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 عصي وللا 5908 : رحب ءايالا رورع هبلاو رطشنالناو هب عافتنالا

 َنيتاعل رسعيو اهن عافتنالا لقب امنا ةغللا لوصا [مرمك“-١ نلف

 للغالا معالا ىلا ٍةببنلاب بيتزتلا رسع ( مادخا)

 ةروبشلا نيزاولا بف'طبتضاا ةلق (ةيناثاو)
 اداتعا تاكرملا عاونأ ىلع صيصتتاا ةلقو

 دلا لكشلاب اهطبض ىلع اهيفنع» نم
 هع تملا ناكل نكسب

 نهيوور لك لع اذايعا تأ فرق

 م اهمولء ف مدنع

 مك دحلا وجأ
 بهو عنج ن4

 يفكلا ةبطخ حرش:يف هداربا اندرأ ام مت انهو
 حا نم اكبغ ىةمسل ْ ىىلا دئاوفلا نم

 7-5 1 زاجيالا يد

 نإ هّيِجار بيخيالنم لآسنو
 لهم ناو ةزعلا انيق

 قدا ىو نع

 و



 ففشلاو
 ىلع راج هنال انازيم هل رك ذثإ اناف لاعفالا نم ىئالثلا ادعام امأو وه
 جرخامالا هرالسمو ةعراضم قوزع هبَضاَم قوع يق بلاعلا سايقلا

 0 ماضيأ انك ةياعةشاناف هيام ساو هردصمو أ هعراضم

 ير همزال ر - بع تقرهضتلاب [ى] ةردطأب 2لل املا

 2 ةسرعلا ةدغاق.نم.تيمصتلاو أ ةزهطلب ا« دمت اهي 1

 فلالاباب نم ةراخلا ءابلا ف رحىف اضن را ةدعاقلا كلت ناو

 ةطساوب ايذعتموأ امال ستلا "4 دسانان ا
 ايلاغ عضوملا كلذب صتخم ةدئاز ةدئافل كلذف

 نليففلا ند و[ ردعع فشلا 5 ؟ ذا ال معا ( ةثلاث ةدعاق )

 هانجو ةالقلا نازالا هده 11 4 ةلعفتلاوأ لعفتتلا وأ

 ةدعاقلا 5 داهذعم لس اع اصن هلك كلذ ناك لعفف هلعف انا 1

 لعف نق اناج قم نأ نيراوملا يف انمزتلاو كلذ عم هيف هايشالا نمؤبف

 نيزاواانم كلذ ريغوأ عطقوأ رصنوا برض باب نم هيا لاغفالا نم
 هردصمو هعراضمو هيضام تاكرح ىف هل انزأوُم 257 هناف ةدودعملا

 ناك ناهرغ:ىلعال نيزاوملا 53 دع ركن[ اشرس ا
 اناف ءامسالا امأو هع ءانرك د ىلا فيرصتلا ع | ا
 ةسقع روش لاثم رك ذياب اد نعال احلا اع هبتشي مسا لك انطبض

 + ريثك ناك ناو سبالا اهف مم, قتلا ةفور ما

 هللا همحر يفره وجا هلمهأ انهو صاو لا هدسقت نع ىغتسإ هاندنق

 مولع صتلاب وأ ناذيملا طضلا دايز: اندصق انكلو هك ا
 258999 8989يتيللهقهقيقي حجه ا سس يريم يس ل ل .:

 ا و .

 1 ااا ا



 1١/ا« ١
 يسلم مح سل ا م

 قالطالادنعر يكل كلييياراص هاندا 3 راضملا نزو هفرعم ىف يضاملا

 نول ايدكتف ةغللا 3 حالطصا ١ اذنكم حتفلاب لعش الا نوال

 ىف رسكلا# عامجا اذكو لياق عراضااو تالا ىف رسكلا عامجا

 0 53 ا نم هنال ان لدلق 2 ءاضأا ىف مفلا عم مانا

 مشلاب لعف عراضمو امهف هيلع اوصن قفنأ تق هوحنو 58 لضف

 يضاملا الا ر د مماخلاوعبارل | بابلا ينف مغلاب لعفب الا نول

 و أ مخلاب ع عراضم لعف 53 ىمو زاجيالل اباط طمتف ردصملاو دقملا

 1 قلالي انك ون لاخال طسولاجوةةمديضام نأ لعاف رسكلاب

 0000000 نال ايداثألا لتقل 5 د مه عابزلا. لجقلا ردجم
 كلو اعف لكدن 1 تحال مكلاب لاعفالا نزو ىلع

 تالا ويغع عجونفالا ا دج دبل انللظ رافلا دبع
 00310 ةواكتلا قالا نم قوزيال اهاتشا ءزاللابا دعما نعفلا
 ان اياوعرك- ةفئرعم :ةةركا ١ 2 هامان تكمل
 هعراضم ىلع الاد ملكت ريمض ىلا هدانسأ ن نوكيف تيمرو توزغ وحن

 ةكرحأ ىلَ صنلا عم ملكت | ريمض ىلا هدانسا نوكف افعاضم نوكيو ا

 ىرخأ ,ةدئافوأ اية ع تددص وحن هباب ىلع الاد لعفلا نيع
 كرتنو ملكش ! ريمض ىلا هدنن دئنيُط اهدجو قذاحلا اهباطا

 ءانمأىف 5ك" دب اعاو ةدءازلاةدئاغال اليصخم وأ هايتشالل اعفد راصتخالا

 ىلع ةدماز ةدئافل انك باب _.رم هنا انلوق عم ىضاملا ظفل رصتخلا
 وح او طاف 2 ل ل هفرعم



 ةيدوطب#

 قفل اذه ا اهلع ل اتق ب قا خازوالا ك1

 ةيئالثلا لاعفالا رداصم ناز ا ىلاغلا 7 ةاطلا نأ رعا
 ْ نوكسب .لعف نزو ىلع هردصم ناك نيغلا حوتفم ناك ىم كعف نأ

 امهذال, .نعفلا ناكنا كون قزوز نعو ايد ندمانة تال

 كد قاقلا شالا لامر نواب 0 1 كوالا باثلا ياقلبي
 قمو اعوضخ عضخ اعطق عطق ك كثلاثلا تالا مؤ "اسولح ليلخ ارت

 ىلءف كزو ىىل ذع ه ردصم ناك ولاعب 0 علا 0 اف ناك

 انما ناك نا نشحتفي لعف نزو ىلعو أب اتقتم لك فلا ناك نا اًضنأ

 هردصم ناك نيعلا موهدم لعق ناك:ئمو أب رط برط أمهفمهف هلاثم

 “ا ارا 07 "نسسلاع ل ا ا
 نععلا -- ءاثلا رمسجب لعفوا 3 0 أ 0 ةلائؤ كر اع

 اللا اهبطضل قبرص هم الق يك :ءافتقلا وداصا ا اأو 0-0 ىايقلا وه

 الا. سايقلا نبا راصن الف سايتلا ىلع مدقم عامسلاو ظفحللاو عامسلا

 عامسلا. مدع دنع

 اف ىنكيال لوالا ةثالقلا:ب اوبالا نأ معا 6ةشينا ةانغاق)

 نزو ةفرعم ىف يدفن ا سؤالا "فييرا كرجل لع اللا
 صنلا نم دب ذاق ىضاملا داحتا 2 5 ءاضأ 0 درو فالاجختال عراضملا

 هن را لالا ذر كانيل يحاول
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 ضع ىلا د الا عراضملا ىل اعب

 نم طسوالا ورا 2ك رح ىلع صلنلا امهمف ينكيف سماخخاو عبارلا [| |
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 لودصا نم هاش هن هيدزام 05 اب سايقلا قار لعد ايش قرا نع

 زيغال عاونا ةتس ىف ةروصح ةيدلبلإ ل لاعفالا ب باوبأو اهب قوثوملا هللا

 لحد َككَحِف ارض رمدسلا رمصل 21 ةعبس هدم ر ركيفلباو عراضملا

 ودعت ان الوق لوب لاق ادر 0 1 هاك نك 5 ع الوخد

 نو
 وهمس ومهسلا 0 اودع

 يف اهرسكو يضاملا يف 1 نيعلا حتفب ليفي نلتعق (ىباثلا# بانل )

 نملك ا[ ب ب رضي ب رض ل

 1 ياو يدر اين وينو دعوب انت يفي عاب كسول ناجم
 0 11 يضالا يف نيلا حيف لج لَمف (:كلاثلا بابلا.)

 اعوذ عضخ عضخ ًاعطق ءطقب عطق ن 0

 ىف اهجتفو يضاملاف 5500 <06 ليف ( عبارلا بالا )
 مّهفبمهف اب 1 باوط نيزاوم علا 06 نكذب عاش

 52 ع را مي اب ماس ماس امهف

 عراضملاوىخاملا ىف ن نيعلا مهب ل ل دفا( 00

 د ا او ةيرطوكا ظِب فارظ نانازيم هنم ا

 عراضملاو ىضخاملا ىف نيعلا 00 قتيش 1 (!نتءاسلا تايلآ)

 بادرت انازيفإ هنم زك ذن_ ل كالدلف لياق وهو هوحو اقوثو قثشين قثوك.
 ايااو هزدصم نازوو هناّرو ىلعاضنتا باتكلاىف ءاخ :ثيحب لب هيلا

 ' 1 نذل اج ريعا نود لك هنلابب قزيشملا نيزوم : هاله تصصخ



 يردوا لوق كاذلاثم اهلا 2 هع لعة تير ليقتتوا زل لقا

 قودك و مروع اضيأ تاسلاةرهووءارسكلو اعراضع ندم اكل

 ديدعتلاب سعوا نعل لسا افي وع اه ردوا كل تل ا
 تيكسلا نبا لاق بتكلا هبف ناصيام ةرطمقلاو رطمقلا.هلوقو“عضوم
 دشنيو ديدشتلاب لاه ال

 بو ليصل ءاغو امدالا لعلا ام * زطملا يافا زتسم لل
 هلوق كلذ لاثم ملا ها تفيغشيتلا ناظم اه

 سبل الواءف نال رعشلا ةرورض يف آلا ففخي الو دإب مسا سوُسرط

 سوسرط لثم رعشلايف الا ففخي الو جرسالس وبرقلا هلوقو ونبأ نم
 رعشلا ةرورض يف 5 0 الو نوزاك سوبرق سوماقلا ةواعإل

  ناسوبرق اهو جرسلا ردح
 لبا راك كلل ءادك هيد ندع راتخم بحاص دروأ دقو

 تحب ان امامتا انع اهدازبا:كلخاف اهنا اكسال
 هتغ لمعي نأ ةغألا زك لفتشملل قسال ىذا

 ةيالثلالاعفالاةزداصمل ناذوأ نح وهوا درع ام نال
 اهرداصم رككذ يلا ةيئالثلا لاعفألا نازوأ'نمو انطاعفا.نكاذ ىلا
 نيزاؤملا "لم داو: ىلا هقربروأ هتاكرت نضام نإ ب ا ا
 هدجنا: ملام“الا ىلاثعت “هللا ءاش.نا يب آلا اهنك ذأ" ىلا نيرا
 0 اع دمتعملاو اهب قوثوملا :ةغللا لوطا ىف :ناعونلا نتتده نم

