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 ريصلا | نانسح

 دلك ندد حرت و مامكلما نيريقلت كلما ةافورك ذ

 ناسارخ دال قرايك رب ة هلا اق كهنسلا نب 0

 رجاس ثيدح ىلإ دوع

 نايا قل ناطانلا' ءاوورا ل5

 ب دكت كك 58-2 ةلانقو ه رحاس صا وح ن وه هعاج ر

 دكا جركو نع ضاطلتلا ةعيراع 1 ذ

 ياسلام ناتج هي 5
 م2 11

 4 كدا د 5 - ْى لذ - 0 را 528 1 5 كالذ ف 5.نشتلا ر 1

 0 ف

 زعوتأ دلي ربل تا حارات

 هوة يرللا ةبونركا 3

 دادغب نع دو# نب دم نايا اخلاص دعت قارعلاب تدايخا نك

 ْ هد ا ال سأل بلا ماالا ةالوركا
 ناطلسلل د ةلئما ا هارك د

 اعلا ل يلو نطل رم دهان ااه ريف

 ا10000 دع لل كلارنس نينجا عراب رتظلا أ ناطلبلا سول ركذ

 00| اكس قروي هرج( ةديس حف نالسرا ناظاببلا ةافو ركذ

 ا فت ءارزولا كاد

 6-0-5 كيك هج
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 ىسرافلا تسرادن,ا ةرازو رئ ذ

 لا هوقملاكلت ابن تاحتا لولا ثداوطا كد

 ىيركردلا مسالا كيلا نا ئيدلا سمش ةرازو د

 هءزاون عرصم دعب ةنتفلا ل ىردم 1

 تداولاو ضخ 17

 ىرلا ىلا رجتس ناطلسلا ل لوصو رثذ

 نيدنفلا تالت نوت داوخلا 2

 دومشم ناطلتشلا ةاقوو ةاهكللم كلا 'نم هد 1

 دوت نا ةالكككلمناطلسللا سول

 امك نب دم نب دوم نب دم 00 يأ ناطلعبلا' سول 3

 لع ه_دولحو ءافكشماىب هي قاملتتان اطاتسل ىرسا 0

 ةنطلسلا رب رس

 رقم ىلا 'ءاشيكتلما نب دينجت نب دنومم نس دم 'ناطللسلاعوتنر 13

 ةانمميكلا

 دوعسم ناطلسلا توم دع هللا صال ىتفملا مامالا ةهدهتعا 5 د

 ا دادشت ىلا هايتتكملتم نتا دمت نإ نايلي ناطور

  نالللا ملفا هان يونج تل لي ا

 نينشلا كالت ىف 'تقربن ثداوحأ ركود

 ىلا بيجنلا ىبا نيدلا سمش ةرازورك ذ

 نم ىئتمملا هدمتعا امو دادغب ةرصاحم ىلا دمحم ناطلسلا لوصو 5
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 هك ١

 هم ١

3 

١ 

 /ا/ ١

١ 

 2ظ5

 ع ربزولا نبا روصنم ىبأ ةرازوراذ

 هاف كدلم نب دمح نب دوم ناطلسلا سولج 7

 ىلا ناسارخ نم هاشكلم نب رجنس مظعالا ناطلسلا لوصو ركذ

 ةارعلا دودح

 كالا ماظل نب كللملا دخت ةرازوار

 ه18١ هنس ىف د ردلا ةرازو 0

 دلاخ ني ناورش ا ع ىلا ةرازو رثاد

 0 كلا رطل نأ ىلا داوم ناطللملا ةاقوا دع ثدحاان كد

 راك 11 نرخ نت لات ناطاشلا سولع لكذ

 هنأ ةافو دعب دوم نب دواد كلملل ىرجام را

 1 دعالا ركدللا قاكانانآو ةوعستم ناظلشا"نم ترج ثداوحركذ

 ةماعلا ىلا هدوع كاعل هدد زيزعلا ىمت ثيدح نم ناك ام د

 درعَظ اعلا ادا 0 ردلا ررولا لر د

 ءاجر نب ىلع نيدلا فرش ةرازو

 ذا كلهم خس د نب ةتومت نإطالنلا نواح ركذ

 هنلايادشارلااو و هن نفح يبأ هالو

 هدلهع ا زدت ا كلر 9 د

 لصوملاب 3 حبان ارو دعم ول ذ

 !رالاوأ ب نق تدمر نكد

 لراج تومدع دومسم ناطادسلل يرِحام 0 نا هاد
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 هي
 ءاشلاو اكياراشب نالسرا بلا لاوس 0 0

5 
3 7 

 هرساو ه رمش و هد مورلا ثالم 7 0

 نئسنلاه ذه: ىن تتدع تانج ا

 ده ةئ"نالسرا بلا هنو 500

 قداس راد | ن 5000007 ناطلس سوا 5

 00 00 0 متاَملا ةافو ركذ 24

 نموا عملا ف داك ناد قاطاشللا ماي ه١

 ةنامز كباتكلاو ريكا هد

 ةيليعاساالا رو رك ان

 لنا ءامكلم مايا ىف وابخاو تدوس نم دي 007

 كازملا ماظل نب 010 ا 1

 دادغب ىلا 0 قاطايلا كينغ كاد نيس

 داوحرت 3007

 ءادكلمي قرايكو يالوالاح

 كالملا ماظل ن قيما تانغ 5 070

 نام را لنا 77 |.نيدمحشن اطال جورخركذ م١

 تاما ء ماظن نيدمحأ 0[ زو

 دل ا ن دم روصنم ! ةرازو نا

 هاو هام قادلاغ قر نارا 0 سول رك

 هاهكلم نادم ناطابلا ةكلم فاو تير 1 لع كالا لاك نر 0
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 ام

 هاههوجؤ و هئوهرؤ ««#©ه ل

 فلولا هقدعم

 ةيةحاسلا لاح ةياذب نم ةِدِش

 لل و كادنإ لاك ردط نالياشلا لود ءركاذ

 كلذ ىن لالا ركذ

 ملل تدابير ادت ل ضرارع رك

 ةفياقلا يذب نيب هروصحو دادغب ىلا ناطلبلا دوع 0 د

 "0 دل الأ هيلا اة رازو تيسرا# نإ لو سيرك د

 نا در كك حك

 دادغل ىلا كالو طنا طليبلا ليوطو رك د

 ىلا كلللر هلم ناطلييلا ةافو رك ذ

 عايل شاع ةين 1

 ندا بل ناطا ىلا ودول

 ثالملا ماظن ركذ

 ف دم نالسرإ تل في مد

 دادشغ ىلا هيكل وتسم دم دعس ىلا نصر 0



 اا
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 يير- لأ در نامل نب دست لا ني نسا 2 ا
0 

 اذكه قف قونو د00 هس ناشر رخا لا 0 تعم

 هلع هللا ىذر ىنونو د رع صاب رهاظ || ماعلا هدلو ىلونو خراتلا

 رم وم ندع وبأ للاي مسحيلا مالا داو ل ىلوبو 0ع ةنس بجو ىف

 هرادتئا 5 ٠ هراصلا هللا

 ناتكلا اذ 2 منار تنك دقو هللا هللا همر نبدلا دام مأ“ انمالا لاق

 0 هنكل : ما ص لك ل ه4 2 املا و ماع 0 ةنداح حرش هرخآ 1

 0 001 ١ 00 فورخ ةقرغم نع ىيدعاتو ماشلا ىلا

 نالو“ نيففلا كد نغعاع مسمع ساو رك لا

 تاَعَبَشا علو 1 ياهو دقو مايالا كلت ىف ةنطلسلا

 امو © تناكهو مانع وراد تو طو !اهداتتخا

 ةريسوب :ضوافل ار 02و لل

 امفو ه4 0 ا دع + ةوأب

 ايدل د كا

 لكلو . هنأ وركسص ةيرمانلا

ِ 

 دا للا ف وم

 هاد كه
 اهيل

 ه|هوو ومو عيوهدكم



21 

 ريسو ٠ ةومحالو هناا هنع د امو هلئار اودخاو .هوهرو هب اوندحات

 ارا 2و : فدا لف هال ءرراوخ ناطلسلا ل وكساو .:ذادش ىلا رمسأر

 مار ل ب ار كوادر اعخا نكو : والف ةيدحابلا

 يذلا ناك. دهف ٠ ةتسترشا [ماكو» هج ةناغلا هده يلا دادغإ ل كب

 : رخال را لإ ام

 ا اولا ءاوزولا را وصمم

 هوخا رزو ىفوت اماف ماوقلا ن ندلالالط ةرازولات ناك : هللاهحر لاق

 ىنو ٠ يببجمتلاب فورعملا» نا ايلا مرر مث ٠ ندا ماوق

 دم ةرازولا ترقتسا مث ةغارمع ىضاق نددلا ردص :رزوتسا 3 لو

 ىرج مث ٠ يضرملا مركلاو قلخلا تسذ٠. ىضرلا نبا نيدلا زيزع ىلع هلزع

 2 تاتشد كلملا د ٠ هلَثُذ نم ىرجام

 م الوتق* ىرلا تحأ - جانبا دو هذه ةنس روبسش ىفو : لاق

 .٠ كلاب ىلا 3 هويتك اوي ةرسح تيس ناك فيك رمي | مو ءهرب رس

 0 قفالا داى .دلا دعس جانب اريزو ناكو٠ كلا رشلو ريزولا ريبدت

 هيلا را ل ابل رو لاك لمت 1 الان يدلك نب

 هالو تناكوم ينصت ملا ميفاغألا ةلؤدلا:ق كرت ناطابتلا لوو : لاق

 ١ ناكرسا ةحو كلان لعتاو بوهدتكتةدبس رح الا عمدف هللا همأب 0



٠ 
 ٍإ

 ا ا
٠ 
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 ةوهو هلم“ برق هرم لك لع طاسو مدنا نالكمما سكر نال

 َك هزلو ةنئكش ف د 0 قداسرا لزق همع ها 6 اكو .همهو

 ا 3 اي هتذأ جوزتو قاجفق نب نس> ريمالا

 هود اوس ر هلبدم ىلا لصوو ٠ هرزوبو هدضعإو ٠ هرصنيل هعم

 اهوحاتحاو ٠ اهويمواهو>ايتساو ةئيدملا اول دق .٠ هيودعس هعم ةيقاحفملاو

 هنيب حالصالا ىف هلسر مأشلا نم نيدلا حالص ناطلسلا ريسو ٠ اهوبرخو

 0 مني ربطلاو ٠ مي حلصلا داكو ٠ نالو هل نادف ٠ نالسرا لزق نيبو

 دصقش نأ ناطلسلل نمق ٠ تاحللاب تاوضلا رتسو .تاراالإ ا 0

 هلقنعاو همودق موب هضبقف ٠ نائفالا ناريزل | ادامنا . ناذمهن نالوا لق

 و 0 نكساو + لدتا وعلا "كلت رانا تفست كلل اا

 ةئانلسلاب دادبتسالا لع نظوو :٠ نسما بوثلا نالتسرا لزق ترشو ءرخألا

 نم:ةل هجرك ودقلاو ءاضقلا نع لغو ردكلا نك ءاشعلا ل

 تفتش نم هن كاملا راق 1 دق وم نفخ 0 ه ىلع اخ وب ب نيرا ملا
2 

 راسو ءابكتلف نايم ردا ىلا ناوابمن ركب ونا نيدلا'ةرصت هلخا نارا

 صضعل تسوء الو ذاق ١ 5 خللا فلز َِط ديلا َّك اولهم ن ” مئانبا 6 هوذا

 . 500 5 ١
 يغهوهساح َّك ةعاما لا نم هداعاو 0 هسيكت نم 5 بارخا 6 و ءارمالا

 ءا ٠ نانخالاو لدعلا دحتساو : ناكمالا كناتساو «ناذمم كلل ا

 الوداع ناطا اا هيقاف ٠ ةكلمملا ىلع ىلغتا هده ةنس يف هاشمزراوخ ناطللا

 .٠ ىعتسرلا س ايلا رهظاو ٠ يزر ودا يوم ةليلق ة هئف قرخذو ٠ هل ل ف
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 0-50 ةالأ 3 ف ناسا ناطلسلا ةافو ِر د 2 -

 هي هلق زكدلبا كنانا ةافوو ع

 قفاف٠ناذمه سر ن.دلا رخخ تخاب جوز دقناطلساان اك :هللاهحر لاق

 الل تتوسل ديل همر .نكعو ت٠: ناووتخنا وكا دلبإ نيدلا قينيش ةافاو

 تداشوا ناكو ٠ 1 هنود دادي داراف ٠ هما ا نالاسرأ وخا وهو

 .هامس ناولمم هاخا نا ليقو ءابم ىنفوتو نادم هتجوز راد ىلا لّمنف اضل صح

 ءريرسلا هب لغشو ٠ ريغصلا لرتط هدلو سلجاو ٠ هاشاام هْئاَ ىف مزحاو

 ٠ ةرتفم دوءسلا ا نع هتاود اناقو 0 هروتسم هتمافيعاو ايرعلم ه لما

1 9 0 

 لْرَو ئدلا رفظم هوخا ىلونو هم+ ةنس لئاوا ىف ناولبم ىفون نا ىلا

 بشدق لرغطو . كالا قسنو كلسملا جنو ."كلملا قكدللا نت نؤللسرا

 .دارشالا بحاف .٠ اروجحم ابودحم هزعو .اروجرم هما دجوف براو
 0 ةناواملا ءارصالا نم ةعامج هيلا مضلاو اللزل ترف 0 دانغملا داراو

 م ماا ىلع قاعي .ريبدتلا ؛ ىس ناكو ٠ ةساطلسلا, ةزغلاب دحوتلا. ىلع هوثعلو

 ماقاو. هلع تار دعا هاو ودا ادق ةناولهلا اتاك تلا قدما

 ٠ هطاطتشا ران تمرضا ةنظ ىلع امون مهعماف ءاءودكفاذ ارا ع نالسوا لزق

 ٠ نالسرا لْزَق نركمتو ٠ بولقلا هنم ترفتف ٠ هطاسب ىلع ةليغ مهلتتف
 م

 هلتمف امون نيدلا ىضر نب نيدلا زيزنع هريزو مهماو ٠ ناطلسلا عضعضلو
 ا

 . -_ : م

 0 لاتغاو 9 اريخ ىلا و 58 لك هصاوخم 5 كا 0 أاريص اخ و



 2 "؟/ه

 .املاومأ اونجو اماما اوبجو اهومدتف ٠ هتايارس مطقل جانبا ىلا هأيارس

 ن« عنق دقو ٠ ةوبعب ملم جانبا ناكو ٠ اهرياخا اوقرثو ٠ اهرئاخذ اوعمجو

 لصوت و. ا ازانوناغمادلادودح وهو. ةوحش شيعلا

 ا وهنأ رأس هاك كدفا ل تحلص نامل" لك

 هشنع تلح لا ءوهد_شثر ندوه ئرلاب ةعانملا لع ءاوءاو

 اولكر و. ةوؤللجا و 0 3 و هتشينم تدوواقو.ءااهواسو نافذ

 ناخ: مالا ىناعو نياعو ٠ رمش .ةعلق ىف اهسابص: ::رطحتق نب ورق لإ

 ءاتسشلا مد نا ىلا 00 3 0 اوهجوب» لاخلا قوت. نامل

 مو ناكملاب اوميش ل مهلا ٠ ءالبلا لوزتب ءالبلا لحرو ٠ ءامهدلا تاتشب

 ناطدا_ىلا راسو ٠ ماحدزالا ةورع ةدلبلا نع اوكقو ٠ ماقلا ن ءاويككا

 لاا عدرا فنطاسا كرز هلا ُّ : نا وذا ىلا وك هللا كلاناو ..نادح رد

 و داعش دام ل داغر ه زرع ىمدعو ٠ هاشكملا ندم نب كرف نا

 سوات ةماقا ىفبئزخو» ل جوز ا دلا نشا ميج دالبلا لعو كل

 ةمدسو لع هنأ هر

 هيل ءاوكل نواس ننم :هلوع ةقئلا نضل كنا رعي ةزيقمم ةزاقولا تلا

 نبا نيدلا رن ريزولا هدعب رز وتساو نامةصاب يوت نا ىلا ٠ ةقملا ه..هولعو

 نا نيدلا لالج .رزوتننا نينسادح ناذعس ىفون انو: صل ناكلا 0

 ماكحاب ىفوو ٠ ةينالسرالا مايالا ىف هترازو تدتماو ىزكردلا ماوَقلا

 ةيناطلسلا ماكحألا
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 يأ رالو الامم هف عم 5 20000 0 نمهوردحو ٠ هلق لع ناطاسلا

 نورهاظرو ٠ هتهدخ ىف مهما نوربظيةعاجج رسلا يف هل لكو ىلب ٠ الاقتعا هل

 اياده ىلع هرمأ ررتف ناواهب نيدلا ةرصن مامتغا ىف ناكو ٠ هتءرح ظفح ىف

 هذاودكر وةلاملا لاملا ف ةنخأت .امدؤن راند كل نيعل رأ وءابمدبم

 سهزالا هدمس ىلا ريزولا داعو . ركسملا اص ءىفلاملا اوف رصف لاقلاو ليقلا

 نامفةوملا عمتجاو ٠ نامنإجا نقاوت املو «ةكرعملا موب 0 مدقو ءربمالاهدجو

 مينغ + موو ناطاسلادج وف اهترسسكو ناطلسلا ةرسيم ىلع جانبا ةنميمتانح

 321 1 نمت ةكرشاج 5 أ هانت تع 0 ٠ مجد اع ملا هيلع

 حفاصم ةمهول ةمهو ٠ قفاخ هنأقو أحق جانبا ىف ىلع اوممخو . هيكحصو

 4 زيطاو رايغلا ىف باغو .٠ دارطلا ىف ناو هئارو نم درطلاو ٠ قفاصم

 فيس ةيرض ةعقولا هده ىف ريزولا هجو تباصاو.دايملا رمضلا ىجابد

 باهذب هراضت نيعو هبهذ باهذ دعب هناردن 0 يميل ةلنغ تيهذأ

 تداعو ةياالنع هن ةيفو واشتراك قبن اذهل 1 هلع رظان

 لدخرو ةلحر قخوايلوم رثدإلو اردن 1: ليوف طي عر اتت هلع رااوخ

 ها ىلا رش كلل عستاو ةنطاسلا ىف هتداع ىلا ناطاسلا .داعو ٠ ايلختم

 : 5 ارتخالاب اوك دري كابا جوز درفتو ٠ هكلف ردو ٠ هكلف رادو

 0 رب يدان - لاو اجارثالا وون ضحلاو مسللاو ىلعاو لقتل

 ءادعألا يناحو ٠ باقرلا برضو ٠ بارضالا ل قار. ءاديقم او و

 ايعاالا ضداعو

 ار هناا كلارا ةناطانلا واع رفزوا:تنرإلا تايضوالو



 2( ا

 فقل 6 1 و 0 ا هنا ر ظ 1 يذل اسمي. م وآل ىدا 2

 او 7 و ب لاق ةناماسا راد ىلإ قاطلتسلا لحد ا مال

 ءيرلا ادخل ٠ ميدعل 000 .٠ ةياحجأ نابهصأب اودمأو ٠ أهريرف نيمعلا

 ىلا عيزوتلا لقي سانلا اوقاسو ٠ ميمذلا ديبلاو ٠ ميئالاب يركللاو ٠ ميقسلاب

 لع راباالا ل عيردتلاب ا ارداصملا كرولا 3 5 ميزذلا مهل

 درو ىداصلا 0 اودصو ير اورهشو 0 هأنملا نا اود ىدح نيتاسلا

 ريمالا هيلع ىولت ليحرلا ىلع 5 الو ةهر كادكا نالفلتللا ماقاو 0 ةاميكلا

 م ناكو .فقوبو 4..مه 5-50 5 ككاو كنع لو ةاهقو نيدلا 0

 ثالملا هيخأ ءاعدتساو ٠ نايصعلاب اصعلا قشو ٠ ناطلسلا ةاوانمل جانبا ريمالا

 ميكو ددقلا" ىف مقوف ٠ ريدتااب نالاكلا سحاو سراف نم لرغط نب دم

 نم نونظيال هو ٠ ناذمها وناكه دال واو زكدميا كياتا ناف٠ ريوشتلاو

 ةمداق ميلع د ى ايس اود# نفك ظمأ ناذبالا ءاذب الاب كلئاوأ

 دتماو:.:قرشاو هءوض فرشأو ٠ قرفأو هعور جوف ل اصلا الف. ريطلا

 اغلا تكف ٠ هب , ز>انمو ل الفاعلا ع اهل حلا اعرا ا ارجو ىذرلا ن. جانبا

 نيوزةبحاصو زاهس نيدلا مع جائباب لصتاف . هتزجاحمو هب زكادلبا كنان

 لرش نا دز كالملاو ٠ 20 دوشحو ةتاننمام 2 َْق وغرا ىلا

 ُْف ناطاسلاو ٠ ةعسو وف كيلا طلال ط دقو ٠ ةعم مهمولقو ميعم

 لفملا هلفححو مرعلا 4م لسع سى

 ٠ناردجا قرحتو ٠ نار لا كرم وءناشاملا فجرو ٠ناشيملا فحزو

 ناكو ٠ جرفلا زوعم بردملا بركو . جركلا ىحاونب امسرءامجا ناكو

 ( قوحاس لا سل
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 م: نال_سرا رفاظللا يبا نيدلاو ايدل 1 نال الل يولع 1 00

 اا د ىف هن لامعا اح نانح# لا قالتكسرا لنصو لاق

 لف دلو . هروح ريح باتحاو ٠ هرو وير ل نع نيا >و ةثدس | ..4

 اكناكو ٠ 0 اولا هأو : ءدقأو مدعتف ٠ مظعالا كلاب 1 زكذلبا نتذلا

 0 ةناوخ ى ف 0 او 0 1 مل 6 نم ىورب 3 هناا - 00 ناطاعللا

 از مدع ةطساو 0 6 زكدلا كلانا ا / ناف ٠ هناوخا

 زكدلبا كنان ةعس ىعسو ٠ هضو مهلا هتظنب دع 0 558 مدقت 08

 تر رشو٠ 5000 3 ريكس || هل رغ . غءاصاو٠ ٠مسوتلاو عسوتلا يف 0

 اكل ا لع هيلو ةيرتانإلا دئع ةعفلا نةواو مع يذلا فاشل ةراؤؤلا

 ”0 را ةماعلا ل ةنالظاكلا هوت ١ 0 ا ا

 05 0 ادناه كور كلا بام 0 1-0

 حاضياب ءاقأو 0 هجم 4 قو هتيمل ١ جما ىو بحاص رهنس كن ج جانبا

 د 0 وكدا كنانآ نيبو هب راصو  هةيدع 6 ىلع هصولخ ةححم

 0111 نان كانا هللا تجوز و“ © نهاظلو ان امرا تا

 لها موقا 1 ا ناطاساا ل وهو د ناوأم 1 وو رك د

 : ل قاب هنا ريغ مر هودرو جانا اوهر 5 4 ٠ همبع ةلودلا

 ثرأت ةفيدوق 1 ا 7-0 و يي 00
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 م2 ناخو ناهز هافج اقيكو نامل! ناطلبلا ىهادسلا لا ام رك ذا

 4« كلحألا هنن | 0 4 0 ند ضيف ا 2

 2 رت

 506 د
 2 ي/تيتيتت7تب7ب7ت ت75 25252522

 تك ال لا ناطر كل سا عسناال : لاق

 اولازامو هيف مهلظ 1 لانا ل حالصلا اص و ٠ حالفلا

 كاف لاعبا فاطم ا هو ةانعاكم رارق بسبسلو هنأيسأ ربرش ُْف

 ندلا رفظم لسا ول ناهلس ناطلسااو هير ىلا داع جانبا ريمالا

 ناطلسلاب كة لاىلع ءارصالا نم نوقايلا ثدتو ٠ ةبحألا عضوم نو زق حاص

 باوصلا اولاقو ٠ هليخت هدح ليح دجو . لْغش نعاحلو هوبل لغتشا هنأف

 نوصاوت و٠ هعاخ ىف نورواشُسا ةيصارلا ١ هطسال هضيقو ؛هظلرو هطيض

 نب نالسرا الملا هتجوز ناب مدقيل ز كدا ”نيبلا“نسمش نوس اكو

 قفار ءادعبلا وسرياو ديك ويك او نس سلال وءطقنال مهما لرغط

 ةسف قيضل 5550 هسرف نم ةعرضل عر ناملس نا ثدح هبا

 هساطلسلا رادلا نه رصق ىف هولقتعاو .هلما ىف هودأعو هملال هودامن -هسفنو

 هدهعل اودقةءاوادبع هتعاضا ىلع اودقعاو ٠ ةعاج هنأق ند هب ريما لكوو

 هوعرحو ,نادمح ,.ةعلق لاو واع 3 0 ةمة- ند كو ىف كللذو .٠ .ةعادإ

 عبر رش رشع ثلا ىف هنافو تناكو.ةمومد:ةتيمدورازاو ءةكو

 هل هيخا نأ س واح دعل 5 ةنس لولا

 + ج...:جدجب تجوب ...يووللسل
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 0 ىوبجالو هأ و كرو ٠ هءداع لن الو ؛ واخ دوما 0

 نابفصا ]عل اول رفوو٠ ا ىجح يللا ءاجو ء:ددعلا ىاو ء.ددقلا رف

 ردم لو .٠ لا ذا هلا ال وزع دلو ٠ هروضخ ا ا

 تداعو 1 ةيحالا انف ةاطلالا ان دواع اولاقو ٠ هرشل اوناطو تيطلا اوارشلاو

 ةلاهتسالاب .:فازطالا ىلا نتكلا نينو ماقأ و ٠ ةيهاشكلملا مايالا انيلع

 ا ا كير هواها نم 0 راع انيس

 نمالل ادق ٠ رارغلا توبسشنم بابشكلاب ارورغم ناكو ؛ بطرلا هدوع ىلإ

 هءوبوهفرب او ٠ يغمو يضقدلا رشا ىتح رب ش هيلع ضني لف «رادقالا نم

 ص ربغ قم لواالا م ورعب كي هج يطال ينال مول 8 كاذو٠ ىد<

 0000 ال هاو دفا ةييحدلا !كناك إن :٠ نطررغ ل ضورع الو: بس

 1 7 2و٠ 00 هدب 5 لك ايراصف ٠ هبأ تبياسو هديلخ تابخو ا
 .ى. ا ْ

 5 و 0 ا كا ١ صا لب ليقو 0 هنغل ا هنو ثعل اا ليقو 0 بهذ و

 00 2 هللا طاحا كف ٠ 0 اردقناكو ٠ ع ا ىدع تدعو دق

/ 
 6 07 اكمل

 د

 ا 0
١ 0-0 

 3ث 5 40 7# 5
9) 

1 5 7 ١ ١ 

 ص م

0 

1 
(2 4 ١ 

/_ 00-7 

 مل



 كوول

 ٠ ةدعلا فالخا مقق دعو 0 مكلوبر اقف ٠.بوطخملا لارا امسح كا

 تاالودر نك الل ل من٠ ةدحوملل ةدحوملا ةراثلا داك .ةدللا كالا

 هاك

 وبادغو٠ هي ريتو هنا مش ند ا رشن ملام لوش

 اوفر دقاق. هاعدمع هن امف ل ا مو دق بعل مو٠ هاملقام ل اس مهنا 1

 ٠و .ةلمالاكالت ف يمالظناا من 0 58 رهو هيلا لقطر نك

5 - 5-7 

 ن*“ ادوه ناك ٠ ىخاو با ا 00 3 و٠ ىطاو هنأنح جرس دمحاو

 انوع او دا 0 كدب 0 كرك ع“ فاجعلا كرا تارغلا تح
7 

 برش وأ ءاريص لتعم نا نيت ريخ لا ليو و تعال ل نم هم لع دكا 0

 0 نم تدق ٠ او 8 0 ةدعأ وما كال! ا دعل رجب م

 53200 ل ,ملو سر | لا ثار هابأ ىحك ذاملا نا شاف ٠ ةاكاع أئمو 5 1
 ا

 :ريضرأل لالا فها> رف 0 5 ردملا ن الا 0 نكي ا 0

 هال را لا 00 باغ هاف. صاصخ 0 3 تالا نقال ةماقالا

 0 هعورأو ٠ ام 8 دل ل كال 2 م ىكم ند ا . ىصق

 نمو ٠ ةيبهاا دادغب ن< موسشا ف تاتو 6 ىااوءجرب م 1 كوالا كالذ

3 1 ]| - 3 
 املع ناكل 6-2 00 اهلا لا مك مش 1 هيك افوصح

 ىدليح + نب دوم ن : هأش كلم ىنون هوه ةنس ىهو ةئسلا هده ىفو : لاق

 0 كادش هر كالاملا تاكا 0 لاا 2 رع ا 500 2 اهنا كلذو
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 هادا سرر طلاب نحو زاعات كرا هناا لل كارد سا راع

 مد## ناطلسال ةفيلخلا ةلسارم رك ذ هج

 هيورحو هلم يه « هه

 ١ لرابط الا ودعا الطلا هلأ أش ٠ ناماس ناطا#لا يلا ةفيلملا ا لاق

 : دارألا لح قى هتم- هءاعو ىوشو ٠ دالبلا عيمج ىوهل تطل نا هزم باطإو

 ماثتلا يلا ناطلسلا ردابف ٠ هيلع هلاضفاو ٠ هيلا ىنئقملا مامالا ناسحاب هركذبو

 00 امل ةداسرلا ىلا نتكاو :هلقو هياتك لقوا ءنضرتلا لاثتناو .ضوالا

 م لتلا ق اباو هتف ىف تا اور هتيعسب ىلا تاضو دقدادغ نأ نظو

 هتهسوهتمس ىفاليةمناكو الو سر ىلا هلا ةرب سه ابا نيدلا هيس ىضاَقلا بترف

 ال0 اا تائلر اةملا ءالع ول رائانمأو فكلمملا نايف ىمتزوهوم الؤيفم

 اا ار نحر اهقواوءابلاوب دامت نتوكيل كورانطإ:نااءريمالا

 ريءالاو ىضاقلا راسو. ةدع ىلع هنا معزو -ةدع يف مزمف .ايلاع ايلاغ ةيقجلسلا .
 نسللاو قطنلاوذ ىناظنلا 2 بجاملا وهو ةقياخحلا لوسر عم اههعم ن*و

 ريمالاو يضاملا سحصتساف : ةفاصالاو للا و: ةحابطبلاو ملعلا وا ومطا فاراو

 كِصيكاو ٠ابغر فاعر !اءو ءايرقا رق املع : لككح دارملاب هَ ْنَظ 05 ٠لصوو

 باطتلا اماق مث.بقرتلاو برّتلل ةدم اماقاو .٠ فئاطللا تعهضوو .٠ فئاظولا

 | لاف : تةوتلاو قوتللال ٠فرصتلاو فرعتلل انرضح امئا الاقو٠ ىلغتلاو

 0 مو اك مو (يكلاح اموءامكسلاب ام ريزولا

 ءادها و ءادتهاا ريفس اللا( 5 1 اها ىل ليمف .٠ سطو تط - اماخفا م اعاو٠ تعدنا
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 اهالوو ه1 ارهظ نعال 0 لو فارغا ةيحاب يلا ر حلاو نئرشلا

 اع هعزلاو ٠ هقاعو رفظ ريزو حلفا نبا ىلع ضبفو يردمبلا نب رفمجابا

 ا ىلا كالا ضل 06 سر ادب 57 . 4 ءااطو دا 2 نا نافد ن 4 هح رختسأ

 نار روش 8 كلو ريا ل ردقلا هيلا همدعصل ردع 0 أنو و

 هنرلا نم

 ةلودلا ردو 'امط هنا ناكو' كييك ىلإ !ةقياخلا جرخ هوو ةنس تاخد اذ

 ه روس نم لبق و عاطملا هدع د 4 زللاو عاطقالا 4نع لخ دحوملا ريدا نا 2000 ا ل ل 07

٠. 

 5000 11 مهس ةداع 0 ةاغ اهتقلم» امال رفاظ ٠ لانكا فاح
| ِ 

 0 2 ١ 6 0 1 ١"
 بر راو> ىلا لمتاو 666 ةمس لوالا عير رس أ دح الاموي ىف نودث

-_ 

 داود وعر انلنوا + كيرقلا اود أبرت ٠ تييغلا نيم بيلا قت ليذلا سهاط

 8-5 مقو دق هدلاو نا فسوب رغم وأ هللاب دجتتملا مامالا هديع كود

 مجحهو ٠ ىلو ريع هعمل هباو : 5 | هيخال ريال - قا هنع

 علو لفشاو لّشو ٠ لقتعاو ب ٠ راغملاو ر ايكلا ضبّمو ٠ رادلا

 ن٠ ةدع ضبقو ٠ هدلانو هنراط ىلع ىوتحاو ٠ هدلاو ةأفو موب ةفاللاب هل

 دكيلامم نه ةعاجج ىنقلاو ٠ مهمددعاو ىنتقملا ةفيلملا كيلامم ةيليملا ءا را

 ددرو ءاددش اذخأ مخرألا ن ندلا دس يضاقلا دما : ممدقو م 0

 نسحو ٠ ؛هسمر هن ضاغو.٠ هش كتّضافت نا: ىلا ا هيلع بادملا

 هوا رمت امك شي رظأل .٠ حر مايا ةدم ىسارملا | كو | صاخل

 ىلع هردق مقار . رادلا هن ذات أ ص ءاسؤرا سن ر نب | نيدلا دضع رقاو

 ىلع هب ةلودلا ءام ىتبو ٠ هترازو ىلع ةريبه نبا نبدلا نوع رقأو ٠ رادقالا
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 ندد اكل ومار مزخاب 6 وهو 3 ٠لا 0 2

 الا 1 و رولا قره نم يشر رو

 00 ماع الا 3 ةلاه 2 4 ةلظع

 6 هس هبخحتاو ٠ ىل هريزو ماعلا 6 ا 0 45 7 حو
 يَ

 ىف ةعاس 58 5 هللا اد. ىلا لذ دو هلشر ىلع راو ىبولساو

 : 00 لاقو ٠ مقوو بتكو ت ”رسدلا ىف ريزولا سلجو ماق م . ناو.الا

 هوهو نااف ل ماضفلا 85 0 دك رع در عطتناو ىف دكرتج رظانلاو

 3 55 و ٠ هقدارس ىلا ةفيلخلا لمتنا مث.نيازملاو ايازملا مل نيذلا مدملا رباكا

 هنأ ص ىلع م لك ةلودلا فايز لزتو ٠ هيراضم يللا

 هعمو ارضاح هنع هللا يهز ىتتعملاو طساو ناديع ترضحو : لاق

 وأ دج هللا :ةداوو دمحأ وباو ىلع داو فسوب دحتتسملا دبعلا يلو هدالوا

 ةيدال اكشاي تيليو ايو «ةركلاب اوسلو هدي كوت يذلا "ىضتسملا وهو دمت

 نا داق فاكرتلا ىلإ رادحتالل هلاوماو ناكو 1 رس دادغ ىلا داع ع ءايأ

 دادغإ قرع هن د وع كيدعاو دلع عاجلا هجم ىلع 0 رويعلا 6 5

 ملا كلت و دازاءالا نال-كلذو م64 ةنم لوالا عبر ربش خف عالق

 بوص ن.ءرودلا غلبو بلغو .روشو جروملا قدبهيرومو هنداع فالخ ىلع

 لك حبش حارو٠ حوب نافوط يجاونلا كاتب فاطو ٠ روستو ةيرفظلا

 اي 0- اقراطو ٠ الزان اردقو ٠ الئاه ارظنم كلذ ناكو ٠ حور ريش

 000 0111 و هوا ةلودلا تابؤأو نتزولا#ككوور ةلعتو مع اقر

 مظعلا ءافلا كلذ, ا عظم» قرمتو ٠ فقوو صق هلا ىشناو ٠ هودرو



 (؟516)

 ه>حاتتفاب ها لصنو ٠ همايا

 م6 ماممالا هدلو سواجو هللا سال ىنتتلا مامالا ةافو ركذ ايس

 ف نعكلا ريما فسوب معلا ا هللا 3 1
6 

 بت كام للا حر

 ىلا جر ناز 0 رصمألا دعل هللا سال ىنتعملا ءامالا ناك هللا

 راقن امو هرضخ الا افرط رضحاش 0 7 يربو ٠ اهاريا دالبلا

 ءانغالاو زابخالا هرفس رمصق ما لاط 50 ينتاك

 0و ع ا عا اسر وكلا اي ابق ىلع قرفت قئالعلاو متاوأحاو

 الا سرف دحال قفنب اف باحلاو ٌرابملا ىلعممايطعاو مهتاقافنو ٠ مهتانارج

 هدانحاو ٠ هيلا اهم لحت الا ةنوخءالو ةنوعم باص ستان الو . هياع ةقلخا

 لصوو ٠ هراقسا ةاياطنب مماداس جيصا موديا .ه 8 لوطت نا نون

 ايهدةؤيبع نا ريزاولل ليا طور مم فس مل ما فة

 تلا املا ةمحز نم تنك: يت ىباع تان و

 عضو عربا ران .ةحلا وللا فر كتل طا هيل نا تك

 . هج زا ل اقاهشا اكو ففوق هند نيب ضر كنابقف هللا

 ايكلا نبا نيدلا.صلخ هلالاقو. م ةدمحراو ةفارلا" 1 ةوجه طيشب

 ةلالا هده فص ناك دل 3 ا لف كوشي ىذلا اذه يب 4 رهلا

 مرر راو
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 لي مجانا ريهألا ناكو . هع ناماس كت مغ ,راشا ْن « مو 0 3 2

 وه لاقو قاف لاعلا هو ٠ اميمدع فهراو امج هك ٠ 8-53 دع

 ع ع 5 0 2 ع

 هالو دق ناك ةنيلخلاو ٠ هاطناو ايار ةنذالا نع تشاو ٠ كرار 1
2 5 

| 6 
 هتيلوت ىخرو 56 هم 00 ةفياملا ماق 5 5 5 ا داك كاذل ذأ و ليخا هيلا ا هو

 حانا ريمالا قفناف كحو ا هنغأب ىف يول ؟ قال ناكو لآك

 قالو كلا رتل اررمالا لاتبزا "لع وزابدرك نتدلا تزنكو نعف ١ نيدلا زضانو
 ٠ هبلط ق اهحاص يوناو . ب كوس وال اصول "نو تبحاضص وخر

 دعب هزرجو د ناطلسلا ةافون هءاع دنع هملطا كا ىلا تير ناكو

 0 !ةكجاذاو كالملا وبر 5 ىلع نات تلا 3 . نامعالا 4 ةّش وتلا

 هاقوو ٠ ةوفلاخم هقفاوؤ .٠ هرج مرطضاو : 5 ماظتناو "ةعاا سا

 2 هدنأبو ٠ اهلبح هدينو“٠ 1١ دقعو ةلودلا لح اننا ريمالاب حبصأو ٠ هوقلاح
 ريهألا ٠ نيو زق ىحاض شقر نت نوغرا نلا نيدلا رفظ راصو + اهلصو

 زيزملا دبع ةسقثلا نب دومم نبدلا باب هترازو دلقو ٠ نيالا بجاملا

 ماكحالا تذطنمو ٠ هفمالقا ماقال 0 جانبا 0 نو ناكل

 امقافا ةرانا ىف حض 0 01 1 7

 ندلا ساش كلانا _:رم مظعا رباك الا يف ا بهاذملا

 همقديل ناماس ىصق اعر هنأو ٠ هعف ا ْن 21 را كلاان أو نبل

 رم كارلو كاش ناك مضو مظنو 200 ةمارا ةنالون هيلا ريس

 ٠ ناهو ىتعصلا لد راع نإ ير دك" ناواسعاو ا كالا دولا هناالو لعجو

 قف وكس 0 ياا ٠ هذ 00 ص انتل و
 رح

 كو يأ ارخاز م ٠ اراه لمعالو ٠ ط بعللو ٠ كم فلا لع قف
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 ابككوتو ٠ هفنكى ابل او + ةلحملا لف هنرإ ناسا 1! نيتتتسلاو نا
 ل . ا 0 .

 كف | 3 ٠ م انضور نم ماملالا قيطاالو ٠ هةعممه 05 5 ردشال

 ٠ اهلع ءانبلا نع زحت لب .٠ هنرسم اهعارتفان ترتفا الو ٠ هتردق ابضاضتقاب

 هنانح فو 0 ا هنانح 9 تيشو 0 8 ملا تا لاذ َنَء هتيدك دب عب مضطا
 رح

+« 

 هسوش اهم تبرع ةضيه بيجنلا ىبأ ندلا: ةسمش7رزاولا كيض رعبا هل

 ٠ 4 ةهوب يلو هدغ عطقشاو : ا هضيفل ضاغو م 51

 ٠ ايلاح عضاوتلاب ناكو ٠ ةريتو هلاثعا لدقاورخ م تي هم ١ ما ناكل

 ةديلع نت نيددلا دعب نت ئدذلا ءايض مكرازو.ناطلبلا فلفو ٠ الاخ

 ةيترملا كلت سورع فزو ٠ ءارفطلا تصمم نم ةرازولا ىلا هلدنف ىناهفضالا

 هيكل ٠ ايبا ةننناث لابو ءاًشترع ةداينيلا“ىف:قاك تتلو انك

 ةداتسولا نم ةنرق اق ٠ لجالا راشفو.نلحوإلا فراشت ومو ةراز ا

 ناطلينا ن4 ٠ دعفاو ردقأأ همواق ىتد>هردش هل ماق اير ميو يح

 0 دل نم كل . هتك هل الك ف ناكو : هنوف هنزحو 5 ٠

 . لصولا عفت. نيح لصوت كلذ نيوز. لاملا أامطرعلو ةرازولا هدعل وهو

 ىقوت هنا مث سيف اتيمالو جرف ايحال كلذ دمب ناطلسلا ثاكمو

 هءاصع دازو٠ محرتلا هيلع ريكو هوو ةنس ةدعملا ىذ السلال حرفا مد

 غعامحأو ::لوعلا كنَحا او الع 9 ا الح ةيف>اسا 0 : مااا

 راما ىاعوكتما نع مار يلا ءاووتعالا دايت 97

 . ا ف وي روتسملا مالا نم اورشنو ٠ ىرلا بحاص جباننا

 يخأ ها كلمن ١ لام 5 ءميق مهو ا 20 و مه 0 توما 6

 رك دان شات ناكلو ق القرا كل ىلا ابر اللعان معمو قوتملا



00 

 0 ا ل رار ا يدمر ىاطلا كلل ليلطألا

 |مياوت ىف ىردق سغاصت دقو اهب نورثكي ”موق ةرازولا يندب

 اقام قاوم نوغوارب . . قاقا ىف 'موقلاو 5 |مدلف

 أح هللا دنعل وه نم دعل نم ت رطضا ةلودلاو اعئاط 00

 أه. ءا ص ىدجا نموه قتلا نأ 0 00 لا مف درو

 اماوءو اهالوم هللا ىلا ىسفن 2 تبلقلا اذا ينسملاب محلا لا

 ىف هبشلا يدع ٠ مالا ميسق لمالا ميعس كالذ دعب 0 ١ قبو :لاق

 طاخلا ضوضعم ٠ مر لا ع 5 دانا 0 : 0 1 ةيكل هب ريس

 وكمل 20 م .ةلودلا 0 هاو ناك عل . اسعد ضويعمم

 دعونا ندلا نيماو آو شقا نيل ناي ور انتم قندلا# نع .٠ لوما و محلا

 ءالؤهو ديشر 5 مجلو وز طر نمدلا فرش مدخلا نو ةلودلا ريمأ هللا

 1011 يلو انيسلا تيس وذ قيفة سا ل وابلا قواك أ اولاؤاس

 ءداوو رد هدانتملا ليكم ى د دك نيهاتوا افيو هنومزالب

 نبع متالو + هجاهنم: اهنم نكحت اف ناتتسزوخ ىلع هل دّقعو هاشنكلم هاخا

 |9115 ؛هليعد كفوارمللا ناناعتك نا مقا الحال يا

 و عال ملا | رياص .: ا 8-2 || 5 0 هياطتن ا لطبسو هيلغاو

 هجاز.» ةعص جازتماو ا هاا قانا لإ اما ا زئاع ويضلا

 نامل كلم هناي حوزملا ف تغر٠ ةمفأ ىلع نوثملا طر فوقاوؤ.٠ ةيحمسل

 كفك وو ٠ لفتحاو تحتاو . لمحو لدنو .هبلطخ نم هيفوع انعم اهطذت

 0 روبملا اهروطأع رفوو روصقلا اهمودقل تزف هب امركلا نوتاحلا



 سس 1

 ما( دو# ن دمحم ناطلدا لاصفنا دعن قارعلاب ثداوملا 0

 0 كل 1 6 اهراصح كحل 0 0

 نا ميد ف ناكها ىوفا نك 3 لاك ٠ 0 تاميقا# 30

 ا ةقماقلا

 لت رانا مرويقاءراو اس ناو ةنع رة نت اكول ا 7-21 نالغلم |: كفرورع اك

 2 الحد ونادخ ل ١ 0 اباد نال 5 1 نكد كلانا راك ةلدعل

 ماقو ٠ ريرسلاا ىلع هال ٠ اهلَشسو اه كلملا رثاخذ ىلع ىلوتساو

 نادم ا فنرانم نا ماكنا 0 رام تفرع الف. ريبدتلاب هيد نيد

 9 | 27 ا ا 5 ١ . تكا
 كقح مثلو ٠ أهرطاوذ برس ودل ٠ ! ني ا كا الو ل و تن

 و - دادغب 0 قشاو ةامهتا مهلاصشناو | مهءاصشا رد هاش

 نق ركاو فردا دم محا برش هاك 56 نادمح ىلا را

 4 00 كب رفاظملا ١ رومساد 08 كف 5 0 امو زر "دا كانا هأذقو

 ىد نادم 00 ا لا ذاوك دابا ,دلا سمس كانا

 ند ٠ نقتاق#ر رو 7 ىف 'ار مظن هلو ٠ قا سا امرغكل نانطالا ا ناكدرنا

 | 3 2 2 دمح الل || ريز 00
 نر نيد ل2 58 كاد

 5 : : 2 : : ِء

 بسخاو يك كل 085 سال يع قل ف أمو كيج ابا

0 
 0 . . 3 0 8 ١

 تاق و ادهو كاملا لم رهول ولا | ده كلتا كيا

 هل 2 و
 0 ملا ساع 2

 انهمف راق هر هيلا



 6ك
 1 0 : 31 8 ١

 0 ل اد لا اللا اداوكمو + ةنادملا تضايلما

 فم قمهلع نسخ ايزو. مد لات دشال وهو . >3 مع رول لورحصتسا

 مهدسأو هوركملاب ه2 ادا هبوب ال و مهعيسو مهو » 2 رمو ماهو لوقلا

 هيلع ا 0 هصالخ نم رحاد را نم « نوقايلا سل انو

 6 مم ب ااويعاو اوممخو ٠ اوقر هو ا قرف هضانتقا صفق ىف

 لجالا مس هبأس 7 دعساو مزمعلا لح كرو 0 دق !| مرار ركل د

 هناطاسد و٠ ةيناكم ليقدم لم هيخا نأ 5 ناماس 0 ريدا 8 دغو

 مابا ف الح 0 اد ةنايه 0 0 : 0 0 0 رحشمس ا

 ناديغل ن 58 ديلا هل تكفا اوك 5 نذل : لن كوع لري ناطلشلا

 هيل دو 12008 ا هنأ يا دياؤلل راح فزألا| ليوةسا مث .هالوو

 جم نع نيلاض دالبلا رثاسو خلبو ورع زغلا قبو وشل ىلووو ٠ هدعاو
 ٠ ع 1 3 .٠

 دابعلا ىلع نيرئاج روج نيد.اع . داشرلا



 اولهوتف اي 0 ريغل 7 58 أ 1 ٠ 0 ود 2 86 لاوتملا

 ارضعفا ُّ ٠ ناعالا. لها ناما نويلطي فحاصملا اورشتو ٠ ناكرتلا ' لاك

 هلل ءأف قو قل مسن 5 ىَح اوريصو .4هف رع قدحال ا رو ند اعيلا

 ف كك ١ 0 الا ساما رأملا كناددلإبو ا ا ليدي ققاأؤلا ةاتماو كر

 صاخملاعو .نورسكيو نوهدصيو ٠ نورسابو نولئق»٠ مناتك اوبكرو
 5 ا ٠ 5 3 2 هكا كا 1

 هداوواحاش زيها اولثدو 5 0 رطلا 0 ىليملا ىذا فبىدس رثظو ٠ تدلل 035

 6 وكو رح ناطاعلالا اوف دكوم ةفالعاو هدددع اوذفاو كلا لع اوناو

 ١ اد 4 اوةد_>أف ٠ هصالخ 006 56 5 ٠ 01 0 تدك

 كسمأو ضرالا لبقو مريمأ كد ١ 5 5 و 9 1 و
 مو. ةيذالاب اوستق كسوق نأ 9 لاقو“ هنآتنل ةثاعار قاطاو * 000007

 « كاوق ممسلو كاوبش لونا كوك كلو 5 ةناعر اوتمسحل

 مع كمر 5 هناا لد هج ع هوصوعو ٠ هناصعأ نع و

 هنوساج 1 ريسلابهبا رش وهماعط نم هوضرا دقو . زيمسصالا نيس

 ريءالا كب طوطو دوغرف يوس هتمدخم نيلثام نودشو : 2 05

 كاوغألا اويهذاو داسفلاب م عابد تذدو ك١ 5 رات 3-- الملا ىف ندلورشللا هيا

 اولتقو رواسب ةيرخم 5و 0 0 0 اريل ٠ سومنلاو
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 ىلا مثراعضاو ٠ ض 1 0 لوطلا هلك ايلا م 2000 2 قيحو صرب
 ع |

 وقول رع يتولد رعمم عقدأ ر 5 0007

 .٠ 8 هلليفولا تا ىهل |ولتن كو ٠ 55 هذ قس 0 هاو تقث اهو

 ع ع ِ 4

 ديزاوىغراو ٠ دعراو قرباو . هران بهعااو ٠ .هران راثو ٠ هيوارض تدادزاف

 يف موقلا ءاحاص رضحو . هءلع ليبس هلهج دسو ٠ هءاح نم هيضغ ضو

 0 هدإو هدف 0 هل اكاد قا ةهحارتفا ةناغ 3 ليلا ف |ًوعاو 0 هحاللصا

0 

 ا

 هلا ا 1 5 2 مد امنا فضرب لرخا 0 : 6

 جا 5 را فايكتلاو 0 للاخ مىاتق نار هك مهعاشاو

 ا سد لل اع: ةوالقفو هوموه هايبر هناو رولا 0

 0000 ادالل رجا هقول لاقو , نغم ظبتلا 0 ل يو

 اة ا وا 0 ركل يمر 1 ناو :كوماقأ مهلع تدمتناف ٠ كاسلا

 كلوا نم دعا 0 ملف« 0 م١ كدا 0

 نال مكس اولاقو ٠ و لو هر الا تللذل ما ءارمالا

 0 01 لاف ٠ باوصلا ًالطخأو + تاو ئدخو .. خابو ٠ خاش دق اجاق اذه

 فنعو فنشو جاف ه1 تل و تمل هاه توع ناز ٠ كلدغ

 ا أو نمانلاب#لارعارمأو٠ "ا رع يفر فيرت 0011

 : 1 ال قيشا ”لنلك فاتيوأ رخاز مضخلاك مج 9 ٠ بيلتلاب همر

 مدخم اولاقو ءاولصوبو اولصو٠ اوزمع رم لا : و مما زغلا فرع اماف

 7: كلو راند كفل قامو هكا او لاح 5 كيلا او 5 نيم ناطلتلا

 ةنس لك مزتللو ٠ جاق دلو ةلئق رضحتو ٠ ةيكرت ملغ قير فاكر

 باب رجس قاغافءاوناكتساو اوعضخو .اونالاو اوءشخو ٠ جارخو جرخم

 دسم
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 ىلعل كالذ و ٠ 0 عالقلا ن "م 0 مآرب ف تبا ٠ 5 ودع ةعاقلا كيدنلا#

 فورص كك بوب تنور او ثتعدحو ٠ فولا امةوا,لع ل 5

 روج غوت 2 درو ٠ حبصلا هم الخلا" هكلت داعل م حاصلا مقو مت

 هم 0-4 ققدَحَو : امتخ 50 007 50 لاه ها - يا

3 

 ريس دقو ٠ 'نوحيج قرش نه رجتس ءازاب فقوو تكرو ”املثلا نك

 لكفوو يع لزتو ٠ نوحشلا هكلفو رورجما ةركش رحبلاو رباا 3

 ضار هنع وهو فكان رخ للا ا داعو . ضرملا لبشو 5 ضراا

 1 02 2 درو٠ 0 را لَ و . ضاق هرمصلم ردعلاو

 طاسو نمل تالق“ لسبللا كيو كحرسكشلا ىماولا و

 0 هدا ىفشأو 0 ةلوصلا دود_د ا 0 ةلودلا دوم كالو ٠ دل

 سعال 0

 ه4 هعمتس ف كالذو را ويب رث 3-37

 هور و سكثح ون 4«هي

 مايا لعن اكو ها مضلل ٠ ةفئاط 06 لأ نم تلايدرساإا جر لاق

 ىطوطو دوغرفاه اري . جا ريا خرم فخ هحللا لل. ىهو٠ جاقر مالا

 . ةلويقم مسهمفا 1 00  ةماقللا# نإ لد 0 د ناءدخن كن

 لتس ِ هادم د يع مهلع ع 0 ةلوصو» 7

 رعب 53 قرط لك هودرا 1 لا مم هاد دمع ليات : اوليحو
| 3 
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 ةهسسسسل 0000-7

 ارك نع اروع رحنا للا نم تلتتازاعلا: نشوءامدلا كفسا نما نوديفشال

 '0 دز للا ايلول : دايلا اند نيكناك ذالنا نيون ناجسرذا

 ىنكي ىلاعت هللاو ٠ مثدالب يللا قيرطلا ثانت نه اوداع مث 0500 ىلا انو

 0 ارك دوام م مرسلا حرش ءاذيكسا نكعي الو # مداعم لش نيدسلا

 | 10 ادلاانككل كاوط تابلت الاء: مس ةرها نم !قانحل ص

 لا بلع اوراس لوح لكان

 دينك داع

 1-3 هرأم 3 ا ا 36 نا دلعل ردا ا 7 0-0

 0 تع لا دلعل 0

 هته زاهخ يبات : ةلاتفَو رغاكلا ذأ 1 0-55 ما 4غ ناكو# ل

 00 0 در ورمل ارنا هلاعشلا يدرون تشو نا دل 00

 1 ورع لع ساجو٠ أباهسو امز> ىرواح روج قاوحف٠ الها 5

 هىهاوج قيدانص ةبرجنسلا ةنازإلا نم لقثو ىعأو ىبنو مقوو ءارثطلا دو

 ادا 10 هللطم ريع ر العلا ا ةاعمززا و كف نع ةتيجنو نع ناطللنلا ماعاملاو

 دكتسساف كل زادا ىلا رحتما لصف: مز.لا كالذ لدوةساو ٠ مزراوخ ىلا

 اا قل شراع ةنلك ىلا لظوو مزراوخ ىلا دبمو ةرريللا عمجو دلل

 ءاملا ناكو ٠ همه هلم قيمص ضيرع قدنخ هل ناكو ٠ اهرخخ رجملاب رو

 « علك | وتحت + ةماثلا !ورطتخ اهلا عا لع ولا مشو هممتث هن |لط دق



 (5ه4)

 ءارو 5 ف ةعاامللا ا تراوشا او هو هتف ل لو ٠ ددعل هتخا ّ تيا

 1 "٠ لاق ءرنكتلا ةءالؤ لبق: نم نوملكم ةالؤلاو .. ظل 5 0
 كالت ىفممد# تداعع ود: تاتكلا زيوت ينابمصالا قادما طل ١ َض

 3 ىلع مهلاصتسا يلاعت هللا ضيف 0 دابعلا هللا م مءاليتساو . داليا

 ب ا اطاسلا ني هاشمزراوخ همم“ نيدلاو ايندلا ءالع ديسنلا ناطاسلا

 عيتمورا علقو خفاش عطف هتعزع درج هنا د نء زشلا نب نالسرا لنا

 دالب ن مهجر خا ىجح ٠ عبيلا تا لاو لا مهماع تاراغلا نش قتعاو

 2 دالاب ساحو ٠ ىرابد لغ ونمت ٠ روقلاو ىلا طظايس ماع ٠صو م ءارو ّ
 أ 3 .٠ )ا 9 ل - 3 3 2

 نيت هو .نيعججا معلق 0 دعن كلذيورم قةطرالا ةهرضخفا ةعاطخلا ا ١

 هَ هس

 ىهتنت مهك ام امو ةيراتتلا م مو كروتلا راق نا ل دخا مث

 ا را رو يلا 8 لزي لف .نيصلا دال رخاهلا

 مهرارذ ىف بيهلاو يلا دب اطساب ٠ 32 | مزراوخ نه ريشا ةسمخ

 مع مجحأف اوحر 5 قا 3 07 الثومبفارطو ٠ مهلاسنو

 اورخفناسا رح دال ىلا اولخد مثءروللا ءارو م دال 3 | .دجلم ناظالا

 .اًلاوم اواهرئاخذ اوما و.انلاح راولتقو٠ا ا ذاومسواهعالق اًودِحَف ٠ابعابوا

 اودخاَو ٠ نا,ضادودح ىلا هربا اوعيتتف لبا دالب يلا ميم ناطللا :ذاعلو

 نء اهمحأت أمو ٠دالم || 252 هى ناكن ع مح اولتف ناو نوزإو نيببلا

 ٠ >007ةنس لئاوا ىفناسارخ دالب ىلا مهلوخد ءادتناناكو .داجنالاو راوغالا

 1 تاب و ا لب عل أ 0 38 لئملا ع نم 5-5 1 ىلع مهنه« ىرجو

 ةدحأو ةرثو لع أمف 0 مالس اللا د الأب ّق مك تلالعو 0 رهدلادبا
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 كالملا للا مم و مهفلقا مدملا ةيفلرقلا تلصو اياف نيصلا دودح ىلا دم

 راب لدرلا لعل لع تخرتتاو . ناعالاب يف :رثكلا تمدط أو هتقايشو

 ةداعساا ناو ءةر.شم رهلا ءارو امو ناسارخ كالاملا نا » هل اولاقو .ناودملا

 00 لا ل كيج ك0 ياام انعرطسلا نا 1م ابار

 ٠ هعْسلو نيدلا تسلل اك كراقع دو ةقففف نطل 1 ]نذل عسوف

 مقوو. ركتممل هل مطق ىف لصوو لئاقم فلا ةئاعبس ىف 0

 000 0 و ىلا نيس يحتم ناطلجلاو رددجتلا ني ؤلا ليس م

 ٠ م,سداركب اولمحو نوكرشملا دهشف٠ طقاس هبزحنم ديباتلاو ٠ طخاس هيلع

 ةن011 ليلق مدع ف رجتب ينو ٠ م دأرق ىلا اولمحو نول ديعلللاو

 آل فد اذوب ناس جا ليطملا وأ نيمالا هل لاق ليلك

 مقوو فقوف « رتملا 2 ياما ع مناف رسل انباع ةتيزادو

 انا ا الا دو ناطلحيلا وز وواجب ترزياو «رسألا ف

 ' . راند فلا هن امسمل

 هناع ىف ع2. قرع لك قلو ٠ بسع لك لبو جاف ريم ل1 نودليو

 .هدالب لعوذالوا تال خللا ملغ هناف لضفلا وبا ريهالاياغلوا وانك ىلا

 اذه لثم» لاقو٠هحارس قاطاو.هحارتقا قّوحف هدالتو هفارط ىلع ءاوتحالاو

 ظ ةعقولاه لهو «هيلا نا الاو ٠ هياعءاش الا سجن ٠ مادقللا عاجتلاو . ماهجلا لطبلا

 هج ةذس ف كاكا

 00 الا ل كو هناا ءارو اي دالي لع ناطلاذه ىلوتساو لاق

 ىخر هزام نب: ناهربلا ني ندلا ماسح مامالا هدن ىلع دهشتساو ءرهملا 00

 كاح ز وا تاليعو «ئراخكرالاو خراج اج عرش اهيق, نك دقاق اراخب هنع هللا
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 نتف ون و يزي علا عدس دلزعلا: كلذ إي ةلوذلا راك ١ ناكوء دات و دل

 مثوارا تفاتخا دقو يرتسملا ىلعو جاق مهنم مدقاو مهارضاو لزقو هوبره
 1 ء 00 : 11 : ١

 لواف 0 هسارضاب 7 ريضر لا لع ضعو ٠ دفحأاو 3 موسم 0 يلا م-ماراو

 7-2 20 ٍِع 0 3
 كلا ومص درو ٠ هر سعلو هل قاطخلا رفاكلا كب رححس باضصا 10

 دوك

 م مريررمو نم
 - >--_-_-  66و رو >5 4 ووجه

 م ةئاطخلا ا قاررحتس ا كلذ ىف بيس را ذ ج٠

 كو ا 10 5 ِش ل وْنَح 2 لاق

 مهبشاوع تنتحتلا انف 0 مهشاو# توشفااو

 31 3 ا ١ 2 2 ا
 كح 82 رأ روم ناطلولا لع ءارعالا راشاف ٠ 0-0 تاس>و

 . مرنم ثديحو . مدعشاوحو

 او رستم .اولخ ول حالصلا ىلع لور موملاو مهعدراهنتو ٠ مهمفدل

 ّ 0 ا 9 م ء 34 | ا تل

 ِ مموضياقو :يكا موشاضو مهلا اوضم .اولد هيلا | ىلع حالفلا

 مين
 فلان يسمحو سرف فال ا ةسخو لج فالا ةسمخ ةمدخلا هل اواذنو رحئس

 متم

 ٠

 ناطلسلاىلا اودشاف٠ مم رارذو مهتاسن ةقرس ىف اوفرساو ٠ وانه

 ماس ومهلاها ىلع اونمايلو م قاف 2 ىوقاب هتماوكتلا 2 سار

 1 | - | 1 م د4 2ك 5 م1 1 0
 0 ملا ىلع 8-5 مهل 1 يمك لصح ف "ا لبس م الف ٠ممراردو

1 1 5 1 : 8 1 

 راعكلا يف: نكي ملوءامنو نتخو اطغ كاع ناهز وا ةرضح ندسان كا ١
  1. 3ع 2 ٠ 14 2 14
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 دهاشتو .:كاام رصبن اما ههل تلقو تح .هنزيمو هتعونو سنج لك تّعفلو

 هنع لاقي ناىلثع حبش » لاقف « كلاناو هب كلصخ ىذلا هلا ركشناو ٠ كالاع

 فاقلا نع ل ةتليخ ام قرفق .لائلاب ةرظخاوا هنلا رظن وا ه:لاملا ىلا لام هنا

 الدر: ءابشالا كلت نم.ةازحلا قام ميلع ضرعاو ٠ ءا عال ىلع يلطلا

 ودع مق ىف هقرفال هتعجو ٠ يل اذه ثرخدا دق رجنس ؟2ل لوقب مهل

 ااوركلشو وو : 0 0 لاق 1 ماش مو

 ٠ةرطخام«هرطاخم دجوبالو ٠ هرظناهريميالو هتنازخ لخ دال رجنس ناكو

 كعالخنم ٠ هءاتك ىلا ملا م سيو ٠ هنارثب نظلا نسحي همركلاناكو

 ا«منلا 0 مادا اي نوءارب مع دنفةناف أسدل نا» لوشو ٠ هي اوتكا

 دارا اذاف ٠ ه.سأب هظوفحم .هءتخم هلك وع كال ىف همهاود تاكو انفو

 ىلا اهمتاهداعأ مث ٠ نم ذخأو املاغقا متاوخ ضفو ءاه رضحتسا ايش |
 - اقل

 وح 0
 3 لانإ كحد

 00201 لواعتلو كل لالتخا بيس رك ذ ع

 طل 0 هدم ةدأم لوطلاب تدهاو هن أمح هلك 7-5 5 : لاق

 الآ يملا ردو“, ةردع لعاو قو ٠٠ ةورشا:ناطاس لع ءارمالا د ل : 1 ١

 كقارتَدو ٠ علنا ردكوو روقولا كهحتاسا وه دعا مدت وكدا رخاتو

 لدار عفت راو ٠ دقاحتلاو م كي احلا عقو والسما وتفالدوب ئوعلا
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 دنع هلوق مقوم فطاو . هركحذ امب ةعامجا ىباف (هّلا انعاأ) كات
 هرادعو ناطااا

 م94 ”ةمركو ردتس ناطاشلا ةغ واع زك ذ يعل

 ١ ِ هعمل نم ةكارمأو هباعصأ مابساو 0

 ف ا

 اينما ضيا يرق اس تويز ه1 املح ناك: لاق

 هع 57 د بف ويسلا هعمحأم مالقالا اقرفم - فاورءعلا ا "اك فؤياعال

 ُّ منان كام 0 هر ف أهم 0 تايلاوت« ا ه1 8 هنا

 فلا ةئايعيس نيملا نه هاطعأ |« ملبف ٠ بهذو ضرع نم نئازجلا ىنام عم

 هنارلسا لع .بتوعوا# رثك 1 :ملطاو:ليحلا ناي ضيعتولام لو دل
 هاو لالا ادافع هولا 0 اع لمتشي املفأ حتفا ىف وعار اماد لاف

 ٠ اند نقكبلا كلذ لامفامالا سسحام لالا نكد 1 نمل ةدحاو ةءاكب

 «3 لييس ةادرعلا 1 060 06 8 مالعال امو

 ل ا أاق هنا هتازذ بحاصزب را نيدلا نييظا نع 0 د

 ءاناسر أمل و هنأ 00 راظقل هدهتنا نحت ةيلع ظايجشا اسر نااعلتلا دهأشل

 هنيطانو هداه لك رخلا / مد 1 كل فوت فلاي كاف هل: كاع

 اهتز ظاوارفام تاوزعاو نازل لا يت هدر دلع سس

 . اهدوجو زد فئارط نم هلبق ناطاس ةنازخ ىف طق عمتجم ملام اهيف ناكو
00 

 قدلعاوب :اهدوشن فا طتلا جر يدتا ىلا راع ليضع 4
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 7اس ام ل دقو هنري ولأ هداكوتك قاماق مهتمون لاق

 ن.دلارايت>ا لجالا برآلا ريءالا٠هب رشدصتخاو ٠ هبح هأبح نه ةلج نمو

 ربكم دوا تاكو هدخ ضصاتوغ مؤ هيشا ةكلاجابت: ن 0

 لع ه.ح باغ 2 هارب رمل 'ةه د1 ىلا مداخلا اذه قفتا» ةرعةنش لاوش» ىف

 ءهلق 5 اب نشب ل ةورذ ىلا هاقرو ٠ هريبدب ىلع كلذب تاغق ٠ هزيم

 ناطاسلا لم مثاقلا نيئالث هركسع غلبو ٠ لثم نيع اهيف رت مل ةبنر ىلا هاعسأو
 00 1 هلال لات قاطوب ادن هج قالخأ قوفو . ةدملؤط

 0 االعو 0 اطيل ءالرمأو ةوب وتر سه وج ىلا ىو ... هلايتغال

 هسفنى اهرسأو ٠ اهملع يتلا خاف ٠ ًاضرغ فتللا مهسل ريصي نا ناطاسلا

 نيعالملا ءالؤد كيلع 0 قا ه1 اهو هل هه اقف ايفو

 1 سنار مل لاا ( ةظقتوا ك مال م زو ٠ ظفحتو ملم زرت

 لتحاف ( ادد موا 1 فذ 8 52011 امو اا تيا كا

 جرخو ٠ هراد نه ةوحض رهوج بكرو ٠ هلاممحا اعارو.دعلا سهل ا طاجبلا

 وسام بلا هاكر وا. ةوارش قم ؤهفلا جورخ
 0 ل فاك

 زدق ٠هبدب نينو هنارو ند هنامجو . ةللاوح ناك قىفاظاعنلا ١ اد زاهد

 املو ٠ ةيينملا مداق هورازأو نيك اكسلاب هوب رضو ٠ ةينطابلا نم رفن هنيلا

 نا م ( لتف دق رهوح اده) ههر> راذ ىف وه 'رحاس لاق حايصلا عن عشرا

 لم هن دأب تايد

 ناظالا نأ ةقحعتملا هتك نمو الكم 95 0 كاقاع ناك ةنو

 ٠ ةحيفص أهمهيلع دضنبو ٠ هجن رضا ف ةنوكنوي مه ف ةمااع ة ةقءأت اه 0 0

 ( ةيفلا ل م ىنه هوجأب) لاقذ أنه غورف# ريغ اغار هس اض وف
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 هعاطقا لح كيل نم عاطقا 2- ١ هنأنج ىلا نوثءعِلو ٠ هناكر ىف نوشع

 ا زعك تاو هأ قو . هيلا هضوش و تش نء دل قلتو ٠ هيلع هدو

 ااود هأ لعمجتو ٠ ةوأد ا ةمضقلاو ةيمهذلا تاغامصلا سائحابو . وا لالا

 نيغوبلسا.:ذني,نرككي كرمحملا» باوتلالضافأو اكل ل ١

 .. لهما افءنلبشأب ةقث هتليمتسلو لاق «سرا الا 2

 افيطت ل يل سف ىتح هب تيا 0 00 سأل كرم

 راند. فلا ةئايبن امون رمع ىتموامات لع كتضاو سل نا

 تاَيقلاَوَم ةماو رسال تال آلا نم ةناؤخلا: نك هيلاةتاشان ىو كلت

 و هناربخأ م : تاريرتتلاو ل ىوسا كلذ ةدفلا

 00700 ناطاسلا بكرذ سعالا نتليا دق هنابازركللا

 0 رهابءاهبو ٠ سها اور: يارق:ضاخلا نقيساوةازس ل ار
 :فضارال 8 يلاضاوفو.٠. قبر و يب هاونو ٠ ينركشو .ىشاعف,: لاق كك

