ ةيمال ىورتونامدجن الا

 (ليلاوس ءادق ضم نيك 11 مني ناوارطظ ا

 نم لحجر ضب "نبا هابأ ركذف ناعدج نب ورم نب هللا هع اي ديرب
 أءاف هل ابلمج ةلاعجداع نب ناهَتل ىلا ةنس لك ىف يدؤي ضِس ناكو قيلامعلا 1

 ىشراو تنأ اذاف ناقل راو ىف كلريخال هنا هنباللاف ةافولا ٠١١| ٠ح

 هيطعا تنكام كشرط يف ىتلا ةينثلا يف هل عضو كمودب ناو لمتحاف

 يذلا كاذف كنع فرصنا هذخأ ناف هار اذاف كعبتيس هاف ةنس لك ىف
 ىتحهلامو هلهأب لحترا اضن نفد املف هيغب لجو زع هللا هذخأ ابآ نآو ديرت

 دس لاق هباصاو نال ءاج املف هيلا مفدي ناكام ابيف ناّعلل عضوف ةيلثلا ىلا

 لبخلا لاق هله يلا فرصناو هذخأو '”:الئم اباسواف سد ل ناكل

 ضب "نب ةبطاخلا دسك ديم وبأ ليبسلا دهس دقو ٠
 لطخالا 44ج لل_م ىذلا صاع نب صضيعل كيم د ظ

 (لولطم مد الو ثارتت ىّسسمكءارولاغادجت )
 1 0 سس سل ا
 ( لوقت اهف عاطملا هيف تنا اعيجأسبع بوني. سما لك )

 (لومضامدق تاحلاصلل كنأ ديو كاذ س00
 سس ع : ١

 ةدرلا ف نامذو سدع تدلطصا نيح اضنا لاقو )

 (هللا دبع وا اهور لو

 ضب نبادس ةريخلا نولاسو كلانا و نادرا ا ةبطاخلا دس هلوق 02 ْ

 ميدف لدحر صضي نبا لح نأ ىءيصالا نع القنو ءايلا رع ينادملا هطيض قيرطلا

 نم لجر ضب نبا نا لقو اركول- ن٠ سانلا عنف قريرطلا اب دسف ةينن ىلع ةقان رقع

 لثئاح امود لوم ةح احلال بارعغل ليلا اذهو داع
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 | نب ةورعا من رك ر يغاوئكف سبع ينب نم لستتي يتح ةأرما برغي الو
 ظ 1 . كلام ن ١ ةلظنح ن 7 كلام ٠ نب ةعمبر يي 0 للاغ نإ ذوع ى م راغا درولا

 ١ ميو ا تاذ ' مهوكرداف اوب و حاير ينب ميرصلا ىتاف مبابا قاتساف

 :  ذخأو سع ونإ تمزهو اديدش الاتق اولتتقاف عابنز نب ناو نب مك 2

 ان نب ديسا رساواريص التقف قافغلا التق ناذللا تهو أنبا رباجو حرش

 ” حار |0117 ون رساو سبع نم عاباز نب قاورس نإ مكسملا ىطيلسلا
 . كلذ لا !نانساو سبع ينبيف اولتقوناو م ىنبا اعابازو ةورف

 ظ (نا مكورمم لآ يكا ارم تيفال اذا يردأ امو )
 .( حاير ائاَتقت نم ىلتفب انورب_خاف ءافولا غاب دقل)

 ءاد باكلا لتقلا اذه اننواتش م .د ىأبف اناتق ة.نع كو فايت لف 4

 اا ناسنالا ضع اذاف 0 اك ناسنالا ضع اذاف تاكلا دل

 مارذلا لثم لوبي نأ بلكلا رع الا م

 000 1 (خلمو ابيك | م ىف حامر ماير انلتقت لتق الب )

 ١ .اهنرتكف حامو اهيلا مضدق حامر مهناك نوريثك مهو ممتد يف حامر م لوقي

 ا( سالللا ُئ ءطولا فامخ تامحام ةنءالا ىف ةرجو )

 ظ 2(ا ارامل نم تح رخام .٠ هنم نجر رابغلا ران اذ )

 ! حارسلا هيف ىرملا هدهجن الو هيف ريعب ال ناك اذا: ردغلا تبان نالف لاعب

 وهو اهؤاخرتساو اهداسفو 1 ضرالا و دغو ناخخرس اهدحا و بذذلا

 ايلا رولا

 ماوعارأ يتح مهءامد لضف انيلع اوءاب 6 اًؤاب امو)

 ةئيطملا لاقو مهئامد ن ا انماوذخأ يت :> انع اوعجرام لوس اوعجر اوءا

0 0 + 

 0 اج و ووعاو



 (ةس)

 (عانتما ىذب سيل عابلا”ريبصق .. ريهز ىنب اج نا رن لل )
 ( عاضم الو للا يف يصقم 2 حاير ىنب راج راجلا سيلف)

 ( عانصلا 00 ءاقرألا 5 كيلو ا |[ ومش مه)

 م هنأ أ مراج "0 م مرا ربع ا

 هلوأعو 5لك فن و مولبق مهماع ءط ةوفص لك ًايفمهسفت أ لع ماعطلاب #راج نورتو لودي

 ( عامي ةيبار فانك 1 ىلع 2 مهف لحام اذا مهراجو )

 ( عاطتسع دارقلا عزن اذا 0 كا

 '  ىأ هلا لد نم انه سلو لت الويل مهراج نا ديرب

 ابملقف هناسلب  هنيعسحتلا ريعبلا تفثتلا اذاف كلذك ل عفيف هبنج 1 ولدي مث ريعبلا

 دشلاو دب هرمتلا كلذو

 ىطارالا ىلا هلالإ نمو 2 طانمللنم كلريش فوللا ٠

 يارا بنذ ىذ طامتها يذرطملا لوط نمو

 هيلع مادقالاو ءيثلا بوكر طامتهالا عضوم مسا فوملا نوكي نأ هبشالا

 ردتلا هب طوي ىرلا يا ١ و ١
 زماطللا نع سارا وتوسع نينيملا* حلت

 ْ نييمشايملا نسا دضنار أ رلا مع طاطللا

 ادري نأ راج نولتع رهو يف لالس
 لّدملا فص سلالا هحير باط نمسلا هب لست اذا نومكلاب هيبش تونسلا

 يفعوبرب نب حابر نب مامه نب ور<نب فالغلانب قافغلا جرخ (لاق)
 رباجو ميرشا ف لاش مهنم نا وخلا هذخاف سبعين ب نم ٠ سانب رف هل لبا بلاط

 ارخخممطي الو دال ًايال نا ماه نب مر ةمصع رذنف هالتتف بهوانبا
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 تلقالوى لتسفام ةرسل) ١ اذا لش نمابتك اسم |
 (تلو دق مهتافاح ىف حرستو لشن نك اسمنم تاتساماه)

2 

 نم وهلا نميرخالا اذاءا مارك سراوف ماضت نأ نم اهعنعو)

 (تلمتسا لا مما 'فخال رغ ريعاسم)
 نوكيامدشأ كلذف برذملا لبق اتملطاذا ليللا امهز وجي نيبرعشلا تأر اذا
 ظ طش نم نوكيام دشأ كاذف رجفلا مم امهنيأر ناو ذرالا ارد

 تت ١ لدم ايلع تدارا' ةليبق كايسلا او تملب ولف )

 00 جحذم نم ىنراحلامرخمن ديزي 0 اضاأ لاقو

 ةصاخورمم نيا اهلازرو تانغ زا اهورب لو ةكف نباوهو

 ( مر لآ جهأ ملاذا يءاوث 2 مّركم دجالو ٌوحَع تلف )

 ْ مارك الا قع نا مركم الو ىأ

 هوني اب مح عربا * .اةنييع - يلا 1 < . -.1 .ة»تدس

 ا ار جلا

 ١) ( ملكم ريغ ناك اضرع ماكأو معقل اور يضرع لمح )

 ) مجم م هلوح امدق كاكاو هءانف ا عابلا لبوط ناكف (

 اليس تانئانلا ِق هراح الو ةاكيغل ريدغ هنانأم لع اروبص)

 ريك الا دملا ىلا ءابالا لياقلا عضوما اذه ريغ يفو ةمبلا ريصقلا انبه ددمتلا

 (مدش مل فورعملا اولءفاذا 2 ههجو.'رفسإ ريللا يغابل داوج )

 0000 ابا اهلاةروسلا ىلا .٠ مس ىف مارك ضي ءءانباو)

 ( مدلا يفنرتمي ربملا ركو اراهج هفيسب حابصلا موي.ىمح ديزي )
 عوبري ىنب نم بيلك ى دو دايز يب حدمب لاقو

 )الا تحماودتوأ اماذا ..:تيك ىف 8 ىلا مدق)
 ( عاودلاب ىعاودلا طلتخا اذا 50 0 عاجلا منو )



 ١ - يع نو -

 دج تا يمل بح

 برب 2س ا »دوو 71 ل لا اوس

05 

 سانيتسا تسناتساام تعنم اسي ةببتع هل لاتف هودر لاق ةثلللا لا
 انياع التعم تنك ك ناك كت انتءتك دلو مالسالا لهأ ياست ت ماس الو راما

 رعشأو راجت ناو هب تعتئىذلا سلا انفرعدتف كرس امان كل نا

 لوتي ىذلا ل أ 5 م نق لاق برعلا ني أنا ام لاق برعلا

1 1 0 1 
 مشل مهلا ٠ ا 2 نمو هرب هضرع نود نم فو رعملا لعجم نمو 1 ١
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 5 اهريغغو ةلحرإ ٍْ قارس ْ موجنلاو | 1 توعد
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 5-2 0 داش رط نا

 ىنا فتافخ هفام ثلسللا
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 هنع هللا يضر بلاط ىبأ نب ىلع اننأف اف انكي ناكن ال دودللاب هفرش هب ديار
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 | اور نعأو نئلو زنخو نزخو ماو مخو ”لصأو م للا لص لاق

 قمم هنو معو
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 : "لست كاّدب تاشالف قادص لاتق ةادنلاتلتاو )
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 : ”نونلا 20

 (نيناظألا نودنم نهاور تح . ايلاسجاهالؤر تاس
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 "داو هثلا ديلاتمكيلإ نا هتتادرع نمىذلا نيمالا تن 1 ١

 0 ريا تنكح 00 ظ 0 ومدق ذا امكورثؤي " ظ 0 1 0

 ( نصح نب ةنييع حدمب لقو ) 0
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 ْ لثمادهو ومّقلاو ةركبلا

 (لبنلا نم دارجلا لجرامهمشت ذا رانا ارنا ةادغ)
/ 

 (لجريذلكةينماوطعاوراغش ترمشوحامرالاوميق نأ نأ ) 222

 ظ مهوخردب يل
 (لجرلاةروعاور سبا ذاانسراوف ٠ تنوالوراسفلاموباومنغاف ) 1

 4 لضفلا اهورب ملو ينةثلا ماع نب ورمع حدمب لاقو
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 ُْ ايلا اريمأو انيصح انحس

 5 0 لضفللا اهورب لو (ةئيطحلا لاتف)
 . (رجشالوداال لسار 0 بغز ميش خارفال ”لوشاذام)
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 . (دلاجت دالجاذامو قلتم اهنأةعشخ نبال يخ تنلعدل
 امطبرقبف ضكترب اهطن ىف وهو تنام تناكة ريقبلا ىهو ةجراخ م
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 د وعلا دوكلاذا حابصلا دنع مهمواح بوثئالطشرامتأ) ٠
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 ) ا والملف مها تي امف 0 "ليام ولا تعطش ”اذاف)

 لدوحأ اولاكليلذ مم ناو وغيلح ديرب ظنا اهلعا دنعوخرلاوهودديلب 0 دللا 1

 (اودمح ملارلا ىف داجن ونبف هنافضا رتلاق سك < ناكنم 10

 ( مرر نإ نبك نب ام ا 067
 00 راوج الك ما ذإ مادخل لل لا )ترواج)

 0 7 دهر ةداه: ناادر 00 ايف منطصإ ةعياصلا هرب نم م

 هنالق هةساصمامأ خل نيم سو يي ا 0 ا 3 0
 ةيفاقلا عوفرص لوالا تديلا نال.ءاوقالاوهف هفعض هجو اماو افا موز طر باوج ٠

 رك سال برعلا نا ن_سملا ونبأ لاقو هفعذي ءاململا رثك او برعلا راش ينك و 1

 هسفنب مق رعش أهنم تيبلك ناب كلذل لبو ءاوقالا | امفو الا ةديصق 8500 وقيو ءا وقالا ٠

 وهو هجونم حيصف وهو امض زوو ين> نبا هلاق نيمضتلا فعضي هنم لادتعالا اذهو 3

 عفرلا ريظنو مزكا هل اظفل موزع طرش باوج هوك وهو هجونه ليلقو ءاوقالامدع ٠

 ملاظ زئملا مكني نم لمث ىنب * هلوقو توما مككردي اونوكنت امن مهضعب ةءارق



 0 )78( ١

 2 70 ا مرألا ل ام «عوكلا ىلا كارلا
 ١ ىفالابضلا هظيفبضلا رحج مدنعاشيش 0 2 هناك لذو بايبضلا ش رتب ىذلا

 ٠ شراملالجرل هخلتءيفهسأر لبتهنذ,ج رخو 0

 ' اهلذإ بذتاغا بلعاالا ايلا ملا رجب ريش باودلا ن# «سيلوهبلتسينأ

 / ارق اا لح تيار ادم يناريع تح تدعاتت)

 0 ( سع يب نم لجرل اضيأ لاقو ) ْ

 يي لبنف ًايصخةمادق مثول وقتاريختيهذدقل)

 ىورو درفم ليعم يوربو متضلا شكلا قبلا

 لا ةمادق هتيقل موب رشلاب ىل مت
 ظ | لقت بر رنا كيباغ نكي لولاطلابا ل ولق تمنم )

 11 كيلا م اخ نتعنم ئأ عضوم ىلاطملا

 ا (لم لكن نم ماعرألا ا0اادقو ٠ ةيردو ادور لس كاطع تمل ١

 0 ' لكك بهذي قا لبخ هلوقو هنود اههسشاف كابأ كمأ كيلع تدلغ لوش

 101 م ا0 | 1م لاغو هيأ ريثل اهلا هربخ رق هزمتالإو بعدم

 .. انه نمو انهه نم هجو لك نم اهدلوب “يت همأ نا ديربهلسن رثك
 ظ ( ةجراخ حدمب انيأ لاقو)

 )020 (يدلاو وي رطءاونأ ماخدقو . ةليخمدق مون ردب نال عتفل

 1 .اموبك عك عاو حرمك مك مكك هوك كلذكو نيجاذا نايخوام ويخ ميج ماخ
 000  (دعاوسلا لا ارذع لاطلا سراؤف اهسول شارف تناياتحا)

 ا مدادنراديريردجأوهو تنمامذود ى ::ا ىوربو شيرق ءابإ ندح نأ انآ ىأ

 ةقدصلا هنع هللا ىكر قيدصلا ر 59 نأ 0 منمو

11 



 ( ا/الثز

 40 ) كاونلا ريس ْن ود لاض ا تا ب ميلا م رمل

 (لالخرشعل اهدعم ىف ىمدؤ سلالو م ن.ثراملا 0

 (لاطنالا :روددح مي برا احلل ل ذومئاملا مث 0

 ( لاع 6قفروسلا تانع سلا 0 وفطاعلاذو 0

 لبس يذلا ريسيلا سمأألا ىأ

 ( لامثلا نينح ترححا اذا لس للا نمز ىف نيفاغلا خانمو) ْ 1 ٠

 ( لاتتقملا زمابم يبعت ءالربلا ةطخال باطخلا لصفو)
 أف نوكن ىصع يهو زماهملا د>او زامبملا ويلا لاتّمملاو ةمسلتعلا هلا زيا ا

 لثمادهاعاو ريعبلا ام : زمهي ةديداح 1

 ( لام دئاص لك 0 ديكلاىرعدنع ميظملا لمحتو) ْ ٠

 (لاخلا ناجحه تيجوام نيم الق عش ا هايف

 مهل ةجح الو نوجرب ئاتطتس 57 ١

 © (لاسسلا نرنأك اعش ءالس ف الاب فذقت دايحلا 0000
 (لاحراةدفورك نم يتلا ىفاوس دف ل 0
 (لاجرلا ىهاود تدلب اذا مز علا يذ ىئرلايف» لا نشك 2

 « ردب نب ةفدح نب نصخ ىنبا ةجراخو ةنديعل اضل لاقو د ظ

 (ابرممفوحلان رموأىَوأم عوجلانم مها م ينا ىلا تدع)

 (اّيذ ليلا شراح احأاماذا ىتكلا سم[ ىف كاس 0

 "0 اهوا حمرا وسور داو اب ةلزن» ضو 05 نوف مع :



 0 ش (70(

 7 او كلان امازع متنا كليرش ىلا تمارتف )
 3 .روعالا طهر ٠ ن“ ادهش ةعيصوم ريغ ف يوبلا عضلا ىأ هندصق 0

 00 . (لاصفلا تاينآ ( نص اذا لينتولا ةكلضا ىف الكح)

 : دلابةط 00 ىر تاووللا لف اذارحتت ناركتت ال لودي ةلع ريغ ىلع رحب نا طبعلا

 0 (  لاحم ةرجح لك ىدا ةتاىراطلإ راعتلا نورتي )
 1 2و امقلم نم ربشأ ةرشع اهلع تنأ ىلا ىهو ءارشع عج راشملا
 000 ظ ةديدشلا ةنسلا ةرجملاو جو 9 لاو

 1 (  لاهجلا ة 7 نونشن ن - ارملاف نيلقت املا ىغا رتم )

 يقل رلا ىلا وليوطلا نوخارتملا نواهج الو نوعط ال لوخ 0 ظ

 ١ 0 دغذإو ليلا ةروضلاو فام اوسبل مناد م يبسلاج ْ

 0 .٠ لقئانزولا يدلارنمممالحأو مهابحلابجلا لاثمأ ثالث

 7| لورألا ةليعرشلا لن ىرابمن احلا روعالا اهمه)

 ١ فيرظلا لوزلاو ليوطلا خرشلاو نكست ىتح تبهام ممطي نآجيرلا هتارابم

 3 :رظنوكيىتح ةيهاد لجرلا نوكي ال لاجرلا نم هيهادلا ركنملا لوزلاو

 1( لا وخلا لغ "لكشب 5 زمعلا بّقس يف ءاياالا هتعفر )

 ظ للاخ "لا ىوام رف منف ١ ءار للسفن مةدينه يغرلا تفرتعاف)

 لالذ هةناملا ةديشبلاو ىو من يورو طعما اب دنع ةبغرلا 00 0

 ماللا و تاالا | اراخدي ال نأ ةدننه ىلع لاو

 © (لازن ةاكلا يرعد تاكو. 7  سابلا رضتخا اذا ىفلا 1و

 / 1 زنا ينمي ماطق لث» لازنو يطغتلا ىا هحالس يف يمكتتملا وهو ي 3 مج ةاكلا ()

 1 : 0 نع لودعم وهو

 ومو



 51 و 3 لف ١ - مو .