 دباو-نوك الش التوم ذاق ايش ةوص



 كا: " ١

 هبف نيعلا نا ريغ نيعلا وه هبف ةكرحلا عض 9 اف ةنلكالتعم 0

 ملا عضوم ن ناك. مضلاب تك لش اذاف كل ااذلا فرحلا 5 كو

 95 عضوم ن 3 ارك ل اياوسإلا ع لاقل وهناك
 يف مكمداع ترج دقو لا كلاثلا+ خرم اطاقتنال يناثلا وه نوكي

 اب واذ قاتم اكرطاب اهو اذا ”ققالثلا نم :لوالانةثالنلا باوبألا

 عراضملاو ىضاملا

 طبضلا نع ذئنيح يضاملا ءانغتسال عر كيل ءافف ركملا 96 1

 ةعبدخل اةيالخ اي رهوجلا لوق كلذ لا نيعلاوتفمهنوك كلذب م اعل ذا

 لجرلا تيسن هلوقو هلدم هباتخاو مدل ذلاب هبال ةيلخ هنم لوش ناسللا

 5 0١ لجلب هيا وك اذا | امسنو ةبسن مخل كاياصل

 داك لاو سلا باوقللا هلوقوع اهم نيش اذا اتيت ركاب بشي |
 ةفيعض ةغل ابوغل بغاب ركلاب بغلو - ايوغل مشلا بغاب بغل هنم

 ةراشا ريغ نمار ركم عراضا ابهنوءبتيو يضاملا نور كيا رثكولاةف

 كلذ لاثم يتاثلاو لوالا بابلا نم نوكي بلاغلا يف اذهو طبض ىلا

 ىلاعت هلوق ةنمو مك ةقككناو هفكعل همقوو ةسلح يا 7 هل وق

 دجسملا يف فاكتعالا هنمو . اذك نع كفكعام لاهي افوكعم يدطاو
 لقأ يأ افوكع ترتكب 6-5 'يفلا ع 20 ساشحالا وهو

 م0 ابظأ وم هباع

 نيع اذاف ةملكلا لوأ يف ناعقي الف ديدشتلاو نوكسلا اماو
 قرا امبعذومنوكب نا كاغلاف نيد مل ناو ىهاظ سمالاف امهعذوم



 فقر ظ
 ل”والانال ”ينالثلا نم: ىضاملا لعفلا يناثلا فرحلا هبف نيعتي امو

 مئانلا هاري ام مضلاب را هلوق كلذ لاثم طبض ىلا ناجاتحيال كلاثلاو
 ملح هنم لوقت ةانالا ريكا ماو ا م حتفلاب لج ةنم لوش

 لوقت يحال و باهالا دسشب نا كب رحتلاب 0 7

 رخلا هلوق فالخب 5 نع وه ىذا 0 وهام ا 0 رحو
 لوالا فرحلا وه امتا امهف ةكرحلا عضوم ناف رسكلاب را و مشلاب

 حلف ىف | هب ريشي هنأق 8-5 رحتلاب م 57 هلوق امأو 500 وهو

 كن ردح تلا هلوق لداعاو ماللاو ءايرلاة عبو يناثلاو لوالا فال

 نايف م الاو كر الا تركك كالت يناثلا حف ىلع

 لوالا فَلا ةكرحت ىلا ادلاغ نوريشن. ال كللدلو |ةحتفلاب اكرخ نوال

 قاتاف 8 َّى لاو كبها رع ءاح هن ال اهم نك ناك اذا

 لاخلا 0 ناك ناذ 00 ناك اذاف ١ لع ءاح هنال بالا

 ةراشالا# اوفتك !.ةحيتفلا: اطر ناك .اذاو1تكلذي لع ا ةحتفلاوأ

 نينؤغللا نم ريكو تاكرملا ىف لصالا ئع تلا نالدك <

 مهضعل كوق وحن ,تحافب هلوق اكرح 5 ثكيرحتلاب هلوق ضوع لمعتس

 نيتحتفب تكلا هلوقو -- "يشال ةدباكم لا نم ةقشملا نيتحتفب دبكلا

 ا ذكلا هلوقو داوسلل 3 بضتخحو ةمس ولا طل ةرمح هنف تس

 يضام لثمو -- (اذه) بثك نم يمر. وه لوقت برقلا نيتحتف
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 اهؤاياعكراد ةغللا ىف او موش ملف

 الا 211 قييرظلا وهوا ناثعلا نم هيف نمد ايرط ام اوكلسو كلذ

 هونيعاذاف هنومهب دقو هك يح نونيعي دق مهنا لعاو . الوأ هبلا

 اهحتفبو ريك الا ىلع اننا - رغملا موصعل يك صمالاف

 د منعا 0 هلوقكو - نيج ولا ىنزرغمدنلا ةمنلاو
 3 - دي كلل 2. - . ل

 - 000 || أ و لل

 محتل ف م وف لنع فيقك وح و م وف كلدع ع حج 9 لا جعبشل بنأف 0
 3 هيج 0 ل

 - هاه تسلل 00

 -_- 0 تالت عدكم |ن 00 3 6 233 ا 0 ١ اذا
 لزرع 1-- 34 0 بف 54 يق
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 عرفا وج دعا طوق هدمو مسا هنالةيعل

 2# رطشلا ةبعل مخلاب ا 55 رح را لوق كلذ 3 ا نول

 ويفهب ب د وعلم نو 7

 دأر 1 هبال 7 حفل /اب هيلا 51 نم نلعت 0 ةنعللا 0 مو

 0 تلذام يضاوينا در ىلع لدت ةذ 0 ناف

 بت راق هنق 5 26 عياطلاو 0 يتقلب عباطلا هلوقو 2

 هادعل هننللا فلالا دودحول نتا ريغ انه هبق دال لوالا قرا

 ءابلاو بلاقلا ىف ماللا ىلا ًاعجار رسكلاو حتفلا نوكي نا نيعف



 ” عا :

 ظ ةليبق وبأو - فورغم عبس فتكك غلا موق يناثلا لاو ٠
 ربم كك ءامو 2 محأ أحق 1 هبلاةمسنلاو ٠ يس جلا رخاوهو

 ردم ىحاو نم ةيرق ىركذك ى وعاو تدع ربع وأ ناك ابدع عجان

 لاثاا نوك عم تاكرللا ضعب رك ذ لاثثأا ىلا نومضيام 8 ١ 5 تك : 3 3
 نضضعن ..دنع ظضلا لوهخم لاثملا كلذ نوكي نا ةيفح ءانزأا 3 اقلك

 باوصلا لاخي هجو قع نكل مهدنع او وامهمتك يف نيرظانلا

 5 ضو ةعضم رادب نالف لات عايضلا ةعضملا موق كالذد#لاك

 ءايلا حتفو داضاا نوكس ابق رو نم ءانلا نوكشو دا

 اهادحاناتغلاهفو -- ا ةروش | مطوقو جحح ها لكم 1

 ةنوعمنأ زو وواولا ن ةايكحل نيشلامخ ةساثلاو حوا 0 حنفو نسلات وكل

 ىئغم سل ام امسال عضا 21 نم 2 كلذ اولفغاف نومدقتملا امأو

 ةيلكتنلا 2 0 ناف كدشلا ىلع اف اورمدتقاو صاوخلا هطمض نع

 يرهوجلا لوةك ةفاتخلا هحوألاب اهلكش رستمل اهددعل اه زر هذال

 ناو لكشلاو - بلقو ”تاقو ف تاكل تحت هشو امل ةلخنلا تاق

 هولفغي مل ناف  خاسنلا هلفغي ام ًاريثك هنا الا طبضلا ىف ًايفاك ناك
 فاو ةلفغ وا :لجهج نمامإ هلا" ىرطتي الح نانا 2

 نم مط ناك ام هف لاكشالا ميال مف لكشلا ىلع راصتقالا ىلع مهلمج

 لبو ثدحلا تفك خور م تناك اهماف ةغللا تنكو ةناقفلا

 طضلا هك ناد 537 1 رثك 4 -اوك ةديخع] لوصالا س

 طخلا نسحو
3 



 رك ذتاا لغفالا لمتحا اذا هنا هدام ءاءاعلا ضعب لاق دوج رم

 لبقتالو وحن ركذ فحصل ةفلاخم ىلا ريكذتلا يف جتحي ملو ثينآتلاو

 ءانلك للا 1[ ل وعلا دع تاحض ١ نأ كلذ ىلع لدبو . ةغافش اهنم
 ادد 2 ناك ان اؤرتف انغ ىلا وهذ“ قابكلاو' ريك ةفوكلا

 0 مهماع دهشي موي وحن ريك ذتلاب ليبقلا

 نار تانكملاكدأ ا نعاص لق اهنع ثاضتقالايف دسشلا نبا"ناق
 تافطا بابلا اذه يف ركذ : اهزمه عدن ماوعلاو زدت يتلا لامفالا

 ىتبقحلا ريغيفادهو يع 5

 اده هف ذو كَ ناك اول تاددالا ا جارمسلا

 ظافلألا هذه يف زمهلا كرت ةماعلا ىلع ركتاف نفسلا هيف ًافر عضوم
 دحاو ىنعع و لاعقألا نم هط 3 اي بيق

 نا يح دقو لاق مت ايتيفطأو 9 را هاك او اوف || تافرا

 ا هللا ارنا الانامل امتلك قا-ناطلا كتر نم فران
 ها ٠ شفخالا كلذ كح اب

 ةّقرط ىلع باتكلا اذه يف لكلا طبض يف انيرج دقو اذه

 انا اروهجلا لع ءاتعالا هرف ىتلع لقفل لك اًوطنض عبماف"نيرخأتا

 لاثم - ساللا اف عشب يتلا 900 اهنا روهشم'ةل'لاتم 7

 هء-ح نلكلا رجح 6 تس ءوضلا مقلاب ار موق لكوالا

 ديكشتلاو 0-0 راوملاو - ةرون ةدحا 0 سدا1 تقلا رّوتلاو

 تضع اذه ةيرانأو ع رونو .- ةراون 2000 -- هلثم

 جارسلااهقوف عذوبامةراناأو د قيرطلا ع حتفلاب رانااو - ع اهرون



 *و* ١

 ءد اققحتف نازمه يت : نا برعلا مالك نم سلف ةدحاولا ق.قحم

 ورمعيلا لوق وهو ةر مالا قرةحتو ىلوالا فيقخم برعلا مالك نمو

 6 كرشب انا يركز ايو اهطارم *أاس دقف كِلوق كلذو

 تذرعلا نسال لالا ىلو ألا ققحي نم مهند

 ضع ياراتجو( اذهان اهايزك زاروا طارش ءايببتف كارترت
 راشأ اهتجا.ىفهتاقو ةيبرتعلا ىف ميلا ةرثك ةيمايلا تاعالاش نحو
 تابسالا :نم ببسلدعب مف لق هنا الا امهف ًاعئاش ناكدنا ىهاظلا نا ىلا
 رعلا تاغل برقا ضي || نييارق ةعلب قر هتاقإ نسال ب نا