 ىتحناتتس ضحم رق : لاق .هبحاصي 7 لكى د وو:٠.هبلاطم ليس فاذا

 دب زب ردتسسو ا ٠ 20 ل و مس اللا 2 هدلخ و اك ل

 هن العما كلا ةبداع هع ىلا ةهدإع ص مدتسلو ٠ طستلاو هيلع تحستلا ُّى

 وهو ٠ ءاربكلا نا ا ٠ ءارظعلا راو ٠ 0 ظيغ ف دازو

 ناطلنللا .ئعدتساف يود دجياذا هيلا تانتل الورم هدعيم اذ[ 1 نا ا

 ىوس مما عم قو ندرغ“ هد رد. 8 - يلا - انو

 اح

 هش اوءْص ؟ جيلا ضال ل لخد اذاو م لاقو 0 0 رح دحاو ىحالس

 ةاعوءاولث وضل .اولثتماو هن اير ا ما اورداف ندكللا أ

 أواوعتم ايه ءامملا كلذو 0 ار وجد 15 3 9

 (يقوحلس لآ #9 )
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 م مالس م مهبحا نصا ا ا ا كو رع

 3 مالعا نا دع ميعضوو ع

 مورو تزهو «ه.ح

 مش م هراتحا امالغ يرتثكل نا رحنس ةداع نم ناك : هللا :هتحر لاق

 هتوبغ همم لمجتو ٠ هحورو هلام هل لذسو . يرش رتمبو . هي رمي

 جديسو ٠ هرامن ليالا خسن اذاف . هناطاس هياوبو .هكح ملة

 نا ىلا هتذ» ىف يهتلاو٠ هالخو هنع ىلختنو .هالقو هالس ٠ هرانلج جسفتبلا

 000000 ال و ةيج ةلعارلا ياو السور دس هرج ئقربال
٠ 

 ن1 ورا لق رويل مقلم. رتس وعوا قاركمل ناك كؤلمم كلئاوا 00

 نع ىكحو « ةينس ةيطعو هكلامل فيرشت دعب ٠ ةينكر رانبد ىتئامو فلاب
 5 1 م 5 5 8 [ رك / 1
 كلما أ لاق هوب رحم يطدتعما لاق هنأ هب زاَخ زيزملا طمع ندلا ريط

 ع كك ِ

 ةحشو ىحور ةياك رو. قىذاوف ةرغؤ. ىنبع ةرف قالا د ا اده

 يدا ىع هن نع كلزوتو .٠ ك.كح لاعَو 05 كت 2 ئااو> هدهو
 ٠ اهضرعتساف تضرع دق كلاملا لودنو ا سا تاكو مزراوخو

 ا ا اي يرغول رطف ور ال هتحت قرا ك1 رتعازولا يسدتتاء لهو
 ترضتنا د راق ردات الر هكشا نكد ومهما ْ لهم دة اع 500 ف

 كراع ملال مومو. قاوضك قلاوس هل ىرجبو٠ قفا تاو هل
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 و : ةهدس رب يي قر ةهللا 0 0 نا رحاس ل ناك

 تيلاسلو» ارو هاجو هلا هرذو ٠ لغو , 1 لوعط'ل اغْشل قار ءلا 7

 يآ وى 9 هدو ايل انعم ضلك أ وكي وراهم رانا لك

 كلذ فرصو ٠ هلوهج يلوو ملاهلا لزعو ٠ هلؤس بيصاو هل وس بيجاف

 نم ةءرجدللا زل

 ةرازولةباما داقتو ٠ صلاخلا داسكب شوشنملا جارو ٠ صقانلا اذهب لضافلا

 نكس اذهزيزءلا دبع ناكو . ىدماملا زيزعلا دبع نيدلا ريبظ ىنزكردلا نع
 رز را 0 هلع لزنلاوقو .هتادو هنا 7

 0 الانا ٍظ هيا 50 هيلا ضوف انعاو . تاك 1 5

 ىزكردلا باص 2 ىو ال ةراوط نودي كاملا بون ناو“ ئه ال راك

 م نب يهاط ندلا رصان ةيرجتسلا ةرازولا دلع . قارا هتقولحت 89

 كالا ةقارازو تن رجس ور" هدوم ةنئني لاو" "عوام كازملاءاظن َّى كالملا

 دعل قوتو « ديجلل الذاب. دق ام حالصاو دوأتام موقت يف تساكو .ديرلا
 0101 ةحملا ىذ 1 زغلا ءِ
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 هب هلم رطفلا كيدع ةل :

 دال 1 كدلا] ىدذدب 1 مالظل ل

 5 5 يع 2 0 0 لا

0 

 مي 14

 1 ىطظلاب ىقلا" 2

 0 لا ل

 مهر راوك الا ىلع نيشتنمو

 مهم تبن ل ممتن اءمطا اذا

21 : 1 00 00 
 مهساناف:شاو ينغلا قورإ ارش

 20 م 00
 ميمتازع تاك دقو مايطا 7

 ايا وو راما وبل

 ربا ايدس ملا ١ * ومكلا وءر ماو

 هن داره ريغ 00 كاذف

 هيلا نار كاباو 03

 5 لا ماه نم 7 وزا م نم

 دوساا 4 هنا اونا نا كفا م 8

 و. -

 000 قانا 5 راع“اذا

 اذ

 دبع فاطعالا ري عسا ْن 4

 ري
05 
 مح

 20 م 0

 ةودلم ريغ 0 0 روسع

 5[ تاءاعال لا ب

 د علا 57 عل لا اع

 4 1 دعاك 00
 د وح ل او اي وو عاطل

 دوع 0 ا 0 ءاأاو

 هليعكا لوا 5

 ديعارملا فطو نمكيفاما ىورا

 ديلأم اللا كانوردسلا نع: ئغل

 دولا ةاوأت اف نك ملا كب ل ل 0 0 دا

 ددع علا دبع نسدعتلاك ىدش اما م4 ا اضل دمك اع ملف:

 !نرعلاىملا ردحاس لاوضَو ك2 ه5 ها 8 هر ازولا نع فرصو 5 1

 ن لرغط هيخال ةنطاسلا بين رتودمحش نب دوم ناطاسلا هيخا نا ةافو دعب

 او ةلودلا لف ايلوعمتلا ا [ييدكولا ممساقلا وبا ماوقلا ناكو ٠ هناكم دمت
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 اذك ىذم لَر و قاوعحو+ ْن ا ا تروهخو ا قوس هبامز ىف 2 ءاهدقلل

 كالملا لحلو , ذك دسااب ا ل رسال 1 لا 0 ااضفمو ءاللضمال

 كر ردع عباس || 5 م 0 قو كل للا 8 هاني لجو ٠ هال

 ه6 مرحملا

 ناكو ىفملا ى سلع نال اع 3 كفه8س صهاط و 0 هةر اولا ليسو

 نم نب علا نفاخ ءاعبر الاموي هناف و 0 ل هيد . نردنلا ةيحو

 هزه مرحلا

 ا ةيريقتس ردص 7 6 2 تس ردو ا هدعب ةرازولا داشو

 دو 31 لضفألا ب ل 0 0 كاملا صنت ندلا ناعم هلع ةرازولا

 دوحاو داود الا دوا ناك د : 0 رو 0 هاضق 1 مده دقو

 00 ىلع تارح ةنلاخ# لك درو . د رم مابا طم يذلا ومو 5 داعالا

 ةيكتفو ٠ ةهيلعب ةلراؤؤ ف لوع و رمبلا كلش زامتناال ند ناطر

 هما 30 رهص نم نس ريشفلاو عساتلا ءاب الغلا - ةيئطايلا 5

 ىر را ١ نب داوم مساقلا 00 ,دلا ريصل هالعب ةراز هرفلا دافو

 لدا ذر لضافالل لزب لو ٠ ءارزولا لاتتاو ..ءالاضنلا رود 1

 « لسدظلا :فرراؤ:ىلا.اوداولا.نالسخالاب ما 0 لضفلا لها هدصقو . اعماق

 نامت نس ره هل فئصو 1 مافاضع هوصخو . ممافتصع ءاملعلا ههدخو

 م و ٠ هتف نف هلثمب كفّنص م ءذلا نتادكلا وهو ٠ هب رصناا راصيلا ناكل

 ندلا ةلانج اعيش ناينقا نى دشن او كاقو تح وقلت هنا ا
 - ام ل“:

 كليا اوف كاسم دقه فرعا دج نم يداذنلا نايشلاةودالا نب ميلا 5

 رواسب أم همه ةد.ص# ن“ هلوذ ٠ نايا هام هي . ادتحا و ناسازد
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 0ك 1 ا ل قا فا ىو نا امإ و. ى ويقلل قوام نا:امإد مدن ديت

 موسيلا ىف ناكالف ٠ لايل ثاث هدنع قيتغاو حبطصاو ريزولا ةفايض ىف ناك

 كك هددمو ٠ هحاطصازكسوا © ةتناز'ةراوش قف -تاطانلاو ثااثلا

 هن زعل ركام نقو هلل ف هدنو كوا.ملا نيع ىف هنيعو ٠ هزيبمت ةوق تفعضو

 دقاح وهوى غو ماقو ٠ همتاكو هيما هرئاسو ٠ همتاخ عزتو هلفاتف ءهزيمشلو

 000 اد نشر هيلع لئارتداعسا ثل/ لاقو ٠١ كاز هعرجخ قءاارزؤلاو

 ىختسا ايلف جرخهلوخدبا رضاح ناكن «لكو٠ ِ 0 2 و«هيلامهعناطاسلا

 ىلع لخدو هدب نم هقلعو 51 6-0 فاعلا هل رزولا ىغصاو٠ اا

 ٠هحارت>اوهنارتحا نم ىرجأم هل اهو ر داس احصقد دن نيب هعضوو ناطلس ||

 حضوأ وهو .٠ اجاق ريم هلا !(ئوتتما زم ةخ اذا ود هطاكيتقا] نم ما“ هناعأو

 رجاؤملا اذه هعند ام.يلا رظلا »ارس هل لاقو .٠ اجاهنم كر يف هناا

 هرجو ىلع ىدنع ن# هجرخاف ٠ ىربرسو ىرو رس ص صن دقو ٠.ىرتزو

 و اة 5 6 0 3 مدا نعد 7 : 2-91 نك ٠ عدلرس عمصو ٠ عءعدض9ف لله ١» هل مذ ( 4ءطقفو ٠ ايندعرس ا 6-5 اا ا ايلا ا

 اكن مطعم نأ كنادلب ة ةعو ؛نَم داما قفار شاولا نا بجو نس وكانلا

 ةكرَضَو كيذاب ىرح هنا رظاف.كناذدعتسا ريشل ٠ كناطاتتاو 2 رطل

 «كرار ةىلا عجراو ٠ كراد يللا قالا ةتكارار» ل كلاهو ومكر جلا كهاع

 ١) كالا كادنو ود هده دامو انما مث ٠ ةحيضفلا كو .ةحيصنلا لبتف

 ةلثم حبقأ هب لثمو . ةلتق

2 

 ٠ ماودلا د مالسالا بابش وهوشكالملا ماظن ىخا نيا هدم رزوتعاو ١ . 7 2 ا 00 0 .٠

 هي يا 0 0 ل ل كَ الا ةلو كو قو لاققاو نلف اذ: ناكو: قاحسا نأ الع قل ههنا دتع .هيعفلا قربا

 : 77 ٍ؛ <
 تراضو ٠ عرقلاو الصالا ُ املكتم ءعرشلا مع ع أرحشم» لاوبو 01



 مي نار

 2 اح
0000000 

 متفلا وا ديمعلاه رخص ىف هب نيصوصخملاهب١ اتكلم. ناك نبا فددو لذ

 رجنس عمو 5 ةنعسا لاشي نما: ىطادنا لا همم از كو ثلا ىبأ نبا

 رهظتسملا م مام اللا هفاللخ ءادتنا و 1 ايكر هك ل ع 3 ىف كلذومالك ميك كأن

 الفل واكو 11 مالغل نب :رمظملا ؛كاملا رق: ناسلازرخ ىلا: هيضنم تتكرر

 ُدِساَتلا فررو ٠ ةايعطتلا تودحص.١٠ةبحصلا روص+م ٠ قبلا يك رس 9 درا

 ة٠ث٠.+٠ ةهئدس ن“ لاروشاف 0 لتدو 3 نادم ٍسع رؤماالا يم 0 نك

 0 2 ىقشو٠ 5 0 كاملا ؟؟ نب 1 .دلا ردص 3 هدعل 0

32 35 1 ٠ 

 ةئس ةححا ىد ١١اه

 ا ا ا 5

 هصختساوهئسد>تسا 5 زاع مر كارا رحاس كاطع اقم ناك: لاق

 لعب لجبال 2 ب دقو: .بملختلااو [ ل دا

 ٠ هلاب لغشب هب هلاب لاغت_ثاب هلمعل يلا راص امو . هلالداو هلالدب ناطلسلا

 000 كب فرعي كوا.ملا اذه ناكو

 كت وس 6 ترد لاو قام كفازلل انوي هل لاقو ٠ هاما هدريو٠ هأهم

 هلي كم لباقو ٠ هديع و بريك ريغ هل لاَعَف )»ل كتسنلق خله تدهوقو
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 ينال و؛ نيروش ةريسم م دال ىف لغوتي كرتلاو نغ كرتبال ناكو يرن كوا

 يتو ٠ املا ىلع هبط ىبعأو ٠ لاقل ةلح هتباصأ مث ٠ نيملا ريرق ديلا رفاظ

 .ناخ ذنخا هيلا جرخا نأ ىلا ٠ هرباصيو هقاضيو ٠ هرصاحم ربشا ةتس رجنس

 ةةعاطتتلا مال داك دجال وهو ٠ ةعاس هند نيب ساجاف“ نايلغلا ابامحل ةفح ىف

 نيبو هنيب ىتلا ةنارقلل م نلعاجواحا لا نيم مث . لئام هقدمو ٠ لئاس هباعلو

 هناطاس هب ا و ركع ءىل ولورا اركدس ةحيوو .ىاح نكي

 ٠ هنامذ نع - رجنس دبعل هأشمار هم كلملا ةن نع بحاص ردغ من

 و 57 اهلا هد قو هشاودح ةنعالومإ|ن اشم ىلا هجاوتاا كعرم مزعف

 رع لوسولا ييئابلو ٠ لحل ةكبلع قناع كمال ةلبالو اهلا

 ىلا كلام ريملا هج تازوأيعد كلاو: . اليتلا خرم نبعاب نينلا ناك كولا

 010 د مروراقللاهيلياؤح ةعر داما ريف ف مدقأو يقتل

 اا ا الر ا رابع ايلع عازرلاب خم اوتلو + ةروعم ةخزغ: للا نجت

 قوالو ناسا رخ ىلاداعةب زغر وما تتروءاتشلا تا قر زو ا

 كالت تثدحو ةنطل كادو هئباىلو وها ؟ ةئلس.ا لف .قاوعلا دمج ناطلخلا مزوخلا

 هرك ذانمدق ىنلا ةمقولا تر قارعلاب ماملالا يل رجنس جاتحا ثداوملا

 ماشلابو نيقار ءلاب هل بطخ دقو الا رجئس 0 0 انف عانحذواو

 ' "11 ١ غلا هلا ودم هزيم 0 كد داع اا راف دباب

 1 ريا ملول ندل زم ظعالا ناط اسااب بقلب و٠ نيقفاحلا

 نس ركب كومو 0 86 57 ثيغمع ةقمروقارحلاب دية

 "0 داداد رانا دع قون لوطلعإ دبع ىو نينوخ دو ءايأ يف قارعلا

 :يلا زول . ل دوعسم نامز ىف هنكلا



 للا

 هد م دم ؛تاطاشلا نب اذا لبو هازغم ةن نع ل مك ٠ هتناعاو هتناغاىف

 ل تل كيقت اان مم حقل رد ا( هاك "و يك اذه 2 نا هيلا 95

 .هلونذ ر>و هن نع تبحاضص 2 تأ 1 قف تاذبو خرصتسملا خارصال

 ىلع رتإلاو رجنس ءاجو . هلويف فزو ٠ 0 فصو ٠ هلو. يرجاو
 دقااليف'نو مخ ةنزغ لحاصل ناكو. قفانضماهئيعلارصتلاو "نا

 ةنجلا ويد ا اكبا ماعو٠ هذول راق أو نون يدب نيب ابفد

 ءلوو ملا 7 ترش رن رع ناف د 5 يقل ردح اس لع 6 ١ تداكو 0 هانم رأا

 ومو 0 ناتفدل تحاص لضفلا 3 50 لحرت» 0 002 نيح

 ليسفلا حاصف هنطل هرحنخل قشف ماظعالا ليفلا متاوذ نيب لخدو٠ مادقالا

 ايطار اود 0 يرون زال ركل مزماف 0 0 ةلمقلا تيفحاو ٠ هريظ 007

 د ا وأ ىلع يوتحاو ٠ فروعفلا

 مدس كتنا .٠ د رك 0 0 د

 اهزوخاك ضفنو ٠ ةول.ملا اهلئاز> غرفو ةنزع لا 5 قصتسا ايف

 كةشو اع رينج اعوذ دقو ٠ د ماو أهو رم ىلع 2 مأرب 5 ٠ ةاودثحلا

 .راندافلا نونو ناتناعاوعتو...:رارق ىو ةننتقالك هيلا هند اع 0

 كالذل مجوف . حجنلا ىرسيو ٠ حتفلا ىرمثبب دمحم ناطاسلا هيخا ىلا 5-7

 كلذ هس قوتوا«.هلضاو هك يتلا ةشابلا "هلا يد ل

 ٠ للف رس نيتلسا كالذ دع دصقو لك عل ةيلع ممقجلاو .رحخس ىوذو هنا

 اهكيلعاف ناكو ٠ سوع قددضحو 0 رصح لب وطإ دعل 0 0 دعا اهانح ىنحاو

 نلاانرشع قولا هل .ناكيونلا وعر /نااطرجلا لالا «.ناعلا كلا نال

 ((يوحات نا كن
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 م روس ثدح 0 دوع 0

 اكلك ء هتصحأو

 00 ل رف طلت «٠ ةتيلطلم تنروقو ناسا رعاة عا انيقطلاواالاق

 001 1 نال دال ل نافا ةقنطا اهنا < بنا ءالروابا قحاش ناخ ردت
 5 ٍ 1 : ِ ا ل 1
 ٠ هئاض 8 لولا م لوتس رادو ا ناد رغصأ رعمس 0 و ربها

 فلا ةنام ىف 0 37 :٠ هابل ةدانلاا لغو 6 ونا ور كونك تالا اكو

 3500 ٠ كيسان نع 0 0 ردش نا راق 0 ردعم هن امالو

5 22 . 0 0 . 

 4.4 2ك رفلا رح رحالسس فش رعش ٠ اديصتم سراف هير ايل همك نع علو ٠ 3 لمسم

 هيلا ناز ٠ اهز رحاو ل ةلدبتع هدا رشا كنعاو 0 اهزرمثاو | تحرداف

 عفوو : هديمصم# نء“ هدلمصتف ةيخالم 5ك ف 9 ركن كرد 5 شع 1

 ع

 0 أريسع لطول : لهس واحلل طمس دقو هذه ىف

 و عو فع هنع ب رس كي 1 ٍ ٠ 0 هك رز 00 ا رذف لممو

 هدامش علطو 0 د ردم ل ردم 35 هر مش داعو 1 اذن .4 ٠

 كيب لا هلع اكسو 0 هيافو مابا لعق نراك هخا ةايح ف كالذو ٠ هفاش

 هنأهد كه نم

 ئ هو علطو 4 ترواناآو ٠ هروهأ ثدعسو 1 كن ا 3

2 

 0 كح هيلا 1 5 دوم ااشر دالوا < هأشمأ روم هدلصقو

 0 ايحادم اة هب نع تا رب ريس ىلع كل هفممشل و اا هداج الو

 ةراشحا راتخاو » هتءاجاو هب راجا يف راح 7 هندافا ىأرو . ل



 فقرا

 ململا ل ءامالا ساجو ٠ داءملاو ذامملا ةفالحلا راد العجو

 ٠ هددج ىلع كاملا نم اههالكم اقتساو ٠ هديب ءاوللا امل ةفيلخلا دّقعو ٠ اههبلع

 ا 0 لاتتل 0 بعأتو ٠ 2 ناضا 5 لع ردعاس ل

 3 لع,كلذ دن اقفناو ٠ لاتق رغ ند ا برش افاصتو

 جو. مل هنخأ كيفصفا نب « اههالك ىرو ا ك0 امه خسفا 27 ٠ لا حالصإو

 م 0 ا دب تمقوو٠ 0 ص

 ليممم“ا نب دودو. كاللا هلسارف ناهفصاب دم ناطلسلا رصوحو ٠ ىرتث انانملا

 َج 0 هبلاطع هفرصل يف هفاعساو . ه كاضناالا هد لن نت وقاب نا

 هعامجا لبق دودوم مرتخاو ةنارأ ثوص ئقموراطللا د للا

 ىداج ىف ىّوخ بابىلع ايقتلاوهب را قرايكريراسف ٠ هركسمب دمت ىوقو هن

 ىصاقالا نيوخالا نيب طسو 3 1 دا مزماو عغو5 ةنس و ردا

 ءاررامادخم نايا 6 نا رقتساو نيمسق اءهْنب .كالملا ممقو ٠ ينادالاو

 ةيسعلا 3 كالملاداع و٠ ٠ ماش و لصوملا مم مهاد ور كسا فورتلا تل

 رأ اطقالا ر راسو ٠ قارعل أ عيمجو 0 و دادغم قر ايكربا بطخو 0 اظنلا ىلا

 .٠ ردصلا هرمع درو نم ايدو ٠ ردقلا كر هيردق ىلا 1 الف ٠ قاف لو

 3 3 7 | 58 .٠ هه 7-1 ش0

 1ة/ همس رح آلا 2 رس ىف هر>وربد ئثوبو
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 .هلاقنعا ىف ىنوجلا ييلاعملاىفامامالا نب مسالا وبأ مالسالارفش تامو .هلضافأو

 ندع 0 0 0 عم خاب / دع دل اره ناط انا ناكو

 - راجاوتلا نب ىقيح هل لاش ىلعر ناسا رذ الب ما ماذح٠ ىلع ىلوتسا دق ناكو

 ا مو. ناففادلاب ميم وهو ١ ق ا نامل ةنلاا وق دكر

 00 1 كد 1 هلق نسر ناشوجبو يزاد ا ريظف ناار خال تكلل

 لب سنع ف وهو.٠هلاثق ىلا ل لفرأ قيرحتسا/رطظ عقب و 200007

 حل كلا هع بارض ةعمالا 2 اربراو فال كانا فو يالاطقر ند 71

 اوهدقاف قرايكرب ناطلسلا لوصوب ةيرجنسلا بولق تبوقو سبط بحاص

 000 0 دراج اواضضو . كويتلا لاليساب اوليععاو .كثاونللا مادتا

 | واحتسا و٠ ملأت راص مث مهماع ة او ٠ داغالا تانب ماحلا المكسور

 ند 00 اف ىرعلا ضع ىلا /ةنعزملا فا ئشيح مدا + ياعفو مشات

 رانيد فلا ةنام هسفشن نع لدنو ٠ هالفتعاف دك دن 101 ا !| 0

 هالتقو هالبق ملف

 نكت او واقسم يلوا مب لصتاو قاوملا ىلا رك ناطاسلا داعو

 001 ناراف فال[ يت ىف زاياازيمالا .ءاج مث هوابص ديهبصاو ”ىئاظنلا

 000 ال1 يفاوابلا ندع ليج ومو نادم نلطتو منقم

 ةعزه نع ةمقولا ت تل ا او يع ول قلل راد ظاطاو كلا لف

 قرايكو هلتفو كاملا دلو“ ب 1 هيلدوكخب عمت 2 اهم 0000 كم ناكاشلا

 قمح لاطلنلا حزتناو ٠ هلمف ت اكلي نم هيلا قيس امل ٠ هلتش هنم ايقثشن هد

 000 منام ءاسو ٠ متهاو هل متئاف رجنس هيخاب ريخلا لصتاو ناجرج ىلا

 0 دادغل ُ هروكو ناك 4 ةيعلو هامات رأ راس مث ٠ 26 م ْن هاا



 هققم
: - 

 مدقع اودلع الف ٠ هل اريغص ادلو هناكم اوسلجا دق همم باها نا ريلا هلصو

 امل قرايكرب ناطلسلا نم اوباطو نينس عبس. نبا وهو ىصلاب اوضمل رجنس

 .«هركافهدنع هورضحاو ٠ ناعذالا هل اوروظاو .نامالا هل مهنم هيرق اوفرع

 دقو سراف فلا رشع ةسمخ ىف يصلا لوصو بئراكواو همدخو هم 0

 ىحاوب ىف قرات ناطلسلا هعطقاو ٠ هور هقاو هاد يع 1 هورخصتسا

 ىلع ىلوةساو د.« رب ىلا غلبو ٠ نآس ارخ ىلا قرايكر , لخدو ٠ نادممو ىرا

 دو.حل م نيكتن اهل ا 526 واو. ءفاورع ا كنو راشلا ف نفلاو قادما رب دالب عيبج

 تحاص هما هاما .هدحو 55 نوراه ىلع اهرقا 5 ٠ هذعل 02

 5 الحم 1 وتم هع ير نش
02- 

 ف هنأ راو :ىارا دمع و هن الولا مسا هيلع لب ٠ ايلخت٠ الوم الا

 ٠ ةنكملا ةطيشبلا ىف هللا ماطعإ) .
8 

 نم هنن ىعوامو: ٠ بقوتنلا نم: مت ا :قازرملا نع قراكر نال

 2 قاوناولا 50

 هاش امن هن ناطلعلا ثمل“ ةزج للاكل ءاظننب كاملا“ «:ىخغ»و

 الن ءاه توا كوو را لإ هضراط 19 ىلط ىلع

 ءابقنخو دم ناطا لاا. سبك نوناخ ةدس زهماتذخأ و٠ اهقراف اللا دم لصو

 فيس هن لضناو طنا (ناتساوروحا#قرارظ ىلع دادغل يل فالك ىضمو

 داعو ٠ روبحو ءابحو ٠ روفوو رفوب هدلبىلا داعو . روصم» نب ةقدص ةلودلا

 نايرتلا نم هيلع عمتجاو روز روش قيزط لع جرف نورك ثا سه وك هيلا

 هدد لشنا و . 26 8 7-5 وو هللا 7” 0 10 هاخأ براحو ري ك2

 دجنتساو ٠ روباسيب ىلا مت مث نيثئارف نا. ىلإ اديزاف نيدبمتلاىف راسوال 0
: 0 1 00 ١ 

 ةناادع 0 ىنخاو٠هلئامأو دليلا هوحو 0 صيشو 0 رومالا دحتساو ءارصالا



 ةقرسن
٠ 

 الا )| 1 طابو الاو لفانرطالا للا قوخرا ناللسزرا ادسوا

 لتقو٠ أهروس مدهو ةوذع أهدتفو : اغولرد طحو ٠ او رص رفا و ندع

 4 داليلا اظفحو ٠ نأمل دصقل ةاره نم سرب ىرون زرتو ٠ اهرورمج

 تاىثلامبضو ٠ رفثملا ف بابذلا نطو ٠ ركسملا ىلا ركسعلا فحزف ٠ هلال

 خارفتراطو ٠ رضخالا دا دلتا مدلل و2 ىج و ءاراتتطتلا هبلبف

 لبقلا عضاوم دودحلا نم مابسلا ظحاول تمدأو ٠ لقملا راكوأ ىلا بامجلا
 اال |( حلالا اعوان ماورد اواءزسكو نشر !فووبل زاونلا وزو

 .كاملادامت هريزو دخاو ٠ هّمنخ 4 دمرت يف هلدتعاف ٠ قذر الودل قر ام نوغرا

 هلمعالا اءوس كرب ملو. هلتق مثرانب دفا ةنئاملث ىلع هذا كاملا ماظن نإ

 0 وم لع طلعو نرهو دقسيلع ودقاو هلل ها مرجال

 لال كاع ىرأ ( ه.حام هل الامم د تاه 422 0 عاالاعا 0 3 _

 اخ نءؤل ناك كس 0 7 .- ١ د ٠ اهقد ُّنَدَك ك1

. 
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 كك ةماع روح ألف 0 9 0 0 هرافتاف 10 هي ناك ريكا اكول

 الاعدنإإلو *ط ازوننا مانو قاغأو ٠ هباصا نع تبجتحاف ( ةفللا 0

 ىف + هعرصو هعم نيكس مالسلا هبرضف .أطخا ثيح هسبقاعو ٠ اا

 هدف مالعو ٠ هتامفام تاعف مل كول. دلل ىلبق الف . هعضوم

 5 مز 20 و هللا ءاضقن اذه ناكو ٠ هملظ نم قاحلا حرا

 ةنس »5 هئشرو وم 2 نوغرا

 هاخا اهدإق ناسارخ ىلع همم ءاليتسا فرع امل قرايكرب ناطاسلا ناكو

 ل1 رك هع لدن ريالا ا تاوف .نكتسملا هن مرو رجس ثراما |
 ل0 | 1 7 5

 اكاخناخ خال لصو ألف روع اسم 4ةعمو نانو 0 هلاسرا و هيخا داش ا توصخسا و



 كك

 ظفار هب ابع اطعم ناكو ثروعوا.. نإلتسرااطل لع تاء انكم نام

 ةعانقلاو ةلطملا ةرارص مزلت ؟يلا هلل بف هواسو ناذمم ىحاون ىف رانيو
 هنع 5 0 هودعلو ٠ 1 اك ٠ ةووالو كالملا ةيلح وجت

 0 القا لان دتشاو٠ رااملا ا 6 ٠ رارملا ءارق 5ع تر يا

 0 ع الها هعفدو ٠ 8 نع اف رواسب يلا ءاحو 5 53 ببل كيسو

 نَدْوَف ريمالا هرمال داقناف ٠ ورغ الو اركلما لاقو ٠ ورم ةورص عدصف

 هناف ٠ قدوم نوغرا نالشرا ىرومف كا تكمل هك تاو ا

 :ناشارخ كا 5 رو خا 0 داؤكلا مك داوولخا دحو

 ظاكلبلو ا «نرابكر ناقتاوعاو سا بيكو .ناكل اهنا تا

 هاك كرر 1 تسضصر دقو٠ ىدحو 0 ٠ ىدح دواد كب ىرغح معو

 ريغ دئئاز مهو ٠ لغاش لغش ىف قارعلاب هنا ق 0 ضارت«ةنوعر

 هاددع نكو هلاتف 1 هل ادب م ٠ ةئم لش هلا أو ٠ ةكنع 5 0 لئاز
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 ىروب المال رزوو . هدب ىف هلك صالا راصو٠ هدلونو هب كتفف٠ هل ليق ام

 نوغرا نالسرا هاخا سرب ىروب فاصو ٠ مكسواو قيضو ٠ عقارا

 لوغرا كدا دو 0 هم لرهو هدوط ردو .همطحو هيلع طحو 0 ه4همدصو
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 ناكلوك دال نر تاء اال وا 0 قامنش تحوز قمر نش ٍّح
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 فقع الو .رفساا مئادوو رجتلا ملاضن يف ذ اونأعو ٠ةعمجلا ل امنالاو ٠ هعدوأ ا

 :ءباخ ٠ نيثاه موقلا ف رصلاو .اهايساتءطقو 0 تسلق يقل

 لع اوفقوو 0 مارال مطاقث أ ن .عارملال و نمد

 كااسملا كا نا 0 0 اورسس م ل امللا لوخد ىلا. نا

 ركسع م «ناحي رداو راد راش ن«ىبرألا يناجلاب نءراسو» م و

 .ةرودعملا راطخالا م رطخ ' موهوردش ملاهي ااوءفدو. ةرور خلل لدوملا

 اه رعت كح أ 5 د مرو جر ,هلاب تنام دادغل 0

 ةءطالت ١ 1 نافع انرم ةنيكمفلا 1 ينعاوا جتا انا

 0 ىلا مهكو ؟ قتلا وح
 ح67 2 غ7

 اك ردصل و٠ ريالا ىذكقو ءانملا_ نصنع صميع -

 تر روما لاحملا ىف : ىف مهم 3 لا 05 ركثسو ٠ نيكل كك

 ,جاعالا تف سعو ٠«داتعملا رضتلاب تارشيتساو ذولا ف ل 3
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 . 7 42 ةناينا ُّ هنا ىالك ندلا ن وَ 7 ١ رولا ىنمدختسا 0 2 اللا اه

 هنا نطو رخل لاشك : بال ىقلطع و9 لمعلا ىلا --- ن*“ يناملف
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 فيي ملعلو ردها 0 حجناار 5 ل ٠ حتفلا 0 ناف .٠ لالا مهملع ميدنو

 32 لئاط ىلع 8 اوطلا كارد نفذ 1 ءلباق *.4 ةذواعملا ةدعاو٠ لإ اع

3 

 اع دل 5 نا ا دلل يبات لا رطتع
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 3 دنغ /ناطلسلا كر روءاومهواععاوصمو.اويقاموا 0

 ىلدولملا ركل 20 ا راسا لع لمحو ءراذلا ىلا ربع

 . ,هلالتخاو مهفالتخا ذادب ل ع نوع ا انمار 01 نيس

 0 ا كايراب اوشفؤل كلبلا نان وحن  مهطابتخاو ممطد داتخاو

 نفسلا تفدجو٠ هرحو هرب ىف ءاغلا فحرو : هرصاو 00 ا أعشب

 موقلاو٠ لاطبالاب لطابلا ىلع ١ محو .لاجرلا نم فخ نمي فاخخلا

 ميسكما ن :رمم ثا سمع 5 يتشلا نول وجسم

 رادلا لع نوب ذادغبلا محمل ٠ىبرذلا بنا اذا ىلا هل ن «رطال ٠ قولا بابجلا

 ٠ مهم* ل 06 فو 6
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 0115 الا لارا مهدقا ٠ لامجالا متدراول 31 "سل

 ميا تالا ل ل ل ل هك كالاثمزل هاندا ماع ١ ل اا ما ل

 ّيءاوعربتو هلاسرلا كوكي اة موقلا طنقف ٠ لئاسولا لبةنو ٠لئاسرلا

 : ا ثآ 0 :«:ناءلعلاو نايصملا ف انوللو ناو دلال ا اوداعو 0

 اوراضف' ٠ ةاارسمالا موملع عون لكبب اوبلطف . ذادغل لهأ دنعمم ءايسعلا لا

 0 مهفالع لعق رطلان وءطقب 6 كرت و طصفاغل و عايضلا ف مهوسبكب

 كا نزملا رام ةلصفا و كذلك هالات اكو ٠ مقا ريثكش يلا للا نودع

 مع وريعو اعيد ةلحد 86 اهوشاتف ٠ ركل تت وقالا ا ةرمملاب مهلا

 يل نع كلذ كلعل لصوملا عكا ع ٠ اهودقن أ اوزحتو مهلع

 لكك َت كارا لع هدو رك نيدلا سس كانا 7-0-0 لصضصاو

 هاشكل» نأب ريللا مباصوف ناذمم ىلا هاش نالسرا وأ هاككلم نكللا

 تاعاطقالا عطتقاو ٠ دالتااو فارطلا ىلع ىلوتساو ٠ دالبلا ىلع مجد

 عطعضلو كلا نافل يقل اوك نانا مفرو ٠ تالغلا يوحو
 حس 4.

 ةررصاحمالا ك2 كضو «كعم ؛ةلفيلأ ا ريوور ناكر «اهودشا اى ا

 نا

 عمتجاف . .رحبلاو ننلا لمتاشاو... نآعا مهملع اضيا يمحو ٠ 00 مهاب

 نسمشر بز ولا ناكو .ءاربكلاو لئافالاو .ءارمالاو ةيكحاو للا ناطلسلا دنع

 قاوقلا اعدت 1 ندا لعرب ىويشلاو 27 كالا مصالا تيجتلا وأ ليدل

 نيدلا ضعوا زابا كمان ؟ءازرمالا نمو نايزلا وسا'ندلا .لايءس

 نئيدلا نيز ىارلا ىلع م.يهاظو ىلالبلا دوءهسمووزابدرك نيدلا فرشو زامس

 .لاتقلا بق دصنو قرشلا ىناملا ىلا افعججاب ربعت اولاقو ىلصوملا كج 1 يي

 يداناذو وقل طعاما رع رع روتانا
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 ٠ ةروصخم ةفيلملا راد اودجوف حملا ةلذأق تاضرو 6 هب رفص فو

 رك كما ف اولزيو : ةروصمم 0 دال ل 3: نيجراكا نم محشو

 ناكنمو 1 مداجتاو مر 08 ءااط !اواخرو مدالب ىل ا اوةرش م ىناطلسلا

 دادسو ٠ هلهنم ىلا هر و... هلزن» ىلا لوخدلا يف 0 دادغل نم

 ىته نولوشو٠ جاحلا ةمفارم نورت ؤي لب نوديرب راجتلا 00

 انيك لو جاتلا ار[ دن ناو 110 , +, انفئاصي الويب كلبلا اوذخأ

 لب ريزولا مل لاق ٠ جارفالا مةيض نم اولواحو ٠جاجضلا

 هكر تون اى ا ةو.> ىلانسجا مرج 00-

 ,ةراقنات 1 ا وظدسمللا 0 وم هال امكان هطول

 دئاوع ربنا نود 5 تضردآو ٠ قراوطلا قرط ىلع اهو.تءضو متجرخاذاو

 لا ليتك ان تاو :هاماوملا دوف عرضا نافناونربصاف .. قئاوبلا. ف. ناثدملا

 5 ا ا لا فا ريبو لووطا تح اوقف ب كاونلل باز

 اوزر> 58-5 او اوجرفت .بابلالا اوةبتسا امو.بابلا اوةبتساف ٠ ةلئاملا مهماراو ٠ ةلئافلا

 ةرفعلا لعب نكفلا كلت 8 اومده ' و ٠ ةياطلسلا رادلا ىف عئاضبلا كالت

 اويلشو اوييف 2 10 ممااغ ئد 0 لدا مايا الا مويلع كيم [ كاوا

 باس مذ وم ءاذفإ اوناكذا . ءاجعاإلا ىهللا ا ةدهو٠ ءارمو اوحرصاو

 ةييلقكا] هلا م ىأ وا ناطلسلا نافزانلا كفل أ ل لاقي هنا ع اخ ا ناكل

 ةاقلا )فد ى ناكر ءامستسالاو رافعتمالا ول ءالطعتنبالاو كفاطتبالاب

 را تاقااج ا نردلا ليشو ىدتجللا ىيطللا طلع نب دم نايلاردص

 محب ىف عيطمال لو وم كيو صرولا قم انكي مل مد لع ا كاران
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 تعجل و قبراوزلا كلت نم م ناطاذنلا راد قوف ةلحد لع دفعل او 0

 .نيبناملا. نم: رضاناقااوهاضو أ قيرتشتلاو كيرتتلابارودلا ف عبق رط
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 لصوو 5 نيديلاعطقو بون ال 2 تاوق الا مطفو ةربملا م ف اودتنشو

 دادغإ هده اولاقو 0 اهلاطلا ا 0 اهلاحرو كاع ى ءاسعا ةلطا نم ملا

 مويه ءاك وتفاو روصقاب . ح-ضح ىف اونو ٠ 0 حال نااج نم
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 فر ناطلالا م قدرا ع ا انيلع [يبضا[ولم ى اولا املا

 تاوملا له هن هلاناعلل ل31 لو ا ل و طرا 00 ظ - 5

 جرفل 0 0 نقسلا نم“ اوحرخ راوعلا بزقملا اولصو انو 0 نيمدعم

 ناودكعك 0 2 را و نو كل ' ديدان ك5 م م م دلاح مثدراط نم ةفيا اذا كيلامم ن“ ذلة ||

 3 < ع األ . 20 . را
 رجلا 0 ٠ ضاخلا ريغ 5 ةوطخ تيرا ىلا لوعسوبو 0 ىكاشلا نم

 .٠ بالا نصف و اي معلا 00 ا اولصد هرقل كل 2 كاحر مهيلع

 ضبقو ٠ اهرقو٠ مهب فسختاو . اهرثك ١ قراف :رفسلا يلا اورئاظنو

 أليسا ّئ و 2 0 رئاو هدعو ىضأم مزمار كيرلا 7-5 ريمالا

 باصي ةليالا كلت ةفياحلا راسل نلتق واقونح نضل مدعو

 توالص.م نيب اهروسلا ىلع نوقانلا حيبصأو ٠ قروز نقد لع م

 هنابملاو 0 هامل وال هنا 1 ن< هتفياخ هللا تمم 0 قلعم لوقو ٠ قاشم

 م ميدعل رع طفلا م لعل مش قاطظمساوت“ ناغم باب 0 .: هنا دعما

 رستم .٠ ءالغ || 422 15 فاح ٠ ناك تو اعو 0 داضطإ لاط التو
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3 2 2 َ 5 ١ . 0 00 

 مف روعا ع اعد تايطعالا ف دانحالل زف ٠ ءارهالا

 قانوساالا: ىف :اهوهرف١٠تاقفتلا ىف و ارمادا خل 1 | او>اتحاو امون ٠ تدل لاو

 تاوقالا ف روس دازامو ٠ راقينالا اب راها كاد 1 0 رانيدلاب أهوعابو
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 ترفوتن .ءاز> ها م 0 لكلو :ءاطع أهرادقم 0 هداج لكل ناكر

 كنع زودلل هرانلا 2 عفا نوفل كفا برملا ران 86 تفاولا ىلع ماوعلا قكااواد

 ودفلاو ٠ حابصلاوءاسملاب ذادغب ىلع كيارادإ ا ٠ رانمدلاو ندلا ذولا

 نعال ٠ محللا ريغ ع انويعر م كر وعر مر 7 0

 اويصلدق "و ٠ 2 /| ليادمصخلا قا سسخو٠ حجنلا ب رتده ل ل و. حلملا

 نيهينجملم هن رعقلا برشو ا راد هاتي ع ةلحد نم ىذلا تأ :اذا نام

 ٠ جاتلا لءاقم تاك هنن ىذل نخل ىلعرخ 2 قينحتم تصب اوه ن 'يويظع

 نم هلال اونا دار "لمأ ةقيلتملا نعش : جاعزالا ءاد لضع 5 كلذ 3 ولو
6 2 2 3 . 5 

 الا اكو ١ كاوا :قاوضصاك تانجو !رخسا ةغوقول ناكو ... دعاوقلا

 -. .٠ ع 5 0 0

 0 تدهزأف ٠ ميقاهزأب تن نرعاو 0 00 مهذاو مذا 50 7 ةقرزملا

 لو مسخ و ٠ امحالم قوورخس 5 راسا ك2 ةللااف ؟ءال 1 200 ع
 ري ماج 0 : ش) أ

 ارواشتو ٠.اوزاخو اوراف اهف مبعم اوكري فوم ايكشلإاب

 دق نآكو ٠ فارغ || تحاص دام ب ركلات 0 مشل ل 5 0 اررا دكا

 ةلءاح بكارمب ؟يتغأو ٠ ةلث 0 نفس عينك انأ ٠ فالم اب ةفيملا هاب

 نم ٠ متئاطبلاو ا دأب ك5 قو ورمل كلاش ىراوجحو

 لصو ىدح هبورظتش 0 ى<هو درك 0 ٠ حزانلا و ىلا دادلا

 ف أهو ودع مهملع 00 ٠ كالا نيحالملاو 0 كاك ةلاو كف انذلان

 ا اذزاو ٠ 1 اب أهقا نر و٠ اعل كككاذلا ق :ناتر | ةفيل اترو بلاد ل الأ

 1 تارغلا ل |أهودم قل دع ىسيع رم م هودر كلذ مهيلع 0 اكو

 9 عج نرش هدم هاما 1 ةارصلا ق دادغل قوذ |اهوجرخاو



2)711/( 
 1 م م ع هس رهط مل بح

 نم ىلردلا فناحلا يلا ةلجح هاشادمخ اريعو ١ نءرلاك تايدار ةلخد ىفب نعرف

 نيزدعاودق ناك هعودصل تلق لك عارو ٠ هعومجل 2 دع ىلع ذادغل ىلعأ

 ةدعلا 00 ف داعم مون 1 ولا ري لصوف كك 5 ب دلا

 00050 0 بناجلا نعاولطاو مما

 ءازا اوفّقوو ٠ 0 وغلابو هكا فاو اوركب 7 ٠ فئاصملا

 نم تعبنو ٠ ميبطلا ءوس ىلع نيراج ٠ عبسلا يف اوعرشو 0 جاتلا

 206 37 ةراظنلا نماوحرحو ٠ 9 بورع مهسف سجاعم
 ىلاعت هللا اول.تاقو ٠ ضفرلاب ضرفلا اولاقو .٠ نونملا مسهنم اونماو ٠ نونظلا

 ٠ «بفولا كلفت دي ذاد نمد لعاول تو ضرالا قا ا

 .نيمطةموةالو ةرصبلاو طساوو ةفوكلاو ةلما ىلا اوريسو٠ مهفيقل فتلاو

 ةءوامت ٠ كأم ةلجد ىف ةقيلطلا ريس مون لك ىفو . نيفرضت»و ذآ 00

 ةدكرلا و ةلكللا ةانفلاو ١ ماظل كل ا فاما قيناجملا اف

 مو صنو ينووشلاو وم والخ د ا 020

 رادن ةارنصلا لع. لت ءاخع داقه ووس لاوس لمتنا دمت نا ا

 نيدلانعو زا كلانا لس رسل ناين ل راكلا مرمر

 لضوملا ركسملاب كج وكل عش و زازتعالا ئوذ نم اعارع رن

 تااج يف هنظاساا راد ىلا ةل>د ىف ريد وهو هعم ناطاسلاو و ىنرغلا با

 06 تاحنا دق كووفعلاو كرف ايهم دعا نمدلاو كودك معو 0 ذادغب

 ةيريظااوفاظسا وك ناو إس ءوب لك ىف ذادغب ليخ زربتو دولا

 جيف ةيشيلالا ف مهنم نوكي نء ىلع ةلمحال «ةينبملا ةروشابلا فلخ نوُهَشو

 ءءالاا رد لإ لع . ءاطعلاب ةقيلخلا مه سيق: .لوحر#لو لوحرمل و ٠لوح رع
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 ال لح راف ٠ فااقملاو عئالطلا زييعو براضملا زيرنتو ٠ نك ىدرخاللا

 :فيرخلا نلفاو٠ قمم نفقا

 د هوو توك اق ىو. 92ج 0 هوو -2 6: تك ه1 خم زج ءمصعو 5

 ع

 كهل ريضلا نس ند هللا نبع ىنتعملا نم وما رم 5
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 هك« رضنلاو رفظلا د
 0 3 534 | ٠:٠6

 هيههالا و ينم وه 4 ه٠

 ٍِ اميإ 01 0 000 0 .٠

 د 261 ةضبددعملا ئعذ“ق دادش ىلا رخل لصو هللا هجر لاق

 ىوكوا لنا م ا امأه 0 2 فترك دقديحم لفت عالما

 ةءاريحالاو رار ارتحالاب فما ماما قدصف )ا هل روف ( 0

 ٠ دالا 0 هقول 0 ع لابو ٠ ن .٠ نال 500 أيل ا

 .ريعاتسلا ةاحلاب ا المو .٠ ا ىلع اروس تاميئحتملاب ل

 0 هنشلا دبنع قرشا جاتلا 0 ميخو ةريبه نا ريزولا جرخو

 ُْى بتل برش و ه٠ 21 رو همم 0 م نم ةفيلخلا نا ثمل ةلحد

 كلذ جرملا ى 2 رمل م [كدلا باب حنفو 0 0 1 ا

 مدختساو ٠ ا 2 1 جنرملا قفاحخلا مالسالا باق

 ب 6 ناطلتلا ىف دميفبا ةفيلملا مزح نم 0 ةيحيرااو ةيفنحللا

 هولا ىلجفاو ىاحدلا دادعأب نعوأ د 1 ع ىلاليلا مدا 88 تاو ىشنو

 ا 0 تزوعم قينجحتملا ةراحح 0 ع ا لا 0 انش 0 اظططياألاو

 لا هيدا ككل زءانم رسأو : ديو رع  تراساافولا نسل فام



 مهجر او منأماو ( هه

 مدخل كفل دقو . كنمزع ريبظو . كرم 0 هنأ ناطلسال ليق 1 لاق

8. 
0 

 00 ل ُ هنمرو ٠ بصنخملا ىف 9 همصلق ٠ مدق 0 هأ و

 7 اا فاشتساو 5 3 الكرمل 1 0 00 ا ىث نع م لك

 ءاحرلا رب 1 ريش 00 0 عل هود# 3 3 اويدلا ىاونلا كل صاع

 نطل كالو رذيطغلا فاقع عجرتساف ذادغب لغشل لابلا غرف دقو

 تدضم اذا 5 تيل 0 كك >و كبا ردمو 0 ككلم راد ماف بولطملا

 عبرلا رطل لك دماادحال كاك نورك دحأ أ ادق فش اف كس

 قنكلدو نادل الا 5 هندتاع ن >او٠ ةناكاق و شوو 27 ٠

 اهي كو ف 0 ٠ - ةَدع لحرو داع كوش ىلع لحرو تاتا ا

 ةدوامعملا ىلع ةدعاوملا 00 نذلا عال نول داعف هإ أدي م 0 11

 دنع ٠ تاعاطقالاو توببلا ةقرافم ىلع ركسعلاهعواطي ملو ٠تادعلا اوفلخا

 ىذلا كفاح و 0 ناك 7-3 ا نلا هحوبو انغ و كفو علا ٠ ”تالغلا كارد

 ٠ لغاشم ذادنب ما نم هبلق ينو هكل ءرقعىلا داعم. ناولس همت ىلع هيف رصن

 ناد مال ةيآذ :”ةتدصلاو هدالب قراشال ةنرعأ نا معو“ اغاوهحور ميمص
 00 2 : 2 . ل :

 ٠ تشارلز عهنما 0 كوتا ل مدعاوف ٠ فيسلا رحو ذادنب ر

 نكلاز مو ١ ةاشتجالا 3و ت12 لاو: دادشالا ب ءاش لاا

 (يو ك0



 0 ءايلعلا كا ُق ا خخ كينكو 0 ءاكيلا رد ىرتماو 0 ءازعلل 0 ل

 ف 0 ريش ريمالاو ناجح رذا 0 ْق زكدملا كلانا هم دخ ا لصوو

 . اوداعو دولا يف اونذاتسا مث نا ىلع هدنع اماقاو هيخا ركسعل رقنس

 مركاف اردو كولر لتقول ءراوقازه ةوفرومت روك ناطاسلا مدازو

 هاوس ١ لوسرلا عم ىدعلا نبا 5 دل لاح ريس و ٠ مدع اره رضحاو

 + ناطلشيال كاملا تن بطخيل ٠ نامرك

 .5 0 ا د د: ردا نمانق نارفصا لاسم تدمف : لاق

 : مدان تدءححاو . مدشو ترخاتف ٠ هناا ع رع مااا
 كل 0 نا 3 نا د كوم 1 ىاف ٠ نوف اة 1 و. نعظف تف و

 كا اا د لا تو دايف للا 0 و

 0 , تنما دقو ٠ 7 هول نى نانا كلامو ةنس

 000 ا كا رك ا ىناقلا ميد نيبملا نقر تعلو. .ايكلابلكاو
1 

 620 ا ىو هدلاو كا 00 0 ءالعلا 8 ة.هرألا روفو٠ 0 0 علا هنا

 0 50 ضاير 3 ب مه ف 0 هدلا و رايفلا نم تا وام ىباطعاو

 اا تاير ىف ةئيلخ !!ةيراصنم يملا لوصو دن ةاده ىلا .تلفقرا

 ه وس 05 ىلا 50 ئدلاو م ككاو خ

 ند عدا هو أى 8 ان ةيقلعلا هده ىف 2 تك ل قاطكلللا ىتشو 2 لاق

 جان سراف نم ىصقتساو٠ هرييدب رصةتساو ٠ هريزو ماو نب نيدلا لالخ

 هرمآ دربف ةدمم ماقاو نابفصأ ىلا نيدلاججات لصوف هرزوتسيل ىتسرادلا نيدلا
 ثا د ناسا ايضساو هةر جادو

 - حج هوو وو ووو
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 ىتح كلذ ىلع مالا لاز امو ٠ ارابجو ارس هأعربو ٠ ارامنو اليل هدصرب

 "يلا ابل
4 3 5 

 ءانلا محن «.. نيطاللساا نيط ىلس ئ 59 ٠ ريا هل كر 0 . ريخ هأ عمم

 لس هر نمو 0 ردا 8 دلع ءام دا 8 ليف نك ىو 0 20

 ة#رلاو ٠ ةعوطم# مدنع محرلاف ٠ ءافغالاو لافتغالا لع مملبج كا

 مثومصو ا 0 ر انتحال 0 ةعوفش. هلذلا ممهدخ ُْف هع 0 هعوام

 4-3 يحد | تلت 2 هتف رح ثداوح ا م

 ةلئاه ةنداح تتناكورجتس ناطلتسلا لعورلا وسامة

 نالقع ىلع مئر فلا ىلوتسا ة:سلاهذه ىفو ٠ هتافودنع رجنس نارك دا

 : هنأ ما نا هلتق رنه. ناطلس رالسلا نءا لذ أداملا لَه ةحيسل 207

 ىونو ٠ ةرخخالا ئداتح ئف.ناخم نعاشتلا رم” ىر ون ةلا 0

 وما قوما. نانعش م نتارشنلاو ىقاحلا يف «ئشمدب نعاشلا ا لا

 هنم نئيرششلاو”نيمالعا نمط رب يدان قفار قا حالصلا نب حوتفلا
 : 350 5 - : 0 ١ - ان 0

 ندلار 0 6 ليا ىقنيدرام بحاص شارع هؤ5ؤ ةهنس قو

 يلوتم ر ةاظلا ىل و ٠ ةئعةب هج راسك دحالاموب مل 2 د دوم

 رفص حالسال 0 ةليل ره
: 

 قلطللا تل دو 7 دم ناطلنلا للك تمس ل! ةدعدوا لاق



 فلطرطرلا

 هحاباو «سعتلان م هةحا و أو 00م دعاو٠ لصوملا ةملق ل هلو قدصللا ف هضرقو

 ه6 ا ى كلذ ناكو ٠سعللا نم 5 نك أم

 ب 2 كه« ,ءدقب ومنع 0 .ههتج ةيهببل 0

 م7 ل ناطلشلا ه.خأب دو“ نب ل يرء> كالملا لاضنا 0 رجع

 3 'راجم رذا ىف زابا كلانا عم هأ ت6 هج كالملا ناك : هللا هجر لاق

 الاصتا دنع ناجيرذا د هلا اواو لك دلل هب نيسالا وطاولة

 1 اللا لا دم ذاع الف +, نابض مات ىلا دمج مازما دهن... ناملس قاطاسلاب

 لع ةعاق نرْطاَو لصوف 0 معد حاصلاو مهحالصأل هزابدرك 1 للا 1

 لش مجو ٠ هاوفالاو بولقلا هحدمو هدم المو . هأش ىرغج مس دقو

 000000 السر ناكر هج الوللا قارا كات داع. همها ناظانلا

 اجرفاو ناعرذا دالب هبا نالسرا نيدلا ةرصنو زك دليأ» تيدا مساقاو

 مكدحأاو ٠ شيومنلا لولا مومو نم اوداعاو 0 ضو ريمالا لي درا نع

 71007 هن كلملاو ةقفعلا ١ لغ هليخم ةوحلالاوءيزرتجت هعلاب :دمح ناطلللا

 جملا ا تت دعففاو نادم هوغو. ةئش كيعلا كلذ ِف اتدكاو :لاق

 ( ١136 ناطلللا تدغانف ىدتء اا فطالا دبع ن دوم ندلا لاجاةيك

 هيلع فطعو٠ هةماعم هفطالو .هن رشمو ها ف هر جزتماو . هب رو هيخأب

 ىاارألا زاعاق ِس زامس نيدلا نع ريمالا هن لكوو هلاّمتعاب سما 7 ٠ هفطل



 ملل
 292 ئلسةظ11111 م بسسس ِِ َّ 3

 كييعسو يعش م نك .٠ يماد كاكاو 0 قجحلس ناطلق

 ولزءاو ناطلكلا روس باب ب أاوربع ىت ع قاع هءاوةرخو هو 98
7 

 هوروسو هوفرشو فئاظولا هل اورو تتاورلا هل اوفظوو دلل رادب أ

 تانضلاو فا روءلابووصخو» كا 1 ع را انما ع هأ اويطخو هوفوطو
 اه ع ا .٠

 اوناكو ءهومسي ملو ةنطلسلاب هوءسي لو مظعملابالا هوتعني مل مهلكل ٠ مئاصنلا

 0 ةلمع كف ف ناكل 0 هوءاطعل نأ هناغ كِلْذَو مظعلا لع 0 لو رصتش

 ءهنذدل ن هالو فاو هر ل ها ' يو. هتلهج 0 ةحمل ىعو ٠ هتامغ

 ٠ هناوش 0 ودل قااذم 1 0 ةناورش الخ دا ه4ماق هدف لاز ف

- : 

 .دقاع هئاوالو دقتعم هثالو ىف كلذ عم ةفيلحلاو ٠ هنافارخي انغمتم :ةباعنا اعل
3 5 0 

 بهاتلا 5 نيا , وأ دقو .دقار يع وهو دي ريب تل ظفنتم

 ندلا قم هأ رز وةكساو.٠ ةتتطاس ف ةرداع ىلا هتداعاو ٠ هتمدخ ف ريسملل

 - ٠

 ىلا 4ءعم نيب ويلا تيضقلاو ةدرلا داعاو ال دسوإ ردحاس ناطاعملا دهع ف دادغل

 هبدش رسل هن وذلا ىف ل اياك 0 الخلا راد

 ئار هما رولا را نع رو طخ وهو اقم الا ج ل || قاده ندلا ف رش ماقأو

 ا 0 هوم زه>و٠ل ذاحر رذا للا مه روسو ناماس 1 هلع ََكا ىتمملا

 6 5 6 م زكدابا كانا أب ةقةن 5 دارا يلا 3 اورق ةرفاو .ددعلا

 نس ءعثوو 0 اى 0 5 اجلا لصوو ءاسانا ممارفالو

 حل

 تفاعلا يقلل فول ”انايلتم مزن ل فاضتنالا للا

 ا نايا تس هك اير 1 50 هيدا رفالا 0 داع دادخغل 00

 يا ند كتر 3 يللا ِر هدب ع ىلع أر أ دنبردلا قلارط 0 ه: دأ ادع



 4 دادغل ل "0 0-0 8 د نب ناماس اطاسلا لودو ركذ#»

 هي ه6. ةنس ىف كلذو همم شيملا زبجتو هل ةفيلخلا لوبقو#

 قااود“ ل مدت ىلخاو كالملا 0 ل 1 56 ناماس ناك" هللأ 4000 لاق

 ّ روعلو دحنملا عم ا 3 ءاودلاب لجو 2 الملا قرود ٠ هرب 55 هرابدا

 اح

 17 عل 1 هريجلالو ٠راد هبوؤا ورا ا 2 ةةرئاقلا

 ظ لاق + َنيتملا 0 اهيل وص قلك نأ دضمق ٠ نيتكؤملا 0 ىمح ريغ أ.ماح

 روذوب اولبامذ نادو اند فق ناملس ناب ردا لفوز ءادبا دعاك توكاو

 ا ارا امن ةنطلللا خوفو واو هدورو اوءرك أو .هدوفو لولا

 مهنكل ٠ ناطلقلا داك تع 6 مدخلا ذاع و ٠ ناييمنلاو ةاضماا ىضذاق

 الا را نوم لكما لع هيقلتا ق# او غتفا

 يل ل ل اكاد دلا سلخ ”ةنطناو سزولا قفا

 لكب هبطاخو ريزولا ناهيقل 1 رد ىح دليلا جراخ فقوملا

 كياع مل_بل هيلع هللا كارا نينمؤملا ريما ( لاو ٠ هيحاو 4 رطاام

 أ

 هل راع ا مالا ااه 40 " 8 قر نا مجرو وو( هكا || ه 20 يدعو

 انا 5 دا ورا لغو 6 مث ضرالا لبقو هسرف نع ناهلس لزتف

 يونلاب اب ىلا لصو نيحو ٠ ةبحرل' ةضرف زواج لنا ىلا ٠ ةيلطا روس باب نم

 لسا 3 دوا ذا رجح كانهو ٠ هوم 1 ليبمت هوم المنا
 ل

 تناملس لبق ةيتعلا كالت 0 فانو» هومظعو و ةهدس2 اولزي جاخ اومدعمو 8



 كفانا

 هنن راسو لرغط نب بنالسرا كللملاب درقاج قادما رطل ريفا هلا

 سعشا ىلا ل لصف ىَح ٠هيراسمو قداون لق قلاع ا

 هناف ةفيلألا اوسخ دانا ىنغلا هبل 2 اكو عا جوز زكدلا نيدلا
 - ا

 ءاوالا روصنم دادشب ىلا لخدو ٠ اردص رصنلاب حرشناو ٠ اركش هَل دجس

 نم مهتكماه «ةيبملا مبلمأ ينموقلا كئاوأ ىلع تمت املو.ءامسلا كالت ١ وحصت

 نبرباع.لجخلا ليذب نيرئاع 7-5 اعا 1 وارةبشا ندمت فناج

 ىلع مهتاعو .مهمدن دو.ع ن دمحم لن ذاطادلا ىلا !وءحر اله لع تلا ل يلع

 نامرنلا مكلهأو ٠ ؟- وفن متفلتاو يكسو ءانمت سك, لاقو. مهنم دن يذلا كمل

 متلفغو نالسرا كلملا متجرخأ 4 ناوسنلاو مهن« ىرارذلا يبسال متضسعو

 .النو.. نم االا هيلا ريو ةشنام قورطتشو ركدلا خخ ىذا وهو ٠ هظفح نع

 50 دع صلخ اف اصخ ةقيللا راصربقو قرد هيناج ن ل ه>وتا نإ ب

 اناره 5 ل و هيوتلا ل او. ىلع لبش الو . بوشلا نم هس

 اهدعا ةيفحاتسلل ردغل ١ ةفياملا ناف باح م ناكو : تونكلا انهار

 7 ب ا

 ب ةديرحاولاى ارح همقولا كناكو وه - نم مهل عرف الو, أسد
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 اذهو [فوعم' لطتوش ايضارت تعنمو ٠ امص سعو ضرالا لوط يثاوملا

 الل ةكلخلا لذرالا ليقؤ دونا دثاق ناد وف نذلا نكت نيمالالزتف

 5 ميلاف 3 ضيلا تاع ُ سرب 8- ندلا رصان هيد ئلتفاو» ةرلكا دالب

 0 عواد لجو » ءاجيمللا ىلع ابهلتو ٠ ءاملإ انهأتف - اب اع

 ماعنالل عساولا ءاضفلا كلذ قب اوفداضو 8 رط دا هللا دامتلا ”غللت ف

 قو 0 ل نيفلاخ.ال ةقيلخلا كلا كَم 3 ا 0 6 4 0 ةررشلا

 ا نا لوابع ابق ةغيلملا ةرسيم'لع من كاتم ..اتكاو هيكلا

 ىتتاو تاب 5 ذا ركحمالاو انككع

 كشر لخدو٠ راقي ةعزه نالظلاك اولفجاو ءارادك | دارك الا فوفد

 ةودص تداعو 0 ارجو ا "|

 ا ةيغفقلا نس دل ريبظ هحر نءطف هش ريما : ةدارسلا فئانلعا راد

 اورصو ٠ اوحرعب نيكولا هئاخ مهني كفك و هتف ند ف

 نيددلا رصان ايفو تام اهماف ةيءامالا ةنوديملا ةئميملا اءاو ٠ اوج مو شءارو

 ناينبلا نم هلباقام تضوقو موقلا ىلا تذفنو نادبوق نيدلارفنو سرب 1

 "+ ضوعملا لطانلا: لع 1 عيوش هللا اك نكح وا موصل

 ليش ددبتو٠ ىلغلت مراصو٠ يظشت جرو“ اال يار وءازاس شار ريع و
 ديعاوم نم غانم ناكأم ناطيشلا مبفلخاو .٠ ديدابع اوةرغتو ىداعالا لانا

 اناسلا# كلر اوكوو ٠ مداوق اهئاوق نم تراعتسا فاك رش ويخ ىلع اوراطو

 ليا 1و دل هادشب ىلا ىرشبلا تمحو ا متاغم ناكرتللا مانغأ ّط

 كلا ملا تكايبألا

 ل ل ال سبط ناب هيل ىف البلا ةوماتم ةكوم لا دنت تاقوو
0 

 زمناوءهرو -- هفص ءازحا ةدعرعلا ه راق 5 روييش نا هنلأ تمي“ ها هنا
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 14 0 ع 14 5 .٠ ع 5 3 5-0 4 ١

 ٠ ةهياااذكب 56 ٠ كي اكعإ لع ةراكملا ردعلاو ٠ هتادر قفوذ ةنوروملا ةدربلاو

 0 د ريم 2 ندلا ن وء هربزوهتهدع# لعو 3 ل 2 8 2

0 
 3 ع ع

 نم لطاسق تئاحس كو ٠ دواس بهاي عوردلا ا م هانا

 هرم نوهدعمو ءأ سا 5 ع هيلا فو 0 دعاورو 0 قراوب لهاو 5

 ا 0 فه نب دلا رفظم ل طساو ريهاو 0 26 ندلاا ا انكرشمد ءاظع

 1 نادت نرد 8 ٠ ةيفتعملا ةرزللا ايماحو٠ هن دش رتسملا نم امالكو

 كنا ا نورداعهلا نوفق دما ءا علا ند نيدلا ءاو سابعا

 فر عوسل و دادغل نم نتلح رع ف ةفملدخ ا ميو ٠ 8 نوعودلا

 هبادل للا 0 07 د هنادبلا م نقل لل ريش لود ماقأو رغب

 ازراملو
 اولمحتام ٠ ةقاطانب موةللناول ولاقو ٠ 0 0 أورو, م احتئالا

 دجوو ٠ فاعلامدعو تا وقالات نع دقف ٠ ةقاضا ةلماقالا ةدم عيس قل

 رايد نع ىتيلا لغا كمن ا عبتم مامالانا اواهجو ٠ فاتلا

 نف .نينمؤملا,ريما بك رف. اويلخؤإاوزربو «لودشرا انو اولا عفدلا

 هريزومدقو ٠ 5000 م نلثلاىف ققوواكمرادو
 .ه4هأادق ها 5 ليما صصاو .٠ همالعادعم ريسو ه هنماكا 5 ريبه نب |.:

 مابالاب نما تقربثاو:..لضيلا اهتضار هوجو هدول تلا ا
 قراوبا ىتاو> ع عماللا دريدا قوز عرشو ؛ نيبال هرونب ةيمامالا

 :ايمانغاو شاومو ناكرتلا تاودبارئابتي كو كئاواو .١

 ةنعك هدادعالا ةريشكا هال .تكتاكوا» د ا ىد نيام

 هذه تذيبا دقو. ةاحلو هيتس نود ماك ف ا

 6يرحاسلا 5
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 نبدلا 0 ناطانلا كدع هل كما 0 هءاحر ايحو دادغب ا 0“ « ذل ا 5 تال : هل نك : : : 20

 رول لم نك عانس فياطو ١ دق انقازؤا و اؤلاقو دات مماعاطقا ملا

 5 هلاضعا لبق ءادلا 56 ةأوادم ندد مالو 8 1ع انو تلو ا لق انرودو

 "00 د حلال ممر اي ناطابلا واكو الا يشللا لس كرادكو
0 5 ( 

 || ع ل هيلا 3 اوأ هل اا أ 3 .٠

 0 ااا علا ةعلاخ ناعم واحلا" قاموس نيرو ارو: "قالو

 ةنو 0 هنا داع يتنطلس معتم سا نا محب #> بسأ ل و 0 موه هنداعمو 0

 اا دله كنع م مثقف مادتتلا انوه | مشت اول 6 نع 0 هلا اولادف )» هيل م
52 

 ع 3 1 : 0 و 11 ١

 ىلاز ناك» مه لات )» 2 من 1 وو م 0 + ' قلناو لمت ا
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 200 ال 5 5 زكيلا "ةازنغ ىلا رك ا
 39 مح * حا 0

 نرككلم راوي كلا نطعلالو اريبك م املا ن كيتا 1 ريما راسل

 ريعالا ةعمو ٠ ميكي كل قطر اف 5 قرم ومو 0 ربا فاو

 هخذلشا ديدج 5 كون اذط نا“ سارت ك وا العتق ر اذن كافر

 كف ويدلاب كاد ع تف 2و ٠ءةهخر مكمل مدعف هن 0 حرصتسا ا 8 هخشفو

 565 هنا 3 05 500 8 باغاو 0 فوفصلا هن 42 هفرقو



 يدش

 ٠ هداج م 0 ىتَخ ناطاسلا ةلمد1 اهزالعم هنوذااب ةقاعلاذجا نوكي نا ررشب

 انا ىداطاعملا لطوزو عتواف ةدالان“ ىلا هبازوب ريمالا لضفناو . هتماوت د

 15 كولاف ةماطاماداإ ىلا ؟ىكاابك نما غب رسولا هوو دادس

 مانا ءارقفلا عم قرع زج ةقفاا هديه فنارخ يف دادغب او هدق اذنللو اكلاعلاف

 اهووداولؤ دادغب اولخ الف ٠ مهةونو مهم مف ةوذ لع قولة كم اود انلاو

 تناكو ٠ بواآلا اوبهرا 3-0 رول او اهراوادم ردم اردن

 نوكرتيال كارتالا نكمتف ٠ اولز اذا مهيداعو ٠ اولصو اذا مهمداع هده

 راك رار يزول قكياو ما كدملا ع نم ملظلا نا مثددعو 00 ٠

 ة كانلا حر ذملا ةرادع ديد ا 008 0 قرارا وذنب 2 هج اإل ال ةاواق

 كي ا ام دادغس تسراد نب مئانغلاوبأ كازملا ب ريزولا هلاخ اهانب 1

 و اهمذا قرشاو ٠ هسوردب ابسرد ىحاف قشمدلا سوي نيدلا فرش
0 0-2 1 

 ع
 5 .٠ هم || 4 | ا 8.