 ا دمنا وس ير بر كس عانوا و دابا 00

 سي عا ص 5 8 0
 دن نع ين و نيس ا

 دك كيس نو د كوز ا سا

 اونو ياما ا م يا ا ل ياللا عا

 هنا وهاك

0 

 00 ا لق اذه ناطر 8 َ 2
 (ناطق حارج نمءابظلا جورخ ينعلاب نمج 3 حلطلا نيرا رساوع وع) 2 1

 ديدش الا ليملا نم راتكي الو اموتم ةدش نم اهانذأ مفر يتلا || رساوملا 0
 ليلا هبشف هبنذ مفر اذا سرالا راك هاا هدمو بنذلا عفر را رايتك الا | نتلا 5

 ةجرح حجارألا دحاوو فورع* عضوم ناطقو 0 ' 8 4 01

 3 روعالا حدب الأ 0

 ثراحلا نب لمد نب ةماس نب فلخ نب ثوغي دبع نب ثراخا 0 نا
 نب لعن تمتلا مما عم ناكىذلا روعالا نب كيرشو جحذم نا تن نإ ا

 ةصاخ ورم وا اهاورو هللا دبع و اهورب و هنع هللا ىكر بلاط ينأ 71

 (لابخلا دشواهربظ ىلع يج الداو يصنى ميرتنملاتلك) 7

 ريسلا يف مفرا صنلاو ةديدشلا ةقانلا ا ْ

 ءالا راطتاو ىلإ يشن ا

 ,وطناالاو ف كلا قاطم)»

 )ل 0 0

 (لاوقالا يد

 هلصأأهئضئضو هصااخ* يذلا رسو ك ا ليروط اسال ل
 (لالكلا حو ص ىرسسلا ب بغا ةودغلا ة ةباعذ يأنم تفختساف )

 ءايعالاو لالكلا دنعةح م يهو ام ايل ىرس دعب ةفيفملا هبلعذلا
 (لا ضفلا له ًاويدنلا لهأ ب ب اعلا ىف رور , اهريس دصاق)

 تار هل ف تنيعف ىرسك م نأ داوسلا تزغ هليخ نال بايعلا ىجس قو 7

 كيم ع د يأ بالا ئمسف

2 



 نتا و دج دنت 20يلا مر حل ف

 ظ ل ظ

 07207000 م ءاطعأت هلأ هانأو ةعيطملا لاق
 ا0 اب لكالا زيكلارداحو 2 تمنمعرتلا فاير نأ يأرال)

 7 ملومم ناكو اهم اوراتع ٍض دايجألا كلغ قرلا لها تدعا اك لوم

 2 نيبلا دا را ادارح فيرا عاطقنا لم ةردلا عاطقتا دارحلاو نبلل

 (تيعاملا قاختقلخ ةناحيس ظ م حابصعب ءانفلا دس )

 احم ةقانب انف دس لودي * ببن الو راكبا لذر ال ءاموك # ىوربو

 ط 0 لّدبلا مطقنا اذا هكوشل هلك أت رجشلا ملتجت يتلا يهو
 ١ هن :رحلا ةنايملاو اع ىف حبصل ١ ىلا حابصملاو

 ا الوب لذرالءطولا يق أمادارقلا يدجنالءاهدع ا

 باب ةعامج مج بدي 0 راك لذرال

 000 (بييت وأسأرب ةامكلا'رج ٠ ثبشىدلاهاشألاملا م ا

 1 رطل ديرب اللا رجو د اع وب الو عابب ال ىذلا هرايخ لاما نم
 ٌْ هسرف نغ هلْزَمَو هبيبلت معن تيلتلاو مبلاومأب مهسفنأ نودتفيف معأيأ

 0 7( بيوت بيغلارهظب ءادب ىلا 2 ةغلاسلابرسلاو ضك رلا هثحو)

 ا ةياغتسالاو:ة عدم ةرس ءاعدلا يونا

 0 ظ 3 اضل اثيش حدمب لاقو » ّْ ٍْ

 0 7 لاف هطلت ةتعدناف الاول ةريثك الحس قس : ةرما تيأر)

 < غنالفو والا فانك الورلاىلع  يجلم رايدع يمذملا رْفتلا -

 | ملم ديرب داو ةزآآ د2 رسالاو ماع ةرازف ينبل اهدحا لالبج ناأ

 هيحاوت يوالا فانكأو ةاجلا ءالكاإلا مهموق ين ع

 .. (نارجي براض ند ريغ لع مهرايدت نبأ ىتح اهبا ومأقأ)



)2 

 *( هحدع اضا لاقد)» 2

 (ريشبلا م ٠ عافدن سنن ا ليلخ لك تل ا 0

 ( رحب !1 سانلا ةاده عا اذا هقامع 0 ]مق فرط ن 5 00

8 
 مى روز راق يذب داوحلا ناك مها ريفاوراح مى اذا يخل 01

 رونافلاو ماَمَسو مهمعطأ 7 لَ اذاف راحال نفسا ف 6 5 داه 7 ١

 اناو ةئمعل ندعلا نيد درب و ناسنالا دبا ردق ريغصلا حدقلا ردا داوللا 1

 ةيفاقلا هن رضا ْ

 (رحسلا لا واشعمنيفيختاذترم٠.. اعرف ىررخلا 1 ذاع دق ْ
 عرضلا نم م نطب أ ف قصل أمو عرضلا ب كار 3 تل نافرقلا نانيملا ا

 فاالخلا هتعامجو نال وف ة عرضضلا نم ثلا لالا ةياع ضبق امو ةرضلا ىمذ ١

 اهف ير ' ىتلا قورعلل لاشيو لع ادا اهدحاو ليلاحالا ندللا جراح لاقو ٌ

 ديرب اهمويع رثبلا دعاوس كلذكو دعاس اهدحاو دعاوسلا عرضلا ىلإ نإللا ْ
 ةليوط نوكت نأ ةقانال تملأ ىهو:ءاشملا ةليوطلا ليآلا نب ةسيفنلا رن هنا

 نقلا يو 0 رنا وفدا هبيغر ءاشملا

 زوالا لابس نسا اهرفاشءتباشدقءايبشلكنم) 0
 ينام اممحلل رك أو ظ لخا وي 3 رفاشملا ءامضمب ا مدلرأ 3

 لطلاب ًاضيأ رزولاو اهلل رزولاو أه ردح ىلا تزاحم ابلقتا ضرالا ىلع امتده ٠

 ْ *« سيق ن ثيش دع ًاضيأ لاقو > ٠ ٠

 ةرارق نب ىدع نب دع_س نب مارح نب عودوا حرج نب طوخ رحب

 نو راج ابلخ نأ هفو ريعلا ولا ةيلهاجلا قف كلم يذلا وهو لاما ري نك 1

 لع ةطلا نب ىصأع اهرك ذي ناكىت :أاءامسأ جوزوهو اب اغ نيعلا ةفاخم هبلا كلذ ن م
 كل 0

1 2 

200 2 0 

 و هتمتاا ه وجع وح وعم ا ا

2-0-2 



 فيلا

 0 : ) "دهم ردك هدب تيد اذا 0 كر 2 1

 7 0 (رجلا ةتقزما هاوفاك نعطو 2 هطسوماهلا مي ب رضرريغاوبأ)
 8 برقلا ةققزملاو غامدلا وهو ماحلا هنم ودبب برض ىأ

 1 3 رجا لع مايقلا ناكناواوموقو ةداقم ماثلا| واعمت الواوموتف )

 ظ 4 هآكرح دقوهيذبال اضألاقو 0

 ( يناديكتامي دال لإ دنور امهناقر اًدتشم يناؤوزو دق ) .

: 
 ا

2 

 | ةجورم لو ازيدفش هكرح اذا همتكو هتلتو هعتملو هزمزمو هزوزو لاش

 0 تولل نمتدوند دفو فيعض ينال ىينكي

 ١ . (نافاكتعول سؤ انئغتساف اكسب ”رادقالاو سهدلا لحذف )

 امكفل 0 دارأ اههرشثن هياع رادقالاو ىهدلا لمعدق ىأ

 .(ناطشاني ةالد يلدن م 2 ةملظم ءاربغ يف قئايلدو)

 6-0 هالد لات دحاو ةالدلاو ولدلا

 قايح اهؤامو ىتاناق . ىنالد لم ت تاالد ريخ

 تالقلا نم تلاق المو

 ْ ه(ىنحلا عافدنب فيرط حدع لاقو )* ١

 ا عنق اردن ملكالاو 7. هتعمس ثيدح ر ها اال

 1 08 شنان الا طمافاهانم:  تزواج تح سفنلا ىط.عت تازاف )

 00 الع ات .هيدجو افيرط عافد نبا ناف)

 اضيأ مطماملا وهو هل ءاطعال يذلا ريخلا ليلق مطقملا



 00 ئ

 ىنلا نم نافجلا كانت ىلع اعف فايضالاب نيتنسا وك

 ةعيش نالف عقتلا لاش عفنلا رحفلاو مك نور نيتع مموق انك مهنا درا

 هنأ زغ نمو هرذس نم مداقلا اه رع ةقانلا ةعيقنلاو هتعيقت 0 ىأ ُ

 ما دقلا ةميش رادهلا برض مهسؤرف ةويسلاب ب سيهتلاآ أ ا

 قئلاو ولا نم نامحلا كات ىلع هلوقو مداق ةعاج ماتدقلاو رازملا راذتلا ٍ ١

 حصأ وهو هللا ديع يبا 1: لوالاو ورمج ىلا لوق اذه ىراوملا ا

 ا" (يصجاسلا لهال يب .نن مل ةاييناسطتلا ٠٠٠٠|

 ايمامدو مننلا راذص دابقلاو ىلغت ىب مغ 2 يسجابلاو زاحملا لعأ ملغ دبتلا

 رفص ماخشم ىبجاسلاو ١
  ةدرأا يف اضيأ لاقو ه 0

 (رمدلا لع نركز حامرالءادف ةلذأ راصق حارا ا الا ٍ

 .  نيصل ىوربو فورعم ءام رمغلا

 ( ربف يب فال لح وارماكل اوعتمنم وأ اووتيطما ىلا ظ
 ربق ن نم دارأ باتعالا ىأ ظ

 (رصن نب ىثاحنادودىب تسابو  ؟يلع ءانفاو سبع ينب تسايف ) ظ
 د ينب نم نيدقوي رهن ةاك لا اوطعأ مف ءالؤم يف كلذ ناف ٠

 (ركب د 3 ىدجم ةيشع . قلاحو يأ نايذرا ىدف ) ا

 ورم وأ ىورو ا

 (ركب ينأن د لابامابمعايف اتداصناكة اهلا ل وسواس |

 ةبزاحد ءاش داهقلا لبق و ضايبلا ىلا ب رمغي ناضلا دال ند دهةلاوناسالا ةرايعو 60 3

 ةريزجلاب نوكمت منغ ةيسجاسلاو هيفو تببلا دشنأو بانذالا كس ٠

00 
1 



 0 ظ 2070

 1 31 ( ىرضم نك انم يذ لا 1 هق نك توكل د مرطمو )
 | 0 ' هامادق نانسلاهبشف يح رضع سولف الإو ةرمحهنول يف نوكن رسنلا يِ حرض

 1 . مهاوتلا هو حانجل لد تلو علر ًايادقلاو هحانج نم ةمدتلاا ىهو

 0 . قاوللا وف كلذ دعب ام / نأ كلذ دما كال 1

 ا ) يك وف اللا 1 ب .مذلتا 0 00

 1 0 لهأ نم موقت يار عا لزتو ىلقاقلا وهو ضمما نم برض مالعلا
 000 لاف لقاقو زيخ هوناف

 0 رعابالا الإمألقلا لكأ لهو  هشمت اولاّقف مالق 3

 حلاو لك اا تابنلا لاط ىتح مهريغ اهأعرب نآمدالبإ اوعنم مهلا دب

 ءاملا نر الإ تبط 6

 وللا ن 7 رامجلا تالنا لع باسل يمت

 ةيشرالاقي نمر ورظلا عقبلا 3 ودجأ اذإ م وقلا تنسال ام نودحلا نوتنسلا

 تادتشاف | تكدس دق اوناك ةرا زفنبا يدع ىن , نآكلذو سانلل اوةتسا اذامهلع

 نوطمعيف ال ىف تدرر اذا لبالا ناضصال نوه سه اوراص ل

 مموفكو مهموق ىلع اولضفاف هءاعصأ غو منغ نيتوزنلا ةنييعا زع الف ًارجأ اهملع

 لع را | ١ دخلو مولع ةيشرالا نم ششرت ام يننلاو راب الا رافخلاو

 ١ دشنأو رايأإلا ن ءم ةعظطمتم ةديعب تناك اذا ينن ركب

 ( لالا نيلعب ءآلدلا ذأ... نضنمىرشلثمىلتبلا)

 (ىود د اهلا رعقلا ةديعب ىقن ءاروزب درولا يصعو )

 ور وبأ ىورو دّتشا بصع هيلع اومحدزاو درولا يلع ابصع اوراص يأ
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 سرفلاناصو هتننك اذإ انايصوان وص هنوصا ءرثلا تنص لاق نملا بايث نم ..

 ةغبانلل دشنأو يشلا يف جوت اذا انوفا 0

 تيكلاو اهفدرولانوصي 22 ليخ دايش 3 ف ٍ ا

 (كلا كسلانم ةفراتُت "هيلا اميه ٠٠
 (ىشنا دج ابلثم رشامي اارتالودسسلاه رن 0

 ( ينلا ىلا ”ييتفلا ظن ٠-6 اهلا راظننا ريغ كلا
 ) ينح 5 حصان ةلاسو الوسر ينعا ماع غلباق) ٠

 اهنيعل ةلاسرلا لو.سرلاو ليفطلا نب صاع دارأ

 ( ئس مب سيلبانلا زوم داو نطب ةيحو ميالف) ْ
 ةلثمزاك اذا نالف يس نالف لاس لدعلا ىسلا هعفد اذا هزه نم بانلا زومه

 دشنأو ءاوس مو نايساهه لاق
 مدالا تدب ةعمجم مبلك و ميشلا فى تشو ءاوسا ساثلا 3

 ةبق فالتخاك نوفلتخم دالرأو مالسلاو ةالصلا هيلع مدا دارأ مدالا تيب 3

 ريخلاو ميعتلا ن نم هسار ىس يف مقؤ ل امو ساناا نم ىدرااو ديلا اهفمدالا 0

 ظ !ذ هردعل أيف مكوافأ

 ( يخر دلب ىف نارجن ىلا انومتلاو ةمّمع نط اولذل) 22
 ( ىدع ىنب حامر مموقل تحابأ دق قدصراد نم كف) 3

 ( يربمسلا صن موحابأ . نكلوّدونع ناك نا اف )
 ( يفر شم ضياو ةفعاضم فغزعال زج هضافمل اكو)

 0 وفراشملاو ةعساولا ةضافملاو ةمكحلا ءالزإلاو قاما ةريغصلا فغزاا

 ودبلاو فيرلا نيب .ىرقلا ىهو دحاو فلولا
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 ١ رول د ا

 1 يوشلاو لبؤلا : نيب تنفع دله لآ نم ا تفرع)

 دشنأو ءاشلا يوشلاو ةنعلل ةيعارلا َةلب ْوملا لبالا

 هيلع الو 5 الو : هءأش 20 3

 نواب هأرأد طقالا املع رشمو نار رسولا كراع اع 0 ةضلرع ان 6 5 6
 ا رك ذف لأملا

 ( ينس ىلع حابرلل تس  اهلعىرجو اهدبع مداقت)
 رآزلا 112 تضف انارتلا نم عزل هتنسام ىلا

 - (زهيط در ةيشاحك اف ىلا سعد دمد اهارت)

 0 ايف مهقالتخا ألا مهسعد

 ١ ( فخ نم كلذب نخل امو دنه بح كت سانا لك أ)
 0 ظ را نم كلنامكب ختام ديرب

 1 0 از دراعات رودو باو»ا نيب 0

 5 دقيح ايقسلاب امل أعدو ة موسع ةيونكم ةمعنم ةودغم أما ديرب

 ا

 "و

 1 0 50000 . ب379 "كدر ياابو 17777

 ١ ةيدغ 0 00

 اس بوثلا كنوصك 9 هي امرك ديرب 7 57
22 



١ 
1 
3 
3 

1 

1 
1 

1 

 7 - تاسع 2 ع ني اج نحس بئس يابت تيا

/) 

 بانج ينباك واهلا كادهغ“ ليغ ينباك عاج ت لأ

 بلاغ نب كلام ن موز نب ثدغ نب ةنس نب ةورع حدع ( ةئيطملا لاقو)

 سبع ينبل ناك ين نائس نب دلاخ دج وه ثيغنو سدع نب ةعيطق نإ

 (ابئابغ لاز لمالاام دال ومو اخ وو ”لثم ينيع رت ل)

 دحاو هيف يثثالاو رك ذلاو يتاخ نالف لاَ ةقادصلا ةلأخاو قيدصلا ةلللا

 اضيا مامزلا لابقلا لعنلا عيش( لايقلاو

 (اهلابو يدش وأ اهادر فوخم ةرس ملا 0
4 

 اهلابو ديدشو دارا واولا بعذم 1 بهذ ديدش اهديرت يورو

 (اهلذتباو ابنوص ميرك سفن هي .ماوقال دجيو) ٠

 كسفنب تنأ تكرداف هيلإ ! بتبس غاش ا

 (ابلاس دير ناس ها هدنمو يار ١ نم لخاو)
 زوجبو ةدشلا ةلاسبلا ةلسسابمو الامد هتلساب ودصملا لاس » ١ ٠00

 ظ هنرارم ةدشل لساب رمل "ثلا نوكي نأ ش
 (املاكت سوف:أ| سم : 3ك فيسلا نم ىعم اذا يضمأو ني نم انرلاو)

 سم اذإ ذأب ةارآو برعغلا ٠ ا نم ناكو يدابال هل عا َن سق |ده

 ىلا
 ' (اهلاحرابللع ةودشم 1 ليحا ص اميهو ءابظلا مارا ناك .مداو)

 كاذك د مدا لعج دع دئلح نا نم صضيبلل مذالاو ءايظلا 0 0

 4 ام لاقو#

 نب ردب نب ةفذح نب نصح نب ةنيبع ناكو ةرازذ نب يدع ينب حدع

 ىزغوأ تف زاجالا ىزغ ةرازف نب ىدع نب ةباعث نب ناذول نب ةيوج نورت
6 
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 ١ (كراف نيهاركلا ىلع ةبحاصم 0 هر ميل نع اهالف ركبو )

 0 ةجاسم 55 ريغل تراصف ابلهأ ميع ١ نع ء أبعطمف أهأيس 1 ركب ديرب

 دحاو ينعع نيهاركو 0 ةهارك لاق هل اكرافةها ركلا

 | 6 العلا كالعس ل نأ ليجعل ال [4 ناش )

 لير اذإ للق ةريس 0 ةنادح الإ سانلا فخو غرف املف سانلا يشع

 طرشلا هيلا ىهتناف ةثيمللا ءيس نسلا ريبك هجولا حيبق يبارعا طاسبلا ىلع

 ناسنإلاوعد لاتف ةبامتلا كيعس نمد 'احو 0 هوميفدأ اويهدف

 0 يما امهنوفرعل را ةئيطخلا لاقف مراعشأو برعلا ثردح ين اوضاخو

 ٍ نف لاق من ع نسا لبف ديعس هللا 0-00 1 الو 3

 مادعالا هتنزر دق نم دمف ل ا

 مث لاق يدايالا داود وبأ لاق الو نف لاق اهيلع ىتأ ىتح اهدشنأ مث
 ظ ئ لوش يذلا لاق نم

 برالا عدخم دقو فى ءبنلاب كردي دقفت شاع كردا

 صرت,الا نب ديبع لاق املاق نف لاق اهرخا ىلع يىنأ ىتح < امدشنأ مثلا

 : تعضو اذا ةبهروأ ةبغر ىف ىب كبس 1+ هللاو لاق نم م مث لاق دسأ ينب وخأ

 رداصلا ليصفلا وعل 3 ىفاو هلأ زر ا ف تنوع 2 * ىرخالا ىلع ىلجر يدحاأ

 ْ كفن كن اك تأ ذآ لق لاق مل 2 كيعس هل سح رف ةئيطملا لاق ا نمو لاق

 لبعج نب بمك ناكو برعلا ثيدح ياو كيلا انقوش تملع دقو ةليالا لثم

 ةئيططا لوقكلذف هروزيو اديعس حدمي يبلغتلا

20007 

 17 َ ناطقا نو ردم م

 تم عب

 1 مع دعو



 ها 0 1

 ل ديلا قدر أيلطي الو اممدبأ يفام ىلع اهم ناهس اي 0

 سرافو 9 ةرمو لع شبملا ل ١

 اهفوص زج مل اذإ ةربعملا ةاشلا كلل ذك و دحاو .ربعملا 9 خالل د ,دننال ٠

 (فْرصلاو ف ردتتلاب الا لال[ م. .هتاسبجت اييسأ ٠١٠ امو) 1
 فوطلاو ىوربو دالبلا يفساقتلا ف رصتلاوةفرملا ىهوباستك الا ف ةرجتلا ١

 فوطل فاط ردصمتاياورلا 0 ةرعا

 (قتافب نزلا سبب ف نودوجي ةميلخ مهم دوملا نأ كعل

 انمليو أبطر دوني مما ديرب بنملا فاعقلا

 (فعلا ع عايبلا كين :ءمرصرحو ملام ةلالجىن | ”ندلخي لهو ) ا

 هنم لضفأ ناك اذإ لالف نم ايي 59 نالفلاق لضفلاو حير ا

 كردافمازنف هنبا صاعونب تاتقو ير ازفلا نصح ن ُة ةنديع حال (لاقو) ظ

 : هءاحصأ مغو مغو 06

 ( كلاهملاىف ةمصع يماتيلا لام هاف عرأ ام نصحنبال يّدف) ٠

 ثايغلا لاّملاو هثاطعا ىلا هحمرا يذلا ىلام هءادف لوقت

 ) كبيائسلاب مبنسأو يد نيفلاب أماهاو يع نعم ظاكعل 5 (

 (كلامب ءالملا نايبذل تعلو ةراسخم مبضعن مسهش عابف)

 كراث تكردا نأ الاتنأ تيبافمهلعاراسخو اراعناكش تايدلاب اوضر لو

 ) كرابملاضِسرفولا كمل ١  لممأ ص ها يصدلا 8 18 موقو )

 ةعامج ليمار او امال نم أصعلار يش 0 6

060 



 اهدحاو لتقت لقبلا يف نوكت باود حرارذلاو شطعلا حوال

 : حر>رذو حورذو
 ٠ . ارامل تشان اهرب لو هني رشاف ادراب ابارسش تلاقو )

 8 عضش ث ثالد' هش نمار 1 نبالاو قيوسلا هن ند عش * مسداجلا

 جراب لك ىلعام زع اذه ناه و هل عت لا زخاذبدشف )

 ىلع ه | ماوةظينح ىف يلعستلا ١ اج دعا املوق بجعتلا دارأ

 ظ 1 جاك يمحلا درح ىلا" تزن يم“ 0 هنود ىلؤي ءرملا وخ 0

 غو حم عمج حابللاو اهتفصدهده امغ ىدؤي 3 لتقف فتانرم ىلؤي ديرب

 3 : و ةنط هسأر ىلع ل امج نايبصلا هن يري ريغص مهس

 1 4 ةريغلانب ماشه ينبا املا ىبأو ثران ال اضيأ لاقو ف

 . (مفطؤولا ميدلاوحاو رالا لعتماقأ فرعلاف كن اودلاب مياس 'ادأ) ئ

 ظ هولاودح او وحن ىلع انيل نيمويلاو مويلا ثكحي رادملا وهو ةميد ةعامجج مسدلا

 أ فل ولا كلذف ىش رالا نم هوندو باحسلا فامسا وهو ضرالا نم يناودلا

 4 ٠ ٍ ءافطو ةعدلاش

 ف ” و ٠ قريعءامتفزتتسافاب تفقو)
 ظ | راسب دق ىنيلذعتالو 2 ىوهلا نعالاهتا و بابحقارف)

 0 ءابحاو بابحأو بيبح عمج بابح
 00 كي فامالا لما نم ينذلاام هللاوو ىننتسيلّوَهب )

 : 0 اوعابتمرب رداق ي رو نيلمأ د هما دشل يرمعل)

 11 . بجعتلا هذم اهب بهذ اهلطم دتشاو تمظع ديرب تفقو تعلر

 ظ 0 (فلا نمو نيثم نماباص أ ام ىلع امدريف ماشه يبا ترمأ البف )