 ا 2 ٌلصالا نأ ىل عت اا يدا يف ل لدي ةينايرم لاو ا 23

 قاب ام اهف دصهاحم نبا نع همهم ةدداق ناقل ىف لك ذلل

 قلل دلال ءادأ وه لها رح ىف ”يراقلا كش اذ | ::لاق زميل

 زوميت وك لع فارس اوكا نا 5 رقلا ناف ءايلإ

 اليه نة لهفق رح قش فاز ٠ ريبلا كو ةيافق وه

 دودمت وه له فرح يف كش نأو +. لصولد ارياف طولا

 حوتفم وه لله: ف 5 كلل نق هد ه» رصقلاب أرقباف روصقم وأ

 ىف نك يناثلاو. عذوم ىف نحل ريغ لوالا نال حتفلاب ارةباف روسكم وا

 هِنِجرخاام ىلا رك دم,نارقلا. ناف“هلوقب 00 ع عضاوملا ضعب

 اا او ءا يف مفاتخا اذا لاق دوغسم نبا نع. قازرلا ٍبَبع

 كثناتلاو رك دل ليضاابفا ع دقو:_ نازرقلا 0 د
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 شرو قيرط نم

 ا و اما ةكك املا هدمها لذ نان وهو :لادتاللو

 يال طب ونسب ثوم ماتو وح حتفاادعب افلا لدبتف اهلرقام ةكرج

 راك ل ينركظ نورك نا" الاام:الو ا اننعوا لف ةاومبلا: كاك ءاوس

 كبلا ئوؤت وهو لقثا هيف زمهلا كرت 0 و ةععرأ وتو اها

 امثر وهو سابتلالا ىف عقوي وأ

 اهتكرخ فرح نيبو ةزمبلا نيب ةزمبلا» يناننا وهو ليهستلاو
 ا اك اولا كت نوع و لة اما" ىلا ةكرشلا لسخمو

 0 ف الا ةزمبلا نيب تلعج 0 1011 تناك ناف

 ورمجوبأ أوقي هبو تيِجاوحت 5 نونموي وحن يذلا دعب

 ةموطخم تناك نلإو ءاملاو ةارهلا ناب تاعج مد 10111 تاك

 واولاو ةزمبلا نن 0 2
 1و7 انلللا نم كتفدصلاه اة زتل ادي[ الوا' ةففخلا اهو | عقت الو .

 كي ةنزلا يفابمل زمع ةموحلا ةزمطا نكم 8 - اهنوكعم هو
 ا ا كا قربا اد رق 200 ِء َ

 زسكنال نيب نيب اياعجأ باس 0 ةساثلا ةزعبلا تناك ولف

 تببلا نزو
 نترمبلا ن ,ارعا و هيوماس لاق ب معوبأ ا رقهبو لقت الب طاقسالاو

 نوففخي قيقشتتلا ل اها ناق ة ةلك نم امهم ةدحاو لك تن اكو اتثلا“ اذا

 الل لكلا ارتمعا 6 فلاتر 5 ذ الي ]مزة جواقتس و مادخل



 كتفي

 اذا غئاس وهو لامح الا دروم يف هدورول حج لوقلا اذهو ءادتبالا

 دج وي نيعلا ومهم نأ ل ابق ليضفتلا نم عون ديرأ ناوتنلاطا هادا

 ىف ايت ”13أ اهف وهو ةيناربعلا يفو لياق اهيف هنا ريغ ةيايرسلا يف

 وهام زك أو  اهف دجوي داك الق ماللا زومهم اماو ةساءرسلا

 ًأربو ارق وح ةينايرسلا ىف صقان ود ةيبرعلا ىف ماللا زومهم

 نراف ةزمهلا فيقخم مهضعب ركذ 5 ربملا تنعي رومللا

 مث اهلبقإم ىلا اهتكرج تلي انك اساهلنق ام ناكو ةكرحتم تا
 همكرح نينا رح تماق.ةثك ايتاضفاك تناول ا

 ةنك املا ردوا يح ةسرعلار ةقللاب صنخلا نا م ات اذهبو - اهلبقام

 اهباقي .نم .نود اهققحي نم دنع ًارقاو.سئبو سؤبو :سأو ةزمه وت

 نايرسلاك دم فرح
 هيف فرح وهو ميلا يف اتضت مالا تك |تورعلا ناك ا

 لهأ كلذل ةلواح, مرتك أو هنت ىف اوينفتف هتم صو | ار

 فتح 0 0 دار اما“ :كأ اقل

 نم عفانكو حياف نبا ةيا دم فنك نباك مهقرط نم ءاجيإلا ةزمطا

 اماو  زاجحلا لهأ نع ناف ورمعيب أكو شرو ةياور

 نشرف رشعمانإ لاَتف ا هيلع يال لق بيكا

 ىلا زمبلا ةيسحالم ضير اقل و ع قطو

 عفان ارق هبو لادلا حتفب -- حافأ دق وح اهفذح مث اهلبق نكااسلا



 را د «د1
 2 هر بي يبي يبل

 ا اع كايين اقوول دارأ نمازي ىوقلاب نملو هكو ويف

 ةعاتتضلا رش نمشملا ةباتك ىف رظداف

 عضوملا اذه يف مهأ هنأف فلألا نم ةزمهلا لادبا ىلا عسجرنلو
 مهنا كلذ ةلعو ةبادو ةباشو نيلاضلا مهضعب زم دق لوقف هريغ نم
 نال ةزمه تباقناف امهئاقتلالفلالا اوكرخ نينك اسلا عامجا اوهرك

 ىلااورطضا اذاف ةكرحلا لمح ال جرخلا عساو فيعض اح فلألا
 او تاو 1+ ةومبلا ويغو 0 9 : لإ وب 2

 نياق ربع لع أو زمح مهتكل م اهدأ لثم نامطا 0

 0 نط ىف تروخأ .نكل نملط ةلصأ لبقو .نينك انلا 5

 0 داع ور ةسج اذا ريل نمأج موق للدب سابق ريغ
 دا لك معلا ضعن بلق دقو .- فلالاب ماهدا يف ةزمهلاب احا

 كاريس ىهح ىنج نبا لاق فقولا يف ةز م ةملكل رخام 2و

 ةزمهلاو الجر ديري الجر تيأرو ىل اح ديري الح هذه فتولا يف

 يف نيوتتلا نم ضوع يه يتلا فلأألا نم لدب م اما الجر يف
 5 ةزميلا ن ظرك ل - ار تولا نم ١ لدب اهمأ ىلع ىف 0_1 | ينس ال و تمك و ولا

 ا تلبس لح 0 : لا 00 اك نا اللو

 ا 15 تلف ره ا رص وه اضبا

 ِء .

500 7 0 
 حل . كل للا . -ك لف 5

 يف آلا مجعلا مالكي فةزمهلادجوت الةغللا ءالع ضعب لاق 6 هيبنتل



 «-”هو 0-6

 ظ ىف عمجيو بايثااو تاو.ألا دحاو بوثلا حاحصلا ىف لاق بؤنا وحب

 واولا ىلع ةمضلا ل زمهف بؤنا لوشب برعلا ضعنو بولا صال

 قؤساو قاسو رؤداو راد ةئللذكو اطام-| ىلع ىوقا.ةزمطلاو لقئتست

 هببشا امو لوؤَق كلذ ريظنو ها ٠ لاثملا اذه ىلع ءاح ام عيمحو

 م تناك اذ[ والا هنا 1 ا
 اوم :نالَذَو ةيناكم هدول كندا تود اهلا ىلع اهنكرت تدع ال

 تراصثيح واولا اوهرك اع "اود وج ءاوجألا قوكف دلا دلو يف موق

 امأو --.ةيوؤمو لوؤق وحن 0 37 اولا نوهرأ "4 مك ةمض امف

 توري لوُؤَق 0 مهيد رلا اوكرتف اوزيل نيذلا
 ىلوألا زمم 3 دب نكي ا ا تقتل اذاو

 م | آلا لعاوف يال 0 اهاسأو ةس فاو عم يف أو الك كلذو

 00 ىلوألا اوباقف نيواولا عاجلا اوهر 8
 ءاماعو ءاب رك كو وق 1-2 اةءلتلا“ نسق طا ا

 يف موق هو ا ملوح ىف ءاطا نم ةزمطا لادبا اما

 نانا تلاوتف رع ءاطاتلفيأ لعأ هلصأو لآ مظوق يفو هايومأ عجل ا

 عضاوملا ف رشأب هوصخ مث نمآو رخاآ' يفاهول ادبأ اكافلا ةيناثلا اولدباف

 اجا يب ليف ماو لك ف هول عت ملو ل 5 اف ىلءعتسإ يتلا

 داش ووو هبابع يف يأ رحب با يف عقو د ةف نيعلا نم اطادبا اماو

 2 منان كذويتالاةبأ نيالا و

 اهم لدب اها تاق ناو نيعلا نم لدب ريغ ااضأ درميلا تعا كبف

 ( نح ه م)



 هذا مالو ةلاعق امهناىلا ةءابأو :ةءاشأو .ةءالأ يف هيوبس نهُذو
 ءاشألاةدحاو ةءاثالاو تان غيني نم رجشوهوءالالا ةدحاو ةءالالاو

 000 "ا ا 9ك 1 ٠ ةءاالا
 نم هريغو بصقلا نم اهيف تساي اع ةعشم 0 ىنعم ىلع

 ايدلاب لغا تكا 1 كولسلا
 الو هنيع الو لمفلا ءاف نوكمتال نا ةدئاز ةز هلا نوك ىنعمو

 0 0 ددرع ردع ل5 لا

 لا ةباامأو ةرورض امأ فرح ماقم موقت نا الدب اهنوك ىنممو
 ءاطاو ءابلاو واولاو فلالا يهو فرحا ةسمح نم تلدبا دقو

 نيعلاو
 : جاجملا لوق ىف ملاعلا يف ف لالا نم الادبا اما

 مل ألا 6 001 0 0 نلت ,اد اي

 . ماعلا زمهمب ناك هنأ يور دف

 مطوق 2 هيدا يفو ع ف تدك ينفث ءايلاو واولانم اطادبا ماو

 هلضاو عابو موق هلداو ماق لثم ىو - هيدي نوديري هيدا هللا عطق

 انهاصاو ءاقسو ءاضقو ءاسكو ءالع لثم ينو عئابو متاق لدم ينو عب

 0000 تاقو توكو تولعرزم اهمال ياقشوىاضقو واسكو والع

 ِكِلْذَو امْرال مخ تمذ اذا ادرطم الدب ةزمه واولا تلدبا دقو
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 تأراو مئاق ديزإ وحن مهفلا بلط هانعمو ماهفتسالل نوكت' دقو