 قرثلا ةعار 0 ا لا لا «لو وللا

 ىف ل . | 5 3 عا ٠
 ٠ دز رومأو 3 عا ا ىس ف قاطلللا ضرأعي م 3 0 تارظانمال ايتاعقو

+4 
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 5 7 7 : . 5 . - ١
 لحا د 0 أنمي كم رصاق ميهتكل ٠ هرومدسو هراقساب ةلودلا تءسضاو

 - امينا ةلمؤلا 00 لادا لك 2 كودو 0 الو. :لخا»الو لغش الو
03 

 ئاودلا تركو 0 "و ةيقاعملا لاو 18 9 4 ةأعلا محو اْلعَو ةبعم 4 | ةيالا دل

 عدس ندر نك ىذدائوملا كامو 0 ةدح لع

 با
 مظملا روصتم و ا ندلا 0 ماعلا نيكحالا مدلك هلا هددت كو 2 لاق

 4 0 | را 5 1 فَ 0 : يرو ةحاصقلاب 0 ظعاولا يدايملا ريد درا نا

 ءاالادا ه 2 . . 2 5 ف .٠ ؟ َ
 ىتاش ىلع رب: هل عضو دقو هسا ترضح دقو ركدااباو.:.تعو

 نشااج ىرلا ت>اض-سابعريمالاو ناكم ىعا نم هيلع لطم ناطلسلاو ةلجد



 نكد
 هد ووجب هس سسجسس و يسمو سسوس سس يس يسع ل

 ريمالا 2 لصلاو 0 م مدخمو 0 مدبر 0 ىلاط م مدقق

 هثلثلا ءالؤو قشاو٠ ني اليشم ل بدعوة دق عر لس 0

 تدربو : اهساوت ريرشو ةلودلا ريبدب أف اع سابعو هءازوبو 1 ط نا

 . مهام لالقتسالاب .بظوظح ريفوتو ءاهنع نيطلستملا ةيداعفكو . اهنواود

 1 لة ناسلا حرا م وزللا ىلاةرورصلا نامل

 وااو ٠ هريزواولي رع مهما اولعف اه لواق ٠ مش ىضرو ثاضر ىلع مقأو

 0 هريبدب هولو للا ريزولا لا

| 

 5 بسس

 2 5 ا . 5 5 . 5: تح

 #3 ىسراتلا تسراد نبا نيدلا جان ةرازو رك ذا اخ

5 

 ةازاراوا دز اهبحبرف او ءراف بحاص هيزاون ريز ١و تسراد نإ ناك : لاف

 اذه ناكو .. هداراا قفو ىلع دروبو ٠ هدارص ىلع رو٠ هلا ردا دال ||

 .ةياع ا لففاف 0 اطفي ريخال ا“ :ردصلا ميسو . ردعلا عيفرريزولا

 ينورزاكلا نسملاوبا نيدلا نيما هئانو ٠ هيلعةماللا اباجال هجوت الاح لاحاالو

 اعقاب راهتشالاو ين اارششلا كامعاب راتسسالاور## نيزارلا راو « نسل

 ' هيه لم لكجنومو نيدل دضع ريزولا كيلا نرفارملا لاود ل ريما

 كرباعط ن لع ارعيمج ةعاراو ناكذرذا ةنالوو ايعاو يضل تهد مبا

 ف واسف + قاظاشلا# نع ئدركمللب نت كيضاخ ةتايضلاء اواو رتو رمال 0

 ١ اريوض همم < ف صلخ و ءاطلخل اعف هيو : اريما كراع نينا
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 اللاج ال انج عع ل هلاممبرا اوه را دقو بط

 الا 0 دهع 5 0 قتاوطا شق حيصلاوا و رس

"1 

 ل 00 ا ىدو سدح نادك 1 م نفل
 ب

 الان ءىدتح نب اك ءدانضألو اهأ ص ىدأ ند 5 اف

 ا 0 0 اع 0 ا تردذماو و
0 

 وول 55 د ىلا مز ىتح ٠ دوذوال هب داج امم منش و : : لاق

 قاف الاّ هدو>ح حعبصاأو 0 |باو ههاو ا مالسالا هواي 3 ةدلب 58 امد

 "ا طوول طوبا زا داما 1
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 مسدس ببلا 00-022 نويل بسس ص

 1 ل ناظم ىرح امازك ذلك دلتا داع قل

 ”د 0 1 و: دسمانكلمن دع ناو

 -- 0 ا 34ج اا

 3 هس 7

 00 ل دل دلع ناك لو ادق اورتن اأو < تلاد هج احلل

 هلا فاعلا هفسولاوا ةنئاراةطقاا ل وحق كرباتط ن قرح دبع ئدلا 2

 ' انامل تبلل قلتو ينساب كسا م« كلذ 1 جي

 ريمالا يلا لام هآهس وتن هدا مدل جيل ن العا || كلا 7 تحاص هباز وب

 4٠ه ودعش كلاي ٠ ههولف لا . د هيزاو ريمالا دسعاوسو واس اا



20 
 .؟ ع

 هياز> ل هأ امام عمك عفرو 0 هناقوأ هيحرو٠ هباوقأ 0 ناك هاف

5 -596 
 6 - كح كلش م

 تادصا نو 3 6-0 ةداقشا 00 ءالتكساو م ةهاذل ءامياوا يلي

  50 , ."ِ 9٠ا | . 0 1 0 010 ا 3

 هياس>اب 0 ا 0 هن ءاساب وصلا نك م :هياوند ٠ لكف ألو 07

 ريشماالا ةرزوتساو 0 2 ىو كلف دال ةيكلان الا ةلودلل راص

 لع كاي زكإع درزاو 2 321 ىزاغ

-. 

 ع هب هاذ هأ فلحو 8 هنرا
 بى

 هلاضفاب قرح اكو 0 حالا لع م ئىداوو حاملا رجل ىودباف :هن رفاضمو

 ٠ 1 كلر 3 "6 دللصفو 5 0-5 2 0 ب هيأ اوناو ٠ كاملا الكاز |
 |[ ٠ ام هل 0 . 6 - 22 .٠

 سراوقتلا وبا ه>ىدلهو هلا دقو نمو 5 ءايعتقلا 4-ىمهو 0 ءاظملا ددلصقو

 مي 1 قدا و ٍ لاق ٠ صين صيخ عفوردملا قيصلا - 5- زق ككعيتس

 ل و ا َة دمص#

 ًّ 7 ٠
 10| م 1 2 ا 00 ١

 لبن ماع لو ا كك أرض ل ذلا حامرلاو مراوصلا لاب

 هل أ أ || ثا مم 7 0 3 2.
 لح ًّ اءلابو ا داح هيي ةي سهو كبك ول

 ىلودعيو يراصبلوصاىغوو 2 ةلاقم مون نيمويلا سراف الا

 رش ةراميو 20 دملا رول 8 فدل ا

 كارد همأع 0 ىئ 0 01 نع رش و

: 7 0 

 ليسم دو هتمأ كاعمو ةعح ظفاحو هدف م رايعم

 لدن هيضهو راخز بايع هءادرو هصيش طانن. 57 ةرخ

 لصوملاب ىروذح قشاو اهمفتم دادس دهعلا كلذ يفانا كتفكي
 25 : 0 1 : ل ا 2 5 20 5 تل 3 ٠

 » 8 22 5 لامع 0 مي64 - 0 ار 2 ع ب" رو الل دك 4 كي دس هدعم ىد ف

 ايوا: ةيلييصت واع دياب طوق عالم قيء يقل لا ا
 ٠ هل 7 .6- 2

 ) قرد تس ع



 ع(

 0 03 0 لع رقعح يبأ 2 نئادلا ل اا لا رك درج

 ريزولا جاح وهو ىلع لماكتلا نابفصا اهيل و: ناك : رشا دجر لاق

 قياظطانلا دبع ادابفروضنم ا ونأ ناكو كامملا ماظن نركاملا نب

 ال كاز ا ا كاس اردندلترا كاان 0

 كر ا كوالا ةبادكتما ف ا كاف ةقفاباو . 0 ف

 هال دنس هلا جوز دق ناكو ٠ ءارالا ثداوملا ىدر كار

 1 دال < هداور لكلا هنجو ان زملا| كالزنل لمتشاف نوع ا منا نارا

 ناود ىف ةحراف لواف ٠ اقرلا ف هجيردو».”فداالا قدحزخ ودم نددخ

 1 ا كاع د ل ورا نال دلل اماما كربلا
 ىلع ةعاج ف مافتساو ٠ جا . مانالاب كارثالا هتعئف ٠ جابالا 1 هتلكبف

 الا وا رقاب وزن ماعلا رتنسا قا نيئتز ىلو تامل هنا قفاو + جملا

 ةلودلا 0000 نيم: ىدغ 0 كيما 0 هدلوو ىلا انك رالسيفسالا

 ١ تامل يعد ا 0007 ريسل د ايلا نإ ءاو

 5 :هشاش هللا ىهش٠ ةهاكنلال لويهم ٠ ةهاحولا ليمم ناكي ةيحصلا 1 راس

 | كو أسم لعدءاسمو هحايص وصقو اة اكم لع وكر تونوف . ةعافلا

 هيك دل انا نازو لالا داو“ هءاوبد فارشا قدوم رد هيلع لوغو

 دو+و٠ هلفرعالو دوج كنز نامز ىف نيدلا لاج ن ربظي 3 هناكمو
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 لامح يعلو" ةعاقلا كوس راس ل 0

 روشتو : شحوتساف اذرفتم كاملا قبو لصوللا ىلا اضيأ بس هلوصوب نإ
 اها ةاجحلا ةلطتماو' "نراك

 . هنالغ مولا داع دمنا هلاولمخو ٠ هناما هتناما ريفوت قثونم هءارو اوريسف

 الار الكا دو انحو.كنسانداللا دخلا هئم 5 اة

 0 را ميعم داع هناف ٠ لتقلا تلق ىلا ٠ لتألاو رتكلاب هلوندح

 ا ا ماظعاو ٠ راشنو لابقتسا

 ةرمأ اويمكو 2و سمار قع تيوب لارا ول اللا ا

 2 ع ندلانز نيبو ريزولا ندلا للاخ نا ىردو هةر

 : د عاتلا لع . كة هانتلاو“. دا امتلا قع ٠ ”كفامتلا راك نادل 00

 ا ءاعرتسان ناكو ٠ ىلوتساو لاصوملاةرازو نادل

 تداعو ٠ دوفولا هيدأن لااافقو فود هاد شاع هنا ٠ د همعل نم

 كرا هدوعس علاطم تراناق لام ذيل 1-0 ا لارقالا ةلمق لضولا 3

 جر" اعاني ليشو نيف ردا نم رتل - قاف الا يف

 :ةالمت را
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 ااه لعدم رووا ولع كل 2 هيلا ,كمقحا نكشارب همس ناكوت انيك ا

 هعمو جرخو ٠ هموق بذدهنع نغل مو . هءون ىف هحنذو ٠ هشاشغ ىف هيشغو

 درنلا ضيف كارو . هتداخو يتز نداغي هناالا هب تانرتالل ماو .:هعاغ

 كلا يصاو ةملتاا لها. ف م تقكلاة يدنا دقو ماغى هنا اهون

 ثدحتن مداخلا مانا ىتح ٠ قيطم ريغ مهم فيطملا سابا مباكو ٠ قيض دشاو

 نر. مهلاه امل سائلا عاتواو « ةملقلا نم ىكتز لتق اوعاقافا. حدا اع

 ٠ حابصلا ىلا مرمال ةليللا كات اوبقرو ٠ حالسلا اوسبلو 1

 باشنلاب رف روصنم ىبا ١ نب ىلع ندمح نيدلا لاج ةميخ.ىلا موهضعل فحزو

 000 ل ا ملح نيردسمت : تارطعالا»"ى.هرغا' نون ليفطخو

 0 ل1 ادا ردات نا نع اتقتاوب# ءاوثالا جبت "يف كرار

 ءاربكو ٠.هؤايلوأ همم راسف ٠ مالسالا روث ىلع ةطوخلل +. ماشلا ىلا :ىكتز

 نيدلا ام راسو ىلا_بخيلا دمحم نيدلا حالص مثريبكو ٠ هوا ظ 1 ماشلا

 ٠ باغو دارملا غلبو . باحثا ٠هوجولاو نايعالا هيلا تزاحناو ٠ هوكريش

 راد مكللا نم صطتسا و« راكذلا تناحوتنلاا فطفإو

 0000 ا هاق رشلم نانو لعاورب ديا ناايلاهلاتج نيزولل اهأو

 لاكساو ركحاسلا مق ٠ هر 22 مالا فزع هدنة

 نيدلا نز تتاكو ٠ 5 ىلع هثحو ٠ 500 هيمو د كلملا

 5-9 هالو ركل ايا ناكم يعم نانزعاو كولا 0

 افلا لئاوغ نمد انفايزم' هدلاو هدأ دومكم ناطلقلا هنفح ق راشال 0

 لوجو نمافأ + ةعرابلاب يبلع وراشاود» ةمقاولاب هيلا وتكلف ءزمةناكاو

 ريسأأ "سعف . روس دب نا الانا نع لصف دقو 0 روزرب نسل ها 0



 اة

 اهروسب طاحأو ٠ اهلتاقواباباقو .املزانو كلام نءملأاس نب كلام نب ىلع نيدلا نع

 ف و - م ىف اهضبر ىلع ضدرو ٠ مصعب راوسلا ةطاحا موصعملا

 ةادهتسالا»نكتمؤ كب رايظتسالا ييطنتسم هراكتالا راهن ا

 .هكح ءاضقلاءناجزظي نيرشلاب لوريتس»» دلو ورثم ا الل

 ١ صم ادلا خمادلا ع هنماوفشا دق نصطلا لعاب ا مصخ ردقلا ناو

 ٠ اوبستحم ل ثيحنم سرفلا مان أف ٠ صاحلا لماحلب هلابو لبو نم اولب دقو

 اوبدتكي ل ثيح نم حرفلا مثافاوو
 ٠ همادخ نم ةدع'هريرتس لوح ماش مان اذا ناك انكنو نا تلد

 هحالم يف داداجلا داود هع نودودب ٠ همانمو هتظَش ىتلاح ىف هيلع لوهفشلل

 حامصلا نسح ىف ٠ قورلا ح حابصلا ن نم مثو٠ ةلءالجلا قلل روز هوروزو
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 2 3 مو ٠ مودجم مم 7 0 1 ٠ موبحمو مح وهو 5 قوررشلائذل

 ىلعمقت اذا هنا هءأد نم ناكو ٠ مورلاو نمرالاو كرتلا ن ٠ مورّقلا لوحنلا

 امالغب :فحتلا اذا( ع هدنع هدلو قبتساو ٠ هاصقاو هادرا ريبك

 ىلع مهف ٠ لسنلا عطقب هاجوو ءاعافوو نالوا يصلل لم ل مادتسسا

 ةليللا كلت مانف“ ضاصتقاالا:ةصْرف هتف” نو رمش ١ قضاصتخلالاا قود نه 3

 حادقالا فيزت ٠ 6 رلا مارص وهو ٠ اهدتسم مهم ق وول خت مهل

 دق مثو هتاف ٠ هدامو هذارم هكيلامم هلوحو ٠ هداقر هكسلمو هسامن هيلثق

 8 1١ 4عنمو 5 2 2 '
 هدو

 ربز# 5 2 ب ضيشلا : ىف اودخاو ٠ سمعللا ف اوعرش

 تت

 00 ميهو ا هك رك 0 2 ا نيح مالك 6 6 اك ||

 زاقلاب ةمتلاة لعذر لاو طلق كار 0 مو .مددمن

 ا فتوتك اس نوقابلاو سمالا مريبك ىلوتف ٠ هغلق ةمتاخ



 كانا

 . هتداراب كافلا ةرادا نا متزي وهو ٠ هتداع ىلع ةركب نيدلا ريصت بكر

 ل ل ميلستلا كاملا اهف ىتلا رادلا ىلا لصوو ةنيدملا قرتخاو

 هوقلصو . كالسنملا زيلهدلا قيرط ىف هتايح كلس تعطقو ٠ كالملا ةيشاح

 1 اكل يدان ةهوعشلو 5 اكسل هوب رضو ٠ هوعزمصو مهفويسإ

 01 الا لل مانو ليلا عروسته سه عشا رج اوأ “ىف كلو «هويكواو

 دبع نب يحب نيدلا جات ىضاقلا جرت . ةيقاعملا هناوطس ىكنز نم اورذحو

 لاقو ٠ هانج امه سعصلا هل لبسو ٠ هانهو كاملا ىلا ءاجو ىروزربشلا هللا

 ”اركلمإو ةندلا قرق# كياطخوا ككيلاعانرص دقو# كمادق: نم ون.هل

 112 ىالحلاو « هلو نكسو :. هلق خلا نكرف «:اهكسلفاو: ةعلقلا لخادأو

 50 ةدلعلا ؟لإ تعض ا هل عداد هل اونوصو + ةقمدخع خف ماك

 10010 1 كلم اوال .٠ نكمملاب ةئادلا ةطاتا هب ااوطاخلأو + .قكرللا ف

 لع الدوح هأ عسسل وءرلا كااذ عل هأ ر 5 4.اع اوطاتحاو ها

 ل١ كرا اساز إكرام العا هياط عسل المذاب دا

 ىلعل فورعملانيكتكب نب ىلع نددلا نيز رنج دعن لصوملا ىتز ىلوو

 دعب كنز لصوو ٠ كردتساو ىنالتو ٠ كلسملا جنو كاسلا رظنف كجوك

 "0001 1و ةرئاتفا كر دختلاو رقجت لاول قيطتسا» لولا ىلا كلذ
 ٠ توقلاو ةوقلا موبلسو .هناوت هناوذ ل : هواقإ له اوالاصر و

 نالسرا يلا رخ ًالاثاملا ىلع كنز فطع مث. توقمملا هروج مهللع عونو

 .ابونو ةيدوت هل برضو. ٠هللجو هما ل ا : ٠ هلمعم ن + هح رولا

 ٠ هيخولو هنمازك قوت ىسعاو . اسر 0 3 ىتلاح .ىف هل تترو

 اهمحاصو ريدح ةعلق ا دصقو ٠ هيخأ كالم نم ا ا هضرعو



 0-3 ا تر ف رغح لتعم د 0-0

 72 ينو ا ع ميس لس هع دحلان نكح تت 77 _ بيم 0 تم - مه م ماوي حدو مم 0

 هانكل# ندمت ندر: ناطاسلا الو له نا عم ناك : لاق

 ممل راحل ها افاعم نم لمعم ىف وهاو نالسرا تح "0

 ىلا اسم كالملا اذه ناكو ٠ لصوملاب وهو ”يجافلللا كلملاب 5 و

 هالك ا نب لدا تاك 6 هنم هعزماف ةفدص نب سيد ريمالا

 ىرلو ٠ هبربتو هيبرت ىلز ةجوز ةيناكسلا نوتاملا تناكو ٠ بحر لزنمىف

 هلادبذو ٠ كرحت هتنطف نك اسو ٠ كردأو غلب ىتح٠هنرجت : 0 ةباح ىف هب
 دساتو ٠ هتدهع ءافولا لعو قافولا لعدتد هاعو .هتدهماو ةرص ريغ ةارملا

 بان رغج نيدلا ريصت ناكو ٠ هئين مع اشو ٠ هلي لع هب «تفاضوت ل كنا

 ٠ ميقسلاب ءىربلا ذنبا اكان سوفتابو م اكافس ءامدإا سرا 0

 ها عا ل دملا رع 2 املاهنا ليقو ٠ ميقملاب دولولا قحليو

 نون م اا رو ايراد هي لكوح لخدملاو جرخملا ىلع

 ءاضقلاب قيرطادبم ل لضولل لعب نأ ردقت له ) لاقو لقاع ءادن

 0 كاملا نم ل امل هناذ نووزحلا لاقام قيدصتت نونجتلا رادق ( لزانلا

 هتامع الاو لع نإ ) لوقيو ٠ هناسل هيف طمسو ٠ هنانع ضيم راص كاملا

 يدا اني هيف لك 0 هعارام كالملا عمسف :( ها : الاو ةعيط لش ناو

 هلوذ اننتف مذ كانو هلو> نم هيلا عمجو ٠ 0 5 .ريدو ردمف

 نايورةفاتل ل ليسا يما ءالس ىلا ءاج اذا هنا ىلع اونا

 . نانو كلم نيل يس ا ا
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 ىعفا لآ 10 ا كدب انلف نازي راجاع لواح هك قار ىذلا

 هرودمع هماع هللا

 يل در ن2 55

 م7 هدهع كل 0 0 5 0

 000100 هر ع تايكنلا ءابكش .« افوسع ارابج ناك ::هلاق

 اا 0 0 0 كانت الو ٠ فنملا ركشب ال قاما ئدسا
 و وف ٠ هوطساب وه ص وهو ه١4 ةنس ف لتق نا ىلا ١+ ةنس نم

 دل 1 لا يدل اد مم 1 ع راما هس 16 قاع وأو

 اهآ 8 معتق ى مذلا وهوءةد املاناكأ لضفأ وه ىذلا داهحا همفوو٠ ةدابشلابو

 هر فلام داسلا فشلا مول كالذو ٠ ةورذ ةداعسلا نم أم مانجا ور وع

 درا شوج «٠ نينلتنلااهراا حتش :يستف روسو درنة شالا ندا نم

 تراصو 0 روب 57-5 0 دهع ىف مالسالا ىلا اهعيج داعو ٠ نيلسوج

 ٠ عرش ابلئاعمو ٠ عستلا اهر 5 1 خسف نيعا كلذ ام م جحمرفلا دومع

 ىلع ىهو ةريبلا نصح ىلع لزن اهرلا حتف دعب ينز نا مث. عرتفت ابلئاعو

 00و هو لس وملاب هما ناي ريخلا .ةعاشم ءةاتملا جلرفلاب نود ىو تينا

 ٠ لحراو راصملا ا ٠ 0 رغح نيدلا

 مج وج وو مطسولاو ماههسل
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 0 مرولان أي رس نك / رظأو هاا ٠ مرونو هذ ع انف

 .٠ هردصو هدلح ىلا هقرع .رم ا ٠ هيانرج دعل مدل هيف لعصو

 0 1 ”نابجر هنافو: تاكو, تعور نصرا" 1 ىلا لططلاو

 نا زلا ىديعس نب رفظملا نيذلا نيز لوقت كلذ ىنو هو5 ةثدث لوألا

 ةليصق نم

 مع
 ع

 معضصمنم "5 ايراضم لا 2 ف كل تلال 8
 ع 05 3: : 524 ١

 رهنس قا نب كنز لتق رادنج ىلواج اف ىفوب ىتلا ةليللا ف نأ لبو

 مالسالا كاف هيلع رود ابطق امهالك ناكو ٠ ماشلاب

 نم رخالا عيبر رهش ىف لتق رمتس قا نب ىكنز نا حيحصلاو : لاق

 دار 05 قاد عدو 0 ماياب ىلواح تو. ل 32 ريعج ةعاق لع ةكفلاا

 ريل مس ا

 3 ها لزق ةاف وذو شّشن رب ةلودلا كئددس ةافو كاكا 507 نمو ٠ اميدوق

 ٠ مايانم تيراغتف رار هنأ خلتف تك دلا رصأن لبق نم لتقف دق ناكو

 ىلواج مرتخا و٠ 0 ل ماياسن ١ ' مدوقت كَ

 و 0 ميجا هنا قت رش و دع اولا كل 5 . ل د كالتاتل

 506 اح

 نماو 5 هرك د ل حاص لكو . 5 قلل ئاط 0 ٠ 0 كلذ

 هءاز وبان اطلسلا ىل || 2 داو ٠ هليش نم هيلا لبق و ٠ ةاوع نم ناطانلا

 ندلارث 2- ريبكلا بجاملار يال ها لام كالاذ اكو امرت 0

 6-2 2 هل هللا ردفو ٠ 1 ناطلسلا 3 لهو كرياغط 3 نم كيع

 هلما هرطاخ

 رد | ف ءاشناب هلدفو 0 0 5 1 10 ثدحو : : لاق

 (قوحخاسل كدر



 ا

 :لاتلابوسع ىلاوو ههالا 52 مل ه7 نادم ىلا لواك داك © ىرفما قفرتتسم

 قابفص لاو كسغ م 0 هام ابعم 20 ااجالا كلت هلا لع ريسو

 الف ٠ تاسرفلا هناسرف يلا اظل مضي نأ اهلاو كيلغ ريمتلا لادكتكو

 001 الا قروبك نمل ا حولا لع متن هنللا 9:13 ةناؤخ هكلضو

 ناضازو نباو٠ةدواعملا ىلع ادهاعنو .٠ ةدهاعملا ىلع ادقاعتو . ريصنملا هنم

 5 دا و..كاكتح لاو. ما امهسمه العجم نا وءدار ا 0 ْن ديك كليا

 0 فدك و دز 8-1 - ناطاسلا ا رع وك ا كا لم دحاو

 000 11 1 ا اسما لل كيوم ةفيكسولا نااتلسلا نيبو لوا

 000 قا 11و. فاعلا تلا , :تئاقبلا« تاضاو ٠ :ةناقعرلا اه داضعا

 اال ادم رو لا راك نوم الا: ل واخ كفيف غلا: موو رسلا ىلا
 صك

. 2 

 دا وك 0108 هةعمو مع اع ماك قاو٠ قدا ايعاقلا ةئيدم رمح و٠ ءع ولا
- . 0-6 5 . 2 

 ءاعذتسالاب هءازو» ثاث<:سال راتن ريمالا ىلا مهم رت لفعرلاو

 ادن ا نم ناكف ركش كازملاريبدت ىو“ رظتنا ةده لاو ةأح ماقأو

 ن نيدلا 6 000 هءاتك ىف دلال تمن الا )|, 314 هن أمسح 5 55 ماع

 "صخش ه.ءازوب ضاهتسال سراف يلا راتب ريمالا هجوت فرعامل كرباغط

 نم هسفنن هيلا

 ٠ ماظملا 0-0 هيلع تء.تجاو لاي + هاش هل ماّقملا ىلواج ىلع ىدامت

 ا 1 داو عرامأا ىلا نقع ىتانق ناكوب ماحزلا ا كفافألا كففحت»ؤ او

 هدنادن ناكيم نادم 00 يكول ناجيزللع مشن 5597 ةمارا اي

 ٠ دروديندلا نع دجازباو ءدورولا 52 هديصبل قلططتلا فااج

 صضصضرصمه ر مْ ٠ دصتفأ كف 1 تاكل ثردح نع ممصأ وهو ٠ نام رلا ما هز

 هق لع لاف نسق ؛ىفعزاو“ ضيفو ط اسف دك تا فرص م صور



20 

 ر

 فتاطاسلاو . عابتالاو 3 الا ةع مع ىلع ىلواج 86 نساجس ةئيدم ىلا

 2س رف .ناذوز اننا ناةساطملاو -ناقرتش اجار سار ِ

 ءاوو تتار ضع للاوا لاقت عاج ا بأي ير :. ةلام لع دسار

 «هنقاو اننابع قلال ىلا ىلا[ ريم ىاراو..هسرتكو كلاو اا

 ىرا اهدرو نم لص ٠ لولا 1 3 وعم دمحمو نادم ىلا َنَواَخ ىفغش

 احا 00 ناماس نطبقو ٠ قرا ف علا لاس نع ةداعتحلل ىنغغو

 أف ءارجتإل اذه كاح دان تعضأم قلتو 0 نات هع ّى ةسي>و

 0 هلاقنا كرو نادم خو كا ءاخ يلواح نا هءازو 5 356

 لحا سم برقا خلا لصو تح عطقو ٠ ةدبرج ةعارو يلواح ا راعت م

 1 ا ( لاقوأ هيلا دفا ديما ٠ هيلع أيمملا يدنا 4كم اد | 2 ٠

 هدا وعق وه ومع ناطلسلا انهف ٠ ادغةسالا دنءدخلا أدب هدنع ١ وبلا

 تكلف 8 قا ل هيخأب و 00 4 هشوشو هيدا قى نقفوع الو

 ٠كقذاض هو كف دطتم قل ( هنو. تمالك هع ور لح لع وهو هيازوت نى

 «,تربص:دقو.. كدو نلاظو .٠ كح كطاخو.0م كفرايه ا ل

 )» كمر تارا امو 0 كيزح

 ٠ ا 0 0 داعاو 0 الاف مدح انك لاقو 0 كاضموا

 0 دهاستلا دذلا نءاللا 5 و . ىدايلا تتيبلو عادلا تالا نم

 ْن

6 

 ى ازخ تفلخ :ىا :كتقادك ىف :كقدص ةمالغ و ءدقلا ىلع دع انلا وءدحلا

 نا تبار ناف ئسع ىلا ريثإلا راد ىف ناذمبم تماصلا لالا نم ارقو ندا

 قيفثي كنم قثوتسم ىلا له. اهذشاف اهذافنا تحمس ناوءاهذدش اها
5 
( 

 ا
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 باقلا هنم ىوقوةوّلا ىلا ىلقناو . بجعلا هب لحو لاملا ناطملسلا بحتاو

 ناف .هوطبربو هيلع اوضيش نأ 1 ا ا

 ناككايصاخ كثالذكو ٠ امريتم هناكاب ناك هل هترهاصم عم كرياغط نإ

 نالكلسللا قدام, ىف هلاتغالا .اولاتجاوتءارصاللا عجاف يع ردع هنالاشإلا نم

 داراو مهنع ضبقتو مهنم زرتحاف ٠ لا ركم لع مقوو رسلا ىلع ملطاف

 بسح ىلع 0 ا ىف ىرج م“ 0 بل لدار اكان ءط ل

 كابو ةسيمالو ..كتحص ىم :قو» كتم 0 1 اكاد ناظابملا ا لاقود.هملم

 دعل ىلواجو ناطلسلا عمتجا ام «دانم هف سل عمسل الو 2 دا اذه دا

 ااا ١ نال لإ لاقو «نيناجتمر كسلا عن درغما نيكار الا: كلذ

 مرك ذاوكنادعا يلا عراب خسيرمل ذو ىلع دعايتف ٠ ين“ ا

 اوراس ناو٠«مررس اوعناناو.مهاتقا وأ ناو ٠ .مابقاونأ ناف كنان قودح

 00 اا 0 ساعد نس داع ماو اهلا ساو قاطلا هللا قة تعافأ مهنفب

 هما راختالاب ءاسمالاو دنملا ماو . عاطقالاو دّمعلاو للا ىف هنكحو

 نع هذرو٠ هعدخو ناماس كلملا ةناكمىف ىلواج عرشو٠هرس رورس) رسو

 هذ كالا حيد ريامو نيع ناطاسلا نم هل قلروعو ٠ ةدوو موقلا عم 7 م

0 
 فسوب هاشمزراوخ اضي 1 لصوو. مو مصشاو لصفاو 3 ةراقق نيمأ 0

 الفا ندانعو 0 2 املو.هودولاو نايءالا هحوتلا أ.يمدأف .هوخاو

 ىف ةدعاوم ىلع افراغ. هأءج ىدلاوللا قرش وم زك وازام هدوم درالواحام

 ىلع امهالك مزعو ٠ عمسلا و ةعاطلل ة ةعو ةعداوم لعاعدوو ٠ عما ةدواعم

 عولطلا فانعتسا ىلع هّتفا ىف بورثلاو ٠ عوجرلا ةينب هدلب. يلا: عوجرلا

 ” 15 هراطتساو « هنا نامل هيحاءلاستا دنع ناطلملاادفاكون . >



 ل

 ك2 000 1 1 1 1 1 ]ذأ 717 ذ1ذ ]| 1 ذ 1 1ذ12ز21ز1ز 1212 زذز 120 02ز2زةزة 0 يا
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 هتيقارم كرو هن مهمارتك | ةلقو ٠ هترواشم ريغ نم كاملا نع ريزولا ىلع

 ٠ هن رداصم ىف

 ءاتخلا هلم ري ةعوملا نش ئروو هرذع ريهش-اه تا كاط

 كريبافطن مول اادع رياك الآ نم هممو:٠ ذادغالابريسلا ثحوو داقنالإ

 امنا نظ ىلع نادل ىلا سابعو هبازوب لص وو ىركنلب نب كبصاخو

 نيس اَع ام اماقاف ٠ نايصعلل نا.ة ةعاطلل نايديماهو ٠ ناطلسلاب نأعمتجم

 اروسقو ٠ ارداخ اثيا ناكو ىرادزايلا ةيلادخ نيدلا رصان ريهالا اهب لصتاو

 ءريكلا كنانة اولاقو نابع رذابوادناللا ل اترممالا كا )وسل

 ”ءانيلعا تره دقج» اهلا حدك نافادكل ضان و تل عاملا سل ا

 ىنيمئاط كمان خا و. كاملا زب رس لع صقل ني شوبسا سا

 عوطبايشحم لدقشإو ٠ ليمأتب عظوسر ةداءاو ليك وماوح هرقل

 ناكووزانا# كلبانأا هبا لعتاو. دوتنلا وشوفوا و را عج

 رعسمأالا ةمديضعوب تاما ىف ءاننلابروكدلم وسو هيا را

 نيضانلا ىلا ,ةيضينلاو: + ناؤمع: لا[ ةديفلا : ةكيح راو ني ل نرش

 هركسعي ماقأف . جولثلاب ةدودسم قيرطلا دجوف . ناطلسلا ىلع نيطلستملا

 دادغي ىلا هك ترءاطتو ء:اعم نس ىلثلا اسما ينعي نص يتلو 0

 هأس دادغب ىف اطال و هيلع :ةمادجتسمازو .هنبلا ناطلعلا كورتشسلا

 اتم ص ىلع دي ميشا نم هبل الف . هوهزب هاز ٠ هوهابدال .هوبمسل

 ١ ليحل لم زعو ٠هن وعد باجاو ىلواج ءادد ىو ٠ هنذس ىلا مزملا نم محراو

 7 ةيضما ماوس و طوس ليارقلا دن ردلا ىلع راسو هيلا

 ٠ ءءللا 3 كمل نم 1 3 ا ددعلا 0 8 واجر مالا لضلا ق

 ال ٠
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 قرومإلا تاك ةراراولا ىف ابزرملا نيدلا ديؤ#: نيلجتاملو!: لاق

 قو انيقات ةرازولا نم عنف 5 نك م لالالا ف دومعلاو لداتحالا

 اكل كره ددجلا ةقور و .ءانجلا ندع - : ورب ناكو ٠ اهمسرب ةبترملا

 اد سل را كارو ةناكو ٠ يناغالا الا كفاشمالا ى ىناوسدلاءالا اند
 الو. عوبتم ناواع ةالاورم 0-00 هلاق.:ءرادق نا واكو هلأ !

 مذكر كفا نب كبصاخو ٠ وج رص الو ىشخم الو ٠ كي هل روك داو

 نين قيصر ةرئزُيو 3 ىهاودلا رم ةيهاد وهو ٠ نيفانلا رع الا

 ءاةعانشلا ىأ ريب ّقيبللا ٠ ةشائرلا ارت .قيبعلا ىدروربسلا دان نب تايون

 0000 را كاللطرار نور كيوتم ئوتاو سال لع قوت نق

 اهوومم هل دفا دك ناكو ٠ هحاؤداال ةيهنؤنال قد 0 دال هدهد

 ةدايزلاب 0 لالا ةوم اكواد ”٠ ةدافبلا 000

 0 ااا د عزا انحام ناايعاززيمالا ني تانك ان ردق تناكوالاق

 7 لا اطرد ةدوموح ةكدانم ةقادسإنلزاف لح --

 0 كار ةلاخ ةموللا ناز لاقنو ةكرافلا ئؤتكرتلا نا ابعزو ةككانملا ق'امنطف

 هنازونءكتكف © ةردلل ءارتمالاو ٠ .ةّرسلا:ىلا ءامترالا تقو ادعو 9 ٠

 جاو د نكتب زاريش نه ججرخو ريز ملا ةمدختا للا ك تاو قا: ناطاشأ

 كملاب فيلا رم سابع جرخو هأش ١٠ نب دوم ناطا 0

 0 ب لا ل طوب يق او اسنأ تنك ون دوست ناطلننلا يأ :نانلس

 طايلا ف قخ ام ثفاح و :عالإا لع 7 ناطاأا د » كناكر

 وهذ هيلا الحر نا هناو 3 مهتم ريغ أنعم در نا بف او 1 لطايلا نم

 ا

 ضمملاب أئيجتم 0 هدح وف هيع دعس زاداطا ل أح ىلا ل 0 ف
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 :ةورت قتك او... ةنس لزم ىرازب هنا قاسلاب نا هلا تال جا

 لما » هل ليق ناطلسلا ءاج الف ٠ ىبخو ىنجو اب>و٠ ينذتساو ىنةتساو

 لاقو دادغي لهأ نم ميكتملا نباب فرعي ناكو فرشملا رضحأف « كباسح
 را و ئ ع م وأ كاتمركلو وعدوان فلام كل عدن نا دب را

 ىدنالا عفط انكي تكتو..:ةديكلاسبتحو».. ةينللا نيو ف1

 لحال نك هذ أم قلكعلو رتششا قارس الان توفل كا

 تاباذتجالاو ٠ تايابللاو تابانملا نم ا أريشك خا نأ للعود ل ا

 دئاوفلاو ٠ ةرفاولا قفارملا ن ا عجا نادب الوتاالاسللا

 كلف رابرح نطل قع تركض ورش ف غلاي م طاقسا ىلع اًمفتاو « ةرهاظلا

 .اينع لمح وؤنولا لملابس ونس الوو شا :قاهرك ذي ما لك را

 ٠اهدا رفاو ركذلاب ا ك1 1 اهدار آل يباذ ٠ اند هدخاؤ الو

 ىلا تالا زراناح و 4 لاك ميك نب كرشملا ضتبس نيل ان

 لاف ٠ عوفرملا غلبملا ىلع ٠ عومجملا ىف هنيع تمقو ام لوأف ثاملا نع ريزولا

 هيلع برضف ٠ امذدتحا ىتلا قفارملاو ٠ اهذخا ىتلا موسرلا ليقف ادهام

 و يقولو 5 هن شرا اه هيلع 0 قا ناو زج تك د لاقو هءلش

 ٍ لع مقرو ٠ هلم ل ىشالف.٠.قوعو ند .نيساتس بالا ىلع قب اده

 اهدلعتكل ثا ةورأا نم قيل موسر هاير انه مولعم هل راض . هلم

 أنا انلايذا تحل ١ ان ردع ة' - لاق « اهدي اللا لهنملا هيلا ضوف امو

 اهف ةرص قلوانو ئدس دعا لعلا ل1115ز دقو هللا ديملاوب لحل

 ف رجاق ٠ كتتنامأ ىنرض امو .كل.ساب هتلمج ام اذه » لاقو راند ةثاعس

 « كسر ىلع
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 0 لا كنزا 2 وول اق هر نيسو .ناكرالا امد شامت دت

 رؤوس وم ةلايود رس هلابو لغشو ٠ هلام قمتتاو ةلازدلا قي و .٠ هلزف

 ءارذطلا نم ةرازولا ىلا هلّقو يناهةصالا هللا هبيع نب نابزرملا ئدلا يؤم

 ا 1 د11 1 ةليدم ةلما ككاو ود يرا وجا نب ةيسوؤدل تزاكو

 ثا ا انتف ٠ هتقاعو هتبذعام دعب ٠ هتتنفت اهيلا هءلسو كاملا ع لستف
 71 0 قب لع دل صم ناك نى ذ :لكوأ + نان :لاككا ا لتق ىلا

 مهو ةئس نيناشا "ست 1 اليا اهيح طف ورللا 2 ةاجو

 هايحم يف 20 2 اال ادلو 0 ٠ هايحم نع ةراضنلا ءام رطشي هتيخوخمش

 ةرازولا ىف هّئان ناكو ٠ رانلا بوبشم ٠ رارغلا بوهىم هترازو مابأ ىف ناكو

 ىتنلا فبحلا 0 بيهملا مهشلاو . بيصملا مهلا ليلملا دبع نيدلا بيحب

 ٠ توببلا لصاتسيو لوصالا تبب لصفبو كيس ربيو لصيو ٠ يرش

 اورض دقو ٠ دكا او جرختساو باعلاوللا نم لزيت

 كييناك ل113 كسو +, ئادوضلادادتلة لع

 عيدبلانيشلا ن مك كلاما قاطابلا قاودتمادعس ونا نيدلا نقر ناو ؟علاق

 بدير ناكو . ةمانأ ىف زيزءلا هيخال هتمدخ تيس -- هأشغل نم ..ناشلا

 نك 0 مهلقأ 1 ل عسوأ نم ناك فنا

 ملو ٠ هنالغو زيزدلا ىمع ةيمالت نم ىتابغصالا. نايرلا وبأ نيدلا لاه هيئات

 0 هالا ناكمتكل فتاوى ءافتسالا قوناش اهم رحأ نك

 "د البا قدح و" ىمم الم#ةزاوضاوهو -» اهمازلا لك 1 ىفيصقت عمايلاع

 هلبج عم ريزولا كالملا لمع ناكو .٠ ليئاط الب لوطو ٠ لباو الب قربو

 0 ةكعل ثعءوسو 2 ةئليخرا 2 هلا دل امر 9 هل ةد_شو



 (١ا/ا/)

 ٠ دأحالايلط ةعامج هنماح نا تهدم ّق ل دو ناهذصاب ئاديحقالا و مومو

 هو ٠ هللا نال مءافوخو 0 5 ةدمت ىضاقلا ممل ُ

 ةنمالا نتاكو وا اجو فيا ا ل ىلا طلال

 مامالا جوزتو ةحلط نبنيدلا لاك نزلا بحاصو يرابنالا نبةلودلا ديدس

 نع ىشرزلا ن.دلا فرش ل نعو. ٠ .نوتاخ ةمطافدودسسم ناطلتسلا تعب قتتفملا

 امصتعم اهم ناطللا راذ ىلا ىخف رءشتسا هنا هيببسو ه؛ةنس ىف ةفيلخلا ةرازو

 ريح نب ا ونأ نب ,دلا - ةراز ولا كلو و امام هراذإ كلذ ! مرآ 4

 ٠ نادب مهما :ك نحال سلوة.ناطاملا#باحضال قازعلاب ءالكا 00

 000 ٠ رملا ء ع 5 ئاطخلو ملا م هنو ةنس ىثو :لاق

 همم ةنس ىفو» رسسالا ىف هتكلمم ءادظع مق وو ةريكلا ياو

 ٠ةليغ زير هد ل هاككشلم ن دمت نب دوم ندواد ناطالساا لتق
 -ب

 موراي ناكو دي عراب و ادبرش سهدلا دبرش 0 همايا شاعاو
 هتخلا تحن هتخن قوف ادعاأق .٠ هتنمأ امزالم زب رش هيفاوةلد ولا ناطلسلا

 ريالا نا ليقو ٠ ةدابشلا ةيقاملا يف هل تفو ٠ ةداعسلا اذبملا ىف هتناخ امل و
 هداللر ع .«٠ م ان 3 هب كن نم ماشلاة ينشد سم 4 هنلع عضو 95 0 ل سي 5

5 
: 

 كاظواد ريس نا ىلع 0 دق ناكرد و ءنم ناطلنع كا: نا َكلَذو 55 ٠

 نم هدب ىف.اطقسو . عز>و ىتز عزت ٠ مالسالا روتثدب ظفحيو ٠ ماشلا

 لصوو ٠ ديكلا هرضل م . ديالا هلع ار عقو 0 كثتداليا ثيل

 بابرأ روض ءايأ ةثلث ءازءلا سلجم ةفالخلا راد ىف هل دم دادغل ىلا هربخ

 تيمئابطملا ملا نم هلِتَس ةييصلا تادغو .٠ سصانملا

 ةئطانلا زاوعناكو ناقصا لاطومع «!ناطلسلا سو
 ) قو علا
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 تجاللا ريمألا نيبو هي د انعءانشتلم# ع ربظطلا ىوق : "سلال كنتم

 كيئثدادنس ناطلسلا ءاقأو 81 لاا يدل نط ممل كلا

 « ناندلا ءانداب اماهسم ٠ ةوبشلا ءاضقو برطلا لين ىلع ارفوتم ٠ ةوتشلا

 ةذاتللا نع ذات. .رغافلا ئوذ داناو ؤخاسملا برشو . نايقلا ءانتقاو

 1 لا واقل دصتل 9 او ةيعلا علو ,ن ا ا عفد ىف

 500 هنع 5 0

 0 ذل ر انا رم ىؤكالا نقارن ةلؤاذلا دنس. ريمأألا ناكو < ل

 + ةضزأ ىلع 235 1 ندلا ني 0 و وتم و 00000 ٠

 ىلوتم شققنرب ةلودلا دعس ناكو .٠ ضئافلا لاضفالاو ضيفتسملا لضفلا هلو

 000 قرافم ريغ د ا اع تار نأ

 ٠ ةعاق هجرت ماقع كلما ة 3 كام اةماوق الو ضار وع ناطلسا ءاضر

 . شويجلا ملء شوبملا مادخلا تناكو ٠ ةعاد هلابقا راع مو |اقالا ةرضنو

 لامجو مرباكأو مهكاشم نه ديشر نبدلا 2 مي ٠ شورعلاو ةرسالاو

 ةبثرلافمهودو ىلالبلا دوعسم 7 زابدرك نندلا فرتكو راذناملا لابقا ئدلا

 مهلاشمأو يوودلا جرف نيدلا زيماو رو داك نادلا نيمشو نا واط يذلا قامت

 نم جملا ن نولصو امع هللا ىلا نوبرهتبو ٠ ةيعفاشلا لع 0 مف يضع مثو

 موصخو ٠ دالبلا ميمج ىف ءالبلا عاوناب ىعفاشلا بادتتا [وكتو < هندألا

 ه0 درا ار ووط (كاشف هله دما ءادخإ| ؤكراسإو ةداستاللا ى غارطلا

 ا 6

 ل مقاوم وة اذا 1 لا 2 : لاق

 دادغب ىلا رد 1 حوتفلا ونا مو ل طا ا لا وبأ مف



 ره/ا1١ 2
 عملا ا اسسسام مس اسلاملا مسس

 ضور ىفلاو ا هدحو ناطاسلا ة.دخم رادناحلا ىلواح 0 املو

 ْن' نجر دع ندا نوع كتل ل 0 ناكو ٠ ارضان هه ىضرا

 نيطالسلل ٠ اهسجاهسو ناكو ٠ ةلوصلا بييملا ٠ ةلودلا ىلع ؟ الا كرباغط

 نالت كلي ريمالا"ناكو + ةئاعدل الا ةماجب الوا ءادنا آلا سر ا

 ذن« هراتخا دق ٠ هبلَش مهتلعأو ناطاسلاب سانلا صخأ ير كيما

 عمتجاو . ءاربكلا مظعأو . ءارسمالا 7 ناك او 5--

 ةرضنلا ةيداب ممل مينلاب ايلدلاو ٠ ةرضملاب ةنسلا كلن رباك الا ءالؤه

 كالا" زع'ةتئاتا لعااش بع ىزمالا كر اغط نب نمحر لا دع ,نيدلا نتن ل

 ىف ىرجاملا لامججلا هان ةيلوت 0 ٠ ريبدتلا ىف هتضراءمو . ريزولا

 ميسم كلا لوا ناكو ةرازول

 ةدعاسم هباق ىوقو بصنلايف همءط مكتساف ٠ ةّوتفلا ىف مفرتاو» 2

 دحتساو ٠ داجو دجو ٠ لمحو لمحت ك ريافط نيد 2 نيريمالا

 زع ريزولل ىلواج ريمالا بصعتف ٠ داكو هدارم متنا برٌقو ٠ اداحتساو

 هدعاسم ىلع كيصاخ هدعاسو ٠ كسلا ىلا ههاج مظل داعاو .."كلزملا

 هنا ىلع ةءاكلا تقفتاو ٠ هلاَشا ىلع عسيجا مجأو 0000 ماقتساف

 ةتابصلما ف 0 ال

 داعو ٠ ءارمالا ةعامج تحصتساو ٠ ءاتشلا ةلحر دادغيىلا ناطلسلا لحر

 هئيهو ةيظع ةبيه ىف دادن) ىلإ مملوصو يافا انوع لاق را نا

 تا ب ف ةمئسو

 ايس كليعو ,كوتاعاك ناو كرا قم تبا واج كطخو : لاق

 ناي اوب ةئئازأ ذاب ىلا لاوأجم داعوي تهطل اريام كشك



 ايفا ( ناكو 5 00 هنع 1 00 هيلع ن 5 1 /رثكا 8

 ملسو ٠ هناك هيصلو رادتملا لوا اا .٠ هلمأ هه املا نع عطقاو ٠ اجلا 3

 ةأصاومو : راككبلا رياد علق هيلا ىدوو٠ هنااهاسو هدونحو - هيلا

 كوع« تالا هيلا مدلأو ٠ هتادب هتياهسب لصوو 0 هتيالو وف 0 رار ءالار

 فقري رق كابعا عيمج هيلع ررقو ٠ دفرلاو ءاطملا هل لزجأو ٠ دهملاو ةململا

 الواح زيمدلا ضعوا 00 / 1 و 0 هادو د 6 هن :

 ٠ هدوذح براضع 71 | ءاضنلا قى 0 هف رطو 4 5 00 مه

 8و تحاص 17 ريمالاب لصلاو 0 هدو قفاوخ ةييمل بولقلا تكففجيو

 1 ا اص امهممظلو أ اونو امفاونو 0 ىلملا 8 1-3 ام مهي ةدوملا نم نقلا

 ةافاصملا كالدن ف ناطاسلا

 دام ريمالا ناك

 00 قلك هنأ 5 هذفن دقو عا 6

 ا ردم ناطاال ا اح ىه وح كب 1

 كتف هيحاص لتف الف ٠

 دارغو ءاملامعأو اانا لك ا ا ةلط 6 دس 0 ةيئطابلا

 مد قم
 لاعا 7

 ةهعم نع ربظتساو ٠ دوعسمو رحنس نيناطلسلا يا 0 ةزايح

 اوناكو هبحاص لجالا ريمالا كيلامم نم هب لصتا نعو ٠ دونجو عوج ن

 اا عا و ريبك عج 0 ا عال فال فيشر ايناعز

 هّننالو هدم مع 13و هي مهو ٠ ممطاو ىف مهسبكو ةينطايلا

 00 راع ندا .ارالمم عراب مهسؤر نم ىلا د هيتكا ١

 ةيغ رلل ةلذاك ةمخ اذ ناكو 1 نونملا نونمأ مثرصعىف اوناك اش موَقلا لداتلارو

 هتناالو ىلع هرقاو ٠ هتلاياب ناطاسلا ىضرف ةنوعملاب



 كفل

 هددت هعلق ىلاهل و قجلس ضيفو : ليلخلا ليلخلا 2 م و ِ لياقلا

 ا نم هءازو نكي قادعا كيفي 1 وعد د رح كالذ ناكر

 ةقسالا دة دكوب هتنابم كوالا ترو هاو دك انا ردا رملا ىلع ؛ئزجلو

 أماو ٠ سراف هريغ اة م ةسلرف هلال سو سراف اهدعب سراف ىلا ضك رب 3

 ىخضم .ردّقلا هاونأم فد نزكتامل هود الانا رع و٠ريخلا هيلا ىهتنا امل هتاف رقئسارق

 هفداص درحوُرب ىلا لصو الف اي اانا هيلا ن رك هل ١ ءاوم» ايل .>ولع

 اماو ٠ اهتمده دق ةلزازلا ناو ٠ امم فسخ دق اهاعاي طل ةنيدم نايريحلا

 ةييئركلاو ةيزاخضالاةراهككللا بتفاواتءارتسدلدع /ضرالا رك

 ننمالا:نيقانلا لور مافت نيت فلا تان الث واذتم امنه مدا 0

 ءاهرود مدموءاهروس م 3 كلذو ٠ اعلن ىلا او . اهعلش عومتحلا

 1 2 لا ريلللا اها 00 كي اقام امو نازي: 95 لاوعدا ناو

 ٠ لزالزلا ةلزازلاب نرق دق زاخمالا ركسع مدقم هللا هنمل ثيللا 50

 كلا عام ةنيدم ىو ةزيج ةنده باب لح دق ناكو٠ لزاونلا ةلزانلابو

 رانا ١] ايماتيكىالاتلا قعنمتساوه ةمغ مدغا ور تايلا كلذ الع ناك

 : ىرسر هنس يف كاذو

 +. نيكو ءزضنلا .ةذاعودمإ ندلا هود كافاءا يس تم

 مهما وو قرشا أعل تيطلا دمتاو: ةقييلتللا نع لع دخت ولا لها ربظو

 ا ةدايل || فبرخو ةميظع ا م لتقو : 3 متر زف مدس رك

 1 لجأو هاب كلج 000 اهقواعلا 3 اهداعاو اهل | حل ايفا صال

 هيلغا ل وثتناذ.ههاال ولا اناغوا-نيقالا "ثني تحور ابن كيا ل

 لعدراب توت هيي لذا ٠ لع الو ىوادش ةدكم ا لبصلا 4 قلعو لا

1 
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 ىنابفصالا هللا ديبع نب نابزرملا نيدلا دي وه ءارتطلا بصنم ىو . ىناسا نذغا

 هريزو ساجو نزال دم ندلا لاك رولا لتق امل هنافرقنسارق كان ا اماف

 0000 لل راد دال ىلإ, دوادو قدس نيكتلملابا لخر ناطاسلا ةرازواف

 0 قاتسز ود نإت:نعوب تيالكو, لك ةملق كااط مروضح هبازوب

 م ملظلو ٠ اء م كالملا رير ل 0 زاريش ةليدم نحف كاملا

 دا 5 001 11 دي رانقلا ب ةئوخ لغو »اي ار وعنا ناكاام اصملا

 00 12 1.1 لع ىدسوا: .ةاج نسل اركشعدنعا ل نا ةرقنشارت

 رابظا لع 0 ونلا و ويقتل تح قحاس 0 مدعم وهو ىحال سا 0 ا ص

 امانا » رهنسار هل ها دبدقط عمملا 3 هحاحلال اهباؤ هدا نمي ىنغلا

 مزعلا الك د4 رار نا وتساد فيدل للا و متفا الو: + دنحا ىلا جاتحا

 ا 00 دم و اسم ومنا ل ةاواسوا القتسىلغ نغرا 20 مزملا كرو

 هن ركسعلا نم ةعامج دواد كاملا مرسو ٠ نادم ىلا: اهنم ريعيل ٠ ناتسزوخ

 هقفاون 018 7 1 تاورزللفاب اهيازج ىلاكعلا هاش ىلع قرون لع

 ردك و مودقلا كوخ و:..نابوملا مهأو اود ٍفو موقلا ف عقوف ووتش والا

 ةرويبعلا هلي ا رولا كلا لع اقاف . ناكمالا

 هناز و ناو ٠ كله همصخ ناو ٠ 0 هنا 0 ات قدلس كمملا اماو

 ء كلاما دادعر ال. ف اذعا هيايو:# كلاغملا لع مدشال كول لاح لك لع

 هيلع سجن ام ل الو . ظقيتلاب لخ ال هنا تينا لك 0 ا احراو

 ركب ان ناف ٠ سكتلا ىلع هلاح ,مسو ٠ سكملاب ىمالا ناكو ٠ ظفحتلا ند

 هبازوب هيلع جه ذا كاذكاء انيق كمللااوودللا وع سات شلاو لك الاب لدتا

 الابركسللا نم ا ا قتواو ناو .٠ تكتفو لتمف قداس تالملا لعو



 اال
 هس مو اهلا - دنت ومما

 هنم هل حو : الوتت رارقو هدم اف دفنوا الرا اناطاكلا نا

 ريزؤلا تناج قمأنالاانا 2 ماوس ايتكانا عالا هنا ندر دا

 اماو ٠ همدعت نا اما .لامعالا نم هنم ودبس ام ىلع ريصنال اناو ٠ لامكلا

 .::رع نحف هنع تتفاد ناو ٠ نوءئاط نحف انيلا ةتعفد ناف ٠ .هملشت نأ

 اا هلق ّ اهتسا . هولاقام ناطلسلا عج الذ « نومفادم انسفنا

 1 نجالعا للا 1 هيلع ضيمف ٠ هريزو مياسل ىلا رطضاو ٠ هرييدب

 0 ةلصو دقيشي موس تن كاش يف ؛كلذوهمنعبرضو٠ر ايتلادت , مقواف

 عابنا ىلع هودحو ٠ ةيناطلسلا ةمدخلا يلا دوادو قجاس ناكسلملا هعمو

 0 0 < ع 0 دع ريزولا ر هنت راوو ترو ٠ 3 ءاطيشلا هيما

 ةحملو ٠ ءاعو ةحم اذ ذ اخيش ناكو دوعسم ناطلسلا ةرازو يف ئدرحلووللا

 لطب ملءاسصالا رب 3 عما انضم دم نام لا يع ل لز و ٠ءاورو

 ةراوولالا مل يح تايلر كال هوا رافع م ةيالوا !اب ايلحتمو

 0 مدخل ه رميا 6 زغلا ةرازملا دعب دجوو

 لسيقو كالمالا كلمو لاومالا لومثف ءادرو ريزو ةمدخ ىف ناوا لك ىف

 هيرق ةلامعرا هيرازو مايا هكلم ىف ىرجب ناك هنا

 ٠ هفنخ هنا ليقو 5 اه ضسو :قنوكلا ابان كايكللا تكتف : لاق

 ديما هاند ءافيتلكالا بصنم ىلوو . هشاورو كاملا ةحبم هباهدب بهذاو

 هردد ىقتخاىتح ارهش ءافيتسالا سصنمىف ثبلب م و ردا ىبا نت بلاط ولا

 فتراوبد هناكم ىلوتو ٠ رادلا كلت ىلا ٠ رادلا هذه نم لقتناو . رارسلا ىف

 ءافيتسالا'اقلوتقااذلا ءالل وهوا: لاقا ينابشسالا نانرلا : ا لكلا كا

 نيدلا دء.س ءاشنالا ناورد ىف ناكو هتذمالتو زيزعلا مئانص نم اوناك مبلك
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 تاشب ملو ٠ هفرو قفر ىلع هنطو» مزاو ٠ هجو لججا ىلع هيب ىلا هفرصف

 هتالصوهموصب ةلطعلا هتائشو .٠ هتالفاك ةمالسلابىلايللا تناكو. هتالفاكر زو

 ناون د قودادعبب هع ةنس ىف هتزازو .تناكو.نيدلل لم ةرازولا ىلوتو

 ردالالا ىلا نب: فديلا :فارشالا تيضصنتق ىو تبان .نيدلا لام'ءاةيتسسالا

 كالا ىو هيناك هايس فوراملا نيدلا للون ءاعثالا 20 قر ايفل

 ٠ رودصلا تحرشلاف ينابفصالا هللا ديبع نب نابزرملا نيدلا دن وم ءارذطلا

 000000000 2 الاومأ ناطلسلا ةنازاطاونزولا تترو..روضالاتبنظتناو

 ٠ ترثتلا اصملا ادوع مللاو ٠ ترثد دق كامال ملاعم يساوي و

 تلا ٠ ارس ناطاسلا عم ررقو» نول انا 0 ادننياو

 زيقلا ىبا داما ساق رو ب نفتس وقل لددوو , »ارش ققنلم. ارمل ع

 رادتقالا دب طلسو ٠ هيلا هملسن هنا ىلع رانبد فلا ةثامسمخ ىدر>وربلا

 ١ مركلا ض م هيحاصت لخنو . هنم لذبلا لبق امو ٠ هتع نط عاف ٠ هيلع

 فاخا هئم سا الف ٠ مردلاو راشدلا .ىلع تحاصلاب راتخا .نم .دعسا امو

 هطلسا عم كلور طلو نامت دلع ف عمجال » هللاقو هيفاوع نم ناطلسلا

 رجيو ٠ هب هسرفيل سراف نم هبازوب ءاعدتسا هعم ررقو « ناطاسلا ةوق

 لي دكا ريضاف رعت ارك رم ويح ويعشاف فيه دلل ىلإ!فالثعا

 اهصلختسيو سراف ىلا هعم ىضمي ناب هدعوو قجاس كالملا ىعدةساف . دبالا

 000 ا ىراا كيل اوريو ني دؤاد هل ةضرللا لع انها لح داع ال

 رممس ارو علا رص

 000 ل مر ناطإدلا وك نا ع رذال نع رشا رق لكراو

 كاملا 0 هرزو لل دس برو (لف كالا هرشع دك ايلملا نم 4ةعمو ناكلملا
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 ٠ حامرلا هاش اعزه را أرق هعمؤو ف م ٠ 59 هنحرم ع عافدلا ف

 ةقدص عهنماريما رشع انثا هبازوب ةضبق ىف لصحو ٠ حايرلا هورذت ايشه

 ريبكلا:تجا]ازيةالاو قاواملا زتنغت وينالاو ىديازلا"ةتدص نأ نينا

 قيودا هنا رمنس أرق نب 5- ناكر تحاص 0 كانو ناغرا

 كل 0 ا هنيد !ئأر وو الام نم الا مهتما .

 هم ةئس ع

 داو خالو و بزقتساوانا بتكلم لع لو تشاو لتاؤاذ: ىلإ تاو رك مْ

 ٠ بولثملاللاغلا وهو ٠ هريدقتو هللا ءاضقل السم ٠ هرب رس ىلا ناطلسلا

 220 داودل كدا" ل دودع تددل دقو ٠ بولسملا نااسلا

 مفرو ٠ ءامدن ماوسذختاو ٠ منا ةداع نم مث ام ىلا داعو. متل يفر متامل

 ءارسعا ريغ

 دشارلا هعمو دواد ناطلسلا جورخ ناك ةرتفلا هذه ءانما" موتو كلف

 قسد عوام ديواملاةواذ لع تكلا او :.دشارلا دئعتساو ئىرحاتب 2

 ءطقاف دوعسم ناطلسلا أ قحاس كاملا كلذ دع»  لصناو . دعاوقلاد وداعا

 1 0 :. يقال هيلا ةفاضاونوراو ةركوازاةر طك كل
 اهافوتساو اهطاوما جرختساف ٠ اهافصتساو اهدصّقف زير معطقم يحالسلا

 ةلانافت ةاوانلا قار انارح 3 نظاره بولا َ رضوا
1 

 د_حتسا ىح 0 ةثناع مذلا َن ٠ ها عاب رك ىذ 0 ٠ 1 رطضم ةنتفلاو

 نيتشر 5 ناظلف ||

 قالت |اناكو : ل اننوتلا لها كم ّض زان ىلع 0 دي# نيدلا لامر زو هَل وهو

 0 تكاورراعا 2 بوطخلا 5 ف هددحوو ٠ تاكريلا 1 داعلا رجلا

 (قوحلس لا - ؟؟)
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 : نيقابلا |اريقفلاب ىن ءاا ايدل جريل تبط ما

 رينا وبا كرما 0 3 رزوو رد أرق لصو لكك 0 دا أناو لاق

 ضيف لو 6 دلا هرمصع 5 مهعبتاسا نذلا ن 'يطايشلا ن“ ناكو د ارح فار هلا

 . لمع ىلا دع مو « كنار داعم ايو ام ا ىلا انكالمأ ايا

0 ٍ 0 1 1 
 0 | لوصوب ريخلا 2 4 نارفصاب ةوقلا عال نيالا 5 ٠

 ىلا اوراسف هتموات» نوقيل هي. لال يتلا يمن اهو وكم

 رلاغلا ىف ىف مهفلفت ٠ نارغصا ىلا سر ”ركلنم اجور نلااسلاب وتطور ناذلع

 م 000 1 دال عر هالك 151 لام لواقع ١ فال الاو
 ا

 0 ها هت ع 0 ةدع رشوأ ف لحرو 00 م ارا قأو ةراذألم ماقاو

 انقتلاو ٠ 00 كيل ىلع انابو نا كة 11 ٠ كوع # نالع | || نم كسِرف

 00 الإ ف ةربدلا تاكو ءاسإلا اقدتطاوا ةينشر لك فورملا مضوملا

 ناطاسلا راب هد او ساو يع طاطا ناوافأي 73

 الا لاكو هيلع 0 لمده رك عا اخش نكد هيد نيب هلتش

 طا ب ةفوا 3 مارا لف خاايلا جا مكنأو ٠ هباحصأ 11 نم هبازوب

 : 4 سر ا 3 بدسحو « ةكنغلاب ان كش انماس َ » لاق ٠ هعز :

 فلحو ٠ هيهاذ# 4 ”رةأض ٠ هيحاص هيلا ىعل ! الف. ح 5 هل ةيعل 7 نا 1

 ركبسعم ىلع هفظعف !٠٠ هاراثع نه بمتعلاو هراث ذخأ ىتح حر 1

 كيلا كه تراتعملاو ٠ قص اع "ملا اهل: وو وم ل ند زا ذيع ىناطالنللا

 مانيبف . تيم زان غياوسلاو . تلا دق قياودلاو ٠ هت دق براضملاو

 لع ةدبسو ٠ هن رسخ# نهار مم 0 جرختساوهءازوب موجه ذا ةلاح لفغأ ُْى

 أ رو . 17 ءالب باف دوعسم ناطلسلا 07 رو ٠ هن رم قرط ري
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 : 4 ١ ع
 ذاّملاهمف ل لوش ى ىذلا وهو٠ةهلارزونع هن ىنغتساو ٠ هنار ىلا ناو 0 هناورب

 اهنم ةديصق يناَجّرالا ركب وا
 ىَد

 تاب 0 نك 02 دقاشا| ها ع 0 :ءمجنلا لس

 لانا الل لاحيصلا ىف لسشيو 0 لكت ىح :ةرطاسا

 تخاوفلاقروضرالادجوللجت  ادباذا لوقت ثيغهدبعقس

 تبان ةفك_قكي ل: نإباهتام اذان, يئرثلا لع نيعر امال

 00 رق هل

 هرروشعو ها لاكمعاالا د :/لاحبإلا ةاعد نة سبا اذه

 ناطاسلا ام 7 دشارلا مل و ىفتقملا ىلوو . دقاعملا تدشو ٠ دعاوهلا تديش

 ندلا ف 00 ريزولار اما دا ناعم فش 0 35 هنأف درو هم

 هلا مدش رتسملا ىلع ىرجام دعب ِهلَفتعا دق ناكو يشزلا داوط نب لع

 هللا دبع ا ريخم رأ ر |شافدل بط نم 0 هيحصتساو

 ىفتفملاب ترفلاو دو باقل ةدنعلا ىذربأف ةفالؤخاب هل عب تق نيل تلا نا د

 تن معجلا ور اهلي اع مضر ممجاو يشيزلا نيدلا فرش هل رزوو هللا مال

 لوضع أقثاو + قبجلا.نلا ًامجار نااقلسلاركواءهتعرتما لع هاش 0

 نحس ةياوا دقت ةَئلَع جو رخال سرب وكام كلاب 1 هيلا نوهتلا و٠ لمالا

 لا وهنا كبار كان ٠ دحتتم ننراطانةدعل دوجتنتم هيرواخ اا

 شه رهعمو راشد. هيمفد قلرطا لعن وكمل ا

 ةلودلا داضعا هثو ٠ رابكلا ءامظعلا و ناجنز سحاص رقتسو ٠ رادناجلا

 ناكوت اناهفطأ لادا ؤلسواو اين يكل نك ل ا

 ””ةودنجوام اولكمأو قاتلا وابا اكس يال اير

 ىلواجو ٠ رادزابلا

 كب
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 مالا ةلولاارا ناو لاقت هزتكلا ىلا "دورت ةنس اهمانقأو ناشاق

 رافسالال يا ىف راسدلاولاو.رادد الا ىلا هرف غل مل انالكو نا مفصا ىلا اندع ُّ

 هن كاملا دبعم ناكو ٠ ةرازولا ىف ثبل ام ن0 0 : لاق

 ٠ دراوملا ردكتو ٠ دعاولا ريغتل لب هيف صقنل ال ٠ ةراعلا ىتتسم ريغ

 ساجو٠لّقَشاو هير راو> ل هراد نع هبا اهد ل

 7 ناكو : هللا همحر نيدلا دامع لاق ٠ ىن زكردلاتاكربلا وبا نيدلا دامس ةزازولل

 ىلاوح هتلود مايا ىف تاسح دقو ٠ هلاوخا ةرج نم ىنزكردلا ماوقلل ًابيسن

 . هيصنم يفارءةسم قبو شدجلل اضراع ةيدو.جلا ةرازولا ماي ةيرررت هاوعلا

 ىناجّرالا ىضاملا هيف ل وش ىذلا وهو . هيهد٠ ىلع |ممتيسلو

 هولا اتق وفنانات ماد ذامعلا ءاَحراورف:دائعلا ءالع ماد

 0١01 للا كس ان هن اويعتا نر ايأ اهنينع ردالمت كوت دب امل

 ان او حجت نك

 نلتلا قطللل نانو م هتلو دن اوقع يدون نااطابلا ىو 7

 نيل ظاوكرشو ا 0 ا لدم ىد ابملاو ةيداب للعلاو ٠ ةلتخم لاملاو الاح

 مارك اب هلزعو ٠ مارتحابهفر رن متاع مياوع قاما يان هان

 ركل يطفو ةوادتقالا موسر عا ان ركرذ ىلو اذا هلا نظو

 45 رط ىالا يش“ دوا اذا دبس غلط ونا ا داثنع عفر ام داملا كوف

 لاك ذكذيخ ءافيتسالا تعتم ىف ناكو ٠ ةمالعلاو تسدلاب منقو ٠ ةمالسلا

 كل رم و تناطو: ف ناكوااءاسلابلا ماكنا ةجنياعلا ويقل !تنان" نفلا

 ١ ىو عداه واول ا رطسولا م [هقانلا اق اكو نفانكجلا مئانصو . هناويد



4 

 كو موق ةينملا شارف ىلع 955 ٠ ةينطابلا ةيبا لذ

 هللدحو ريبكلا ثداطا اذه ينص( ناك دا ندلا دامج : لاق

 تاتش 2 تانسا :تاروع بمعت كاذ نك هراتو بولقلا ىف ل

 بتئاودلل ىباون .فاونو ٠ ةقرفم تاعامجلل تاعاججو ٠ تاك

 اهلا وني م نم 00 ن٠ ججرخو ٠ اعوج سانلا كلهو٠ ةقّرحم

 تقطر“(: رتطلا كن رح هاد ملغ لزن ىح كلذ مافك امو ءاعوجر

 له ناعاو ا اعلا ته هللا باونأ 0 داهولاب

 ىلا التتار اتصالا ف اونو رافع

 رودق ىل اكصإلا َكينَع 00 برش كابو اهربامم ىف ىتح اراك

 :ايونوصقت ضمت علا نيلقتنملا ةلج نسي انكوراهزلاك كوي لع

 . رصاالا هع 1.١ نع لك ددغ يلع. رضاخحلا ركيذلاءاقس: الروس 07

 هاشمزراوخ ةرازو هيلاو ءامتتسالا ناوند ىن دواد عم نيدلا ءابم يح ناكو

 م هدنع هستحا 8 ناف ةقدص نب اذ 05- رو كمال 3-0

 ةداحو شفا 7 ىنأذ هنرازوب همزلاو نيدل ئَص ىدلاواىل [قهيتف هو زوق

 ىدلاو ناف ٠ هتمقاو رم ةمصعلاو ٠ هتهدخ كر ىلع هللا اندمخ دشارا

 قوذ٠ اناود كوت الو.. اناطلش زيزعلا دعل مدخل نا تلح

 ءمما»لعاالبتم ةينس 1 قرئالثو ان مضلاسنس شاول ا

 2 3 لم قدشاإلا نفد 5

٠. 