 ا 5 ' كا

 نورا 0 ضرالا يف مهبسق# نافظألا راع نورغا | رك وتلا نا 3 كلذو

 مر 1 4 نودع اذكموي

 (رزمخةلاه نيبو خامدلا نيب كلاه كلابأ ال ةيزارلا ١“

 ( ريصاو كاابأالكءايح يتتاف ابلثم ةيزرال ةيزرلا كلت)
 ب ءااعأ ن رسولا هسا نمالجر وج الا 0 0 0

 فيرطنايعا ىنب نم م يدسالا ناكو هدنع تابو هارهف هب 5 نك 0

 ىرقنملانيعللا كلذكو ءاجهالا دح أ ةئيطط ايل زن نك و سقف ىف ة ةيخأ م

 ( ىحضافةلاحمال ايعأ نبا ناو يرقلا ينتبه تعا 0

 عفر عضوم يف ىرتلاو ىرقلا ينتج, يذلا نا دارأ ىذلا عضولب ل انيح |
 م (ماوملال وص تدم ةنافلع هب رشلايعا نب 3 زاخو دغ) ا

 تدسفهفوج تلم اهنا دهر. ةحناج اهدحاو باقلا ىلع يا عواضلاملاوجلا وج ا

 ظ 5 عولسلا لاق
 (حاطنييملاةفورطم نمّدولا ين 2 هسْرعو لهاكلا ل ثمتنكامو) ١

 هل تلاتحاف هتكرف هنأ صا تناكو دسأ نب لهاك ىنب نم لجر يلهاكل ا

 هيعاو هب >رطا ملو هب تييفحتو ايعا نناتمزق ال هتاتمف امس هتنس '

 "المت الف تف ةرط اهنيع ناك يتلا ةفوراملاو اهجوزا ىلهاكلا نسرعك نك أ

 هل اضغذل ههجو نم اهنيع

 (حصان ريغئئرمابيغهلتباغو اهدوواهاض ريس ايغابادغ) ٠

 (عراعلا الا يدتغي الو . ةجاحب لازال نأ امبرتعد )

 مئاسلاب نمو حرابلا مة : موضعل ناكو دكتلاو مؤشلا حرابلا
 ') حرارذلا# ءامد وأ ىلع هتقش اهءاعدمريجبال نأ تار 1

 101 000 4 دي

 هك حرج وجبر يح 2: يد
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 0 مهس يبل اضنأ لاقو

 5 يظل ىف ارجو يبات - هله ةمامأ تنم الا
 000 لام هاش ىتأر نا تنال /

 7 رأنيح يعبس نهاطخاو ينتدصقاثدا 58 نكتار

 7 » ىمرس تيمر نيح نهاطخأو » يورو

 001 ( ىماح هل فام اهاقس ( ١ مت نع تاطخ ادق (

 "00| فيج تلا تضبقو . تأم راق ةماركللا تمض و)

 00 0 0 ا ولدلا مسلاو 0 تدامرا

 (يبعطلقو ناوملا تقئاعو ينم نابف معنلا "تعيضو )
 ( مع كاذكو تفرح كلذك لذ رادب ميعنلا تاّدبو)
 00 ا ل0 تفل امو , ريخ موب لاش "تيل انف)

 ( ةذوه ن ةمقلمل ًاضيأ لاقو )
 ظ : اى كال ش هتيحصلىئلم 2 هفلخةذوه نا كرت ةنفحاي)

 0 همدجت ءاملا يف ئرتب يذلا يرتتلا
 (رصْرص مرقادغ ماسلا حش  اهقوفلاكيىزيشلا ةضيرمك )

 4 عضوم الو فاكلا محاف ىزيشلا ةضل ع دارأ ةدرابلا رضرصلا

 1 5 5 9 عايضلل اوقلأف يللاوملا تعءيصو معبت (
7 

1 

 ا

 ( ردخالا تان هرواعت عق اهءارو قاكةسال «مأ)

 ( رخفملا ماظع مدودخ ' ليم مهنق نيعجضم مهم نم مأ )

 عقووأ كلهفاسإووف وسن لاملا فاس (؟) ةطلغ هنف مالكب هلبقتسا اذا هيج )١(

 ناكملا ىلع لتقلا داصفالا (*) توملا يا فاوسلا هيف
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 لاّمفلاق امم ةئيطحلا مدنف د نا وهو « وح / 0 2 3 ها

 (ىملح ل ضو تبفسام ةمادن وع نب مبس ىلع ىدن ايف) 1
 ( مربمهس ينب يضر تيرش امل ىهسكلا ةمادن تمدن) ٠

 مل قو ىف هلأ تدقو ينم تاف نال ىلع ثمدن) ١ ٠

 قلا وج ىفع وبخم لاك مف تلق ىذلا رعشلا نا تددو دب رب نعشلا ناسالاب دا 1 ا

 (رمديتويفاجلا ر 5 اياك لا جملا ميلانم)

 ةمومذم تطّفسدب رب لثم اده مد و اهالعأ نمضت ٠ ا ابلفسأ يف لمج كلذافاباتساانوه هلم اهلغسا كلا ديبلاسأو |

 4» همأال ضيا لاقو ِك 3

 (انينبلا نم قوقملا كاقلو زوبع نم رع ا كازجإ ٠ ١
 : ( انيملاملا كم هللا حا رأ ايد ع « يدلجاف يع : ْ

 (انيثدحتلا لع اوتاكو ارضع فوتساا هلال 00

 (انيحلاصلا رب دف كومو: ءونسةايحستسطع انا 0
 « هملاضيأ لاقو » 7

 (نينبلا نم قوتملا كاتلو ”'زوجحع س ارك 00 ١

 ( نيحطلا نم قدأ م0 ر ىح كين ىمأ تسوس دقت :

 ةسئاس ترص ت سوسو سوسلاداسفا ن مةلدسفا كذب لمآ تسوس ىودبو

 ( نيهد ةءذاج رد كردو انش قبب دريم كل اسلا)
 ( نيتم الو هاوق دودشعع ىلوصتال كرمأب لت ناف) : نهاد نيهد جو بذاود ةيذاج عمج نيهدلا كلذكو نيللا م
 باشا ىلودت ال لوفي 3
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 ' (تريشتا روقنبلا - مال) ١ اكالعأ نيقرإلا دودحلا ناو)

 0 رص ءاسن اف ت دقل ارصان .ّىنلا لع مبست دجوواو)

 0 م0000 - يعاور نرصف نيبس لوش دشرلا فالخ ىلا

 0 0000 نر اتدعا6 ٠ نافرادتدقأ انيس نكلو)

 9" (تناتساوالسوسمزعاس بأ لسا غال مج
 ف 1 روكا |١" رايب رطانم ناتم ..ايودلاسدت مدالا ضاخلا ناو)

 ' يبدأ ( ةديصتلا هذه ثيدح نم ناكو ) تماقتسا ترتو:حامرلا ناصرملا

 - مهسيكرو وزنا ريمس م مفو اوراغأ بلاغنيذوعنب مهس ينبو بلاغ نب كلام

 ١ جلال ةااباو ايس و اه نزاوه ىلع بينملا موعمو ةمقلع نب ةمادق

 1 ينيلد يسلا نم ةأرمال ٍلاَمف بيسملا اهبلع بلغف اوناصأ ىتلا لبالا ىف ريمسو

 اري دجوف هذخأف خل يف جت 'ام وهو 3 غلرب هنيصأق لبالا بنأ ىلع

 ..اوثأ تح هموق نم رثن جرخ ارييس نا م حاولا وهو سانلا يف ريعل نجلا

 , ىأ |لف لب الاب بهذ دق هنأ مالو ىرخأ ةديلولل لاقو اهودر ا لبالا

 | رم ةعلرأ مهنب لتقف اديدش الاتق اولتتقاف اوقتلاف هءاعصأب بكر ربما بيسملا

 ' اهبيمذ |لفريمس أم بهذ , نأ لبق تابالا هذه لاق ناكو ريمس أمم بهذو

 0 *« ةربون نب نانس لاق

 ! ا ايهفاس ابن ةَريمس ٠ يوحادتفابنوحت مل نثل يرمعل )

 دوس "ىث لك ةمونرجو لصالا ةموثرولا (؟) برجا وهو رملا اهباصأ ترع (1)
 | نانس نسرخلا طقف ضايبلا ليقو نيتلقملا داوس عم ضايب لبالا يف ةمدالا (#) هعمتو

 0000 1 و ا ا دووم ا في د ع

 ناصرخ هءمحو كيسفل ” حمرلا وه لبقو خرلا

 يسم ااا

 نانو هم 5 نسوا 1000 5-5 700

 ا 1



 (هو)

 . « ًاضيالاقو»

 ١ تترضو انيقتلا مويتمهزأ ا . تزجامومامزلايف ليل كنقاشأ (

 هتعقاوو هلتشز تقهر :

 (ترذ قرافملايف اهنم كسملانم , ةرافو اهبف مط ؛ لومشلا منك

 (تترصرفاصملال وأ اذا تيّتس يوتلانهاوالو سك ١
 ( ترطبسا و تضر عم وحتلااماذآ لحي نراه تاقو ل قوه ثعشاو )

 ليللا خا ىف اهرادحتا اك ١

 «(تترخ كسفنب اهذخ هل لاقت سقت نأول بوثلا رجب ماتق) ]
 مونال هبمحو ساعثلا ةدش نم هندب نم تطمسل لوش ْ

 (تّرقْلا اوكلاق و رودس اا يتاف ةاملاىف عهسل له الآ

 لاوطلانانسلاو باينالا قورلاو سدع نب ةعيطق نب بلاغ نب ذوع نب خبس

 (تّرطْقا ضاخملا لوش اهناسرفب ميل لوشن ىح اولعش ناو )

 برملا عقت تح حلصلا نولخدي ال يأ اهنذب اهنالوشو .اهقنع اهرارامقا
 ( تّرّصأ تادصحلاب اهالالع اونسااذا ةامكلا ثعشلاساوع )

 00 أهرارضاو ىرحدعل ىرح اهلالعو 1 ةلوتفملا طايسلا تادمحلا

 (تكركوادلاةقلح نمسح رخ اذا ابلت ءاسنلا راكأ 0

 كك مهلا تدع مهم نها افا لوش 5 لسع دعب هيا 1 ُ

 (تاواملاو 200 م تهرك اذا ةبدر ةقدط ةأشك لك (

 تباص تراكاو جومت رطانن



 ( همز

 0 ) تا و ةروشقملا ةداذلا عم ىرن نا ضوملا نع ًاهيهانب سيلو )

 1 5 امودودب نذلا ةداذلا منع 0 فوخ ضوملا ةعقاوم 0 اهاهنإ ال لوق

 ” الالالا تازحملاو برشلاو لكلا تاريثكح باغر انأل ضرما

 5 ورحمت وأ ىورو ةرحخ اهدخاو

 )  (تاعتبلا اهقانعأ يف ليطارب اهني دالبلا قافا ميارت)

 . ةراجحلا يهو ليطرب عج ليطاربلاو اهيلعراغي نأ ةنمآ ةدعابتم مرت اهناديرب
 ش كلدب ابسؤر هبش لاوطلا

 (تارسح هسفنابف عطقت .اهناركب ىءردق "ودع نم ؟و)
 (تارمه امه.دنأ ىلع فوجب امبّتصتا نابلالا ابف فاط ناو )

 ماخضلا فوجلاو ًارامهلا اهعيلع اهنبل رهن, نإللا ةريثك عورضل امهنقتا دارأ

 ١ ذآ زذ ز 1000000

 ., ا قلبا 5 3

 7 فوجأ محللا ليلق ناكاذاف نبللا ليلق ناك محالا ريثك ناكاذا عرشضلا نال
 هنبلل لقأ وهو هل ةريثكسلا عرضلا ةميظملا روخنلا ةقانلاو نبللا ريثك ناك
 اده نم تعلا لوالاو

 ( تاردكلا ةقورطمااضالا ضايح . فب مل ليللا رخآ نم تدرواذا )
 ٠ كو ضيح دق يتلا ةقورطملاو ءاضإ اطدحأو ركفلا اهلا

 اههف لبالا تلابو

 (ثا ريح ةر ا هنازح و ابعالت اف ”ىدامج ثيغ و)

 ةرجلاب هرهز فالتخا هبش

 ٠ ( تارغن هل جوع لع فدي ايتاف ناكىذلا خيشلا اهب لظي )

 ' دارأ جوعلاو هرضزو هل تلا انيارو ياذا نينا ف رت

 1 ويوكتلاب رو ددرت رئاطلا فدي م« فد ريكا دع تحوما دف عارف



 اب

 ©” ( تاربسلاب ءاملا درب نرك ا 5 مداوتسام)
 نيبموحشلدربلا ةدش يفعاملا درب نيم الف قاع نوما ديرب دربلا ةدش ة 0 : /

 - (تاصرخةروقمتدغاماذا هلوصأنعاهبذجةداتقلا ل يزب) ٠
 مئاما صراخناو صر ركغاو دادضالا نم وهو نامسلا ةروقملاو ل زابللو ةر وتلا ظ

 يوس ىعرص نكي ملاذا لوقت درب عم عوج الا صرخلا نوكي.الورورقلا ٠
 نايدلا انوه ةروقملاب دارأ و ةامفلا ا  داتؤلا 7

 7 تاردن الو روخأل _جاسأب هنيشلا عيقصلاب ا ريع 0

 هده تّقا دربلا ةدش نم بالكلا 3 نيس اذاف هنيعل ديلملا و وه عيقصلا 7

 :ردنلا ةدارطا ولسا نم تارذق الو فاعضال اهروبظب ميقصلا لبالا ٠

 ةريزغالا ةراوخ نوكن داكتاالو ٠
 ( تاركشل 0 قاحاملا تحبصأس يلامالاالا نكي و) ظ

 عرضلا وهو قلاح عمج قاملاو رازغ ىراكش يف يعر نكي 0 كي
 اهيفتابنال ىت علا ةءدللا ضرالا ىهو 0 نسدلام الا ءقشاور ,ناللا 2 0

 (تارمملاوءاشلا لهأسانلا نم هيلا ال تي اها يود) :

 نودعابت الريملاو ءاشلا لهاو ءاملا نع - دعاس ىأ ءيدتنت اهنا د -

 : ءاملا ىلا اهتجاحل هايلأ ن
 ( تاركب الو ببن ال ليك افو  هناعو ىفام رايملا دفنا اناث“ :
 بخ اهيلاح اهنبل ليك ىفوو امابلاب ينتكأ ةيعوالا نم ةريملا تدفتا اذا لوقت. 0

 .تاركب الوب نامش 7 ءاتف 0

 نيبام وهو اكرحم جبن عج جابثالا )١( ةبقرلا ظيلغ وهو بالغا 3 ع 3 0١

 ظ محدالا نم هيلعام لك ١ يا هقرعت ملظدلا رفقت لاقيلزاهما تارفقلاو رهظلاى لا لضاكلا+ ٠
80) 

0 11 

 د ا يو نعان تق تورم وم عفماو
 ١ » د دروس نايس نش هي ينج وين ع يضعاب



 (ه5)

 * نيألةوو

 " ( ”ةرابلبلا لوط طق. تارظنلا مرام بات نم الأ )
 ديس مراعلا فراطل نم الأ ىوزو

 ..(تارفحتم عزا هيك اوك تقنعا ليللار خا ايرثلا ام اذا )

 'بورغال اهرادحا اهقانعا ريسلا ىف عافرالا نم

 ( تارجحلاب بازملا ل ذبن اذا 0 ةلاعم يدعأال كلانه )

 بساف كلذ ذ يآ نأ فخأ مل ةشحاف اوني ا زملا ىجح اذا لوش

 ةيحانلا ةرجحلاو فيفع ىنأل

 (تاردملا 'ئس هوجولا محابق مكتدجوف كتب ر جدل يرمعل)

 رذملا نمةرذعمو ىرذعورذعو تارذعور ذعو ةرذعلاق رادتعالا نمت ارذعلا
 ََئ ردعيؤدشن ا اوناطعالا وقيبض مهما دب رةينفالا وةحاسلاىهو تا ردعلا ي وربو

 ٌْ دودحل ىرذعالو تددحالول مهيمر دف قا كرد ل

 ل لئاذهوذوزيجم الو نوةيضت همي 1 دي

  (تارعنلا نثآلا لثم نيجامم ةوسنوسويتلا لثمارت مهل)
 ع و ىلع سهذتف بابذلا يهو ةرعنلا| به أى لخدت ىلا تارعنلاون 0 نم نيجامم

 . (تارجملا فبينلانورحتالو كلاه رظع اورب 4 ممكندجو )
 ةرجح اهدحاو بادملا نيئسلا تارجحلا

 (تارثعلا ىلع ىلام مكنوأ الو مكمنطصأ الهلل ينمنط صي ناف )

 1 3 (تارفقلا بزاعىعرتشيرابم مكلاع : ماخب ذا هلالا ةاطع )

ِ 
 قربا سروبلاو دالبلا تبد_دحاو دلتا لف اذا ناآد.علا مهقت يفاا 00 )0(



1) 

 8 (يسار الحا ةاننص ىال لام مكلوامم تلف 5 يد ناكام) 7

 2 ساكلا ريغ البو 1 دحب مهتانك نماوديأف كولمان دق)

 0 سدع ين نع داي ين وجبمو هبأو همأ يف لاقو »

 ( ساجنا ف يف أ دف كينب اأو ين :ودفءاسألا ىف كتيار دقل را

 (سيمل قيضمى شحجنباطهر هباكر. روزت نلل ليلذلا نا)
 (سأبالانينابلاكلاناوملاوكشت 2 مؤاسن لازت الو نوريسيآلا) .

 90 ( سرمغت مل مهتانق بايثلا مسد ,ةفاوب وطملا يف نشحج نبا طهر)

 نأمل ديري امج | سات
 ة مداجو فاقثلا لوط نمز.هلاب) ٠
 سناح عمجأ موج باو هلا ل 0 نس« هرجاو ءاسوح امس ذادشلا ىلا

 ( سمعمف .نم مراج رميجملا 66 اومنع 1 ةلبيبق. هلالا حجب 0

 (سوتلابورا ىفةوادعلاس مش ١ شعل دانيل مسا
 هيوادع ن 9 هايع رخؤك َّس ىذا سوشالا ش

 هتسا هلمخ بابثلا وو امئاو درا انهاه سرجحلا '

 )ف ا كياو 2 مراجن تا سدغ: ملبا)

 7 ع لد_هءل ( سيعلو . سلكت ضلال ايمار ماتا ةسيسملا 00

 ءوسب مهومكدرأ ىأ ءاسلملا ةرخصلاحتتفلاب ةافصلاو رلثاا لولفلاو تمل ءافلإب تلف (1)
 هف رطر سكتت اذا ءالعأةلفسأ ل عجييف باقي. مهسلارسكتلاب سكتنلا (7) مكلواعم هيف لمعت ملف
 فيرشلا لجرلا ىلع/تءمنأ اذا ب رملاتناكو يداونلا ميدقلادجلاب دارأأو ةرخجافملا ةلضانملاو .