 - ارثع
 ةمرلا وذ لاق !دهتلعف تناأ همة زرع اهدؤن ءاحاذأ اهدم زوجميو

 ا تنأا اقنلا نيبو * :نجالج نيب ءاسعرلا ةلب أ

 اذه ءايلعلا ضعب لاق امهلقت نم ارارف فنلالاب نيتزمطا نيب لصف

 |! ىلوالا نم عنتما ةدودمع تناكناف ةدودمن ةيناثلا ةزمطا نكت مل اذا

 انزل وج لا رم نيفلأو نيتزمم عاتجا يف |

 رع لا 7

 ةروك دم ناعم ةيناك وحنل درتف ماهفتالا نع ةزمطا جرب دقو

 وحنلا بتك يف
 لدبو لضا ترخأ ةنالث يق للا فورح نم تناك اذاو

 0 سما وحب لعفلا ءاف نوكت نأ الصأ اهنوكى عمو ةدئازو

 ْ سولو بئذو سأبو لّوضو سو لس وحن هيغل هزبأو نذأو

 ا -ءزرو ءذرو ءْرَمو 3 *ىطوو ارق وحب همال وا
 قطدلا ىامل ةزمهابم الو اهنعالو ةزمع اهنعواهؤاف.ةلكا 'ىجن مو

 امسال نيتنثلا هركب مهف ةدحاولاةزمهلا اوهرك اذاففلكتلا نم ةزمها

 تلاوت ةظفل مالكلا ىف نيلؤىرحا نيتقرتفم: ريغ نيتحطصم اتناك ذآ

 . هتبلا نالصااهو نانزمه ايف

 دما اهالو ءاف اهيف ةزمطا تعقو ةروصحم ءامسا تءاح دقو

 امهني لصافلا وك



7 »>١ 
 دا ممم بببمملا ددد ااا

 ثحابلا نا نظيب يتلا عضاوملا يهو اهب عضاوملا هبشأ يف اهورك ذف
 اا داو بوا يف باو قند يف قئاد اورك ذف - ايف اهارخ

 ئإ 4 : هربع هلع سفو قرب

 نا ريغ تاذلا نانبدحتم امه ليقف فلالاو انزل قيس

 فنروزلا نيب ام قرفلاك امن, َقّرفلا) قلخلل اهتعفر ةدش ةزمهلا يف

 نونلا نا يو اقرف امهنب نا عم نانالحتم اموماذ 2 حالو ةنكك انتلا

 تقطن مث كفنأب ا ليلدب موشحلا ا
 ةنغ ضعل اببف 0 ةكدرشلا ا: نونلا فالح ةمنات# اهعدج ول اهم

 ةزمطا ناف جرا فالتخا ل اءادب ناتفلتخءام , 0

 طاخم نأ ينمأي الف نيلاخلا ىلعو - فوجلا نم فلالاو قاحلا

 ىذ بجي لب امهحاتعم 0 2 نيح نيب وخالا صعزل لعق ياما

 جفت لع[ هاو لك

 | ةافش ماس ايف ورث ذءامو ةزمطا سمأيف ءايلعلا ضافأ دقو
 ه1 ]نك ان لقا انه درون نأ انبحادقو اع 3 محل

 00 لا 6 ريفا دا

 ىدانااناك اذا ءادنل نوكت دقف يتاعاا فو رج نم تناك اذاف يناباا

 سيقلا 'يرما لوقك ابيرق
 001001 فج زادف تنك ناو <. للدتلا اذه ضعب الهم مطافا
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 دراولا هنالو ناونعلا ىف ظفللا اذه ريغ قلطي ال نا ,جعملا فور

 عقب مت هيف بررالا باتكلا كلذ ملا ىلاعت لاق زيزعلا باتكسلا ىف

 ًادوقعم تالا تاع ىلا ةنسعنلا تك قف عضوملا اذه يف سابتلالا

 ن ندي ا لا 0 رخاء اواق حاحصلاك ةيلكسلا كلا

 باب هلوةب. سمللا عفر دق حاحصلا بحاص أ ريغ ةنمالا فلالا

 تل
 لاعفالاو ةنكمتاا ءاممالا يف اللصأ نوكت ال ةنيللا فئالان ا رعاو

 نارا اواو نعوم انوا لنكن لاتق فلاك ةدئاز امهقنوكت امناو

 اط ةهباشملا ا الو م فورحلا امأو - ىمرو انغو عادو لاق
 دقو اا اهف فلالاف قنادلاك ةبرعملا ءامسالاو امهم“ ا

 تاقئثاأ فرحا امأو ديازلا رت نورتعي ال ةغللا تانزأ نأ قرف

 وغ يف!نغ نورك دف هنع لها يذلا فرك[ نورعف هل
 ةدح ىلع اياب ةنيالا فلالل حاحصلا بحاص دقع دقو يمر يف ىرو

  ةنيالا فللالا باب هيف لاق دوصقملا امانا باتكلا رخآ يف هلعج

 ةكرحتا او ًافلأ ىمست ةنبالف ةكرحتمو ةننل نيرض لك
 هيف لالا تناكام ًاضيأ.انرك ذو ةزمطا انرك 5 دقو - 00 0
 تاناقتم' يع تاغلا لغئيم بالا ادهو تكلا ,واولا نم ةباقنم

 بابلا اولعجدق رو اجا نا تاق ناف ها .ت ماندزفأ ايلف ل
 0 وامحم نأ 3 ؟ نك ا :اثأ لصفلاو ةملكلا لوال ادوقعم

 تايلكلا قل كلد | 7 تاق ؟ كلذ أولعش م اف هنمالا تل الل الاصف باي



0 »-01 

0 
 اعيدب اسما ىعار دق فورحلا ءامسال عضاولا نا نوققحلا لاق

 لوأ نا ىنخي الو ةمسا ا لعج هناوهو

 لصالل يف تناك لالا نا نط نم مهو دقو -- ةزمهلا وه فلالا

 فورح يفرك ذي يذلانا لاقف هسفنب موب ال يذلا فرحا كاذل امسا
 ىمسملا اهبف ردص دق فورحلا لكو  ةزمهلا ال فلالا وه يحبللا

  ىعسااب مسالا ريدصت هيف ىتأتي ال هناف فلاالا آلا ممالإ

 ىلع هقالطا رثك عاش الو دعب امف ثدح مسا وهف ةزمهلا اماو

 هسفن لقت ال يذلا فرخلا كلذ ىلع فاالا 0 فاالا

 0 اللا ف اف قب ادهو هب ضاع هاك تلال طفل راض

 نولوةيف عئاذ مهدنع عئاش ةزمهلا ىلع فلالا قالط 00

 ةزمطاظفل اماو ماهفتسا فلا هدهو لصو فلا هدهو عطق تلا مديح

 نيعونلا نيب مهضع قرفو - الصأ دملا فلا ىلع دحا هقلطي رف
 قا دقو 0 فلالاب ةزمطاو ةنللا فالاب دملا 1

 اداتعا ٍةنك اس نوكن دق اهنا عم ةزمهلا ىلع ةكرحت ا فلالا م

 ةكرحلالبقت ال تلا دما فلا ةلباقم ىف اهنال كلذ نم ل

 3 نلجأ هيف مهي خشوم يق اقلطم فللالا رك ذي. ال نا يئينيو

 ىف دج ال دملا فلا نا نم انرك ذ ام انه اهقالطا ىلع انامح يذلاو

 فورح نالو ةزمهلل لوالا مس الا هنآلو سبللا عفنراف مكلا لئاوا

 01 ع يك نئااقو ها ارما 3 د ال مجعملا
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 وظامتا اهفالتخا نأ َنَسَِأ ةنايرسلاو ةناربعلاو ةيردلا 00 ٠

 :فالتخاؤ زامزألا لوط: ىلع سانلا ظافلا“لدت نما ا
 كلذ انةين دق ذاو لصالا يف ةدحاو ةغل اهناو مثالا ةرواحو نادإبلا

 نم لوأ نآ ضيفتسملاو لاعم ةيئاوشلو ةيرسلل 00030
 ةيناربعلاو هدلو ةغلو هتغلىهف مالسلاهلعلعمسا ةيرقلا 23

 ىلص مهاربا ةغل تناكيه كش الب ةينايرسلاو -هدلو ةغلو قحسا ةغل
 00 تم بجواأ ةضافتسالا لقن سو انس ىلعو هباع هللا .

 ا ةسايرسلاف

 ىلع بتر تاكل كب ١١ لوقنف مالكلا لصأ ىلا دعنلو اذه

 ادع يف اهمدقتل تمدق امناو فتالاب ادا مجعملا فورح

 ىحقا نم اهءاف جراخا رئاس ىلع اهبجرخم مدقتتاو -- لصالا يه تلا

 تاغللا لهأ عيمح نا لبق دقو مالكلا ىف اهدورو ةرثكلو قاحلا

 2 ل آلا فورحلا دادعت دنع فلالا نود ةروبشملا

 لئاوأ ف دجوب ال اهمال كلا فلأ الةزمطا انه نملالا 00

 الاثدحم ال اهنأل نكاسلاب ءادتنالا نوزتوجم نذللا دنع ىتح لكلا

 0 ||يف ألا دجوت مل مث نف دم اذا ةحتفلاب كرحتم فرح اهقبس اذا

 اماو ةزمهلل مسا ناك عضولا لصانىف فتالانا كه د ا

 اهسفنب اطالقتسا مدعل امسا عضاولا اط لعجي يف لاق تلاع كلا ك0

 ب ةباتكلا يف هتروصب ربظت ثيح ازاحم فقالا اًيياع قلظت امناو

 نينح اهيلا بلقت ام اريثك فتلالا نآأل فلالا ةروصي قا 1
 ا
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 انأ لا الو اهماع مالسلا هيلع مد فقو يتلا يه ةغل ّىأ يردن الو

 اهدشاو الكشا اباقأو ةرامع ل و اهلك تاغللا ملا اهنا ىلع عطقن

 نمةفات#لا اهلك تايمس | ىلع ةفلنع ءامسأ عوقو اهرثك اوار ام

 مدا .اعو لجو نع هللا لوقا ضرع وأ ىهوج نم ملاعلا يف ام لك
 5 تغشلا عطقيو لكشالا عفرب دك“ الإ انيك ع اهنلع كسلا

 ١" ةيناوبعلا, يه موق لاق 1 ولا ىف لاق دقو -ه هاناق

 هانضاعو هياعانذقو ىذلا نا آلا - ٍلعا هللاو ةيبرعلا يه موق لاقو

 ال ةيبرو: رشم ةغا يه يتلا ةيبرعلاو ةيناربعلاو ةينايرسلا نا انيق
 سرح أف 0 اباهأ ن 1 ل تلادس ةدحاو ةغل ريح ةغل

 يناوريلان هو ناو ريقلا لأ ةمغن مار اذا يلدسالا ن م ثدحن يذلاك

 نحو ٠ امهتفن مار اذا ّيتاسارملا نمو يددنألا ة ةمغن مار اذا

 ةبطرق نم ةدحاو ةلل ىلع هو رطوابلا صقل ل اهأ ةغل عمس نم دج

 ريثك يف اذكهو  ةبطرق 1 لها ةغل ريغ ىرخا ةغل اهنا لوي 6

 ىنيال الدب اهنذل لدبش ىر تال اولا ا ةرواجم هناف دالملا نم

 هس رعلاة غالايف ظافلألا ت تلادب دق ةماعلا 1-3 نيكو ل قم لع

 0 ىرخأ ةغلك ةملكلا كالت قضا - يول الان دس

 ةنالث يىفو طوطسا طولا يفو بابعلا تنعلا يف نولودي مه

 لاق ةرجشلا لوس تاو يربيربلا 0 اذاو هل ادا ريناد

 دمهم لوقبف ءاه ءاخلاو نيعلا نم لدبا ”يتاْلا بترعت اذاو ةرجسلا
 10 6 لوس نا دار أ اذا