 0 2 2 [| .٠
 0 و ا 0 هربؤ

 عضو «مويلا ىلاراصو اعماج عا اللا ب

 نك
 كيلا و ذك دواد لحرو درا ءلا كال لعش رق ب

 فاه | 5 . . 2 ٠

 هي لولا هسردملا 0 انالخو ركب 0 قيحعصتساو ىدلاو هوم نانو
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 00 ليايلاو رياك الا ةيكحلال ى هن دمر لك حفاو ٠ هتيعايط تاع |طو

 انلطعوا ما اتا و. لطنأو هنطل سلا نيناوق مفر ا داو او عاش دل

 لع 1 لا ها لا نضمعاشنا ةييلللا 1 دعل هن 0 ل

 هل 5 5 . لف 2 ع هئاخو 5 ءارضلا أم كيما : ءاليلا انا

 هل ايصأن ٠ ةفيلخلل ايصانم دادل ىلا هجوب 0 لمق ىتح ةمدخ؛ لذلا

 هانأق ءابأ لك نمر ل 0-0 ماقو دك ف“ ةفشلا 2و

 ل ا رار لع ان ا يلو ألا ”ناكو ءاذبإو

 دادغ ىلا لصو دق دوم ناطلسلا نب دواد ناكو ٠ ذاذغالاو امنم ريسلا

 ٠ اهرصحو دوءسم اهريوح اناف ٠ هردانو ةيهاظمو ٠ هرزاوم 3

 ل 0 . 00 !12 لحر ءاه تت ه 0 كرات
 ر

- 

 1 | عابتاب ةفيلخلا ىلع اهاو < فس اطلع || فاخ دقو ٠ ماشلا ىلا اعجار

 هَفاعم نم شحوتسا 7 : 0 هلال نه هحورخ لهس ١ هيلا نيل ف

 ٠ شاخ ةرفن رفنو سنا ةلحر لحرف ٠ شاحيتسا ىلع ةّدم ماقأ نا دعب

 نب ءاضرلا وبأ ندلا كتاخ هريزو هبكو ٠ هعم هيفا مداخ لايقا ىغمو

 .هعزانم رب ا و . همطاق لبحن اكسمتم لصوألا ىهالظب ميخ و ةقدص

 0000 احاول هلكيو 000 عم هلا حاصأ اننا ع ليو

 ٠ عاتراالو< لوجو بائرملا لاقتنا لقتناف ةفيلخلا جبع 00 مث هسبحو

 اكل 0 امرا دل مخ ناك يودي بال ءقرتسا كلزك وو

 هلام مخو ٠ ةاينطالا ةريجاخ لاهل ءاملومف ناتيلدل ف ؛دواد ناطلسلاب

 ناصمو وهش نيف نيريذعلاو نسداينلا ءأ ثلا ون رهظ ف هب ةنس املع ةدابشلاب

 هياع مجهف .ةجه وذملا ةلئاقلاو ٠ ةحئاتلا ةرجاهلا تقو ظيقلاف كلذ ناكو
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 هي هللاب دشارلا روصنم رفعج ىبأ نانم ولا 0 ةنالو

 ( امهنعدللا ىضر هللا دش رمل ناز

 موب .هيلع هللا ناوضر ةنيلملا دابشتساب دادخب يلا ربخلا لصوف : لاق

 ةئاللأاب دارا 0 همة ةئيس ةديفلا | ىذ نك ئرشعلاو عباسلا تباقلا

 هيد بيرأ دادخب ةجامالا راد ىف ىقلو ةحطلا يذْئ امص:

 غرفت ىت+ ٠ ءاجرلا ىلع لاغ فوخو. ءاجرالل يدم فاجرا ىلع رشأ
. 

 ع

 ٠ هفرش تب ن« هردب جرخاو ٠ هليش تب هتيب لل اشف ٠ هلغش ىلا دوعسم
> 

 ةءضو# 6 كاذ 0 قامو ٠ هفراعمو هك ىلع ف و

 .هتييس ب5 ةغا رماة هيدا ديعل هناف دوءسم ناطاسلا اماف :لاق

 ءاةلظلاب هلطح قيم يشدو كش رانسفإز ينيمال رست كر ا

 ريالا لتقف 0 تام نحو ةيعتملا ةيضخلل|( توك ههب لتسو
35 

 ل

 ةيقدل اداوب ِى ذلا هئيع ناهناةلزمع : هام ترهل 8 ناكو .٠ ةقدص نب سد

 بنا, كلذل :نالفاسلا ناوبنة فيلل نقف هيلا اعلا تمت انك اذا لا

 رظتل سااج وهو ناطاسلا اكواب وشد ديزل ريهالا قاكواا#ا هيلع

 هك هفيسل نانأو + :قاشاولا رايتخ هارال وهو هئارو نم هع[ كا

 روش ساد لتقوزةنلظاما تقوس نتا ناكر جفن هدام سا

 ةريبكلا (تافشوأ ةهيطف ةطيطفلاوا+ ةحينضا ضر يول كس 8 0

 كسار طق رصو هفيرلتلا سم3 ءاكيراه ارق دا

 ثدح امل مث ثدحي ملو ٠ ثركام ناطاسلا ثرتكي لذ ٠ تقفشاو سوفنلا
 0 7 ١
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 ةفيلحلا 0 ناطاجلا يحبو 8 سسنل و 6 ٠ رشحاو كل 0 ةراعلاو

 5 اومتلاو نادم نم هب وص را ٠ هفافا تملظاو .٠ ةفامش هيلع 1

 دا ل لاا ملل فلا كام نافل ىقازت اكول لع ىاد هل لات

 8 ةفياخلا درفتو ٠ كتتملا ىلا ةنوصملا مالسالا ةمرح اوءاساو ٠ كرتلا ىلا

 ٠هصاوخ هنع لشاو ٠ همام ا 9 ٠ هب دج < ىدح نم دعلو ٠ هند ردم

 مدقتلاو ٠ هيلع مادقالا ةعاججلا تاهو . ل و 30-5 . لو 1

 هيلا م 2 ضرالا ل |.مب "لت 1 0 5-2 | 2 ءلا ربما هلال 3 هيلا

 7 ع

 5: دلا ديدسو نزل 51 ةحللت نا و 0 2 هريزو هةعمو 5 5

 ٠ هليحرب لحرب دوعسم مخ ىف ةكالعتوو عيال انقاذ ديقرابتقالا/ لدا

 لع ةكلغلا ناك ىح 30 واد ىلا هن داعأ هدعل وهو ٠ هلوا لحنو

 مك ةيرجنس ةلاسرب انا رخ نم م ناوذ نارَق شقو ريما لص وف ها لل

 قلصت كتفق ةينطابلا نم ةعامج ةفيلخلا ىلع مجهو.٠ اهرتس دبعأَو ءانع دس

 لا 2 ف كاذو 0 ا هلو كيهسل نامزلا اوقع ٠ هقدارس

 رحاس نا كاوا نارش فرع ش هب ةتفما ةدعملا ئد ن< رشع نماثلا

 ٠ هلعف ن م هماع مدقا 5 عظفاو ا أمو غل هلتمل ةيئطايلا كرا
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00 
 ا سل سمعا

 »و

 ند« م,ةالطا 8 تفقو 0 ةعاج دعا ظااذ | رمال نم 1 شقن رب م ع ع

 0 اما ىخكفو 0 ما حاصا ىدح 6 1 , . لو ٠ةعافش ر 0 أر

 ل
 3م

 راد قاع :- هفالخن : رادو كويك تبهر هنأف ر ادزايلا يدع أماو

 ملا لا نم 4عءمه 0 0 ةفازحلا 0 ننال 0 ل 0 ةفالخلا

 ٠ ٍِع

 0 1 قدص 1 8 دو هنآ معزو ٠ ا ضفرو : نامالا صه

 ن« ضرقتا دق ةفيلألا ناكو ٠ دصملاب ةيدشرتسملا ةلودلا عْرَر غاب غاب هناو

 تدناام دادغب هيج نم تدبو.هءارا هيف تريغ تاريبغل ُْ ناطلللا

 روش | تر .٠ 00 رع ىرب را 5 0 دع الف 0 هال

 عاباب ةهدقد ناطليلا ناكر. سشلا كك هللا دنع ,دانملاو فالحخلا نم

 ةفيلخلا ىدكصف 0 ةيفتش و هرب 21 ىل اع فشو ٠ هر هكر 45

 باطو 0 بطاخو تطخ ديت . هدنع هدانع قدح قو + هال ضف

 نم 4م جوَحَو 0 ةفئار ةييهو 8 ةعئار ةأ.ه ف ةيسفط 22 0 كلاطو

 راسو ٠ !ماؤغاو ةلؤدلا“ ٌراضلا»: رضاتثلا»لعأ [تننرواسل و | بئافع | يل

 ةرفسلا كِل ِفو ٠ ءابهفلاو ةيفوصلاو ٠ ءايطالاو ءارططكلا ىد هوك دقو

 الوات هتدينسق نرعاشلا ضقت نب مساتلا 1

 رسشسعم# نم نب هد ةلءذ رم ةباصع نع روصنملا نككفلا

 راو ةعاقرو هم نم ع ف نادك 0 انلمع 1

 ام لوشو
 رت ياكم ٍِع 2ك 2 0 2 5 ٠

 روحس نك“ ادمر ككاإمل 5 انامعل 9 نو أن زحل كر

 ٠ ردع دل مك 1و ٠ ردفو 3 ةفيلخلا ٠ 8 ا || لع ردع و لاق

 ( قوداس لا -؟1)
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 "000 00 ني ولانيما هل لاقو ضرالا ل ةفدلعملا ىءركلا

 نمودر اري 1 رعرد لسيد نف ل ملال هبا لاق هزيغ هادا اضن ل | م

 01 ا ا رانا نزور مباع داعأف ونزر ايماقوذ نادك لمد

 ٠ نيئاول هدب هل دقعو . نيف.س هدلقو.ةعاطااوناعذ الاب قطنو . ةعارضلاو

 ا000 0 ما ا لاقو شع نإ كان او دواد هيه ناديا ملسو

 5 رخط لع اهف رك ىلا 3 ودلاو هوا ةيوويسم يد «نب رت اغلا ص 5

 اد 0 1 فرت راريتساو ناوريش »ب الردع ةفيلطا يعأو مثيلا

 ل ع نع لو ةيفو لب لاا ردارط تاو

 مهنم 500 معن 50 5 مقلاب قولا فرعدلا ركش

 دوعسم ناطلسلاب عمتجا مث . امرتحم هلزنم مزلو ٠ امركم تو نيلخ

 ال ع ا وتنللا ناكور هر ديص نيج عايطالا ةبهز ٌدصو ٠ هززوتساف

 هيلا تفتلب لو ىلوتساف رادزابلا شقنرب ريمالا نك و

 دوت ناةفدللا لا ل2 دقدعنيج لوتنسا ره كاسكو درر يللا الو

 ناطالسلا ةعاوز نم ايما كول نول نعد[ تار هدونعو

 000 0 اا نامابلا لع ناك اهناف قايك متنا ةدييز نوتاحلا

 ديلا ٠ م و ايلا ار "ملا لمح 05 هواهد هلمحو ٠ 57 حالصاو

 لزت 0 00 مو راك ل ءارصالا هئةفاوو ني كلذ نقف ريمالا

 نع اوجرشن 10 نير دو ىلواجو 0 5 بحاص ره رفح م

 قبو درجوربىلا ميم: شقنرب لحرو ٠ ةعاف[ةق رافع لإ انو قر ورمي ةعالفلا

 ريمدلا لصوو هاش هززاوخ هب لصلاو هشاويحل فا رهيب اق هعمو نالطلملا

 اىعتلاو ميبلا ءال هذ ىلإ 6 ناطا ا زظ ف ناقل د نعش قباسلا
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 كم م 3 ا هدلو 0 0 ا ناطلفلا 0 دودو يل لصو الو

 قوت املو ٠ ةريزالا هاباطغ هل لزم 20 لسولا همطقأو وهسربلا

 ترعتلل رابع 0 ةبامل ةلاهسا 0 نك كد وعم أ جوزف 3و 0 0

 4 همس ن< 4.هذ م ىلحو ٠ 0 4 رفظ ألف ٠ 4 0 ف ةنغرو هأ ايفر هيلا

 ناك 00 هيخأ ت”ر> ل دوع م ناي سوما كتابيوع عم و 0 ةلطع

 هريزو ينارثطلا ليعامسا يلا لتقو هتعنه نم ناكام

 6 دوم ىلع ءارصالا 02 قا نإ 0 هتمشو مهقش اولا للا ن“ دو

 ...ناطاتبلا ةوج تنم اخو ىلجل وام ناحل الاد وعسم اوعدتساف هما نا
 ادوتلسم_ فاعأ فوغ ناظانلا لاقلاو ذةرطنل ايسالو ود - .؟ 5 0
 قو ال 4 03 ةارلا انايعا نويع هتيم كاكتعاف ٠ 3 ارا خلا يش هب رذو

 هلكت قدم ل رغط هيخا عم 3 انهل ى زج 59

 ةفيل لا طخو هيخا ةايح ىف ةفالخلارادىلا لصو دق دوعسم ناكو : لاق

 الب هتصالعو هويسالا هيطللتاا هي هيلع تعقوو هلو هلحاو هل هنن اد تشوالدملا

 تس الف٠ق 0 رعل و ةذعم ةرا ”محشلاو و ف ركشن و هياع عمتجدنجلا ناكو و ٠ولع توص

 نبدلا فرش هريزو ناكو ٠ هرارس 0 -و٠ هرارذ رقو هش ع تبلو : هس ع

 دق هلع هللا يضر هللاب لا تاكو هللا هجر نات كلا نداورش ا

 هترافس نسم رفسف٠ هما,هىفةفيلخلا ريزو وهو ناورشولا رفس هلة نس مرح ا

 كار هقا ةنه نقلا ( اهنا هأ كلاقأو نقش للا هرضحاو ٠ همأ م هحو

 ١ 5 هاش 0 5 3 بارا ني ظ3

 ع ساحو هرو_دسو هقاوط و هفياع 0 )» كروتَو هل تق هللا قااو



 4ك

 مد حتفلا ىنأ نيدلاو اينادلا ثايغ رلظعملا ناطلسلا سولج رك 0

 34 هم 1 نيئمؤملا ريمأ 0 ةاقحلاو نس دلي 0 دوعسم# 00

 0 ا

 اتا رانا ردك وشب ةئقج داوديبم مأ تناك :هللاهمحر لاق

 اا ا لا او لبر اوكسسم نال رقطالا نيينآلاب دم ناطللبلا/ ءاقور دنس

 ٠ قافنالا ماود عم دفنتال الاوما ةيناطلسلا ةنازألا نم اهزاهج مسرب ابعم

 تاءاطقاب ّدبتسا دق ناكو اهنايعأو ةلودلا ءارسمأ مرك ١ نم سرب وكم ناكو

 علا

 قاالدلا قدلا تعج لق هل اةيعبلا 5 يما نيدلا يلو هريزو نع كو

 00000 1 يول فهن اسد ىلا لاب بانو فلا كلا
 0000 0 11 اذا هيفأإ ىلهاؤملاو اهلاودلا ل ةكنانغلاو كنالاالا اني دل

 : ند اعافوا روفو عشرا و٠ هنامح 8ك 5 درو 0 ناطلسلا ةافو دعل َقا

 هلل قاذذلاو ةيلجافلا كلذاو ٠ فوم «ثتيذخ ىلا انسخوو دونك ناطلملا

 ركولا سلو ةاوم زها س فيما نيمالا لادم ايف

 مالسالا ىدص ىّورو ةيربطلا ىلا لصوو جترفلا 5907 زهج مث

 نو م 3 ىلا ةفاعأو اعنا ليك ةاعالا ناعأ ىلع ا رفكلا مد

 عبر نم كك +ا ىف عماجلا ىف 7-00 مجتلابا 0 ا

 فوذفخم وهو ٠ دإبلا بحاص نيكتفط دب ىف هدبو جبرخو هال ةنس ع

 اهادحا تدفق نين رضنهب ضو لجر هيلا ءاخ كوول وعملا ىودب هدنخ نم

 للا 1 قر دلل عفت ةوراو نيكشنط راقولا لغو هترماخىلا

 . هيلع قش * مدلا همم نقلها 1 اكن تاق راو لا سافف قسد لع هنم



 22 ١هال ا

 ريموت ١| لتق ةبونلا هده ىف 3 يبماعصأ ىلع قيضو ٠ مهباون

 25 كاذ ناك راند علا قحاب 0 0 رداصو وتعمل فحاول ىئصلا

 ىلوت ,ةنأق يتلا تان لاكلا ةاطاوعو ياسا را * يضل دعس ا
 ءالاتسإلا ديب لشفط ىََح هتفنل حش رثن نم فالثا 1 رف٠ءافيتسالا تصمم

 راقم ىلع العو ٠ هيضراعم راعم نم ا ف لارعط ةدعات تروح

 نم لماف لجالا هاا . هت ولعب لت 7 هت ىلع ساجو «هنع راقم

 هدير ةنلس _لااوأ: قا كلذو + ليلا رادا خلا ءاليلا واذ نمو كسر

 تقلفتني تا زد مسار .فاوخاو الس كر كل جئاوق هل ضرمع هنا

 .ردبلا كلذ باغو ٠ رحبلا كلذ ضاغو ٠ عمشلا كلذ ىنطناو ٠ عج كلذ

 3 ٠ ههدخ ضعبل أهان ةييودنا 7 هئفدو نامه 3 كانك

 رار هّنلاالو ها و وب هارت لع لامآلا وس

 0 7 دا و هالك ملا ١ زا نم ةئطلسلا : رم لا” لالخل امفاج

 لاو. رولا عفاريشتسالاو ةثااودعأا 0 هئارأ :ادسسم ناكسما ذل

 اور اضفإو كوع لواديو ويتصل يحل اا ناكو ٠ هريبدت يف دشرتسا

 هردق لياح نم ضغن مهناد عياكف دف رب نيص وصملاو مانو يدقم

 . هركد الع ا
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 دنع نم هبازب لصوو نقش ةلودلا دقق 1 نب ردي>و ءالهاش نإ

 تخلو + ةتكروش تدتحاف سراف رام راف ولا ف نر وكتم كلاما:

 نعل دبع نيدلا رقع ئعدتساف نايعرذ 1 دردشم" قاطالا ناك يكف

 قلو دال او غي رمو دعشو يدا م و رادزابلا قشره لضناو كرءانلط نا

 عبتتي لرغط ناطلسلا لحرف . ىكلاب ءادلا مسح ىلع نيمزاع . ىرلاو نيوزق

 دع مرورظ هولوو ٠ هئافل نع اولكدف ٠ مرايغ قلو مراثأ

 الود اف شا ةودجو انا ل رثط باعصأ ماغو ابس ىدبا اندر وستاكاؤا

 هنا ةعاقلانا ىو نب دواد كاللا ةنراخم فاك ثدنؤأ عبتخاتلاو

 عرفو ٠ هناك ظادويف ةحطاخ نم ناطان ا ٠ هءلثو هب رع لفو

 ا فرو هرب رس

 -- 00-0 + 98-2700 جىرص كا الع اك 1

 مد ءاجر نب ىلع 3 فرش ةرازو زت0

 نود ريدك

 لوّشو هيلع شو كبد قيدلا قص ىدلاو كمل سل ةصم لاق

 0 ان نم يباعدتنسا ع قكاودلا ةربزو لرتط ناطاملا#لتقباعل

 ىنمرك اوىنر قف : لاق قاتعم ريغ هبلط .ذا هه رضح نع هناو . قاب زيزعلاناو

 اقل اول ارامل اق علا _اواد كانحا ناضعلاب قورنت ىلا رطخ ذخ » لاق

 انكي يضم دق 3 الو ضف دقت ءاهتقلاتراذاو, داخل ىلا ىةياطقي لاق

 لارام اما ككارزكا اسر لب اذزعا سوف 50 سلط هتافوب لرثط فرع

 لع ضميقو ةيشزكردلا ةوداض“ ف عرشو تبصخملا هيلا لو هيرازو ىف هيلع



 (١هه)

 لقفل ةيشيشللا نم ةعامج تااتنابق ىنافرل ا تس ا ا

 هل لاقو ناطاسلا ظاتغاف « مهمج لافتو مهم لجمت دقو مم اك تل

 لامتشاو هدير حت ,. لماف « كداقتعا ذاسف:نابو .٠ كداطنا ةحا تحّضو دق

 هديرو ءام يف ديدملا راب

 جرك هتعيخ نفر رد قال اولخد دق ةينطابلا ناب ريكا لصوو : لاق

 لعن تناديه نتا تلحرأ هزكر اسما ناو نيكاكبنلا هربوا 0

 مد ل 3 ع ف ناك ناك ادةوفسع ناطالملا ناك د توص

 عرشو 5 هان 2 قا ريدم هل وها نم مدع تاع ريدم هج 0

 ٠ ,نيلغلاب عزبش ايرملا كرات فرو اجلا لال مصخلا رحنل

 هلفم ىف ةلساعلا تابؤذلاو ٠ هلسع ىلع بابذلا عمتجا اهم ميخ الف

 ىلا لإ نعو | كنا شو لا طال لحوم

 ركسلا ورم هتيفاوك ةهواوق ضايتا نا فتهتز دليم . مد ا

 ةدعإ اوزربيف انا ا لتطويل ديزي همم قابلا

 هصلخو ٠ هصاوخ ةامح هاحو لرغط مزولاف . ةزجانملا ةدعاو نمو در ل

 ىلار.ةع ارو نام دلة ىلا سا نوقع قداس اوان الل مانعا ورك هصالاع نر

 يدوملا ىلع هدوج رخو مم ةنيكملا ةنيفيسا تاوتلا او ءىدردبلل ركسعلا

 هااب ةئس تجر رشع نم ءانىاكإذو

 نقار هما انزيلغ انين نراها كراع اللا ل رع للا

 اوماقأو لاومالاو رئاخذلا مهف قفنأو كارتالا هركاسعلو هل عسوو همدّقم

 نمدب لا و,ناد كا 1 177 قر ءاقشلا يل الق ةديع مموتش

 د وهاشمزراوخةلودلا نيع لث ٠ ةعاط مانالا ىلع محل. ةعاج رياك الا ءارسالا
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 امو نيعلرا ىوس ريزولا لي دما لتعم

 بع د لس 45د

 000 كدا عا هيلا لا امو ىف ركردلا ىزولا ردو 5 درج

 .دوعسمو رقنسقا مادق نم ىرلاىلا مجحأ هنا انركذ دق :هّللا همحر لاق
 راصحلا ىف ليبدراب اوناكن يذلا ءارصالا جرخو ٠ دودعم لفو لولفم ددع يف

 فخ اولصوف ركسعلا مهةرافو «ناطاسلا اوةحايل «نأب د ملا

 رك اعلا تءاجو ٠ ضاتمملا عيهنلا ىلع + الخلل او ربشعو * ضاوألا نم

 2 نيل اكو : ل ع 0 ١ 0 كي لك نر هلال

 0000 انا رود لل دانا دبع" دامقل ع خرا مثلا نأ تعا *ىل*لر

 0000 رو دوب ناك هووبلا ف قوعاولا خم 0 0-6

 عقوف 1 1 1 ل عطشاو 1 هام امل صق ٠ ةيلصل طاف

 ا الا سس رطل

 ةقيسسل هللا ا : تفرع ركلات 05 هلم ىرح اع وهو ٠ فقاو

 غرفأو ٠ ابرا ابرا لاحلا ىف مطقف ٠ لولذلا ريزولا ةبقر برضو ٠ لواسلا

 ةلمتأ علو ٠ ايرث تالكلا هذختاف 0 نااىلا لمحو كارت ف

 01 ل اخ فلا ناك نط رانمل نكوتتاو زان هلاهظععي رم لاسدل

 ع رواش

 هيلع هيخأ عولط نمو . لفاج وهو هل لاق دق لرتط ناطاسلا ناكو

 ا طرا 1 لاق كاتم يت اسوا هملعا ةدوكمملا ىو قفا



 ةيارقا

 ا تي زعلا ع ةليل تيا وش امون هتءمس : نب دلا دامع لاق

 في دش دم 1 ا 0 هللا كلم لوش

 ناكف: لاق. ةوطخلا هذه انآ نأ تنقساو ٠ ةوعدلا هذه الإ 22 0

 ل الف هلعف اع ةنألا زاح نهو ٠ اهزب نع راصو ردم كلم هنأف لاق م

 اهزو< نا رصم

 ٠ هعسوأمو اضفلا هيلع قاض ٠ هعقوام عنم 5 ركردلا ف حالف لا

 بح 3 رسل نسف او كسفنن رع كل اقوي هعازفو زوره ىلع لقثف

 0 اناا قمل رش نإ ا ا

 دفع مضارب أ نيدلا مج 0 ملف طرشلا ىلع هتلطأ مم اما

 نع امفاد دقة امل لاقو ةساثا 2 هللا مجه ىتح ه 0-5 نيدلا

 مش هاعدر و. مقدنم مل اذ هامفدخ « ةيقدلا هذه فيكف تاعند ل ا

 هعم بحصتسا ا تاس لا هاش ع

 دق هنا هللا همحر ريزلا فرىع !ملف .اءاسمم هلك ءادحام ا .كردلا ناو 9

 ةروسل ىلوالا ىلصف نيتعكحر ىلصي ماق ٠ معا امو. رسال 5

 .:نيمللا دحلملا ىلع هتالصإ تلاطو نيا ىرجلالا فعرت ا

 ٠ ةفاطملا ديشو . .ديوتسلا تاعاشإاو هحورب 000 وهودهب رضف

 موّشو موصي ٠ ةدابعلا ىلع ارفوت« سبح دم:ناكحو 7 ةداثلا 07

 00 ملو ٠ مالا اذه ىرجو ٠ ةنس هههرمعو ه7 ةنس ىف كلذو

 د د 200 ريدعا تو ةاريع كلذ قو. ريغ لرتط ناطليلا رك

 اا لع يول ولو فشل لا راف زيزملا بلط ا

 نيووبررعلا هييشلا اتم 0 1 هرم 1 مبخرانلا هسؤشلا

 ( قوحاس لا 7



 مد هتاداحو زيزءلا يمع ثيدح نم ناك ام ركذ رح

 د« ةعلقلا ىلا هدوع دعي

 ل رس تكلا ناهي ملا قوق تع رومتمل قدك لاق : لاق

 ضاي جورد ىف كنامالع انطعاف مأب ذل رك دعت اياكم ناعارخ

 .ةححرتمةلودلا ةعفم» 0 ةلدعا ذاق عرضا لرغاو مز ديفا ها

 ىونلا هلالا دامننالو .٠ ديعبلاو تبررذلا هفلاخ الف كتمالعب الاثم اهمانر 5

 تلكوت )هللا مب قوفو ءارنطلا سوق تحن رجنس ةمالع تناكو 59 .

 ءامد ةحابتسال ابابسأ اهذختاو ٠ سورد ةدع ىف تاءالعلا ذخاف ( هللا ىلع

 كاس لاا رعزلا نتعب ديرتنا را كاك حاوافإرت جورفو

 هدول ةنند راف مهم ركاعملا قى تاكمملا قلو" يسلب لوز م

 هم نكلعز ب عوف ل ااقلان اضع لعائرلطاو لا ةماال ا د رضا

 سطلا:ىف هيطاخو .٠ بوبأ نيدلا مقفي ركك لاو ذل هتيكخي "نقولا

 را كلاش هراوو بحاص مم ناطاسلا ميقوت اذه  هللاقو ٠ بوطخمل

 . 16 ل اعلاو٠ ىلطعخس تيضر دف 30 ناف هريمسو هيلا هءلسلو

 ى») ىطخ در ف انا ذدرأو 1

 . 1 راسم ىل احر نورك اذ 2 انقر مالو الحر نيدلا م م نكو

 0 نيدو هللا رع>و ٠ لاك 000 نيدلا د- ه را ل زو ا

 علملاب هوفرصو ٠ دراولا درو هوا كان 1 لاو لصاوأل | عيقوتلا

 ٠ هلا ' كيستفو 0 ّ اكاردتمو ريزعل اهزالم 08 1 لك ا
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 ىلا ةىركد نيت ٠ نيراصم نيرياص الها عش 0 نيرصاحم لك

 هرتشخاو: ةؤرابملابةرابمهل'تناقرمتساقا زر ده لوهشو ةض را

 هءاوجأ نتكف هوانا: علا 0 ترضسالاوةتليفق كلر

 ةروجلاخ انه ا مان هيلا هو ؟و-رمزولا هردعإ 00 لاتقلا د هع

 اذم هللا انالزادقرو ا لقورزولا طاطا نمر

 راع بابل ناريمإلا دئخلاف )» م1 4هودعم هاج حي فلا ةلو 0 حالفلا

 احسرف نيرشعو افي قاسو بكرو ظاتغاف « نامجشلا مام اذبف نيجي الف

 .٠ ةحناح ريغ ةماح ريطشب قا 00 ٠ ةحزار لويخ لصوف ةدحاو ةليل َْف

 تاكو رقاو يبو وا نفل واوإ وذو قمنا رق مزما 7 ٠ ايراضتو ايقالتف

 ناكام ىلع ىوتحاو ٠ ليلغلا مهم و قل ىئشف ٠ لع درا تاب ىلع برر

 ٠ ىرسلاب ريسلا لصوو.٠ ىركلا رجهو ٠ ميمبنتو مدل مل لو ٠ ميعم
 لرد ناطمللا جو 0 نادو 0 كايملا انعو 0 ناد نإ نلضو ىدح

 ءرعاو رطل نعددعفا ض صم هل نم 5 ناكو ناسوامو كاد نصخحتو

 ٠ ءاقللاىلا هجاهو ركسملا ىلع رادناهللا نسملا ريمالا مدقف» ةكلمملا ةبامح

 لغو ف رامةازناع ىلا لجون ةامدأق م دلل كل اهل رتط مزملا مث .ءاجينملا ىف ما

 ٠ نا هولك ىلع 0 هللو ٠ ادحاو هرزو
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 لزبالاملا ناعبولا ىيارنملا |ناحح | ىتحاةقيقولا

 اهودجوف تاوبالا ىلا اوشاسنو هعم نميف جورخلا ىلع زيزملا مزق

 اراها لاما قرت وتخاح كلذ يلاتعو ل القال تفو. لدفقت كتلغا بدق

 كالت ىف مهضضمم ىلع اونأبف ٠ ةملقلا ىلا تامح دقو حسافملا تباطو ٠ اقاو

 ىلع للا ةنحش وهو زورم كيلامم دحا زاطص اودجو اودبصا ايلف ٠ ةعقبلا
 ةلاكا ىقواش دقو غدناشواالاو شايوالا ند ةعاج عيتتسا دقو ٠ بايلا

 دخاو زيزءلا ىلع لخدو ٠ اخرصم ةعلقلاب نم ءاجو ٠ اخسرف نيعنرا ةدحاو

 ضررتلا ىلا انب ةجاح الف ٠مالسب اوفرصنا »موكل لاقو ةملقلا ىلا هدرو هدب

 ”اااه1 ف ردتسا نا دوس ناطليلا ادهوإ ءالمو هعمل انا هم

 2 درعا اف «همف هل وم الف هخال كالا مادا انو . ةنعدم هل قافالاف

 :ةلخلاو 0 اماسلا ىلا اومجرف ٠مزعلا اوءيضو ٠مزملا اوأطخا

 ؟سدختمل زيزدلا ةوخا ضعا باطو ٠ هللا ةنويش نم كليم لا 3 ل

 همدشو هيلا هب باردو

 ق*ءوهو يببذحالا 0 قل ريزو ىلاط ونا ندلا ءام معلا ناك

 ٠ ءاحلا نم تيطلا ةيعصلاب ضوقتو ٠ ءافيكسالا بصنم ىف هينرف ةمدخلا

 ء ناظ تي اد ذخأ و ٠ ناكملا هتناكع لغو ٠ ناورش ا وز اوئشاو

 تارا دماج مهول نايقالطاب هذكتي كل لاؤذطم ةلاطإللا ناكو .ًايلضانملل هالو

 . نابع را ىلا 9و مف[ طللدلا مم رقنس قا دن الف نات نذل نر ةلجب ارق

 ا ا ناره تل ودل نيف اد و ناكر مل اعتلال رق. هنعا حز

 لا لا حشو ةيالب انت جاملا ريماالاو ايدل قالبو نيتكش»

 [طااولوب و1 ىاةسلا كليب مرو. تريلطتإو ءىقلاللا تكلا ء لق ناوزني غلو



 1 ويقر

 ء؟نالشرا كيلا ةةكلو لطي ان اانزللاب لا ل كا عمتجا دقو

 قرطلاو ل ل ا || ليحر كااذ تج 1 0 ا تففازتعالا ل . ةعاطلاب ٠ وعلب ١

 2-3 اودلا كتففشإو ٠ ررمضلا ربظو ررظلا )م رشف 0 هدودضصم كسلا 0 هدودسم

 ..نإلسرا :لبلاودلاو:سراف علا: كشاانو لارا ضال لصور ءوكش ]ا

 هل.تروو +. ةيكنان لا :ةممشةقيفطا :لعةن يب نيرتوكتس كل

 .هيكبلا تاماوللا فلام

 م2 دوءسم ناطاس | نم 2 كلذ هاا ف رح ثداوح 1

 5 ١ 0 0 8 اب

 2 ىببدمح الا 0 قاكلا أو طرد

 لاك تب 0 لع ربع دادغل دوعسم ناطلسلا دصق امل هللا ةمحر : لاق

 اجيال هوم لاق هدنع نيدلا رع ني م ريما

 ىف تنك هترروتسا اذاورهلا نوليت ءارسالا فاض م ري اة ا

 ىوودلا هللادبع أ ريمالاو ٠ اباوص نيدلا دامع همداخ هيلا وفر رب رح از ارح

 ؛/ىلاولل ةعاط  جابماللا نيظظاف ه1 لارولا دف باظ را اي

 لرفط ناطلسلا مم ناكهبحاص ناف . ى 2 رولا هنكل

 نيئاغلا ا ةناوقعاةيقاشلا ىف شح هيلع نا ا معقل نطل اون
 ة_لقلا نم هحرخاو ٠ نتاغلا زم )تانك 0 )| طخس نم فاخ مس م ناو

 مداد لز مو 0 هشزلاو لمحتلا تائعما لمحت لغتشسا و٠ هنندملاب العلا املا



 هن شا ونادر هف ىرخاران د فلا نيثالثهعئادو ند 0 هب ردغ

 فلا نيثالث ناذمه ىف عيبلا ةراشم نب 0 دقق قفل اهني اهوا 0

 ةينلافجا و تال راادكه ةاعر يدنا مث اهررقا خت ةلكدلا نونا اذا

 هندلاوو ةلودلا ءالع نب ذاك و5 نب دا 1 وراط د كلا نبرشثع

 ةكواخر ت1 دضو 1 رياك الا الل راند فلا نيسمحو ةئأم هريزوو

 نا هلا تن تاغامص ةلعل كلاملا دالب لع عزوو٠ 2١ ا مظعو مئاظعلا

 هلا نفاق هطلستو هناتغفط لع لدطخاطلتتلا علطاف ةفاؤ 5 خبطملاو

 ” كاب كلو زو ىزعأ تعلمه قاسم« تسلتماو سا تءاسا كلنا »

 ٠ ءافعضلا ءامد غارفتسا ىف تعرش ىتح ٠ ءالظملا دواج خلس كيفك 1

 زغكدالاا هاي اكعد ميزوتلا نع ريزولا كفك (0ءانزقثلا هاماو“الفا اكئفشاو

 : 0 ف ةنايحلاو

 1 3 عم ه>ورخو ٠ دوعسم هيخا كرو ب كاع لا لا مسو

 :؛ م ٠ هيرّش دوعسم عمس الف ناجع رذا لا هب ووص لحنراف .دوش>و عوج ف

 دخل طعاما لردع لخدو ٠ هنزح يف دادغب ىلا يلا ع .٠ هيرأ فش

 هءاذ ٠ هتلدعم دب طسو ٠ ةتييغ ةصرف زمتاف هنع دم ىف رزولا ناكو

 ار  ناددلا مو قلنا لظناوت  ةوانرج افنالخا زيوت«! ة1ا3- :ةراؤتلا

 01 دامو بكااطلا بولا ياو لاوالاب نيو .ةضلبلا كحلظلا موتو

 ةاودخلا اكو زيرالا بهذلا نم راند كولا 0 لع زير شنو

 لاا عملف ف ماقملا و زيرتت لوخد لرغط ناطلسلا راتخاو . ةوطخلا ترصقر

 رير,مزلا فصعو٠ .ريزولا فسع م.تجافءامو راسكتاو :اهتوتشراسلا نيح

 نير وكس جلا رح دن حد راف لع قو تسدلا 0 اسفل سرايا تانذاو
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 ٠ هيفو .ريغ

 نم دوج مدلا رحب الار مو 1 ضييلا ىلع ضييبلا مقو ١ ناريشملا قياضنو

 ٠ روهظلا رودصلاب يمج دقو ٠ روهص الو ربظلا ىضمو ٠. ضيفلاب ظيفلا

 خس كنق 01 ٠ رفنلا هنم رفو َ نا ٠ رفظلا 8 ملا رفظو

 لمتعاف ؟ ىو 0 شقر 0 دمس ذخأو ٠ 0 قّئاملا ل

 ٠ ه معا لصف راند هلأ نيعيس لع 0 و هرصق قط ريزولا كت نادم ف

 ىوملا اضن دحاو 0 نيوذو هدالب 4م كِيلُحو 0 نيوزَد ةعل 4م ملبسو

 زؤلالاسو ٠ رادناج 0 كا سحو 26 دي> وأب فورتلا قوبسملا

 كلذ 4 نكمو او : ا 4 ُ صخر ئ ٠ رادلاب هادنع هلمتعلو هلم أ

 ىلا تيل نقرر هلل 9 ا »لوي لرْغط ىلا ىتك هناف ناطيشا

 1 رس الو لسا ناءلع نانداعفلا مام كسلا ريبا

 م مدلاال ملام

 كام ايببفغذ ةليح ىف ركخفا: هدد :يف بع واو .نغ ريز كل نال

 كاع نا»لرغط ناطا دما لاق هنأ كلو راند || ّى ا يدأ َىح هن ردانطم

 بقازرعلا مي قفج تح ءرواذو» بكرا ناسا برض) مدا

 ْف هي لم كا لاب ىداو ل انغلا كالدب راند اهنا بتارعذل مدشو )» نانازك

 0 كمملا افيعضل ريغ 1 دصنلا كالدد لحيورالا ىصلا باوطو 0 0 كلت

 راس فلا نينامئااقرو ناطاببلا واذ ذاتسملا ناكو ع دبشتلا خلت ىلع ررتف
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 ماخالا قدر“ عر وؤب دعم ةنلاذؤ «طروت !دغ غوحم أ ادنهو: ئطمي

 هبحلاب عبشاوو . هجتنلاب مهعق وو٠ سؤرو سوبعل ريزولا مهملف هللا, دشرتنسملا
 داكف وع. دعت ىلا: ةلؤلضلا عمل نع لضاو دلال شرا هيف ممطال مينو

 راثلك هور ندا لاس و حلفأ امو ةحالقلا قاخ“ ىلع ئرجتو : ميلص ان

 ةداغ ةيدامز ئهو تداع ةيزاقتم"تنظ'انكو . ةدعاق ناطلسلاو مامالا نيد

 0 هلا عت وؤولا

 ت2 نت

 4-0 ا ةافو دلعل دو ل دواد كاملل رام 5 1-0

 ا 1 1لا يل قاو ٠ هنا دهعىلو دواذ ناك : للاب همر لاق

( 
 ها دع ريما مهممو ٠ ئوماوو ةييلا-' 2 ءاو.دصملو هللا 2 و

 موسر ءايحا ىف مذحأو . مدخلا ار اسره ناكو ىوكرلا نش

 00110 دلع اينوحاو نشلرللا هعلارق 0 ' 00

 ىثتلا مسالا »أ فحوإلا فنفلا متامعلا باب رأ نمو "٠ هؤجولاو نايغالا م

 نمو زيشتلا 1 مهلمخ ءنياوعلا "دمر هب تاظطلبشتا هايف ؤشكنم' لقاك

 نك اندرت لاو“ ىانت## نإ« مينو ةيكذ 23 راو نالققللا | ادن ١ تنك

 لارتلم ةفدخلا* ىلا كلاارتالا أهلا ثم د هده «فيزانلوملا لاو اوشه داع ركعات
 3 3 ٠ ا 8 ص 7 ع 5

 كلانا 4مم كرذكو ه4.صع تاد هء.ضع 5 هوخأو ىركحنا 0
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 تيوطو. [.متبقر تبرمضف هبطاخب الو هل عرضي ال قرط وهو فسوبو
 لطول اد لو مويلا كالذ رحتس ناطلسلا فرصنا مث ٠ امهقرو

 هدالبب هاصوو ٠ هدارفنا ىلع هربا-و لرغط ناادلسلا ىلع ملخ هشش رول

 نويكي نانو رماو + هناضوانع وصلا ساو اهراس ها سل

 هرك.اذاعملا هركر اةرايزولا كيو ليقف ريما ض واتس ع0 5

 .هعدوو اعد 7 2 ينو هءامذ هيف رفخ 0 1 نظو ا

 طاصلو ٠ ًامجار ىرلا ىلا فرصناو ٠ هعدوأ ام ةحيصنلا نم هعدوأو

 : 2 كلاملا

 م: ندلاو ايندلا نكر مظعملا ناطا لا سول هد

 . كل نيس 0 رغأط كيلا 1

 ) نالسرا للا نا (

 هيهجعزللاو هل هاه هع لمههسل

 كفااتضلا دععل ناذنم ثالملا 0 0 لرغط ا هللا هجر لاق

 5 وبأ ماوقلا هريزوو ه5 ةنس ىدبالا ىذا ناسا جن ىلا مسلط لا

 لرد او ضبا ةشعدبتسا يذابابسالا| بدك ردلا لع نبارضال مساقلا

 ”ريسبت رولا هانعقل اطلسلا ةلثم ءالاىن مقوبال ناكو ٠ ٠ رورجا ىلع يملاو

 نإطانتلاو طين وكلا انهفروهو ردو كلباملا بني ا كاي دا

 كاذو ءر ليلا كا قير رولا و ل دتحلا | حى ان هتيم وخل

 1 (قوحتسلا ت30



 لا

 ا كللاهو هذدبع و هناو هنانالو لع هأعلسو عقارزلا ةعاطلش هالو هناو

 حبصأف كلا 0 ركل ردقلا كىر»> 9 المع نضر كل قوبف 0*٠ هدلعا نع

 اعلا ف ل ناطاعملا دف و ا كك ١ دوام كك رداس را ١ الامم

 أفو رون د تمس ىلع اجت رذا كلل انما دما داود ناب ريخلا مءاخ قالرردلا

 ةل_ءالا كلت اوردهو نير امعهنلا 8 الخ دا هلم ىتأب نااة ماع

 ٠ ناج جاجملا ليلو الا حببصلا رفا اف.يرسلاب ريسلا اواصوو ٠ ىركلا
709 

5 

 هأ لاعب روسد 006 ا 3 05 6 كا اوفداصو 0 رع

٠ 6001 

 كارلا تأح ف ترملا جامو ملا * ل رك 4 1 كلل تا ا

 هدعو 317 زراوخ 4 رس لو ٠ جا 0 لرغط ناطام || هتمممع# لعو

 رداس ع ىلع داود مدل < ا ٠ للا 0 0 رعسل زيعاشم 3 0
 3 ب اك

 5 نيخس رف هعزذلا ف لرغط مكرر ءامم رعب امهدصف لرغط ناطاسلا اهفو

 هنمي« ىلع رجلس ةرس؛٠ ثأ#و ٠ هينجل يلوا ٠ هباق يف فقوو همج ىلا زيك

 1 ا ى تفوو هحازق قو ءاهماط تءيتلاو ماظن تقر ودم

 يحر اه ةطاحالا يف ترادو . ىاقلا ىلا اهقرفت فوةص ءارو فوذص رجئسا

 ىف ري لو ٠ هلجر ثول عقنت_. يف تبلاف هنامز لحأ ميش اير كارلا

 0000 ال ل م دعب ني قواد سا بك الناب حورلاب مادتالا

 سسراد نب نيدلا جان هريزوو شواملا
 هجارقدددب نيب رض حاف ةملل ىلع فتوو مابا هنالث دعب ناطلسلا بكر مث
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 0 مرا ةناكوعات هلا لبقأ الو-ةلفالو دبا كيلا عتمملا الو كل ردا هم لا

 لير لدبو ةقفشو حصل نع ةنابا ٠ دبع ةخسنو هم < لرغط ىل !| كسول

 قل هنا لودتمزا وهو ناضل تيمدتس ىاوتطلا نسل اس ا

 ا 0 هب ده قرارا اعف ئرلا راوخ لرغط

 هنلو-ةلؤدلا سف رخو *ةريكربش كمان ك ذو انزل يحقد ال

 اشاع ولو مويلا اده ىاه نءا» لاق. كا يدداو داع تقوم را

 امككبلا را هيفافاب قيما هلع تضر املو « موقلا .الؤه نم ىل عفنا اناكل

 هيئد مو 0 هوه م م منيع لا نموت الظفاتم أف عرشفا

 رف ل 0 ريزولا ىلا لوسرلا مجر املو ٠ اهطئارش ىلع
 ..لاتحالا ةوش ارازتغا# لل 3 ٠

 د ان درح ندلا ريصت رحئس ناطلسل أةيزوناتو

 هن رجالا لامع اللا 0 تت 5 ىرلا نائما كَلَك يراا 2 ل

 عرف 08 هلا ريم الالف 0 0 ب ا لحالا 55 نئم'اهلا ووو

 ف هل ريزولا امل 9 ٠ هعزوو لوقا ريمالا ك4عيم ٠ دعا روو و ريزولا

 نادش 9 بم : لاق ل املا ف همتحت تاببقا 5 كاذ اكد كالا

 ريكا نال ٠ دنا هع اق لع ثحاو ٠ يا : ل ا ماي 2 5 مخو

 كيان ا ا ا ةعمو تالا 00 لصو 7 كالملا نأ لصو

 نك ةنظالا 0 نم عمطي م ل ٠ كوعس#< هنخأ لايق كل ل 0 الو ٠ هحار رش

 0 ريزولا هيلا ريسو 4 عل رحاس سس 4 لتحل 5 . كوع

 ص مسس# 1 020 و 5 || 4 ةعامج و جا ريمالاو 0 ا املا 0 0 0 تىجامحلا

 ردحاسا# دلا اسرهوغلو ر وكل 50 هلا ' لع فقاووهو هوب أف يناس ا 1
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 « ةيلاغلا نه ىلا هءازخ ف 58 ا كراعامع ثيع مهما نزا>ناكو رواش

 كدي حملا رةهسعاذلا نق ازال اء ايف نام هعلق و ناك » رواش لامذ

 ا ا 0 نيياخعو 23 براشام ٠ ةينيصصلاو رولبلاو

 نيب ثوافتلاب اوريتعا » ني رضاحال ناطلسلا لامف « الطر نيثالث رادقم

 ١ ةيرعلاب ةكئرحللا ىوق داوم اكو: لاق 4 نيرصلا نيبام لضفو نب مالا

 اا( لف اواطال ىببلاو خعراوتلاب افراع ٠ ةيبدالا لاثمالاو رامشالل ا

 لا ةمايراككلالا

 م7 دو# ناطلسلا ةافو دعل ا ل 0

 3 رس كلملا ردتسا ل ذا ىلا ب

 دووم هنا ٠..دوم# ناطاشاا ىف ريزولا سس رش دق نك است لاق

 0007 0 هفك دارو ٠ هتك قراف نيحؤ.ىدودعم ريغافايحالا يف هناو

 قرب موارصأو ٠ قافنالا ىلع اورهاظتو ٠ ةقاردلا ر رض لع هل

 لعاب .اوددعو ٠ هابل كلا ام | وما مري 8 اا رمنسا ردو لزق هو

 ني ىل دو# توه موب در. اوثبلو ٠ ةوبملا رحنس ناطلسلا راظتلا
 رجالا 2 5 ف يرلا ىملا للدوف ري هس 5 رثك ١ 21 لودو

 لاا ىلع ردتتا لجو :,نيزولا عم قارعلا نال ع ليما و هرج ةنس

 يوك ردلا ريزولاهل لجرتف . يل ل صوو
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 ةاليصلا هده ام » لاقو:زحتس هاعدتساف عشخمو هيلا لهيو ٠ عرضتو

 ىف اودتجا نيذلا ةيصعلا ءالؤه تلقو ىلاعت هللا تيجان » لاّمف « ءاعدلاو

 ؛ةرفيلا هده 3 كاوفح انك ردا عورفو . نئفلا لو : هاكرألا هذه

 هن« كحضف « كّمح رولا كقلخ لن ىتح ٠ ةمقرلا هذه مهنع ضشناو

 :ع رج لا مدنلا فخيتتسا وهن دس

 ٠ اهفهزاف سوفتلا قاهزا ىف عرشو دادغل ىلا راس 3و2 دا

 عطق لعل ةردعل عتمامهنا ١ ع اهقاش عم هدنعاهقافنل ريزولا ةروشع دخالاو

 راما راوج ىلا هتوريجو هروجم لقتناو ٠ رامعالا كلل

 ادوحم ناطلسلا رضح هنا ”ىئاينلا مداخلا ديشو نيدلا 5

 هدلوو ريك ريش ىنع اومندا » لوشو توملا ةركشاو همام باقي 0

 قلو :هنحم ىضق نامل لوقلا اذه روك ناكو «ىالتمل 0 0

 0 هأ لح 2 ريزولا 0 ةييصعالا ذولا هَ تنصل هن رب

 ٠ ةقرطلا دودو. ٠ ةعيلا دومة وح ناطاشلا ن كو د ءوسل رايدالا

 عرشم هيلتاواهقتو ٠ هناؤمأ نم ءالزلا نماعاونا “ون هتك لا
 ٠ هش اوءيظوةناح اوههطتساو ٠ ا هناز>هتلودءادت اىاوقرفو٠ هباطاس

 ٠ ةيدحلا ةنايغلا ةنازأازا هللا همحر زب زملا ىمع طخ ليصفت دجوو : للق

 ةنيما نعال تاغايعلا وش رانثق هقلا فلاته ةلا لع ا

 . عاقفلا ةنيظو ةماقاىملا اوجاتحا مهناىلا مالا لاف .ةيندسملا بايثلا فانصأو
 قيدانص نم ةدع ىعامملا ىلا او>رخاف : عاتملان م اق نوفرصل أم اودي 0

 ةراخلار واش نم ناطلتلا كئاط :ىحلو تدلل اها ايعابق تعرلا كاكا

 ناطاشلا لاتفا زارع تزد مث ٠ الالقا ىعداو امانا هلي عمان



 تا

 نكات راالا نفراو.. هالاعم ىف نيوولا ذك لع كاذب لدقتناو

 ندلاى ُ ىدلاوىل اع ضيففنأب ملا ناني هن لطمو ٠ هيلطم نع عازف

 ديدان عل )ا و كينو اهتنلش انيرقتعاو قدلا ايضا وعن لعو

 هاك كنز ع هيلا هيك ناطقا ناف زيزملا امل ٠ بعوتساو اناومأو

 كّتاطأ 3ك دال أف ل أم هوو 7 تيذحلا اذا » لوّشو ريصلاب دعو

 هدنع م فاعل لالا .ش اعمال ةدمم لك ىف رزولاو 06

 ىلا يقايلاب هدعوو هب ءاجو ثارد داصملا لام نم رم هايج هنآ للم :الاؤرة4يماذ نمو

 نمناطلسلا لحرو٠ناح دق هنيح ناو ىبتا دق هءاَش ناردّقلا ىو ٠ نادم

 ٠ هضرع هرهوج قراف ٠ ١ هضرم دتتشاو قدرطلا ىف ضرصصو دادغل

 ااا و دال قاد ويزول: ناةوك ذو«. ةجهإ ةدس لا وش :قكلذو

 007 1 ناطسلدللا لاتغا ىف عزت ٠ ”لاملا وتس ىف: زظنو .لاتللا ءاداب ىف

 ىف حضو ٠ هليبسل فتاطاسلا ىغم نيحو ٠ هليمأت هل تف ٠ لايتخالا

 هليس ال جايتلا

 هيا فتنس ىرلا ىلا رحئس تاما هايم و قفا كف ناك لاق

 كوأملا ”طتسلاو ناناورخ للدداشف دادنن ىلا دوم .ناطلسلا ىذم لبق

 5 2 ماع 000 هن وخأ ب قاوم دنا دو تاق 5 1

 0 11 ها تاناكالا وي و دو و ةزيافج رتزولادد نفتواةام روت ىلا

 هر لاو ردجتم ناطاملا ةدخناو 7 قدديفلا تادف عمتجا هنا ٠ ةسرغلا

 ”0ا1 7 نكاردلاروولاو نامل لو ةظوردو هو داو ناطلبلا ةغارالا

 ءامدنلا نم وهو كالقلا هل لاَ لجر كانهو رجس ريزو هب ب ىبا نب دو#

 درا لش وردا ءاملاىلا» مرو ةقعك وا للمو حان نعوم
 : ف ير
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 أظ0_011101010 ل ل للاي ااا يااا ا ا ا تمسستس 0

 وكر ديفا هلم دعل لاورش وا لع مت هر 5 00 ناوزض ولا

 4 عا نا م 0-2 ريوولا رشف نم ةكصغ ف زيزملا يمي لاواامو

 جوزت دق ناكهناف الوسراهرهاوجو هيتنبا ثاريه ىلط ىف ريس دق رجنس

 لاق نم ىنزكردلا عضوف ًاضيا تتاف ىرخالاب جوز مث تتاف امهادحاب

 دومبال هنو .. نهاوملا كلت وس كيلا لصاو كبع لودر كا
 نينا. هباف زي رمل  ةطانفسردنسا قطر دقوا مز ذاسلا نار

 زيدل نا 0 و م قئاو ةئحضي نوتس ناطلبلاو م 8

 اذار ل ناطور : .لنارو لا 1 ٠ لقاملا ض.ل ف

 و هنماانهش ردو 2 انهو تاقءوةيذاكو زيزدلا باطو ٠ هتلاسر

 لاؤسو . ةداهشلا ىف هيلا مجرت انيَش امو ءمانلطتعاو هلطانستم

 . مدقتو هركف ددرتو٠مذتودو# ناطاسلا متولتف « ةداعلا فالخ سوبجلا

 اذاداهل لاقو . 'نيعولا مدتع,ليسو ..:ضالا بهيلعت وهو. ىيزارا

 رخلاو ,هءانودكم ردلا تيتيامو ءانوص» دوتنلا ءرضي اما

 مروقأو ٠ :ةتنليجت اذا راند دسفلا ةايثث ىلا نك تاطارناو د

 ) هتسلجأ اذا هنادأب

 هفرعو ةواد نتف ريزملا يك نعدت اف لااا لاو للا

 دادخب دك ناطلسلاو كالذناكو هحو لجأ 05 هيل 1 :ا ع 7 هضرال

 برق دف لفعم ىلا هذاشا بتاوصلا ناطلسال اولاق 3 همه ةئس ل 0

 ىلا هريس ىتح دادنب ةنحش مدا اذن زوزو للي ند 1 لف ل لوسرلا لو

 انالؤ لم | م ئدلدردا : و 3 اللا هساح كلم ناطلسلا ثبلب مه في

 ٠ هتااسر نع ليق ام هروض> دنع همم لوسر ن٠ م.س مل ها كالذو (اليلخ
 3 كف 0 1 - ١
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 هلل ةجرإ ىلا ىلا: دمع كلخ دقو ٠ تاما كلا 00 ا حل

 فالقلا ير قوي دلتا قاما لاب هداك .تافتضم او مدا تانلرتملا ف

 هباص نا ىلا هن سعالا ىضفاو ٠ ءادءالاب هود_صقق هيلع ريزولا ميعضوو

 ةلودلا ء "لع كالملا كلذكو ٠ ف اعالا الوافد 4 0 هللا بشارب و 5 نادامبم ريزولا

 عيطو دا 9 هلهدعا 5 ندر 000 0 4هرد كتهو 4هد 5 ىض درس

 . ةحيبقلا هلاعفا ةلج نمو . ابع عزف ماظعلا لابحلاو ٠ اهعلتقاو راكلا هوبلا

 داذغي ىلا لصو دقو ناطاسال نسح هنا ١ ةحيضفلاب ةلودلا ىلع ةدئاملا هلاوقاو

 01 >0 كالا ءارادقو اولاقو ةفالخلا راد ىلا ءاركسع/ كنحتز .ناق+ «ةنس ىف

 ةقالبط نا لع نبا نادللا لع وا نيدلا* لالج_هنعاشلا نضر هللا: دشرتسملا

 قع قيدض قاكو د ةنلاذيم ةلالضلا كالت كا : هتافكب رجالا كنس ودق

 ناطاسلا المحو ٠ حارمجلا 7 و ٠ حالصالا ىلع انواعتف ٠ هللا همحر زيزملا

 0ك كاذو 0 هماكحاو هرماوا لع ففارجطتلا و 0 همامإ ةعاط ةةواع لع

 4 فص خس ع هر فددَح اد ن< ةاطلعلا راسم تبزرف ا

 فقوو ةفحم ىفسلخ . ةفيلخلا 0 موش نم كلذ نا دقتعاف هباقو هسج

 تاطو ٠ لالجالاو , ماظعالا ىداو ٠ ةفرشلا فقاوملل مرألا باب لع

 فطلاو ٠ باو> لمجاب ىامالا عيقوتلا هيلا جر رشح“, لالخ عسالاو ةوفملا

 علا ال0 لبا لل كف اروع هسفغن تباطو .٠ باطخ

 ا حاو ور لعىلاعل 5 هللا 4 و ةحتملا 0 تافولاو لبا دقو ناديه

 ا ع 0 لع هةققلا كح 2 هللا ةمحر ندلا 8 لاق
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 مام ىلع مبقافت تمار اله 0 نامل 5 زراف كا

 0 رص 32 لم م و ٠ ل نيصقأ: 0 قل ظال 0 0ك ا 44

 ةففوسا ل 0 ٠ ةياوتلا لع وعلا توردجلا و تي وك ا ال

 05 ادا كياذيو 9 0 4 ىذد 0 4 استلاو هنزعتلاب هنا ولا

 5 ف 58 5 يا 00 هّْض سعد قسرا 0 0

 4 هباه مهو هباه مرشلاو مزال التءاو ٠.هناهم نكت مل ن

 لحو 0 : ةدحولاب ان ٠ ةقييولا ل ا دادغل ىلا ا لاق

 8 اذهل الاؤدكو 4 هللا ىندصمف د 0 ىلاتب نا يعبأ دادغب كل يرام

 لاح ئامعتاتا تأ ا ٠ تقلع هباش ىلع ةنيغضل الو ٠ تقيس ىنم هيلا

 اكو الالف ماعلالا ىف 7 الو 0 أنا هن دإةو 0 ام انادي هلزعو 4سحح

 كنك دقو ىابتابال و ا لزئاو + لام ىلإ هديك اكاد نا نر

 هإ اودع الودع ضم نسا و ا ا هش ذل |هاعداذ اراد ةل->د لع تبن

 هتاثيس اّمح هلطاب ريصو٠ عرشلا يح رادلا ىلا لّمتناو ٠ اكو اروز ةيكلملا
| 

 . عرفلاو لضالا ف و ةيذاكلا

 م 000 د ثانسو ٠ مان الا حا ارتجاو + م انتدالا لعاب لو

 اللا لتفاف عيشتلا ىعدب 4 د ليما ١ نكدنلا ربظل را

 نم 0 ةك

 رضح دو ناب .ةدأب ناكو : كيلا 6 8 كيرلا أ ؛ رس 00 1 0

 ىرفو ٠ هتيكيب هن سف 00 نم لحر هيلا مام ظعول

 راك الالأو 6 قاكان زادي . 7 املا ذاك ولأ نيع 0-0 ٠ 7 و ليح 7

 يي

 قاانبع ة ؛ر هلو 0 ءالع ٠ دل روف 4هد ا نم ةلج



 4ك

 هيطاخلو هندب نيب ساجنو هيلا لح موب ل 2 هاقلبو هيلا لخدب

 ك1 الواو نال كلاب انس ىذا 0 هيلا ناو هج ايا

 ل 019 ةيرافج يفرغ! ٠ هيرازو تعضلاو ءا'هتله تنهدو :ةيتفارح

 0 هيما 0 لإ ة 4 ذاق رارتسا دم رك رالف

 نوب وأنت منال لايم زيشسو را د وهو ٠هتدارا ىلع أاورحو٠ ةناذاعأ

3 

 ةدرادرف ا أ ىدح ا . ناطلسلا ةرازو ريرهثل هيلا
5-4 

5” 

 ىقضنغلاو .هعضومملا وعلا 0 0 را هرارذ لعد ردم ا درو

 ٠ باسلا ىف هل نكت مل يتلا ةمالسلا مهتغاو . بايالا ىف ةمينغلا ىأرق . هعبنم

 نغ 5 امركذأ 0 5 هان ددروا 8 ىلعةدخاوهنسهترازو 0 :لاق

 هنأتك ىدسفن

 7 دلاخ ب ناورشو 1 ىلا نيدلا فرش ةرازو ر د -_--

 ٠ ماقلإ راد. مالسلا ةنيدم دادغب عي يك نا ا لا

 "ا د2 ناطلملا كاتك قءاخ . ءامذ قولا بالا ناناو

 لاوتلل ا ٠ هيلا دع 00 تحتمل ٠ همداخو هلوسر لصوو

 :دك الا 0 محو ايست داش 012 رضح نيخ ٠ هيدب نيد

 بهذا ةاودو . اب ءصرصو اهالخم اه 0 0 كو

 ىف باطملا ىلع 0 يقوموا رولا كي ل ىلا حالسلاو

 00 ىراسيو يني ابحاصو ٠ ةحجرتم ةدئاف نس 5 لوا ةهعلطم



 (1؟ه)

 قد نم ر كك لأ ن اع 1 ميم لهاجلا كلن كغ ىتدح

 . هدا عملا هلال اما لهشا ٠م ناطلكلا قمعتسا ٠ هجح نمدأع افك : لاق

 ملطم هب قرشأو ةداعلا» لغةكصتمال لداخل رشا ن 27

 لشد عجري ام 0 ٠ 0 تلم لوجي ريزولا حبصأو 3 ٠

 للك تويغو . ةوانغو ةنركن ةفرمملاو . موادع ةقادضلا كان[ ت1

 نا 0 ءافتعالا بتصخم كك ٠ ها تلا لع زيزعلا - هذ كلذ

 مك ذب افوينس نوكت نأ ارتانالو اشتم تلك نا

 كذارغ'ليصح انو تلسدالوأو تاغ كيلا تاس رو 7

 مسافلاوبا ىئصلا ىلوت ٠ هنع زيزءلا بغرو ٠ هنم ةبصنم الخ الف « ىدارصو

 تر هنرازو 00 هر ىلع هل اورثمي را ةرطت# لق ع ل اورد

 ٠ ةمربم ريغ دقاعملاو 0 ماظن الب كليملاكلسو 8 ماثثلا ريغل ل لمشو نيكس

 ٠ هيوشتلاو شيوشتلاب ناطلسلا مالعال زيزعلا غَرفتو ٠ ةنكحم ريغ دعاوتلاو

 رولا نيف ناطلعبلا ]2 ءاهاركلا خال ىف هب ميرك ىمأ لك لاوضحتو

 :ك] دعا ني ال6 هلا عوام .ىطارملا جريل زيزعلا ىلا هملسو ٠ هلاقتعاو

 ةيلون قريدو ٠ ميظف هلهأ نم خبل وهو كتفلاب 5 تاك : ح هدد 0

 ىعسف ٠ هيلع ىذش كه ةيصخم ىلع 20 00 وو ٠ هيلا هملسل رزو

 رئاذمل الفدان نات تمعن نيادلا دسك" تاو زقرت نددلا نر

 هلاقتعا ىف هريصو ٠ هلاح ىلع هراد ىلا ينزكردلا لمح رزوتساو

 . هرهاأق ةعفرلا قل ةعاضوو 0 ةرهاظ 5 نا كر 3 ل

 و هل تحاص لكحل نذأَو ٠ ءاكردك هراد ف هل ترص ركود 0 (لف
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 هنم هل ناسحالا ءازج ناو ٠ ناسا هنا بسحت زيزءلا ىمع ناكو : لاق

 5” 0 واعز هر اوراب جاجا الب «داحما

 اسف جملا ىف نذا ادرااذ تود و لا كلا ان كحال

 أيض 6 0 ةنكلا تت 0 ناكو هزم 01

 را للا مالسالا ا

 ىفلا 7 هامل ع1 دع

 كي مو“ هاا و هتف

 هش ضداذنلا ثرواذملا ىلا 37

 دلك كيد كانا

 دوصقم ريغ اموي فلي م

 00 ااه ولا ديمي ناعرالا ركبوا ىضاتلا ا

 املوأ ىتلا

 انما كارش هنود و اكو دلك كرو

 الاطف .هبلا ىددالا ددغال

 لا لاا

 ةحدم تلغش دقو 1 نك

 ىحدلا حبباصم تدسحا هللا

 0 حابصلا 0 ام ىبلَق

 هدولج مالظلا امره ند

 يا ا ار نا

 هن ىضأ دام مدقم هلل

 هل «فاوق عر هءاتطلا و كريما

 ةحح هنا كرا ع

 الو ناك لاذ اخررجو

 0 نا مسه فبدلا ن

 انيعالا انددمنال بورما | 9

 ىنحنملا ىلعاب اولزن دق ىلاو

 انهوم 054 هللا ند رب زعل

 0 ل اا

 اك زال ا لع ان عاش ايل

 أنا مدعساو ايما اضل

 مما تالا |: ةلزاتبل ءاهتع

5 3 | 3 5 

 أنسحل نأ ىوس 1 م ناك دف

 انين 2 يرق اضا تم ضمف

 | تنال حافلخ ضرالاو
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 نأو ٠..ةداب: لضفلا ىلإ من عم هصقن نا ىننكردلا فرعو ٠ قافشالا

 17 هداك أمعل 0 0 ٠ دام ريغ ىلع هنع هرهد ىمعل 0

 هلق نككف عرش و ١هلتق ىف ةياماا ملا نطابو ٠ هتيضه 0 د قامو
-- 

 34 1 هلا هيلع ثْسش ٠ 0 مر ٠ اظميتم 0 هدح وذ

 صح ليلا نع امو داراف هءاودأ مك 0 ريزولا ليطصا ف م

 هناصح قلطاف ٠ نا ةيصأن ف هك اخ دقو : نابرعوهو نيفاببلا كد

 لتعم كمعلو ِ تثوو درا هتيصان نم جرختساو 0 تعش َىَ هذب 00

 او لاخلا توتال مضاو ٠ هباصم ماركلا ىلع مظعو ٠ هناضاق را

 هلا هل رثطألا ا :اىاتلذوة اور

 اراهج هلتش نم مش 0 الا 0 :ئييكرالا لاز امو

 لاق 0 ناوعألا كفا نم هد : نع ليغ هلتش نم مهمو 0 نالفلملا

 ااا نذاب

 هللا 4حر را ريخءالا نا يع ل كا ةيئطأ ايلا 2-00 ينجح 4ةئاكر

 لالالا ١تفراشو:. ابجسفا تراق دقو ثيوملا ةملف راس 0000

 رولا نكمر دوم هلبا ىلوتو دم ”ناطلشلا ونال ٠ امحجن اهذخأ

 نع سلو رب قددب لز م 5 ا 1 اعدل ف ةلملا لمحأ ةلودلا ن

 ىََح 9 1 1 و٠ابقلتخا اوت ن5 ناطلشلا كنع ركع لمجد قامتخلالا

 ىف ناطلسلا ةرغ بلطي لزب لو ةلودلا فرش هدو عم ريم الاكل: ها

 هذاو٠ مارملا اهردد كلكم 00 قحهوفصو 5 ع مر

 نم هل رثكتساو ٠ ادب داملالا ىوذ دنع كاذب ذختاو ٠ مالسالا ةوق ابلتق

 0 و مك : ا
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 .. تس سسملا

 د عماج ىف ةالصلل رضح دقو ٠ ناسارخ ةلاسر نم هدوع دنع هن

 00 هى اتادو , ناطلسلا ديد نأ لبق كي شتساف

 ا دعاك ىراتلا . قسربلا رد ا نوب اشو ا

 ع ما عث دق ناكهباف ٠ قشلا ريزولا ديعسلا كلذ رزو. ف لخدف . "قبلا

 دنع ريزولا لسوتو ٠ دادسلا باب دس ىذلا ريزولا اده لس همر دالتالا

 ءاعاامو . رصش مو ةديكم 23 غلابو ٠ ا إذ هلع ىف ناطلسلا

 ىزب لصوملا عماج ىف هلاوسلجا ىتح ٠ ابل ١ 0 ىدتسا هلع

 .نيماسملا باصم هن ”لخ . نيك اكسلاب هونرضو هيلع اوزفقو ٠ ةيفوصلا

 دبعلا كلذ ىف رجتس ناطلسلا ريزو ناكو . 5,٠١ ةنس ةدمملا ىذ يف كلذو

 دقو دوم ني لضفلا ن دمجأ ]ص وأ كلملا صتخم نبدلا نيعم ”لجالا

 | 1 لل ناو اواو ان ناطلسلا: ناز ق هلدصفو هثرك زك ذ:ئشم

 0 أ تالا ودم م وجو ءاجرلا لحال اللوم ناكدقلو

 اليو ةماعلا حفلا

 صارعلا كلتب ةفقو اظفحاو 2 صالتلا نوتم ةعاس احّور

 0 الب يمان لأ د ا يناس والا

 ( صارم تامانلا فن نئساوتلا.« تايدكر !ءاادخ اللف ىنا ايو

 ىصاصتخاهنمبرّقلا ىضأ ص نعل كل م 0-6 20

 0 1 ا يلا [يقمتما ءارحلا رصنتتسا اذإو

 ولا كلو ؟لكرشت وهي شلال || ةعدلاك ل ليسا قود

 صادرعلا انّملا لعالضف لح انلا لقال كبري تانبو

 ديدشةةلودلا لع ناك دقو. قارعل 0” ةرا زو نم ا لاق
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 تدجو ةفالألا ةرضح ىلا تلصو الف٠ ذالملا ل جال ذالملا تمدعو