 ساوقلا مم نوكت ةديدح فاقثلاو عفدلا ز مهلا بوثلا مدل هنا قالخالا ماذه سندن اذا



 يبطي.
 2 3 ا +3

(64) 10 

 7 ( سانا ماعأ يندجي كعسل 5 و الع امدسجم نا انآ )
 | (مانر نيد اممم هورداغو ْز هل الم نوه اولاطأ موقل 30

 1 - ( ساّرضاو باين هوحرجو 0-0 1 0 اولسم)
 01 م رم ا 1 يل

 ا _ 0 كان ليم

 ١ 7 نياك 1 الاعدطاو ةممدم رفو ىلا راس ثعباو )
 ّ انوع ال ماخض ةممذم رفو باطوب كيتأ راس تس لومي 0
 . ناكرملا ودا وهو سانعق قيعبن اهيلا لحرأ اهلا سدحاو ناريملا الو نافيضل
 0 دشنأو كرمع هل ليق طغاضلا ع اذاف ريعبلا يطبا ت م نانوكي ناظغاضلا

 ْ تمت قشاع ديعسلا 5 براد كدت قلد

 2 ةهبدخا :طبسلا ودس نعبط 3 سق حادقلاك صالق لع

 بجا الو موماعب لو كتض يذالو ك رعيذد سبل

 0 ظ ماسلا عقلا بالا بدل تلي فينولا ل
2 

 00 ياو نيف ملاعب ل مدعبال نيخلا لعفنر 1

 1 يلا ملاعال اهتدجحب نبانوهو )١( ظيلغلا عفترملا ناكملا ساشلاو عولا ناكملا عوتسملا
 ١ اهارت نم قولخم انأ اتدجب نبأ انأ مولوق ناكف ضرالا ىلا ةمجار ءاهلاو هل زيدملا هل نقلا

  مطو وم اظل جز (*)رو.تلا تاوعأيب اك هوكر يأ هوز داغو ةلذملا ةكاننوطا (5)

 8 لعافو ةوص 5 و5 نسال لفعرو ميطملا يق رز نسدح 0

 58 وللا واتا 7 0 حرشو 4# 0



 (هعذ

 يلتف قارتلا سلا هنم تثابف داوأ ةموقلا ةديدشلا ةبلصلا ةقانلأ سندلا
 (سامإو يحتم كل نوكيايك مدمر لادم“ متحتم دقو) ١ ٠

 هصلخبف ريقلا نير رك لبخلا قب نأ ساىسمالاو هيرض لثم اذ ه

 كلذ يف شن اذا 2 سرع را سر لاش ةركنلا ىلإ هدر ظ /

 ددشتأو اس | سمعا ةيسس رم ةركبلا ىلا هدرف هصلخ اذا قاسلا هسرعا) ناكللا

 سسنمفإ امإو وعق ىلع اما سما س سما خنيبشلام اممسُكب ا

 قوفنوكي ىذلا قاسلا حتالاو هصلخب 0 هرب هربظ «يطاأطي نآس اسنمقالاو

 متي اف يتدومو كر يغنود كس اًاصلاخ يحدم نول ع ديرب ولدلا ينج

 (يساسنتو ىسحام لاطسخال ةرداص ءاشع مكتر ظن دنؤ) 1

 ءامانع ةرداصلا لبالا *ىج يرقلاب فيضلا رظتني اك مكربخ ترظتنا لوي ١
 اسن ابسفياهسن لاقي ىعرملا ىف املاطبا كلذ نوكيف ملا لا لا

 ( يسابلاو نوت تعرك كرافك مس تناك نايك اها |

 كرفت تكرف هنم لاش, اهجوز برق ضءبت ىتلا كرافلا ءارلاك منك لو ْ

 ظ انضدأ لثم اًذهو اكرف'

 00 (سآ مسعر نك مو مكسفنأ 0 مكنم لدي امل ) ظ

 9 اع حلل اهراطام ا اد مكلاون ماحس اس كلرإ)

 كرافلاو ًابح هلمجأف مكضغب كلمأ مل لوقب هظفل اه يدادغلا تيبلا اذه ربكم 4

 يناخدن نأو ينوثيف يمم لخدت نأ ثعرك يأ ينوأ : تهرك هلوقو اهجوزل ةضغبملا ةأرلا
 داسفلا نم ينال حاصم مكيف نكي مو ةضغبلا نم مكسفنأ يف ًابئاغ ناكام يلادب يأ اهبون يف
 يوادملا ىس الأو لاخلا ءوسو

 ردصملا نال افوذحم تشب اهقيلعت نأ باوصلاو اسارب ةقلعتم نه - مهضعإ ا

 وهو انيب يدادغبلا اذه دازو مزملا محصن عامّزالاو هل ىممم ياي نا لبق فضوبال



 ة (8؟)

 1 )1 اهدالوانلخ نمتنحاك مكان نع متيبح اذا دكر
 1 ”رزلك تكون يرلاو ءالتمالا سيبحتلا لصأو افوخ متالتما منبج ىورو

 مديج تيوراذا اهدالوأ ن ء مفدت م باهت ىتلا
 3 |00 م

 4 ري دان ز اهاقسم لممخلا يه مئاسن فلخد را قاتملا اندطع )

 0 ايما اربس ةيفيدر . مهفك أب يغولا نايت ناحي)
 ! .. .(نققل هب ع امم فجرخ ا ةيعص انك رانا تنبعا اذا)

 ٍ 5 17 0 ءاضيبلاو ءاضيبلا نم حلصأ يهو ةديدشلا ةنسلا ءاببشلا
 0 راتق عا رتملاو

 00 و 0 دقو رود ةيسانم دحملا ناكو امن )

 ١ . .(ًربدلا عيطاقا ؟ارخأ منتو كرانذ هازو نم ىانجلا اينو )
 0" امه |حدمبو ناقريزلا وح اضلأ لاقو

 هنع هللا يضر باطلا نب رمع ىلا اه ناقريزلا هاكش دقو

 ( ساطوأ مالعأن م جرختسبملاو 2 نا دحم ىتتفلك مالع)

 , © (ىلنلا رغآ ودحم هاهم ىلا ىف 3 ابأ ال ضيغل بنذ ناك ام )

 ظ ” (يساس 1و يسمع ءرجياموب كرد كيرلا متيم دقل )

 . ريخم لع" ”.دتل ةقاثلا راردتسا داوأ اذا لاخلا نا كلذو هن رض لثم 7

 دشنأو نكسيل رف اذا رق : ةيادلاك اهل كك اهواعذ سادكألاو م مي

 اسفنلاقارتلاهنمتغلابو اسا هه تلاج اذا سنع

 ا يأ اكتب رم دّقل (؟)رقفلانم ةدهو ناب هباضا يذلا وهوهسفت هب دارأسئايلا 00(

 ندي م خور ف توب نش ع و م م نا نطمح مالا ا ب ا فب ا
 ا ا 0 حل 5 51 75- غب ل 7 2 3

 : 1: 35 3 2 5 ب 3 1

 ٍلسالا نم طقس (*) ىدادغب هأ سإ سب لو باحلا دنع ةقاثلا هب نكست توص



 (ةهأ)ر +

 0 دشن او تغرا راوهوراتلارعشلا

 سلا ندين و نورت رفغلا اهقأسا دوخ تتملع دق 4 0 ٠

 رنا الالصأ نخورال وا 0

 ىأ ( 0 رحبلاو ) لجو مع هللا لوق نم ءولهملا ريثكتلا ءاملا لسنا ١

 00 ىددزتت لاومفوامملا /

 (:رجز ةمرع تن تموخ اك ”اوموتةريتلا لوألا" 0
 مهلا ديري ةريغملا ليلا دارأ كلذكو مبليخ اومْوَف توتسا ىأ تموقت ىأ

 ىهوبانةعاجج ب ينلاو اهلعاو دمي لو امنع اومجحأ 3 لوألا اورظن اذا |

 قضاه ةفطساالو بنار :دائاهدالوا رخل ىلا رد رجولاو قزالا دل -

 هب كسا أم وهو ةمام اهدحاو بصمت و م أمف لخدنو اهفونأ مزخت 1

 ةحرشأسا مح يف اولخدأو اديدش أيصع ١ ةنأ او كلذك تناك اذاف لا ْ

 00 كشنلا طبيخ 00 هوزمصشو ةلخان 0 قاوسوأ روم نم 0

 هيلع كامكو وتلا 0 ةمانلا كال هتعضوأ 0 هيلا ىلا ا

 قذزرفلا لاق اماود لزتت يأ ةيلع 0 و

 لازز فوض رخ نع كامل اهدا مثلا اهقرخ نياك
 نسوا لوق ةئمو مود لابو ا

 دن زلااهرفت مرفن تّمحد ميم تشحتوا

 قوحدلاوةدالولادنع اههحر جرخب يتلا قوحدلاو اهرفشاهرفن ةلخالا ديزلا ا
 حلم هبال هنع طلثتف هأعرت لوم نائشالا ارطاو الو قوحد 0

 (رفغ مل اوبنذأ ام اذا نحنو  انبونذ نورغشي ال انموق .ىرأ) 1



 (هء)

 00 !ٍ هتلمحو هيدرطو هتفختسا هتفز

 | (نرالااهدناعمنعتلازفتماقو....- ابمادخ تدب أ, ييلاتارمكإاذا)
 7 (زمسعاهلابشال لوحر 0 تحاك نع يبا ءارو يحن )

 00 ْ عطاقلا وهو رصملا دحاو روصحلا

 0 رس ةيطخ توما تصرشاد اس لك ارم كوبي لكلع)
 7 02000000007 .سرقلا ينج نم سراقلا يبَمع عضا ومكللا

 | (قزمزاوراس عورارمأج ماذا مبهوجو ضييءاجيملا فنيعاطم)

 0 ظ ْ عزملا هفختسيال ىذلا نيكرلا نيزرلا وهو روثو عم رثو

 ١ (زيبمالو ”ماركر ال .تابئانلا ىلع مين شحج طهر دام ' امأف )

 0 "لا طمشالاو نوهولاعيئانلابأ . يبملاىلا داجي ام هويت :اذا)
 - (ٌردن الف باسعلا تشاذا ابو ميلع'باصملا : دش نإ نورد: )
 ا ردنال ىتلا ىهو بوصملا ةقانلاكن او لا ىلع نوطعل لوس

 اه رخنم يفهعبصا ب اهلا لخدب ىتجردت ال يتلاروخنلاةقانلا كل ذكو ردد دقني

 مثالا ابمرح بينلك 2 قدزرفلا لاقو اهيذؤيف
 00 مارب, ىف,حيصام اذا. ءاعإ)

 ا . تارجملاو كت حيصافا شيل .كضمل ىولي.العورلا دنع مامنلاك مثنأ لوقت

  ريبخ ىلا ضمن ال يذلا مؤنلا وهو روند ةعاج رثد متنا متنمأ اذاف يحاونلا

 . ( رمل اع اذا قوف عابض باقر امنأكب اقر ىف مهنم مؤالا ىرب )
 10 الو بورملا مكزمال ىتلا ةنطبلا نم قانعالا 0 ديرب

225200 

: 5 
 ع
2 
2 

 د نس ع وعخو ووو وما :



 ا

 22 ها

 ا سرا و معلا ات د ماع 0
 رك اا 7-0 م اولا مج 1

 ّْ (ةقذإ 1
 داننش 07 ا

 ضفخلاب ناسح ىوريو فطاعم هعمج ا فطع ٠
 (رفذ هحراصلاخاكسم نئش ناو اا نول رولان ارتغالا يرث

 ثيدح اذه نهو رفد مأ اي ايندلل لاقيو ٌنفدو دف د لاقي ةصاخ نال 7

 اعيمجنتثلاو بيطال وكي ةمحمم لادلاب رفذلاو ةاّسناب ةارفداب هنع هللا لد

 ٠ رتل تلدلا الع للا تح ب هي تال لعالياع) .

 صب ءاظعلاب ت تاهجبش باوديىلملا تانيو: همم كمل ُه 0 ن ١ لع لق يدذلأ 5 هلا

 ىقو روز ةعامج رزنلاو تالقم اهذحاو دلو ال شيعي ال ىتلا تيلاقلاو قربت 3

 هلاحهذه نم لوي ىلما تانب نم درب م ءاسنلا دار أاهنم هلوقو دلولا هليلقلا ٠

 كج رثىلواااهءاساذإ الهأ اب باكرا نإ انس يبا

 الو يلع يعج "الو انين متم ولا عرسأ امان ينب)

 ل هم ىن ءداشافأ ةءاسملا نم اه أس ةريرملا نم رجن

 (ردكلاوءاملان هقافلا ىادتلا ميطخس لود ن ٠ مءاملاق نر برشنو /(

 ا طمس ضغ اذ نا اهدلاخ 0 دلاخ انلتق نا. انيلع يطع

 ٠ ىمصالا ههحتسل الإ نم لع بضعلو 5 ريغ ف أ شلا طملا 0

 قب رطلا ظاغ ىكرت نانيرادقت كلتاذ دا ىأ ةلغان تاق ل لاغ لدك ”©

  1اذه دلاخ نم يردأ الو الدم يأ 0 لالف ءاح لاَشو

 0س اوف 0 ةع 34 تراد اذاانكو .١
 ('رشتنم جرلاهزاجا تفز دارج انك تءاج يللا اساقا نسل 0
 د انع نيلعن كيلع ناف هيحاون يصوىداول ][ررطيدشءاسم نيس ال 00 0

 مهضعب لاقو دحاو ظفاب امهعورفوثنؤملاو ر م ذملا هب كام اًذهو ايمدق قع اناغ 0

17 



)44( 

 ١ لاخىف هيهش ركز 7 ب ثرا ىف 1

 | 3 م 0 راض عفر زاوتنملا
 0 ديال دشنأو ءأي ر-> اهدحاو عدد دل ريماسم يانا

 06 لح )| اةاءايرحلك .اياروعترم ىنحلا أ

 مرد لمي ىذلا دادجلا قتنحلا

 00 | مدس د اضيأ لآق و#
 د نمسا 000 م ةيعلا فلاس» نمالخابفأ )

 : 0 سصهدلا فلاسو ورمم يب نع ىوربو

 0 دم "اعمر ةتادكيلا الوملا تارط)
 0 (:رل اود اجلا بيعلاو لبا عم اهديجن زفارطالا ةلفطىلا)

 72 نارفعإلا داحلاو نارفعزلاب ةغوبصملا بايثلا دساحلاو رام ةعامج

 (نزالا و"فطاعما ن يلع ناسح ىدلاكرذلاونالزنلاكضيبلان) .

 همج "| ل! [ د[ وهو طعم اهدحاو ةدرالا تطاعملاو روصلا يدلا

 ' نابفأ ةزاع لا دادحلا نبل و (4) ةياورلا هذه يامي الو لصالا يف اذكه )1١
 هرملا تعمس لاق مل تن يممصالا ديدحلا دوحا نم مقلاو ركل يثااو يثلاو

 و ءايرحلا دو ىا م 2 هنيعب فيسلا ينللا لاق * 1| يتلا مكحا # ديل ثنب دشنت
 7 ةايراوعزل لا مكحأ ىورن. لا لاف نأ لل هلا اهاورع نك رانا

 030 فيش اناكمالو اقتف اهف عدم عوردلا تازوع محا اذا دادحلا ينالا لاق



 فر : 1

 ('منلااطىدبت ةقوثومرثإىف هن هضم اط وانام
 (لسلا هلقلبوأ ديلاقملا يطمي اهنمو رأ يفبالك نمهلثمو)' ١
 هلدايقنالاو هرصأل مالتسالا 5 0

 (اودقوا تول اهيفاك ةياغو ةم ركموادجكلامونبتباه) 0

 )ص الواهفيرتم نهاكال هن نع رارفاؤاسأ امو) 2١
 ةلع1لاةيلحلاو ةرفانملادنع هوزحاحو و نيح هموق الو صاغ ءامأام لوي 1

 دحأ ىلع قا يتلا ةعضا وا
 « يننحلا عافدنب فيرط حدع اضيأ لاقو ف 0-000

 ) لاقلت راص دق عماطملا نإ ةيلاخيهو يسر ةمامأتلا)

 ) ٍلاعلا ىلع عافذ نب داو اوملا نا ةيلاخيهو تااتف يسفنت رمأ) 1 ٠

 سايقلا ىلع ”هن اوءلكشي مم القو-ليلق لوتي نأ سايقلا لآ 3 لق ٠

 هتساووةتنساو هتك اي ورع الاتيدك ادخار هتيخاو هنرصوو هنا لاَ , ْ

 (لفطلاو ليلا نيبرانلااهل تّيش  ةلبيعرفز قلم دنعيتنلا ا ١
 ابحر اهرفزو ةفيفخلا ةقانلا ةلهملاو ندا لاحر قام عضوم ما لوب ٠

 ليللا لوخ دل تقولا كلذ يف راذلا دق ويف ءاشع نوتأ, ًاضيأ فايضالاو ابعاتمو ٠
 لاقي بورا ىلا اهليم وهو سمشلا ليفطت لفطلاو فايضالا ان يدتيل ٠

 نع تكلدو تحنجو تبركو تنأو تيسو تبر ٠0007 ١ ظ

 بورغلا لا اهليمدحاو

 ) لصالا ىلاو راص دق نينارعلا مش مهبئامح 3 فمثلا ةيشفلاو) ظ

 ينملا وهو ليصأ ةعامج لصالا

 رم نر لثمللق هعمحو ليلق يو بزعلا نادل يفو )00( 2

 ات سل تش ا يو تو ا ور و يابا نوع يفوق يي



):45( 

 0 0 زح اننا“ رو ومده زنامدهرلاو يعصمن' يسعو ري

 0 3 نو تا 01و ةلعدو سافل نآتارغلاو 7 مسد اعو

 0 0 رجا الا لخاحل - اهرادنيازفا نيب يراوح
 ظ ' (لبأ مهنكردأ اولثا اوت هلئ. دع لضاف دحم دع ناف)

 ؟لايزجا اذل آلام لقت لاق لصألا رهكتلا نبآلا

 0 ظ 7 نط كلام .ليفطى ٍ:؛اىلآ عض ملف نيصوحلالا ثار تيلو)

 رع ينال هعضل 7 يف كمو كيبأ ثارت تيلو ديرب ةمقلع ادم بطاخب ظ

 0 " ليفطلا نب ماع اهل ايمعو كلامو اممود هتوح نكلو

 7 0 وجحوةرغوذضاوىدب - .امدمللضفلاب ماكل رظنف)
 0 5 « نامل اضدأ لاقو# ظ

 : 1 0 (مأهت راج ن "انس نآ ول ةماركمو عاباذ تنكدق م اعاب)

 ظ ديعبلاو بيرقلا نيب مألا

 (ممشهنينرعيفبهاوملالزج 2 هبناصوحالا داعامرق تب 0

 0 77 (منق هك لام ىلع تس الو هبكري ثيرالارمالا بعصال)

 ' لرق 5-1 دوجيو هيطعي ال نأ هلام لع فاح الو هلعبم مل !ارمأ ىلو اذا لوشي

 ْ هبكرو هيفرظنيا ردقب الا بعص ىمالا كرترال

1 0 

 1 5 1 ةيانمت لف

 ” للمألا حرش يف لاق س.ش دعو منعش هلوق (!؟)نايسعع اهو مدرك ومدهز لقو 00

 - مئاوقيف ضايب ليححتلا لضأو سرفلا ةبجىف ضارب ةرغلاو ©) ةيواعم انبا بيعشو منعش

 لم (6) مركلا يف هريصقو عابلا ليوطو مسجلا يأ عابلا ليوط لجرو ؛5١) سرفلا
 2 ةيور رين  اهجووع يضم هسار بكر لاقنمانإ هبوكر ردقالا ينءملاو ءاطبالا ثيرلا



) “48 ( 

 ( ليدج تان نم ايلق مد اك مد ودج' ماعلا عصا لمجاف ) 0000

 ةربملوفب نم لفظ ليد صا 0001
 ( لول يتلا نامداب سيلو هاراجشاءامرهدلاماضيالتا) ٠"

 ( ليسأ نينرملا قيتع لكو  هراجايافصلا موكلا بها ولاوه)

 ,ةريزغ تناك اذا ىنص ةقان ءانذأ هانرسو اب دارا
 ( ليلحم قات / دانس | ةباغثيل نمءاجيملا فعجشأو) ب

 (لوعأو تضرع ًاينابك 0 مق ماك ةاكلا يدم لغو [ّ

 (ليفص نيترفشلا ي ذامضيبأب  ابليعر تعزو اوهر ةرباثم)
 . وهراودحاو ينمع ظك اوو هيلع ريانو سصماالا ىلع بظاو لاش ةحلملا ةرباثلا 1

 لينا نم ةمطقلا ليعراو ضع ىلا مهضعل فوحز يف نكأسلا ريسلا 1

 1 ”ريغ هال م 2 جام ةعيستدلا مخض ةقثوخأ ) ا

 _ ءاطملا انهه دارأو ةئفطا ةميسدلاو ركذلا اثنلا

 (ليوطقارسلا ىداعبت خذ م ألاعفألا 9 نمسائلاذا) ٠ ظ

 (ليسم لك اللا مع دص دَقف 000 ١ ظ

 بويعلاو مدلا هلاث ١ ال عيفر تيدب تخاذل لوي هللا دبع وأ هور 0

 (لوبكو ةداس هم در ”ريخ ىلا - تملأ مئاهدجسناصوحالا ين)

 نأش نمو صوحالا نب ورمتو بالك نب رفمج نب صوحالا ناصوحألا
 نومسيفروبشملا اوبلنينأ رخآآلا نم ربشأ امهدحأ نإبنا ممتجا اذا برعلا

 نوبلغيو مسالا اوبلغ ةينكو مسا عمتجا اذا كلذكو روبشملا ماب لسماملا

 قدزرةلالاقءآوبأ امهامناو (هبّوب ًالف) لجوزع هللا لاق ثنؤملا ىلع ركذملا
 علاوطعلا موجنلاو اهارق ان 3 ءايلا قانا



 0 (:؛4)

 ' 0 (ليمأ زان ابكو لاطدتل سماع ورمل يس تن دولف)
 700( لرسفو ةج ىذ دجام ىلا ٠ كلام !اوسراجدتل يرممل)

 | ةثالع نب ةمقلعو ليفطلا ن ماع الج لاق وب بالك نب رع نا كلام دارإ

 ١ بياتلاةمجكر ريبك هدا دار و بالك نب رفعج نب صوحالا نب فوع نبا
 00 ٠ 7 هركو ةلافتخا ىرملا ةج

 ا 5 ليس اناا هاير غرتتسع  ميلعو رادجلاهوحضاو اذا )

 : لمع ع لمع قااوهو دحاو ةاراملاو ةدغاوملاو ةلجاسملاو ةارامملاو ةعصاوملا

 ١ قاسلاك هك | لف يقرأ ءيش اولعف اذاف لودي هلعش هنرابنو كبحاص
 16 نبا راش ءاملا نم غرفتسا ةليحس هيك وادب قس ىذلا

 ٠ ٠ بهل ىأ نإ ةبتعن سابعلا نب لضفا دشنأو لثم اذه اهناو ءالدلا
 3 1 ذه ادعم ولدلا ال  ادجاملجاسي يناجاسي نم

 1 ظ ( لمجر للا حاض ىلع تبش اهقوفقرب مطخىفاوقتر يذاو)

 0 00 ةزاح نب ثراحلل دشن و يوتا لخلا

 ا '* سجلاناّتمومطقدق موتلاو ةليجر ريغ تنكو تيدتها نأ
 ١ كري زرابلا ىحاضلاو عض / جدجسلا

 ١ (( ليبس لك دس ذا كلام ين حتي ب اناولا دودصاودصف)

 قبلا الارع فيعضلا دودص ةيصاع دع نع 7 دكص لوش فيعضلا يباولا

 دجلا لبسكيلع" دس ذإ

 دلل ىلع ةيوقلا ةليعرلاو عش راو ضرالا نه بل_صام وهو نكد عج ناتملا ١:03

 هنمو ناسالا نم هأ ةعساولا نضرآلا يه ليقو ةبلص الو ةلهسإ تسيل جيسحس ضرأو

/ 

 عضوم ريغ جسحيسلا نأ عي ء«ذوم ريغ جسدسأا نأ لع

 "سنس رزتع 2020102 يريم اي عب د تا



 هك

 نا مودع تت يبا 1 ٠

 (بوؤتنيحرغلا ماهغلا 0 و  انميبرانع باغانعتبف اذا "7 ا

 (بيدجناكملاو تبه م للاذا هراثءوضىلاوشمت ىلا مق) .