 ىلع رادلا لخادلا لجرلا اذه فقو الكف ةحئاللا ججحلاو ةحضاولا
 هل ثحنس ةلعل اذك بيسو اذك ةلعل اذكه اذه لعق امنا لاق اهبنميش

 ةلعلا كلت ريغل هلعذ نوكي نا ئاشكالتل ةلعزوكت نأ لسع
 تحس نافذ كالذل ةلع نوكل نأ لمتحم ل هك دام نا آلا

 اًمدهو ٠ اه تألف 20 امم قدلا ىه وحالا نم هتللع امل ةلع يريغأ

 ها ٠ ليا انم فاصناو مقتسم مالك

 ماس ىلا ةبوسنملا تاغللا هك ذقسامف ةيماسلاتاغللاب دارملاو اذه

 | ايف نسالكم زكا نوكةبسلا هده بيسو 2 ه مالا هع ا

 0 3535 ادقو ةس 0 ةماربعلاو ةسرعلا اه رهشأو هلسن نم

 | ةبسن ةيمارالا ةغللا ىو مآلا ةلزنع نط وه دحاو لصأ نم ةنالاثلا

 ال تاوخا ثالثلا تاخالا هذه تدع دقو ماس ءانب | دحا مارا ىلا

 نييناربعلا ةغل تناك ءايعلا ضحب .لاقو نيني هباشالا ةركدلو
 اينايرس مالسلاهياع مهاربا مهدج ناك ذا ةينايرسلا يه سمالا ل وأ يف
 نيناعتكلائهونب طلتخاو ناعنك ضرا ىلا رجاه ل5 اط 00

 -- ةيلاربعلا ةغللا اهنعتأشنو ام اريغت مهتغل تريغت ضرالا كلت ناكس

 ضع مهف رع دقو ماس ءانبأ تحل نادك 3 وتنال
 ةينرعلا عراضت ةغاب تماكت ةمأ نويتاعنكلا هلوشب نيبوغللا

 ا كحألا ل لوصال ماكحإلا باتك يف مزح نبا مامالا لاق

 ةدحاو ةغل تناك نأ دعن "تش تاغل تادحا ىلع ىانلا حالطصا

 .- اهدودحو 9000 ةيهام :اوماع.اهب - اهملع اومقو
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 وهو لاس نأ نكميو نسحلا لماك نسح نسب نسح 0 نسج
 فولأللا وه ام ىف لع ءاي لدبت ملو انون انه ةيناثلا نيسلا تلدبأ نسحألا
 مكلا رخاوأ نوكت نا هيف مههدم نال عايتالل ةياعر فعاضملا ىف
 هوب ياخاوب 1 دقو عجسلاو ىفاوقلا لد. دحاو طظفل ىلع

 ا كال لاقي نأ يا. لهاجلا بنه لدن قو بنستلا نم قرد

 000 1 18 لقك راندا ىضم) لوقب لصوي نأ نيغنم معلا مضت
 زاهطاو ةزمطا - ةزم ةزمه وه مشوق عاملا نمو : عقتبإال يذلا

 لوقت مالكلا يف زملا هنمو طغضلاو زمغلا لدم زمطاو - بايعلا

 طغض نم هفف دبال زمطا قل كودو لك ىو ازمه ةملكلا تزرع

 نزلا 8 ردللاو + اه ردع روسلا لاق ةراقلا زمونا يبارعال ليقو
 اد عومعو نيل ةداعألا لا كلصأَو زاهماو ةز :مطاك

 وحنلا للءحاضي أ باتك يف يجاحزلا نمحرلا دبع مساقلا وبأ لاق
 001 ل1 للعلا رع لكني دحأ نب ليا نااتخويش ضعب ركذ

 لاذ ؟ 3 م اهنعرتخا ما اهتذخا برعلا نع هل ليقف و>نلا ىف

 تيقو املك ا وم تفىعو اهعابطو اهنيجس ىلع تقطن برعلا نأ
 ةلع هنا يدع امب انا تالعو  اهنع كلذ لش مل ناو هللع اطوقع ىف

 نكي نأو تفل يذلا وهف ةلعلا تبضأ نك أ ناف ل هب ةتللع الل

 00 4 هلع ن وك نأ لمت هترك د يدلاف ترك دام نيَغ ةلع كاده

 هلا ةيج ءانبلا ةمكح اراد لخد مكح لدم كللذ ىف ىلثمو
 نيهاربلا وأ قداصلا ربان اهيناب 0 هدّدنع تدص دقو ماسقالاو
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 دقو اهلمقام ىنعع 95 دق فو رعم ىنعم اط يتلا تايكلا نا 2

 عابتإلاب ىمسيال نييوغالا ضعب ناك دقو -- هانءم ريغ ىنعم اط نوكي
 ناقطف كلوقىفناشطن وحن هدحو هب ءيح اذا ىنعم هل نوكي الاماالا

 - مسقنود ءاحدق مسو نآف مسد نالف مطوق فال ناشطن

 لاؤاو ندحلا مديااو - ةميسو ةأرماو .ليمج ىامسو لجر لاقي

 ىردأ ال لاقف ند مطوق ىنعم نع متاح ابأ تلأس ديرد نبإ لاقو ..
 ف هرك ذ نأ ىري هنا متاح ينأ ةرابع نم مهضعب مهون دقو ٠ وهام

 ىح الو ىدلس 0 وسل ةيوقتلا كش هناي هماع مر تسنغلا لك ا

 هتدافا .اماو .- هدحو هيلا رظنلاب وهام يردا ال لاق امنا متاح ابا.نأ

 ةغالا لدأ ند 9 ىلع ىندال سَ وهف نيام هايج دنع دكوتلا

 21 مطوق يف ةاحنلا ىلع مهضعب ضارتعا كلذ ريظنو

 يف نا ىلع لدي كلذب طوق نا اونظف ةداز اذا < 0 0
 ةطوسإلا بتكلا يف او>رص دق مهنا عم ثيعلا لبق نم ودام ةغللا

 ثدحنا و مالكلا ديكوتل هب “جاما هنا دياز اذه نا موق ىنءم نب

 3 ايطخ 0 لسباق امعو مهضقت مف ىلاعت هلوق ند م كلذو ىنعم

 هل نيت عبتتلا رثك | نمو -- هدبع فاكب هللا سبلا هلوق يف ءابلاو

 سبل ام ىلع نونفلا بارا ضعب اهدروي, يتلا تاضارتعالا ك1 نأ

 لام ىلع يبو نونلا هيف تديزو ًافمفخم نىنسلا يذحات فادح تسي



 0 < ,ظفنلا ديك ألا : ةاحنلا لاق ىنمم دارفالا لاح ين هل نوكبإل
 امهنانو ديز ل حمس لوألا اخفللا داما نا امدحأ

 ٠ نسب نسح وحن ريخالا ف رحلاىف !ءهقافتا عمدنز زاوم دار .نوكي

 5 ماشقأ ةنالث وهو

 أبرم اينه وحن ىهاظ ىنعم يناثال نوكي نا اهدحا
 ل رثل لوألا ىلا مه نكلو اللصأ ىف هل روكي ذل نأ اهينانو

 خا لاح ىف هل ٠ نكي مل ناو ىنعم هتيوقتو ًأظفل مالكلا

 0 ثيبخ وحن ىهاظ ريغ فاكتم وو هل :ن وكم نا اهللاو

 اهحرختس ل سانلا 1 ىدلا نع نوكي نأ نكي ثددنلاف

 لاش نأ هسأمق ناكو 5 وهو اهشاس تح ا اذا رثبلا تن نم

 براآتب 1 - كبح ةنزأو 3 00 لش ا ثيأن ثم اخ

 لاق -- صب صي> يف :اومقو موق يب كلذو ءاب صوبواواوباق نيظفللا
 55 ءاعوَووا اهعزوىل اعةلك ةملكل | عش ناودعاس الانبب وغللا ضعل,

 عايتإلا باتك اذه هلوأ يف لاق اك ا

 3 0 0 نا | اعدحأ نيهجو ىف لع اهالكو جوارك

 ىنعم تاذ ةِيااثلا ةدا 0 نا ل نيهجو ىلع كلذ دعن

 0-00 املا ةحضاو ريغ ةيباثلا 3 ا رخآلاو ٠ فورعم

 ةلكس تملا صعن نأ 6 -- ابارك ا عا الاك اهعا الا قاقتشالا

 ب اتمالك هب دنن يش وه لاف عاسالا اده نع
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 نانلا لاق هن وص ىلعأب خرصو ىدان مث ىر خألا ىلع اهعضوو اهعفرف
 مقدأ تنل قحساوبأ لاَتف ركب وبأ لاق ةروقعل | هلجر يأ هتريقع عفر

 رع هيلا لصو لوالا نأل وأ اذه نم. وحب يف هيوبيس لاق كلذلو اذه.

 ليلق اده لك نا قنحنالو حالا لصي مل

 لئاَسللا نعت ف اطخلا عوقو نم ةيشخ ثحبلا باب انددس ولو

 لثم يف من نومكلا لاح يف نودقلا رثك أ تيتبو معلا كي ١

 رك لا قوس ال نك رجال كلا

 نع دعبي هيهاظ ناف ءاسغالا يف بذك عونلا اذه نم ٠ لئاسولا نم
 ةرتنع لاق هب كياع يأ اذك بدلك لاعب كلذ

 ااا و يلا ثنك نأ # درإ نشءاهمو قولا
 نعلإو /هب .بيصنت رضم نا يرسلا نب دمع لاق قيتعلاب كياعيأ

 نا كلذ هحوو 0ك رزبلا كبلع بد ىنعمو -- عفر

 هذخأبو هيحاص يرغب امتو ناجهسالا ةياغ يف ,هدنع تدكتلا

 هدخو همزلا يأ هب ءارغالا نالف يذك ىتعم.راصف هلع بوذكلا

 م نزله تان 6 لع الا يف غل نأ راص كيلعب نرق اذاف بذاك هنأف

 هنم ردصي ام نكي مل ناو يش ل 3 ءارغالا يف لمعتسا مث هذكشن كياع

 لجرلابصعيف ءاوتلاوهو صحملا هيلا اكشن مهضعب ل قوتك نكمل
 كيلع ىأ بئذلأ يشم وهو نالنملاب كءلع ىأ لسعلا كلبا 000

 يثلا ةعرمسلا

 م أريدك هناف عابالا جم ىلع ءاحام هف ىورلا يندب امثو
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 ةدالا هذه يف ام لكو ناصغالا تاذ ةفورعملا ةرجشلا هف لصالا

 تلتخاةهليوأتو طلتخاو فادح اذاءوقلا نب ,سمالا رج لوةةاهيلا عجار
 0 00 فاو اهطالتخاز ةرجذلا ناصغأ فالتخاكاطلتخاو
 هب هنعلم اذا جرلاب ءرج مو: ل اوعزانت وأ اوفلتخا اذا اورجاشتو
 .هدمع اذا هتب رجدو ت- ةرجشلا يف نصغلاك هنف هلعج هنا لو أتو