 ٠ مارتحالاو ماعنالاو ٠ مار كالا

 6-0-3 ةهاأمب ةئ ف 0 ةرازو 0 تعم

 0000 2 2 وبي
 هما رس

 لو نع را اوما كل تر مسا هيلع عضو امل : لاق

 لخ ءكلملا نع رّبلالحو ٠ كرت لمع هل 3 ٠ نادفلاب لمعلا كل حالف

 .تاركتملا عرشو٠ كنفسو ءامدلا حابتساو . كتتهو كتتفف كاملا تسد ىف

 ربظأو٠ ةينطابلا ىهاظو :ماظنلا ددنو٠ ماركلا ىداعو ٠ تاعورشماركناو

 كنق نمةلج نم ٠ راتسالل كتملاو.رارحالاب كتنلا ىف عرشو ٠ ةياهاجلاةنسلا

 ناو رو رم ْن رصل نب د دعس 5 مالسالا نبز ىخاقلا هن

 لذح ال وح رااو م (فاورعملا ءادسا ف ورقملاو ه ةد جيسو ٠ هرهد دحوا

 00 ١+ ىف لداعلاو لدعلاب < املاو ٠ ملعلا رحيو ملاعلا ربح وهو ٠ فورللا

 لو ديلا ةلار اس و فحصل نم 7 ريو 0 بولقنم كلم دقو

 ٠ زيربتلاب لاضفالاو لضفلا ىف نيصوصخملا ٠ زيزملا ىمح ىبصعتم نم ناكو
 ىلا 0 ٠ رجنس مظعالا ناطلسلا ةلاسر ىن ذكردلا ةرازو ده هل ت0

 ا ا ةوالا لامشاوم ليسالا ايلا قنا

 هوم ناك هلاف ٠ هرتس كتهنا كانه رضح اذاهلا فرعو ٠ مدل

 ووش لا 3 بنل وو روتس ناطالا د 57005 0 0

 ا 8 1 ةيئط نم ع عم ررمف 1 هيرغلو ةسنلب نيا مآ عزمبو ٠ هط
 ل 00 6 5 5 1-71
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 لحم نمزيفناطوالا نعاسسع ١ اماش :ثايملا“لا ١لع ت

 1 05 مهيسح ىح مهفاطلاو مداقتفاو 1 ف 0 [ة

 ل فيطللا كيع نيدلا ردص مامالا نلجلا لا نأك قولا قعلو 3 لاق

 الف ٠ داوجالا دعأ ون دال د 0 ناكو ناهفصاب ىدنحملا تان نب دمحش

 فرصف نا لاق : لاق لاو هلشو ٠ هأ وثم 1 2 1 قاوم قا

 نم طر عاَو 0 مركلا ىدنع 0 17 نقمحو ١ محلا ءاققفولا ل

 ىودخ لاقوناسنا نيح دعب ىنءاؤخ ةقينو ىلع هلت بتكو ٠ ةلج بب سمع رجا

 ناف ابلطلا كل لاقو ٠ كيلا ةقينولا هذه ذفن دقو ٠ كيلع رسل نببلا زوم

 الا ل ل نك بينما وشر دقادبعاطو م نيف دق لا

 0 ل اهئ تالت كن واةدن تلقي ةلعلةلاضفاوب ا 7لاءادفلا

 .رييدتلل ىنلهاو ٠ ريزولا لتق دعب ناطلسلا نابل 0 علا نم املاس

 تمجارف : لاق ٠ برال الا مدقتساامو ٠ ببسلالا رضحتساام لوقي ٠ ةعاجللا

 |0001 اود ناطالا لاعأ تاقألا هءيرتعاو تالذنو «ىاكتت

 وأو 0 تحرف 0 كل ولو ٠ اهعااذرلا نم دب ذا اكو اهعاجترا

 ما رد دلو نايلفللا قاكو +. فدو لالا ءاوزرتاللا| قتلا بت رخغفا

 اللا اا داع دار اقوا فاؤقتالاو ةيحبولا 3 لطاقاانأو

 ديعاوم نم ىنصخو ٠ فارصلالا ىف ْنذاف هنم تذاتسا ىتح هب تلز

 ا اهلا كارا الل ةلودلا كارل نعاس «لقاطلالاب ةلبحلا هئئاؤع

 ٠ دادغب خلا نابفصا ا و لاخلا لقتاعاهريغو داو 0 00 .ىلاقثا
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 ”ابماظن كلامو ٠ اهسايز تدارك از ا
 دجوو «.اهااف ةيغاةرازولا“لضارعو 1 ل ل ا

 ئصاو ناك رماولو كروم كلنا ن1 للقوأ اهاورف واح سا

 كلا ةعفتم الو ٠ فش ةحلم عدا مك ١" م

 قيدصا رضع اذافءاهرامأ:يلقبا لا لع ماهو ويسير ميشال

 ةاومل ةدّوع دنغ هتفادصن ا اف ىعامو ماقودتا متل ىذا مساقلا وبا

 ادت تصانملاب ةنس ثكف .ةوالج هنظام مسةرا ص عرج هباو ٠ ةوادع

 ..ار وبحب رفطلابا بح كلم رت ىلا! كلاطلسلا هاعو ' 0007
 تيصئاوو ءاشنإالا لقيا رتطلا تنس تاي للا ناس 3 دوم

 سمالاب لفكي نم ى ضو دقب» ناطلسلا:زيزعلا لاق .ىبزكردلا داعالو 1

 ٠ اهرا 0 نضطر (يلافةرازولاا ةنينفمانر متل لكلا ف 7

 كازو ءلاعرانم رافعا ىناقتالو ةمدخلا هذه 00 2

 ىكح هيلع نوكلاو ىاوس اهتذعاو ٠ ةرظنابلبلا اف ل2 0

 ملا نيس مع و ٠ ايسق يل مسا تلا اما 000

 فلو كاي لكان كر كارا نفرعاام ناسا 1

 كلذ ىف لاحلا رك ىنايسو

 ةدش تءناو هءابىلا ناطاشلا ىئاعدتسا ةدملا كلل يفو نا لاق

 .م وصحلا ديك نم ىنابرلا فطللا ىنذقتاو .ىلاقتعا ةدم تضقناو ٠ يلاح

 باط ىدس م الزب تلمع هل موزجلا ء.دفيجم .ال هتايسبراجتلا شاقل

 نفي عبط كاكا .ةكتلوو نصل دج الو انف ]لذلا' ناز قاردلا

 1 لاو ريخقاو مركلا توف الأول ولع تل مزدلا دح لازتمالا
 أ ّّ

 ( قوحلس هلا
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 ٠ لط طاملا 0 ةعضاوملا كان َّنَح لطيف ران حز لأ انزامإلا 00 هام

 انه ناكو ع اعل ل اوهالا عفرو ٠ ءالبلا عفدل ا || 0 ف ماقملا لاظو

 لع رع ال هناف تحاش لا >3 نادك ل اسدبع نم نا 0 ”لغرازتل

 لمح مزتلاو هْغابا كعل 0 تحاص زرببر# كاملا هئمدخ 4 نمور

 "ا: رارلالاو ردا كاان كاز انو ةلازللا“ للا راندا تلا نيت

 ىف ظح لو .ركذلا حبق هو ٠رزولاب ريزولا ءايق . راند فلا نيرا لع فاو

 فبررخو نوار ووو ع 5 لح د سي

 . نازغالا كلن طالتخاو ٠ ل ااتعاللا ل جا ناطلللل || دم ايو ٠ 0 رسال

 قف كلذ 31 . 1 1 ن كلملا شش ربزولا لع ظخش

 ناولح باب: تهملاو ذخالا ن زف مايل ار ناو لق
 34ه لولا 023 ا 4 2

 هب رتخيال صهدلاو هك م 7 نم

 كابا كالا مسالا ابا نا ريزولا اذنه لتق تبسو : نءدلا دامع لاق

 دو# قاعافلا هيخا ل صا نم ررثو ٠ روس ثاطانقلا كنع ل 54

 ٠ دانجالا لمش تتشو ةبيملا بهذا ىذلا ونه ريزولا نأ هل ركّذو ٠ ررقام

 نا هنا 0 . ةكاكم د ابرخما نا

 هيلع 2 ٠ 3 ةفلاخع هةر يااا ريل م ناو ٠ هارد ع علطا ه ريس

 0 اطار او او ناكل خفوق نر ورولا تاذئقا» اسرع ٠ هلتش

 فحا' رقت يبأ 1 لا 2 داعو : نءدلا دامع لاق



 عا
 نينوضتملا لع طرشلا ءايوقأ اوطاسو ٠ ففا_ هالاو راحإلاب لن

 اوي معو هودضف ةاززلا لعةبيسلا هديه ىف نالجللا ممعدق ناكو : لاق

 مل تيما اقروا ::| هيف نكذب نورت داع ما 2 3 ٠ ًااتك هيلع

 هاثناو رش كالملا ناو ٠ ةسااءاسلا ةءارانوراذتل [لهاو ةماورشلا ةكيلمأل

 جارختساو ٠ نا ادا متدرأ ناف ٠ روظحم هيلع جرفلا ناو ٠ روصح

 اجوحت اوعرتأو (.ةنعالا ابلأ اوصاف بشالاملا لع مالم ل
 لمالا يجو ادضو اللف !قاو يشر دالي هصق ىلا نإطانلا مع اوذثف . ةنسالا

 ناو ٠ هديع داع دق هلا 5 هادا و رثث"كلملا هيلا ججرخو 00 فالخ

 . هكلمب ةيعرلا منق دق اريقف ناكمناف ٠ هديج ماعنالا قوطب لطملا دمب للبت

 |هطاشنن ل فعؤف .هطابت ىوط طاسلا طور .دكلس ف طاطا

 كل مهبلا دوب هنا رلبلاو رز هإ: ىلظس اون سو نبغو ٠ سد-و بحسو

 اننا ءاكيلاوخارمملا اورثك لالا اوضرعنيش كام ا ا

 . هوا ا ورعد اونا انوويشرو : ةيولتم اومرو مماملا اورخو.ءاسنلاو لاجرلا

 انا رتجاو ٠ سل ا مئاظع ترجو كلذ ممفن اف

 راثكلا عيطو ٠ اطول , اا عديل اليخ طخ كلذ را ا

 0 نم 0 0

 قدقر. كرا ههبا ناكل نيخس رف.:ىلعب ناينع "علا نيثلث ىف ناطالا كل

 . دوت ميلا درر بالا كود عا وأ يسكب مالاسإالا

 . د هي وصتم داعو 51 وه مه« لص ىف عدب و

 / و٠ لئاط ىلع اولصح مفةيع رلا ةرداصم يف عورشلا عقو كاملا سيح الو

 ءةناوزرشلالامصالا.لعةنبي لك فر ةئاطإملا تنازل تيك م
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 ماو يماوتل 1 اوكحو اوداعاو ٠ عاعرلا كنثاوأ ةمرح تيعر ال . عاطلا

 عقد وجاؤف ملا الو غال كادكملذ الجاز كلا فاوقنا متاع

 ٠ نيخملا عيقوتب ناحملا مقوو ٠ قيدسلا نط فهلا مل انه نيو راعاقجاو

 سبللا ىلع ىرصأ قعبوا ا يبخل هولا نعش تملالاو

 كلملا داعف :لاق كاملا ماظن نب كلملا سمش نع ثيدحلا ىلا اندع :. لاق

 طاس وطب مهنكل : ةماتتتلا ديلا هل ك1 و ةماعلا 0 ىلا هب

 ٠ ةردانملا ىلع ةئرجتملا ىدنالا ىدعتلا :رع ضب لو ٠ ةرداصلاو مظلا

 .اضيفب بانتسا ىتح كاذ هفكب لف . اضرعتم مهمل .ةيضصس اشاء للا ناكر
 ىغم ىذلا ىنابفصالا ىناكلا نبا لماكسلا وهو ٠ اضيرم هضرمل بطتساو

 .ريبدتلاو رابدالا ىف ءوسلاو مؤشلاب فصوو . ريطالا ةرازو ىف هيزاخم رس
 هس اليك نم هوا روب بطخ هناث الا اهيا نع بان ام لماكلا اذهو

 هللا ديبع بجاح دعس ىف ىرتحبلا لاق

 منال مسو كنم هيلع لك  ةثالث تمدخدق كلنا دعساي

 للاخ ميت خبشلاف هن. قفرأف + -: .ةرييتل 71 'مدخت كارأو

 اذ دعس نأ ككاو اناس مدنع كنا ءارزولا بجاحاي

 ان1> طبات د دتسملا ىزاؤلا قلع دهان لوالا يف لقانلا اذه دف

 ٠ اال »+ ناؤطالا توري نق هوم اطعم دم وانو + تينت
 مهح مهلع فعاضو ٠ مهسيحو ميقطي ىتح مدعلاب مه ضرب 5 ناطلسلا

 ٠ تاراردالاو موسرأا ةدا.ةساب م 2 مهماظن قركو ٠ ميماظع نع

 ةكتا عاجرتساب دالبلا ميمج ىلا نبك ينم تاليا مطق ىلع رصتق 1و

 اواكوذ ٠نيعلا درب مزل هرارذأب أْض سع 5-2 نمو ٠ تسل تاكدصلا لفلان
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 ءارهلاو لالملا ةفرعمو ٠ نارقلا ظفحو بادآلا ا نمر ككل

 ءاثدالاو ءارنطلا ناوبد ىلوثو ٠ ريبدتتلا ماكحاب ٠ ريزولا لع الا هل حصو

 ءارغطلا هيلوب هنا هاذح ,ةومنللاو ءايأ ىف ناطانلا لطم ناك د تالا

 لوروذ ا رغطلا قوافي ندا ىقبو هياع ريغش ل ىلو الو ةنطاسلادهيلا ١

 ىفو٠فاغوهو اضراغ ةاوشفا ناكو ضرعلا نا ود ىذاباسالا مساقلا وأ

 . تنان هنع هماقم

 الدبل ا ناؤزالا كلذا ف دادس ىف تانلخ دم انا كفك[ نون تيا

 منيا وذخأو ٠ ىييغ اودنتغاو موقلا ءالؤه عدتجاف .هيضمأمأو ٠ نا
 اللا لاعلا فمك 0 امنا اولمعو ل اع اومنشوًاميقوت ىق ىتن ا وعلو

 هَ 3 دادي, دودحل عفا ناكنا.ناو يموت نابثيا مالغأ |عاطلل سار ١

 ف ناكنإو .٠ ناجالاو براقالا قرط نامل نع تدسؤ . كتنارملا بابن

 رتل وتم تانك بلش قصاب ريماالا الو يدعم ليطاتا ناا

 ىلا اولقةنيل هاكودلا: ىلإ هكيلاع تتكون شاملا وو دسرطتلا يا ا

 كاشملا نكت لافي ردا عم هنع ممله لمح وب +: ءانسالا:نن [صاوخلا

 همعل لع هللا اهدا هيف ريزول 0 1 هيلع ءارغطلا دم دقو زيزءلا طخن

 ريغ دصٌملا اذه هيلا 0 فر تادحو ال نارا تلكم نات ميقوتو

 يستلم ءزيربتل اوزييقلب دحوتملا وهوهل نيرخسم اوناكن نشيل ناف.زيزعلا

 نيزخالا. لجالا .ديمعلا ىلا ضوف دق ضردلا :لغش نا هبتاك طخم ريزولا

 ضرعلا رئافد ميج مخنتف ا : مهساقلا يف اهلل يسر قدما

 هيلا ٍِِط 6-2 اقار

 قناطلساا الا | ماظعا 2 506 دس ر4 هلا نم ةعامج 20 ىلا 000 5 لاق



2)1١:2 

 5 007 0 كف الا را 1 ةتيارلا لو ئومتلاو كل لع ليقم ٠ ةفايعلا نيعل

 ٌةَرَدقو ءهباكم ردق ربظو٠.هامز رخ ١ اا ةرخافلا لامعالا دو# نءدلا 00

 يي ناو و دنع امنع هعابب كرف 1 ؤ9ءدعاؤرفلف ديالا 4ضفلا إذ هاكمإ

 ه>وو*٠رفاو لض كلل 2 نيدلا دصعو ٠ داو 3 اندلاف نضغاابنواو دا ذكي

 نفاس هيما نوال برع

 نادل ن1 لف كر افب اس ىلإ لي دق مندل دايغ لاف

 ها تت بحمعم صو

 مد( كاملا مالغن ن.كالملا سمش ةرازو ركذ احس

 00 ا ار 2

 مام هيف تاو شرما ينقال

 با الو مادنع نم هنأب ملو 2 هسفن دنع نم ١ والا هانا ميا

 العا كلما يع ههه لن لا الا: م مساو» لالا عرصأ 1 لاق : ل

 ترائاو ٠ 006 اتحاف 0 ةراكبلا عارتفا نع زجعملا ماوس 0 بطخو ٠ ةرا زولا

 ندلا و نع ملط و ٠ ارا 2-4 حربلا ءامظلا لع دروو ٠اعلطم نم هس

 م ةباقكلاو لضفملاب ملدصلا ديدو :ءاللتم الا تصعم 50 ل نخل رصل وا

 نا نيكللا لا ب لعج هنأ ريخلا قى لها ةلج واكل

 مع نمو يَ انتامر خذرااوناللغلاو ءايطالاو ةتيواقاز همدخو نال لمح

 0 اذيب واير كلو 0 دال انكم اعتاد قييباتملا لسع عرعنا انتا



 (ظظظ09

 ةليجولا لاعأ كاذكو ةناعز ةعللاو تاوالال يار تراطتلاو ا فيعب ككل

 ٠ ةعيج ملقا ناطاسلل ىتب ىذلاو رمل 1 للعسل دقر واحلا و ْنيبنصَو

 لام هلنكي ل صاخ ناطلسا نكي ملاملو ٠ هعفر ضفختاو مير ظفحتاامو

 لازما دملاالا ل قع اناو دل يقود م هناف .نالطبلانودنو «ناو.دلا لطبو

 .ةراسعالا ناترانسإوت» راسل
 ءابماعراز ى طنؤازاو ونحن انهو :ريؤاولا كلما لاهرك ىف نذلا داش ل

 ردقلا هل> اع ىتح رعشب 0 ءاماطلس: لاك قى هتلودو اماوشع نك 7

 ناف هىوب ةتس ىف كلذو:٠ ةءاسم ةرسم لك لاطا"ق؟لاحتساو : ءانا

 هنا ىلع اموب ريزولا هنع فاختف ٠ ناذمه ىلا ادناع دادغن نم جرخ ناطلسلا

 ةيدب نيب فويسلاو نكوملا تو دقو. تكر ركب الف ١ ناطلخلا عب

 نيك اكدلا كلن ضع "رم موق هيلع ب 0 .-ةلو## ةيشالاو كلر

 ا رط قوسلا فيغنم ةرجح ىف ىتبو ءاحن رج لمح ٠ نيكاكسلاب هويررضإو

 نه زهق دق لجرب الا اوسح م فيا 2 لقتساو .هيوادس نم 5

 ىلوتف «هتجمم نامزلا نم او ٠ هتحرم فلئاف ١ فت ملا ةيدع ةيلع لواوا مظفدلا

 نادلو هلو دبشتساو ٠ هيفسلا نمزلا دح منع كو ال ظفح زيزدلا يم

 ئذ ليبكتللا»هلاولا سدصف فوم نيالا فع ألا و دم :نةلااو ال

 ماسلا اوف وخلا رملاو «نيتملا نيدلاو روثالا داقتعالاو .رفوالا لضفل
 قارط كالسو٠.ةردقلا عم ايندلا ىف دهزف٠ تتارملا عفر اواةيظلفاللا نور

 هاو. ةنس نم مويلا ىلا وهو : نيدلا داع لاق. ةرسكسلاب ةعانقلاو رانبكلال

 ىلابلا لءسلا سيل .ةشيعملل لاق. ةشيءلا نشخ٠ةريرسلا فاص.ةريسلا ندسح

 اينابلا«ىلا ةناظدنل» كف وراه نمت روتزبتلو نعال دارو لاب لور نال
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 ا 31 الف .٠ بايغالاب ا لوبوصي الو 0 بايلاب هنأنم لونسح اولاز [

 هيلا اودرح 0 كوكلا هع ناطلسلا ءاقل وا أ كرك ٠ نيكو مهكر

 ا 11 12 وو هقرط نهم وازحياو : هوقرتماف يؤلف ةثاملا"

 .هلةّعاف نزف امل لاق ةملق ىلا هلمأ- . هرتخو هلدخ ءانخا دولا ءادياب ىلوت

 اهبارتانم موجنلا اهدمت ٠ ةميفر ةمللو ٠ ةمينم ةماق يهو ٠ هلقثو هديق 5 :
 هنا كلذو ٠ هيربم بهذم هل حض 0

 ناكملا نم هسفنب ىقلاو .روجيدلا حنج ىف ٠ رولا ىلع فرشا ىتح لسوب

 ىجربال ثيحب هللا هماسو ٠ ىلاسلا هنايح رم ني الا لمف.لمفو.٠ يلاعلا

 لل و ٠ بامءلا كلت ىف لقوتو ٠ ةماهنلا هنردح ثيغلا لوزن لزنو . ةمالسلا

 هدومارورسلاو سنالادوءعب سانلا رسو ٠ هتءالوىل قرد :ميلمتلا علت ن

 01 ل را م1 كولو طخ نأ اوهلغاو © هنالإب لإ

 ةبودملا ليبس ىف هب تدق ٠ هتبقو دادغس تبرض هنا رصيق ريمالا ةبقاع

 : هترمع

 000 ار نطيل هن ىركاللا ناو ناو رش ونا لاق

 اولمجو ٠ عسنملا اوقيضو» عمتجلا اوقرف دو“ هنبا ىلا راص ايلف .اعونم عاطالا

 ل وأ تالا طلبلابو وده دع كلو 00 هئيم ذهل | رك م 2 هيف هل

 هلو ناتمادلاو ند وقوف كاتس ريطو نا ا 4 ا رحنس همطتقا ام

 اا د ب لما تدلل دكر كلبا هوا امزياك لما وز وابو

 كامالو .ناقلاطلاو ملايدلاو ناليجو ناجنزو رو نوزقو ناماسو قراسو

 0000 رخل نا نابشطل نر انشا اغير اي نوال اق اودع قو
 حئاطبلا نم اهلا تافاضملاو املا عأو ةرصبلالعروصنم نب ةقدص نب سيد



 كلا

 5 ومهم ثازخا هع داون اطلاقا هرب نا للاب فو : لاق

 دوعسم ثالملا نا كلذو ٠ ناطلسال هيف رصنلا ناكو ٠ ناذمه برق فاصنم

 ركبرايدو ماشلار كسعو لصوملاب ةكب ان وهو كبش وج ريمالا ىلا املسم ناك
 كين وع كان ١ ممخ همكم هل افاونلا فان تمن وهو ٠ هتمدخ ىف

 لعابف ناذاتشالا ردو ةيطاسلا.هكنأ ق عمطوا ريغ امج ادجو ةريثك ًأشويج

 ءاؤوغ ةرارما فمراش ل هنأ ملخل و .دوعسم ريزو ينارئطلا دوم وهو

 لوو رتج تخلو ء دلع ك.شوج- اسوأ ور دج قةلفل ديف نابل ملف

 1 دوعسم رصل ٠ نافصلا عمتجلو ٠ ناردحبلا قتل داكوا# ناجل تلقوا

 ىهو ىلا ىبجيا أضو ٠ هيلع جرعل 7 كيشو> هطيضو ٠ هللا 0 2

 .نياطلا ماس ان يجب كبش وج ىلع شوشتف ٠ ريبكلا خالا ةيكرتااب ةلك

 بملاو تسلل رسأو : هل داوم ناطانتلا بنج ىلإ فقوو دوم ق 4اس

 د ذاك لا هرزو 55 ١ : يدم 5 هيلاوهو دارت 7007“ عينج

 عاقل ناك دعسا بابشلل لامف هب كلملا لاك ريزولا ريخأف قاريطلا ركل

 رت : »رزولا لا هف « دحام لحرلا اذه دفلك أ :تّقولا كلذ ىف

 ذاتسالا رباك الا ءالضفلا نم لتقو٠ . املظ
0 

 نلا:هداعأواهبحأ ىلا هوم نيش لودرإلا زوو ناكو ملاعفلاوأ هال
 ال لّدمف « أي اذ م ناقدتس 010

 هتمدخو كك 0 'رو هتمظع

 كاملا ةيثيغملاةتاطاسلا ةمدخلا 4 ءدلا كولم دال و ةيش نم ناكو : ل

 سشءش نم لع ةلودلا ديؤم ني فاش ركواجيلاكو أ ةلودلا ءألع 0 دضع

 هلازنا كقاو* الا ةلزنع نافشللا نم ناكو ةلودلا ءالع ن زممارف كاولملا

 100 ع .٠ 58 وأ / ا
 نك كد 0 ناكو ٠ خمشالا لخلاب

 (نقوكتفولا + 15

54 
 دز ةئدم ّ هل م زاف هن دسأح .
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 ىبعال و ىدلاو فرع اق ٠ هليتق 0 رشثع دعل هيف ديس : هللا رَدَقَف

 ا ما لس قالمحو ٠ ةمالخت تيبلا ملق ىف نابعسي ابنا هللا اعمر

 ماركلابو ٠ 6 3 دال مساقلا وأ اذه ناك دن 0 ةصاشعاو ا ا

 0-1 نم هارالا 2 نأ 7 مثلا كالملا اك ريزولا 4ي ف الس هك و

 ٠ داب ول هلله ادب أم "كل ادءامو 5 دارأ امد م ف حيحصلا دارأ و

 قاسم ور قنا قال اياز وقل ككل

 دّتف ٠ ةعاطلا ىلا مطاّساو . ةعاملا بولق راب ىلع لتس ريزولا حاصاو

 هحاعزاب أودجوف .٠ نع هنالكساب مييلع اةلعو . نرحل همم هس وفن ف 501

 مايقلاب اةيماقو : هنحرد ترفرف 0 نيمالا مدشو 1 ةاملا هلتشاو 0 تالا

 ناطاسلاةعاط ىلع اودلاحتو نيمضتما وناكءا سمأ نأش عفتراو ٠ هتجسح ةلودلا ىف
 هيلاطمو روس 8 دلال نع ككاو 0 هداج حيجراو

 ناورداب ءاود ىهسو ٠ تارداصملا .ىف ريزولا عرشف : ارا ل لاق

 اعاو 7 ل 7 د ا :!ئدللافإ + لات تاذرقلا

 نع اع . هلام طا مارا ا را 0 يملا بادأ : ك”ااط

 0 دقو ٠ دادخل 6 ءلع 8 ا نهناطلس || 4هدلد ف عندو ا

 لامربزولا يلو ل لزعو ينزكردل نبت املو ٠ ذافتلا هك ىطعأو لجعاللا ىف ف

 راسل ناكوي ؛ نيبكلا بيلطنملا كلذا هن لطاناوا «ريصتلا هاجأدا ر وطال تيصنم كالا

 ٠ فالتلا نم ل أ ليلا هيش نكي لو ٠ ايزو عبطلا ل 017 0

 ٠ ريصنلا سلو ليوملا مل نولوش اوناكو لطم مراكلملا ل لفطتلاو



 كا

 ظحال هلفش جازم فارحناو ٠ ضيضملا ىلا هظوظح طاطختا هيلع سعص

 لثمو ٠ اهءقوه ىف ةمقاو ريغ تاساب كاملا لاك ريزوا ضرعو ٠ ضير

 "قاتلا نك ىضاقلل 6 ام 20 ٠.اههضوم ىف كة ةدرا لا

 اف لو ىتلا هتديصق ةكلمملا فرشم وهو ةرازولا لبنا لبق هيف

 لعفكلامالا ىن حالطصا ىلع اهرب أو 0 هئاتصا 01

 0 لهنا هنع هللا ىذر يدلاو نم تعمس : هللا همحر نيدلا دامع لاق

 ةمارظوةماربصو.»“ ةمازح كلما كاك نملك ةيتسلفلا

 0 نمو ٠ ريثك معو 0 ربع لضف لع هئم كنب ةيسرافلاب هيلكو

 ناعشنة سلا ةيعاف ءاهراهزا ن رظانللة رضا ضار ىهو ءاهس اوقوءارزولادعاوق

 سمانمم كالملا لاكريزولا هيف عرش املوأف ناورشونا لاق : لاق ٠ اهنيحابرأب راب

 نك فاز ءلا ةرازو هروشنه ةءارش مدش» .ن 6 لا لصو عل هنا هنرا زو

 ريم الاء كتفلا ىلع ناطا سلا ث علو ٠ ءارغل ن ب 00 ري ل هى ريدم“ 5 5-

 انكر فايعر لسداو المج ليالا ذختاوابزره هنن ثلفأ ىدن»يرغأو را

 2 ل نم ةهحور جرخأو . هند نع ةنقشت لحجر نم هعارو

 ناكو ىدلاو لاق : هللا همحر نيدلا داع لاق هلت ناب مهو. هلقتعاو ىخ نكوادلا

 ليؤولاب هلفض لع امد لقارك ابملاو قاعدة يباف قيدص دقيح ىزكردلا

 بط ىلامأ ىف. ىل سوت نإ كلاسأ هر لات لتذلا ىتس نحو

 ىلع حتقو٠ هصاخ د كاملا لاكرز ولا كايف ندلا ورع ىخا لا همح ف
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 هنأو ٠ هرييدنو دوم ناطاسلا ما ريرش هن 32 ا لعل هاري رووا راب" هلعو

 00 عمل نق وكي ناو. #_ هنمل اماوتحا ةنطاسلامسر كرتي نا بجي

 ني لكش هياواةشدإ نحيل هكر ,ناطلسسلا بنج نيمتسا اذإ هلا كلذ

 000 تا ا رمار هازب م ةاقؤوال اشم ةسوأ ٠ ءارجلا هتياوت

 همدق ىلعهدنعموش هناو ضوبألا لبق ع لع لخد اذا هلاو ٠ هلظ ىف مادا م

 1 داري ال هاون قدازتملا ىلا ةاكرابلا نِم_.الخلار هم باكر نكن ئنع هلو

 او نو هفرجلاو هدالوأ ذو. ىفو ٠هميخ راوج ىف لزني لب. قدازتبا همم
 ةدعابتملا هيضارم دوع ىف همع فطعتسل دعافلا هده ىلع ام و قيرشع

 نم ىلع ىدجيو ٠ بضغي نم 5 هلأ رجس مح نم ناكو : لاق

 مويلع ضافأ و.٠ مهبولق رئارسس حفصتام دعب ٠ 0 ون ذ رايك نع حفصف ٠ بدجي

 الر كلل لاك نزولا اروقتم ةدنتكو عنطصاو الك طصاو ٠ علملا

 مساقلا ىنال ع ةرامالا 0 0 "اتوا فدع ةالارولا

 ةواخرجنسناطاسلا نم اوباط مهنا مث ٠ ءاشنالاو ءارذطلا بصنع عي كردلا

 نم ناكو ٠ حيمص لكمدنعا ولعأو .حيبق لك ءامدلا كنس نم اهف هل اوّسح

 ناطاسلا لغق مث .باصقلانيكتارقو سرب وكم 0 را نر ماع

 ٠ ناسحالاو لدعلا اوطسبب نا مهلعررقو ٠ ناس زد هللا نو جنم

 ”دطلا نارك ف 1000 اليو 00 لاوككلا نزولا 8

 ءافيتسالا ناوند ىف كلملا الغل نب كاملا ىغ

 ا دارا رار ولا تو تهيرلا كلذ ىف زاوتلا «ارعا ناكو لاق

 لإ , هلام لعاالا لوني الون ءهلاك ىلا الا عجريال كلملا لاك ناوؤلاو

 ناورشونا نا كش الو : لاق. هبطت الا ىغصي الو .هب الا ننابال ناطلسلا
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 انتم :ناطاسللل لاقق ٠ ودل وقنا لود ىدلل وه نركعحت 0

 ا دج هيلا ىضما أناو ٠ هفانكتساو هأضر دادحتساو : ةفالعتقما كداللا

 ”قعاريمالا ريض ىنؤكردلا لضو:نا هنأ: اخو «"ةيلكلالا هتاطراو
 تح 2 حى -س

 ةءامو 2 57 ريصل هناو ٠ ادختم لفبعلا نع وه 0 ٠ املوتم صال را

 5 0 ١ 2 -ص

 عطقو ٠ 6 نم 7 قبلا لا هحوتو 0 امبأ كارد هأح ءامو 05 اك

 نم هقنوت راك / هش رط ف "ىو كيلا قلو 1 ىصلاو رسنلاب قارطلا

 تدضق 5 يا ( هل لاقو 0 هش صنت لع ع 0 .٠ هقس وو ردحاس كاملا

 هن داعا فقل رط لب دهجاف . فغرت الف اندهز مف سمعو ٠ بعت الف لغشلا

 خللا نبخلا فض ثيل امورمسلا فغاو» ثنرتكا الو. تمت انف

 كيلا هلسراكيخا نا: ناو : مدق دق كاملا لام ريزولا ناب رجنس ناطلسلا

 ريفوتل هلفح ق : لفتحا و هلايمتساب ءاراالا | كادب هزم 0 مدن ا ردعلل

 دش لع ناطلسلا تنادحاو:ةءرايئاو دفان ناكلاف لك مدهناو ٠ رابو راب ىلع

 لك ىف هنم قثوتساو ٠ هيخوبو قافولا ةداراب هملعاو ٠ هيخا نبال ٠ هيخاوا
 ريزولا ماقأو ٠ هقحلتساو هناقنان لك انزل فاول كلر عسا وس.

 هراظتن الهنا هملعإو ٠ هتحتسلو هيعدتسا الوسر هدنيع ٠ نم هيالفا ىلاريسو

 - -- .٠

 مرك اف . ادفاو همع ىلاو ٠ ادءاح هريزو ىلا دوم ل ارقأف . هلو هماس ل
. 5 5 - 5 

 عرذلا قيض رضحو كال نم ادب راب ىلع دج ملو ٠ هيدارا حجي أو ٠ هتدافو

 تاطاسلا هل ىدباف ٠ ىنذلاب فرتعاو ٠ برتلا ليبةتل رخو ٠ عابلا ريصق

 كلملا لاك عمتجا 7 ٠ حنلا ل هأفعاو وفعلا ه4دعنمو ٠ حفصلا هد ميحرلا
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 ” نان يه ناطاملا حبصأ اك نوعا ملسو» "ب اح حلاق

 0 ل راف هيخاربو هن مضح 0 هه ا نم 0 دمحم مو هيخأ دلو

 هن رقي ١ سد لاو هلق ىقظفح رؤي هاو :ةرذع طسإو٠هسعز ضميمل الوسر

 كلن ةدهع نع ىصقتلا مث هناو.ىفالتلاب طرف ام كاردتي هناو.هبركسيفنتو

 تال ىلع نم 2 الا رجاتم 3 هللا دست ١ فاصتلا تالا

> 

 . رئاتسي م 2

 تاوصلا .ىلإ: هودي الهوت ناطلسلاب نومومدللا كانا طاعلا  ناكو

 ٠ىدصلاهنم نوورب الو ىرلا ىر هنع نو هميم ىديمل ىلا هيوبوصي الو

 ىهلظعالا راب "يلع ريمالا بحاص ىنزكردلا مساقلا 000

 0000 ا لالا وده يدعو ةيسانلجرما حالاصال رخل

 داراو ٠ هرذ>ام نمأ ىتح ىثّرلا مدقو .هرذبو هرثنف ةيناطاسلا ةنازلا

 زاجتالا ىف ثدحتلاو ٠ حالصلاو حلصلا ىف طسوتملا وه نوكي نأ

 رثكتو ٠ هتأطو لقثتف هماقم لوطيال نأ رثؤي ناطلسلا ناكو ٠ حاجتالاو

 ال01 دنالا ديرو ٠ ةوفسم ليغ نايذبلا عادم تنيزلا: كري نأ ولو ٠ ةكرتتم

 ءهنأب لع ناز ككودلا روض قادص امون + توم ةشغ هيلع تلاطا دقو ادنشار

 نيا»لاق هب رصن الف هراضحاب صأف ٠ هبابل ىلع حجنلا نم لصح دق هنا نظو

 1١ نما نأ لها اه. كيتا الا ةالتف 6 ةناينض ىدلو.سال_هناق راب. لع
 لقد كت اانأ »لاق « يدلو ناف» لاق « ةنيما يوقل هياعىنإو كماقم

 ةةياينع 0. هدف « 0 هتلر هلاوا ركام لكيلا : را

 0 0 ومن ا 1 لص ا 060 000 اللا خيا
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 1-3 مظعملا دانا مظعالا تاكلملا كوصو و د 3-0

  .نينمؤملا سيما نيع هاشكلم نى: رحتس ثرألا ىلا ندلاو اي

 ) هذوعو هوفعو هرفظو قارعلا دود ىلا نافع نم

 مرح (مكفر وب ا سس

 ا

 كويل + لماشلا' لماكسلا ب لدانملا قاطاشلا ادنغ ىلإ ضن

 07 فالتي م نا كلم ناو دو ويت و 1 9035070

 نقلا ءادال بمسل هاوار ا دوو كرات ل !|

 لطأ ألف 0 يقام نم تا م رشم نم كءاض نيسعلاك ناك ٠ ىملا

 0 نااطلسل ازري» قاف حالا ب باو هريثع دسو ٠ ٠ قارالا لع هركردع

 اا نم هبونل العلل ف دع بعل و ك4 ةلايف ضرصسعو ٠ هكدا رس

 ناريمالا ناطلسلا ركسع يمدقم ناكو ٠ رخاوزلا .اهراح جاومأ ثيم

 7 اللف .٠ نغاضتوداضلو٠ ناب أمس و نسر كل راب 3 ل رالييمملا

 0 موش ردت و 05 ريدي متسل 1 نا وها طالتخاو 85 تعا فدل

 ٠ مايالا كال, يف: كمنرلا نيزولا جردو٠ميدشتالو ريخات ةحاصملا ىف حطت و

 دمحأ نب ىلع رسما وبأ كلملا لاك ةرازولا ىلوتاو٠ ماما ىمت ىف نكسو

 مايآ ةثالثب نيناطلسلا نيب فاصملا لبق كلذو ه٠ ةنس ىف كاذو ىرريمسلا

 نيل وتتم تارك للا نك 0 تقو ريغ ىف ٠ ماظن ىلع هرمأ ىرجو

 .هشيج رسكو دوم ركسع زها ٠ ناعقنلا طاتخاو . ناعمجا قتلا الف ةيبعتلا

 لتقو٠هشارف ذرانلا ىلع انأك لظ.هشازف رانلا نءلْض ام 26
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 ااا ها د كاري ةنيفلا نيهاولاك قردانص نحلت تلاها راب

 لاف م و الع لحم لآ ني ام لع ادن الف ىزكردلا هريزو دنع

 اع دجا

 )10 داينأاو ىفاباننالا ادعت قم افرط زك ذاوإ: نئدلا داع لاق

 '”0 10 نر كرد لاملفلا ل سنف نيكرذا نم ةبرت اهعالا دال

 قلم 0 او ةيلوبلاوب ةحابالا لمأ ءاهأ ماظممو ٠ ةيالولا كلث ىرق

 0 مهنم أحال 500 ٠ ةيربلا ىف عئاش ممرشو ٠ ةيم زاب ةلكادزلا

 1 نيف 0 ل كاز إمو ١ طبخطلاو ةا 0 طا هماعو نابمنصأ ىلا

 توا لافتا ةكلا هيي 00 .تلاربف ا 17 اذ

 0 ال سيرومسملا كلاملا لاك هدب نيب همدختسا نم 500 هلزلزبالاة لب كلا

 7 :نينسلل أهم ةءاسالاب لباقو :ةنعإلا 577 هاك قاف زيزملا

 ىريملو ٠ داسفالا ىف ةدعاقلا كلل ىلع تقولا ريزو ىرجو : لاق

 باطخ اولد 3 هءاحصأ قرخو هقرخ نم ناكو ٠ دارملا ىلع ممفلاع

 كاذب مبمزلا هناف هباقل | صخأ هوريسو ناطاسلا ىصوب راب ىلع ريمالا

 ةرازو هب اوطانو ءارغطلا لغش نم ريطلا اولزعو هب بقلا نا بح لاقو

 نا مدوصتمو ٠ قاسلا هجارق ريمالا عم سراف ىلا بودنملا قجلس كاملا

 لوا وملطتسيإ هولمتام لكىفو . يقالثلا هل مهنم عشب الف هاكردلا نع هودعبب

 هده داحأ اى و1 فاو عاصي ا وهمو رعجلاوو ه داما اطاسلا

 ىذلا هتيبل رحاس ناطلسلا ىجتناف ٠ مئابقلا تليه ءاس ترا تاضفلا

 ٠ همم ةّمفشقيقشلا قيفشلا خالا نبا ىلع تك رو. همده ىف اوعرش

 د هدو و اه و ه4ه---
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 يكد ماع ربك ريش نيكتشوا ريبكلا ريمالا ضبق ىف ةصخر

 بهذو ٠ اقايفاوا 0 هيلع عبعب و تيئرت ريغل راصملا نع اولخرف

 .ةوملاوداوزالاوةريثكلاددملا نم ةملقلا 07 اولشو ءاترشواع

 ىلا كيفيت ركنا انما يظر نانا فلا ىف هام لع هيت لل

 نال ذط كاملا ةيكحرالا هولوف ٠ بابلالا ىلوا نم امظع ناكو ٠ بابلا

 طداف علب لعوهسش لع ئابغ دعك كقاذن هنبم قالفلتلا اور دخت 3 ناطابا

 باقلل كلذ نم راصو٠ راد كلذ دعب اهو ى ٠ ايراوتم بهذو ءابراس هن

 لاعتشاةةنقفلا راعلو لالا

 انآ نحلم كالملا هالتلا )وسلا قانسلا ةحلوقا ريالا ناسف ١

 هولو دق اوناكو همودٌق. رصيق ريهالا عمس الف سراف دالب هولوو ناطلسلا

 .٠ رونوم وهو ناسارخ رجنس ناطلسلا دنع لصحو بره لبق نم سراف

 رودصم اه وه ىتلا هيواكش ثفو

 ناكو .٠ راشا ميكر . :راغتكر كيلا قاطلشلل ناك هبا ةليساتلا هدظللا

 ٠ ءابق مهسنج نم ميفئاوط ىلعو ٠ ءابقر صا وا نايصملا :رم مهل

 كمل !> اوماقاو ام-..قؤرلا7ناولثلا 1و هتف او لة كع مسممم دحتأو ' لك (كاقاف

 قوسمال قوس
 ه.اتاشتنملا انام لانو ء"تانرطملاب ىزرا وا | وح 1 0 ةماعلا ةدهامللاب

 ىف اوبكرو ٠ مروض> سلاسجم نهروضح اورثاو ٠ ثرود ىلا مرملا رود نم

 ناطاسلا ىلع اوطلستو ٠ سهذم لك ىزألا ىف اويهذو ٠ سكىم لك قسفلا

 هوحرتفا ام لك هيويضل مه ىو ٠ هو>رتجا امب هيلع اًؤرتجاو

 ”لع ريمالا لحد“ دح ناطامللا ف ا

 (قوحلس لا - )٠8



 ف

 مال 00 نينيتم اوناكاةعامج نإ ةنملارلا ةلتتفملاو

 دباب ناجى دارك الا صج نم ليج قو .ةءزاكنامكلا ا

 فلا دق ىضاملا ناطلسلا ناكو ٠ ةعفن ص مهعالقو ٠ ةعنتمم مدالب ء س راف

 .هفو مم قرطلا 0 ف اعلم 0 اا د ّ: هناسحأب مووأق

 اوطتشاف مهيلا امهرزاو نمو هبحاصو ىبزكردلاءاسأف.ةفولأم مهنم ةقرفلاو

 اوكرحو ٠ نك ناك ام رشلان ءاوربظاف ٠ مهنوصحملا اوداعو اورذتف . بدلع

 556 ناك اه ةنقفلا نم

 دمخ ناطاسلا هفلخام ةيتجلسلا نم دحأ فلخت مل هنا ةسماللا ةدسفملاو

 .٠ نيعلا نم ةنازألا اوغرفو هب اوساقتو هيف اوفرصتف ثاثالاو نيعلا نم

 .اهوضفو ةضفلا مخ اوطذ بهذلا بهذ الف ٠ نيرمش نم ب ا

 تاغوصللا ىناوفرصت مث. اهوضاتساو ةحنارلا تالءادملا هوجو اوجرختساو

 لل يخلا ىف من ٠ بايثلا ىف م سها وألا يف 32 تدل الا: ناوإلاو ىلا نم

 ٠ حجاتنلا مانغأ انور ا( عش اوةسبلو لاجمل ف 7 ٠ بارعلا:ةموسملا

 ا لهاالا كالا او ريصف ٠ جامتلاو اهنم 0 005

 1 رهف هراقف ىنغلا دعن

 اوببطيال ناطلسلا كلام ءالؤه نا اولق مما ةسداسلا هدفا

 لك اوءارو مها ش تش يف اولا 0 7

 : فيول, نا مهم مش لكو: فديه ىلا مم مس

 كلا 1 يا اكلنا ةدسفملا ىهو ةمباسلا ةدسفملاو

 علارش ٠ اه تدقلاشو ٠ احف تفراش دقو توم ا راصحل ةاوئابشم

 .١) اهتمي نودجم هلو نعام

 ذخاو ٠ ةدعاسملاب مهل هدعوو ٠ ةدحالملا ىلا هليل ا,قرفت ىف ىنزكردل
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 هناا انبجوت اذا انيلا هجوت, كشال وهو رجنس ناطلسلا دصقن انا هل اولاقو

 .طةروتلا ف لصحمو طسولا ىف مع ملغ مقبف ٠ تار نا تلا قال فلا كى

 قاض“ 00 ها ,اندالا بذا لوألا لئافلا ارانب هلا

 راللا نا ل رب هلل مماريبدت ةلج نءو ٠ هروبح تبعذأو هريح لابقالا

 دبس نبا لعا نا نط د' نا زومبما عدت ان
 هزل ر نعأ زانت دقو ينل رزكقع ديم 2” تااواتلا ةل1 أمقم ناك يدش لا

 هنا كلم ىف ةعمط يضشاو .ىضراناطلسشلا نمىضرو هل | عنقو

 ربمالاو' ناطلكلا 5 فرصت ىف تايالولاو ةلا دالبو : ىذا يذلا

 اياذالاو ةنما اباعرلاو دادي ناطاسلا ىئان ىصمحلا مداخلا زور دهاجلا

 ل عاوملا كال اولد 0 ةبوه رم اهر 1 منذو ةنهاو منا 5 1و

062 

 تا قانوز دز 2 ارك الا نم اوشنراو ٠ دقاعملا“ كالت اوللحو

 هتيساحمو ٠:زورهم ىلع  ضبفلاب ةفطلم 0 و ”قاس لع رطل لا

 دافاو ٠ دئاودلا دسف و داسفلاب داع اذه لكو ٠ زومرملا ءانغ رس جارختساو

 مالغإ ا ىلع تناك نماراف'ةالب#نا ةقااثثا ةنسشملاو 2 اونا ن2 فل

 لوخلاو .ةلداحابيف لوذبلاو .ةمئاط ابتميشو . ةءئاش !متعاطو . مارم 8

 رآشأف ناقنسا 1 ناك اهلماغخنا تمول كاذ قا ؤشاو شارما

 هنللخلاو ا: اللاب ةقلاطمو" مافات ره وتتا تبع ا

 ىلا ةريكلعا ىت ايلف . هيذك له سرافب مم ذا كاكا ل مالم هبدعو

 قنا اوما ريت وحدنا واوا ةيزطاو اننا واقل 05 لامملا ىف عمط سراف ريمأ

 راقد ٠ اهتاتساف دالبلا كام نا حا فاطم 00 راو نانصحلا

 ةعيسلاءارالاو ةئيسلا بار الاالتب ةيسرافلا تايالولا ماظن ”لتخاف ٠ ارقاتعاف
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 ليبشو ةئنهللا ربرسلا ىلا دعصو 0 ريزولا مدشو : ناورشوبا لاق

 لك ىلع ناكو٠ لمفام لثم:لعفن 0 تاكا ع يطا اكل نافوقيلا

 قييفولا 0 همحأ زو 9 ٠ 55 1 مدع نا قدحشسل ةمدقتلاو ةخوخيشلل كا

 معز ريطملا ماقاف» ءهمدق وةلودلل ه4هيممدخو هتشاس فرع و .ةههدشو هر> و

 :دعبلا مر 3 3 اا 0 هدح ماقملا كالذ ف مم م لك مزأو :هدعل هيلا

 رانلاك ء اكذلا دهوتع ل نس نكاح ناطلتملا ان ٠ ةيفوتلا قدح توو

 5 ءاتسل ة عم ههجو اقرشم» لبلا قوف

 ا بلا نعمل فال ةفالخلا تاقتنا ةلودلا هده ءادتنا ىفو

 طئاربشلا ىلع ناطلسلا ديا ددح : هل علوبو |ممنع هللا يضر هللاب ررظنسملا نبا

 اوحاطصاو ةياطلسلا ةلودلابابرا عمتجاو ةعواموملا موسسرلاو هةعاورشملا

 ضعبال ضعبلا ةرهاظم ىف مهند اولاجأو ٠ حالصلا ىلع اوفلاحتو فلاحتلا ىلع

 "ال ديما قزو ةعد ا ىذاباسنالا مساقلا 1 حادقلا برض

 1 هيربو لالخلا قرط ىلع هلدنو . هدهشبو ةمودخم نّماب راصفق راب ىلع

 لاطاسلا اذهو. كك انوكم نا ىغيط ىف ورسم ريزولا نا لوقو .هدشرب

 دال لالا رد 10و ف كل ووس اقنع نوكيا :ىاب نين
 0 ها ريدام ا «اسسلاالا ملا كل ه٠ هجر مام هللا

 اكو .همجرب هتاود ىلع باغي هساور .ةيدات فا ىمتل وذ حالص ناي ناطلما

 !![ةناينا رح دالبب 0 و قحاس جلا نان مظعالا فاقاسلا نع كايوهع

 هتاودو . ثنو تم دق كرتلاو مزراوخو هن نع ىلا رهعلا ءاروام ىلا قاردلا

 .هعدمو هزع ظفاحو ٠ همياذعو تبلا خيش وهو ٠ تمسو تاع دق

 00040 ل الا نأ هورس وانزل تاك دعنا تايددلا اوراس
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 ريقفلا ايفا ثلا 6 أاقصو هوا وهاب المو اين او

 0 مالسألا ردع تاو «ةرانكعلا فكل ةحلالا عالق كشو٠ زيكا ريجنو

 هدد ءانضكلا ضيق .٠ ندحوملا مالعا ىلعاو ٠ نيدحلملا 0 ٠ مالظألا 520

 ٠ رذب و ٠هرحن ضيغو٠هدمأو هلمارصقو

 عتمتسم |هيرق نم يل ناك دقت .ةباحز ؛ ىرالاو حتافصلا ني

 : 5 3 5 3 6 مقدي الاغ هاج تاهو لال. هلا لش تلات

 :«كراتلملا تاتمفغتو ناتتودلا تلوح ةزيسةدعا هنا ةعنرا دا اا

 لاملسو لرغظأو دوعدسمو دو و نيب 4 هكر لم ناطلتلا فلخو

 كعل اف م 1 ايو قحلس قىوس ةفافات 0 ممم لكو قحلسو

 ىلاعت هللا ؟ءاقأ نأ

 سم ليصل وحل سسساسل

 مد مساقلا ىبأ نيدلاو ايندلا ثيفم ناطلسلا سواج ركذ اج

 3 نيئمؤملا 5 نيع 15000 َن 1 ْن د 0

 ٠ هدنأسو ىلعا كاملا نم لما و كهل ناكم كتدجبلا لع ا ِ لاق

 انسلا تسد ف يف هول>و٠ءامإ 0 ماب ُط ىلع قعاتلا سوحو٠هد ءاوق مكحاو

 ءاظعلا فقوو٠ ضرفلا ميشا | ةماقا نم 00 اولقو٠. اة

 مماجرد ىلع اوهساننو . يبارك ريدك ضواككا را لع نيطايس ءاريكتلاو

 ٠ مهتا سم قار ىف
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 الا هيلا لخدب نكي لو ٠ ءامدلا نم ٠ ىبب ام مامز هل ىعرب ال ردقلا نا نشأو

 غيابتلا دس و 0 1 يذلا وبف ةمرس نب رمت 3 ىلع ح اا اريمالا

 ادم 4 دعو 0 ا(فحَو 0 لعحو ةيصو هن دح ىءعسو ٠ هما

 ا الا: 0 دك ا الاك برقا 0 با هلا ميركل

 املا كلذ ملستف ٠ مناي 00 1 رلآ ءارقف نم ل : ئكش و

 بجاملا 000 570 0 هْضرَغ قفاوام لع هش اف اذلطناو 0 هضيقو

 لاما كلذ 3 ٠ ندلا 01 بعلو ين زكردلا مس املا و انيق يكعلا

 .هانم حج ناعيرو ٠ هانغ 0 كالذ 96 لوا دععلا 0500 او لاو

 نمديال هناو 0 هتعلاشمو هتعاطو 0 هتعااتمو ديعلا ىلو ةعلأمع كلا 5

 ناطلسال ليقو .هسار ىلع ءارصالا فوقوو ٠ هسالجاو ريرسلا ىلع هتولح

 .٠ كل ع تاطور كرجساعا اعاو ٠ ىخ 000 0 تانعار

 قلل 0 قوص تدب 0-0 سراب ادع ؟ نا ىلع ناطا سلا اولمحو

 رودعمو ردقلا بيحت نمو. اهقلح ىف ريولا دش نماهعلا لخدو ٠ |بمنخ سما هنا

 هب 5 ف نو بامعل | ىلع ةدحاو 2 ايفاوت نيحوز .!| ا ٠ بجعلا

 دقو هذا ةئس ركاوا كِلْذَو . تّمهز هسفن هشارف لعن اطلشلا وأ كبح

 ٠ ةرئاجريغ ةزئاج هموسرو ٠ ىناتيال محاسصو ٠ ىئانالل نمايأ همايا تناك

 0 أنتم هندو : انزر هأ>>و : انفو هأصحو 0 هر ا ريغ ةيضار هماكحاو

 مبلخو ٠ لماكلا ةيحفلسلا لحجر ناكو.اننيم عرشلاب معلا ف هملع عرشو

 ال دل د ايما وب ١ ةداوتلا ءاو جلا واع هيي مران الانا و لالا



 هاا

 الاهل ير ام حجتتسإ ل

 وخلا كلئانرا تلقت ل رف هل ناكام اود او

 ل ءافيتسالا ناويد ىلوتف ٠ نمل كلت يف حنملا نم هتمالس دعو ٠ نقذلا

 م مامتسا 1 لميساو.ءارملاهل زاحف ىعاالا هتمر الكوب ريمسأا كاملا

 كاملا لامو ٠ "نيب شطبلا نعد زو. نيل 1 ريزولاو ٠ مارو ىمرو ٠ ماسو

 .٠ ناويدلا كاذ كاحو. ناديملا ةللدا رت

 الوم انما لطفي ناوي أم مبناف يا رثطلا ليغامسل مادا و

 0 ردسلا فطنول 38 هنا مهيب اوعاشا ٠ ًاننكم .حدتال نم هءلع ىلع

 فّرصنإ نا هناو ٠ .هرحس ناك اعرناطاسلا ض سعناو ٠ رساح قدا دعاس

 ذاعواةمولعو:هولزتاواا + هيولطعاو هرواط شامر سام نسا اق ا

 هطحةرازولا هحرد نع هرمضل و ٠ هطخ ءارذطلا دع 0 ناك يذلا ريطالا

 راصح مبلنش ناكمناف 1 ءاررعالا نم ناطسلا طاكو دلت

 ليقع البل اكليل : 58 0 1 يكل ارسل عم ل ةعلق

 وتعلاو دال الا ل ا لعاماْؤز 5 هنو وذعلا لعام ام [ 1 2 ا

 ٠«توفنا "حتفه رق كاع مو ا ىلع طلنستل "ناطاسشلا تروعرد

 هحاح رع نبا لعن م زيصف صان هل هللاوء رضا اطل 0

 رايلا ا نذاالا :زيما ىتدي رايلا:ري# ناك شالا ةناكم قمار 5

 قانلا وه روكلاا دانت وا سألاو يلا عمتجا اذا ناطلسلا نغ نذ 0

 نم الأ هاتلا ويف يزول كا ايفو ناطاسلا ل عمسي

 و الا مل ءاجرلا غلبو تاليا لاو ترم لا 00

 .ءارسس الا نع تي ابل 2 و ٠ ساشاالا دمي حبصأو ٠ساسحالا مدعلاب



 كلا كلا

 م2 ريزولا نباروصنم ىلا ةلودلا ببر ةرازو رث ذ الخ

 اوذريع امل بصانملا ايا 5 عدلا 00 هللا همحر نيدلا دامع لاق

 رو.الا لفكيو ٠ ماظنلا ظفحيو ٠ مابملا نكي ريزو ةيلوت ىلا ناطاسلا ليم

 معاي تايثب شيجتسمو ٠ شاط .لطب ىلا هتمانتسا نم اوفاخ ٠ ماظعلا

 8 مهلا تك لعل ميم ا يدب اماو٠ مهياع قنحب ىذد امإ نولس ماو

 رم ةرفللاب سيل هناف ةنالخلا راد ةيرت نه ريزو ىلط ناطلسلل اونسك

 داو ناس 3 دادش نم ةلودلا تدر ىعدتساف ٠ بصخملا 5 معاصي

 الا لودللا تنل ان الل انلكو كا ةماو ولا ةزازولا مسا هلراصف ٠ ناكملا هن

 متنلا لع هلل نإ هتمحا ب تراكم مل اذاللإ

 نيعبرا رادقم ناطلسلا رم ماي نم ىتب دق ناكو.ناورشؤوا لاق : لاق

 هودومصلا 50 م خسأاو ٠ هعرز دصحتسا دقو اهو نيس

 موعضو ٠ ةانكلا توء قفتاو ٠ تقولا لغش هيترتب | - دكا ف

 اا دل[ را قرف اوفرهو :٠ كرا قرو ربان اوربات و. + ةافزولا لبخ

 0000 2 الوا فوسو ريك ناكويربملا نوم ةريسملا ةدملا كلت ىف قتلو

 يراردلاو ٠ الوصن عاطقالاو . الوصا عابتالا راصف . فورعم رباكالا

 0 لإ مراد قا لو . ايوؤرايافالاو ٠ انوش
 هواتعاو هول ع مبماف صتتخملا اماق ٠ كنق نصا اج ادا الا رعبا

 نئاع ع بطخال هنأ هأفخ ا 5 هنا زخال راند لإ نيد < هيلع اوررقَو



 )ه1٠١«

 قىح 0 ىلع ا 00 6 3 0 ىل شكو طخ أ ايمكي ف 0-5 ةهنملا

 ةمدر 0 ٠ ةيع مم ة.ع دل رلا تيسو 3 ل لك ىصقيو 6-0 لك ىغقي

 . ةدملا كلت" زولآ سيح لاطؤ .ةماءاربعلاو « هتك اس ءاضدل 00

 ٠فويسلااياش ن 4 ىفاكلا دالوأ ن“ ٠ نيلحر ا للا 0 ناكو 0 ةدشلا

 لع رزولا 4 هحوز تعادلا خا و ةعم قاطاننلا عش ٠ فوك ع

 حابو“ اراعلجو راسخ نك ةرخا مما كالت ْق مهم هاو : راند لا باكا هلاك

 ع ءالعنلا كنذكو ٠ در ملغ الو 1 رولا 00 هه ه رحضصلا ١ ناكأم ن اكلك ||

 امقرافم دي هامرو 3 فاكلا ةنبا هتحوز قبل أَ همزلاو 0 د راسل ذاك

 ٠ ىنان الا ةثلاثن

 براقو ٠ 0 ماشا هس 0 اطاسلا هلو نا تك 4 7

 57 ٠ هتلود 0 ُْف ءانملا يو 0 لدتا 00 نعد 0 0 هع

 كورد هشدع نمو ٠ بوذ 1 4ص ص نم ناطالمللا قلو ٠ هتكلم

 م ثيح ةلودلا ءابم 4 ىبكتساو 0 هدبع ىلو هيلا ىصوب اريزو ىلو نا دارأف
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 3 هدعل نع موف قم ام لدتا هنأ

 ( قوحلاس 00
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 اليمءاماغتماو»..ايلاوتشم' امل وتم كلذكا ىقلو ٠ هرب رس كين و اوس هلبلكاو

 ” لا هل يا ابار راوو ةقلاوبس ضر ديلا ولم االا ب يذه ةاقملا

 ٠ مالا هَل تنادف ل اا فلاخإ طتلاو 6-1 كالتي هل ةوطلا 5

 3 . ىلع هملطيو ٠ هطخ هيلا بتكي ناطلسلا راصو ٠ مدخلاو مشملا هب فاطأو

 دن 1 .هغل حج قالك املا خل اق بصانملا 5 ىلع شوش 3 .٠ هطخسو هاضر

 ءاش ىلا هسنج ى نم 58 ٠ ريدكتلا ىلا هّدرو درو ٠ ريطحلا هريزو

 رق تجامللا ارتوالا لا. هيللكو م 1 سبح ىلا هزنع ساحب نمو . هنجيس

 وبا مظنو : لاق. كم هلام جورلو ٠ هجرختسو هجرخيل نيكتارت نبا

 - تلقوا بدرع نييسراف نيتب ينوتاملا رهاط

 ا اك لادنوع نق رب عموم انرزو اوايفع ناك

 را القل منيا الود روع بح ىقتايكولل

 عبس ريزولا سيح ىف ىتب دق كاملا ماظن كرم لايع لكلا نايت ناكو

 هراطخا ىلاريطللا ىطخ برشو ٠ هراز وأ ىلع ريزولا فقاويل هنع جرفاف نينس

 ناطل سلا ممجو تا بق ىف وجدو ايزو اقبح عرق ىرشناكم

 هنرازو هيلا ضوش ريزو ىف مهضوافو هءاود بابرأو هتلود ءارسعأ

 خابملاو ٠ باوصلاب مع ملكتلا نوكا نا ىلع اوعمجأت : ناورشوتا لاق

 0000 اا داما قع وكلب قيما ًالئام: أر ناكوزت راياطخا

 0 ركف اذا » ل وش ناكو ٠ هيلع هدنع 0 و 0 نب هللاديبع ىلع

 تناكناو٠ ريزو دياقتو ريزو فرص نيب رومالا نم عيضيو٠ ريدتلا نم

 دلكسمو «رومالا:ىرظاتلا فوك ,ناباوتفتاف «:هتبكت نع تبويضا: كلا داما

 ناو ٠ ىغاصالاو رباكالا لمش عماجو ٠ صاوالا ذفنمو ءر رم طاصم



 . ل

 مهشنأعم 52 0 ىمهلاب اروشنم بتكت نأ ديراو . همابثا ع

 ٌكلدكللا كر راد : ءاللا تنيك اهلاؤس ن ةاعاسملا باجأف ى») ىاراب 00

 ليبعس 1 0 5 0 الإ نيه مدخل :مأو ٠ .ةيلاطلسلا

 0 .«7كعو 5 ا نم تو 5350 اماكش ةلودلا نم نا

 هدب تابقو ٠ 1 ا دو 1 ناي دقيقا را رمييرب 8 اي كللملا لاك عضو
3 6 5 2 2 : 

 ٠ هذ 1 م نطعلاو# هف رشا ى مكو فادعرأ ودق ٠ دعقو اف ٠ هآفشلا

 0 500006 "تيرا ٠ هعفرو باسملا لمحو ٠ هعرش هتبلاطمو

 7 همحو» "ىط ص ىدنع علكانلا اذهنا 0 57 افي اا 8 و

 نا وهو ٠ هفصننو ا فرعلو ٠ هفرعل نا كيلع لا : هفرتصلا لأ كلل [ة

 كنم دصق نا راكنالاب ان صا ناو ٠ كدرش 9 امناو كاف كل سلف هتمقاح

 ا ل هم ريم 0 15 رود كا دعما . رمت تنأو 0 كيشو كش وأ

 ٠ فن سع مار 0 0 86 اهالوت نازوجي ة ٠ مما دعاوق | 1 ٠ مصعلا

 كب هأنف نع ادهو 0 كشكش و بانتس ناح لك ىف ددع نا ندسحن أمو

 4 هيلو قا كصهاذل 6 ا ةيفس نا ىلو الاف

 هلغشب لايكلل ددخل هدب نع جرخ مالا نا ديمعلا ريءالا فرعف

 ناآلانا ( نوتاخملابتكو 1 اروشنم 55 أم ةيش هرم نم ئوطو د اروشنم

 تدل م او 3 كرو هب عت تهيج يان 000 ثديح ىل*ا ىو دو

 ٠ موسرلا ث 7 1١ هيلع ترفو دقو ٠ ةمل عا كلل تح اننعاو هفرص

 : 7 قهتساو لاكلا لقتساف » موأ اعمل عرفلا ل يف يعم هنكرشأو



 ا ص ب
 0و للاردن كبل لاكتلاو ةعسلا اويققلالققتخا .اهزيؤؤو

 "د روما يعش اا 5 والم هللا :ةكاتتع ةبشابعم

 ا ا ادعم يدل ةضاخ 7 هءانتساو . هد هانكس هداحتساو

 0 1 هلال اور الام يفارق ل فحمل حجنلاب هئاون ىلايل ىف حضوتساو

 ىف ديتعيال ديدعلا ريمالا 5 ٠ ةبهر رودصلا ىفو ٠ ةبيه نويعلا ىف هل

 اال ا الا نلت لح: يبل كتس اذلؤحخ تاع إلا كونمأ

 ا اا اب ةراناو ىف فنان ةماقا نم دب هل ن نكي ةرامعلا ىو” :ىف: :ذادعغ

 0 لاو ارد 1 مسالا هنع هتمدخت هل مشو ٠ ءاكردلا مزال

 اهف نيعتسال هنا ىلع هءانتساف ٠ هاو ودسطتلا 5 8 قشور قا

 67 ا عم أح نب دمحا رصن وبا زيزءلازاكو زيزءلاب الا هيونن

 اقف 0 د ' ةعاربلا فرصو 5 08 ينلادنك معو هأيش ةغالبلا قيرلشمو

 داع كاش 0 ل العب ذاب ىنوناحلا ناوندلا ىف وهو . هاذ ' ةعاربلا

 كداخ رك هزاز هنام ل ا ا رادو عام دنع

 0 ع و .هرأ ندسحو ٠ رشنل كف زيزعلا | هيا ملا

 تااورريغ هلام ادا الماخ ةيديمعلا ةرازولا ىف ىتونالا ناو.دلا ناكو

 01 . ةيراتما ما وكو : ةماوس 0 . ةسرص فئاظوو ٠ ةفظوم

 0 دوا بيق ءافاوط قع هدازوا لوا ” قوساإلاو ه0

 نالوا نان لاكلا اقع يلا نع 0 : ودشاب ة مارون واكو

 كالا 1ع نراك ا ةنكستللا ةرعفلا بالو لع ىرنطلفللا ققالر كئاهذ

 تامل دعينا هلاقق7 1 نامل هربيك واكو .:اناح رغاا نلا ينال قتغلا
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 "تاز رختش ىصألاو ٠ هأنمأم هيف غلب ىتح نيعماكلذ ريدك يف ةروشمو

 ف ”يارغظلا 4 ديمعلا زيماالا قون و (.هعضوم ق'كلذ حرش نقاضررلل

 ءءارغطلا ناو د يف :هناكم'نسلجبو . ريظتسملا هزش ٌر رش دمحتو . ريطألا ةَزاَرَو

 لضف اذ قولو اهمصالا بتاكتلا ماكعايفبا ون ذاتسالا .ىايتناالا 27

 ةناينلا يلمس لع اهم كاعينملا ينل ةايحت و نلكوأ  مكللا 1

 كالذ عم ناكو ءءاأملا تاسوا قا اوقع طاتلم هلام الانا ا 1 ٠ ءارغطلا ن

 «٠ همظن ىف ىوثاحلا رهاط هن جوا هليلع طلاثاتلم ٠ هليلك مقلا ىلعب

 هر :اوهلو اكل ااقو هدد ىف م املا انانق 17 هملح ىلع ءاجحلا 5

 ٠ ةيمح يقر كولو تيان اكرر رجب هيقاعل باذم ٠ هلجرب

 ىناغللا ياو طاخ رحم ىف صاغو ٠ 5 يك اطل يول ال اذاف

 ريزولا لاحو ٠ دعب اهف هلاوحأ كا ةلطسو# ةمرغلا تاراعتسالاو . ةميدبلا

 ٠ دعسلا هناخ امل ريطحلا

 مد# ناطلسلا ةكلمت فارشا ”يبريمسلا لع كلمل لاك ىلوت مة

 43 ا 00 هانعكتلل 5 1 0

 انحلا لاش ,ناهفطأ توه ةثندل مانعا: قل نلعتكارملا لاك تاك الاف

 هشدعم ىف هنيدملا هده تاو ذ ةئطفو ٠ هيك رطف ووذ اهلها مريمس

 اماعافترا ضياقو ٠ !متالغ عراز كاملا لامس: ناللملا همر نزاع
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 ٠ هلزعامل ىناككلانءا ةباين ىف ريزولا لق ظفخل ءاملع هلا ناك ناو هنو

 ةظفاحمو ٠ ريزولا ا هازيخاوئذلا لادا هيانكتاؤماةسشنا نقر ناكو

 ريطألا رطخ لع

 ريزوالهمارتحا ناكو ٠ هنم هركلا ىلع ٠ هنع ةباينلا ف تسلجو : لاق

 ا 10 كلفت :البلتو هم تقولل ام يقدتا قا ٠ االيطتتال
 0001107 هل ناطاللا قادتنا ىازولا نككل كاسم رواضلا:للعو

 ةدح و6 096 لعل هتركك 2-008 ٠ 08 5 3 1 هليق هل نم "كا

 ل0917 راو ةنيعا نعا ناودلا زودصو .٠ ض سَ نع ىل هاقا

 قارتفا عم ملكت قفناو 0 3101 لو رهضتو أ .٠ ىرشلا ىل قود « هراكاالا

 5 ثا داع مسا 8 وصح اودقتعاو ٠ ىتدئاضم لع مسمئابط

 ١ كاد مهلا هب اولغش ام ىلا, تلغش ل مهاب نيئريعشل تررتشا

 انفرد هل نوعا 00 * . دباكملا دءاصم ىف ىعاشأ نع

 تاللص نم لل عطق ىلع اومفاونو ٠ ناو.دلا نم ىنابجاو هيحون ىف

 خطاقلا ل وش بقا فيكن ٠ ناطلسلا

 ااا نانو هلطناو "اب: .قعرام كاع ةلغش نإ

 ال حلا قيل ب اعقل ةيوبلاب ل00:
 ةيريطخلاو ةئايضلانيئرازولا يب ون يف ةعاملا دصق نم لخآ ملو : لاق

 000000 دلل ورا "نيا ناك ٠ ةيقالا :ضراوق: ملم ات تلا لو

 عم ايهدلكأ رد ناكامو.٠ ةافانءو ةشحاومو ٠ ةاوانمو ةشوانم صتخلا

 ٠ هطضمو هضرم قخ امتاكو ٠ هضرغ هيف غل نا هيحاص دصق ىف ةغلايملا

 ٠ .نيعملا عا. ىف ةرزازوم امهند راضف ىريمتتلا كاملا لاك ىلا ريزولا لام ىت
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 تسدلا عناس ىف راص امل زرت ةعاس هاشلا ةمدخ ىف نذِي ؟و

 كربلا ةفايضالا جي للا ايوا 2 نا مدخأ ىلو

 ىناكبلا ني لماكلاو م هيزاخب نزاع ريطللا رزولا اذه المو

 د ل نر ربخ هللا نم هدنع نكي لو ٠ هيزاومو هنزاوم

 اعلم. هتاف وكلاب ا ىتح هيد ىلع لواطت ىهدلا هيلع لاط الكو

 هل هلا تو كر هراك مهل ناطلسلاو ٠ هيام اهم نيناحلا ىضربال بساكم هل

 اعلا هيف 9 اع

 م4 ن نازرف و ند 00

 )» ةرازولا هناي . قالا م(

 ايناس وماوفر هدرا مداخن ناطلسلا ىلسارق ناو ةرا

 0 مالو“ هحالق ٠ نم 0 ريزولا اذه 0( لاقو 5 ةضانعا أ أيتعا رزولا

 فاك ريغ ٠ قالا دال ىه ف 72 تقو لك ىفو٠ هحالصا 0

 . كتف زظطظ لأ روك رعدقو٠ فاتن يت كيا
1 

 اراك ةوازولابعق 5 ل نماكاؤن نا كتنسو كح !انععو

 ليم نأ واو ضرألا تابتف « ةراملا قح ٠ ةرافسلا ىف كنببو ين 4

 هزكتز ايه لال مال ردن سدس ا را ا

 قمة دنع ىدب لوفر الل لساع كافاطلتلا نام كا ا



 4ك
 لاحاو ٠ طيرفتلاو طارفالاو ٠ طيلختلاو ريصقتلا هيلا اوبسنو . ةاشولا حرس

 010 را ةيلرللا هزبما ىف ورتاو وادب كعلا هناا هلال واؤلا

 داعف هلام ىقصتساو ٠ هفاهرإ ف 3 فيو هر طختساف ةضخرا ناحردح ٌن

 هقالماب كلذ

 0000 تلا ابعم ناهفنمالا ؟ئرادعلا لع نب متتفلا لاق

 00 أينآ ةلاملا كي لف لاق ةلودلا د اكنلباا نا ةمحر يدح طم

 خوذاتعو يرئاخذ | ةحاشتماو ىدادغل 8 5 ا

 ”ا لم ل بكا نش قلوب قفل ريغ مولا انا

 داع رالاو قاربالا اده و فتنو ماق *نعر الإ اهو

 هت لاقت ا: فابمناو ٠ وا ودتسالا كا هيلع تدالا ]و 1 تك لاق

 ايي علا كلايكللاب رةفرعتت»# [قفوملا ذاتطشالل .ناكو ب. .ضافنألا ىلا

 0 00 ةشاغ ءا اهلا قب 1 نم ة اهاقد هذدومو ٠ ةقداص ةفادص

 ها ا دنع ول د مايالا نف اهلا فا[ رش اذلا' نا ودع الذل دنع لكلا

 مهمفرأو . فار ةيعلا مس راني ناك دقلو اةلوورحلا مايالا ىف ةرازولاب

 هةيضامإلو وهو نيدلا و رعل بعلي ناكو| هاربا مهلجأو اس يزتللسنأو# ارد

 اناا هك نرتكا فول "لما ألف 0 00 « حامس | ف تبهذدمو ٠ رويشم

 ريزولا أحهو ٠ هلاح أف ينقل و. هلاواظح قومعو ٠ هئمدخ قومح أمف هدد

 ” ١١ ارث ى راما تت ناي لو: .اهن ردت ىل تأب لوم نيدلادامع لاق :+بهلاكشأو

 0 0 هلاح غيرك 8 هلو هير ص ىلاصع ل ٠ نعوم نع ةفيوضاف

 تاو ل هلاونم لع 5 0



 كا

 نايعاو :. ةلودلارودبص انها لميس ١ ل

 ٠ ةفا رظوةفاطاو ٠ هناضتس هسا ظفاد نر دلا لثاماو ا نضنملا [ظافاو 0 1

 انملا جهانم قريب توالت ساد مظنلا ىف

 نهوأو ةوذ نم « نيلاملا ب 0 0 قع مر كفلف 56 0 كولا

 مجد

 م

 باوصلالو هنؤص ىلا اراتناو اريك اويصمرج خالو

 الف ايتكس هتافك ناطلبلا ناويدو .٠ اضوتام نونا لارا

 دنع ةعاربلا يف مبلحم ضافخلاو . هلضف دنع م_ملاصقت اوفرع ءالؤه ىلوت

 نم الا ىفشال هناور. هنيع م-ميع نع ىغشل ال هنا اويلعو .هلحم عاشرا

 هداقتناو همس زت نم اوليختف ٠ هنيد هوضرأع 1 هوضراق نا مهْض لع ضو ع

 . الدش ناي رج نم هلاواعمف هضداسا قصي رش(
 لذا ننك زعأ ن فت قلوة ناجم ناجرجاىلا رم ارسل

 هلع ءابعأ : ةيسع نانا و كفرا, نا د دامج مامالا لاق 0 ٠

 تاقو اهترعف ٠ همادعأو هملق لالقاو ٠ همابتاو

 تفرش ايف نحت ةلترت لع !(نانرصفا ىف اكسل

 فدو لبطل حالقلا ناف احلفم ل لق وذ داع امو

 لكش هنااكدات هيفا ررر ميشا ةهنمحت) ناعتي كف كاملا صنت نا :. لاق

 لعالمت شم .ةيسرافلا 58 ”قواتخأيؤوملا ةلفالاقن ؛ هد ريعان للا

 تادف عيبرب 5 لا ىلإ هنيعب كاك قف راع رسالاوهو علدب ىنعم.