 «اضيألاقو 0 0
 (ليفطلاز 00 ةنالع َن ةمضلع را يفز 0 ١

 ( ليحر ةجاح اذ اورظني لو لونش اوممزأ لب هزار

 : نورظت اور ٠

 "”( لوثق ماظملا ءارجب اوف مريع قارفتلل اوتشساودأنت) 1 ٠
 : امماظعسؤرو اهقفارأ مح مجحال ىتلا مبا ا

0 

 ا

 ١

 0 وذخ يشعلاع اندادحاك  ةنالك متسلا 0 كت ا

 ةماطقنم يأ ةبهاذه نمو طرح ماهل ناو ءانسأ طوبا ْ

 ( لوب خشنم نزم ةفاطن اكلالرلا ع مسصو) ْ

 لصعأ م لاشو اهبراش لمشت لو.شلاو باحسلا نم راش ىذلا فاطنلا ا

 لايثلا معلا 11 قف 0

 (لومد مامزلاىت يفاريخم 0 ةرصامعولا 0
 وسلا قرف لست امينه لف لات لحن

 ( لوفج نآسعلا ةلمه لع هادو ناك م2

 هند يشيد ف كي ةظيلخلاةرفاذعلاو ةبهاذلاة مي رسلا لوفملاوةماعنلاةلمحلاو ميت دالب نم ناطيشلا ٠

 يهف ةيبظلا تاذخو (9) اونايف لصالا لعاو ةدوجوملا ةذسنلا يف اذكه (1) ١

 ةماضلا ليق و.ةلوزوملا ةقانلا فرلا (*) تدرفناو اه>اوص نع تلم لورلخو كذاخ 0



 5 ظ 0

 . هعم برألا ىف اولتق نيذلا ءالؤه ديرب
 (افويعثيبمل | دازلاةتمساذا ع

 هل ضرع الو 0 0 ثييحللا ب 1 ا وها

 3 ( بانج ىناكوأ هللا كاده 00 ينباك ىعاجي تسل )

 | باك نم بانج ونبو بلغت نم ليعج و

 ) باب فآأ ةنبدلاب كنودو ينارت نا ةدّش ارو انفال

 : ”ااتاعسلا بزاعلنودو 2ىتي ؛ لحما ءاّرعلاب ندحاو (

 | يف هلاتف دبر هبابذ رثك لكلا فتلا اذاو يعرب ال ابزاع الك دارأ بزاعلا

 ْ ” ناكممس ءاةدقنو كل ةبيه كيلا اوندأ الو لح اب مقا لوش ديعسل ةبيه لحلا

 8 (.٠ ويا ملا نم ميلالاو كبامع أمون ىلع تردق نا ”ذاحأ)

 1 4 هجدعأضيألاقو

 0000 اردلا م امنريص, تام ضراللطعوسأدتاورسسل)
 )0000 كلا تاتحلقالو - هردسعزلاءركيام لعايرج)

 ظ - ىبارععالا نب نيتيبلا نيذه ورب ل
 .(بيجب تسلا ؛رلا يف هالف" بيج هلل كج 0 امو فس

 ٍ ظ " برملا طابرلاو هدلو هالف

 1 - "* ( بيلصورف محلا هنع هدم  هلطون كررت ديكس

 (0) هورحالاتافءالع هردصرمالا نماناصا ف اغاذإ)

 ا د هم ف عسو كم من < ١ حربوف #0 ل

 ١ مم 00 ع“ :, 1 ! 70 نيف لإ 0 ما هيلع

 ير 5 1 0-0 ملا 1 5

 ا 1 0: 5 3 1 :, ل : 0

 1 2 هدد

 )١( رفثةمزالم ةطبارملاو طابرلاو ةئيطخلا تيب دشنأو هابر اذا ءالفو ناسالا يف لاقو ''

 صقنو لزه ددخمو هب ددخو () تايزلا تايدنملا (5) ودعلا :



 ١ 0 0 ا 0

 نم يار أر يضل ل ءابالا لاو لعر وبصلا نإ ورا ا
 كلذ ىلع 2و توما | ما ا مالغ ل هنسو ١

 ”( ففونشو لؤا الع باك . هخ نا ولدعالب 000

 0 را ةأطقلا يدعم ىتعرا ةجمرأو زتيبلا فاذ ناصحإ)

 (فينم ةارسلايوامو "”باجح ههجو نود نم سمشلايراوءاشو 0

 0 دل توافر فيثم رصق
 ؟ (فودكنيمجناللاو ملا مقل ءاييشنب اجالدا نك ٠ ١)

 قابحملو ةمخضلا ةءخفلاو ديدحلا نول نمءاببش انش ذيك ام ه4 2 نر |

 دعل|بمد ىف اهلع لمحت ىتلا ىهو فوشكتلا ةقانلاب اههبش مهي اهتسقاوم مجسلا ٠
 هيا ال هال اه ايش امناو فاشك لا هنم ميسالاو | 3 ظ

 ا ديرب لثم اذه امئاو دايقلا بغيال م دعل ةرص مقاون نأ قزفاو

 آ لا كجام تنكس د

 (فؤولأ نهراثآ لع فولأ تساتاموتومللا د١0 |
 (فيثكماعتلا د الوأك ٌض نو ميلعددللايقاو ا )00 ١

 ضب هبش اهضيب ماعثلا دالوأو هصلاخ ديدملا ىذامو عوردلا ىذاللاب دا ذأ

 ماعنلا ضي ديدحلا

 ف رع ىلا أهدعل مالا دهس د ظ
 10101 خذ ذآ ز | ]1
 ع

 فونثلا َةْولْؤل هدحاو ردلا ْواْوللا دوهنال ايد ودبي نيح ةارملا حتتفلاب باكلا )0 0

 نصح اهعمجو ةفيفعلا ةآرملا حفلا نانمطا () لع لا طرقلا وهو حتفلا فاش عمج

 دقو ءيطبلا وطخلا براقتملا باودلا نم فوطقلاو نسحلا ةحولاو ةئيطا رسكلاب ىزلاو'

 فاشكلا كلذف نيتبلا وتم .نيتاس ةقانلاىلع لمح اذا ىهءصالا لاقو (ع) نانالا يف لامي ١

00 

 17 هات” ام ل داو سكب مح مج 70 دهس دا عددا 20-770757 ا الا ا 000 1 ملأ سا منا يس 0 ع

 ع حا وس عسيم : : نووحر عا

 ين



(::) 

 يب تالاربم فاورعلا ًفَشو هلوأ فريف ايداو لدم نأ 6 1

 /22007 فواملا تيلدلاو ايئابو ايعاذ ةاحنملا ف ركلاو قمل داشملا
 1 ١ (فينع لابسلاىفاو همنر ىلع هداعأ ب رغدمبأب رف ركاذا)

 ا ال ةيحالا لفسأ لالاو نارأنلا رغ اب ناتبلا
 0 غفرت ا بارصأ اويع وب ترداب تحل هجلااهف تركذن)

 000 00 لالا هجو نع مم ىوتلان مندي

 ' ارح ماما فلاةلببكل مسن تاذ ىلع تحازأ يألف
 ل اةقانلاءذب ىتاعتحازاواهف فوقولاو رادلا نعت فرصلا ام دب ىأل

 فيل فوخماواهسرسا ياتو هتبكل ال ىزلا كالا واعر ا نم وينم
 .قنملا لام م اذاافتاخنالسف انب م لاقي مقشدح ىلا هلي اهطاشن نم ابسأرب

 َ 5  (افيجوو أعم لاقرانبالا ىلع ..اهئوْدَع ءانجو محل ا
 'نيجو نم .تذخا ةلظيلغلا ءانحولاو افدق محلل تفذق 3 1ك هلل امنا ديرب

 ريل نم هد فيجولاو لاقرالاو لالكلا نءالاو ابظلغ وهون ضراللا

 ظ امبعفرا فيجولاوناعيفر
 انو ا[ لآ ينباع ٠ ايمايمثيج ريما ديس كليلا)

 | ةفونلعج 00 كلذكو زواغملا همابملاو تءدطق تبج عطقلا بوجلا

 ّ (ْفومعيشملاماذجم نا روك تلعن هوبا ىصاعلا يذلاال ولو)

 .لامأن مذا روحو سكرت الف كرتت نا اهقيلعت حيرلا ةفصمك ةعرساهب ىمدصالا

 | اطبدتلا و لاذج ىوربو فوصعلا كلذكو ريسلا هملرسلا مادجملاو ندم

 ١ رورسلا لدجلا , لذجلا نم ةذ ذوخأم

 7 (تفورعنونلا مايال 2 هءابش ضع بلل ليص الولو)

 دعيت تي ع



 ظ 0 (مفيز 0

 ( هلئاق تنأ مراد يف ةعس ىذو هرادتمسو رادلايف زخم ىذو | |
 انضاو ايفو يجدأو ليللا يحد لاَقو ةلمزأ اهتكرخ اهجوز سل ارش :

 ةبعاللاةلعابماو اطغاو اطغو ْ
 ( هلباولقبلاتينأ عيبرا ءاحر ايثان ناكذإو هوجراالىناو ) ظ

 (ةطاوحر مب ملا تازج عع اهتلخ ثاراطقلا دالواكبغزإ)
 ءوسو اسهلالتخال اهمابش اطبأ ىأ اهقلخ ثا هلوقو اطقلا لارفأب هدالوأ هبش '

 اهوذنتل اهخا رش ءامااهءاّمتسا دارآ اهنلخ -ثارور# وبا يورو اهرتفو ائاذغ

 ريس يابا عطار ابقلخ وه اعإ [ةدس أ اهتاخ نوكي ال هللا دبع وأ لاق هب ظ

 فاخ ثار لوقبر خ الا لوقلاو قتسملا فلخلاو اهئاوف فعص نم ضمت نأ

 ضملا نع ةزجاعلا اهدالوأ ىلع اهءاّمتسا ديرب اطقلا

 8( صاعلا نيديعس نب صاعلا نب هي اضلأ لارا“ ظ

 ةن.دملا ىلع لاو وهو دانأو

 ( فيكونؤشلاءامنمكينيعل فيصموؤل مراد مس نش

 ( فيلع نينتركلاب نجاد هل ٠ امهالكيرجاهىبرثكش اشَر)

 قذاحلا ىرجاحلاو ناريعل امههنم ةدحاولاب اونسيف ناوظعلا ناولدلا نابرغلا
 وبف ًائيشرجه ءىث لكو هنم لضفأ ناك اذا نالف نم روبهأ نات لاق ىلا
 جرخ .ةيواعم نا لاشو نيا لضفا ناك اذا ريجش نيل ل3 د1 0
 لهاتف ةزرب ةأرصا هتاف اذاو هنمتب دصق دصتف مخض ءاوحب رف اهزنتم

 سيحو ريع ءامو ريم زيخ تلاق كؤادغ ام لاق رضاح مل تلاق ءادغ نم

 تركذف ةخاح نم كل لهلاق ىذفت الف لزنو هكرو ينئف ريجه نبلو ريطف
 نينم ءلاريمأاب تيلاف كلفن اةصاخ ىف كتجاع تاه لاظ اولا ل0



 ( مخ)

 2 يغو أهءانبا د لق نارزاللا هدهو كلد

 ١ (ةقاطميودحلاآعسو تحج ذ مولاحر اطيل جاعنلا] 138

 ( هلئاثو ودعلا قلي اذا لاتق  امهافطما ناتتخ ىورأناليأ)

 نافع نب نابع مأ ىهو سمش دبع نب ب تيب نب ةيبدل زير رد يورا

 9 هللا كدع ةمؤت ءاضيبلا باطملا كيع كلب 0 ا 0 هنع هللا يكر

 1 1 هما
 مس | 10 ةة زوج حاس واع داو ل زيشوم اماىرب ناكىعمصالا لاق

 ."(هلها دك يبسلا معي لفحجيناكث يح وادعلا موي (

 ) "ا )اا تدقوأ ليللا لزنم همن احاذإ)

 يشعالا لاق فاع وبف 0 0 ءرش لكو للطتو اوندن ىتلا تايفاعلا

 للا تي ىامتلاقاوط - هءاونأب .. ةاقتلا . قوطت

 ' (هفاحجاخضناطشالايفذودوش 2 قحالو هيجولاو رتالا تانب )
 0 (هبانق ديت ام هيبجاح يت  هنيبج قوفبصملااد لا لظب )
 ( لت تنأ ةحالإ نب ملف مراد رّمعنمّرغلا داعجلا تيفث )

 31 لعاب نم ادجنإ يجدا ليللا اذإ ابتكر تل تاذناصح نم 5و)

 ظ ع ع و

 ا 2 تفعو 0 دقن تمن

 د

 "عر ينيدرلاو حيرلا لصن نانسلاو ىزشلاك عاصقلل دوشأ بح ربكلا علا(

 01 بلصلا مصالاو رم طخي حامرلا يوسن تناك ةياهاجلا فأما ةتييك ةئيدرىلا بوسنم

 | خلا مالكلا حتتفلاب سرإلاو ريثكلا شيلا لفدلا (؟) هردص هتلماعو حمرلا 3 م

 1 توص اذا سرفلا لوص نم لهاص 3 لهاوص

 ا



 )م0(

 1 ىبا 0 0 ديع نب 0 ل 0 نب نإ طيس نأمل ْ , 0١

 هان 01 11 نيستا 0 لفوت 51 3 ديع ىلا لا فان دعني كار

 ةسالع مناع اقف نيس ربع كح نع امهْنم روفتملا جر نا ىلعو ةقدملا .

 نع 8 انغلاب لزق 2 نع ةيمأ جرخو سانلا ابمعطأو اهرخنف لبالا ذخاف

 يملا نم سم ةونعلا ْ همحلتسا را اج ل ملال نيس

 لاق هر لجبراناو ١ 0 نيب لتأأ ش فر ةرشسسا لق ان ْ

 نف هللا لوسرا لاق امم نمل حدف نح هنع هللا ىضر باطلا نب رمح هل !

 ايا اضيا ناوكذ قدلتساو ةيما أسما لع ناوكذ تلو 0 لا
 ظ ىعد نبىد وهو طيعم

 ( "لئاجت عيمللا "ىلا ىلع دارف هلجالخ هلها نم ما ل

 طع وقو لجالح هللا هيلا ةيسسل داو لحالجو عضوم مأوأ :

 اهملع | ولمتحاف يبرلا نم مباع تدر ليال نا دارأ ظ

 ( هلشاو عراذملا ف ىرجي فوج مد هناك متع قوف اًمر نيلاعو)
 ةقانلا نا كلذو لبالا عراذم عراذللا و طامعالا ىثو نم نابرض معلا و م 0

 ىحوالوشو لشي لشو لئاسلا لشاولاو ايعارذ لع اساس

 لوقت ىفوابل اينب صقرت ىهو بارعالا نم ةأىماب ترص لاق حارملا وا

 اروذنتبجورورشموص  ارومالا كلمي موب ىلع

 نم ىنسإؤ امو تااق ةفالملا كنا كالع نا نيعمطلا كمو 8 تاق لاق /



 م

 ١> اسوبع ناك هابأ نال اناطس يمس داخنب سيق نب ماطسو معتنعأ مهتدفر
 5 دلو ليقود رشف ةديدح ! هك رو يش تح دقو ١ مالغ ىلا رظنف ربل دنع

 1 | راس هومس لاق م اطسا ليق اده 0 يس 28 "0 مالغ كل

 (مالسيسن نم ةمببم ءالذج  ةغباس 7 هيفو نيرا 00
 دوادنب ناهلس دارأ مالس حسن نم هلوقو ةمكحم ىوربو ةقيقر ةلودجم يأ

 ةهانلا لاق 5 دواد دارأ اعاو امهماع 0 هللا ص

 لئاذ ءاضق لك ميلس جب سلو

 0 : 0 7 ١ 7 رو خم 1 وجا كي .

07100 27 1 

 ِ ا

 ا

2 

 2 5 د م "9

 ني ني

 ١ .ءاضقلا الس ريغصت نايلسو نالسو ميلسو نايلسو مالس لاقبو نايل دارأ
 راغصلا ىصحلاوهو ضيضملا نم جرتلام د هنوشخ أمف ينلا

 0000 قسوكاالاحسم 2 هزرتاناحرسلاك هاا

 )م احلاب اومهاذا اا كنع ,ةباريغ عوط عود لك (

 ايدؤم ناك اذا عيط س رف لاش ةميشلا ةيكاذلا ءاهوشلا

 (ماسهفرط ىرعشأ اهب ومسي  ابلفاحج اهاياور تابقحتسم )

 0 1 ب ليات مخلاقثاو مداوزا لمحت ىنل بالا اياورلا

 لبالا زاجتا

 نم د ديرب د لوالاو .« مالزابمسقهلضاغنالو يورو

 مالزالا مدعتبمل الو لجو زع هللا ىلع الكوتم ىضمب هنكلو حرابلاو مئاسلا

 ةيلهاجلا لمفت تناك 6

 « طيمم يبأ نب ةبقع نب ديلولا حدمي ًاضيأ لاقو ف

 ب نيل مرا جيوب ةبيربج معد.



 (مسور) ١

 مق يسوم يبأ عم قاربلا رد نيم نأ لا ىو نا

 هعمهبتكي نأ هلأسف ةئيطحلا هانأ هتنت نم غرفو ىموم وبا بنك لف مفي ٠

 لاتفا"” تدفن تسلا ريكا

 © (مادلاف جرطلا عزم دنت راد ماع نيماعذمرادلا فرعت ل ه) ٠

 نيماع نم 0 ناعضوم مامقأو جرملا

 (ماّذلا نمتاديمبدودحلا) عفس ل نيعامئالطال ونت )

 دحاو باعلاو بيعلا وميذلا 7 ولطاهدحاواهدال وأاه ؤالطا وتايبأ ونحت

 ( ماسقاب ف ورعم نود لتأت 0 1ءارمصاب.ىداغادقو) 0

 مالسلا فورعملاب ديرب افورعم ضن الو فاحت ال يلتأت ال بيطلا نم ءارفص

 امندحم سنؤت ةسنا
 (ماقسم مسجلا ّيذرداؤف ىشت ةمشروارااحلابوملا
 0 راعستلن ول ناكدق هن . تمل مي لست

 (ماهما سيق ىنمزاك امدعن نس ا أو نع 1 هديرأ)

 ( مادقاب ته اذا فوحّرللو نود كابفوش)

 (ماعنا دعب س وب ودعلا ضرأ عجتنم ليللا مب مك لفحجو) دا

 0 ىنؤب مهمعل 1 مموزغي هنا ديرب

 ( ماحنموءاحنمو مي نمو  ٍدسا نمواهف ضاع نم سخج)

 (مثخ مو راما نب فلخ نب رفغ نب سهان نم ماحو جحدم نم ءاح

 (مارصاب ماطس طهرلئاوزم 2 مهدفر يتحمبل تيضر امو)

 ةئطحلا اهلحم هناو ةيوازلا دام اهناو ةئطحلل تسل ةديصقلا هذه نا لبقو )١(

 يسوم ينأيف ةئيطحلل اهنا ينئادملا حسو ةدرب ينأ نإ لالب ىلا ابرق



 و

 آ000 وتم وعرسب يثرب رسل لال تنك رعزت ريانا
 ( الاح رلا هيلا انعضو ايف هيك  لدام كلم ىلا )

 . 5 (الالظلاوف لمي ناكنمو  ةنحإ اذناكنملوقارص)
 ظ ه وادملا ةنحالا و لطا انع

  (الاف ١ عير ”شاجنال ٠ ىنلا ىلع نم م
 أعلرق تح دم ىلال يب رفظي نأ ينع ىأ

 ( الابحاعيمج شيرف ىفوأو لوسرا دمية قيلملا نيمأ )
 (الاعف اودعنيحلضفأو ةطسب يدنلايف " وطأو)

 000 | هراتنك امو اميدكف نابل ىتنأ)
 ٠ قدزرفلا لاق ةلاسرلا ناسللاو ةماكلا ناسللا

 "0 اا0لا كل نمفرال  لعةيبصىلاتجرخنأل
 : اناسلاهجرخأ يف نَماذا ميرقينبالورج ةحدك ٠
 (الاملا كيد اومارفكونأ .٠ ةمارح الب ةاشثولا ناب )

 0007 (الاتلا كنمه راك . اضار ردم كتف ]

 (الاجرلا تيدهىنلكؤتالو 2 يدعلالاةميب نعمستالف )

 00000 شو الكل دشأ  ناقرزلا نم ريخ كناف)

 « يرعشالا ىسومابأ حذمب اضيأ لاقو ل:
  2١9نارلاو ةفسالا رابتالوا ندد آلان ا روبشللا بارسلال آلاو هلوق 000

 رسفوةوادعلاةرثااو ةرثم اذ ناكنم لوق ىرص يورو (؟)نافدارتمامهنا لبقو هرخاملا

 ةتاكللا (4) مقتسم ريغ تبيلا اذه نا ىني الو لضالاب اذكه 0 قنوأ وهو عطش ارد .