 3 ل] -اناضعا نب ىلدت ام عفر اذا ةرجشلا رجشو دومعب

 كلذ ىلع سقو د ةرحشلا هلداف ف داما هده نم عرف ام لكف

 لثمو رهظلا هيف لصالا ناف ر , ه ظ ةدام لثم ماكلا نم ىمحي الام

 ه موق مالم مهماع دعا دقو نطللا هه ل | بالا ناِف ن لع ب ةداه

 دق هيلا قيرطلا نك حيض هسفل يف ضأآلا ناف مهنم كلذب قحأ

 0 عدو افصام ذقن هملاعم نح

 تالف عفر ملوق يف توصلا ىلع ةريقعلا قالطا بيرغلا نمو
 ه.اجر ىدحا تعطقالجر نا طا ةعوطقا|قاسلا ةريةعلاو هريع

 ةثوص عقار لكلو دعب ليقف خرصو ىرخالا ىلع اهعذوو اهعفرف
 ريثك نع ركب 5 صئاصخلا يف ينج نبا لاق هيريدع عفر دق

 1 جتحاو قاقتثالا قيرط باكترا نم قحم 20 هيلا عرسا ام

 هاك ايلا ةلوقللا طافلالا هاته نوكم ناب نمي ال هنأب ةياع ركب
 ع نر مو لثمو اسةحام ردن ملو اهدهاشن مل بابسأ اط

 اولد لأ ع شوت قدتن انبهذ وافر 0 ا هل لاق هبوص عفر يا

 0000 طف الجون 0 مالا توصلا
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 اهوحنو ري ةغل دعب يف كشن انسل صئاصخلا يف ينج نبا لاقو

 ءاسبف مهنغل يف ةغللا كلت نم "يش عقب نأ نكمي دقفرازن ينبا ةغل نم

 امو 00 0# - نك 0

 000 0 هنم لئاطب ل ل ا

 مهملثمال افلاخ ءىجب نا ركني الف رازن ينبا ةغلل

 ءامسا قاقتشا يف باتك وهو قاقتشالا باك يف 30 رد نبا لاقو

 م 0 ءارتخأ 0 ترعلا 5 نيروهشملا

 ا نه هقتشم ةهتشتسملا ءامسالا هذهنأ يف انلوق

 ملط ةيريجا ول مومغل تدقق رحل اوعطشا دق ةربهو

 مونلا اذه ىلا اهب توك
 ياه نا افن 1 كتفرع دق عالكلا يذ لئابق ءامسا يف لاقو
 ثيعلا م دقو تدم نق علل اتت لعاط تهضال ل

 والاف رشأ يتلا ةقرطلا يي داما ةقاعخلا داوملا

 فقووةغللا ىلع فرشأ دقف ةدحاولا ةداملا يف لوالا لصالا كلذ عم

 هب لاق دقو مهم يما ةدحاولا ةداملا يف لوالا لصالا ةهفرعمو

 اا اوهذ مهعاف ر ج ش ةدام تالدالاع قاقتشالا ءاماع ضعب

5 



 : : ايفو
 ت2 ةفدصلا ليبق نم ناك ىنعملا هيق دجو ناف

 نفكوناكو ناك وحن ف رحب نونلاو فاكسلا نيب هيف لصفام اذ
 نكو نفك و حن يف ام هلبق ام لقأ هيف كلذ روهظف ن كو نك

 ءانظلا تخلو قت نيخ نم ذوخام هلعلف هسغ اذا “ىثلا ن ا
 تنبح ف ليجم اهتةلرعاو هتايغ اذأ

 ركل نأ كلاس لع سجق كلسملا بعص ثحباا اذه نأ لعاو

 1 كفا: وأ ةرزم ةلك هلع 10090 داو الا اي ا

 00 0 ا] نأ هل ىلوالاو كلذ رو لادنالا وا ىلقلا قيرطو اهَريغ
 ةغلو اهار# ىر 7 امو دج دع 0 ة هغللا ب رغل

 00 001 هي رامتو اهيعاضوا نم رثثك يقارضع ةقل تلاحم رنج

 اهتالك ضعب قتشي نا كلذب رعشي ل نم ضعب لواح دقو اهبارعا
 ريمح كوام نم كاملا ليقتلاو - برغاف رضم ةغل نم ليقلاك

 ءاش ام لوقي هنال هب ىعس ترك ديدغتلاب ليك هلضآ ىضنب لاق
 ثيدحخلايف يورو 000-00 لاو 1 لدق عمج يف ل ءامقلاو دم

 لوقلا نم لعبف عمح يف لاوقالأ ىانقلاو  ةهاسلا لابقالا ىلا
 لّيقت طوق نم لعيف وه يذلا ليق عمج ل لابقالا نوكي نا زوو

 ناك ال عدت 0 317 رخل ههشن كلم لك ن أك هبشأ اذا ها

 مأ 2 ٠
 ا عك <

 دسم

 -اشب مع
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 يلا سونك
 رحال نع خي كو - عضخو لذو ”ماناو ضبقنا ا

 ةدع لا

 تنك !ىسرتلا لاشو رطل ءانب نم 0 تينكتلاو

 2 هتاعحو 0 تف اذا لحرلا تنك ناكر هيحاص رتبي هبال

 ظ : كزرح يأ كفنك

 لعف هنم قتثي الو

 0 ه ربخل هنع تديرو اذا هنع تونكو را ءتينكو

 ليقو 2 دق هيسداقلا موب. اجاع تثأر مهضعل لوق هنمو 5

 لوب تر يف نيزراماا راعش ن٠ وهو 0 ىنععي كن

 نالق وأ انأو نالف انآ يدا
 انبي اروهظ لصفلا اذه رك !ىف ريدا دم رورط لا

 2 0 كلذ روهط ىلةيف -- ن "وو نعمو 1 5 نكسو |

 ا ليو فلا: 00000 5 مال ليال ىلا

 وا كانغ ساس وتم سبر نا 0

 11و دي ءالخلا شع ىندع امهماف ةيكولاو ن 10- نا ج 2

 بابلا اذه ف هل لخدم ال برعملاو -7- هنأق توناخلا ودو ناكدلا
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 001 و كر ةنزاغلا نم نب ا ا

 ا 01 دارا لع هباتك بتر نم ةقيرط ل رع ل اصف يف ع.ت ام

 براقتلاو .-- مزليالام ءابدالا نم مذا ناقياعر رخآلا لبقام ةياعر
 ع لجصفا يف متم امم 0 نان براقتلا نم نيبأ اهف

 فاكلا دوجولةب راقتم اهلك ت الكل اهذد تناك ناو يرهوجلا ة ةّقرط
 فرح نيف هيف را نيب اهف لصف دق ةريخالا نا ريغ عمجأ اهنف نون :|و

 00 ما يقع دق ل الا نأ ريغ ةيناثلاو ىلوالا فالخم كك

 ةكك لأ 5 نا انضرف اذاف عمسلا عرقي ام لوأ يهو ةملكلا | كل
 ناعم روهط نوكةفاتخلا هللا كا لا حو نونلاو فاكلا نم
 ممنلو ثااثل | ىرذأ قاتلا فو اتا ق1 قوقل لوألا مسقلا يف

 نكلا لوقنف - لانا بيرق رهظي امف هناف لاثاا اذه يف ثحبلا
 ا00011 ذك او + ىثلا نكو  نانك ١ ماو ةرتبلا كلاب
 ُق تدحو ةلك لك يف داوح- وم يحل ىعمو ل ريكس | يذلا ا

 ةدالا ا اطوا

 000011 لساو - موتك ويف ةمعتلا نفك اذا نالف بنك.ل وم
 ؛ ء وعلا ةيطغت

 0 01 لاطو ترك باب نم هزنك دوو نوفدما لاملا زتكلاو
 55ه رخداو ةعمج

 هن ال رحعشل ا ىفمرتت وهو هسانك ىف لخي اسوتك يبل كلا 22

 5 رادلا ؟ندك نأ رهظب يذلا 002-- لص يح لمرلا نك



 # غ:ا/ »+ 0 هام

 1 | ي وباع ش نس قاف عع شما م ل

| 
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 الا لخلا ٍتاسحب فوردلا'قررطلا لعاب تاس نما 0
 د نك ام وهو 0 فصنلا كعل اف ععو اعا فالتخالا نا

 ي م وين م دل كل ىف داقاع اعلا طا نك“

 فالتخالا هياء بترتو دمحأ يف فورحلا بيترت يف اًضيأ مهوفلاخو

 قباسلا جهلا ىلع كيلا ةقوسم يهاهو

 5 ما 22 دخن

 ندم لاك اي ط جانو هع ا

 نايل 1 ول ىلا ل ا ا ل ١

 0 عاظ ذ خ ثاحت س ر قف ض ف ع ص

 غمض ذ خ ث.ددع شار ف صارخ 0
 او .ء.وء.ممءايء مدن يو سا لا

 يف دوجوم روهأا ةقيرط ةييزم نم هترك ذ يذلا نا تلق ناف

 ىلا تالكلا نيب لصو لك يف اوعمح رؤهملا نآف يهوط ا
 لئامت يتلا تايكلا نيب لصف لك يف عج وهو اهناثو اطوأ لئام
 نأ تلق نيتقرطلا يف لصاح نفرح يف قافالف اهرخاو ا( 4

 تاجرذن [.الا:قاعملان نب :براقتلل اه وم ناك ناو طال ١ نيب براقتلا

 0 ددكو نك نيب براقتلا ناف انني افالتخا ةَفلْتم برآتلا
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 ا اةظو هقوف اه ىلع متديقم يانتلاو يأرلا *ئىداب يف ةقانب هنآلو
 هناعارص نم عنامال ”يظفل

 لك يف لامألا وه واحلا نا وهو اناس هللا رشا ام قاثلاو

 2 ةاعاراا ري يوسع نيس اهو اصف
 9 ا

 00 011 قاع .لثمو بار ابار لثم 0 ركذ دقو
 ةاعلا فرح ىلا عضاوملا نم ريثك يف ةزمهلا

 عضوملا اذه يف ةبراغمالةقفاوم واولا ىل ا مدق دقو
 امهننب لصفي نأ ىتش ال ناتخا ءايلاو واولا ن ل ةيكشلل ققاوَم ادهو

 0001| د و تدرو دق واولا تاوذ“ نم نثكو امس الا صاغ
 اجوفحو قي حاف وحنو ةغليف عفن تاينم هتيم درو دقف هنوحم وحن ءايلإ
 تدرودق ءايلا تاوذ نم ريكو -.ةغلىف احبف حيفي حاف هيف ءاج دقف
 ةغل يف هنع تك فو دققت هع تلتكا وم واول تاغللا ضعب يف