 روصق ن 0 لاك يف 1 عاسنا ىف:قض ردنضلا ردعل

 نا مييرتلا ن نكون تسلا

 ةييفل لع رعال ميسلو ٠ ةاعسلا ىلا هيف ىفصبي ريزولا لاررامر : لاذ

 ( يوحلس لآ تا 3)
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 هل ناك ىذلا ميئااو» لئاط ريغن ليوطلا . لماكلاب بقلملا صقانلا ىنابهدالا

 ٠ىسهدلا تئاون نم نكرر نايل زا 5 ع |ناوط ماركلا 0

 ةردعلا غلاب كاد وهو ءريزولا ت تح هخخأ نابنع ءردصلا فان ا

 ا 0 3 نم مهف ةبرايطلا نبا لاق ردا نموه 0

 ةققنا ]لاق نيمساتلا»و هديمج ملا حتفلا وبأ دإ

 ا لزخلا قادما مم هخيشولءوطلافاكتلا ةفيرطو

 هسلاج ىودنملا ورجو ضاق . ءهلحم ريغصلا ”ييطخلا  نباو

 ا روت ني دسم ىلا كلاما قبو ىف ديالا لع, هتنج قا
 ها لع فتناظاببلا ا او ريلمل اوحا قل او قيودا ل

 لاهوت نورت نم ناطلسلادنع اورثذ اع هيف عدلا | 9 اعاو## هزار

 00000 11 ل هتارخ نام نازل ىلا رانخ فلا اا لعفاتا

 نابفصا نم هلم ٠ شاطبلا كاذ تام ىف 51 عاج ولاا ل !هييلتقللو

 ادا زل اك لتقل ١ اعراش ق.ةعجلا مون هبلصو هوأس ةئيدم ىلا

 يفاكسلا نبا مكحتو . رايد فلا ىتناملا ناطاسلا ١ كارو هداج اب اوتو

 ناويدريطةلاةرازو ىف ل . لامكلا ىلع لماكتلا هبعوتساو ٠ للملا كلذ يف

 00000 كي رال كاتم قرش تلال نست ندا نينم ىلا :ءاهنتشنأألا
 : نبدلا .دامع مامالا لاق ةيسراف تبا قالب والطار عا طوبا هيلا

 تالفو ابطل تش اعو

 راهسصاو دارسيا كاملا م أم رودص

 اوراط جسد ّى مو مس خش ول ١ ةفامخ

 اوراص مم مة سعاو اوناك ام مسبار



 اطل

 هريرؤلانال وب تاس ل ترزوتسا ا«خيشلا ةئبا الول

 :تولاكتملا تاباوم قمر اقر كل 11

 ناوشم نادت امنا دمتعا ' ناوندلا-ى دنس لا

 ميفو لمع ىلا بش لو محو محش ىف صأغ ريزو

 9 دراوش رداوب 3 ى هل تناكو : مدلل هلل ا 26 تت

 ن7 |ةف1فا 00 ناو 2نطقّلذمف ضايبلا سبل اذا

 ندع را 0 7 امو ناك كلذ ةلمج نمو ٠'دراوب رداوبو
 وأ ةلودلا ديمع ندلا لالجو ٠ مذو هس ٠ مج عمجو ٠ نيش

 هتباورب تدع دق دنلاو ٠ هرباسم دشرتسملل رزو ىذلا ةقدص نب ىلع

 ةلاسمم "لع كلكشأ دق +لاقو.رنزولا ريظنلل تلافي وبرد

 ةمدق“ ةنس ةطاوللا هذه ٠ اهلاَمع نم ىبلق طاشناو ٠ اهلاكشا لح نم دءال

 اذه » مهضمب هل لاف « ءارغسلا هثدحأ ثدحتسم مسر وأ .ءامدقلا اهيلا قبس
 ايا نم جئنا اولاقن و امو ناو طا موقل ميدق مسر

 هيلع هللا ىص انين ناك» .هل اولاق « هد ١مأ انيس قيقا ناك ياو لاقفا ١

 لاق قدلا كف د لاق ودل ع الور ا. .نيلتولا ديسو ا نود مانا :

 2 اجر | ا 1 كن '! طول 0 : هللا لزن دق را

 0-5 نر 05 » لاق « 0 2 0 1 0 ءاسنلا نرش نم

 ريالا 0 انهيار لاننا َىأ » هل اولاقذ هب رع كال

 ) 0 علطفأو 1 مظعا دز كلطتما 0 لهج وذ هنا هلعاف دعو 0

 "ارائكم اراده فاكو ا. ةقئزاوو:|فيمترازتو :هليلنلسل هلل ١

 قاكلا ست كتانينلا شن ىذا نو 0 ردح الو ٠ اراوش ال



 كيو

 ةاملطا لامعالا كلن ربب كم || وويل اونرخو

 ا وو الفلا حل ينك ىف ىناع ناطق * قحتعل تك الق را ولا َُك

 0 0 هعورف أ اي 0 دج واخما ا هأر أم ا ىته انيعاو

 ةافكلا ن هباطاس تتارصو ٠ ةناون دل ريخع اذ هلاب ام ٠ هلوصوو هعاطقناو

 "0 كلذ هفرعو .كاذ هف سع نم ٠ لدامالا راو كو اانا

 7 0 د مع تراكي ٠ مقتسم ةبأف انكللا ئه 3 رطو ٠ 00 خو

 لع ةدكلاو 0 هتكلم لع هو لإ هن ٠ رايتخالاب رد ل 0 زاكالا

 ه4هيمدخ ف هُو ارمسو 0 هتلود

 ت0 ٠66 0/4 06ه وجب قت يت تبت[ ٍ محط + ود هم © م لح سس يسحب 7 كب مسا م
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 كلا لك لا 2 رك مع لع ير :بتشقس -

 ا هلو دلا اللا لقعلا ىلا جاتح . 6 هياع قداصلا لاق

 هنااا .٠ ةعارب ةياعرب قثال ريغ ٠ 0 دقو

 ."سوءش ”نورح . ”سوفر ”ضوضع . حاج 00 ٠ محار رامح . ةاود

 . 3 دو 57 دكا نعال فاشلعاو نكلا عينم ٠ لغدلاو, شغلا ندعم ظ

 دلل ةزرلا دج لإ بي وتاب كلا: لاولظتر وما قا هش .نااللوغرعو

 لادهو . هتطباب كاملا ماظ ظ) ىلا ةلصولا ىف ريهج ني لصوت سنجي ةرازولا

 ن راثأ كلذ,ىلاو.: هتليسو. لثع سماالا هل 3 كلو هع مج لص قفل نا

 ريهج نب ةرازو ف ةيرابملا

 هبدصنك :ىلهتسا ماع ناو.٠.. .هتبققخ كاعزفت الو رول لق



 م

 هنأ كلذ ةل_ج نمو ٠ رع لكب الهاج . مبف ىندا نم ايلاخ ناكو ٠ ناكسملاو

 اك كك ناويدلا رار٠ ناك قىر>- اعلق تكل را ماتكاشلا 6

 نالف نب نالف بتكو ماللاو فلالاب رمتسالا

 كاديإلاو 0 فونص او باجمل كا دمل نامزلا سعل

 ثان كلان ممددر مف ىدب تلوالقنا نلاباتكلا)

 ساج اذا . ةحبالا قداص . ةجحلا لهس الجر كاملا ءايض ريزولا اكو

 ندسحو «٠ هيسد رانا ٠ هن دانس ةداسوب رودصلا قدحاو 0 هيرازو ردص 6

 افا ادو و اوؤدككو رذاذ ةنمللاب كوتا وجت اذا مهنم لك ناكو ٠ هتمس

 هنر 0 نكمل ا 00 لاق :.دالتنالاو 0 ةرازولا نواق وه

 غ 0 هتنالو ةدلم قل م 6 1 ا : هلابألا تر ٠ ةماص ةرازولل

- 

 00 ٠ اناوه هتف كفا مه 1 0 أوسم ة 2 رشع عي هف ص دعل ىتاو

 اناوحسالا هناؤحاو هنامر نا 7
 نم لق اذن كرا ا مش امراة مالا قع

 راكد هبا ل 0 ماب ا دع ناطلسلا ةنازخب ىلإ هتناز

 ناطلسلا برش ١ داز و٠ هتيم دحم لم ع هيج ماقو هند ' لاح يف ا 0

 برعلا كلم نايصع لءا# تربظو ٠ هدلب ةسائر ىلع هدد ىوقو ٠ هدلول

 ها ةنشو ف كلذو ئدمالا دد لص نب لع ن سدد نب روصنم نب ةقدص

 .هردصمو هدرو٠ ةللار الكول ه1 هيلا رح ىتح هيف ناطلسلا ل ريغتف

 . هتكلم ىلا هتكلمم فاضتساو ٠ هلتقو اهف ناطلسلا هبلغ ةمقو امهند ترجو

 ..ةناؤدلاة 00 رق ا 00 00 هدنىف 0 نا
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 تنك و ارضاح ريزولا وخا كلما ماظن نب كلل نلف ناكو + الاف

 ران ىفلا هنم لخأ 535 دل هيلا. نيف تبصخم ا اذه لّمتف شيلا ضرعل 1 -

 نم يش كلل تنعم ناطلسنلا: تاق ف مير ةفلرابا لا اوامر هيدا

 ىذاقلات الايتحا دعإت ربظ نكي م 0 لخ عمسل نمو“ لزي م كتاينراألا

 و ناك ماد رغما هاغ مداو لاو م صاصتخا ناطلسلا الانا

 : وكدا تصنم هيلا لّشو عدا ادم ديمي افرول ني دخلا

 دعل هلم 2

 لئاسرلا ناوءد هتلج نمو ٠ ءارغطلا من ٠ ءافيتسالا تصنم الا ةرازولا

 ناطلسلا ريزو وه يثارنطلاو ٠ شيملا ضرع مث فارشالا مث ٠ ءاشنالاو
 0 الا سقما لتالا اصف لوعلا ةيلاغو دوووم (ةكشل فضلا و

 سس و ٠ ءارغطلا بتصنم وهو 8 ورا كن ف هيلع دهدعاو

 ليعاعلتا ريمالا تن: نوتاخ سهوك ةرازو اننا لري ازرع ناعما ء دك

 قامت رماد لب ا ابتواور ناكر قاطلم || ةحوز ىتوقأب نا

 دلو ناك اقز وملا د لاو نييصنملا دبعلا نيماالا ماساو ٠ نيلغشلا نم

 ١" ا رانا ةف اةعرلا تناك اغاوب لطاالاوكوملا:ناسرخ ٠ ناقووج ثيطخ

 هلالداو ٠ هيف هتبغاشمو قنملا ىهذلاب ناطلسلا ىلافرءثو.هتبباسنال ال

 لوى م> ٠ مالسسلا 3 هل 0 7 اداب 4 ع 0 اذا 4هب 5 نيب بصعتلاب
3 

 قيفض ٠ 9 000 ا 2 0 0 ءالسالا لهأ نم كيهدم أم هأ

 وهو .هبنوت ىف بئذلاكو ٠ هبلشت ىف را .هنول ىف شقارب ىباك ٠ هجولا
 ٠ هيصعل ف دلك ع جراخ

 لالا ىلا ريع وب دعس انما, كلما نو: صلخن دقن ناكور:

 ةناكملا لع لاو ناو ,دلا رودص لخاد مث ل م ريعل ل كر



 0 لا كت

 ةنامئاسا هنملوو هكليلا ىتذإالل ليبشساالو كال نارال دل كا ا
 هقيرست قمح تلكم ذا رلوزمل كافر اي نادال ا نامل 0 . 0

 كافر هةعضص وم ل هد ٍِش ) مدل ملا و 5 ةينط || نم

 داع 0 ) كتيطعأ كلا 0 ٠ كتحنأ 00 نا تا 0 (

 ىنطاب لجر ىلع تالددق م : لاقو ناطاسلا دنع ىيطحلا رضح هنيكمىلا لجرلا

 صاف )» ةينطايلا سم نم ئشل اننلغ مف يول لإ وجراو اذك عطومىف

 ف ف .نطابلا نم هقردلاو .م لكسو رضحاو كا هدخأب نم ذاشاب كجاكعا

 000 'ى كيلا دعا 17 ةقارح 01 ىبطقلا ن : ةنفل | كل كتم دالبلا

 اينوت دع كاذكاو !اهكسلالا ىناوبنج ف ارياطملا ١ كقال لضفلا ى ا 1

 رو ودلا ىف مهم او هلو ٠ كأي ل ىلا اوملسو وذخأت نفور 4 ان

 دناك ا ل م 33 ا ِفو 0 ميلمش قود 0 مبلها تا 0 "3

 2ك ف هك 01 5 كفار طخلاب بطلا ل كرير اياغاو

 نجلا مولع نيو داركم ولو ٠ ةكماع و نامزا طا 3 1 و هم

 5و ي:

 دعب ناطلسا نيبت مث ٠ اروزو اتم مرسأ يف ءاجنن نم هللا تاو "7

 تاكل هلا عجل اور لل منال نا قاسم ةاطكم ان انا ناكسنا 1 يطا لتق

 تالو ناطلسلا مدسنف هنيقاتب هركذ ن مي اذ املا كلذ نك ا

 ب ناطسلا ع.سي لو ٠ 20 ما كئاوأ . نع جار "3 ني ا ”مدنم نيج

 ةدنفت ارح اذاو ٠ داما ىلا مسسم هيسن قدصل مو . دامتعا ىف اغدح كلذ

 « املشو اهدصقت 0 و اهبعض وم ىمو عالقلا ىف 3 » لاق ةينطايلا ثيدح

 مل مييدبا يف نالا ىلا تيش ول اعالق حتفو مموصح راصحب فعشو

 ظ رفكلا ماعلا
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 حس مزاولو عباوت نم همزان ام ىوس ٠ رمجا راند فلا ةثاعمس هملع اوررقو

 ظ رخال قكل

 اة لا ناديا لانا ناماتللا ىو ليماف: نور شوا كا

 لتخاو ٠ هرصب فعض دق ريبك خيش وهو مشاه وبا ديسلا داعو ٠ لام

 0 لا 86 دلال كتف 2 هملع هررق أم هدنع ماظعف ٠ هرظل

 ىعسلاب هتادعوو ٠ هتدضاعم ىلع هتدهاعو ٠ هتدعاسم ىلع هتدقاعو ٠ مسجلا

 مايآ ةعبس ىف قيتع رانبد فلا ةناعبس دقو ٠ هلاما حاجتاو ٠ هلاح حالصا ىف

 ٠ ريسملا ىلع اح و. هتلدم لهأ نم نحل نعم م و ٠ااذخا وك ديودآولا نم

 تيقلو . نابغصا ةنازخ ىلا لاملا تلصوا نيذ- ٠ ريسبلا ماقملا ىفانل نذر مو

 لطابلاب ضاسغالا بادصا فالتخا هتفاعو . هما ةّميقحم هتبفاش ٠ ناطلسلا

 00110 1 هيدا عمو ةةتسلثر ىلا ٠ هتداعاب ناطلبتلا' تاق“ «اهمح ىف

 هفرطع هدجم داتم ىحأو ٠ هفرشن ةقئاللا تاشرشتلاو ةيننسلا ململا

 ا ا ا لااعلم دا خابمل كذب ف التو: كاف

 هازل ةئادخدكو 4 أف كا كا ةنازكخا كيلؤتن لع اموو

 كتف داده ىلا ناطلشلا:راس الو ٠ ةْط وب ص هتنامأب اهروماأو . .هلطاوتنم د

 :هلئاوغهتلاغهجو ىانم فرعي لو ٠ هلتاق لالا ىف لتقفا,ةوس ىناذه ”ىراب

 00 ل ىو 1 وسل ناب نمط هنا ملم مل هب اكول قبس دقو ب لاق
 ٠ هيد ىف حدب ناطلسلا دنع عرش هناف ةلاخلا كلن ىلع تبث مف لاا

 كلبا ناطلبلا طاح حول ىف شّشن دق هنأ 7 .اةيرداس قارمثلا نم ىكرجمو

 نم ةينطابلا رمت ار لعل ىّتح ديحاف طاعلا ريغ هفرعت ال ىنطابلا
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 تلاق ما اهقفاهنانيخا ءافتيم الاتأو !«”اتح كنق هلا رس ا

 ةسايس ةيناثلاو .هسفن لجرلا ةسايس ىلوالاف عنرا ةسايسلا لزانم اعلا

 يوسف نحس |
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 ةعلارلاو ٠ هرامش دحأاو دأب ةيفارللب ةثلاثاأو 0 لوز ه4هءضصل ٠ نمو هدلوو هلاهأ

 2025 ماب انا علا نع وبش لوك انلادهده ن ل ريه 0-2 13 كالملا هلام

 كوم يخ ريغوهو ٠ ةيبسل ةعمشل ريزولا اده لت .! مرجال

 1 ىخقف ل لع هللا دمحا هتاءاللع كلباكو هنرأ : يرام الو هلغش ن 31 55

 مك ريطألا ىلع ءافيتسالا مسا مقوو هب مايقلا نع ةاهدلا ةاقنلا تزجت ل -

 . لهأ هتسد لوهألملا كا 5 ٠ لهج ونأ ةودذل | منا . لهب ىدب

 وهو ٠ لئاضفلا نم مدعم ٠ لئاسرلا ناؤرد بحاص كاملا 8 هءاوخو

 الفم سو اعلان لو طحنا كبح كك زحعلو تانكلا ير كاوا دلع

 ةيردلا َ

 هتاراخلا ىلإ :قاعدتساةناه ةناؤألا ناطلششلا قالو ناز ا

 نواصل رباك الوقوف ناكو ركلار قار ا راسو ٠ هتما رك طش

 :داحعدعستساو هناولذك صتتخااناو هتماعل ساج اذاءاكراملا ىف ناطاسلا ىلا

 !وراعجاو : ىتازيم 05 ةلودلا رياكا 22007 , هتبجاوع ىتهاجو 2 ككل

 همر ىلا مشاه ابا ديسلا ريمالا نا تقولا كلذ ىف قشاو ٠ ىتازحو ىتلز

 بايرا نم اموق نال كلذو ٠ ناطلسأا عار هيلع كيش لق نت سير هللا

 ىبا ف جوتلا اره : هيلا مدناكم ثرامع اويداو ٠ هيلع اوةمضاخ ةلودلا

 يرجش را رةبجع ممن |دقش جوتلا ناكو* منا و نادم ةلاناى نادل

 ٠ هتعقاول هوضرعو . هتضراعم ىف هومقواف ٠ ابورضم هدو ءاب 5-7

 , هرازفقيزط هيلع اودشو:» هاراد ابان ةدالوا لعوةتلا نضال له وتعا

0 | 



 هيا ١

 ماا لباسا اونا كعلول لات قاوتدب كاع ابو قاعزب ثولإإ اذه

 7 قافثلاو داملالا لهأ ٠؟قارزدلا لع ءالؤهو . ناتيمنالاو نيدلا لها مهو

 نييقارملا داعاو نيساسار ألا سرقت : ءتباو ٠ هلاعم ةحح ناطلسلا7ليختن

 رظم نييفرشلا ريغب كاملا قفا ناو ٠ لسه قارعلا ىفنسل هنا دقتعاو ٠ هلايخ
 ١ ع

 5 ّ قل لوروحبم لوهورحت ناسارخ لها كو ةعاج قارعلاب ناكو

 سمنتمو ٠ هبواز ىلا تن ةيحان ىلا وزخهو٠لومح ىذ طقاسو ٠ لوهجي

 ا ل لاول كر الاطنوا +. ءاايبكلاب نيويشمو ٠ ءايزلاب

 : تمارملا اويطخو 3 مهس وف اود 56 3 موسوؤر اوعفرمهلا ناطاسلا ليم

 كال قار ةفكتلا ابك نع ناطاببلا اقنع لب .اولقغو أ فضانما 0
1 
5 

 هب وصح اهو. ضافو د د ضابو رفا أبو ٠ هينطابلا ب له شع

 '/ 5177 - ننال 000 حب
 راصو ٠ 5 رس كلم كدعح رس ىضشاو ٠ حش م ىتلا هن هكر ويعو ٠ - 5 ميول

 عل لص مل ! ١ للك وللا قايل ذاع را امو اس ابلة نككللب

 0 كالملا ماظن ب لما رص أ كللملا اص ريما ةرازو 1-0

 موب لصوو دسزو ورم“ ةرازول ىلا حمط كالملا كفن 5 000 لاق

 لا نييبعا ن د روصنم وأ كالملا ريطخو كلا ءا ص ريهألا هتيكل

 طظفح ناطلسلا طوقا ا ا ل ا وار ا ار م لع دحل زيق ناكر

 ٠ ىاظنا ة هر اولا ايفل لعحو ٠ نييحاصلا ُة هد ماوس ررثعاو ٠ نيساملا

 امك ٠ هصاو>اف وأد (يتاع فلاو 0 قدا ءايعجالا بهذمو



 ا

 هلاعلفلا ديلا ونأ كلما نمد ير تلالا عم هتيلصت”توقاو

 ليمف كاملا يؤم نيد ءاثنالا ناونذلاي مهن فرصو كالملا دعس ةرازو

 . ع ذ ميقأو ال 0 كاذَو ادِه

 ناطلسلاببتعا وهوا مالسالا اكعرأ راصفا ىبطخلانادملا ا ا

 ناكو + نوشاغةبات ىلإو «:نوشاخ مه نع ناطلسلا احا مالكلا لوبتم

 هقررعأ البيترقو كرداإل ةرسا بانه تتنك سلو ل
 همد ردم اع هيلع دبش ةرادو هيينكراتو هنع ثحا قاف ىناهءاةرانو

 اذه لاز ام لاق رهظتسملا مامالا ريزو ناكو بلطملا نبا ىبدج ل

 ىزجأم وللا ال لات ةفالخ اراد تالي طلوع دادبب”ىيطخلا

 هاي كاع اعرا تاناولورل نورج تان نال
 ةفيلخلا ةمايق تماقف ىيطخلا هب امدح ام هيخا عمس ىلا تاصواو ماكاو

 كاك مولع نورا اك ةشوشلاةهنيقي يم راعشتتالا 1

 ران د فقال ا هنلا: ل لمحو. هنخأ ركذ نع تاوضالا لع هلمحلو 'ئبطخلا

 ةيفكمإ هو أم عفدب هَ ريمأ

 ريض اش.« لدولا قخا هبآف ليلا ىتهتبلا باوك را ىف 00
 كثر دخت نع ةتيدعتساو م ,هتلمج أع هتاض أ و هيلا م ىحرارتلادج د5

 ا و لورا

 ةناطبتش واكو هناوارألا اكشنأ نالهاعلا ضارخم رس كرت مل كرذكو :لاق

 : ةنظ هناا قراهالا ةماكلاو ري ةعاذللا نم ل رداغب و . هثخو هنأر

 نيوازؤقذ ثامصا .ناكك نيك انهو ناطلشلا 1*لاقو « دعس هنع هوك 7

 صتخا فيكف ٠ م ماع 1 ف حذقال وب اك مسماو . هبلدأف 9 لح و ئدلاو



 كلل

 اعتلاو قرلا ولطو 0 ىبأ نم باه 5 ناك راحتلا 0 نم ةلفاق واذ

 0 دا رمواظلملا قيلومسل نوكي نا سوولا اوف كالللا سنبل

 ّق هل لاعب ل اعلا اذنه ىلوش دلو ٠ ف رلاو تيا رسولا باو + هلا

 4 تدو - احلا ارم نم رمح هتلزضو ب أيلا 00 0 1 مجعلا

 كاوا ٠ اهم صصغلا مالكلا قياضم 6 ع رجدشم ٠ ايلا ةيطنم 32 6

 افراع ةحابلا نا 1 لوش ادخل عملا أمنحتم ٠ ةحاحلا كك ةحملا ةماقأ

 00001 11 دا ماسر كير فطسال ولا تؤ: تافوأ قف ناطمانانلا قذلخا

 موح :قفانلا رولا قئارلا عيدللا ان ماةفلع جوش 2 هطرشش ىف فطلل

 لع 500 ف كرح الاو ٠ هدوصمع هند لودفلا ءآمس 4م يأر اذا

 .ةلالمو رحص نم هل دب 0 ةلاح لع هماخ كدضءالاو دالكلكلا ل افك هدورعه

 هدهلكاللا ثعلب 1 وشو يناس اناع واولاد ناكو

 هنا هع تعلو 0 ةمالسأ .ةهسوه لع همفاوو .ةسمتلم لإ ةناعاف هباالولا

 ناكملاو ةناكللاي ةلؤدلا :ناكوا محازف ناطانبلا وكرار ليان اكولان نسوق وول

 جرخو ٠ ملخلا و عرختاف بحت هل ثدح هبفاشو ناطلسلا بطاخ اذا ناكو

 ماكديال مل 12 ماغبلاو حايضلاو ٠ ماعنلاو فورد نيد هم عرش هبف ع

 0 تاج 0 0 كعرس زضتاعاو 9 الو ءودسلو 5 رحل أم لك الا

 دق د ملا رخامملا وبااضيا هترازو ىف يبطل [ننالاع ناكر. ههقيخلا اب

 ريغل هوف رع امو ٠ ليينط رط كح ةماعلاو هلفالنا حالطسا 6 هيلع ضاع

 ىناكتلا نب كلملا نع هلم يلوو .هترازو يف فرصو ٠ ليقثلا مسالا اذ_ه

 1 ا كك فاانرلللا كانت ذهول الن يا قا ىو ناطصالا



 م6

 ةيطابلا نقر ”ئزطملاا نان تناك تايناوس نراك ناكل كيد ا
 ذاراف ٠ ةزرس لع انلطلا نآكو د رم ىدابم لف ,لتاطع نشل

 لجرلا اذه ناطلسا لوّشو ىيطقلا طخ تاب اكملا كلت ضعب ىعدتسي نا

 هتاف قاله راو هناهزلاو لوك ةعن اة ءليحو :ساشر علو

 ٠ زارتحالا هصون و ْز اذابابلا مرق وب ١ هطخل هدد ىلع كو 0 اده يف

 فلل درا منمو٠ ةملقلا قيرط ظفمل ابتم ناكن م لوسرلاب رفظف

 كاذ بابسأ مظعأ نم ناكو طخلا اوذخأف زاوملاب همم ريزولا طخ اودجوف
 حارصف هيلع هض رع 3 ٠هضنق نا ىلا هط> ظفح ناطلسلا نا كِلذو بطلا

 : ةءلك ا - لعل م٠ هنأت 5 الف ٠ هّْض رع فاتا هنأ اك نادل

 نك 21 قو 0 د ولو ٠ عمس امل لاق ولو ٠ ةفش تن 0 الو
 0 6 كح

 | 2 مدألا ا ريخ الحر ناكذنلو ٠ م قو ناك
 [ماووؤ هذاك || رق اشال هاب اناس ولا تا 3 5

 | نم

0 58 

 ودنه نب دعس وبا كالا نيز ناطلسلا هينرازو لف ىوتسملا ناكو ذل

 ا اوسلو حل دنلولاول الون عت ان عرفالو ا ل 1
 يطق انزع انفع اي ف واطو ماقالو لاومالا ذخأو ٠ رصأو ماو

 تو وهلا وبا فيفعتاو ا يعور دكاو مئافر هيلع تءفر كاملا دعس ع

 ناكو .٠ نيملا باذغلا تلو .«نيتني نيل ىفر ىشوامروما تسب

 كاملا دن 0 ن دم كلملا ريصن كلملا دعس ةرازو يف ءاثشنالا ناود يحاص

 هء تاز هيي عضل 53 ناوي دلال هل هن عر ناكو

 ناو كييك راو وجسم ناكل يوب هلل مج اة مو. همدق

 ىلا فوؤعملا ىب حوزقلا ىزيما كالملا كاوكدم ةرآ رو ف د ودلع 0
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 كب دك لع اكوش ناهنصأ برق اضيأ يهو ٠ ناحنل ناخ هعاق متتفا كاذكتو

 هللا دمع هل لاَ 1 ناهفصأب 0 ةءاكذلا .ن ءاهف اهلهال اع هن الولا كل

 مولا عاونا نملهاج لجر وهو امتسانر ىلع لوفسلاو اهك احوهو ىبيطخلا

 0010 15 نب لاهي لاح عووو دهؤواراهظاب قى لاتحالا+

 ا د كولاول ولما ىلا واقل قاكوإ + ةقكة يلي ةماتفاو ةةئسي ةلا خي

 ن0 11 رو لا ل هاهو زال ع نه ناك الوسوم

 قوس هندل جورو ٠ هسيمئّتب اهيف ناطلسلا رغ ةولخ ناطاسلا نم بلطو

 هبدصانم نم ىرجو ٠ هقاحم نم هلام لاله زربو ٠ هقاش قاف متو ٠ هسيبلا

 هفيقرو ٠ قداصلا هشدص هنا ناطلشلا ةاعتعاا نق قةح هما كاملاب دعس ىلع

 ٠ لئاق مهيهذعو ٠ لئام ةينطابلا ىلا هنا وهوادحاو ًابيع هيف نا الا «قفاوم

 05 ب ٠ هحصل يف ةغاابملاو ٠ هبلق نم داقتعالا اذه ةلازا ىف. دهحم هناو

 قدس واطاللا دقتعاو.> وا عيد 0 ١ ءزعل هناف ٠ ةيح نم ةسك

 ةدم لفغا مث ٠ ضرتفملاحصنلل اا 1ضرلا 5100 ىيطخلا لوق

 عشب امم ةسضلالب نم هيلا هنافام ىلع فساو - نم هلي هيلا داعو

 | د د ناو هيب ديوسا نمل هديت عاط, لجتال هولا لج انى ناطليسلا-ىلا

 ٠ريزولا ىف عوقولا نوال انااا طارح م عضو دقو ٠ هتومع ىف

 ةعامج بتر د اليو قدي ا ندعوا هل لذ و ءريمضلا ىنطاب هنأو

 0 كافل اورعا زغاالاب ن عمم“ ىف ناطلسلاراد ىف ريزولا ىلع اوعنش ةضرتلاوم

 ريزولا سا 02000 زامو ٠ رفاكو دحلم وه مهم لك كلف وف: ]ره اح

 ريزولا ملطا ا ٠ هنأتبمو هودع تهب. هباود 00 ةدع عم

 يلا 117 ٠ اهلابو ريزولا ىلع داعف : هيلع ليكم 6 رد ا لع
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 ةئسةرشع اننا هلو ةئطاسلا مسا هيلع ع و هني مشع د رسما ع « غابو

 هدو ةتظلتنلا اكوقتن هيكل ساق مامر 7 تفالتخاو ؛توزلللا نم لاك

 قاكلا مز هدد ف تفيرتصتو «دناق شمل هل ناو 0

 لوسماو و كاسر د اعل ميقوتام ًامزنا ىلا ن ناو ل

 ىف اهم ديبمج ناطلبلاو دادخإ ىلا كلطوف قاتدتساو قاعدتساف

 5 ا 1 نع ىف الاب د نب دعس ناش ١١ كلملادعش ارد

 ةناطلسلا ةعاطلا ىلع رك ا أ ممجف ٠ هب كل ىلإ روءمانهو رمل طلا

 معمم مدقم زابان والسهةسالا+ نيالا ناكوي. ةساطباستلا هال كل و

 درو ٠هدلاو مام ماف هاشكلم هدلو كباتا راص قرايك رب ىفوت ايلف يقرايكربلا

 (لق ٠ هتتءالس ىلع هل فلحو. هتلاهتساب كاملا دعس متهاف ٠ هدعا وق ىلا هب ةكلم

 لف تالذو هواك قواك نا 5050 اونكلاو ٠ هولتق هسفن نم ن 5

 ادهم اذامو. 0 فا و 25 ان هد 7 ترسو :لاق ٠ءاضيبلا ديلا ليلا

 كاكاو« ةدي دهم ا هديخ وابا اهل تولطلا و ةءالو يف ريزولا

 6 قيفلإ فيقول تاباك مهيئطابلا فاو ىلع هللا هي

 ..دكلا عك || ىف ايناس لبح 05 ةعيشم ةعلق تاكو ٠تايار زكا ةعلق

 ْط 8 نب كلما ع نيدع أ زي دقو . كالفالا ركاب

 ىئاازلاب كالملا كعس امل اد ٠ هتيلس اهعايض و 0 تبل ا هتشاط يف ةيزطابلا

 ىلع افي نم لازعتسا ىف ربدو 00 كيظاتولا تقاثلا م 90 0

 تاعلتو ولدبو ٠ لامع ىلا. لقعم نم هولزءافءاه>حارتفاو ةيمالسالا ةلملا راثما

 « بقنلا عضاو. أف ءانحلا عضوو.برتلاب ةعلقلا كلن دخ اومصلاو ٠لاما نم

 4ع

 ع
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 عم ع لح 0 يعسلاو ناطلسلا ةدلاو دصو نكي همنع هك 17

 كلذ 20 ٍِف و رزول ١ كلذ 0000 0 ريظنلا ميدعلا نمخيشلا كلذ لثم

 هفطأو 0 را يعد 0 0 تاهسهو ٠ ريزولا

 0 هنطعو ةحئلرو هفرظو

 نكيلو نايعدلا ل ءاملا لمع د امال قرايكر ةرازو ثيل . لاق

 كالا رح 9 3 0 ةاَش ل ءدورش.مهنأ اكل موي كو 0 ا 4

 ةلادقمابأ لطن ل مو .عابلا ليوط ديلا ليطتتلا رلظلا ىف ناكو. عاطقالا ىفسانلا

 ددع كلما ددؤم قوم> تيشو: لاق ٠ نابفصا باب ىلع ىنطاب هنطب رق

 هدلو كاملا ريصل أ لع ان هظودام ةناعرلا نيعلو .ةظوفحم دمج فالكل

 ىكف ال اذا هناو ريتا كياكلا فنا ناكو .٠ هيل ةرازو هالوف ٠ هنأ قدح

 نا هل 5-1 ءدخأل هءزاخمو لا هساعمو ٠ همؤش نه 00 ٠ همؤل نم

 دقو ءليلدلا را دنع فقوو ٠ ليطعتلا: دحن.ىلا هنم“ غلب غابف كاوالا لعن ل اهتثد

 لطنو .ريزتحلا ريزلا ٠ ريزولا ربزتت .هأمس ابا اتكهيف نونا 3 0 ونا فنص

 ترمتساو.تيطقتلا مايالا هوجو ىلع ربظو ءسرتلا كلذ كاملا ديؤم دعب

 . 00 تافاخ قيعو :تافاظم:قرايكارناو دمج نو قيقس

 يلق: ىف 31 كاملا دبؤم عرصع كا د ناوووف ل لاق

 ةدعأم تا ودع لاب كلصدم غضا دنع مق ماقملا نع نع ا وم

 000 سو سا وساط دوف

 رظنيف ل زهلاو دملا ىف ىتتفاوب تاماقملا بحاص ىريرملا لعن 9 اعلا

 جرد ةرصبلا اهف تق ىلا ةدملا هديه و :: ىدسوم عمسلو ىنيت

 ةقيزا نس 5_8 عتيد 25 نجوا ريشا ولو ل /! هنو 5 ا



 كل

 ٠ ةاكزلا ءاتياو ٠ ةالصلا ةءاقاو ٠مايقلاو مايصلاو تاريخلا لع اهظاؤم الجر
00 

 لا 5 رم كَ م 2 و 0 مد يف طف عسي م 3 تاقدصلاو تال اعدم

 ٠ ماده
 ا

 2 - 3 .٠ و هو نيح 2 تيس م وج ب د 22 ص 5 ب

 4 3 كمن نم عاجش ىبأ ناطلس || جورخ ر ذ جه

 و

 #« نابفصاو ىزا 0 نيم ولا ,ممأ ميسق

 نو.يم . مدع هيفءاجرلل اَمََ ٠ اقفوم اديؤم ناطلسلا اذه ناك لاق

 لاسر اهب : 0 وطال < : ةيمشلا 00 هأو كَ 6 اذا ةييقثلا

 انهقاومعو ةلنق هيأة دلا 59 نحاوو ةةجو 52 5

 ير دو أعمل ٍ 5 دعا 2 50 رقجتلا كا م |امض ٠ هلو

 ادع و : ما 3 3 هأنسل ايمو ٠ ةرازولا ف هنأ تسول كلا كاملا

 0 عماج دانفلللا لاغا رييدتو 0 مئار ل 0 م أو ردصل 0 ردصلا

 دقو نيكس قلو : اهكيوتي ةيون كفلاَزأو 3 ع هداممحاب ةلو دل ترافل

 ىعسو كاللادلام زاحو٠ رانوالا للغ ءافشو ٠ راثلا دخاب هموصخ نم مقتلا

 ذل لع نيزذنالا نف قرن كلاما ىف ىزراكخ ركل كا

 وهو ةسانع لتملل تبصعو انانك هن واو هيد نيب قرا هروح و نادم

 2 ا حل : 1 تل 00 7 ٍ 1 ا
 تادف َ 5 «ّْ و روخالو ٠ عزج هنم روظل 5 ةماققلا ةماك ةبوض 2 لو

 (يوض ل 20



 ةم١)

 هيف ثالملا دن و٠ لاقو هتان لع لل دمْلا ىهو هتنالعبالا ةراززولا موسرا نم

 اهو نيدلا داع امه سع ةيسرافلاب نين

 باعملاو رياعملا 0 د تعا كك ا اذا

 بلاش هبصنم موشن 33 يدلاو بقانم كك

 ص. هنأ ىف هدب ده ةدلم ماقاو لامتعالا نم كاملا دب صضلخو : لاق

 5 3 * ةدايعلا ل 2 هظع ناكسشم 5 ةرايو كب وا ف ةران ءا ريكبلا

 6 رابدا ىف دم ل لايقا قا ىأرو ا ق ىدل ىلا كاملا ري 1 مو

 0 ل ند ' ىف كك 55 ا ثراو 3 0 كام ةلاعالل هناو ٠ ا

 ل و كغ ح كالملا هلمدف ف مرعب قدحو كاملا دو“ |هاوقف ةناطلللا

 هبرقب فعشو هترازو هيلا لس مث» 0 هناولإب هنفاتماو
| 

 لب سل ىف لدعم هأرو ٠ مات الاب لاومدلا دوز وعام 0 م2 لك و

 هتدار ا 00 لا كح ئد محللا هنلا صءسو 3 هيلا 0 ٠ دي ديلا

 نايفصا املا ر اد للا ةريثل. هلم هن غلبو ةلياق ههذرش كو ف هن نازأنم ءازانعو

 راك تكمانمل] هيلا 0 4 هرودح ريح فتاتجحا 0 هرو رس را م اوت

 .ءاطلاو ٠ رظاونلاو عامسالا هتحممو هدحم امامك

 ةدِسز 25 7 نضشو ٠ فلانيتعاالا وب كبارتغالاب ا فءواو ةفاؤطمالا ىلا

 تاطاخاو كشنخع قاع يف كاملا دب وم يس مرير ةعاق ىف تسبح
 ام كا اهنا فراح نط ادن ميلاف ثامملادعامأو نق حام اباتت زاؤوا

 ماجا مهفويسل ورا يور ف دي ل يلط اهنوورغا و و هتويدم

 ناكو 2 ةئس 010 يدحإ هلو 15 كح ف كالذو ٠ هلا اوءزوو
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 تاذسلا كلت ئوطو#+“ ةازاوكلابز رطل كل مظلو مدقتف ٠ رثتلااو مظنلا

 لاقو شتت فاصم ىلا هجوتف ٠ متنلا ىلع هل دخلا هتمالغتتتاكو# ةزاوقلا

 بهذاف » هباجاف « ىنبحاصو ق» نارفصاب وزنم وهو لضفلا ىبأ كلملا دل

 5 فامملا برخ الف « نودعاق انعاه انا: الئاَتف كءرو تنا

 ريزولاب كربتساو ةكلمملاب قراكو دحوبو ةكرممل ف

 20 علاس ف كاد فاسملا اش بكا“ قانا لاق

 لن صوف ىزلا نم اخذ: رشع ىلا لع ولشاد انل كاش مرق دنع اراك

 قاما دانا اور مناف تفل هاثهو ةكرمملا ف«قاطلتسلا قارشإلا

 .لوز.م هنأن« سانلا نماف « كتبيقثنعو كتكري اذه لك » هللاقو حنا

 ىلا اواصو الو ؛م« ةنس ةجحلا ىذا ىف هترازو تناكو ٠ لوبقم ريزو هناو

 تاق لامساو نام قرا ىلا ل وأ كاملا دحم رداب ةعقولا دعن ىرلا

 لع ذاتسالا ىلع ضبقو ةلودل . نر كفشو مالا ادب ناطلطلا

 لثعو ٠ءضرتوءالبلا مق مقوتب 1 و كالا وم قلو ٠ ىمجاو لمس َّق ويت

 رفظملا حتنلا وبأ كاملا ننقل ضرك ضد الا رزقلا لك زق 5

 لتقو شن 7

 ىف كاملا دحم هعمطاف ةرازولا ىلا شطمتم ىرااب دعت وهو هللا ١

 فب٠رو ٠ سبحو كالملا دؤ» لفتعاو٠ هيلو لحام دعامولا يس

 ثحح هنأنع || ةيحاص نتاظلكللا ةدلاو وام سلج كيبنلا ف كيلا دق

 امهفطعتس ةيسرأقلااب ا اهلا ا 50 7 كاملا دبو# لع 2 ا كاملا

 كالا رثخ يو ةرازولا ىلع ىاغو ءافيتسالاب كاملا دحم لمتساو .اهلا عرضتنو

 امالعو +. بدالاؤ ليغشلاو ةناقكتلا م :الاح انضر ناكو -

 هل سلو هنأ عبانو كللملا د ا ل ريا 906 ٠«ثنددفلا ريغ ث لكل
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 الل و ار ةرءاريثلا طفح يف نايفاك تردتلاو داما ىف ناري

 .نالسرابلانب شتت كلملا همع جورخم ٠ ناطاسلا ىلا لسرلاو ىكلإ اهات

 هحوبأو ٠ 8 يس التقو٠ هتضيق 6 تا ئىَح هّقن رط ف أمقوف هدصو

 مهنم لك ةيقرايكربلا ةلودلا ءا ع ناقذابرجو مقو ناذمهو ىرلا و شنت

 روبصتم وب اهلاق امو لاق فزر.لاو ا نه هيف وه اع 0 دل ىف

 3 ع نيمو هالا لتف َْ ةيسرافلاب ا ءالضف 107 ىف هلا

 ان ركم لل ىحركلاو املا قاعقوتغردق

 ناخرلا 0 1 5 307 اطل ف درفلا قديبااب 58 رفظام

 ةهدعل ياو ناكر و و مُاح حالصا اوءاط دانحالاو 8 لاق

 موس ءايوقا ةعامج ةنونأأ ا ةلودلا باش نه اهم ناكو ناهفصا ىلا وه مقوو

 : لاق . هلاع هش نود عج ع مهمو ٠ هلاةتعا ىف تام نم 5 م ويعلو

 نسل عدد نالسوا بلا ىدلو نيب تناكو ةبر اةينيوانلا هناارختةتناكو

 4 كاملا ماظن نب هن هللا نع ركب وبا ا كاملا هم اه م بت ع وا 4 57

 ةرازولل هات ةعلخ هيلع اوعلذت 9 ةمردلا كلذ ةاوفاراماكياع نم

 تبرعلا تغلب افراع ٠ ياو فدسلل أذ رسوم كو ةراضنلا ل كللملا 5 دعو

 ٠ مجعلاو

 دوك كلل ة ل امو 0مل ا َى وعلا 3 رم هإ

 زب رس ما قا وج لاعتالل ىلا م ننْف 00 2 امد

 اقليم لدا ةئيوأ نكي هند كلا فهلا ماظن دال راف ناكل
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 هت 2 د تا م

 ةياقكلان ها 2 انيمدب ْن حلال زا وعلا اريمخ | 5 مش ناك : لاق

 دازالف" *قاؤتلاوزدكلاو زر وضمان اف و ودق« ناعما 0 هءاوغلا ىل !| ف

 25الى دعا قال انجل مجري هنا اوناظ ٠ كاملا ماظن مدعي ٠ كالا 0

 ناكو اهركشا واسأل تسال تيناكو'ء فوز زطو و رت

 0 اولاقو ءارغطلا بصنم هيلا الم ميحرلا فبع همسا ريذص خأ هل

 داوسالا ناو« ”كليووملا لفلم كلذ فارع 0 و لضف 6 اتحمال

 00 قراكولا 1 لماع ده ناك يذلا كش ا :أ نإ

 00 كما كارلا د 1 11 يل رع دش ةنظاسلا ىلو نيك

 00 71 ةلودلا ىف ءالؤه ةلابا, ترجو ؛ءاقيتسالا  تتاوند لع ةاتسالا

 هناف لعذ اتسالا هنأ كى ناككاعاف هرو* تح سا كم ةواو هال

 و و رضيال مانص الاك نوقابلاو : ا ئذول رظل قأ عج 7 17

 ب11 له ارادت كك كقفاوواغر اان :فملع ان ناطالا ءاو . نومي

 0 نم ةدع م«ةرشعلاو بمال لوذش ناطاس اتلاو ركل رد

 الضو ٠ نائما رينا خللا تلؤرلكتلا ا اضيأ ريزولاو

 كاي .نسالاراضوب ناب ورانا مونملاو ٠ ايف ماقلا اوراتخاو دادن ىلا
 نارا ماشلاو رصم روذل ىف ناس راك كو ْ 005 الفنم لدا



 دفع

 3“ قرايكرب رفظللا 3 ناطا.لا ةيالو لاح ركذ ليج

 1 نييمؤللا ر يه ! ناعرب ءايعكلم نباد

 دع ه.ووةباو تح ئمصح 5 ص هم 2
 0 “تي حو ههه حس

 00 0 نين ةعؤأ هأ امك نالعاشلل ناك : لاق

 قاب نواح قا هما نال ةنطاسلا ىلع هوعدابف القط دوم ناكو داومتو

 اوناكء ارزولا وع ءارسصاالا 23 0 امك ّى م 0 ا مابا ّق هلل تضف

 0 ادالرا لا كاك ر رك ذملا نوتاثدا,نالؤ اهندلو اويراثخلف اهكئاتص وم

 ال1 نك 2 نكلو ةنيفجلس هما تناك ق زايكر نا لع اهنا اولضق

 اطل كل لآ ل رمرداق لفطلا اهداو الا ارضاع دادس ناطانلا

 0000 دلو هدم! زلال ألا كتالوج رفا كاملا يرش لع هوغو

 نيو اع عا اها لا لوما

 0 : ا كاما مالظن كايلامم كاملا بلعب كنتف دبملا لوأ ىفو: لاف
 ا تايعضا ادعت" انف اخنلاواؤءن واخ ىنا: كالملا ماظن كيلا عم انواهدلوو

 لع مهاحو هلع يالا 0 ا 0 6 | 6 اهم قواك وحن 3

 لتد هللا لويس و اكو كنملا جلاب نم ممولق نقر ولا ميدقلا مهلخد كنذ

 هنما و ةفالخلا هللأب ريتال ىو ١ لا اده ا و : للملا ماظل

 بانل نال دعما ضنا نك [و ل ا اقل نرايكرب ءاج مث دو# ةعب

 ادن نم ةعاج هيلع تعمتجاو ٠ نيروصحم اوناك رياك الا ناف .٠ ارضاح ةلودلا

 هنا نواخ هدِسز اههضاو ناهمصا هندلاو تعمودس لو ٠ نيفو رعم ريغ صهدلا

 تامو ٠ رفخلا ماعذ ن هش 000 م ردخو . رسل أامهحو ردس اقعداق لع



 (ا/ه)

 ةيونلا امآو ٠ ناسارخ ىلا دادنب نمجرخ رفص نمفصنلا ىفو :لاق

 قرد نيرش.لاو نماقلا ىف ملا لخد هناف دادغل ىلا هلوخد نم ةياثلا

 بابرأو هتكلمم رباك أو كالا جاتو كاملا ءاظن هعمو ؛ى6 ةنس ناضءر

 ف ريرولا جورحا #2 هلابمتسال ايالصوملا نب ةلودلا نيما زربو هتاود

 ؛/6 ةتس َرفَص ىف ناتسز وخ ىلا ىضمو امم ناطلسلا جرخو٠ هلا 0 عيبج

 .ةنر ودام ذل لانا وب ريمالاو بلح ىلا رقتس قاكلودلا ميسق ريس نا دعل

 عمم ةنس ناضمر روش ن« نيرشملاو عبارلا ىف اهلخد هناف ةئااثلا ةبونلا 0

 كا 6 5 هنافو تاكو كالملا 4 ةعمو كالملا ماظن هلثق ديعل

 قوافل اةنس كيلوا بشان نبرشملاو ندانلا كيتا ةليلا 3

 لخدو موم ةنس هدلومو ىباةمادلا ىلع نب دم هللا دبع وأ ةاضقلا ىذاق

 ءاضق قفاعلا ئبوطا نارك نيارفظملا ركنا ئضاتلا لوو

 غم ةئس ىف لدوملاب ريهج ند ْس دمج ريض ونا ةلودلا كح قرا دادغب

 55 أم هدلومو

 باتك ببرعل ليل يدا داع : هللا همر نيدلا داخل مامالا لاق

 ناو
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 افاطلاو ًاسارفا ةقيلملا هيلا ذفنأو ةرك الاب بعلو ةبلأا ىلا ثلاثلا مويلا ىف
 اهلقو أم نيكولا راد ملا ةسردملا ا ل ماظن ىحمو ادايعو 5

 8 ءاقأف 1/112 زيدا نادال داعو ها عسا انلاوحل مرو .اهحفصتو

 7 12 11 قاطلخلا ةفيلألا عدا عري بة مارح رشع عباس ىفو ٠ نيتايل

 باب يلا لصو ايلف ةرايطلا ىف لزلو رفسو ههجو ر مف ماذتإوو هظ نا ا ىلع

 0 فلا دبل لإ وعنا, قس :ةفيلالا نك !نزيغ نم نيزهيهيلا: دق ير ل

 قج ةلعاع مقأ م مفتزا اق ىتح عضاوتو ٠ منتماف نسوللعا ةيلطإا إو

 ذاع يللا آلا 5 كاملا م 5 لزب و تانفيات .!. قة دازو ة:ندَخ

 ال0 دبل ضوالا ليغ نفسيا .. نيمو نيم اذه زيمالل لومبو ةّدَسلا

 قا نازل قوخ ازئاكو اذنك هتالوو اذك هركسعو نالف اذه ةقيلخلل

 ههجو حسمو ٠ نيتمكر ىلسو ةلبقلا ليةتسا هناف ٠ ناطلسلا لاخ نيك ابو

 قوطلاو عبسلا علخلا هيلعوب ناطلسلا داع و + نينا :نمرادلا: ناكوان :كرنتلل

 ةدسلا ىدب نبب لثش ٠ راونالا ةلالخلا رانا نم هيلع تربظ دقو ٠ راوسلاو

 ال د اه ددالج امتع ةعلطلا رضاوز تارع ضرالا لسور ةفالرشلا
 زءل هللا هافطصا يذلا هيب نا اق ندلا لالجاي » عاجش ونا ريزولا

 . ةللاو ندا هفلختساو ٠ ةمالل هاعرتساو .ةمامالا فرشل هايتجاو ٠ ةفالخلا

 0 8 كدنع ةءياصلا قطصاو ٠ اهنقوم كدنع ةميدولا رادع

 ولت الو ٠ مهباقر ”لذتو مدالب سوجت هللا ءادعأ ىلع ع ولا نع
 3 كيبع ليش 56 نا 0 وح دمر األ اور 2 ةيعرلا ةحلصم

 / ةنياكلا دل ليبق ىف ناطلسلا لأم و « اهئاحستاكرلا ٌردنو اهناوج ن

 2 اهليحبتو اههفرتل هقتاخ ليبقت قولا ةاباكت ىلا ةفيلخلا
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 سب ةيلنزوكتك ةداوع ناكو مالسلا هيلع ميهاربا ربق دنع

 + 'ناوبرذلا "نإ نظنلابايجابطتوللا يفد ولل «ىلوت عاسم ىلا كرست

 عشاعاو عنو ةئاس كعل ءاخي ١ الا ناود ىل 02 ناك ولا زي ناشلا را

 كيك ا هر ازولا كتبا ُْ هنارإ اذا ةبدتعملا ة هر ازولاادو 6غ بان 5 نإ :

 قاظاخلا ناكو 2 هي هدعملا قد نم نت دش أو عباس | ىف ريح نب : هلو دلا

 ةلودلا كم راد ىلا ءارزمع “الار اك و كالملا جانو كال اما 1 دادس

 عقر فادلا كيو قرد 485 ةنس 0 هلاقا ت؟ضصنك ل 2 هلالجال

 تقي ثلا مياقلا ونا قاف هيلا ىئدانخ وأب مرح ا زشع اكلات هرقل

 هللا دبع وبا خيشلا مدق 4م ةئس مرح ىفو . ةيءاظنلا سرد ىسدودلا

 ىخاقلا هدعل لصو 3 :٠ ةيالطإلاب نم ١ دردتال ايل وتم كازملا ماظن روش ريلغلا

 سرد نأ ررقو اض الا دا ةيماظنلاب سيردتلل ىزاريشلا باهولا دبع دم وبأ

 ملا :كلاوقلا7 ديماخ مما حلبفلا مدق 4 ةنداعا وا“ 73 ىريطلاو 55 وه

 اعل 0 زار رع ىف ناكو ةيماظنلا ةسردملا نسال

 قاموا ىاولال فيه تأ امون نوارتحلاو نق رتخملا فاست  ا

 نيلقثلا بر اوغ

 0 دادغب ىلا هأ مك أعل || لود ذ لتعم

 مك

 ؛نو ةنس ةجملا ىذ مدار ىف دادنب ىلا لخد هناف ىلوالا ةبوثلا ىاماف

 3 : هلالحاو 4أاظعا قدح ةفروسو : هلامةتسال جارح عاجش و 1 1 ولاو

 (قوحاس لا - )٠١8



 4غ

 ةرضح ىلا لصوو عاجش وباريزولاداقلو داددب مدقو٠ يهد نم 0 نام

 هب قاعدق ناكو٠هيلا لاو ٠ هيلع ملخ و ةحطاىذ ن 6 أن ءاعيرالا ةليل ةفيلخلا

 ةلايج ةعوت دق ناكو ٠47 ةحس قف 3 قود نايدصا ىلا هتقول نايف: لغلا

 ىلا .ذاعف ناطلسلا تن ىلع ةفيلخال دقعلا ماس عف ناوفطا علا, بفع ةلوؤلا

 0 مسام عاام دعموب هنسو عاجس ث نأ ن ىلع ةفءاخلا ملخف دادغل

 5 رح هرازو ىف يب الو كعصعي ىلا نطل 4+ 8 7 دلا بسر

 ءزلا و . ةمذلا لهال اماذ مامذلا دوم داماس راب نك ا اعلا ف

 بأ سيلا |سا اي و 7 والاب رابغلا نسا ؛ رباك |

 هلاوحا تاحفص ىلع ناك دل املا ورم ا نب يلاغ

 نب الع || ن دعس وأ ناسفرلا مس 20 وانلاب رم ةكيبارضنلا عضو ةيلاخلا

 نب رصل وأ 7 ناو ءانسدلا ناورد تحانص 57 نب بهو ن يلم

 هلو شلح "راح رشع عئار ىف كلذو ءامسلا ىف هتمر ىف ناكو ريملا نيكد

 |0011 دلل ىف ءاياللا كرتو تيكللاو ريملا جلع «رئواولا ةاظاون كلو

 هلعف نم ةفيلخلا رجص عوقوو ٠ هلزع ىف ناطلسلا نم باتك لوصو كلذ

 دشم وهو ف اعبر دس سع عسأب ى هفرصل غيفوتلا جرخأ

 ندا نيل وا راق ١ روشان نسوا هالو

 ىنأت جرخف ٠ماوعالا 0 7 ٠ مايالا رضنأ ماي فل

 هراصبتساب دهاش ىز ىف * هراد نم عاجلا ىلا أي 2 موب هلزع موب

 ٠ هراد م 0 شمت نكي 2 ماع :هناشلا لان جت افعال

 ىلع ةنسدملاب ىفوتو جحا ىلا مسسوملا ىف رفاس مث. نافل يشل وي

 عيقبلاب فالف يبا ةنساقكرتسالا ئداج ربخرم يفضالا ف مالسلا 18 ل



 الا

 لاو روج نقارن( سم علخف « ضقث دق هيمأ مربع 900

 ل 0 للا هداك 5 ٠ هتعاطب ل كا تاكو ٠ هالو كا

 .هتلمح: ىف ناصاو كرا 7 هب لصلاو مهي و 0 بلح تبحاص ريص)

 ناطاسلا هحيونإو :ءال نو اهرعومل ل مكالاع الها هاما لصوملا لا لش

 م ف الف ٠ شدح واق ل ىوقأ ضيف م دالب 3

 00 0 ماظن ن كمل دنؤماهبلا لسرا. هلاف دقيركملاب هاو 007

 انكيدل لرداف ع اوبلاب وهو ناطلسلا ىلا هن مدقو قدام ا ناعالاب

 ٠ تبهذ دق هلا وح: تنئاكو ٠ .جضتيملا دارلا كوع هما او عيرملا بانجلا

 ًاسرف ناكو راشد اهيفو هليخ مدقو ه . مدخام ضرّتساو 552

 هيلا 07 بئؤو. قبلساو دما موك اجت ئذلاو عوار 00

 اساس ءاخل ٠ هتبلح ىف ليلا عمدا 0 ٠ هتشاسم ىلع ةلودلا فرش ناطلسلا

 هنا دلع و هب باجي 1 هدي ماق هماتق مالظ قف هير تع حبص علط انليو

 تف هناف ٠ ماجلا سأكةلودلا فرش عةرجيةوأ# ةنسن رقص قو هنا ١

 ماما ىندل مداخ هب

 تاوبد ىف بتر دق ءاسؤرلا سئر نبا متتنلا ونأ رفظملا ناكو : لاق

 وب رّزو نأ يلا رييذتو بيرت لك( لةتسداو ريهج ىب جورخ دمب ةفيلخلا

 ةيلخ هيلع علخو نينمؤملا ريمال ؛ن“و ةنس ىف نيسألا نب دم عاجش

 رخو ٠ نينمؤأاريمأ فص ءارزولاديس ةلودلا دي ؤ« نيدلاريبظ هبقلو ةرازولا

 حرس ةلودلادانع لصو اناسولا نب را ميقوت هّقخ ىف

 نيشرشلائيةبكملارازو ناضمر روش يلينلا ىلا ايمو لم او لاا

 ىمقلملا رفحو جالا ةرافخ 0



2/٠١ 

 همسأب كسلا قو

  3عم ناولح بحاص كيك ا ْن قلزأ «ميةةنشيو ناطلللا ا

 ادّدعو ادّدع 58 ىوقتو قو ب اذ دعو دلا رخال ناكل ٠ ن ناكو

 ةاطعأو :شيرق نا ملسم ةلودلا فرش دجنتسا دق نكران او د

 د ادا هيطعل نا ىلع هدب ٠ :لاقو حلصلا ريبج نب دصقو :

 اكرام مابا ع ةئف لومي يك 00

  000 000دار كوفر ااوللكو لة ين ارنا

 طن لم اأو 08 الو ريبج نب ةعقولا كلل رضح 00 3 دانو

 ىدب كاع . ماج عج ىلع خطو تاو كولا اق نحو ( قى ريمالا

 ةلمللا تزف دمأ لي ا.صق 3 ىلا - ءاولودلا فد ؟ أو 5 مهاومأ ىف ةماعلا

  00هياع دخاب ناب قثرأر مالا ريبج نب ةلودلا ر

 دالبلا اطال انحتفديلا ىف ةلودلا فرش لصح اذا لاقو قيرطا ٠ انيوحو

 دالتلاو فارالا ٠ لا لاف هنع جر 0 ب الل ةلودلا فرش َلَدَنَف

 لاشانمم لس« ل قانهأ نغ يعل لان 0 قع شمعلا ى دلغأو لانا

 نيقرافايم ةلودلا رخذف دصقو لوألا عيبر ربه بع ئداك و كالذو ةقولا

 ةلدشرتا# نايات ةلودلا اهم نت ةَقَدْنِم ةلوذلا فيش رباك الا ءارضالا هممو

 قارعلاىلا هنع ءالؤه مجر طالخ دصق املو لا ا

 ديمعلا ىلا ناطلسلا امملسو هرظن 3 رك انابذ تح رخ 4/87 هنقد قلو

 .ةقزلا ىلا لصو امل هناف ةلودلا فرش امأذ .. ”ىخلبلا لع ىبأ ٠ ةبقاع ديمحأ

 لكمم : و دعولا دمنأف 3 هنوحناا ىوذطل ناو قنا هلدنام "دعو + ةعشملا

 ةلودلا فرش نا ربخلا هيلا يمن امل ناطلسلا كلشي ملو .لاّقملا قدصو : لاملا
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 تامايلط عقت نا لبق هبي ىضقف اهلا ىصويل هتخا يعدتساف توملاب ”سحا