 ناك نم انك رغب تلكتام جتنا ]

 م

 نك ا فوت يدق ووو



10 
 دلل ط1

7 
1 

1 
 اتا 4 1

 مهر
 ضنا

 (الاضأسأ "ا نافاس نيرفشملابت 0 تاضغناف)

 أهرذشمم اهماغل هبش ةفدعلا كلذكو ةخيبساهدحاو نطقلا نم عطقلا مئابسل

 طمس كيم الا هنأسرب و نطقلا اضيأ سربلاو كلدب 7 ا

 |ي«سمآهلوقو هنافذق ىصملا نالجت اهالجر دارآ نالوجرلاو عبل ودحن

 رطا امهنفف بصعلا الامساو ايل هللا بضع امها 0007

 : 7 منو دج

 007 د 177 3س 0 اللا اذ هن ملا

 1 الايملا 0 6 .ةودلا» بارطضا دملْ ف صحت 0

 ظ 1 0

 < (الالظلا نفلا "تافقرحلا اذا 2 نيمسنملاىّرعل ىصملا ًريطت )
 نيح ةرجاحلا تقو يف يف لوب لامرلا فاّمحالاو ةيلمرلا ءابظلا تافتنحلا
 ةبز رام هيجان رطأ ةدشل مل ىلا ءايظلا أجلت

 ( الاكص لقصدساتثدحأ نيتيوأع م سا

 ناتموألا امهونيتلوتصلانيت 1 راااينيعهبشضرالا ن ءابط مرالا لا
 (الاغ د هيحنرأ رم 0 هلاوعأ تطمن لسا ١ ظ

 نطل دبع نب ىلاط وا لاقو ثار نا
 لماراللةمصعىلاتيلالامت هوجو ماهنلا قستسن“ضيأو

 ( الاقلاع ب ذكتل كلا . .هيشذم ةماهم تبوط )

 مالا نضكروالا نعزب ٠ ”لولكلا اهرب ىلا ١
1 0 58 1 1 

 ) 6ه / ْ 0 7

0 1 



23 ْ 0 

 77 نالف يئواط ليبتون عقرا اذا اهلاطو ةذع ىهف كوش تاذ ةرجش لك

 0 ةماس ن ينب ىلوم حينسل دشنأو هنم لوطا ناك اذا هتلطف :

 4 . الاعوألا اهانن ىدلا كلاط <: ةمونلم .ةوحم قدزرتلا نأ

 آ بدهألم رلايفتبفب رحش طرالا واهل انت سيف اهتئاف يأ لاعوالا تلاط دارأ

 ىربلا ردسلا لاضلاو شحولا سناكم هيف نوكي.

 . (الابلل فيرملا باعماودبو ةيويككحم ةروذ فيصل )

 1 19 :هل ةيوصلاهنو:كملاو نافطغدالب نمةورذ

 لكاو لمرلا لابح فيرشلاب ميقنو ةورذب فيصت اهناديرب هعقوم فيرخلا
 هع دتملا ليلا لمزلا نم

 ظ مامن دل دما  ءارلا ريعب ةرراغ)

 00 ءولءملا ربدغلا ريحتسملاو 00-2 ةلزانامادرا

 0 ظ ني شيلا رثلاو هئلعا

 7 ادار دلال ريع الاجر 0 و 5 نأك )

 نم مدالا نم بلا فارطلاو هيلع ابفارط ىذلا ريدفلا اذه ةفاحب ناكلوقب
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 ا أبلريمحلا دير موف ىلعدوربامنأكلوق ومي ةربلادورب ةضورلاوراونأ نول

 د ” 1 لرصد اتوا

 0 ركو اهربصل وغرت ال ىتلا ةنووصلاو ةرخصلاب اههيش ةديدشلا سمرعلا
 . (الاقتلا تو ماك يالا دخل -. ةراوم .ميضلا ةجّرتم)

 لو ةياش امدحاو لامن 1 لانلاو امطق ماك الا دغتو هدب ١رسلا ةراوملا

 ' (الاضعاورريلان نمش  اهنبكاو جعاوتلا اماذا )

 0 اذا نه ريش ةدش نم كمل نما كيري نفلك نمسحو ةرياسملا ةبك او 1



 ضنا ظ

 دعس مورق ل مارك

 داعسأل 1 ن نميرالاعرفمو) ١

 ىذأل لآ لخار دملا ١ ضسف)

 00 ضر 00

 اهاهطلت تاشاذ و ىودوو

 ياللا د :م دجأم 0

 امون فور..ال ءاركن ال ف

 ا

 ا

0 

 7 أ 1

0 

 مال اهظئافح رم 1 « ا

 31 1 0 اذا

 اهاهحا ارماضم ءاج وعلا ىلع 3 )

 ( هال تلصو امو اهكردتف

 (اهاضق اهبحاص ماقام اذا

 اهاهسنم مراكسملا تاباغو
( 

 ( هاد ترصق دقو اهم 1

 امويمأألا ةانقتجوعا اذا ) 1 ( اهاوتنم خلبتل اهوماقأ ٠

 3 1 اذه اها قفورو ةينلا ن نم اهتوجو اوت /

 اعل 2 لاذ ومأألا تدع : اماذا 0 ةورعلا #0 0

 (اهانا اهب نواجمي اوسلو

 . هنغ هللا ىكر باطخلا نب رمت د 3 0

 ناقرزلا ءاحبه نم رذتعلو

 الاؤس الإ ةءاما م ا

 مانلادنع ككعورب الا ) 7
 ا ةيانكز 1 0

9 

 ليلسلا ءايظ نم ةيطاعك 1 5 0

 ةديعبلا ةيرغلاو نلت هعمجو ا

 :لانماورشو الالف اذا ةاضعلا لمان

 )ال أمخ فيطلا 6 ترهل أو

 (الاوزالا حيملاعميبأو 'ّ

 ( اعود 36 دمت ش

 ايلا ٠ عيعرتملا 2 )

 3 تش يىداولا ليا الا واهمغ ف :رآ اذا نصغلا اقلط لواتت لا ةيل ةيطاعل

 (الاضواطراتبنلا
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 00 00 عيبرال نابورب ناتيبلا ندع:

 .( انفع سل يح كح .ينعنغا ةئيعظلا هل لوقت ا

 ةسقل دارأ امإو ريعيلا 3 م

 7 كل ةكلما كره 0

! 1 0 

 5 0 8 ءرخاوأ نع 0 ع مل انام ما

 73 يدم نمثل تا نا يب الل
 3 0 ضرع نع نو 3 داما 6 اهل سيلفا

 . . هتاذحاب اهامرؤ سهدلا اهضرتعا اذا ديرب
 ويتتا

 نع ابل ا اهانأ -  [افام ةداراشإ 2
 ا

 0 . .(اهاإ را يع ىدظعأ : بمثل . م ىمبو ىدلخ دقو )

 5 1 اهاقر ابمالت ال يش 7 تاذ ىترواس 0 1

 . .(اهانماع للف وما ٍنابك رلا نم 7 5 لك تاشار ع

 . (اماوق تقمض مدد نع هل

 00000 4 لويطإ نكلو . يآل لآ ةزاج م5 فز
 نم ةينقلل .نوكب امم دق :اأ نورحن وأ: ةأشلا نوي ديف ةريملا اطبت نأ ماينألا

 ماج نوفكي م لوتيف ةريملا 5 ىتح اهم مولا لكالل ٠ دعلام ريغ

 0 .ةيؤر لاق ةميتلا عذت ا ةاشلإو ةميتلا مسلاو ماتت نأ

 « اناتث نأ ةراجال فات. ه

 | لا ودربلا فاقلا مضب رقلاو فهضوربك اذالجرلا ميه لاقي هفغضي يأ ست

 ظ |0000 تبا نزحوا حمل يعدادعلا و ها واولا ينمعيواو ىترلا ولا لاق ضيمقلا



 لل

 روق قر هن داش يتخ بالكلا شارتها دنع ٠

 (.ءانحتا هيفارت ىف ”ضبمنإو هدب ىلع ءونيأ نأ امو)
 دشنأو هند شالا ىلع دمتعي يتح ضم ءولب

 مايقال هصيلأ زخم وأ نجس الا مايقلا قيطأ ال

 نا و 1 دنع هيتحار ىلع دمتعا اذا نشلا نالف مقر دق لاعب 1 و

 0 هصيلاهيتحار طسبإ نازدلاو هيك مي ضل

 اذا لحرأا ايلع لق 0 2 هيحدو ىلا هاوايلع ردحشو 0 نأ م

 حورأ نميتتلاف ليسغ ضح 6 0 راج حبص 0 را 0

 لوسغلا ضوحرملاو أملعدسؤيو هنيع ا هنا ديرب ترلل ون دل

 (ةاوح مهتارو نم ءاوح هب ىريف لوح رات | ٠

 توب مهل تراصف اولسانن دق هيلب نا دنري نيسملا وحن ةعمتج تايبأ ءاوملا

 هدلو دلووهدلو ير نأ ءاوملا 1

 . ماررو سس رسال هيب نمل هلك فاحنو 1

 هلك كلذ امنأو اب شطع الو شاطع اهناو مهلبإ اواورأ اك مهنا كل لرع 0

 ريكلا نم نايذهو راتها 0

 ) ءاشملابرقدقو يسأأذا 2 الف لامخلاب أبو

 بهذ نأ ةفاخم اهات ا ا و نأ عشب هنا ديرب

 ) ءاتعلا دهم خيشلا ناف يل وثفدأف 5 ناكاذا (

 )م "ءادر وأ ف يفخ لاب رسسف رق لا بهذي نيح امأو)

 باب نم ءارلابهم رهب يورومدهأف هةمقسأ أذا ب رض باب نم ءانيإ| تمده نم همدهب 4لل ْ ١



 (؟م)
 4 عابس

 ريك ل ءاخملا هر ١ قيصل أ هليضملو محضلا شيملا رووا

 3 5 3 (ةاعدلا هنيسأ نع ىناتأ اضيغ اذ توعد نا الو )

 ييلطأال 0 ىتلا ةمركلملاو ةلعفلا هذمل هتوعد امل لقب

 3 000 ةلغرفلا هطلاخم 1 هل ل ابتدخ)

 (  ءاضملا هرك اذإ هه تنعط يما ننس نم 0

 ادا ١
 77 (ءاهتلا رجز نإو هلسيلف 2 يكىلا هاد تشع اذا)
 - (ءازملا باغ دقمامأت لتقف 2 ىتزمتل هةمامأتلاقدقو )
 ١ ءاكبلاوهوىذق املوقأ .ابنم عمدلا ضافنيملااماذا )

 ع 4 ا ينيع نا تلا ءاكرلا 0 كلدغ ام ذأ لوس

 .( ءاقيلا لاط نإو هتف را ش 2 ل

 طا ىلع نالف لاقيو هيواسأو هتاس كالذكو | ملع وه ىتلا هلاح هتّقرط

 ةدحاو ةلسو دحاو ترانا لغو ةدحاو

 اق امل سيلو ةتنفأف  ةتلوادت نونلا تر لع)

 ( ءاّمل هنم ىغم ال سيلف ةنمنابف بابشلا هذاذا)

 لاء نال لرط فو - .اببعي املا ةير

 ' ماّرضلاشرتنيح لولذ نيس ه. داق نأ اهف )
 هن رشي نأ ةفاخم الولذ ناكنإو هطبضن لأ هريس نلار نع زدعلا هنأ ديرب

 1 انك عين مهند كيرلو ؟ونك هب ماني ال رثثو)

 1 1 ) ءاضفلا هنم الضعم لظن'' هيف فرطلا راح روبعج )
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 7 ملم ا ىنمت ال ةاشلاو 1

 ةعفمفلاو بئذلا عل لاو مخ هاا دخت ناو هللا | عي نك هلا ما هنأ 5 اذه.

 ! مهلا ير نسحأ ال لوي مئقلا رجز

 (ءاوثلا لاط ناو هتهجول اودغيفيضلا ل ثم ءداباتإو)

 (ةارثلا بيلا 00 موق لبح ت تقلع دق يناو) ٠

 ( هافاولا لذ واط انامل ىلع نوفل مز

 هيلعكلد اوفاخا ةأآخو 1 ريدلا 5 اوهيرا هلا لا نوي ةادأ

 (ةاسالاو ةبطالا اهلك اون نك مآ نوسالا مث)

 غامدلا م اكل 001 ينلا ةمألاو ةحشلا د 0 ضار مآو نووادلل نوسآلا ٠

 مم وق دا ن“ كيك 3 نوداصل 0 3 لكم 1 1 ءاودلا خالد

 ( اًؤاضأ ةملظم مايالا ن تاأ اذا نذل موقلا ره ) هَ

 (هاتشلا مد 1 00 ١ موكرادب ءابتعلا لت اذأ) ٠

 ئ شيعيفد وةنكدو مهراج نونوع لوشب «هراج ثيح بنج موق راع

 0 :ءاتفلا نم ناب بيرس

 ( هاذ ةقولا ةمإلام .تراف 0 ع علب 0 اوقف -

 لال مهروذص قاد ؟أ وال عاب ب ببال

 ( هع 35 مها كل لا ا تا

 (ةافو كك م كتبوا اعد 3 مراح ناو

 ( ءالسبلا مفت 6 1 لع 7-0 دقأم 0 ا

 ٠ كب 0 5-6



 1 2 رطل مأقم ءاش 1

 ١ مادي كراج تن -.نحتحص الو)

 يلوب> محراب تكالو) 1

 ملق 7 مودلا 0 املو

 حن لوك 3 رع كأ 0

 5 ادام ىذلا ماسلا مركاو السم كأ ملأ ىورو

 ريهز نب شارخ لاق لاق

 مهنيغ 3 1كردعلاب أور مشل ناو

 دلو هلثمو ا اسأل 0 3 لاو دهأمملا لفاكملا

 زحو نيعن :رعنانقلا ناعح

 0 مشا مف) 5

 علرت تملظ ام كبمأو الف ) :

 عيرق تملظام كيأو الف )

 اهوا نأ مثراج ةرثعط)

 اهف مقو م ينيف )

 حن اهدح ينيف اف اهراج مش لوس

 وذ

 0 00 كريات
 ( ةارح مثش ول ناك 5

 00 هاحملا كل ل“ امو توت وحه

1 1 3 0 هاخالاو 5 اءاينإللا 0ع
 

 نا

 0 1 ١
 اع أ رحال

١ 
 6م 0 و لح ن م نانملاب 1

 5 ْ 0 6-00 ثا ر ودح

 - (اًؤاش ثيح مزاكللا وني ناب
 01 1 ) اًؤاسأ الو لاذ 0 وكر ل

 0ك 7 (ءاشو مق هلو_ح عش

 ٍ 5 3 ءاشملا 4 ف 0 لا يك و

 ْ 0 18 ا لسان ي هعو هتان ن

 يع وو رح ف

 را حو ةشا هتطعأ اذا لجرلا ةتيكمأو رك اح اذا لاملا

 0 1 دشنأو تشماف هلبإ نم ةقان ةيشام هل أنبا

 ا ٠ عفمف اليق نسحصال ىلث عفسأ تاتي نايا ال



 1 (دقوم ريخاهدنعرات رد

 (دسقلا لئان نم كعنك ال ةيفكب 0 ويلا كلمن نا . 0 كذ 00

 (دن ص كتاذص م الف ريو هنافص مد مرا ِ سما تن و

 (دمسأ مويوأ ناك سح مديفأ هتبلأ نيسح أ هيلعالاوس)

 (دن ب زاع يف نادبعلا محوري هراجلابا ةصلاو وكلا بها. وااوه)

 هولا دوب ةدعمو ادعو نادبعو ديعودبعاوديعلاو نادبملا

 4« اضيغب حدع اضيأ لاقو 0 ٠

 (هأوس قاخ يلعموف لهو 2بمك نب فوع يب نعيبأالل ٠

 عيرت ودراطعو ةلدهب نب معن ةأئمديز نب دعس ن تكد فوع ين هارأ

 لامحالا مل لاش مبمأ نم مهوخأ نال هن اومس عاذجلا مو قياربو مشجو

 ليخلا لاقو عادجلا ءالؤه ئمسف لمح ع

 اتاولذا دل نيصح ىبسماف  هعاذج توفي نأ نيصح ل

 نشيسلاو سلا نال لهدنرب .« ءاوس قاخ لع موق لهو « 5

 ٠ هافشلا كر ودص قشل لبف فوع ن  ةلدمو اهدراطع) (

 د رلاو دعاوألا ىف ءانح ىرعوعدف الا كأ طَ

 (يئاوع ةرايد ف ىاكل ظ ىنوءتكرتف راج كأ م 7

 ( ءاشملا ىف لاطف يرعتتلا وأ ليبس ىلا ءاححلا 0

 تببلاو مانس لا ةميظعلا ةقانلا هو ءاموك عمج فاكلا مش مقل م 0 أو رصنإ رصن باب نه

 هع فو دمنو 25 هلوق اهو نيلعفلا مرح ثيح يم هلوق يف دعها او ةيفلالا دهاأوش نم ا

 يفرع هأ لاحلا عض وم 8 هنا مكر ثيح ع وهو م داير 1

 (2930 و : ا



 1 35 (م4) ْ

 2 دعنا 2 هاك » كيتا ٠ اه تخبل ٍِ 0

 55 ا ومان ريرص ل 00 -
 86 اهله توم ند لحرلاو ينطقاست .جراضءاو طا ءاوطالا ٍلعتداكو

 ' اهداؤ ف ةدح وو امموهش نم هيقلت تداك ديرب يوط اهدحاو راب الا ءاوطالا

 ْ 0 -5 دهده توص ثعمس نيح

 َ أ مو نقرات امنأك خانم ن م انئمتبا ام اذا
 يملا هلال يح لالا ن رمأك يناخ ريغلا ”لامجلا يحض و

 | ا الب لا امقاو نيملاروع ألا "ب | رام

 رن كانه سيلو روعلاب قل هرظن ةدشا دارأ امئاو روعأب سيل بارغلا
 روعأ تارغلا ساثلا مظ اك 4 سيقاي كوعدنْذا كانماظ

 . ململا دضعلاو هاوتشمو هخبطمو هزيتتع عضوم دافلاو

 7 1 او وو ا ا
 يدل ود ' نامت نب كيلا اهرونس ضال 2 تلاز اق

 ظ اعانا اهروئضو ةفاثا ةاسوتلا
 5 دمحم دماحلا نامثأ تؤ 2 و هلام دجْلا ىلع يتوب سما روزت

 دل ريغ لخبلا حا م هلام ء رأ يلع 0 لخبلا ىرب

 1 تس ذاذ ”] مها للم هلأ ان اذاةنالو بوك

 ل

 "0 دعقلاوتعار هدحا وبصقلا عاريلاو بانفنو نفن عمجاو ضرالا سدامو ةيكرلا ريعيلانم

 0 م 7 0 هتياورو ناسللا ىف هلاَق ريمأز زمان ةقانلإ 0 هبش فصنلاب 0
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 7 نيوتن ذ لك ىف ليلا اذه نيشاوج اهمامأ صولسقلاب مار ٍناو)

 سول ا يحنأو دي هكون ليلا راد تلا
 ( دديفحلا ءاجتيم راف طوس وست. انه وم كالاعأ ع 0 كءامداو)ا ٠

 لسيللا نم رودص دعل نهوملاو ىطوسا اهريس ةلالع تجر

 ١ 6 دد.ةملاو اهؤاجي اهدادمراو

 (دصحم دقلا نم يولم ةلالع يقسو مم ىلا ءايبا بعالت )
 ربع لع

 ( دنلا ص ميهتسل ١ ىتح دصقلا 2 تاع طوسلا ن نماسح تمثآناف)

 (دمبإ هل تلاق رونلا ىف لع ىلا اهنيع رخارع موي ترا
 رد 0 ل

 ىدر راند لع 7 7 0 ند 1 0

 0 وكن نورك 00 7 ا َر 1 اذا 0 نان ير

 ديلا ةرباد نالحراا #5 ىئرو باجر فاخ يهاب اهادب يرو

 دقن لحرلا ىلا امو أه روشع دهن ناو ريغصلا بمقلاب برشلو 1

 ةيدؤم هل عوط امماو مظملا ةقيقد املا ديرب

 ضآلالا ىف لو مم 'ىثال ينأا ةاللفلا دقدفلاو هردصو هلعتبا و لبللا ٠ ندوج )0(

 ٠ ءامدأ ةقان بر يأ ءامداو هلوق (؟ ) نانل ها بالا ناكملا لقو ىهملا تاذ هظلغلا

 ها حضاولا شاببلا نوه ليقو ًاضاس وأ ًاداوس برشم نول .لبالا يف ةمدالا ةديس نبأ ٠

 ضرالاهحو ىلع ةليوطلا ةميسحلا ةقانلا جوج رحلاو برغلا ناسلف هرظنا فالخ هيفو

 صخو ريسلا ةعرمم دادمرالاو« ا هاج ا رحاوعمح و ةصاضلا ليقو ةديدشلا لقو

 نأ | هاتادديفخ ودفافح عمجاو فيقكلا م الخاا دديفحلاوةعرسلا ءاحنلاو ماعلا هب هب

 ديز ماغالاو هدبز ريغبلا ماغلو ليصفلا 5 نينحو فيض 8 5
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 ّ 7 (ىدضغإ رشا يف ل بيع: اهنا باييلا تحعام ةينت)

 ١ يس ماير .ذلا حضا و لع 1 اهلا يرذملاب نيل

 1 (يرتلاالملا تانى راع عرك اقراط 'تئج اذا اهاير عرضت )
 رف بلع يا أ هتيلتخا ام لكو لقبا الخناو ابكرح ةحئارلا عوضت

 (رل ١ موتلا ع تدصو ءاج 6-1 لاح ىلا يف نم تاراذق)

 اسمو أنمبك رلايفاوبلايخ 3 ا ةليل ىسمم ل " ىفو)

 ا (ىد هلا ا ايران 1 هيجل كاوه نم 5 كابخ )

 0006 نوعلا زاونلا نيود ترم ةلاوط وذو ةبحلا دولا

 ا ٠ (ىدتم ليالابو دلا راسناك امو أاهبو يسب لاو تانغ ينأو) 0 ل ا ككل (و تادتغا

 3 7 ةماهلاو ةرصبلا نيب اماودلاو تنيك يدم يف ىف
 م 00 اسال نا اي ل
 00 (هدزتربظلعيفوم بكاراع ءهناكىرابلا صخشيرتضرأب)

 3 3 00 - 1 8 4 ِء
 - 2 ل 9 5 0 كي 2

 000 ال ١ يرزلل ذأ اهضوخل طتكب ةقيقد ةميقتم لختلا نم ةذيرج بيبملا (0)
 1 ديدشلا رذ>الا دضانلاو هيفو ديقاتملا هيلع يذلا برضقلا ةيمانلاو ناسالا ف لاق ةدايزأا