  ةغليف هوتي هأن : ا هبتي هان وحن

 فؤورح سر يف ةبراغأأ ةقرط كل 1 أ انحأ دقو أده

 فورح ىلع ةبترملا مهنتك ةعلاطم ني > كي كلذ نافأ ءاحملا

 اهدعباف فلالاىف ةقراشملا اوقفاو دقو خعيراتلاو ةغللا بتكك م

 مهدت ر ىل لع ةقوسم يه اهو كلذ ىف امق.هو ةلاخو ياز 000

 00 0 ىو ةقداشلا بيد 5007 00 ١



 هل هل وةك ةطاحلا . نود 0 ا دق ا نأيهنع اوباحاف اند ل

 لاقتف ءامسالا يف صيصصختلا مهضعل مزيلاو اهلك انمايأ هانرأ دققأو ىلاعت

 ١ نوكتف هناعو ابطا املا جات>| يتلا تايمسملا ءامسا مدا معو ريدقتلا

 لاح لك ىلعو - ةطاحالا ىلع ةلالدلا . ٠ رم اهرهاظ ىلع انه لك

 ىلع هرهاظ لدبي امث ودو ماللاو بفلالاب حي مج وو ءاسألا 00 8

 نممالسلا هياع مدآ هماع ام نا لع لذا "ركب كلذ دك را
 ىلع ءامسالا ةفرعم نأ حي د كالا 710: طاح ال 0 كلذ

 سفنلا يف هنروص لوصحو ىمسالا ةقرعم عم 9 ةقيتملا

 رصف كك هلا فو ابيف ريصتتلا وا ا ناك كلذلو
 .ةغللا لع فرش ىلع اليلد ةياالا هذه كو - مولعلا نم ريثك يف

 روهجا ةقيرط نأ تفرع دق لوقنف مالكلا لو 7 عجزاو

 يرن الا"تاو لا لن نم لصف لك يت'قاثلاو لوالا اف دك

 ةقاناك اف قاثا دكا ىلا رطدلا 05 دحاولا لصفلا يف تاكلا

 نا بغارلا مزتلا دقو هريغو فعاضا| نيب قرف ال مآدق امدقم
 10 | سمكا ىلا دوعل , مخ هفعاضع 3 2 .نلك هنأ كءاجاا اذ نأ

 0 دا م ورب املا تاب ةرم' ءارلا لصف

500 

 تعاضا ىلع ةبطن لصفلا ناوتع نأ اهدا نيمس كلذل 5

 ءارلا عم ء "1 لصف يف رب لوخذد ناف هريغ قلك هقابطنا 0

 ل لصفلان اونع ىلع هيف ةدايز دوجول هيفدوحنو ًاريتلوتتب نس

 د حلا 210112929292727 تت
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 يف لصالا ناو هريغ يف رهظت ام رك 1 فءاضللا يف رهظت تاوصالا

 ضالا لوا فتناك تايلكلا ناب لوقلا ىوق نوكسلا لكلا رخاو ا

 لك رع 0000 0 0 لو ناو ه هيئات

 مأ ففيقونلا ا اناق ءاوس سفحالا ن "ن1 جار بارما 3

 تعقو لد دحاو تقو يف ا ةغللا عدفذأ 0 اطصالاب

 00 ةقحالاتم

 00 كا ا 2

 ظفللا ناد ةيسانأأ تورس د لوقلا 2 ام ةياغ 0 اهلك ء مالا مدأ

 نا يناثلا لوقلا يف ام ةءاغو عضاولا ةمكح ىلع ةلالد كلذ فو ىنعملاو

 اما د دتدح اهملا 000 كاذذ ذأ مسا ام 2 ءاشالا صعاب

 6 اهلا عدن ل ةجاخلا نذ تدحو ناوا مال وا دعب دجوب مل اهءال

 هب ”لديل هيلا جاتحم ام ناك اذا ةدئاف هل نوكت اعا ءينثلل مسالا عيذو !

 ةماع ةجاخلا نيح

 هلوق يهو ةيآآلا ةمم مساهل عضوي دعتيحدجويل ام نا ىلع: ديو
 ءال وه ءامساب يتوكما لاقق ةكئالملا ىلع مهضرع م 0 هنأحتتم

 ءاعلا تنا كنا اسماع ام الا ان مع ال كن اناحبس اولاق نيقداص نا

 لولدملا ةابمشملا لا دمئاع مهض سى ع يف ريمضل 2 نورمسمأ ا][لاو - :مكحلا

 تايمسملا لح حم * اهلك تابمسا اما 2 مور ,دقتلا ذ 3 ط ءاع

 دك أنا اماو كلكلا نقل ليتشا/ اه بياغتل ه تر



 ءاراوو ىعمال طظذللا ةمسامم ناس َّق ضافأ : 3 كعل 7-1 نبا لاق

 دق مهعا كلذو - عندأو لعأ ةمكملاو ريطأ هف يطل ١
 ايري نعم ا 6 اهتاوصأ هيشن فور رايتخا ىلا نوفضي

 ير و م رخل تدع لوا يهاضإ ام يدش و

 دش مطوق كلذ نمو -- بولطملا ضرغلاو دوصقملا ىنعلا تمس ىلع

 ليقليخلا تادما لوا توع ةمر 01 نم اهف ا نيشلاف لبحلا

 | ىوقايه يتلالادلاب ريعبف بدكناو ةنشلا ماكحأ اهلي مث دقعلا ماك
 1 :ءما ىلع ”لداواهمةدضصل ىف ف 07 يو امس ال نيشلا نم

 : ليلا ذك نه دراتسم يلق ةذعلا اماف ح اب دنا

 لوأو ديدش فرخ هن 0 هرج 'يشلاةرج مطوق كلذنمو
 فرح يهو ءارلاب كلذ اوبةع مث اعيمح رورجلاو ”رالا ىلع ةقشم "رجلا

 لع 1 يثلا نال كلذو -- اهسفن يف كلذ عم اهورركو ريركت

 ىلع هنم كلذ رركتو الزانو اهنعادعاص ب رطشا مالا ضر

 ا ريركتلا نم ابق امل ءازلا تناكتف قلقلاو ةا 00

 0 0 ا قفوأ اهسفن يف تررك دق ًاضيأ
 لع كعباتي الو هانمسر امف كال داقن ال اذه نم ًاعش تبأر ناف

 ا هبق رظنلا منت م نوكي تاب نيرمأ دحأل كلدف هاندرا

 رصقتو انع نم دق لئاوأو الوصا ةغللا هذط نأل وأ هنع كركف

 ه. انو ايم
 ةياكح ناو تاوصألا نع تأشن امتاتاغللا نانمركذ املعو
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 نآل كلذو عضولا نيح نيفرح ىلع فعاضملا نوكي اذه ىلعو

 نيف رح ىلع ىنب همايع فقو اذاو فئقولا ىلعىنا بكرا لش تارك !|

 دق ريصتق ماللا نوكسب "لد ةللديف و لادلا نوكس دب ' 0 يف لوتتف

 20 قرف اميني نأ ريغ ماق دق كلوق ىف دق ةرود ىلع فقولا نيح
 فو اذا ددشأا فرحلا نا كلذو ماكتاا هب رعشب ام لثم عماسلا هب

 رعشناف ديدشتلا 0 وع سدو ىتسبف رثك ذك هماعد امعالا ن و هماع

 اددعم فقولا لبق ناك هنأ عماسلا

 نأ دارأ
 ا

 0 نأ الأ كلذ ةباع ربع دخلا اده زواع را نمو

 صئاصخلا يف 5 د ايوحو ندح لومي ى ع نا داش يذلا بهدا أب

 تاودالانم هوه اغا اهلك تاخالا ل 1 نا ىل 1 موضعل ندد آ هلودب

 قيعنو راك ا جيحشو ءاملاريرخو دعرلانين>و را ىونك توسل |

 نعتاغللا تدلو مث كلذ 0 يذلا بيزو سرفلا ليودو بارغلا

 نا ها ٠ لبةتم يهدمو حاض: هحو يدنع اذدو ٠- دعب امق كلذ

 0 هريغ ىف رهظت امم 01 ا قرر طك :تاوسنلا 1

 000 1 ري همس طاح كرت م

 ودبيف سدحو نجح ةوَق ىلا جاتحي 5 7-2 هيلا تافتلا ىتد 1 رهظي

 7-3 ن. اذه نأ ليي نيركتااضعب نا ىت> نيرخا ىلع خيو ن ان
 اا امن فعاضاا نأ اودقتعا ا[ ءالؤح نا لوقو ليختلا |

 ه0 نس ها يلا واو ريح اورام: تاوحألا
 ةلكاشم مث نكي مل



 5ك انا قانا لوصأ ن5 نخانلا ١ ا

 يف ةيئانث تناك ةيماسلا تاغللا يف ملكسلا نا ىلا ثحبلا مهب ىخفأ دق
 حالا لوا

 ىفو فءاضآا يناثلا" درو رد قده مس اهأ لواط نإ ا

 هنلا ريشت يذلا ينعملا «ارنلا لغم 18 ١ هنأ ىلع لدي, ام فعءاضملا ظفل

 ”يبادتلا عون يف لادلا فرح ل وأ يف 1 امل هنا ىرت الأ

 ود ند نأ كش الو | رودؤودو:ودرد 5 م هنتم كعاشلا

 ءارلاو لادلا ريغ دوحو مدعل امئانن وه هامس 0 2 ع ود

 دودلا هدب ركذو تل تعوض تقامسم ل ناك ناو نك

 دهب كاع دحاو سلجح نم همالو هءاق نا ريغ فردا ةنالاث وذ وهو

 -دحاو سن نم هنعو هءاف نا ربغ فرحا ةنالث وذ وهو نددلاو

 ورذف ا ل ىلا نشا تعاشلا ةيلامتلا ىضقنا امل مث

 ه٠ ٠ هيداع ىلع اهنم بىلق امو رقدو نردو رد 12 وك خام هلق

 -- فورا رئاس يف ىر ل

 زخاوأق لضالاوأ ولاق مهن وهو هبف رظني 3 ا انيهو

 0 هانا داتا لا حاتفملا يف لاق ةنك اس نر ملكلا

 6 0 هل برأ عنام نوكسلا ن نع فرعي ملام ةيك “ا

 اًضنأ و !”نوكللو فرعلا ةداهشاإ ةبولطم ة هن 2 0 سحجلا

 2و هسلح وهو ديحاو ناصع ىلع هفقوتل الوصح برقا

 ٠ لمأتف اهعونو اهمينج.نيرادوا لل ا
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 _ ىلعو ماملا هب هل مف ملكت هنال مال اب هياعجشي مل ًأطخأ 31 كلا لب

 لاق نم لوقب الثمتم نكيلف - لاح ك
 يناادمف ايدعم تقتل ناو # نع اذ تنقال اذا نامي امو

 ءاطاو ةزمطاتتتدقو ةحوتفللا ملا ديدشتوةزمطارسكب ةع.لاو اذه
 لكل هلوقب ام انودنم ةعّمالا 6 نا 0 ةغلابمال هيف
 تبلق مث جزاا رسستيل ةيناثلا نودلاتفذدح -- هعم ىلا وهو هات, نم
 ةغلاسملل ءاطا هدف تديز مث م ءاصوؤ عم م قف تحدا م 5 ٍنودلا
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 ةنيرعلا ملكلا يف ل 0 ع وك ا ل الث لع