 نيد كرانف عبرا اذغم راسف هقبس دق كاملا ماظنو لحر دق ناطلسلا ناك

 كبار كل داق ا هأ رف هدلو ةافو 00 لفل و

 50 ريص نم ا 5 ٠ بهذ نمت

 دما كب الوسر قحسا ونأ مامالا خيشلا ر اساء ةنْس قولا

 أ د6 نم ع 5 0 هيلا ةفلخلا نا دعل ناطل لا 1

 د 1 نءا و ا هننشطكات 0 نم هتروح ف نك 1 وحلا

 دادغل للا قحسا ولا خيشلا داعو مداخلا فرفع ةلودلا لانج ةعم ناكو

 سدق ىنوتم 0 هين وت دليل ةتزايغ ني نويعلاو: هكا هن ردصمع كلا بولقلاو

 93ج ةنيع ةيرخالا قدا قو نيوكلاو ىداطاذح الا ةللزئ كيرلا

 اك جو هب كالملا ماظن صر مل 6 251 للون يي أبا كاملا ددؤم برو

 هه قشاف ل 1 اهاعلا اد عايصلا رسول ١ ىبا مأ“ هلأ خيشلل 0 ردتلا

 دقو ٠ التم 00 بر قو ٠ 1 مآ وشم داعف ودب 4ئءم جرخو كالملا دب

 نم كيضتلا و سس حا مو قولو سردم ع غابملارصن وبأو ةمالا فرش بعل

 205 كوع وعدل 4 اة كرمال ىو ا ل را ىلوتملا قبو نايعش

 ةراي ع.تجاو ةفيلحلا نم هيلا جرخ بوتكمي 05 ةنس رفص ىف ةلودلا

 2 ىح هنر وم بأ لع كاملا دبو» تاناو هسا ةنحشلاو بجاملا

 : زكدلا ىلا اوراسو مهيشانو ا 4 اوحو سك اهأ ريبج وسد

 0-00 رد لغ دلوع ناطانلا ناف ٠ ضال هلي ع

 . كلش دك املا يف هإ نذاو م معلا يوكل الل و هع اخ ملكاو ركب رايد
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 1-3 كاملا ماظن ُ روصمم ىبأ كالملا لامج ركذ رج

 22ج هج. 7 و كج هه يحس

 0 3 رجو ءاهد هيفو كاللا ماظن دال 3 000

 عانتما ربظأف هاشكشلم هدلول رزوب نا نالسرا ىلا مايأ يف هوبأ هبطاخو
 لا لعام الاوت خلس ماقأ مث« "يلف رورو نكي ال لام لمار

 ماظن هدلاو ىلع م اك نا اا ةيدجام كا روعانا عمسف ٠ 10 كلاما

 ريسلا دعو رو ظيفلو جاه رايثحم نال ةرازولا ررقو .٠ نارفصاب كالملا

 مدقتو هناطلس ىدب نيب نم كرفعج علو روملا لإ لصو ىتح خلب نم

 ن ق- ىف ريدتلا لا ٠ هناكم ىف ىغتف ٠ هنأسل جارخإو هأفق قش

 ناسارخ ىلا ناطلسلا ةمدخ ىف هدلاو عم هحوت 3 : هملسو هدخا ىّتح رايثوم

 0010 رو نناطاسلا اولا لف. روق الا او زناذو ا ماؤؤن نست ءازوتالقأو

 لك لاق قحاب اير فب انآ كافوتتالعا ىأ نادره ديم

 رياك ىلا نمأو ما كيا اي كيلر 07 ناس موقأ ىلع هن نا

 000 كاب ل نطعتا] انو لجأ ىناربإلا# لاتفائسخ نا

 ع كتازعو ةايملا ةبالو نع كلتفرصو ٠ كتلتق هلتق مل نا هل

 لاق امش هام ف 0 - كلملا لامح همدخت اا قتلو: هدنع

 اونوصت نا باوصلاو 0 هلتقو مبحا نق 1 5 دق ناطلسلا نا

 رظنلا 00 0 ٠ع كلذ نا : يس 0 ةحتلا ن 15 2 ردح هن دانأب

 هب رش الف 1 ا ْز 0 0 0 2 و 00 هيحاص - اكو هيت
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 ةوقوو ةبوق ةنكم 4/4 نسم نفْشص .رشع يلا قا ةاعو ناطلسلا لإ 7

 ةنشلك ىف راند فلا نوسوا هيلع تررش دعو 0

 ريه> نا ةلودلا رت ريزولا ىلع تيسدتتملا علخ 4/4 ةنس لاوش فو

 نب دم عاجش وبا هدب راسو هتلا ناطلسلا نم ةفيلخال سطخيل هجوبو

 50 ناك الملا ماظن ناف ركسعملا ىلا نيسملا

 40- قب كارلا نياق رشا أ ثارملا ماظن ىلا لضخ تلنكبف ٠ ءدافلهق

 ىف 408 ةهنس بحر ىف دادغب ىلا داعف مداخلا اهدنا عاجش با

 لكما ال ةناف كيج نر ةلوذلا فوز وانام | وتك وها تال را

 اهابطاخو نوتاخ ناكرت ىلا هعم كاملا ماظن ىغهو مظعو نمو

 ىف اولاغإا نت ةتناللا كولمو ةنزغ كانتا ثلاتح تاب ا

 ةنيلحلا الدب ناف ٠ رانبد فلا 0 1 اهل هدلو نع مهم لك لذب و اهتيطخ

 مناَقلا ةجوز. نوتاخ نالسرا انهت ءازاتتع فر ظظالاوهو هه

 ةئيفحو قا ةيلج تطنملا هيقفلا اهل نيبو ٠ لاممجاو لالملا 00 زيتصلاا

 كراج هيف ياللا باطن لباَش ال هلِثمو ةفيلملا ديبع ءالؤه لاقو ٠ لالا

 داعو دّمعلا ىلع ناطاسلاد» ةلودلا رثن نارام تاصأ .:ضاوغلا ىلا تقدمت

 ناهفصا نمكلملا ؤم درو ىلو الا يدانج ىفو . دادغب ىلا 400 ةنس رفصيف

 ثاللثلا تاولصلا تناقل 3ك ويلكلا هأب ىلعتبب رضو هراش ف ل ازنو دادخيملا

 برض هب مطقو ةيضر ءاطعل لصوو ٠ ثاذحالا تاازكيضس مم كلك كلا

 كاملاددؤمنسلح ةنسلا خم نايعشا ىوو٠ ليلا ليطو كالي لذاو ١ لاقل

 ةلودلا رْخغ هماقأو ةلودلا ديمعو ةلودلا رف هيلا سكوو كاملا لامج هيخأب'ءازعلل

 بكوملا هعمو تلاثلا مويلا ىف ءازعلا نم



 كير

 م 0 اميطي 0 ير او هر اهعاق نر ةكرلم

 معتش نينا ربك 1 0 رزعاو  ضرتنلا نسال د هادعاسنو ٠ ضرغلا

 كشرت هيلع مّدق لي ل رتل ىلا ا ل اإل

 ىونو رودحم وهو ةنس 7٠١ هرمعو ام تامو ىلعتساو ىلوتساو اهلا ىغش

 كاد لع ةاتسالا ىنروصصلا .٠ جاملا 0 ماتَ تحاص 0 هناكم ف

 تاكو" زا رط بحاص هعاطأ ئتح كرتلا دالب ىف هاشكلم لغوأو ٠ جنا 0

 ١ زارط تاذ املالج ةلالجن ةلودلا ةلح

 0000 ا 1 يساهم طياساو اركسلا ضرع هيج ةنس فاو

 هبئاج مهب ىوتف جو ةملقب شكت هيحأ ىلا اوضف كرتلاب ةهبشتملا نمرألا
 ةراتف- هدصق ها ا 2 لا لات نو نافعا و:نايمنلاب ماع نيكو

 هءذؤد ال نا مدام نادك و: وياقتي قف هب رفظ ىتح هكلاكب ةرانو هااصن

 000 تل م وي هحاك دنع | داوم طولا ناطليسلا ضو
 نع. اجراخ هب ًاقثاو قنشمد ىلا نالسرا بلا ني .شتت ةلودلا جات سيسقالا

 . ام ةتفر(ترضف اليتم ك1 و ا نققلمت نمهيلا 2 رخو هفالخ

 ادم هب كاملا عبصأو .اديتسمدلبلا ىلا لخدو . اردغءارملاب ايراعدرداغوو

 مرحملا اند تاك لكل داق لسع اود نقيل نإ وترا ةنيعلا هانت ىف

 هروب دفا ناكور نايفضأ ىلا نام 17 نم افك نامل ارق اع ع نم

 ٠ هدقاعو هدهاعو ةرواق نا د د هم نا هيلا جرخو لَوأ م اغا | يبلا

 1 يك طاررللا# نم كاملا ديؤم لستر فص ىفو» هدب دب د

 كل لع نب عياد اقوا وشر مدا يل فو ل ير باو

 روصخنم ةلودلا ءاهم كعل سمح الأب ماقو ةيكري نادسو 0 هنراقا تاكو كدي سس
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 5 د

 خيطبلا ثحاص 0 راند ةنايلشن هنع هسفن ىدفف كا هتبغو دقو ىوامم

 ٠راتقا دعب

 تليف هدب هداطصا ام لك ددع رصح ناك هنا ليقو ديصلا 02 ناكو

 ٠ ماها اذ تارامعلاب ناكوتع را تالا يشد ىادنطط هضالاو ا

 حراما دمع دا 0 ويلول اذابيكل ١ هلابو

 0ع ةراملا فاهم نيج لجمال راسا راطاتسو .نواكا 00

 جرخو .ابلفاوق كالاسم نه سعوتام ليبستو ٠ اهنؤانمو ص قيراط غناصم

 ةصقاولا برق 0 ةبيذعلا ا حا عيدوتل ةيوكلا 1 0

 يالقرم ظءااوعو يا ٠ نورمءاتانم اة كرت ةرايمس 0 ىنو

 دكا تاكو :ناوؤولا ةراثع فقول ل ىلا ةيقاب ةرانملاو هقرط ىف اهداطضإ

 ىف هنامما نم ةقرخم ىمح هب تادتباف لاوش ثلاث ىف داعو ديصلا ىلا جرخ

 هللافو: و ورظل كاملا جاعو + رهشلا رقع -نمداس :-نف قوتف ديفا ّ لكأ

 هةشحو مايالا كلن 0 1 هللا نو هلي ترج دق تناكو ٠ ريللا مابخلب

 ةنلازتقا ةشح ولا تابنتأ "نموت «نؤنملا يضراوع ىلا تيشاور نوال
 ناموا وكس نم 0 ريد ىلإ ذات نع هلا ءانال 5

 ٠ ةلهلا هنم تاطق ٠ زازعالاو مأ ل نم تبجنام مامالا هساح نم مدعو

 ٠ ةلقنلا فخم لو هرمأ ىنكمن

 اهقباضق مورال قسارب ريماالا لج ايندلا ريق مساق رق ناكدقو : لآق

 . -«تتلاطامملا راشد فلا ةيأيلتا لمح ةنس لك هل ةينياطلطنق لعر م7

 هاحأ راسو *: ناولاو ناغنطفلاب والا دب دوت ةيووشإ ونص كل ا
 ىمأو : برذملا ذالبو رصم رايذ حتف ةسمورقو ماسشلا ىلاشتث ةلودلا جات

 (قوحاس لا ح- 8)
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 م "ىث لك ٠ ةلودلا ناكرا عيمجو ريزولاو :ناطلسلا تو« ةدحاو

 0 هه>و هيل|

 ىناهتصالا دماح نع دمت نب دمت 2 ع ار مامالا كاف

 هحور سدقو هللا 4 ر تااكلا

 مد هاشكلم هلل راخاو ثداوحل نام رك ذ رقي ©

  ناورثون أ رزولا املفغأ
 0 يا

 را عمال ىلا لبخع عس اتلا ىف : هاشكلم دلو :هللإ همجور لاق

 التو ةيلابب' منوي هأزيعاوأ عمو 8 كلي ل ةمحا ل ىف نو كا

 1 1 110 ار هلل لوط لج سو لداملا نطل ملا لبق رف كاسكو

 الآ ودب انياطبال ,تيرتشا لاق ٠ هلك لملسوا لةلكتسم ا هجوم لع

 ىوق هذ نم ىنم امدح لاو 1 6 0 لاعغ ىلع احر دوعال

 7 ىل نم, كعبحل قغواخ 8 قو ٠ هدب ىلع د- الا نع فعضا

 ” اتي سالطتماو ا لاشك مقالا
 باصن داكن الو 0 نافع دا ضاكو. 4-تفازعم 0 هقرعا لبق

 001 ا اح تابت ةصارخ لكببلا ناطاببلا 0 دالك هن
 د تلا مالا يطال لاق: عج هيلطي لاو الفادح اه ولو باص ق

 هناق يهل اذه دي ذدخ لاقو رطل رركحا هاشكسل« رع الق قددنع م



 ىف قيدصلا جرخأ ضرمغ هل ناكو ربملا بحاص انيلا لقث !ذاف ٠ ءادعأو

 لجال منرلا اذه ناطاسلا اطتساف «نردصلا ةروص قوالخاو
 . مدعأوت كا دقو موقلا دورطي هلا رعي 3 . مولا نم هل عقوام

 ناكو .. لجبألا نياك الا لعاولاجاو.. لبسْلا اوفاشأو . جدقاع تن١000

 نءدحأ دج ملو ٠ ةليغ هلتقيف لت هلا 00 ريثك ىلع مج مهنم دحاولا
 نر. مهنف نيقرف مهف سانلا راصف ٠ ةليح مهتم هسفن ظفح ىف كولملا

 نش. ةعداوملاو ةلاسملا ىلع مدهأع ْ مهنمو . ةكراعملاو ةوادكا ملهاج

 ناك فر ىف ميك د لانس لا ميكتف نم فاخ مهاداع

 مث كاملا ماظن لتقي اوأدبام ل اي ممظع رطخ ل 2 0
 كفارطر ةيعطر زكا ارد ف قتلا قافتو ٠ قرملا عسن

 قولا لت تقولو معنا ”ىرالا نا 'ثتدو< م 9 فم |

 لهأ 1 م وعلا هبسش الثا قاف ميفشاكي نأ فتئالطاقلا ىلع نيبو محلا

 هلا نافذا 1 كلم لع ا اهتغالابجاهووكادالمالاالا نبذل

 ىنأيسو هماقم رخآ اكلم اوماقأو هولتقو هب اوشطبف موَقلا ىلا ليملاب ومها

 قلي ناظلس:ناك امو :. أولو نيذلا نيطالتسلا ما ىنلاربالا تا

 ددج اوفرعاملو. ٠ هصاصتخا ىوذ ىف ضارنغالا ووذ ىدسو .هصاوخت

 داملالاب همصو بحأو . ضعبب سائلا ضمن ىعس مولا ةدابا ىف ناطلسلا
9 

 اديحم دج 1و .“”بقشلا ريق هيَ هحمب م مسا همسوو ٠ضغلو ةوادع قياسل

 قاخ تامادطصالاو تاك اكطصالا هذه ىف ىقو ٠ فيملا ما زملا نع

 ريدم الوعل مفد ىف رباكألل قبب لو ٠ ريف مجو٠ 0

 ةنكفت+ى ناكو. ةتنم دسادنلا نصاب ياللا نشكل راما قونو "ملا
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 ها ا حا لو باتل ونال ركام وعلو
 يللا و نظلا عاج تاج .. «ةدنضفا مها 9 باب م

 لرهبلاو لولا لاف دوح هأ ناكو انيليولذتع نكي

 026 :ةيليعامساللا و وهباغ نك د قعر

 >0 هب ف هدو ته ه4ه-

 .. 0 ء 3 . عا ع 2 ا. ِ 1

 5 انني 0 روما عالز نتاجعلا تربظو٠ فاونلا ةكياو دالك
 ع

 ان او ٠ نتكيسملا ف ل ا[ ٠ انعاصل | ولاكو 0 ائعابط لع اواشن ةعامج

 3 2 0 00 . ١
 ماعلا ىف حاسو ل لها نم لجر مم ناكو٠ بدالاو هعملا نم ارعاو اطح

 ةمايق لك ةئتفلا نم ماقاف ماق وأ: روظ ىتح ها قش هلكت هوان تاكو

 كتفلاو ل اعمل نم اذ وادب ةعيشم عالقو لوصح 3 هن رق هدم 3 خوتساو

 * را دش لع تعلم حج كك متفادو مما ونخا رمال 2 تيمخو.٠ هعيش رومأب

 ميلبق نمو ان كيكو ر اخاةلراكإ هلو 5 7-1 نا بمس

 رايخا 0ع ف 7 تاو ريخ بحاص نم 2 اول م : 3 3 ولملا نم

 2 ةيمحاسلا ةلودلا ف 1 ىح ٠ ىصاعلا و عئاط اظلا ناو ٠ امال ىداقالا

 هنا هباجأق ىمالا اذه ىفكلملا ماظن هضوافق دواد: نبدمج نالسرا ىلا

 ان تالا ا ب كلو سرع دلال نافورات تا الملاك هج اح ال
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 حلا ىتح انونخعلا حصانلاو

 ةقفرعل ع حولا واو

 هأ فشتلا اولا ةفيلخو

 6 راش فيكم ؟*3زاقف © 30. |

 ذآ ق
- 

 قيما رون نأ ول

 تمد مف ىلا ىا ك2

 هذ .: ق صو الل ام راع 52

 ا كالملا روما ئىدته

 مهقرافا 0 ع 0

 كلل

 كال د هن دكلنأو 07 اد 2-2

 هل. سيل نسما [ئيدشستلا

 مفارق َنَء ا

 هبارزو ىف عاجش واو

 و ىكرا 6-5 ىلا

 محل كر 7-0 ر || 3--

 هن 4-4

5 1 : 
 سدنشب ب اكلا لثم ليبسو

 نضال برّملاط رقنستلاب

 لو ولع

 نسل دربلا هيف توملاك

 5 ل تماودلا ند

 سحسشلا عل كرك ' هلل نم

 ِِء

 سدق 0 نم فمدخاو

 سلق ةبمار ةعنفو |١ وفع

 سل 0 نم اهد وعد

 لع ةباريغع يب دحنو

 تنل نأ ىهلع

 جالا لكسشأو ءالبلا ّح
 هن

 | 3 َة
 وسح كف ن

| 

 نع الو ىار الو 0

 رمي ردع |ن قزح ّ د 000

 ها مم 32 ١
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 ٠ كنمهاس» كلملا ىف ىلا تفرع مويلا كل اك ناطلسلل أولوق » لاقو بان

 ىمو ٠ عقر اهوا 36 5 كعاتا تب هن رتعم اوك لاف ٠ نإ 17 ةلودلا فو

 1 ول ةكالع هلطيغ ق'فادزا ةلانئرا:كاوح 6 الف ©« ىلس اهيلس

 ا للا نع ار رع لاسألا نمل ماظن ىلع ىرجام 0

 .اريدم انام او

 قاطلتلا أف بطاخ ةيسرافلاب اناس ايلا ىلع 5 1 ملغاو ::لاق

 ىلا 0 قخولا كلر دعب ىلاو 1 دل ناك هامرام كاعف

 احلاج ةوسك نم داع يلاعملا ىبأو لضفلا ىبأوتانغلا ىنأ ىلا لا ايف ا

 ها زقلا لع 0 كلملا فرشو رزولا كالملا. 1 ا لي ر"ايع

 كلملا ديدسو كالملا دحمو ريزولا كللملا هل نا 0 قعو, صياف خلا

 سهدلا متاص هناربظي كاملا جات ناكو مهنامز لهأ لضفأ وناكمملا ع 0

 ٠ ابسايك 1 ىف رانيد فلأ رشع ةسمخ كاملا جاتل ةلص تيأرو : لاق

 ءاننإ قلم اوصلخت 2 : ٠ ةنكز الا لاعشلاو ٍِ هيضايرلا | الخ عمو : لآق

 ميعج دقو + ءارخلا ةيف 1 مم تربع .٠ ٠ ناييشاز م دااخم ع مف تيقن وناس

 اهيف لوقب ىتلا هتديصق ىف ةيرابحلا نبا ىليي وأ
 0 ا للا ا اد ىل نمو

 لطف مف 200 ف ةفاعز ل ىدل رقأ يل ام

 ل 007 ع مو مهلعف ءوس لرم م '

 لظنخ ام مدنع حدملا كيو عوكل

 لا

 سوخلا كلذ

 سيجا درأب 2 فرخ م مهيبع 2

 59 هل رادو ودذعل ةئاصع لع نيلي
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 ليحتن هنكل ٠ ءاندالا كلذن ناطاسلا نم“ رغب 2 ءانْعَر زارنا كرولا

 هيلعىنهو ىفوتسملا كالملا د مركب ناكو نكون 3 رامع طال تيدر" 3

 ضراعر مي نب قاز زا دبع نب لضعملا ىلاعملا 5 الملا د دس ناكو «ناطاسلا ذتغ

 ةزايح ىلع امهم ىلوتساو هنزحع ثم هلمجو كاملا علام ًاضيا هبترتف دنحلا

 ناطلسلا ىأر اوريغو هتفلاخو كاملاءاظن لح ىلع اوقفتاو لامعالاو لاومآلا

 و مال اهلا كلذ 2 منا دوطلا:كلذ:ةلازا !وماوأو هن زارا

 ناطر دطالو اهنا ء سيو ٠ هنهو دمأ هتوقب غلإو ٠ هنس ىف نمط دق خيش

 مهلا ت تن دان 00 ممر رتكي رفءهلؤت ناو فايل لانا ٠ 0 قى هرم

37 
35 

 ياتو ةلمَع امون هل هيكل مو مديكب ر نال

 وه 4 3 كالّدَو ءاذجلف َّق ندلاو ل كو هددها ' نددو

 كالملا 0ك 5 ف وأمو نين كا و هثشن نيوزاولا أجل اق كل تام || قوبو

 ٠ امو دام اتق 2 ا موا كالع ارق ثأ ةثاث نم رك ]1 كلذ كعل

 اوعججاف هلتش هوما ةيماظنلا كتنيلاملا نا كلذ تبسو ٠ اعيضم فويسلاب عضل و

 ةمالسو أه ابزا و- لولا كال: ةمذاعس نا يادلا 0 هن كك هن وادع ىلع

 ةطوخح هتطايحو .٠ هطوذم خيشلا كلذ ةمالسب تناك ايات

 اموم هيلا دطتل ةمتتكسا ةلاطتسلو لهلدم لوو نا طاش

 ىف غلاش ىح ةصاوخ 76 نيب هظفل ىلع لكوو ةلاسرب كلا جان

 00 تيا معلنا ةلاشؤلا لا وانيطم ناكو 8 اككاذا ى'هنقار الو . اهغاللا

 كما ب1 كنك تلال كذاقماو كوالا لع يلا تام

 قم نيالا قمل كردي نيب 0 ةأود مفرب نأ 00

1 
 و عان ص ريغ يذلا رضاح تى هلا طئار تدم فاّوَخ فالف كتاطتسا
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 علا غلق هع ان ىغزا قا 0 لي 1 17 0 ا

 َن قاف رملا مانغلا وبا كاملا جانت سئرلا ناكو ٠ هير را وجاىلا لقتنا م هيصام

 00 كم 9 م دقو سراش ريزولا تارا نمزوريف و رسخح

 ناطاسلا دنع كاملا جان ىلع ىلا دقناكو اهيف اهيف كحتلاو ةلو ىلا اعف رم الا دو

 ناكو هلاوءاو هتنازخ ىلع هدمتعم هنا لاقو هتمدمل ملصي هنا ركذو هركش

 ٠ ةحيملا نسح ٠ ٠ ةحملا مسيصف 50 ١ رس 0

 صهدلا نم 535 فتعمل هتمحو هياكل 0 3 1 هل

0 ١ 2 ِ 

 رحبلا نم قافملار ىلا ناكريلا "لع اهدوحرأ عم ناول ةحار هل

 هكلاوخادلا سو كل ١ ا ءدالوا كرا زل والم لقلت ناطلسلا ِهلَقف

 قفيفو تانالولا نضع ف هيلع ناو 39 ةنازع ماع رظنلا الوات

 * انتدالابو :ليرغطلا قا 5 هلك كلذ عمد لغجو 0 صضعل 0 هيلا

 انصقت و هيع لطن مف ىلعلا باين هللا ةسدلإ

 ةىتاتسدر الا نيسملا نب ىلع حتتفلا ابا ةلودلا ريجم ايكلا هنع بانتساف

 انك ذاع ناكذ ٠ هدحو جيسي + او 1 كرا 50 "ناو

 ةهتحبب كالملا جان 50 ٠ تانثلاب يع ٠ تاود يل نكي ندسح

 ٠ ”ئاظنلا اهماظن دّدنو اهميجج ةكلمملا عاضوأ هيلا ناطلسلا ءانصاو ةلوبقلا

 فالجط بلا تلقا ن 9 « ريزولا نر ةوالح هكا يللا ا اةارإو دو

 هرارسأب 0 لملاك ير 2 2 ما قملعلاو : كاللاو 01 هاع تورظو

 ناطاسلا ببر َ 3 8 كلذ ع ٠ ةّوأ صح هرارق 7 حوابو ٠ وام

 ةيكن هته للفك ريفوتلاو ريقوتلاب ٠ ريز ءانول |هن نه فاك هتالملا جاتل



 ءاعريدخ هن. للان ناقد اقلئات عادلا
 ٠ كوريش ةريلآلا دجحا ال ىناف كتبيغب والا ان

 ترضو ٠ هتلزمد ىفكلذ دازو» هتلاب جوزو كاملا ماظنل اال

 دقي نب نال اه ناب باتا ا

 بيجنلاو ق لهأ رم ىتاتسوارملا بلاغ اي ذاتسالا ناك دتْم كلل

 لماكتلا نعأألا ةباينلا ىف هناكم ىلوتو بلاغ وبأ فرصنا مث . ىتاقؤابوملا
 راص نا ىلا ابئان لزب لف ىناتسواربلا ىسوم نب دم نب دعسا لضفلا وبا

 نيطالنلا نم دلال نكيالو كاملا فعددتم كلما ادي شو

 اهو ءاظتلاو كلو. :ظؤتلاوءاطاصلا ناطر ا

 امسوماو+ كشطامزلاب قازسل الماضي ناك ءائيواوالا_ ل اا

 ةافكو ٠ ءالضف باتك هناويد ىفو ناطاسلا باب ىلع ناكو ٠ ناسحالاب مهيلع

 رايثم هم ناا هل لاق .ريزو .سراف ىلوتمل ناكو ٠ ءايك ذا ءالعباونو٠ ءارتك

 ةهدخل 1 : 00 ةمه وذ لامعالاب ريصن لجر وهو ةلودلا يعل بتلبو

 ءاسؤرلا دنس نينو هش راو ا> ةتلزخد :تعتلو هيتلاكم تال ا

 هتفلاخغوكالملاءاظن ريزولا ةوادع ةهاع امني تءمجو.دادوو ةقادصو م ىاكا

 رف ٠ لبقملا ىداع اذا . ريدملالاح ةبقاعز وكت فيكو ٠ هتوادع ىلع اقداصتو

 كلذ دعب اضغبأو ٠ برقلا كلذ دعب اريهو ادرطو. انيهاو ابكت يتح الازب

 اضيأ ةلودلا لاك ةلزنم تطّقسو ٠ المسو اسيحو ٠ القتعاو انجسو ٠ ىملا

 ةبازألا هلام نءمدخو ٠ ا هذ وحفتك رخأو هدلو ةلزنم طوقس

 نروث دملا ةوادع كاملا ماظن ةلالح تدازو رائد لاقت املك ةعاطلسلا

 ءارغطلاوءاشذالاناوبد نم ٠ ةلودلا لاكن اكم كالملاءاظأ نب كالملا ديؤ» لوو

 (يوحلص لآ



 مس سس سس سس سس ل ييييبيييييييييييبممِم سس صسبييبيابببل بسس

 ْئح 1 21 هتالرمولا ٠ ةرصحلل 5 ندا تالا وعدو ا

 اس ال ءاهإ أ 0-2 50 ءلاب دائاو ٠ راقفلاب كازا ب

 لءج ٠ ركسعلاو ةناز 1 لعلاومالا رفوأمل هنأ مث « مب در قعأو ٠ مهتم

 يق سال 2270 ٠ 0 هو قوملتملا ل و مولما ةلابرلا أف

 0010 نك از يكسو دفنا زيمر الا راها نو ناطابملا نابية راو

 هل ترسو ٠ تعاضلا هل تادن مرج الف ٠ ضراوعلاو بناوثلا ىنم أه

 د 1 1 رس عج

 اا اني ناوءاع ورا ديسو يرشلاو لاججلا مو

 ل غو نيبنما هتلودل نيديومءنت رق اديؤم كاملاماظن ناك زيا

 00 نانلاو انقألا ناويد نعاس د نب هللا اضف نيجرلا مإ ةلودلا

 امهالك ٠ءانيتس الاومامزلا ناو دس اصدمح ن روصنم ْن 01-55 وباشأملا

 ٠ ءاطعلاو لضفلا لندعمو 0 ءاهدلاو لالا ةالسإاو رم دتلأاو يأرإا تداض

 د نساحلا 3 ءاسؤرلا كم هدأو لاكلاو نائان نيكل نيده نك

 ةاتسا وف ةتمدلا عراد هتمدخت 8 ايلا: هما دك ال يةهاليعم ناكو

 سيب أ اهتلبب 1ةياغ ىلا اطلس دام اد صإ 1 نه هتين م تغلبو ه ثارسب لع

 بح
 5 - ب طخ هعأ طماسل تاطلع | هيلا باك 5 ا نيلحل 7 ىلا لص
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 تيعو همح هب ىحيو ٠ هلطاع هن. لجيل لعل ململا نم لاخ ميلقأ ىلإ هي اور

 1 تادبن دق نيدلاو ٠ هماظن رخل دق كاملاو .ةرازولا ىلون ٠ هلطاب

 هدمه :لاقا#زو كلاما كن زحادتو 2 ةلود نتاع ميدلا هل ةلود 1 ف

 اك اع هنداعلا ىدالا هتاوكماو# كو و داليلا ترمهقا دقو كلت رايداو

 كالملا داعاف٠ ىداونلا لع بداونلاو ٠ ىحاونلا ىلع تا ونلا تماقو ٠ توّقو

 تناكو ٠ تاراملا ىلاوو ٠ تايالولا سمعو ٠ ما تا نيدلاو .٠ ماظنلا ىلا
 نكي لو ٠ دانجالا ىلا ابفرصو ٠ دالبلا نم لاومالا ةيابجت ةيراج ةداعلا

 ةالابللا لم 0 سس

 ءاعاطقا دانجسالا لع [ترمق -ااملالتعأل عافتر اهنم حصي الو ٠ اهلالتخال
 ن.تداعو... اناؤامم 5 مهيعاود ترفوتف ٠ اءاقزلف كلحاح ممل اا

 ههيسش قاولذب ءابشق ناطلتسلل .قاكو: تيل نم ةلاح نول اا

 ٠ ممدعل عنمو ٠ م رصمف ها رفووذ مهاب نوليطتسنو» هببسا نولدبو

 دنا نم دحاول ررق ارو ٠ هتسايس مرومأ مظنو هرييدتب مروبمج ساسو

 ىضق | ىف هجو ىلعةفصلو مورلا نم دلب لع هفصل هجوف ةنسلا ىف رايد فلا

 هعيقوت و ٠ ضاقت ريغ هلام لوصحت هئيّقيلو ٠ ضار رارقلا ب>اضو ناسارخ

 ىذلا كالملا مستف٠ قيفوتلاب نورقم دادسلا مبسل هقوفتو ٠ قيوعتلا ن 0

 ىف رظنن ناكو : ار 2 هموقو ٠ ميسقت 6-5 اقن نيشتلا 81

 نك كفوو الاوساط وك ءانمألا | يلع بترو حلاصلاو فاقوالا

 .ةيوخلال ا أاهعدب 0 ا ىلاابلك و٠ أه راو ٠اهرزو

 تاطادالا هنا زكا قرت اصمالاو كلاما م لاقأ لعو فا رطالاك وام لعفظوو

 3 الوضللا 5 رركو ٠ نول مهتيالو 4هيصع نع 2 ٠ ا 7
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 اةمصسسسس تسييس سستم سس سس دستسستسسيس سس سس سمسم سسسلللل ؟ش:

 لانا ف لزتفىل 01 وا نا ةنملا 00 نم هش انا امعمز وجل هإ تلفو 5

 ىناكرتلا كاذ ءاقل ىنتاةنس نيثلثذنممويلاو ىمرف ذخأو هيناطعاو هسرف نع

 ٠ هدحا تا هنع كا

 اتفوم ادب وم ناكو» هممأ 0 5 3 كاملا ماظن ةمالع تناكو : لاق

 0 ىف نوعئنار لئاضفلاو مدل و نيدلا لهأ 0 ديانا 7

 ءاننالا تيم لع رفوبو 0 ءابجن دالوأ فانا ا هما فو : لاق

 بصنلدحأ لك حشرب ناك هناف هبررقتب اوظحيو هسلجم يف مورضحبل ٠ ءاب الا

 00 زيعدق ةراب ىفدحو نمو٠لضفلاو دشرلا نمهيف ىرام رادمع هل محاصيل

 لا ٠بتك راد ايف لعجو امَقو اهيلع فقوو ةسردم هل يب ملا 5

 5 ىطخاءاضلا ا هاَنَع

 ىبأت تالق هللا داع قامو 7 عرال الل| كلك تل امو

 ولع 56 ا ليبشو 2 لئان ءانتحاو 06 دد رحتل

 كاملا دبع ن - الل اا انا فيد ول راقورنا لاق

 انك ع+ س انيلا اوجاتحي . رف ةئس فلا اوكللم مجاعالا ءالؤل تبجي

 ال101 مايل اكن ضع قو لام ةعاس يف نيمار

 5 ءالضفلا م هنأب لزب لو ٠ تارملا اولوو ٠ بصانملا اوعرفو ٠ دايملا

 هتافرسصت نع لأسيو مهم لك لاوحأ نع بني ةريصب اذفان ناكو ٠ ءايعل

 5ك تمر لل

 اهب هأر هو ٠ الدو ةناالولا ةيحاللص هش نس رغب نم هتف رعمو هنريخو

 .هيككم أم ها 0 ةاتشا هملعل عافتالا ىار رمل ع هالعاو هعفر هردق عفرأ

 درك ذو لضفلا سرّذتو 0 ةحاوالملا ةدافا ل عطمتم يد .٠ هاودج نم



 4 ف

 نساك فذلاع ا عضوم ن هب مرا هفتك لع ناطاُلا

 كح -فازدلل ىلا ارش لجو ا ريس عضو ىلا كرتلا: كولم كلم

 هاك داو ككل | ران ا ءديل ا و ٠ قالطالاب هيلع نم مث قاثول

 لج لصوو ةنتك زو ىلا ئرعلالا:ةتكسلا ف اناطلسسلا هجوتو »ا ل

 ةناركللا | مث ناهمفصا ىلا هن لصوو كرتلا كلم هل داقتاو ايلا ةيكاطلا

 تاريشت ف الك هدام لاق واكذتلا هال نفهؤزتم ىلإ هداعار 0

 نتا, لعاوا اكل ماظن نيدلا ماوق كلل هيلو لير كسلا ريزولا ةداعسل

 تبئاكو <«نلتسفلا رذازولا لظلا فذاؤلا نيت ولا ويم ضر قاحتسا

 ةلالإأو كلما: هيلا 'هقلخ امن اك :ةنسز ةكللسنا هتجرتو 6 .ةيلخسةلو ا ١

 ناطلس هب اكر ىف نغم دقب- الفيدو فظلاو نر للم هل لاقل ناو را
 امو ةنزغو مورلا كولم تناكو هبوكرم رفاح لبقو شيرف نب ٍلسم برعلا

 نولش ةطاكلم الر ل تا هتياعر 5278 ٠ هتبامح لظ ىن رملا ءارو

 ا لع 17 امرها ةقلخ نملب :قوفرشتيو اهرشو .الالخا هك

 نيناث ةةراوؤلاا رذاتط ىف ىشو# ا ركلاسنلاو«.ةلئتفلا لاجل

 0 رخ تال ري ريم 11 ََق 0 |دتمو 1 اقم

 هحوتم أنأو 00 هلا تحن هل امل روت تنك عض وف 1 و هيلا | فكس

 ماو يش اع كلاما وع ووك الار تلا 0 رسكتما للمال يئاشسو

 للعب نمو 1 ةدضا شا ورط ذا الامال انيبف وكر ن نم ديدشا رخو

 كولا باقلا 1 نم هيف 0 تضتمتل/ ناو ءاملا عرج ير سرف

 في نيلكؤملاب طابضناوب ىت ىاماذلا ةتاوملف نييزفلا للم ياك

 0 هنات بست ىد رش كسوف ضياقت نا كل له لاقو نا ةيفتلا 2



 4و

 مد هاشكسلم معتقلا ىبأ نيدلاو ايندلا لالج ناطلسلا مايأ اخي

 4 نينهؤملا 0 نيع نالسرا للا نا #

 هنع هللا ىضر هللا ماب مئاتلا نينمؤملا ريمأ مايأ ىف هتنطلس ءاولدقع : لاق
 هنافو دنع جلو .٠ اج فراشو ٠ هءابتنا براق دق هتفالخ رصعو

 ٠ نيتيبلا ندب
 ا ا رع الكان ع انللما تاب ور 1 ا

 0000 ارم ناكنااوا اغا نقعار قدتلا وق ةلؤتمم: ناكاناف

 00 ارا للا رمي يدفتملا نيهناؤملانيمأ ا ةفالخلا دلي لاؤتاو

 هاريرتو لّدملا درت [ككلم ذأ ككل ناتو 1 كاف ١ ناطاقنلا ادع هعلأبو

 حالا الطن « زيادتلاو.:ىأزلا نئا . امادتم عايش تل ضفلاوتفاصتإلا

 ىف تبسانت دق دقملا ىف ةطساولاكق جلس لآ مايأ ىف همايأ ٠ ريرسلاو متاملاو

 هجوتي م را ا ا صلات ل اال عقل تطير ارز تاتا هتءادن نسحلا

 0 الكاو ءاشبلا لإ هيلوت الو .ةةييسدخو ودبلا اريقوا - .هنطسفألا مداقأىل
 هبال ولا كال نمهتنا ز>.ىلا لمح رمح ارانند فلا ررقو ةينيطنطسق دح ىلا غل

 ال لا اعمر انس "كه ناد مورلا نم ارحتف ىتلا ىحاونلا يف مضوو

 نيربش ىلع لامالا هذه ةدم دز ملو دنقرمس حتف دصقو

 ا,ماطلس عضو ىف وهو اهنا رفظف اهرصاحواهيلعلزتدنقرمس لصوالو

 ةشاع لمح ما 2 رفظو 0 هك أف هم نه ةميظع بو رح هأ ثرحو



 )و 20١

 لاؤسلا مدق لاملا ةلودلا رقت فرع ايلف « ريخاتلا ىف ةلبم الو ٠ ريزولا نم

 0 جرخو ٠ لزتلا مزايو ٠ لزتم نال قد اق كلاذتحلا تاطو

 ماظنو ةلودلا لالح هيلعام ريهج ن دم نب دمج كف ررع | هك عيقوت

 قاع نا لا ةواد ةمزالا ىف ذنذ هلا لاذ رصن ةبلاطملا نم كاملا

 هياقاسل اهو ٠ فطع ىتح كالا ماظن فطعتس : دلا ديمع لزم و كا

 للا قلك : هنبأب هتلا جوزو 52 ل هاهرلا وااقا علاءامب كلا باشا

 ءاضغالا ةقيلطا لاو ن ةمزالاب قاوةاتزاو ماقد لا

 هلزنم ىلا هلقنو ٠ هتمدخ نع ةفيلألا هلزع دادغل ىلا لصواملو ٠ هتلذ نع

 ناوئدلا .ىف:انشان نطل نطمح عاش ”ريورولا نورا 0

 47 ةنس ىىدتقملا ةفيلخلل ريهد نا ةلودلا ديمي رزوت م ةدخم ريل ساجو

 ةءارتباداص لا ناعوت نينأ !كوتون كيعج تنذا ملخ هاا ا

 ٠ هليمجتب هقح يف جرخ عبق 05

 قابفخإلا كتماكملا نا ناب 95 ندلا دامت مامالا لاق

 ةتاخو ااه سعاريزولا ناورشاون !ةمسم ىذلا اكل ناكل 0

 مك لا ار دادعلا تاسست ايل | عضوملا اذه 7 تي اهي

 تا ناظم لك مايآ ءاضقنا دنع ىنكل هبا لوذد ىلا اس راط ابل

 هادو احح رشد تاولاخوا نك ءةةيراضع ف نس ثداوح

 .ةيانعلا هنع بارعالاوهسر.تب 0 ٠ ةباديلا هن 3 اع عشب انهاه نمو



084:0 
 دس

 ذاتسالا نب ا 0 د خيشلا دادغل للا درو هلا اني 0006 ايمأ مام هالا

 يو واكو ٠ ع ةملعل حضوأو ٠ احاح هللا دعو قفويشعلا ماتا كفا

 هنا ا ةيرعشالا راعش ىدباو .٠ هيف وصلا طابر ىفو ٠ ةيماظنلا ىف

 ةماعلا نم ةنتفلا تراثف..ةمسجلا هبش لطسو ٠ ةهزتملا ةدحوملا .ةلذا ققحم

 ناكو 3 أو يطل : ةعاج اولتقو ةسردملا قوس ةلنادللا تدصقو

 مون مو 0 قط ل طلو نم كاملا ماظن ٌُن كالملا دوم درو لو

 ا

 ا ا و ةنئفلا ريحا يريح ىح لاو كارلا ماظن كر دننم 4 نيم

 ١ ةنحالا لع مه

 0 نابع ىقةلو دلا دسصع ةحوز كاملا ماظن ةلب 1 | ةافو فاو

 عطقناو ٠ اهف ن ذل ةداعلا در و ا ماك ةنولزلانو ادنا(تعفذاو

 لضوو + ماصفتالاب .بسنلا ىرمع تنذاو . ماظنلا نم مهنيبو ٠ ماظنلا نييام

 هنأب ىلع برضو 1: ةقلودلا با داب 13 40/1١ ةئس مرا ف

 هن رج مل ليقو كلذ نم منم دق ناكو ٠ لبطلا ثلثلا ةالصلا تاق 0

 قفار نااكللذو ريصت نءاور رولا لزرع كلف بقعا وا نما ةدلع

 )00 ا لد جيتس ةثيكلاا كلا ناطلملا' ني[ انك هلويظوز دما لاطوأ

 و ا 11 يع كو ا ورلانا هلو زو د نليل. ةن.٠ كلاوج ف

 دال ارد الع ناكوا وتصل نأ ىلإ هقعأ بون هدلاووبوكللسأإب

 قيرطلا ىف هفداص نإ نيثاسهوك نأ فرعو ركسعلا ىلا جرخ هتجوز
 211 ا لاطرللا لاسوتلا د مينو . لابجلاب جرمذ ٠ هفرصو هفدض

 دان هلا 1 ايدل نلعا وذو راما كانلاوتس م كا دا

 ىاددال » لاقو + هليلو هموت كانه ماقأو ٠ ةليخ كانه طلرو تبابلا هنود
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 لع دتساو روصمنم وأ ةلودلا كس هدلوو ا أ ةلودلا اوك ىؤولا لخدو

 ةلودلا كترالقا رضحو ةاضفلا ىضاقو نابيقنلاو كاملا ماظن نب كاملا دب ؤ»

 هدلوو ىدنز زأا لع نب سود ةلودل ا مشو . ةاغكبتاو تاو كود

 هع أطلا لعوودقاعو 5 هوعلابو ئديسالا داح نب 3” هللا كيع دل ةلودلا 9

 مالا ىلع ىلدو ك4 اروع و مالسلا نبحأف رتضعلا سانلاب ىلصو . هوءلاشو

 هنباو ريزولا ةلودلا رفن سلجو متأملا دّقمل مايا ةثلث دادنبب باوبالا تلغأو

 ذخأل هاشكلم ناطلسلا ىلا ةلودلا ديمت ىضمو مايأ ةثلث ءازءلل ةلودلا ديم

 ةفماخلا 00 :54 ةنس ىف دادغل ىلا داعو . هيلا هدبع لمحو . هيلعةببلا

 ناو ا نيف - ناطلآلا نازك ايه دعب لل نا ا هساجيل 0

 ارد دانس د 5 ةعسلا 0 هن نع 7 همم نا كلل اق

 نورتو ىلا قار نركس لارا ىلا نك ساايو اتا عرفو بز : دق ةدلبلا

 ىفاشلا تهدم ىلع المضاف 2 00 2 نم و الا ع وش

 يكرايكذ
 . لخرلا طحشال طحو . لاخلا لحو تدملا دج 45+ ةنس ىفو : لاق

 و لاق 9 ةيلملا نفك 5 هيدا هللا 07 2 توقلا مكي ةوعلا تاق

 اهصلخو مورلا ن :م سبتم هعلق بلج تحاص دونم نإ ر 5 اني ةئبلا دك

 ١

 روصتم يبا َن ىلع سوم 6-5 هكا فو 0 مهدعل نم اهدقناو : يبل ن<

 ىتلا دوادتنب نوتاخ نالسزاب هبوك اكنب رفمج يبا ةلودلا ءالع نب .ز مارف
 ا اهمخأ ةافون تفرع نيح دادنب تقراف تناكوماقلا ةجوز تناك

 د ىثرتلا نع تلدبتساف اهنع متاقلا كلذ دعب ىفوتو اهنع جرخو
 (قوحلاتن 1-3
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 قيمواوصخ ىلا: ةلودلا دبع هوو + لاق. هلمأ مجم لك ىف. هل ىاوذل قدا
 كتاتجلا ل ك1 ةلوبلا كول نسال حم عراقيا ةلودللا رخ ناوولا

 ةقلنوو كافسالا كرم كلاس ؤ قع فنتق داب اقل هلا يددتماب كومو

 هن دب زال دلع ُّى ميحرلا دبع ن يوما ول كاملا معز قون ا 0

 هدا ةفانلا 00-0 ف 1 ناكو

 4 8ع ع
 هوت . - 3 2 د 5 .٠ 5 1 0 ع

 5 2م هلل هللأ را 2 هك همع هللا ىحكر هللا را ماقلا ةلفو 35 م

 عدز 0 نة يعتم نادح عع علان قيما ةلل :هيافو: تناكو:> لاق

 هداصف رحشاف 00 مانو .مديصتف او 1 0 قا يي فطقا ران قر ووعت ا هوم

 دق كضلاو هشاوةاوق ةئم يرق ريثك مد هنم جرخو . هداقر هبلغ امل

 هعدوأو نيدلا ةدع رضحتساو هتاقث بلطف . فراش دق مامجلاو . فعاضت

 ىضاقلاو ةاضّقلا ىضاقو نيبيقنلا رضحاو . الا مئاقلا ىو اايلبعو

 تاق ريزولا ع ةالاع ب دمار ري ماتلاو يراتطيلاتىب دلتا
 070-0 ا دكرمل اع نيش عن | نع لا كف ملاقلا و

 "» ىلع نيرطس أف 3 قولا ةعقرلا ندع محام 05 اوديشا د مش لاقو

 نب هللا دبع مساقلا ولأ هللا - قدتملا: نيكسؤملا ع لاس هل ىضق م

 ةرجشلا راد ىف ساجوهدج ةافوموب عي وبو مناقلا نلف ايجار وا ةاوخنلا

 ىرد بصق ةحارط ابقوفو ةفيطل ءاضبب ةمانعو ضدا صيرقش ينو يلع
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 ةمملل كدسسسلا

 كارو كاع نيكك وام ان :ر اا الفدلا ضان واسر ١ لوح

 . هتاس زكو اهي ا ةلودلا دامغ هيمن ةنئلوا

 رفوو ٠عاتطصالاو ءافطصالا بيصذ دا ركل وتوم رل ل

 عاطقالا وقالطالاو في رشتلا نمهظح

 دادش ىلا نيثاره نو ةلودلا هكا لا وانلع خو دوا دك تلك

 لع ىدتقملا ندلا ةدع ماقو هفضل قاب هللا عا ماقلا ةفيلخلا هل ساج

 دعب ةفالخلا دب 3 نارها للا ةفماخلا 2 هنن 5 ةدجع 2 ناو لا

 دا ادور ثلا ليجتتا ةييشتإو ل هلا

 ربخا دروو٠ لوخدلا نم دحأ مويلا كلذ ىف 0 و ٠ لودصولا ىف ةماعلاو

 حارتساو لش نمهبلق ٠ همعرمأ ىنك اكهرمأ ىنكو ناطلسلا ىخأ زاب ةافوب

 ٠ ةملتكا زاد يوكل مو دادغب تقرغ ةنسلا هذه ىفو : لاق . همه نم

 دو ودم مدسملاو نيتلا تاب دهشم .قرعغو.٠ ةفيرشلا اهتدس راوج ىف امو

 تاليا قاع قناة زيا نبأ رسمة لودلا فرنش هل قاطاف.. ةووهعم بنرَخو

 ماظن نب هللا ديبع رك أي كال ديؤم دروو ٠ هيرانز تدك! هن رادع

 قوطلا كاروقا :تايبشأ دموع مأس مانس وذ ةلجد براغو ٠ م أط ءاملاو كالملا

 بكر هناف ٠ ةقثاللاةروصلا ريغ ىلع لخدو ٠ ةقئاعلا ةرورضلل هلابقتسا كرتف

 رق امو بجناولل ءادا ماق جاتلا ىذاح امو ىتارملاباب ىلا ردا وة

 5000 ا :دقو.الا .هلاقتشالااناط هياط ناس ا

 ىرج» : لاقو. مدصو مهفدصو. ثدر لب مهلصوب لو ةاضَملا ىضاقو نابيقنلا

 صلختساو . رذعلا هل. حضوأ نم هيلا ةفيلحلا ذفناف « نواعت ىلعو نواهت ىف

 تتارملا باب بوكرلا ىف ةفيلملا نذأتساو . ركشلاو دملا هيلا علملا ذافناب هئم
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 داعو ختابب زانا هنا ماقا ورع هبا ربق دنع نالسرا ىلا ندد الَوغ لاق

 01 ا اصاب حطوا هزوا عينم+ < هلا واحكام

 ٠ هآشخل ناكواط نماو 00 املا هفيسف 0 اغلي كالملا ىو املاط

 عبار نادمهبرش اومتلاف ه مدح لفو 0 هذدرو درواق ءاعلل 0 5 راصو

 مطالت الف ٠ الئاق هلوشو ٠ الئام همع ىل كلم كس را فاعل

 ايلا ا اناسخيو فاك قييم لعد رواقلمم نا قتلاو ٠ نارحنلا

 نسب د نب روصملا ةلودلا ابهرت ارق نبا ل سم ةلو للا( فيزيم لهو ءاكتف

 دلع ل ورك دا دروام حبلا لع فار 7 ا او مي

 اللارادك ا 2000 اولاقو : هي وع 5 حصأم 7-0 ِ |حأ ظاغو

 دويل نم دارملا داأسع نع مدصق يو بارتعألا نم

 ا اال ا دقو ناقل م وايعرعلا للجالا ةاعكلا باب نم

 017 او نر نإ «هورحإو ماقكلل م للان ىزوقلا لها نتي لجو ءاجو

 ا ا هيل دف 7 00-5 طع ارقلا رايق ذو هند وع دو لأ دقو

 ا هر / مالغ هي روصو 00 وهو همن قيام كلا مدشو

 كو 3 هءلحت هنأ صا 1 لممو 0 ل | اناوءاجو ا كلمو : 3 لاق

 ل ماظن || ىلا كالملا 2 درو كاملا ماظن قلي ملخو : هك ماضراو ماضرب



 ع:

 ْ 7 : ل مآ ىلع هنزرع 5 نار هن رض هنأف ىدزاولا

 وع ود هم ءاودب ىصوأف كاملا م اظن هرزور 901 هافنالسرا بلا ّظ 1 0-3 افنأ

 ل ا لمجتو ٠ ةلعتارلملا ف كوتامبلا ها 7

 هنامسمج هأ نيعو خل دواددس 3 ذاك اع : زايا هنا صخ صخو ٠ هذعل نم كلملا هيلا

 ناهل كاقو ءادنكلمل أ .ةئلتلا لمحو كييخأ ةرصن دصقا هل لاقو رآ

 هيج اق ىكوو ٠ هلام نم هل نيعاع ٠ هلانق ىلع نعتساو هيلع قيضف ضر 1 م

 كاملا قرن ّىش نييعت هلا يرجأو -.نامركو ن دار هزات ٠ كلب درواق

 ناكو ء ةداعشسال 07 :ةواسقإ يا هءر راوج ىلا لقتاو ٠ نادل

 عسل علام و دهنكب نيعل 55 ريل م دقو درعتساو :وهتشاو دلوع

 3 نكس

 0 هليعل 0 دقو ٠ هنئيح نيح لاق هلا ايكو

 ا هلئا لق 36 هنااا هحو ىف طق

 رنا ذاع 110 قلقا رتسا ىناق ةبوتلا هده ىاكاو:ئىرش ست ا

 قفار اهتم هاو دقو يظر اهطتمو دقن دل نام قنا قلاع كل لا لجأ ويقول

 نيدكلا م ص يعترف نيصلا ىصقأ ىلا ركسعلا ادهم لصا باو

 هراد نم مهنلع هناسحا لزب ملو ٠ اراب ةيربلاب نالسرا بلا ناكو :لاق

 كاذو ءارّفال هخبط« ىف مننلا نم ا موب لك خبطي ناكو ٠ وا

 نعتوأ ءانيخ تما اذا قاكو نأ لطاالاو ركسملا مسرب طامسانيمملا بتارلا ىو
 57 لوَشو + ةقررشا 0 عشا 7-2 نايط 00 نكن

 ةاشكت ام هو نانثلا نم ل تلضإب هاتفا عن راوقوو مياس ا ل
 سر. ىرو»و نوغرا نالسراو ششو زاناو نيكلو
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 مم ار فر نع همر نلمس للا ةافوركذ هج

 2 ٠ ا م

 ” 1 ل د1 دضتانالسزا قال ناطلذنلا ةيبوت ةثينلا هقه وأ ىف.دالاق

 ا دو لير علا قا نع رثك ا ىف كالا تابسلا ا تاكدقو

 هيلع هكقملا ريع هذه تناكو 31 رطس سرادلا ىلع ملا لح 5 رح

 لايكسلا مل :ايدت لابفالاو ٠ جاهم نب نيك كالا سءش هدصت دن 1

 بالا ماقرع رت رب تاكو جابمملا حضوأو

 ا ع اسوم وعد ركع ءابلاو ىمبالا لايكلاو . لوطالا عابلاو

 20 ف نم ندودملا هد[ تانجو: ء عر وج قينخ وطال اواو

 نوفقاو ءايغ هلا بع نان هودسفم هتاليعأ تقابل ةلل اثانلاو ا ايما هوطملم

 هيلا لمخ٠ ةكلام ةبيللاو ٠ ركماقملاو ن يا ا مظع فذوملاو

 5 هديق ف فسر. وهو ىزر انوا فسو هل لاش ةماقب اهم هباعصا

 ت1 رسولا عا وعتو هزي زا برق قل: لحو ةودك ىف فرس هناا ردن

 ٠ ها 1 انهملا و دشتل دان 98 ةعل 1 هل برضي ناب مدقتف ٠ نيديلا هد ادش

 507 قلبو ةلحملا ١ هده لش 025 ا هفالثا ةئحلا كلت ىلع لحعلو

 .همز>و 3 006 سو -هسوف زعار دجلاو ناطلابلا ىعحف « ةلثملا

 اني نانوز هايلخ نيمالغلا لاقو .هطايتحا نعى ناو٠ 5 7

 كا ءاجخل هرثد ىف هبجو ىلع مقوف لزبو بثوف ت 0

 هبات انا نيئارهوك ةلودلا ا ةنريصاخ قن 0

 فس وبا اهأف 8 ىرخا ةميخ ىلا تاطاخ || نك تاحاار < فاسو
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 ا طر ابقولزت ىبونلا باب ىلا مح الق ليه الا

 ا ةلحو لحر مث مام دا . ماقأو» ف رصتاامأو لول ضر و

 8 ا ناك نا دعي داعف ةيجملا نع لاتيلا ةوخاف ممر يي

 نبا روصنم ولأ ةلودلا ديم هجوت ةنسلا هذه نم رفص ىفو . اديعب أب ابوجحم

 تنبب ىدتعملا وزب ىف لكوو روباسينب نالسرا ىلا ىلا ةيماما علخم ريزولا

 ٠ةبرةصلاةرةسلاءدبم هتهاجوهجو رفسف٠ةب رفسلان وناخم هن وءئملان السراب لا

 بيبربو ٠ ويلا ةمرملا ىف هلازنا زباب مدشو لبيةتساو ءارظعلاب قاث لصو الف

 .ةعاس اظملما ى.ناطلسلا تنباع ىدتةلا ايمملا دعوة

 الو ٠ ىهوألا كولملا هيفرثن دق٠ ريال دال اسر نطو داس

 نابطاتسلا“دلو هاشك_ام نم قلف ءءزوبعلا قارمتطا لك لمح ةلوالا

 دعاوق هدنع ياو ٠ !,سيلفةيءامالا ملخلا هيلع ضافأو ٠ روبملاو ءابملاو بملا

 1و فوا وا رجاا واس هاك لا ا

 داني ىلإ ةلودلا كمت داغوام هدراو.ىلا نايظ تملك لا هروح

 ةححملا ىداه ةحملا ىدأب 3 ةحملا 1 قا قا

3 
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 ا للا لاق هل قزف « ف سوح ملل !اهفرحم ليلاذ: ةيوطملا و ءىد

 كالا فرصنا انو 0 الحم هح رس .الحعم 2-4 جرفاو هلصوو هدف كفو

 0 ع

 نم اده اولاقو ٠ةوسو كاملا نم أوو ٠ هلل | ها زر اسوام : سوامرا

 ٠ 00 1 هيلع حيسلا لأ اوم«زو ٠ طا كلما دادع

1-8 

 بيطخلا فرديا تيابدنإ لع نب ا 52 خف وب هو دلع متبإ رخأ ا قرع لاق

 ناك 16 هع فو ٠ هرصع ماعو ٠ ه رضد ةماللع اظاكو دالم غران فلؤم
 را

 هفرصقش رادلانالئلادجأ لتق هنبا نآل كلذ و هتيلو ةفيلخلا ض ر مف 1 وألا

 ٠ لايقتسالا هلفأط بترو ٠ لافتحالا هلابقاب , مقوو ٠ رخازلا رحبلاك عمج ىف

 ةفيلخلا هأ ساجحو ٠ هيفرتب ردقلا ىر>-و ٠ هيمانل م ماقيط لع 5 || جرخو

 دروو ٠هتممحت ةيابللا تعلو عرس الاكل رابلا 0 نوبات نذاش را واذإ نق

 ةباطلس علخهيلعو نيسملا نب دم ءالملا وبا ريزولا لولا عيبر رهش رخا ف

  ةفيعضلا تابسإلا نمهمهاوت ام ةبوقتل ٠.ةفيلتللا ةمدخ. يلا ناطابلا هنن دق ناكو

 عاطقا نم تلا هر ٠ ءارزولا و ةيعلو ٠ النو ىملاب هصخو

 لغتحم الو“ ليعتسي ال ناب ةقلخلا مدش لصو اللف ٠ ريهج نا ةلودلا ركن ريزولا
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 دعو ميسا ةدامع هل 0 ابلقاو ا.وظعا وه قواحتم ادلع ل تاقينحتملا نمو

 0. 1 ع

 ريبكلا ”قطرلاب:هنؤواا رجح جوي نع تنام هلطحو لجو ااساسو تالا

 ءاراطم: ولنا قال ليج ياكو لت واط 00

 هاو ءلاب هاون مهلاومأتيقو ٠ 0-0 هلا لتفلا مرسأب مياعشو ع لاق

 حاللسلاو ٠ عا كل و باودلا ميق تاعّقسو ٠ ماسنال ةضورعو ٠ مارتال

 ٠ عاردا ثالث 1 ايد يلا 0

 0 3 0 ةلودلا كل ناكويا ا 0 ىف كح أم د كيخ

 ماظن لامف ٠ اريثكه يف هبغرف ٠ هيلارظني ملو ٠ هيلع هدرف كالا ماظنل هادها

 0 اهلا كلذ ا ٠ ري انور كالع انما نا ىسع 4م داريا هو كالملا

 7 مورلا كاك عوفو قشاف ٠ لل اوامتحاو ٠ هردمل اراض

 2 ه6 7 هياع ناطاسلا ماخو٠ ءاظناا ل وق قصت قئاوو ٠ مالغلا كلذ 2 ىف فاصملا

 هن نعةر عمو ىلطف )» كيطعاام ءاظعلا رت حرتفا 0( لاقو

 0 هدق عالما ٠ هديل هلع ن ام رذا نيل قاطاف | ع لاق +

 هيلا "سلا ركللا نين ذأ .٠ هل < دال هدب < فنا وكو ٠ هدءصو

 رصلو نيطالسلا رشو“ نيدلا كفمح و ايدلا 2 7 فو 6 هنأف هلع

 فاطم 3 ٠ناصام لك لادتالا نضر وا نانعو نفل ل 3 ٠ نيطايشلا

 ىذلا امو كاد ىكاقدصي ىياريخلا ١ لاقو هذ نيب هللا ناطلسلا هياع

 ص - ل نم نايبلا يلا بسحاأ 020 كاع » ترد ول تردق

 كل كدا ااراولأم انتفع ناز كواينالاو اياكنلا المارد

 اف كاع د لع تركع دق 0( ناطلكلا لاق » اروجاس ىروح ءاق دقو

 داسف ةقاع راثلا» لاقت « عنق ال انيف هتبون اع كلم نحو. عنصا نالا كب اذ

 (قوحاس لا -5)
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 ”نابرملا تصقرو ىلا دعو 0 عطاوقلاب عطاوقلا تعرفو 0 علاو طلا ىف

 امو ٠ ندقارلا تراطو سوا ثتراداو ٠ ناس رفلا ملاك 1 كامو

 ٠ءامل 531 ريانملا داوعا تدحدصو هللا ل 0 نيدلا 0 نادو ٠ كاوا

 01 لا لزق ءاعدلا لمالخا قا قدهاعلا ةمثعا لها تاك تقاكسصو

 تدو.هداوج .: 8 3 0 ةنالكو دجال 7 او.هءاز> ا دسو هس رف نع

 ّئ 0 8 0 0 1 همأو 0 ددأ وه

 0 1 1 ا نيوص 1 نم 5 ديرمسسل 7 كه ا ريمضلا 0

 ش داو .٠ ةعو 2 مورلا ثالمتم لمحو ءان رضلا ب م نع علا ل ىلحتساو

 ٠ راملا باسل ليللاو 5 ارملا باطل نقلا ليقاو ٠ ةعويسو 3 دلا ره

 ءوراترجتساو ١ تاحنو اهو كتلاخو تببو م مالس هك ليخ مهل تباو

 امهفاخ من 0 اننازروعملا هوو ان 2 كلا مانا“ ىلا

3 
 :ذاف ٠اب

 و لاعمال تدل 0 ا 0 0 يييعب هرسدم 1 ٠ انما

 انو فاح + فقول كل وأ نب . اا اا حان 20 ريصل)

 ماه ءافلح ىف قطا رأت تعفوو 0 امادق 00 مادق هيل ووذو

- 

 رسأو ٠ ادبقو دقو َديقوو كاملا كلمو :.دادعا مالسالا اد يم

 دا سال ندور“ قناتك ١ نؤدسلا هكر 50

 ىلتقلا ءالشابداه ولاة راو ٠ مهن تشرف و ممبخ 200 رآلا تربطو

 اماه سقاس مل

 لاقتإلا مختو لاغالا ل رع بالذ هم ءورلا عم كاك لاق



 رن

 نوقالم تو.لل مها ءورلا فرسعو ٠ نوكابلا اجنو هلجأةكردأ نم مهم مورا

 تاقوبلاو ٠ خرصتتاسوكلاوةليالا كلث تابودن ,راضمىلا مهكلمتم داعو ٠

 لع لزنو قالون ناطاملا وسو نادم مو ةركياوسيأ ال

 ْئروش ' نيوق امنا ةقتاواف فلا عج هده كاز كااةللاكلا كوم هيلو

 ةرهزلاب فرب عضوه ىف د ركراتمو طخاغ سلوا مورلااكو٠ ربقلاو لتقلا

 نييوةرّبمكملا هوجولاو ةمملدملا بولعلا وذ نم سراف فا تاس ل

 نالسرا بلا لسراف. خزرب ثيلثتلاو ديحوتلا ىر نيبو ٠ خسر فني ركسعلا

 .غلماف رمت .٠ غرتس نشك ناهدوصقمو :.الؤدو الا سل 01

 انلكوتا اخ دهزت تنك ناو.٠.اهاتممتا ةناده ىف نغترت تنك ناب 01

 اينو ٠ ريكتساو ىبأف روخ نع هلسارامتا هنا نظف ءاهانممصو ةمّرملا ىف هللا ىلع .