 7 دم اف دوعلا تدضخو هيفو عقاف رفصأو عصان ص ١ نافاك رولا ريشا لاش ةرضنلا

 1 سانلا نم 0 دلو لي وظ ريغ ثيلا رعشو (؟) أ ربك ريغ نم ىاهاق هش يأ

 ا فاؤذ صخاشأا مظعلا وه لبقو لاذقلا «تفصت ىلا 2 ندل نه باودلا ا نهو

 ' - ةنجولا مفتسم نوكيالزأو ةلاطتسالا ديف ةلاسالاريثالا نب|لاق ليطتملا ليسالاو نذالا

 تال هاب ل

 : ا * 1 6 20000 ا ا



 دس ل ع -

 ( دهملا هنا يأر 1 مهدجم ىلع م مي ماوفأ دم يأر) 1

 لاق نمو مهدجم مهعيطل يف نيعيضملا ءالؤه نم دملا نارام ا

 هحدفو هدهج دق مم ان معضل نآل هيلبا هنأ هَ دير للا ا

 ( دعس تملعىذلاب الا تاق افو مهيلع دعس ءانأ يتاقسملا 15 ١

  ًاضلأ لاقو » 00 ْ

 (دكربتملاة باح اهلا | مضه ١ ةرخ ليل ىلع ى الدإ تر

 ترا لوش للا رخآ يف بلا جال هالاو عمجا ليللا يرس جالدالا ٠

 اقناعأ نأ ةعركلا ةرحلا ةأرملا هذه ىلع يريسو يجالدإ ا

 (دسيحيطىلعتنايىركلاديمب اهتخدازلا نعاهاشلأ موتلااذأ) ٠
 بو ىطن اهطن ءاوطناو امدكع هبش نطبلا ةصيمح تنابف شعل ملاذا لوي

 نارغعزلب غوبصلا وه ودعا
: 

  (ددشتملامرصخلا تاتبنا فاخم اهلاذشارغلاقوف تقمترا اذا)

 امزجي منعا ابطسو عاطقا تفاخابشا رف لعتاكتا اذا لوس . ءاكتالا قاقت 0

 (دسفم ريغ يذق اهينيع نممضل  امناكىبود فرطلا ل ضيضغ يحضتو) ا

 نأ غل م ىأ رظنلا أبعنمع ىدِ ترظن اذا اًتايح 5 نأك لوَقي 1

 ْ اهنيع كسفن

 (ددخت ل تاير لفك ىلع ةدعاستستلامونلادعإ ت١0
 ش ' ٠ هل باهذ هددخم 5 :

 (دبملاشارملا قوفةثعو تن5. "تدناو تت نا 0
 ةنبالا ةبطولا محللا ةريثكلا ندبلا ةريثولا ةئعولاو اضاو اهأيو



 م(

 ظ ابنويع من
 7000 ديلاونالمتطاوذو ٌمرودص ىداعت نم قشلا ناف (

 نجلا و ةظيفحلا هاج اوبضغ ناو 0 نيل هوا س ا قوس وسل )
 "و دسوناذاكلوشسا ااه 5 ال ايأ ال مهلع اولقأ)
 (اودشاودقعناواوفوأودهاعناو انبلااونسحأ اونبنا موق كئاوأ )

 ْ  (اودك الواهورّدك ال ا مانو : | م او زج ماع ىم هلآ اك ناف (

9 

 ط اونمب ملاومعنأ نا لومي ه اهب اوزج مهف ءامنلا تناكناو * يوربو
 .- هوبيثتسي يأ باوثلاب هيلع منلا اوردكي ملو مهسعل اوردكب

 : تلو السفدز رهدلا نم هد ا لج لعمال اوملاقناو)

 0 م«داوش زرطن 2 يناو مهقك رخل يال نعباغذاو )

 9 هدأ تاوا هلم ىلع كواذخ بلعا لو تفيلو)

 01 هما ينبو مؤأبا م هان ىجدلل ف يشاكماجيملا ىفنيعاطم)

 ' ( دج مزاح رمل ايما 0 ىلا .-. ينس دقق دعس ءانيأ غابم نق )

 لوقيف راظتنالاو ينأتلانم ةانالا لصأواهرخ غلببال لاقثلوقي اهمانأ اديعبهلوق (1)

 ”نكلاو ةظفللاك لئافْخلاو بضنلا ةظيفملاو ةظفحلاو لماك ٠ ها هفتف اهرخآ غابيال

 ناروصقماومهف انيلاتلق تش ناو ه انبلا اوةسحأ اونب نا موقكئاوأ#(؟)ناسل ها تببلا

 ١ ينبو ةينبو ريكو ةرسكك ينبو ةينيف ينب ةيلب عمجو ينب ةل اب عم ةيذبو ةينب ينب لاق

 لوقو كءانب «يهانو 0 ءان هني لاش دودمت تدب نم ردصملا امأف طو 1111

 هلوقو وف ] قباع هأ 08 يفو لاش نيدغللا نس أ يفوأ اوفوأ اودهاع ناو

 وهلا ةروس (4 ) لماك ها يلحال ىعدين الف لاعب ىمالا نم ليلخلا وهف ثداح لح ىلع
 هعاش راو هئمالعو هربا 1

 اسمن وطي د يي يي لاا
 37 ا تنوع عي كا

 ايضا تيت ا نس يسجل

 / نا 3ك نيلية( ال دعا وب ماع < يان



(14) 

 'كاركلاو نسارفلا لص . اييتططو يورط اذار
 راش هللا تحدص . هلوعذ ليقفلاا 0

 ”رطاخم ىأ ليا لحجر .اهرأأ ل لحفل )

 رماوألا ملظع دقف ةرص اريشا لك اوتطع )0|

 ا دقف ممديو ىنيي محر الو ةبارق ريغب "ىلع اوفطع لوقب ٠

 0 همحال قاسلا مسلظع يعوك' تيعو ينح) 0

( 

( 
( ( 

( 

 رش ع د ىلا ب ورب 3
 7 تلق. فا ضمنا لا مور

 ( 16 ا رخاش اذا مسيسملا "تمحلا عا 2 وز

 دك 00 ىمظع رج يأ تعز لوقا

 0000 ل هبه ظمحفأل دع انتقّرطالا

 دعبلاو ىانلا| مب ود نءينا دره و دنهأبم ِّض ا و دنه اذيح الا

 (دروفرؤ رعم يصوبلاب صم براوغ وذا مود نمىنأ دنهو)

 (ٌدم[6تددص نأ باَضملع رئاعم نعابتل لادا

 (دعل تسلاو مالحالا ابر هن و ,يالن سامثلا تنا) ظ

 لبا توصلا - (؟)موةلخلا يغو ةرمتتس عنج ريتال ا يتلا 1 ١

 ترعءشو توزئا هتفش تصلق (*) الامثو ع هسذب برعضل رطاخنو زيكشلا هيدي يعي

 ب رض يي ود ءلاو جوملاب يكرس اذا ةئيؤسلاب رحبلا صق ملا ىصوبلاب صخش هلوق ( (

 د ا ياو سار ليسلاو رجحبلا فروىعاو برعم ىءراف نفسلان م

 نايل 2

(0) 



(18) 

 ولا ه-,

 ”(رجازلا .هبنبني ال ع اجش ةق' وخأ ”معمس)
 [اياسلا ٍبسحلل رامز  وومألا لصح اذا ىتح)

 اهرئاضم ىلا تاسحالا تراصاذا لوك

 ( صاحلابذكلا تماقود ايجلا يبا زريسو )

 ظ ' اينعبا نوذربلا وهو رمت ةعامج صاخلا

 ( رقاوقلا هن لالتخ يلو ديز ىف تقرغو)
 (زاظالا ب هر ال 5 تأشنا)

 ءاياقب "يتلا "ا
 (00 املا دحام كتسذأ نأ. نام إ)

 ( رفانملا هرفاشإ لنإالع - دحام مقل مرق )

 ( لغو سامش اب ياي دحلا تبب دموه )

 ا || نزحت امريخ امني ينأ لالا ىرخل)
 ( "رسايم ةيلاف "لك ةذ وه نب ةمقلع لاثمأ )

 رحتال «ألر سيلا ياما سب مدنع ةيلاغ لكديري رسايم بونت لك

 يمرادلا نيكسم لاق. ايلاف د اللا

 اجضن اذإ امل مهصخيأو اين اوملعدق ملل مالغال ىن
 ريهز لوتك معنلع تقو يف راسبا م يأ رسايم مهتاع لك يممصالا

 مره هنالع ىلع داوجلا نك لو ناك ثيح مولم لهاا
 5 عا ”ربواهلاعم"“ ن احمل ةكالا ”سهاولا (

 "ال تكر نأكع اعلا ة اندم ءاهدز
 ردصلارسكلابةكربلا (*#) قب اطملا سهاظملا(؟) لبالا نم رامخلا )١(



,)17( 

 كلهاو كراوج ىف ميضانا كراجانأو ىل تبضع اله لوب ناتو ١
 لثماذه امناو ميلا ءاممأ نم مدارجاضحو ِ

 (”سمات فيصلا ىف نبال كلنا تمحزو قد :
 لعفت ملف امهب تمنقف نبللاو رقلا نمط كباتسزو يل ا

 9 راونلا كيتون !تيسشخ اف تبذك دِيظ) |

 (رذاتم ايف ةبصم مس ايا اك ل

0) 

 (رخاشت نع كوذحلا 5 رثمم ىف يت 1 ظ 00 7

 سامش لا حدم يف ىتيلل ها ْ
 ) ردا تلا و تعي دمف يلا :مسوقيس هنقل و 1 ظ

 مدحم قحلت مو مرا |رتتكتسز ١

 ) رزاوتنم معان لإ كحيل ىو زوم اولنش) رب

 هندكوو مالا تدك و هتخاوو هتيخأو نر هترزا لاق

0 . 

 شا ة اهف تعءمجا ارفو تعئمو) ص

 راؤغلار حانخلاو ةسيةسا نأ كلا كتءديم كنا 0 ماخضلا ب باطول /| الا

 نافيضلا 2 قسإ الل اهبل نال ةمثكَع ابلعجو ردحاخ امدحاو لبالا نم نم

 ( سهام قالخالا طاصبن ديلا سمس ابك افكف )

 لاق بسنإل لعان “يح ىلعادهات بينا بإب يف هوس «دروا ت00
 مهاولاق كلعاف ظفل ىلع نابوسنم اهو امهم هئيحو ماتو نبال هلوقيفدهاشلا يرهتنغلا

 لمف ىلع رجي ملورمتو نبل وذ صانو نبال ىنعم كلذك و بصنا هلعفو بصأ وذ يأ تصأن ١.

 را 30 8 _ ردتلل 0 3 قاس 0 نبال يف زعم لبق 00 0

 6 م

 دا 221 2 7 أ 1 _-ي '

 ا يي مج 279777 0-22 ف



 ظ 050

 « ناقربزلا وجهمو اضيشب ع لاقو 9
 (نكحاوب ةرظان موو ىلا نامظأ كتقاش)

 ارثب اوب . .ةرطانب نأ لسا نيددع نيحكتفناش ىورو

 سنع ينبل ءام ةرظان
 ] ام نعال اهلالع نعي اف

 7 قابلا واهتاه ز ذو نيمفري يأ هل نهاهز امد ارا 1 ديرب بارسلا لآلا

 ١! د مو1 لاش لماوملا رقاوملاو قوح.سو قو>س اهدحاو لاوطلا لخنلا

 ظ 8 رقوم ىهفف ةلخنلا

 ( زجان رذسلا لالظ لايم ةرخو ءابظك )

 بآو زومت رجان اربشو ةرضبلا قيرط ىلا كم نم لحارم ةنالث ىلع ةرجو
 ايبا را نب تال اذا اهسنك يف يف ءابظلاب نهجادحا يفءاسنلا هبش شطعلا رجنلاو

 1 ( رحاوه ا ام دودخلا تن ف يرعشلا اممم 2

 ا سلتكلا راسخ ")اا دنع ايدنك لا ءابطلا هذه ايل ىلا نا دن
 ا,عامجال اهدودخ اهلا وف ةئلثلاو نايبظلا

 (١  1(ىنهاس نييلا م 9 سودجب 05 كف 1

  0رداصم ةدرا و نعل و 53 وه لع : 1 ١

3 

 3 (ساخأ اماشأ ند 'مثاب اذاو )
 02000 رارتلا قاتلاو كانغ ةةبرسلا اذن دقلو)

 00 : ظيلنلا رفاذملاو ىكَذلا مهشلا ريمبلا قلقلا
 000 (رباضح هديت ذا كر اج لحرإ تبضغأله)



 0 ا 0

 ظ قرل وه لاق هنأك 7 رشا 0
 ١ ١ رورد نيبداج نيب ءافطو ل ع تك هل تاي) (

 ١ ٌرودنح اصلا ت>فوطتم هن أكس انكلابذ ىلا جا رخل (

 0قيض ما ىلا الا
 (رودتسف طوناخلا بست ١ 26 اس 0 هللاوا 1
 هديدح يأ نايلا سعف رن الزلل « أليس ودنا روبتلا ١

 ( 'ريشم دربال ملسأ 0 هدوم ش حبصلاماذا ىتح) 0 ٠
 ل

 (روهشم شعم حادقلا طسو هلأكن يثكلا دمع لف 000230

 كف راف حدشب هبمشف رهصلا كالذكو همك ار مل "0

 ظ 000 لظتيام ةرثكل شلاب دش
 (ريكلا نهّراطا ديدملا تب هنآك تفس تينا 000

 «ًاضينحدعاضيأ لاقو 9 ْ ٠
 اضن لات ىرجتام ريخ لع هنكب'ازولاو ريخُّن قدر

 اهني رع داللا فان فداسر 1 أ, لف ص هانثجفا ءاشولف
 يف اضيغرذمف كلذ يف 2م هكر ارد ناكلا انع دس

 لثم اذهامإ و ارذعو ادعم يأ 9 هلزنو ناقريزلا احهو ةةردبا ْ

 (اضيرج كيلا انيّقلاو انشمف انحامر تاقتسا ىتحاتتكوادن) ٠٠

 هم كنا قمر شارع ىذا شن رجلا و مهشاعتتا مهانق لالقتسا ظ

 رخآب اجت اذا قبرلا ةعيرجو نقذلا ةعيرجو ءامذلابو ةشاشحلابو ضيرملاب

 اوجني دكي و قمر

 (اضوبم نّةطأ ىتح اهخارفال 2 ابشعب تاج شعلا تاذك ”تنكف)



 3 (١:؟) ظ

 . عضومردسلاو اهنع ل طقس د اكيف اهروك اهب ىجشف انمس تقلتما اهنا ديري
 7” ردم اهزوجب طيح ان ةلالج ىف ىلا اهلعىتبف)

 1 : , أبطسو نعرصش اهمرع نا ديرب

 > ىو هه -ه وع 5

 ( ريشعتلا ةقاه نانطشااب 2 راق سدح أ قوف ىلحر ناكو)

 ظ هقأبم عطش نأ ريشعتلاو 6 ينبل 1 نائطشاا

 0 20 ملا اس سا ع دك يوك نا صل حصول

 2 ق : 9 نع 8 هيل

2 0 

0 

 ١ (ةروزت ىف تارمتلا بزاوم 300 ايجفم هو هزاطن نوح

 ألا ةليوطلا ن ناتاالا جحمسلاو ةوعأ نوكيو نمي | نوكي هنو ف نوملا
 #0 2 0 ا وا ااتع

 0 ماب لك يف اناوتم ليج ال ىلا رورو
 ا . (روثنمق دارس بيثكلا ىولو قدان ةقربب ؛ امبعتت هيكل

 عافتر راهيشا هرابغ أميعقت
 قدا مسلي هدادتماو اهرام ًٌث

 ١ 0 : ”بومتلا

 ايت وناشر ا ااا مط مهيع قرب نم ماصار و

 اريكلا ءاملا ىتاطلاو ةقرب عا ءلاو عضو“ مل عيعو اهب دصتب اب وجلب

 | يقخأو ردك او قرزأ ءام لاش هول ىف قرزلاو هعامجا ءاملا م
 0 4 راو دوسأو

 1 00 مدسال ءاملاو م 1ا اضشدقو ادرو )

 | سبل ىأ هيج 1 نافدلا ماد نم هبقري نم عضاوم باارلا
 ْ داي ماع

 (نوبع ةرفق اطئاغب قبل ةقيتشب طشاننشخأقوفوأ )

 ا د رد لصشني روثلا طشانلاو وورسملا روبحلاو نيددج نيب ةلمر ةقيقشلا
 / ةيفاثل ابل مفر او ضب الا قبللاو روثلا كلذكو ها رمق سنلاوربلب للا

 نفدْمباوصلاو لصالا يف اذك" )١(



 سؤ

 ”اط هملظع عار س١ |
 « ًاضيأ لاقو » ظ

 (روملا اهلعافسدورز ىولب . روط_س .نماك رايدلا نمل)

 > حبرلا هب رومت بارتلا روملاو لمرلا قرتسم ىوللا

 ( روج هتافرش مفرصو ”لئام ةمانأاك ”س اأو يقر

 تحسم اروجحملاو دامرلا انوه نسا

 (”ريطم كسلا نم'هالع طبس ... ”هتييفلاولتابقملا'ض طوملاو)
 7 ٠ رطل ريثكتلا باحسلا طبسلاو هريخات هلو

 عا هك 3 مزاج نبدملا ةليسألا) ْ ٠

 ( روبل سف 6 ادي تست ف اّرطلاىلا ىقاذاز)

 ] مدا نم تيبلا فا كلا

 (روبصو قار ملا لعن ًاواررد اهتقراف ذا كانيغ تّردابتف) ٠

 اهبشإ هنزاج لوقو قارفلا لع روستو .تيكنال لوش 6 انه

 بطلاب ءزث ىتلا ةيبظلاب

 ( ”ريصق بررجلا كيلوا ع "داك ام كابل "لوط 00

 نيم ريغ ةامدام اج اذا يخل ريثكيعر دجتب او بيرجلا .

 (ةرود ماع ران اعذا مزحلاب < ارم حلل ةعرصو) ظ

 (ريسع ف ادلب ةلالكتلا دمت اين أك ءاجنلا حرس ..ةلالجب)

 رسعلا يهف هفيدربو ابكاو ةيوق أ ا ديرب امل عضومال وشح انههااهنأك ٠

 ريسعلالكلا دعن ءاجنلا حرس دا رآ امناو ابطاشخو اهنوذل اهدي ٠

 ( روكا اهنع لزب ىمن نزحلاو الماكالوح رذسلا بونج تعرو)



00 

 00 راكاردتس فرعا نب ع هل تفرش نم ناينب مداهالو )

 ظ ( هرججاز سانلا رظي نأ هسأر ىلع السم هللا ىلإ ًائيكسم كأ ملا)

 د عج ومو دوا رعب لثبلا نع نيكلا نايف ترق دف لود بيلا انهه رجزلا لعج ءاش نا

 داك ا ا د سو م

: 1 5 

 20ريال و

 ا

 0 ناو ب ابشلايفكلذن وه هس 0 هبكار تنك امو
 ! "باطلا

 ا نال نا و

 1 «"رفاوز مهن دج ثرا ووذ مماف نيدعرعاذ كن ناف)

 ئ هاكرأ تييلارفاذو هترسأو هتطمان مو راسنا لع لا ةرفاز

 ما ليالاا دما _لماجووذ معناف ريثك ءاشااذ كلثأ ناو)

 ..( ةرعابأ ناجه مرق مل قالب مناف بأ م رفا 3 هكنتناو)

 ( 'هثرقانمو "تبن باج ليطارب اهب يدئرتول دحلا ىف ىف ةروسمِهل)

 ا 0 أمرق 0 ىأ

 . بالك ينب نم لجر مسا انهه باوج نوكي. نأ هبشالا ذئنيح
 ( ةارفاشم بارشلادرب نعصلقو 2 هتكرتال' ” نايعلاكَراجاورق)

 72000 هوز درلاةدش نم ءالا ترش ىلع وردي لل لوتي
 (هاراط عبشيي ناك ام يعسما ماظع تكاف محال تبن م 00

هلاز دعو دش مه نم م عيشأم ر اظ هيلع مقو ول نولو#
 2 0 نيللا ع نمضحلاو

 ووف ادج ءاملاب دهج اذاف قيذملاو حايضلاوحيضلا بف ءاملاهطلاخاذاف ءاماهطلاح
 ا ا ناك اذا دحاو ينعع راضألاو بابشللو عاجسلاو ”رامسلا

 (ه رابج رييكلا ملثعلا | مجالا« 2 ةقافو صف دعل ىنومجال مه م

 يهد يب و ناهع قل معإ ماع نطعلاو نيللأ ةوهش هميعلا )َ ( ١
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 (هرئامو هوايا تنمدق امو . هلاتت نل يرما دم تاكا : ١
 هرك ذا اه كك ذأن لإ نحا يذلا هب ركذا اد اهب كحدمأ نا يتفك ل0 ١
 ميقتسي ال اذهو هب ْ

 (هرخافت امو تف نا رخفم لع 2 هرماس غنم ناك ىتح تيناوث)

 رش بغ يتح هبلط ىذلا دجلا يلط نع تيناوت لوشي زجعم ىلع ىوريو

 بغو هرثل : مدقتا دقو هرخافت ام دعل ت تلا ميو ظ

 (مىهاقوه هلوحامبق م ىلع هنافوإل نب سامث لآ عدف) .
 )ه رثاك نم مهر ثاكوا كيلاوم مهماف دعس لا يف م رخافو)

 مهمهرئاكت نم م+رئاكو مهلكد مس لآ يف مرخفب فرشتو مهم رخاف لوقب
 مهيلعرخفت الو كمع ونب مهماف

 ( هرخارشلا نم قحلي ملورصقاف 2 هعيطتست نا ّيداعلا اصلا ناف)