 ىلا يهنلا نع ىهتناو ٠ ”ىرلاب ىأرلااذه نع بيجأ فوس ىناب باجأو ٠ربصأو

 ثبلو٠ ةلصاوملا تعطقناو ٠ ةبطاخملا امبذي تعشراو ناطا لا ظاتغاف ٠ ىنلا باغ

 دوكست نتهقلاو ٠ ناب نونلا اولا نا نق مون

 قاف آلا ىلع هتقارا مد اهعامش امنأكو . داّتحالا تارفز نم اهلا دعاصتام

 مزدلاو ءايانثلا ىلع ٠ ايانماو ٠ علاطملا ىلع . مئالطلاو ٠ داعصلا كلن تازخو

 هماماو هبمقف هل لاَقف ٠ ىتئسم ءاضمللو ٠ بئرشم ءاّقللا ىلا ىتاطاسلا

 و

 دعو ىذلا هللا ند نع لئاش كاد نللاىر اخبلا كاملا كيمع نب - را

 (لف « ربانملا ىلع كل نوعدب سانلاو لاوزلا دمي ةمنخجا موب ميلاف هراهظأب

 .٠ لؤحفلا .ةمؤسملاوا: روكاذلا مظلي ١ يسارا سرنا ا

 علاوطلا تعقوو ٠ لوحدلا لوح نوموكو ماما ىم نو. 588 ذاكر
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 ناو ٠ ىسمر ريغلا روسنلا لصاو> نم رضحلا رويطلا لصاوح ىنف ةدابشلاب

 ةقاح 4*٠ ريخ ىواو ٠ أ و ٠ 0 تاّرضف

 ةمراصلا ةعرصلاو ٠ ةيوقلاةيضاملاةمزملا هداهم رأ سو هللا لع لكوت من 3

 نبرشع ىف سورلا نم نيمدقم ءاسؤر مدق دق مورلا كاتم ناكو ٠ ةورلا

 طالخ دالب اوطلاخو مظع الا مهياصو بلصالا مبميظع مهعمو سراف فلا

 قي 5 مدع اا ركع مهنلا جرفت ٠ ءابسلاو بلسلاو .ءالبلاب

 قول 2 اراشمز ناجل( فلغو د . ملظملا مقنلا ليل ىلع ضيبلا حيص بصف

 ا 1 15 0 مدا 0 | 000 مهم 0 مرضتملا

 هي ةنعلا غد عبار ءاثلثل ' | موب كلذو ٠ هفتح ءاحراو 8[ عدج ناطلسلا

 : 00 كلا راد ىلا هذافنا لعجيل كالا ماظن ىلا سيلبللا قتللقلا نلعَو 5+

 ا - طجاخ لعال لزاو» 0 كانو مالسألا كا

 دركزانم ليا وبر تلت لزنو 00 هنيدل لزب م | ىذا للاب نوققثاو ارلهأو

 وملعو .اهناكر ات عزتعزتو .اهناكس جيعزئاف.هتبدومعضءادمعو .هتينارصتراصنا ىف

 قاررم د فويس كشال مءامد ناو٠ةقفاط مي لزت اع مك ع هنأ

 الف هطايتحا تح : ءهطالا دبع 5 كلن مهيبف دليلا اوملسو نامأب اوجرفن

 - 5208 ءركسم عيفدرأو راق عرعر هوت اهيرتالا# ولوكك

 اان عس || تاو فيي كلاذ قفاوو ا ةعامج قوهو٠ ٠ ةسفئن

 8 ىرجو «نيمممجا لداجا ةدلاىلا ىلع تعمتجاو ٠ نيعلا ىف نيعلا تمقوو

 00 عر ندا ءامقلاولع سودا نناقش سر
 مهي ف مم 10 مهعدص و مدصقم نع موهفدص و مهد وا

 نؤلليشي ةيدركزانلا تحرش: يتأع ماليدهلا نس رعب نم متاع اوفشكتاو
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 اكاقج ا ردح ناظللا "سرت عقوو ٠ راجحالا تراطو.راصملا لاطو

 :.هعقر نع زعل ,قارخ عاسنا نفعل هن قاضام دوت فاخ و  ةقلا 0

 فتئاعضخ ىريمنلا بانو تل ةعيلم هن دلاو هعمو ناطلسلا كال 6 نع

 بحن ام لمفاف هب كتئج دق ىدلو اذه » ناطلسال تلاقو ناعرضيو

 حةطوناطلسلا اممف : لاق « يتتست ال كلاس الا انتمالس ناانفنعو اس

 . ةناكتسالابىاستو عضاوتلاب مفترا دقو 5 دو# هناكم ىلا هوت دار

 3 2 لاك انادي أ علا تلا

0 

 م57 هرسداو هرسكو 0 مورلا ثألم جورخ رك
3-4 

 ٠ دددع ىصخ ال مج ىف مورلا كا سوامرا جورخناطلسلا غابو َ لاق

 ناس وا 'ناذعوزا“ نا ينيلا فخ نيل اذه تنس لو سود ل
2 : 6 : 5 3-6 6 

١ : 
 لئايق داهدلل تاهل نم ىدتساو ٠ اا عمجميل هدالب للا دوعل نا 8

 ٠ هلاقنا عمزبر ب ىلا هتحوز نوناخو هريزو كاملا ماظن ريسف ءهرياشعو ندلا

 هبكرب سر دحاو لك عمو ٠ هلاجر بخم نم سراف فلا رشع ةسمخ ىف قبو

 ىرعو ىمورو ىور نيب ام نودنزيو فلا هناملث ىف مورلاو هبن# رخاو

 هنا .ناطلتملا قار 0 0 20 اذا 0 7 7 ”قاحفقو

 :دايعلا ءايعا تلقتو ٠ ةاليلا ءالب مظعو تقولا بهذ عونا دع لا

 تدم ناو ىسفن هللادنغ تكلا انو كاقون هتبيصتع ىف .هبل وتو اهنبت ال
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 لكاو :أ| دانا دقو ٠ كلا باب 6-0 ا |١ 00 نم 2 ا 5

 ٠ ماجا ا

 م ءاشلاو ركب رايد قوالب ا مكلا"لأ 1 5 0

 2 30 وح مس

 نب رصن هيلا جرخ ركب رايد ىلانالسرا ىلا هجوت الو : هللا همحر لاق
 0 ف وسساو هنأسحا ليقف ران .ذ فلا ةنام هل | لمح و هاملتو ناو م

 ا 01 اق لالا انه اوإ هل نم هما وهمة وم ىفتو ها اظق

 لح وذ .هدصق نم 0 ىلا ىهتاو٠هدرو ليو فاعو هلع مءو ءهدرب

 اهروس ىلع هدب 3 كو تال ناطلسلا سف ا اهيل دل اع

 ءاهرمأ هيام رذتو ٠ اهترلاب ربعو ماشلا ىلا مه هجوت مث دردص ىلع اه 0

 ا 701 | كاسو «اهراوداب طاخأو ءاهراصخ ىف عيرشو: كاش لك

 دج و دقو ٠ سيابعلا ىتل,ةننلا كاين ىف: كطخ فق .ناكوذ ٠ ساد لم نب اص

 لاخلا ماخو لالجلا سيال« ىف حببصا 0 ول تاما مولا

 1 1 سوا ودلا وب ان ناماكللا ءكيتقلا نييقتةفيلجل | كيتا عاتهددعوبا الفار

 رخو ٠ هقرط ىلع فقوو ٠ هتنخ# داو وااتيزاردصلا هش نودع

 م ال هيلع مانفالا ذر ونأو ٠ صاش ال هنع ءاركلا لظنأ لأس ا

 1 1 رك ارادوا طاب يودي ذا نوت ىلل نضرا ىبأف
 كارلا مدتحاو ٠ لاتالا دتحاف هلا 2 0 ْ ا هتعارضو هتعاط
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 ع ع

 ٠ ن.دجاولابولق احل هيف ةلملغو ٠ ندجاسلا سأفا تام هتقرحا

 ءكاالع طصاأ 4.س>ح 1 0 الا دعل ٠ 1 ا 3 ا لاو فاطلالاب

 ٠ 36 0 ا ١ انا 2 ةبش 5 ٠ م

 ُ 1 وم ل 1 ٠ 3 أميهاح يبتساو ا

 ل ةلودلا ديل هتل كالملا ماظن خود هكا هد 1 هرأث را دق نيدلاو 7

 ريخ هن سها ضم هل تراطإ .٠ راح ريزولا ةلودلا 2 55-- روصخنم

 ةماز كب قللفلا تر ف ىرلان ناطلسلا ىلا هوب دك ةلودلا بيم ناك 007

 ف لصوو 0 ةرهااذملا 27 0 ةرهاصملا هده هأ تيقللو ٠ ةلالحو

 ندصو ناطلسلا ىلا مهمعل ناك دقو مثاه ىلإ 3 5 لسر هتك كو بجلب

 تيب ىنةلودلا ديمع ىلع ةفياخلا ملخو هل ىلاعت هللا مسرح ةك< ةبطخلا ةماقا ممل

 ةاعارصو ةءلاطملاو ءامالا هيلا ىلعجو ٠ عاناطصالا سبالم ىف لفرف ةبونلا

 ةردع عارتف هأ ن هن نكع ايالصوملا نبا هلا | نك عيفو 1 دقو ٠ عاطقالا

 0 هع اك قو 0 ةدامسلل ىدتصاو ٠ ند اقول َْق ردصلو عاضتر اللا

 0-هل 53

 هلع ا الع دق. ناكوب (ناتسواوخت دصق عيناه ضار نم جراخ وهو ٠ نالسرا

 5 5 0 ناكمالاو ةناككقلاب هلئم نراقتللاو 0 ناكلذما 1-2-6 حوزيو ههاج صضرعو

 هتجرد ىلا جردنو ٠ هتجوز ناطاسلا تخاب شرت نب ملسم هدعل جوزيو
/ 

 ّس دادنب للا ديل مثاه يب نب 1 تنافي | 7 درو ةدعلا 000 ىو

 ف فاعيو+ هضوو ةقرك نا فيم ةئيس ةيلف ست ل 00



 اكاواذو بقوا ريزولا 3 يلد ىأل كبر رد ةواراولا باك دقو

 هضرع ربخلا دروف٠ ةرازولاب بطوخو٠ ةرايزابتوكف ريكس نا بسرازو

 3 1 اك .ةنيواقللا نك هلودو مون هنافونو ٠ ريهج نا فرص مو

 ظ ا

 ٠ ميحرلا دبعنبا نسا 0 ا قا هلع فقر ةلكتاقو

 ىريساسبلاب ىت !ىذلاوبف ٠ ميحجلادورو هملل هملظ نمانل ةقاطال اولاقو ماوعلا رآ راثف

 يرضاه لفرع للام مئدلاوهن ف اقوا كاوسا جركأو

 وون بتاكى ركش هززوتس نميف . ةفيلذلا لزم و ٠ فيارعتلا لبق ركتو»٠

 ىف ةفيلملا ةلودلا

 هلما دجوو ٠ حجاتلا ىف هل ساجو رص ردع ىنأت ىف لصوو . هتداعىلا  هنداعا

 ىلا باجاف ريبظو ريزو ريخ 3 رك دوري نا 6

 لصاوو٠ كا دل للا ب هلل دج 0( هل كاف ٠ جانرلا حوتمم حجنلاب

 ايدلطت ىتلاهديصش لضفلاوب| ردرص كح لم 3 ونلا,كلك فو )» هنأت كعل لبخلا

 هن ىلو اىرولا نود ن«تناو دع : لا 1 م دق

 يبرغلا بناجلا .لاحم عيمج ىف زاتجاو -و ىفهادلوو وه كرو

 5-5 نك عيفو هيلا موو ريئابدلاو ماردلا لما خركلا لها هيلع رشو

 ٠ اياتسلا تتارملا هل تنسنو ٠ ايالضوملا نا

 0 قشمد 2 قر 5 ةدكلاأ د ناش مه لا فو : لاق

 اع ايش * ةيفلا سازل كا و ٠ هلأ 0 ف نارينلا تكا ٠ هباصع مالسالا

 لا حاجب رسنلا راطو .تبر ام اهنم يلايلا م 5-2 -
 00 هبك راحتسا ميحجلا 36 و ٠ مارملا هللا تب 02 هيلع 53 1007

 نول اعلاف 00000 1 ل كلا ناكوأ + هلاك
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 تاوالا تئاوتلاب هاقؤأ: بانو .«كارملا هلع وتسا دقو ىديضملا قاس ١

 8 اا لا كل ءاقأ م ءاضير هلاوشاتف قمخلو هشسطر

 اكوا ولا هبديصش رذ رص ىلّكفلا وا هان كا ل

 هده: رغالا نيحا» ع 9 نع فايملا اذ نا

 ٠ هياقز ف ناكو ىلعساولا زاوملا و 1 ةئفدلا هدنع قو كالا

 ةاادوحم ىسوطلا اجلاء ملا ىو ةئضلا» م دلعي لاو 0(

 نو ٠ رقستلا فتن يذلا وهو دهامقلا ماما ناكو. ءالسلا هيلع لع نب 1

 كرا ةلازز تناكمتملا ده نه قر ىدامج قو ٠ ريسعلا مرومأ نم

 تحس قوته فاو ء[مفلنو انانءةمارتتو ءابيشاو: راب ل ا

 ككتلا اك ءاثرو ةلعيخ ناار لا و وا مامزلا ناويد

 ام -ةديصقب
 0 حولا كلذ "ريغ هل هتوراك« افا تايم 5 نإ

 نقيب لدانللاةل تاراص فيك < ته ءايس لك اا

 نون ضر الا عدول يق موس با وعاد
 بلو ريبج نب ةلودلا رفن ن مساقلا وبأ مامزلا ناويد ىف بترف :لاق

 امرأ اولا هتموت ةليئاموع 5 ةملخ باتتساوم ا
 قدحا ءاش نيده ني 3 # را اها عمدلا 5-7

 مدقو . اديمح قارا قفاملا# و ١ دادغي يلا درو بحجر ا

 ةليا رينبج نب ةلودلا رن ريزولا لزعو : لاق. ادي>همداوقوههاج ىناو#

 ع 85 ةاضقلا ىضاق نم رضحع ىامالا عبق وتلا ةدحفلا فذ ودنا لل

 هاوثم مر م ا سيدةلودلا رون ىلا راسف ىتاغمادلا هلل

 ( قوحاس لا - 8 )



 4رؤرلا

 دححالا ىف بيغملا اذه هي 4 اي ناك رلملا 5-6 0 0

 لا طماط رسل انا ومهم طرأألا ةةغ حت اذك"

 000 ىف دادك ىلإ ميلكا ةيجروز ,نواغ نالتبرا تلصوو' لاق

 الجو ٠ خسارف .ىلع ةلودلا ركن ريزولا اهلبمتساو ؛هو. ةنس ىلوالا ىدامج

 نم برقلا دنع هل امكوم تفقوو ٠ خسارلا هراقو دوطو رفاسلا هرفش ر

 كاش م ترادع لور تلقو تلقاو .ءاعالاب هن فرو لع [ دخلو .ةاءاعتلالا

 دلل قع ءاهخإل داع دايرلا كفاؤوولا ةدانتتلاةدلغ ىلإ تافاعو

 كا ا ل 2
 هدلس# |. | ديو اد ع لآ )زويل

 تا ل

 م57 تاقفاومو تاقاشاو قراوطو 'يراوط ثداوح 0 0-0

 خيش ءارقلا ْن نيا 5 صك او د عر هيد اضم رب ف عينا

 ةيماظنلا ةسردللاءانب مثتسا ةئسلا هذه ىفو ٠ ةلباسلا مهقبرط جهانو ٠ ةلبانملا

 0 الا ةيرتقلا ةاضيومل انك« ا وجا :تيظفلاو داو

 200 .٠ سردام دلل نمىحأت هللا همر عزااريلخلا [قاحللا ونأ خيشلا

 ىفو ٠ ابعّونو ةلدالا مضواو ٠ ابعرفو لوصالا حرشو٠ سيتلام قملا

 ا 1 ياام او نقشت كلاما بع 0000

 مجأ ط ناكو ٠ اماندحو يلايللا تاو ىف هيلا عوجرأاو 1 |مايعاو دادغب

 8 هبا هناريخ هل نمو هحاح رتساو هنار ةحادتساو هحاللص لع سانلا
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 م5 دم نب روصنم نب دمخ دعس ىلإ تلف لو م

 «داذم ىلا يكمل و

 7 وي يو

 قلتلا ليلج ناك دقو ؛هو. ةئس رفص ى دادغل ىلا هلزؤوضو ناكو.: لات

 . ءانغو ىنغو ازيثك لضفو اربجو: امرك 5ةيمجتلتلا كلوت امو

 قوتسملا ىلع نيدلا نيماىال ئىدجب ناكو.:للاهمحرندلا دام لاق

 نازح اتاكد راض: نإ ىلا +" قاٌوشعُو «عرتع ناير ىلا

 ف نع ريبك خيش وهو ىرغص قاد نكد نس 0 ناطلسلا

 مم ناك هنا زك ذو :ةدالوس ةشافنو ةسفن ةذايس لع لدتا لكحل

 نود هلا تالا ب2 . لج اذ هلاجا عمو ٠ لضفت اذ هلضف

 سبليف ةرخافلا سنالملا نم ةنسلا مايأ ددع ىلع ةلزمم ةلضفم . ةلمكم ةوسك

 ذاع ٠ بهو وأ امم علخ اذاف ٠ ةعلرالا لوصفلا مايا نم هبسان أم مون لك

 ةيوذلا ٌتد رضح دادعغل علا لصو ألف 0 كام 4 صوع ةبازألا للا هيزاخ

 ةفيلكلا مدخو رفسو ٠ لوبقلا هجو اريفس هلابقب رشبف رفص رشع ىلا ىف

 هطإ رخ قناطلسلا اليكم وأ و٠ لب كح ُّى شح ةعطق و ليلح فحصع

 كالملا ماظن تاون لكحوو 3 لاك ٠ دعا ءلانشو ٠ ءااك والا 0 ٠ ءادوس

 2 لع كو انتل لع هرادقا مدغاف هجوما هل ف اوعبش دق يزيولا

 أيملعع م 0 هناوك ا ةلردفر انتخب قاطلا تاب دلل همحر قدح للا

 ةصلا ىلع ندانلا ردعح وبا قولا 567 3 لاق 0 هناون بون
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 د نادمة طال يام

 لع د عم تتصسو هحس لس

 01 و نامت لع ليوتتلا دف و دواد نب هاواق نا نا هع لاق

 5 م ىملد 7 0 62 هل قرا ريش - 217 ةنس 0 هع

 حلف دلحاو ا 50 00 1 راسف ٠ ا 2 هنيدع هم

 5 او نع

 000 ايا يراد مز ساكو جزوريف فحتب اظفحتسم هانأو رخطصا

 يي اا

 ةنئس ىف شارف ن 2 مراكملا 5 ةلودلا فرضدملا لضوو:* لاق

 هادو تيه هعاطقا ف 5 0000 1 ٠ هيدافو مرك 0 ؛ه/

 عسييو ربش ىف دادغإ ىل !! اذه ةلردلا نفرتخ: لطوو متزاوبلاو نسلاو ىو

 هيلع هلايقا نم ل ريهج نءا ةلودلا رف ٠ ريزولا هاّملتف 4ه07 ةنس رخالا

 00003 رع نق ير دج ناطلجلاب لغواوك لاق“ نيط راح

 ل00 ال تيان وع الار راصنالا هرضنو ناعال هامل رثك و

 هلذب لبقو ٠ هنداهو اهم جوزتف٠ هتنباضرعو .هتنده ىلط ىلا كرك نإ

 حتقو راسو هريزو كلملا ماظنل امجوزو ةيجركلا ةكسلمل قاط مث ٠ هنماو

 + ساثلا سو سابلا يدرشو ٠ دابعلا قنعذا وي + ةالبلا هل تنعو ىن ا دل



 2اس ا

 هدأ ا 0 ندسحو ٠ نيّتءاصعلا نيب 2 بصعتلا قراف م 3 0 ةمصع 5

 لإ ردهتفا روباس درو ا هنأ تلف ا هّدِق رعم تميس اك 0 نيتاصالا 6

 2 دلاو قفوملا هيلع هأدؤ نيتحاصفلا نيب ةيسرافلاو ةِس رعلا ىف م ا

 ١ 2-من : 3 ورتك لكوو, < حس

 ماك كالا م امذوك د ع

 و هج --30)ق احح حمس

 ئروتشا .٠ لفتعا تتح لا#لفاو ء لوغو كاملا يس

 0 هملع اللغو هع لل ع 242 ءاتشلاب تعرب و كالملا ماظن صا

 هن را تَضَمَو 0 ةيواشس كع رش 0 هنداسو ل ٠ ةحيلت ىرح-و

, 3 
 0 هايف تصمو
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 قاده ل كك ةحاو ٠ 00 نم كالملا ماظن راغف ٠ رييدتلا ىف 4عم هيكل لع

 ةرانز كالملا 1 أضر كالملا كيم راز موو ةنس 55 3 ناك الف ٠ هلاقتعاو هضرف

 نك ا 10 افوجم ءةكدع قزكسلا زثك اراث. يرشح

 اه لافتعالا 2 ع تك زورلا 9ع 0 مدخلا هضيشت صاف ٠ هتدعمو

 هارظناو ٠ موتحم ىما|هلتق ناب هاربخاو .موتوخو هيلعالخ دف نيمالغهيلا ريس 5

 . نيتمكر يصفدجسم ىلا جرخو هلها. ءادول لخدو بابو اضونيو لدتغا ىح

 فيسلاب 02 0 ل ا 5و ٠ 0 7 لا را

 18 قِمَد قس 5 ه ٠ ةفيلخحلا نم 59 8 ا وبنلا ةدربلا 1

 نيكس اا هنرازو هكقأ ف 3 5 0 نتاج عا اربع : ى رشو 0 ةفرشلا ماعلا

 نيعلراو ادم * ضر تدل سس هك )7 راهو رع ناكوم ل ل سا فرحا مد 1 3

 اا امك ل كلل | ةنازي علال |.ظفقو .ةلطتما ةننيادعا قيناكاز  ةلَع

 بولقلا ةلامسا ن 000 ىلوطلا هذ ترصق 0 هئيهونو رييدتلا ءوس ف همغ ةباغو

 ٠ لسمو كتبطبحت علا 5-- نك لاق ٠ هس الا بوطملا هب التساو ٠ ةيفاحلا

 لوم ىذلاوهو ٠ لضفو بداو

 هيرودت ةطاننا ينجو هش رود #27 اوس شالوا ضاب ةسائر

 ٠ هلاح ءادتبا ىف هدفنا كبارغط نا كلذ ببسو ايصخ ناكو : لاق

 ىلع هرقا هب رفظ املو ٠ هاصعو هسفنل ابجو زف ةارمابطخيل ٠ هلايقا ناعلرو

 باهذلاوهبهدل مصعتلا ريثك بهدملا قنَخ ناكو ٠ هاصخ نا دعب هتمدخ



 0700 ذا

2 51/ ( 

 تبسح ىو: الف بلا ءارو اع قالفلا ناحل ابق جرخ ىتلا ةنسلا لاقف اهف

 ساج. داع ىلا ةتافؤا بخ لضو امو" :1 لاق .ةلماك هنللا نيعيسس تن كف

 نيرشعملاو سداسلا ىف مالسلا ند يف هب ءازءال ريهج نبا ةلودلا رفن ريزولا

 ناعم 57 روش نم

 مد . نالسرا“نلا ةلوذلا دمع ناسا زا 1-0

 34 ؛ قحلس نب 0 نس دواد د نيدمت عاجش يبأ

 هع هاو 5 ةفاكمم ماقو ه٠ ةناس خلبب دوا ةربأ ل لاق

 ندا تك ورد يلا مرا و نسوان 2م كك ط ةافو دعل يراا ناملس

 هدعلو داش نياك قرا ةيلطألا ماقاف كد كاملا لدم مم 1 ت اال

 ناكو :يراطا مضخلل مادقا مدقاو ٠ ىراضلا منيضلا لايقا ليقاو ع قلو

 ملعب مو ٠ كالا ىف ممط دقو هوك درك يف لسا رسا نب !شدلتق هيبأ 1

 قداس ىلا لتفو د وهلا روثع ف هششم اهو شملتف 0 نع

 قالو قي هالح ا ةيننغ راو نم زاخو: .:ةرفاو ةدعب ناكرتلا نك

 ماظن دريزو 4عمو ٠ :نلكا صهاظ ٠ نطل رفاظ -دنرلا راوخ ىل ا لصو قدح

 0ك 5 كاملا كلم ريع داطلتقا ىعوطلا.ق احا ص 5 8 ندع 5 لع وأ كالملا

 ىر>-و مط ررعشلا لع ا ٠ همخو ةيدزعت ٠ هملعو هنن كرولا همدخو
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 5 هللا همحر كيلارتلظ 2 1-0

 نينثالا موصو عاملا ةالصو ٠ ةعاطلا لع قفا املح امرك ناك: لاق

 ةريدس نيام ,همايآ :تهيشأو + ضابتلاو ”ىراذاولا “سلبا ناكو:سملاو
 ا موك كك رالوب 7 كفس.الو ىلتقلا ىرب ال ناكو:٠ ضايزلا

 أ "”ىدرواملا ةاضملا 5 هْنَع 07 ...كاسفاالا نب كيطاب# ,لاطح الا: دلاذش

 هيلع نعطلا ا ااتك هيف ليكم مس ةئس ى هيلا ماقلا ةلاس رااذعو

 قاف ضن ناتكلا مقوو ٠ هبواسم طسو هنساحم طمغو ٠ هيف حدقلاو

 ةيششو ٠ يبارك ١ ةداع قع ريغت / كب 1 هيلع فقوذ. هيلا لذ

 ىلا كلملا ىلا تافطام 0 هناوغ 07 نار د كادت كاف ارتحا

 ىوادو .اهامخاف هدب ىف تمقوف ٠ رارسالا ضعل 00 ذ هعلطا ٠ راجيلاك

 ا ال اا ريت نك اح كو مابا هيت

 0 اهنجب 5 3 1 1 نأ هللا نم جتسا.لؤشو 00

 ةأش لثم ئض عب ىف قثم احنا, لاق ضم الي هنأ كلملا ديمع كو : لاق

 حرفت تقلطأ اذا ىتح برطضتف مذت اما نظتف فوصلا زا ابعاوق دشن

 دش ضرما اذهو ىذتف نكستو فوصلا زل امنا نظنف حيذلل امئاوق دشنت مث

 5 يكحو الكا لرد فرع, يسود لاق لاق <ناكو ذل ماوققلا

 تدك ل1 نا ا ورع يتم قرى انم 50 هل لاق كيل رهط 5 كلل

 000 1 ا ا ا تاق لوم تاجا لس لبق ةليالا لا

 ا هيلا هيلا كيكو عاملا دي فل < لاق ا قوق ك رع لاف
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 همام درا نوناذلاو.ةديسشلاانحصتس ناو ٠ ةيواالا ف نا

 دق نونا قذاشوا اكوا هسا ع اذا فين 5 ندا هر ع 1

 لفاهزام ةعلللا هك دشن ةطيسلا امأو م اغاجل هيلا سارا اا

 نعناطلسلا ليمن: وا. اهتافو لال كشموو..اابقارما لا تس ا

 كركم هن الح زار عالاب عرس زااوهالا ىل[لضللاو لسسر دنس

 قراقملا هيرا نذؤي الو ٠ لاصفنالا ىف هل نذر ال :نيتساسا هلا

 بطلا نكس ماو هب نامل < املا دعس ىلا لع, داده , ناتضادعكلا ٠ ناسا

 .ئاؤنلا شو :!كتاارشلا رض:وس نيقارملا نسال ظ
 رودقملا ىرخ ٠ هراد ذاتساوهو كاملا ديمت خبطم ىلوث اذ_ه ناكدقو

 ٠ هرادمم م

 7 ىرا 1 نالفلكلا ةافور ذ جه

 ”ىرلاب كبل رفط ىنوت ؛هو ةنس ناض.ر ربش نماث ةعمجا مونىفو : لآق

 نم ايخسرف نيدبس ىلع وهو هين كاملا ديمع غلبو كاملا كلل تر طناف

 وهو لصوف ٠ : روثدو . م لو ا نيمو ىف اهءامقذ فلا

 نايلغلا منهو هنءأو قاملا 0 وو ةيفو ىوتف ربق مو نفدي ل 4

 ااناو 0 يماوككملا »لع كلل نام عي جرخاو ٠ بايثاا قش نه

 ٠ هياع همت صلو 520 كاك و تاطاسلا ا ىلا نبا دواد نب ناملس سل>او

 كالانغللاب تشاو ٠ كيو للا كمن بكا ناره ال رشا

 (.قوحلس كلا 220
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 راق

 ةيمرا نم دادغل ىلا ناطلسلا هحوب 4ه6 ةنس مر ف 2 يبا هةر لاف

 ف ضصعمقلاب هأملتو ريهج نس ةلودلا نو هن ةحوزلا لع ل أوذدلا 3

 ناطاب هركسع لزاو ٠ ةرهازلا ةبدالاو .ةسهابلا ةهمالاو ملعالا بكوملا

 ةشرشلاةدسلاىلاكاملا ديمع لصوو ٠ ةيعرلا تعابراو .ةيزالا هه, تدازف ىبرغلا

 قرار ك للا راق ىلا ةيللا لهن قف ةناسالاا تقتوف ةديسلا ةفترشلاباابلاظم

 اناا طل مكمل ةمنلااو كفو ةكربلاو علا, اةيقرعلا ةرريلعللا قارن

 أملا لخدو ٠ بهذلا ا 4. كد اروتلا فطخ 0 بهذلاب سبلم 1 لع

 كيسا ناك دقو ةضفلاب سيلم ظ ركعت لع ا ١ سلجو ايدج ضربا ليشو

 نم امارس اماح ه ند نيس ندفع هلع ةحوز حا تن عم امل
 ١ 3 3 كت

 مل 02 ترايخف ٠ ىملاب ةللكم 2 عجومسللا ن نم ةيح رفو ٠ نيعلا زيربا

 هدم ا اب 210 ندعو ا بطعأب ةلكوم

 .. ءارسالا ىلعو كاملا ديبع ىلع علخو ٠ عنمي الو حنمجو» علخو بهي عوبسا ا | 8 02 دكرو هد ع 0 د ل 2 د
 دادغب ىلا همم درو ناك دّمف ٠ ءارظعلاو رباك الا ىلع تاضبرشتلا ضافاو

 باح رسو دارك زر ارفو تسرارهو راجيلاك يبا كاملا نا كحل

 010 0 هعمل علخلا هملع 89 هلا مهم تا ليلي 0 رك 0

 - ةقاللا اياطعلا
 ع

 نذاتساو .ةيونلا تب لوالا عب مرو شن عسأ © كاملا دبع قطو لاك -
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 ناو نبا دنع نيقرافايع امعم ناكهنا كلذ ببسو ةفيلخا ريهج نب د

 بغرب ةفيلخلا ل يك هن ذا قاع هدا 1 هأن 0 نعو هاح ىف

 ةفالخلار اد نم هيلا كدنف لاو لمحو 08 ند هنأو ه.رازول 3 50

 هرب رش دار ايس هازل اذ ندا رطاقمؤا ملا اونا |ماكلا ءابقنلا تيقن

 هنداوبلا ءايقنلا يقل |( لع 500 نم جرش .هريدب ءاشام ردو

 هارد دبع انا جرخو٠ هع ال ةقحاب مو ناو مم نبا تافو ٠ هعم راسو

 را نحب ماي هنا فكك رة يورغاطلا مرملاب كريو هلامتسساال دانا لإ

 ةبونلا تان رض ةفرع مو نعو «فشما ملا رشا نا هك

 .ةداعلا هب ترد تيل تائيط نم كانه عمتجاو :.ةداقليلا د و

 جلو ااقلودل از( قدوس كود ' علطو سواملاب ةفيلخلا هل لفتحاو
 همح ىف جرخ 8 وب ايالصوملا نا

 ع لا : 72 6 بِ 558
 همم ع
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 تضيف او٠ هياع ةرازولا ماخ تضيف او رخاالا مسر ربش فصتنم فا ةفيلذللا

 قدك ةحطلا لح 0 نا ايتكب بصنملا ُّق ىو هلا رومالا ةرازولا 5

 ههاح 00 ايمو 4 تك 108 كام لن كضاةرملا كلن 0 تفيلص هناف 5ء

 ا 0 نانكش رسع ىَداَخ زاوهالاب هنافو قيناكو : لاق 0 أمفحتسم

 م نسلا 52 ف ثداوح ركذ 1-0

 سهاط نب هللاديد نب ىهاط بيطلا وا ىذاقلا ىفون 46٠ ةنس ىف : لاق

 ءاضعالا مي ايردصنلاو عمسلا حا م كك نام نكلسو هليل 000 دادغس يريطلا

 هن زانج 5 دل كالملا كيم رضحو ءاهدفلا لع كراس ىشو راظان

 لئدلح نا دمح ا مامالا ريق دنع ىبرذلا فناملاب نذدو

 دم ب لع نسل وا ةاضقلا ىضقأ قوت ةنسلا هذه نخلا فو :.لاق

 ءارهازا ردن عرشلا و٠ ع ْز 1 بلا ف اك ادعو يدرواملا تايح نا

 ليات دخلا ودا( واحلا .نيب ا ا هدفلا ت كاهن وربك

 نيدوطو ٠ ايرغ نيردو ف نيرحب نم امل ايف (عانقالا ىنعل ) « نيعيرا

 .اماقا١نيدوجو ٠اعقو

 ا وا ريع ١

 نبادمحم رست و 0000 604 ةنس نم ةفرع مون فو هاب د
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 همام اللا ني ةنلالا ماظناب د واشيك و سانا 5 دادغ ٠ نع م نيفارع || نع

 تان : لا لصو 7 0 ضر ابفو 0 ىبونل ا باب لا لصو 0 هنطلسلاو

 ايلا لضواوخ# نمطزفلا سدح ند داو ةفيلخلا ةجور نيو

 هعدشو ىروتتلا ماعملا ها تشاو كليف كتلاوتق هل 0

 7 هفارصلا ندحت ىلا ةنيلخلا ةرارو تشرادل نا لاو ب٠إس 0 م

 < ه8( حس

 رادلا ىلا داع امل ةنيلخلا نا كلذ ىبسو هم ةنس ىف هترازو تناك: لاق

 ه٠دخ الحر مدختسإ ناشر تيقن ريبدتلا ىلو>. نم دّمفو٠ ريزول ولا مدع

 تاجلبا تجاح .هيقلف رثالا ناد ست ىو لاك وبا وهو ةثيدحلاب

 ةعرملا رماؤوالا ذيفتو ككماولا وو ضطصو ةانالا فاهم ا اا
 لع ف سو نام ةشح وا قارندللا نيبو فسو نا نفت :لاق

 ىدواو عاطقا ريغل مدس 3 ' هتنامأ عم هنا ل كافو هلق رو كرات نا 00(

 هنافعتساب كارو 8 مدقق : هثاعدتساب زا زاريش قى اوهو هيلا فكل ترمقا دا

 ماعلا ا 4ءادقتسال م دازللا رفظ هعمو ناوضر نبا هيلا جرفن

 ملا ناطمل كلا < نع كاملا ديمي 0 ه«ءازيعا ة ةوَش دروف فسوب نبا 0

 ةنافكتلا نم لاما ةورث عم هقالمال همادنختساو همادةتسال ه راكم

 زوج ال هنطو هتقرافءو طساو ىلا هلوصو مه هلا ةنيلخلا كاقانسم دك

 ل لصوو 4 لولا 0 مان دادغب مدقو ٠ءهدعو فاخ 0 هذر



 كورلا

 فسو. نب روصنم 1 خيشلا و ةأضنلا ىضاق ىلا ناطللا 7-35 نلئارتاللاو

 55 مالا م 01100 32 لاقو + نطقلا الاوان نشل اجلا

 تبلط و٠ ه:هدخ قىملاوم ات سشاو» ةعانبل ىوومع كيهبوو هاتعاط قف ىحا تلتف

 دصقو ٠ ىدصق ٌدصو ٠ ىذر.ل راق يلوق درب ىلانام هلاب اش ٠ هنورثل ىرمف

 ااا ةلخلا كرو الو تاعاطقالا ضيقا نانا كاملا: دبمع يلا :بتكو.٠ ئدض

 001 11 دن ةاسأا ةضراملا نوكيا ناو اعدت رداقلا مامالا مسأب ناكام

 جرت 5 بتعلا داعاو ١ كينككلا ضن عو ةنونلا تدب نيؤارعلا لف دييعلا

 نيبو ٠ مقو ام انمقوت امو ٠ عنصام نيدلا نكرر - انوحر ادعت بارك

 اهمئماف مئاولا تمفترا دقو ٠ !بمطقاف تاعاطقالا كندي
 00077 ا نيو ةقكاف ةيئاثلا ةشعؤلاوا ةتسلا تحرش: لاق

 هادو ىلا اج مارح ف ةفياخلا لع مع هنهد تاخك الف ةعان 55

 نمداعس اع فسوب نباو ةاضّقلا ىضاق اهيف دبش كاملا ديمع مسا ةلاكو ىتكو

 نابلحلا نب متانفلا وب ريسو٠ ةباتكسلاب تادابشلا تطبضو ٠ ةباجالاب هظملل

 ردملابإ فدا دز ل ايناظانللا 00 0 سي ءاواقلا بلا

 ل رفا رعلاب قعر ناكر ميخلاب ز 7 ني هيفا دنع كاع

 2 لع ايادملا هاد ىلع تريسو 0 ن ةبح ى دادغب ىلا ادق

 0000 ايفو دز اادلو داعب وذ يدل لعلاك اوتأ ةبزاجولمواخ نينلثا دقيت

 ةديسلا مسربو راكد 2 ردك ةيشاشرماو كب جسم وامهذ

 0 قاما دل ا اك اور للا طقوم قدا مال هر

 مسربو راند تا ندلا ةدعمشرربو نامت ولاول لك هلع وقلت هيف

 ة تباعا ةئلفلا يعل لاوش : كاذو رانبد ٌفالا ةثلث ةيوطخملا ةدلاو ةديسلا

0-4 
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 رفنف ٠ عد وأم ةلاسر نم: ئداوب٠ اةفعم نيذلا ءارمالا روضحو هروضح

 ةاوضقلا منمو 0 دمقؤ »بضل هؤشلاءام(ضاغو ليتل 0

 هي لك مكتب كاملا ديم عرشف ٠ دودسملا ب - موبابلا دسو

 0 ناثما عملا ميهذ ميو ٠ معنتما 2 محرتفا ا لوشو٠ نش لك

 نم ممدق اع أع ملز و تان اج مرا دقو ٠ معجر مم * نيلطلا 3

 كدا/َو لاذ ثلا ةبهالا ملخو هبراضم ناورهللا ىل لا ىدق مدقتلا
 ةيهاشلا ليقيردما ياا ىضاقو فاسو نياةمقو 0

 هبيماو-ناةسفدةفرل ا دتخ كلذ دعب. ارضخ لح هب نافطلتب الاز امو ٠ ةاضارملا

 لدبو باطلا ىف غلابو ٠ دوبشلاو ةاضقلاو باجالاو ءارصالا نم ةعاج

 عوج ةئسق رخ الاىدامج يفنكلد و ريكا

 ىلا“ .ةماع لاو :ةمانمالا: ان .٠ سانلاريخ» سايعلاو لب ن 2 ( ةفيلكلا لاقو

 ناكودي و ةنؤييزك 0 نمو ٠.٠ ىدهو 3 انب كلمت نم ٠ ةمايقلا مون

 لع هيف لوعلو تارا '1الا ةيناوغ كيلا 2

 زركاذم .لاولمتلا:نيتمؤملا ليما انالؤتنا لاتسأ كلما دلع لان اا

 هسفن تءسو هيف بغر ايف نيدلا نكر هاشنهاش مصانلا مداّلا هب فرشام

 نق: لاقؤو هلدلاغو :كلذل نطفف ةءاينالا وم: هزلي اس رقما لاو قا د ا

 الجار حارو ٠ ايضاغم بعذو .ًابتاع فرصناف ةنافك هيف ام باولسا ىقرطس

 ىلا .ىتك دق. ةفيلقل ناكو.“ناطلسلا لاطاب ريغ :ناذمعب ىلا لالا در

 رشد هناؤج ىف: ستكف هحاطاو كاملا دع :نماوكشي قارتطلا .ريكترا"

 ةرافملا عطق كلملا ديمع سنف .فقوتلاو تبثتلا لع صابو . فطلتلاو قفرلاب

 عرستو ٠ ب رهو بهرذ هيلع ناطلسلا ريثتف نيكترام ةيصاخم ىلا ةلصولا ىف

00 
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 دك هيل لا تاك ندابلالا همت جيمعتا لاطلادلاب رخو الاوالاق

 ريسو ٠ ”ىطلا ىف هتبغر نم ناكأ٠ رشن ىلع منع ٠ ئرلاب رقتسا ايلف ةفيلحلا
 ةيطخ َق ةتلاتسأو رع لاوس ةقالخلا| ها ا نار أبا ”ىرلاىذاق

 باوجلل ةفيللا بدنف ؛ه» ةنس ىف كلذو٠ الؤسو الاؤس مالا ةئباةديسلا

 تمدع نا هل لق مث ءافللا ةنس اذه رجت ملهناو ءافعتسالل ىمِقلا نبادم ابا

 017 الع دو كاع اووأخد فلا هامان قام باطاف.طئاسولا ءافعتسالا ىف

 ةبغر عم نسحم الف ءافعت_سالا اما لاف لاحلاب كلملا ديم مع يلا

 لعش هبال بمف 0 لامعالا, لاملا علل ا أو 2 اايؤشلاو 5 كو تاطلخ ||

 لخا واخ ::كاعملا اذه ن<“ ىف وا 0 ا اللا رطاوخ قى رو هدام 0

 البلا كالا ردت انرا لاقل مالا: فج لوتا قعد. ىلا اذه نم كورت

 ع ف رىعا عيناوم هيصتساام ريدتلاو 1 باوصلاو .ك ءلع دامعالاو

 تابسدق ةيضقلانا ناطلسلل كلملا دسع لاذ امل او كينذلتي ةنااقا خا

 ا دقه ناو :تنكما سرقت ناو ما تال هند دقملا ناز

 عم ريسملاب كاملا ديم ىلا مدقتو .هتبغر عاذاو ٠هتبطخ ناطلسلا عاشأف

 زواحام افا مقا و ةفالثللا راد حلا ةفيلخلا ةحوز 5 2 نوياح نالقوا

 وباكالا نم ةدع انعم ريسو ةكغلا يضارتلو ةردمملا ريئاندلا نم وي

 00000 ار راك نب باردو بروما نر ياؤرم ويتنلل .٠ لطع نحو لئلا وذو
201 3 5 2 : 

 تسراد نب دما نب روصنم حتتفلا ونا ءارزولا دم ةنسلا كلن ىف ةفيلخالرزو

 ناك ار او تاملاةيعو وغ قتلاو نااوربللا بارق. ىلا ؛:نيلضاولا( قلت جرت

 نك رابغ قوداح تسطصو الف ىبونلا بأب لع ساجو دادغل كالملا كيم لخدو

 55 تقسو َن ريزولا ةاود دحاو هن ونلا تدب ارضح 3 اهراد نما اممدخ



 كاط ايشسا
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 لاا نفح نأ مارت ن.رشملاو ميارلا دحالا م كِلْذو

 ىلا مدقت " ناطاسلاحبصأ ل ا ر مالسالا شيع هدوم دو + 1 رادلا

 رجلا 5 خاو ماق ةنيللا بر ة الف بجاملا ناكم ىناجو ىبوثلا باب

 نيرشملاو سماخلا نينثالا موب كلذو ٠ هنرحح باب ىلا هتمدخ ىف ىشمو
 للة لا عولطلا ىلا را والا: تدامفت« ه5 ةندسا ةدععلا كاف

 ٠ هندعم نم مركلا ضافو ٠ هنطوم ىف فرشلا لحو ٠ عوممل ا

 تاو دقو دن ص ن "لع سديد ةل> ىلا ىريسام بلا ترو : لاق

 هومدقم 1 .ركخس ء مءارأو ناظلملا سلفر. انيمم عر ىف قاظع و قالا

 5 ذفنأو مدراو قارذطلا نيكترامخو ناورشونأو نيكتواس كنهرس

 تيدر رع هسرف ف مكاو هوءقوأو ىريساسبلا اوهقاوف ىجافتلا م نإ

 7-0 هتيداقما نطوط و تفداضو ٠ هتمح اه ةبانح هلوح ماحو ٠ هتمرف هن

 بأب ةلابق قلعو دادغب ىلا لمحو 1 ويحل مث هرسأف قضقفطفلا نكي

 جّرأو ٠ صءالا ماقتساو ىوبنلا لحملاب ةلاملا ةوبنلا ةبون هلاوزب تلازو ىبونلا

 ىف دادنب مدقق طساوب كلل علم اكو . انتل تلاوتول. ةا كلا طل ا

 رباك | نم هيلع رضحأو ٠ اطامس جاتلا نشور ىف ةفيلخلا هل لمعف 40+ ةنسرفص

 : 20و - لوالا عب عيب 0 ى ناطلسلل لمع 2 2 ءاسور اة د

 لك خلا رشلا تاو ماع وف: هج خل راكم ممل نم هب لضاف

 ءارؤاولا انش: هندلؤم !ءاهطضالا عضو ىف ةماقأف ة ةقيلخا ىلا كارلا ا دينع 0007

 زوباش]ئاؤولا ارلفقإو ىلا كلارا دندااهنس تقرقجا عقر اةنللسا فاو هازل

 نيش 11 طي اكو اقلام لس افي كيلادبم ذخأو نيروسلا نييريشد رأ نإ

 نايت ناظلحلا ةجوؤ نوتات“ ةئلاةددتلا ين نا

 ( قوحاس لا ح م)
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 كنف را اسر را .ران نم دو ةراظاو عياد يدق ر نيس و

 ركاسملات برق امو. هحيرابت ىف مقوو راتب نش ا ار بلا احا

 ةناع هش د ةفماحلا 0 كاع هتمايق تءاقو دعب دادغب نم ةيمحاسلا

 ٠ هام حابأ امو ٠ دايخ لب نب شراهم همع نبا نه ناردب نب شيرق هبلطف

 هيفقلا ةعمو ليله# نء ردن دصقف رفعلل ىلإ ما ةفيلكلاب شرابم جرخو :لاق

 لقا علا لاا ديو نسر افإ كاديهو كاتو 0 ع ا وف نا

 ةاراو ةنداضو هتكلم ءاظع ةفيلحلا ىلا ريس دادغل للا لبللا لصو 9

 ” ياوسلا ليلا قدارنلاو دييملا مهو وخحا كالاتدبنع

 نااكاملا دمع 20 ةفيلخلا انو اودهاشو ٠ 01 يعل ةريضم ارنا ءاقم 0

 ةنابملا نع هالتجاام فصوبو ٠ لالا حرشب ابا ايكيا سبا

 اناس 4 لدا لونا رويت لال يع ل ب ا 0

 000 ١ تاساو لاثثم ةاهبسو كلا انهذلا نمااهئلع ةاود هتيخ نم

 ف عمج دّقو ٠ مدخلا 5 روصنم نب دنع ةمدخ هده لاثو لاهصوردب رقاد

 : هنالطخو هلو ويف ة ةقياخلا 00 : رملاو همنلا كا كيك نيب ةلودلا 5

 هلل راو ناورربلا لاقي د هباتك فيرشلا هطخم اوتو

 00 ا صال الو ين مرا والك مالا هكاودق زمر تابت” نابل

 د 1 هل نار عبس عندو اعل فاوببلخدو 90 نالطل ناار كج

 "0 ابل لاق و هتسد ن. ةدخم ةفيلخلا هل مادقو نك طعما

 ٠ مجعلو برعلو ٠ ,جرّتاو اذ شب كاملا ديم لعجو ٠ ناخب هيلو
 هر رش هي اهزتر نم هلغش امن ٠ هيؤارتو ه ا ندردتم لاطاعلاو

 رادلا نم هعم جرخ دق ناكو هب كربت ايش ةفيلخلا هدلقو ٠ هرعذ دمهو ٠
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 هيدتأ» نم :ناطانلا ماوهماب/ةؤابوب ىريشاتلبلا لود وب ةراخأ ل

 ناوي ركام دلذلا د ىردبكللا كيلا نيد 2 و: لاق

 او ذل وأ [دوراعفتللا قو وكاَو رحاب هلام م :ىقتاوام نوال

 : ةارطألا ل ردا هنادوكرملا ةنيمع افاق يزف امهملع ضيقلا نوناخ تيل

 نواح تزاكيك كلا 5 : 1 ن' تس رازه دنع 0

 ةدفتواو 8 -هنش ىف تاز ناش وها اهدلإو 8 0 ناطاتشلا ك1
 أ

4 
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 ؛ه.٠؟ةنس ةدعقلا ئذ: سداس دادلت ىلا لخدو ئرتشاشلا ةضفاشم هزل

 ةركلا ترد ةكساةيدكس كناكور؟ ه1, ةئيد ةدامعلا فن ودمع جرخو

 ع ةقيلحلا دج انو اربع اد ىعدلا ىلا ىعد هناف ةئنطم هللا روذل

 كامسم كلاود ةعدللاب ةئفالا كلنا تار ا

 برح ل ل وعم هوا هةقيتملا هو طم ةلاقرإل هقكما ادنما كالو او

 50 بولسم ٠ ديلا بولغم ءهيفوه ع موعبت همخأ

 لاسر (نومأملا "ندم هياودالوزلا ناعزت يرساف اة

 كيع ناوين قوت تاقمضأ دقو. كيلوالم ناطآتيلا اء دع 08

 <٠ مالاتنلا ناداشلتغاو ٠ مالاعالا ماظن لتخاو لع ندا ال ا

 درا ناطاسلا ديقتتت نجلا د ةبرك تلاهو ٠ مامالا ةيرغ تلاطو

 هوفعلاو هودجن أت ىرلاب وهو دواد يد رواقو ىنوقا 5 نال سرا نا هيخأ

 هدجو مهر مكف نالو ناتفم لابن ميهاربا ىلا مهب جرن هودعساو

 هل.هذ تكرم 2 كنا ا 50 وب هعنخو 5 2 هسرؤ هلو دقو

 كيعشيلا راو واكب كو يع فكرنا ونوس ظاوكتلا هملا
 ع

 اهداف كنل رملزا 6 1 0 02 14 5 لضناو 0 هلع تخوف هزوحوكالملا
3-2 
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 هدد د لم

 خف و هع | ميلاقالا 0 5 . هل ا داو قار تاويل ملخ عي

 0 3 9 7 اي برلا ىجات نيب هل عمجل ةبهذم ةيكسم ةمامعل

 بيعاو ىلا را جر ٠ بحذلاب لحي ًافيس دلقو ٠م.عملاو جوتملاب

 رك مو ضرالا ليبقت مارو ٠ ىنركلا ىلع ساجو داغو ٠ بهالا

 اهلبقف ٠ نيتمفد هدب هاطعاف ةفيلملا ةخاصم لأسو ٠ ىورسملا جاتلا مضومل

 ٠ نيفيسسلا ديلتتب هل متق هيدي نيب ناكرخأ ا ل ناس

 اده لاقو هدبع 1 2و بيرت قولا تاك هباواجج نويلوبلا ةنالو داق

 1 :ءكدوو ائيحاص دمح ناروصنم ناد م كيلع هأ رش اندبع
 ا

-- 

 0000001 ا رم مها ةعد ف ضولاو نومالا قتلا هناق ةنيبرخاو

 0 لا كو فر سلا ناو لت واع رطمم
 نيئرعلا اش صاب ةيحورسا هدامج م مزعلا امااكأ كلت

 000 دوولا قاضقا. الا هنيبح 3 راع ربح أم 0

 امد ا دو ىلا كش + ىلاف ' ةيربلا هلشاوف ثم

 00 ا ىلإ ةويكلا هن 2 ترلظت ميدَقلا نءزلا ىف ناكول

 كح داع

 فلختسا ناك دف لصوملا سك رذط ىلع 0 46: ةتشاقو كاف

 ناردب نشب زوو. ىرييشسابلا |[هدصعف كي مدرا نيريءالا م

 لبصوللوللا جورخا كبل ,ةط دوا نامأ اههاحرذلاو نيش د راامعا رصاحو

 املاخ كان 4 0 0 هفل اكن هراخم نيييصن تبصلو ع ادلا أ ىلمل

 كَ نيياصل نءدعارو ناطلسلا 1 اوال ايوأب نادنعتلا ىخغمهو ةعاطلل

 ماللس بلا هدم ىلا نواخ هت>و زو كالا ديم هريزو ذفنو مايا هيما نادم

 تيح ارالا تدل اونو ٠ هظ تلا“ | 3 ا أ بع كميسلا أمهبلا دك
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 0-5 ةفياحلا ىدب نيب هروطحو ةادخلا لل ناطاسلا دوعر 1 جس

 هجران هاهو ( 4<

 ءوب ةفيلخلا هل س اهعو يفايالا نان ديلا" قذاظ ذادتغلا ادا

 ىلا لصو ىتح ءاهراس ىف هرايط ايرجم ةلج د 1 ةدعقلا ىذ نم 0

 ىلا ابك ار لخدو اهيكرف سرف هل مدقو٠ اهرادو ةميرشلا ةدسلا نمةقرلا با

 هيدي نيب ءارصالاو ىشمو لزت م. مالسالا نصحو ٠ مالسلا ندك زاهد

 ةلاضاا ىياستعات معاق ةلالدلا وب« قم ةلالخلا تيخىلا نوشع حالس ريغ

 ١ ترفؤلا ةاردتكنم ةاإ را 5ك هل ةيروتسلا و كا ةعاوأ ةلمال 7 ْ ا

 ا ةاقلاوو وهرلا ةلوبخ ءامهالا ةررابطتو اولا ىلع ةلودسم ءاهلا ةراتسو

 ل الجال هنم ناويا ىف ةقرش» ةفرشم ةدس لع 0 0 نم سلاج هللا

 ٠نابوبنلا بيضقلاوةدربلا دهدسو هفتل لبعو ا ل0 رادو ٠ ءاوبا

 ٠ ا 0 - اهو

 تطرأ افاشملا قلاو# ىرمالا تبا رتل د كل
 : قمل ىذا قمل را ةهدنلا ١ دال 1 ةييلطا هجيو ترانا وابل

 ميسارملا نم هيلع فشام بقرتلفقوو ٠ مااقل امق لثم مث: ضر الا

 كيااةلودلا 47 9 ةفياخلا هللا دو ها ككل ك "عاشوا سار دعصو ٠

 ةنح ناك هي 5 8 ع 0 5200 روصنملا ند ةعمو

 ةفيلحلا ضيوش هل كالا كال اشو ٠ هيلع نيج هناك كابر عضو م

 زعل ىتحاو ٠ ةعلخلا ناكمو ٠ ةمفرإا ماقم ىلا كبارذط ماق مث ٠ هيلا
 1 . ١ "ل 1 3

 هيلع تضيفاوروسو 3 ةوطو هن 0 ءانحالا حك تاتجاو ٠ ءاتعكالا



0000 
 ع -ح -

 ةعاجو كالملا ديم رضحو ٠ ءانجلل مايا هيث ءاسورلا نسر نسلحتو انماو انعو

 نرع بو.أ نببلاطوأ ءاطاود) !ادمم هنن || هده يف ىفودو : لاق .ءارسصالا

 ٠ ةئشح ماو را ةنااغ يكن 5 ٠ هل 5 هفملخلل 07 4.سال»

 02022 -2--------تتت7

 00 1 3-5 5 0. 00 7-0 0 قسم ٠ 3 ا

 نب ىلع نب سم.د ةلودلا رونو ىليقعلا ناردب نبا شيرقو نالسرا ثراحلا

 نابل هعقولا تو 0 هنز#و 3 اوعقواو 0 ةنارحللا 1 اع ىفكنيألا كي

 ل هحوبو كاذ . ل رغط ىجحشاف ايل لوف نادم ىلا ل ىدمو

 هأناوودالبلا كبل رغطل 0 ءداذ هلحر لا ىلا لفجاف لصواملا

 هر 4 لصلاو شوشو سا 5 مالا ةعالم ٠ تبرع ءلا هافاوو ٠ تدل

 راح:س لها قيرتا وا هاو ذا ياو مر تدازف دواد نب ىوقاب

 بصقلا ىلع سوو ولا ويم اوءار ءلاب ةوتراو ش *..لتق لتس اولثم م 5 0

 اهحاحاو را دس لل كياوتط راك 9 بصولاب سودا مك - ٠

 لان 0 0 مهرب مويف عف هد 1 2 ٠ اهحامشاو ل 1 : لش ٠ اهحابتساو

 ءالعلاوب ١ باف ةنملا هده قو 5 لاق ٠ ا ف كعل ل ٠ ىنعلا دعل أممف

 2 ا قرد |]
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 دواذ تن ةحيدخ كروتاغت الشوا كيلرتلم ىتا الع ظلم

 ةليطوولا هديت ءادعالا دب القلو + نيت ايمي سمن كلانس صخو نا ا

 ٠ ليبسلا امهنيب ةدوملا ليبس عطق ىلا

 مد كلذ ىف لاملا 00

 ل
 ةكحلاو ا

 نإ ع ع

 9 ه0 1 2 ا |
 كيم ره أو ٠ نينهؤملا 2 | هللا درع ماعلا مامالا 0 مر

 ءدراملا روي نم راضحاب هيلا مدشو 8 نيمدعملا لع ه4هدقو 0 هللأ

 بادا طظ:> ىف ىر>-و ٠هذد 9 ىف اسود ا هادو كيف ٠ دراثنا هياع م

 ٠ ةفماحلا م ناط انا ةلود لذا دقو ٠ هد دح لَ يل

 0 حاكنل 17 هيادخ : نما او 0 ُّ 0 هش 0 خلقشلا دك دس و

 0 بالا ةيئارت بعوتساو + حارتفالا قو لا / ِ ًّ هكا - :

 5 لوبتلاب من تاق را ا مث ريملاو هن :وطخلا لي

 ٠ ىاحتنس الاي قاتل وكلا تبحر 5 0 قاديفلا 8 كمدلا انا ره ان 3 ةقملخلا

 ةداالو تنوع هيفا 0 م فو لاق 0 5 ىلا يردتساو . 5 ترسل

- 7 
 3 أولا نأ ا هللا كيع ىحسو لولا ق2 نما 3 مالا هردعس ىف 2

 ةريخذلا ةافو تناكو هللا سماد ماما َ نا ىلا نبدلا ةريخذل هنراج ةماو

 ناك ةياف ماعلا ةمايق ا هنافوبو هنسا1 4 هزفعو غ40.هنش ةدعفلا تا

 ءابمو اددح هب ليحتسا اننا هتيراج تلو الف ها تاأوس دلو 4 | نكي لو 3 و

 ووو



 كي ا

 اا
 اذه (لاطو اسف ريزواا مدقو - .نييرقملا نم .ناظلبسلا. كخاص ةيقل +

 ديمص كلذ دعل هءاجو ٠ هاو هتلغل نع لزتف ٠ هن رقو ل 1 بوك

 ظ مق فقو دقو ٠ مل رثلو ٠ مص 52007 ىردنكلا ا كالملا

 اما هدف لجرتب ل ف ونا هللامدوع دصق هب رصل ايلف ةعالكم

 ”00 000 ل وداوت ىلإ ناطلبلا لضو و نيكولا املك نبك ار

 ٠ هدون# ض 2 فام ادق فيلخا قتازوما ةييللا عئار ٠ ةلوانلا نعاةاندم

 ىعليدلا ربضت 5 ميحرلا كلملا لع ضيف ٠ هدونب تابدع ءامسلا تفاضو

 اضاف اونو 7 لجالا هيلع عطقف ير | ىلا شو هاو دلو

 را نويكلا وا 50 ضبقو !,ةيرهتبريدلا كام عوج تنذاو

 ةبافكلا ىف هافلا نيح هتمص مادتسا مث ٠ محلا كلا 000

 لوعو٠قالطالاو سيملاو 0 لاق هدب نلظأَو 4م ل . مدالا حسي

 ّْ الرمل قال علان

 ةلوكام نب لع نب نيسملا ةاضقلا ىضاق ةنسلا هذه ىف ىفوتو : لاق

 اذ رامادلا نب دم تاديع قا ةاضنلا ىضاق ةيلوتق كلملا دمع طافت
 ع

 لاقو٠ هديا هس 1 2 ةناعلا تيسحاو 5 هللا نم ةادعفلا 6 ف هندعات

 كاملا دن روحو ٠ كا هدأ| يع فاوضولا ناو اننودق وه

 ةلزمملاب . ةفالخلا زاد نم صخو ٠ ةفرشلا 3 اولا تف ا ردنحلا

 :لاق ٠ هب را عاش كلو :هنس عاخ ن ناطلسلا مسرب هعم تدشاو ٠ ةفيطللا

 كت قاب مويلأ اهعماج يلا خو ةلحد لع ةمادم ءان كيلرتط مدشو

 5 مرحلا ىو 20 هي ا لاق ٠ اان 0 كاف 00



 ه١

 هنم مورو ٠ مم هعدب الو دادخإ ىلا هوعدب اممم نومأملا ع نسما نا

 ىلع مزءف هنهع كيرالا قو _-- ةريهالا لاطوأ 2 ةلودصتلا خدت

 كرتلا كرت ملو ٠ليللا ةنبص هايف جامع قلملا اسكو ٠ ليسلاك مفدناو ةكرلا

 الو ٠ اهوشرأ الا 01 م 5 4< 1

 لاكيفا ءراهوعجاو الا :ةمضو الاوان ااهونفو الادهنصع ويباع رددت راد

 ةدل ىلا اًواج اق ٠ مهمارض قياط نماوتحو انتا ل نب كولا

 اهدار اننكحاتب ايفان 8 اا ٠ ل ا رك ايلا

9 
 ك6 ها وعاشخأو ٠ ءاروزأا ىااورودزاو .٠ اغلا | هوأوو اي اوباو ٠ سعرا

 .ء اوعشلا ةراغلا ديلا

 0 عاجش يم ديس ةلودلا | كك ناكاملا ل 5

 ناتضنمر نم 5 ىف دا ىلا قحلس نأ ل01

 ديم رضا وأ الملا ديم ريزولا هعمو 4407 ةئسا

 ا ا را

5 . > 

 نك 55 0 هناك 1 انام م دعو أاح.يصت 0 560 لاق

 روب هراظانو - ناطلتقلا و ٠ ىّعلو كضق و6 ىشحو ا ةيللفا

 ياسا يوم ير كار ٠ هد )0 ةييرللا هاو 00 0 ع أ هأ .٠ م١ ف ذو هيكل 2
 ءانطورلا سور 026 دو دادغل كلا هلودو - كيل ال ناطلساا 8 ناك

 كتاقدعأو ٠ تصان ١ تيارا ةةفاماو نال هاك |١ كاسل مالا مامالا ريزو

00 
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 ال خللا وشب يسوق: © ةانشلا و دولاقلا لديك ف يفانسؤلا
 ٠ ,طوسر ىغمو ةكفيطا مساوم اولطعو كيضيفلا مسا ص اولطيو ٠ لضفلا

 مىورخ نيكتكبس تب 8 ع لا تاصاونو ٠ مود ىذقو

 ىلع اولوتساو ٠ مهتكوش تبوقو ٠ مهّتمن« تدتشاو 40٠ ةنس ىف هومزهو

 ٠ ليصلاب هومرو ٠ ليدلا كام ىلع اًورطو قارعلا ىلا اوتار لانا

 ادار ارطرطو . دولنلا ا انويفتفاو .-كالئالا ]ولو ١ كال, الاءاؤبلغو

 ٠ دالتلاو

 كب يي شل وينو 0 ندم كبلرخط ناطلسلاو لاق

 هيخالو روباسإب ىلا نوديج رمت نم قحاس نب لئاكيم نب دواد ناماس ىلإ

 ناالو قايلوخو ناسف قحاس ن 18 ّ ميداربا هس < ناودو هلا

 كشوأ  ةيسو جاشو»و ةارنها قداس نا ىمو* نإ نس اهلا عاما همع

 راوغلا دالبو

 نم هحتشام 0 اوك طهر د ادولا كليازالع دقماو' لاق

 يف دجوو ٠ يللا دعب هلدج ةدع و "يراهم مقل بوصلا اذه

 دل يا فل قا يعامل ينرتا ل اإ و عاف ريدلارود

 ابعزتناو نيسيمرش رف كاَح ْن ميهاربا 4هادق مّدقو - (تارو اع 0

 دا د نارا ليو الع نادك نيب نارا كولا انيمالا م

 مساقلاونأ ٠ انور ا 0 ةئليلا: هده ىيودودتي ةنلسلا ذو .نايعمرازرش

 كارلا أامف درو ةناس كر يهو هللا ع ماقلل ة ةناسم«نلاا قدلظا قع قع

 مل اوبال اتم اوكا و فانردلا ا

 د. نب هللا ةبه دم ولأ وهو ةشيلللا لوشإ ا كيلو ةلظ دنع ناكو: لاق
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 نم لصح و ه 1 ةكوص ع كين و ر> تن الإ مارح روس ع 5

 هلاقم نم هتعاج ترفنف .ةعنشلا عيشيو ةعسلا هب ءوست اناو برا بهلا

 مه لو كبلرنط مهم لاز اق ٠ هلالحو لمفلا مارح نيس ىف هبار اوفخسو

 مهلا لصو كلذ ءاننا ىفو رطفلا دعل منش أم اولمعاو ربشلا اذه ةيش اولبما

 ىلع ميلمحو هللاب مركذيو مهفوخم نينمؤملا ا مالا فانك

 2 2 ةفورردملا لوول لع امال هدالب درا هن دايع ةياعر

 ةاوق"ابم اودادزاو ةفيلخلا ةلاسرب اوهاسو ٠ ةملخ ةرشع ةنالث ىارللا

 ٠ ةعفرو

 بملاي اوههو كيسلاو برقا نم اوعمتجا لاسعلا ع ناكاالو

 ءهنيلخلا كانك ءاهيادع و نال لاق و٠ مهعدر ىف ّدِجو ٠ مبعنهل كبل رثط بكرف

 ١ ةقيفللاو قلل أبانا هتيلوت نم ام دقو 0 ةقيلخلا لع ةعاطلا ضرتمملا

 كياجق ار يكب نإ ناقو هيكس جرخاو دواد كلب ىرذج هوخأ هيلع حلف

 فلا نيميرأ غلب هاضرأو ٠ كب 1 هل قرف ىدع سف

 همرغو ُْق ايلا هلام نم وه 0-5 0 00 دليلا لهأ كزوو ٠ هل راند

 ىمو رواسب ف 0 ف دومح ناك ىذلا كالملا را 3 ساجو

 نحاالا 2 ساجو ٠ ضاوقو ّكحأو ٠ ضقو مرمر ني ىمعاو صاو

 دواد احا ٠ مراكملا ثو ةلدملا طسو 0 ماظملا 04 ءاعيرالاو

 راد ىلا نينو) اكليل لدتعلا راكم رط هلجبنو ١ ٠ اكلنا

 حميصف ٠ ةحملا حيبص 00 ةاحسا ىلا, فرعي الوسر ةمظعملا ةفالخلا

 ريكا نع اللثام ةلودلا نيك نا اودحو ذل 1 هن ومضم رايك 0 ةح مالا

 ريما كينع 0 ٠ دالخللو نتعامل اوراغ وتعلاو رشلاب اخ ا ٠ ومال
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 نيكتكبسنب دو#ىفوتو ٠ اهناجو مادع نم اهاماحنو٠ اهيراقاميو اهم اورّف

 ىف ءاضقلا رتس فغتسم ٠ مرج ضيمو نم قفشم ٠ مرمال ه زاكوهو

 رولا اقوا .ةاالؤسا يف كسشملا لوس وأ دضاوز ف اشي ةيضق

 هلا نع خر اوكدنع نيكتكبس نب دوم نب دوعسم دشو ٠ الهأو 5 م

 ممم هر نع لا 3 اج ةعامج ممر داو هل مهم لتقو مهعفأ وذ ل نان ارختاملا

 مههر قلغ 508 فعل 0 دوةعسكسأاو» فاعل أ رف 0

 ٠ ةيشاكلا شاحماب سأ ل اوال اوم الاد ا ٠ مهجس قلونو

 ٠ مهاوشخ يو 00 يو مام قايتسال :ننولط ةنحشاب ل ذللو

 0 ةعزملا رعلع او 0 ةمشتلا و ملا با هنأ ْنَظ 57 ٠ مس وعص لردباساو
 ا

 0000 را الل هع ومع اؤفنراصوو + قنللبا :تإ وبس هيلاا نك

 كا را اوكي وس لن اولا قوا نش اللا اهيلنرا ل وكول

 حتفو ٠ هانضخ رحب اذه اولاقو مهنيب اهف اورواشنو ٠ هوك سو .اهرالذ

 ءاهنعجرفت الف ءانيمحنىذلاننصحو ٠ انيوؤت ىتلاانتطدم سوطو ٠ هانركتا

 كاكاو الط سام كاودتخاق قودحلا ل طلو ا رخل الو

 ل هن الام نوايعيو ٠ باوألاىف نولمجيو ليمجاب هنوييجم اوداكو ٠ طيتخاام

 ىلع نو ٠ كيمو دجا رسعلو رواسب هنحش حرستف ٠ باوصلا بوص

 هيلا ةيمحلسلا 50 هر تضم ةعفتم ضمو ١ رع لع ةراغ مهكر

 مورسكحو مجوهلهو ٠ لاي اوي يعم ايدو“ الاقناواا هتعاقت لاو

 ةدرف اهواخ ىف اودجوو .٠ اهولخدف روءاسب ىلا اودتماو مورساو مواتقو

 : دإبلا سمو ٠ ديااذم ىلع او ءنعو ؛ م5 ةنسناض هر رش ىفكالذو .اهولتهاف

 مه لاقو م دك م ريما وهو قحلس . لقاك ف ع كيل رذط معن



0 
 لو سس ل ل ا .-

 مد# ةيقجلللا لاح ةناذن نم ةذبن ركذ يو

0 

 . دبو داو : دّدعو دع قرد ةيفحاسلا تناك دنلا همحر لاق

 ٠ لحمملا مهميعز قجاس نب لئاكيمو دلب نم نوندب الو .دحلالا نونندي ال

 اراض روب هل لاقي اعضوم اراخم لامعا نم ونكحرس دقو ٠ لضفلملا مهميظعو

 و ٠ الكلا نؤالكب يعرلا ىف ثو .ةشيع رصلاو ٠ ةعيش رصنأ ىف اولاز امو
 مهنوعري نيطالسلاو ٠ سعاد مبعدربالو ٠ سعاذ مسعذبال . الما نزال مير

 ناطلسلا ريع 7-0 موعدي د 0 وعلو ٠ مهموعورب الو تايلجلل

 ناك ىف ناجي زادق ودعا نراك كلا نيك ع دلا نيع

 510 هعاصم عاضو .ايمم.ةفاضللا ىف

 ٠ هلهابو هن ناسا ىلا ريعل نا دا ذا هنأ دعا للا 27 . 0 ف

 لامو هلع لكاكيم عنتم اوشا وأ هل ١ ةظيمللاو لغةلا ىذل ايف 1 5

 ا هناعكأب و هيربعو ٠ هلمتعاو هضيفف هعلع فتراطلتلا ظافف هيلا لع ١ و هنع

 ني ال وع نيغأ ىف .ئرا ىنا سجال نالسوا هلا لقوا. س05

 مطقت نا ىدنع ئازلاو ءانلولاو هوتلار درا هات نر ١ 7 وهلا

 هناطخ ليقرا# ..هرش فكلخ الو .٠ هرضإ نمؤيل مهم هربعل نم لك ماج

 ٠ ىاقلا ىساقل كانا هل لاقو ٠ ىطحلا اذه يف

 نيل نت دا لاس نى اهنيع كاز رت ناد ل

 هءاققاثو ما ةيتخا لاجل ةيلسرو ٠ ةدح لا ردا هناا رخو 7
 مهجرمي نا هولأ- اوناكو ةيد-هلا لوبق ىلا محلابقا هادهو ٠ 26 0 ل

 ناشاديد جاوا مكنيعف جورفلا كلن مراخم مهشاوع كلاود جورما ف
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 31 قر دراشلا 3 0 ةدقوتم همولع حيباصمو ٠لالجالاو ماظعالا لويع

 نواملا أف عركي رد عيبانيو» لالضلاو غلزلا م لوح رخبف

 ىلا عقم لو 'الاميبر روش ىف هب تحتلف فا دقو ٠ 1 الا لع رردت

 ف ىنمفو ا هأيا 00 هيلا دا هنوقو هلوح نم ادي لاك هللا

 كو ىددح وهوا ةنعازاو هلضشف ىروما ميم قو كلذ



 ءتلازهلا مشب
 مالسلاو ةالصلاو ٠ ماظعلا ةهدنمو 0 ماسلا 0 لع هللا لم كعل 3

 تغرف امل ىناف ٠ ماركا ةرربلا هلا ىلعو دم هين انديس ٠ مان الا ري لع

 داهم نحف ا اع 5 00 نر سول باكشلا

 هند ةداصق هيمحاس || ءارزو هَل - 3 هرصعو ُت - - 0 5

 07 ا م

 0“ 0000 همالقأ ةنعا العا ف فومللا همن هنف كلا
 007 تيا 4 هيانب ثار هربحن ام عئاشو نم ةفدار هلا ها 1 هزاع

 ءانصالل مقربال 0 5 . حاجسالا لوح نييماست ار وبسم ل ١

 0 داوخ يذل 0 ا 0 2 5 ىلا

 صاوزو ٠ ةيدبلا هنثارق نوع ىلع وتحم با كلل ة قاتم عيج ىل اغا هلاضقا

 ناد عج ق قرت اا هي شبا كلا ةمدخ» دف 31

 انالو.٠ مجعااوبرعلا كوله راس اهدارفاب نيزم ا لض ا

 نأ وكب ىأ «لداعلا تالا ناطلللا نار رع حتنلا ىلا مظعملا كاملا ناطلسل

 6 ٠ هدحم تابشعو ٠ لابقالا جراد“ يف ةيقار هتاود جراعم ت تبادل



 رخآ عيبر ٠١ ءاثلثلا موب ىف ةدقمنملا هتساج رد رانا نكرر

 7 هنن لع باكا" نع ل | فا 1 حا مز سوم ةنس

 4 دحوب و تصلو ١نرثا وح تفكم هينا علو خيران ىلع هتاوتحال

 نم هفلؤأ انو مراوتلا 2 2 د لب ام صاخ فلؤم لالل

 ءاشنالاو ري رحتلا ملاع ىف ةقئافلا ةربشلا



 ىنابفصالا ل نب 12 نا د ندلا دارع مامالا ءاغبا نع

 هللا هةمحر

 ١ أن يرادنبلا ل 7 05 ْن حيتفلا ماعلا مامالا خيشلا زاعتما نا 5 د 4 | 8 2 ل | 8 14 .
 ام آ

 هع يىخرو هللا همحر

 « ةيبرعلا بتكلا عبط ةكرش هقفن لع عبط

 زمام ل ل واسال ءتباعو : (ماو.هد- م اا هس رصع ةلخأ بان عراشب تاعوسوملا ةعطع ا | ١ أ هم غ١ 4
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