 يش أف ار ةعدقلا روخصلا عاطتسال م عاطت ب ال مهزع نا ديرب

 راو را ل علو عتبي رشلا كحتسي نا لبق رصقاف

 ( يرضام ناردرأل "رق الف 0 اودوجم نااموق ا (

 باطما نير تععنم البف قوقحلا يف مه اوما أب اودجي نأ سانلا امنغأ لوق

 . اهاورتست ناّمهد نازمرمذلاو اههوُجو ىف لاومالا ىطعي نيح هنع هللا يضر

 وهوةبمش نب ةريذلا مالغ ةؤلؤل ايأ اور مهلال رمح لك لا كارد ١
 هللا ديبع سثو سيسلا كلذلف رم ا ىلتقىتلا نيكسلا نازمر هلا ىلع ضرع

 نب رمي هسا ىلع ةؤاؤل ابآ الام نوكي نأ هل امهنم هلتقف نازمرهلا لعرمت نبا

 1 ,هنع هللا ىذر باطحلا

 1 0ع ممايط نمزعلا الو مئامتن أدب اوداح 3 "للملا الف) ظ



 : 1 )١١(

 مهدرطو مهاحن "ا حور م حور د وذ

 0 0١ كاد ايعاام تيدساف.انلوح سانلا ٌدبشذ|ئرقرت اون )

 . ارسأ لوني لا قدمو رجالا نينام سبع ينبل ءام وهو ىرقرتب دارأ

 00 بوثلا رين نم مارب كاوا

 )0 (هرفاع للا كلام همتر لع 2 «كسمريعلاونوملا تيشخ ملف

 ' تيا مدارأبواقم اذهو ناوتملب فرتعم ليلذ وبف ًاديقم راما مادام 1 شط

 هلثموالعاف لومفملاو الوعفم لعافلا لء ىلقف هرفاح لبحلا

 2 ةيشحو ثملسا ٠ 6 قشمد ىف اهوملسا

 درولا نب ةورع لاقو قهو ةيشحو 7 6 دارأ

 قوشهتحمبدغةاددغ داعس نأ تديش ىا ولف

 قيطأااب اناا امو + لامو يسف هسفنب تيدف

 00 باقق يدق هسفن تيددف دارأ ادهج كرنآال يأ

 | 00 ارا لاو رع ةحدك ىوط ...٠ ؟يرما لئانط ينال تلآو)
 ش ىنم هتبارق تدمل ديرب تابارقلا رصاوالا

 0 رجع جرلاو# ءرملا ءايخلا ينشيو 22 ةمعطءوس نم مويلا سف تمركاو)

 00 لتقلا ىلا راص ناو هةايح ظفحن لجرلا نأ ديرب

 | 11 واوريغ ىتع كاذ نف ابقي تراذ قبلا تدك تسل
 .لدبتلا تدارافإ هىرقو اهجوز عثر تهرك" يت كلا ةأ رااك ميت 3 نا لوف

 ئ نكت و اهيعناهدلو فرءن ىتلا راذملا ةقانلاو را ورئادو راذم ةأرما لاشو هن او هن

 .نوكيناهبشالا ذ دئيح قولءعو قلاعم ةقانو هتحرض ث اند اذاف 3 هيعر

 وبلا مثريغ اش ىنبت ةقاثلا نا ينعي لوعفم هنال هنونو ملا هب داري ا



 801 هم
 تاسحالا ىندعوو ين وعد لوس 4ع : الخ اك ايم هدعبل تراصف هدرو نم '

 : ىبار ءاللا نا كرتامابلا ةربخ ن انيمي تنك دقو تكلا 0 مف ظ

 داع نإ دوس يب دحأ 7 داع ن م لحر ناك لاق لادبيغ ( يف ىلكلا لاقو

 فلا يعرب ناديبع هل لاَغ ءاردل كو هنامز يف داع عنمأ ناكو ر رتع هل لاق

 كلدب شامف عرض يف امال م نم دحأ دروب ل هرقب تدرو اذا ناكتف ةرشا

 6 ناكو اميهأو أبلك داع دشأ نم ناكف داع نب نامل كردأ ىحارهد ١

 ناديبع ههسوف نامل رش تدروف داع ن دص وْ دئمو اهددنعو ةأل تني-

 عجرف ءاملا نع 0 هب رضف ناديبع نامل قله هريخأ ناٌعل يعار مج 1

 4 اي يف نارملو هسا ينب يف رتع جرفت هيلا كلذ يشف رتع ىلا ناديبع

 نامل عرش 2 دروب ال نادسع ناكف ءالا نع معؤلحو دا ممزرف

 ناديبعملارظن اذاف ناقل ئعار ليقيو هرب ليش ناديبع ناكسف هرقب قس نم

 ءاملا نع تاع نادسع لازب الف ةووأ ع دل ءالا نع كرش ءإ> ناديبغ ىأ لاق

 كله ىتح كلذ لع ناقل لز نك برعلا هني رضف نامل عار غرف يتح 1
 بضغ اذا ةأنمدبعن رخص نإ مماص ناكل قيلاعلاب لزتف نال عجتناو رتع ١
 ١ لبيه يب عنمأ |وناك مهماف لبه نارأ مد ب اللا ابلك تاليا ةعم تضنعا

 ام رث ديو ملظلا م 0 نا نب نوح لخ وضيف مهدعأو مهفرشاو

 8 هل ناقش هرشو

 مسلوذ درولا موبءاملا برش تدروةراوت امانه ل :

 مستعم ءانأا دروو ترو هأعر هرذان ناديعناك نرامزا

»)2 
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 0 اسامثحدموناقربزلاركذب( ًاضيأ لاقو)
 ١ (هرفاجو هنالظ هب يثق نما مياس نمنالح مانع)

 272020 ردو رذؤج ادحاوال لاق رقبلا دالوأ رذاالماو همامن هنالظ

 0 هرهاز 0 شيمشلا ىلا "لم 3 ولف >> ةفياماوخ نار لا دس اتسمت )

 ١ ١ لل ةعلتلاو لاطو هنم فتلا ام دسات لاو ضايرلا ىلا ءاملا ىراع نايرقلا

 | ةدوازعرعزلم ره و هعالت وح يوربو يداولا نطل ىلا عفترملا مضوما

 7 5 رغب س.شلا لايح نوكي امنا ىهزلا نا لاقو
 3 1 مره عيبلا كتاف ًاقرو ادور ! اه هيف تر 0 نأك )

 / ةرشنع مرو دوربب ضايرلا ناولأ فالتخا ةمش هرحأت عيبا 2 يورو

 هولك هازآ تف ىور نمو هتميس هبحاص ىلع اهنا دبر عيبلا كتاف هلوقو

 اذه ميباق هيف كتف اريثكا اموس ماتسا اهبحاص ناكذا ميبت ايذ همواسو

 5 ل يكناغي وف لقا تكشف دق لاف

 0 0 ًاببونملا "كيو ؤتملاذا ىلبلا همي ملءايلعلاب ينلاالخ)

 0( مرقم مدخلا لبق اهناحنسم هر تما نبأ

 000 ساق اا ءارلا هذه شلاو ليش :رومألا برج

 يوعق ا ةنسواول ا

0 

 38 هو 2 2

 : 1 3 00 تادسو امود ءاملا يلا ىتح تغّرف از

 000 ىؤنلا يجاوب كهرب

 3 5 )ه رقاب الحلا ناديبع ىدانم توزع دفاعات الإ ت تنك بف)

 ا لاعم هدعبف سالب بارق ا ضب

 . اليل ءانأدبوأت ويلا ناكملا ءاملغلاو لشلا عني ةفيخلا وأ ءابكشعأ لود ريفخلاي“ 4 ا(

 730 هيو يحمر -5- 1 لع ع و ع و تن و وت تا ا

 5 47 ْ تضعي 2-_- ا ا دم مع بي سر تاع 0 ا 55 170 557 كوب



 ا ا 0
1 3 2 0 7 ُ 20 

 ( ابر كلاهقوف اودشو ”جانعلا اودش 7 راحل ادقع اودّبع اذا ”موق)

 0 نأ جانملاو اهومكحاو امماوفو ةمذو دمع مهراجلاودّمع اذا لودي لثم اذه

 ىلا طميخ ةورملا كالت ف دشلو ةو رق اب | انما ف لعجيف برغلاو ولدلا م مقل

 رولا ماذ والاو ىقارعلاب ةّملعم ولدلا تيقن ولدلا م اذوأ تسطتت نأ قارعلا

 بياصلا يقارعلاو ىقارعلا ىلا ليحلا دقع ب كلو وق ارعلاىلا ولدلاب ةددغملا

 ' (ايذك ةلواتلأ ال ةلاسرلا هيج ٠ ةلئلتم دهسا ملبا)
 . البز هتلؤي هتلآو انلا هنل اي هتلأ هنم لاَ ناصققنلا تلاللا 1

 "1 ل ودعم اعلا ذاب ملابأ ال ضيف ' تذ ناكام) :

 بساشلاو ىلا هلاسحا يف ضيشب نذ ناك ام لوي هسمت ةكيال ١ ٠١٠٠0
 ا ف هنذ نا أه لوس قودلا ءادحلاو استواعوجو ال سايلا ١

 بزاشو فساش لاّقيو ينمرك أو ىلإ نسحاف افامم البإ قوسا
 (ايذشاصملانود كرثت ملءاصح  ةيداعروطلا دالب نم هن'تطح )

 نما ىلب ام دجنب نافطغ لزانم نكلو ماشلا روطلا دالبو هتمقسا هب تطح ٠
 بذشو هيف رعشال ىذلا صحالا سارلاك ابف تينال ىتلا ةنسلا ءاشللاو '

 اهتريشتف ىمعلا تحنلا ينح ءوش لك تسنتلا ةنشلا نا دير ٠١)
 9 0 وو ع ؛ 1 5 -.

 )1 رثوا توما قادن 6 دقوا دع .٠ ذل تاع راج ىف ين ذ ناك ام)

 (ابسلا اوعيض ةاند موق هاقلا هب ّبستنأ فوءل ”تفنآزاج)

 (ابفح أهرعق ىف يون هثغل ملول ٌٍةملظم رعق نم مراجتجرخا )

 ةئيطخلا لاقام لوقت ًايبارعا .تء.سو يممصالا نع القث سورعلا جان يف لاقو )١(

 ايش ازنعأ لاق امنا ناسالا ةرابعو ابسش اقنعأ لاق امنا ابزش اقنيأ
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 (ابشنوأ جرطلاايسكيفالام ٠ ةقداص تنك ناانل سف ًاله)
 . اهكةداسا وناكو ىاللا نم ميسا 00 ىزاجب ىت وع (

 (ابزعمهملح ماوس تيل نلو مدح ثرأن 00 (

 اكمهم ءاف ميقراش ال ميمر كو مزال مهدج نا ديرب
 ١ 7 حودو ةركب حرس يذلا لام

 7 '١! ليف لوق ؛ كاوس كملح هملح ةنع بزع اذا لجرال لاقو هفأ لا ايشع

 8 لهملا مرهختسإ الإ 0 مع بهذي

 ا لشاذ ها و رجشلا فافتاسبمل و نابحأ أ مىظفاحم و مضغ م

 ءادعالا ىلع امنتم اريثك اددعدارأ

 رروطس لالا الول كليم ”مالومراج ىلع اور )

 نم ةئيطحلا اوذقنتسا لوش ةئيطحلا وه راحلاو ناقريزا انهه مهالوم

 ناقريزلا راوج ف ةكلملا

 ( ابهذ مب يس الولو الالا .الول مام لضف ن م هلام ار

 (ايبسلا هنود اووطإ م هاربغ ادم مالوم داس انك ل١

 بنو وسفن ام اذا, 0 دك لاو يجب 0 ةامأ عديم

 ا انا ىوش 0 اذا 2 ممراج نيملا ربرق تيد موق)

 1 داو امانا أوناك مهن :ال بالا دحو اعاو 4 ها لوش نأ اللا ناك هنأ ىلع ( ١

 ْ زييك : اص>و ةمامأاي 0 حصص يدانم ةزمطا مذب مقل مامأو ةثن'وملل صعأ لعف يري هلوقو

 ُ تدسحا ليقف لمفلا نمقتشاو ددملا اضحلا ىنممو نيمرك الل زيمم ابا كلذكو نيزئكالل

 ' ىلع افوطعم نيمرك الاو لوعفملل ءانبلاب نوبسنيو نيمركالل فرظ اذاو هتددعيأ "ينثلا
 ْ هملعإ يذلا تدبلا ْق موق اهريخو نأ مسا



 ل نامل ع » يان تدرو

 ناعرلا يف رثأ يأ ر امج وأ لم فلخ راص ىل ايوق ىا . ِ

 (ابتتعاف رولا فاخو اهنع ا ”هاوطسا رولا مراخم اذا)

 ةرصدعل ةرص ددرب انايحا ىوربو ةحضاولا ءايحالاو ظلغلا ف قرطلا مراخلا ا

 روجلا فاخوهلوقو اهاضمو اهيكر ةنيب قرط قيرطلا اذهل تنضرحت اذا لوتي

 الف روملا نع هعوجر هاتتعاو ناسنالاب هبيش امناو روزا فاخي ال قيرطلاف 1

 مل هلوق لود رخآ ريسفت هيفو اهنع ديحت ظلذلاو ةكالا انهه روهلا ,ةكر 1

 سعاشلا لاق ام اهب ءىجحب ملو ةيناث مل ىنعمب ءاجخل يضف روملا فخم لو اهنع 35 1

 الايم نعطلا ىف مهم مم ىر ' الو مرفأ ءماسن رح اذازوضمرب 0

 رفاذملاو انها 2 رح وهو ءاض.مرلا نم ذود 0 د سب 0

 هل مهسبل ةرثكل رملا نرماب اليا ارا ىلع لمح رز
 رس ى

 ..الاطبإ نال مهتير ىدأ اذا نولخاا

 زار ١ لاقو ة ةسان ؛ ال هرجع رض نولشت 0 ْ

 ادعبالا روزو فرفلا ىصقن أدق ىح ةراملا غلسالا 0 ٠

 (اببخ انراثآ يف نينيرتلاوذع ةلزئملك يفانقرطي بئذلاو) ٠
 ناريعيلا ناثرتلاو ئذلا هلك ايف طقس انضعن لعل انسي لاا 0

 . منورقمدهناكم هقراغاال ملل ب 0 عابسا هيشف دحاو لبح ف نانرق ! 7 ظ

 ) أيل دق ريصلاذاو ءا زعلا نا اه تلتف عزجتال 0 أتلاق)

 (ابرتغاام دش راجنيربي لرب 2 كلزنم ماشلابطهرا ءرسانأ)
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.: وار تفاط دا رااوتقولاوهو ناوأ 8 ج ةنوا دكايح ع كلذ '
 3 0 

 ظ 7 ته ىفىرت تانالا ش هج ١ ةطرارم لوقصم كيبتسن ذا )

 ١ اهنسوام اهةرثكوا مقر بنشلاواهدح نانسالا برغواهريضتاثأل ةشوخ

 00 مو مورا افك تماذكو هندجدعل نمأه ٠ كبع :تقاخأدق )

 هداف'يث لع فيلتب هناك
 0 ا هر ل ايلا ١ هس يدمر اجذشم)

 م ز هيف لجرلا 1 ىلا ف قوذملا عضوملا اذه يفانب املايخ فاط ديرب

 0 افوخ هتقان .

 3 ١ ا ةيداع كي ١ ىلملا دبأ تاعج دق ىدس الاكدرولا كاهسم)ا

 5 يتلا هبحاول 0 1! ايدج ال ةلشم قيزام هذه لوش ءأملا قير دور

 4 بغراو 235 ةيداعلا قس رطلاو ى 9 ةعاج وهو قدسالا ةلياسلا ةيحلت

 ْ ©" ممجيسيلو ىدسلا لثم يدسالا حيحصلا ذئنيحةعساولا
 0 5-5 هود يتلو هيلأ ىوأت 0 م رمق زاوجأ راخب)

 ا 7 تيدا قيصم يلا را اذاف تقرفت ل هل عسلا اذا 0 نم

 01 ٠ تراصذا 0 قيرطلا نود يقل قرطلا هده ديرب نرد هلوقو

 | ةماولاذرعم ةزدطا مخل 0 ينيعلا لاق يدس ةعامج وهو هلوق 0(

 0 مد بغرلاو ةميدقلا هو ةيداعاا قيرطلا اه دارا ةيداعو لبالا ىدن وهو يدس عدمج

 ص201

 / يتوهو بالا نم ب رض ةزء.طا حتش دساألاو ناسالايفلاقو ةعساولا ةمحمملا نيغلاو ءارلا

 : ١ بوناب هيشف هلوطل هدرأ و كلبميأ درولا كالسم تبلا دشناو ارفق فس ةنطملا رعش

 ُ ةعساولا بغرلاو رآب آلا ةيداعلاو هتاوتسا يثىدسملا



 ا ب بع

 "أ

 صاع نب ضشا ءابأل هنودسح اوناكو ناقريزلا.ن نم فوع نب عيرف 3 ا

 شت ن فيعني عيرق نب ةقابلا فااوهو رفعج نب يل ننال

 امناو ا ل هب و ىسس ةقاتلا لنا نم نو اوناكو

 اذه ارفعج تثعبف هتاسن نيد اينشا اروزح رح 3 نأل ةق انلا لا

 روزجلا مسقدقو يتاف ىذه دعس ىنب نم 1 " لئاو ىنب نم سومشلا ل همأ

 اهرحي لمجومغنا يف هدي لخداف اذهب كنأش لاقف اهقنعو ابسأر الا قبب ل
 رادلا -ىف وهو ضيغل هل لاقف كلذ نم نوبضغي اوناكو ةقانلا فنا ىهسف
 كيطعأف يلا لقت نأكل له ةئيطح اب لاف هنأت نأ ناقربزلا ثاكر رظتن
 اعأ و هناكم نانا كلف كله ريعل اعاف ىهدلا نم كلام كلل 0 وكنا

 ضي لم هعبناف كلذ يف ةئيطملا ممطف اهناكم ناتنثا كاف كل تكشله ةأش
 هانأف ضيغنىلا لقتنادق هدح وف ةيطللا ىلا باكرا ناقوزلا د

 ةئيطح اي كا ذك أ لاقىنراتخا لاّمف ضيفل اي ىراج لعكلمح ام لاَمفناقرزلا

 فرصناف ال لاق هن ره ركن امأ تيأد ل اه كلذ ىلع كلل امو لاق مع لاق

 ْ نايحلا هعديل م نييملا نيد ةدبقا رم لاَعف رم ىلإ موس منال 2

 لاقفراعشالا ىف ناقريزااب قلي ةئطملا اعنأف اواعفق هب قحأ 0 انانع

 . (ايفتنموام ماوقنمهنسحاي هن ةنوا نايك رلاب ةماما تفاط)

 نسسح ا مذيرب اهيقتنم نسح ايو ايماوق نسحب ديرب ةلص امو ةراثو ةرم ةنوأ

 مدير زيبغلا يف نم نأ ىلع ةيفلالا حرش يف يدارملا هب دهشتسأو يدادغلا لاق 0

 ناوا عج ةيواو ايقتنمو اماوق امسحاي يا اهرورحم يلع بوصناأ فطع حص اذهو

 ءادنلل ال هيسنتال ايف يحمتلا هانعمو ءادالا ظفل هظفل هن_سحاي هلوقو ناهز عج 316

 اما لاق ةمانلا ركنا داعش نع مهوو.حتتفلاب ماوقلاو ْريعلاِب رسف دق مه ريمضلاو

 باقلا عض وم فاقلا حتفب يقتالاو ةدئاز امو ةماقلا يا ءاوقلا ةلسد
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 آ00 01و هيندخت اديس ىلع هتاولسو نيلاثلا بر ةدشلا
 ١ 0 دبيح نب دم احا :يركملا نيحلا نب نسملا ديعل ا لآ

 نب ةيوج نب سوا نب لورج همسا ةئيطحلا الاق ورم يباو ينارععالا

 "ااا تو نإ يمن نإ سبع نب ةميطق نب بلاغ نب كلام نب مور
 لأسي ال ناكو هك اسما نسح الو الام ينتش نكي ملو اتالم الجر ناكو
 ْ ٠ باطغلا نب رم ةفالخ لوأ ةندلا مدقف يلع لسيف لج رلا ينأي ناك اساحلا

 0 3 دارأف ةفوكلا تازن دقو راذص نوندو هل نان سمعا هعمو هنع هللا ىذر

 نب سييتلا "يتيما نب ردب نب ناقركزلا هيقلظهموق نم اهب نم لأسيف !رمدق
 / وهو ميسمت نب ةانم ديز نب دعس نب بيكن فوع نب ةلدهب نإ فاخ
 ١ لاف لجرلا دارأ نبأ لاقف ةئيطملا هفرعي لو هفرعف هموق تاقدص يدؤب

 ' كلف لاَمف رو نبل يف كل له لاقف انتءطح دق نين_بلا ناف قارعلا تدرأ
 , مدقأى م> هلهأو لجرلا ادهيرفالاقف اهل همس ملو هله ىلا هل بتكف شيعلا

 ١" ؟ىبس اهمد الجر ةئيطألا ناكو ادلج اينغ ناكو رم دنع ناقربزلا ماقأو كيلع

 7 ناقربزلا نا مثوهنمردت ملو هتفجناقربزلا ةأ سما ىلعةئيطملا مدقنأ ملف ةئيملا

 ٠ لا تش ناو تامف دمد 5 مث رادلا ىف ىف معضنف ملقننذ كي ادم نا

 ٍ ةئيطألا لامف تامحتف كيلا باكرا انددر انناكمو لزتملا انفع اذاف لع

 | تاو ناقربرلا كلذ لعفق يياعتازنف باكرا مت متددر ملز ' اذاف اولحرا لب
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