 هيف ديزاا نم اما 96 ىلع داز اف فرحا ةئالث ىلع ن
 امو . ةدحاو ةظاسبلا قيرطت دعب انراص املك مم ار اع

 000 الإ نو هج فدل اكان وكي نفرحأ هنالك نع نع
 1 فرعا ةهماشملا 000 عاسق نم 1 لقول فرحا ل

 اهنوركذي ةلمل كلذك أن دق هنأب هبف يحي عونلا ذه ةناف -- وهو

 لك نيعلا يب حاتشو ا امئانم درو رد 0 ىمسإ دمحأ نب لياذلاو

 يف مولعلا حاتذم بحاص لم لوق كيدانو هب فورخلا نم فرح

 نمل .'كظاو  لازئءالاب نيفورعملا ةيلدعلا نم وهو بصاونلا ثحبم
 دنع ّنا اف لص الاف لاعؤ الل ةمصانلا امأو : لادتعالا,نيفوصوملاةعاما
 77 للذلا نع ىفي لبا لوقو هخور هللا سدق لياملا

 اًدح تلاقام لوقلا ناف * اهوقدصف مانح تلاق اذا



 فلاب .؛
 يححببييبححبيححح حس سس يي ببسي .  بسبتسسسبيب

 كلذ نع ًاغن

 مث ةدرحجم تناك اهنوكب ةلك ىلع محلا نا انهم دكا ع

 1 اومن تاب د ينانب الى * اهيف دز

 رزاحلا لاخلا

 وعو تحبنلا حاب هدب ءانخ الاروبط الا ااه 50

 لعيح وح امهماثتاا عنج ام ةلازا دعب ةدحاو ةلك نيتءدكلا لعج
 سعاشلا لاق اذك ىلع يح لاق يا يدانا

 يدان هس كلو ب ملا راج نييلا ممدو اط لوقا

 الثلا ابهفو رجح تزواحم يتلا تالكشلا رك انالوك ه1

 0 لع اق نك عم درفم توحناا نأ قخحيالو توحنم

 طاف ل نا نتاتلا لع ركتي وأ هف رعب ال نا غوسي

 عدلا نال ةك سام ىدتف تحل | قاع نأ عم ةدزفم اح صل

 ةغللا لوصأ باتكيفانركذ دقو ُ رفم ن آلا اهنوك يف هفلاخي ال تحنال

 هو راسلاءاياع دهيلك راظنا اح لا عت دق هنا

 لك ةحازلاو تن ةيحو 201 رك مف هقفلا ءاياعو ةغللا ءاياعو

 ريغ رابتعالاو رظنلا نم هقحتسي ام هنف ىطعي نأ مومم قيرف لك

 ل كلذ نا همهم لها ريغ لع نع هما هنءب الاا ضرعتم

 ىطعي نأ ردجأ ناك اهلك اهب اب ايام ناك ناو لطخاو اطخلا نم ةمالاسال

 لإ لع نم اهباع هفارش ال راشعالاو رظنلا نم قت ام نَف ل

 0 لق تاس ناف هب لوقف ناهريلا هيلا ه هرطضي ينو نأ



 0 اال دل 70 1 2 مالا ل 1 0 ا

 : ءاعالا يف ادرفم راص ءادتبالا قا كم

 0 فرسهلا ل اهأ ٠ نم دحا فقوتي ال هناف نكم مم ىلا رظناو

 اها لاق مهضعول نأ عم 0 نام م٠ ريظن اهءاف ةءاصأ اهنأب مسجلا ْ

 كل 1 و0 وهف ةداز ةم.مو ا خل نم 5 ا

 ا 18 ىرخمت هورجاق ةباصا همي نأ اومجوت مالكلا يف هترتكل
 نكمو نكم هن» ذخا مث ةنكما ىل اع محو نامزك

 لوشو 2 ىلع دحا لك عباتي يذلا وهو ل و ىلإ رظناو

 يف ءاح دقو ا 3 ا دووعسم نا لوق هنمو كعم انأ ه

 0 0 8 ا نكتالو اند | 6 يع الا

 اهدؤ نانوكب ال ةل.فاو لعفا نال اولاق ةلعفا

 يف تناك اهنا عب 5 0-0 اوهكح مم ماد كلاذ ل

 مهضعب دخاىأ ناد زم لا انةلايف اودع ال ااه ةغللاءاماع لاقةدازلصالا

 ةزمطا نيمات دعن مدا هنأ الا دخالا ١ نع اضيا لاعتفا ذاخمالاو أاضعل

 عبنا ءاتك ةياصا هيف ءاتلا نا اومهوت هلاعتما رثك 11 مث ءاتلاب اطادباو

 0 0 اذإ امدح اسز تدخن اولاتق ركلاب :لمف هتم اونف

 اهعاسنا لظعم ناو ةغللا يف ىمحي ال مهوتلا ىلع ءانبلا نأ هل نيين رظنلا
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 قباسلال وقلا نع ضاريعالا كال ضرع امر انرك ذاام تفىعغ |ذأ

 اذه ينمهرامعا اوفرص دق مهئاف ةجح فرصلا ءاماع عاما نآب اللاعتم '|

 يعاد الو هنم 'ىث ىلع اوقفنا اذاف هقئاقد ىلا مهراظنا اوهجوو نفلا
 رسهيذا اباود هنوكل الا كلذ 5 ةمغر نه كلذ ىلع مل

 ارظنلا تنعمأ ذأ كت رظنلا مهئاطعادعب نيعمجا مهئتطخم محلا

 اريثك نال عاجالل امد ام م نوفلا تلف نا

 .يوحنلا نا ىرتالا نفلا فالتخاب ايف لاا تلت شان

 ف تك ناك اذا اذه درفم اماع ناك اذا هللا د 2 نأ مز يتطدا

 ةلظفل ءرجن كدب اليه ركاف هز كا قرف ال هنال - ىطذاا قف

 ةياعر ااكحرم هنوك حجري حلا ف نك ناك اذ هانعم ءزج ىلع

 كمسا كلذنكي مل اذا هللادبع اناكلوق كح هدزع دمك ظفللا ينال

 كلعلو :تارعاب اميتم يحاو لك فرعا دق ةق نإ

 ,ال وهو لاثمأ داريا لبق نماوه لب لالدتساب سلام 0
 ىلا اذه نم برقا كدنع .لهف لاكشالا نم يردص يف كاح ام ليزي

 ٠ مهولا نع هنم دعباو مهفلا
 نمزلا راستعا تاملكلا نع نوثح اتا فرصلا ءاماع نا لوقاف

 - هيف ةببرص ال حي 0 و هيف مهيلا تلصو يذلا ريخآلا

 .لرمز وهو لوألا نامزلا رايةءاب اهنع نوثح امنا ةغالا رس ءاماعو

 نظلا قيرطب بلاغلا يف ناكن او كلذ يف مهمكحو ًايشف أيش اهروهظ
 00 كئاوأ 2 مداصن آل هنا الا



1 ” 

 سته اهف كاإذ لقثتساف هكا ةباغلا اهم 2 محلا همي ركلالو

 00 ةدالزأ 3 ةينجو فرحا ةعبر 0 0 ةنالث ىلع مالكلاف

 دي را 00 <لا ىف البا لقا يللا

 ا خسرو ةمسلاو ةنالثلا نيب ام ىلع يرجي وهف

 ةسجل ا تان اماو ٠ نيردصلا نيذهيف الا ةعبسلا غابت 0

 هنااا | هل ةجسو غلبت الون ط 0 3 ةداز زلاب

 ىلدف 0002 ردصم ا نوكف كلو

 زواح امو فوودحف ةيالثلا * رع رصق اش لكلا فور تلاه

 هأ هبق ديز زف ةساعا

 ال اكفلاو نكمل تلا ل ل 1 علا ءايلع ناكو

 ريغ ٠١ رع نكمتااب اوزرتحاو - فرحا ةثالث 7 3 نم نانا

 ةثالث نم لقا نم ىبي دق فرحا هتهبالا هناف ”ينبلا وهو نكمتاار

 لقا ىلع نكمتم مسأ دجو ناف يو نم ا كلخو 0

 امهاصأو "ىش هن 0 خاو باك فرحا ةنالث نم

 را امهم يف لاش هنأ كالذ ىل لديبو وخأو وبأ مهدنع

 زك أ ةيئالثلا ةينبالا نا اودحوف 57 ور ةتسا دقو - ن 7 ا

 نوكت نا ةلك لك يف لصالا ناو ةينبالا لدعا هنأب اومكحو اهاوس ام ْ

 نوكي فرحو هياع فقوي فرحو هب ادني فرح فرحأ ةنالث ىلع

 .-- امه هطساو



 يعرب 37
 كلذ ردّش نيينعملا نيب دعامتلان اك ادعاس ناو دش نينعملا نيب براقتلا

 كالذو رظدلا ناعما دّتع كلذ ربظر هزم دب الف لاسصتالا لخا 0
 0 ناو امط ةعماجلا ةب اوه ىنعملا

 ىلع لدي ءابلا عم ةزمهلا بيكر رى نأ رظلاوب تحل قط
 اًقوحمو 0 "بأ يف كلذ رهظيو لاصفنالاو دعللاو روفتلا

 باهذلل اوت اذا بأ لاه ىعملا كلذ هقراش الام كك 0

 نع بره اذا ملا ناو 7 فة ةا ةميهلا تدباو
 لب ءازأ ةزمطا بكرت ل نا اذ لجرلا ىنأو هدنس

  اهو#و مزاو راو هوا يف كلذ رهظبو ةدشلاو 6 5
 هبقابو  بيردتا ىفكي ام اودروأ دقو ةريثك كلذ 0

 000 0 نييلئاقلا نآكو تهنماكم نم ريشي نم ىلإ
 فرح امهباع ديز مث ىندم اعضو نافرح وه بابلا اذه يف لس

 وه يذلا لوالا ىنعملل عونلا ةلؤمف نوكب رخآ[ ىعم لع ل

 ,ادهو . ةداتزاب هنع تأشن ىلا ظافلالا ناعم عاونال سنجلا 3

 مل رع نك انا 01 مهناف هوررق ام فلاخي رهاظلا بسحي

 لاق هماع ها كه لاب هنم فرح ىلع كحي ال فرحأ

 مالكلازك أ وبف فرجأ ةنالث ىعءاج اهامأو ةهباتك ا 0١

 هيف ديم ريغو هيف اديزم اهريغو لاعفالاو ءامس الا نم يش لك ل

 ىلع ناك ام مث مالكلا يف نكمت مث نف لوالا وه هنأك هنال كلذو.

 ةتبلا ميقا يدوخ ١) لقا يمو.ةنلا تانب مهد فرش
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 رعشلا يف لكتب ام تك أو - رظنلا لق يف وقلا اوت 3 ادق

 يناوةللزا ىن#ي الو يفاوقلا يف در“ قتلا م اكلا كمال يف ركل

 آملا وزو نعاهف ارضاقت ىح اهرغنأ خي اا

 لوق نم عامش أم كيفكيو اهبلا رارطضالا ناكملا ةبارغلا يف ةدجلا
 ١١ انا | لبيع بدالا لهأ ضعب نا رك ذيو ةيفاقلا هن”رج امم اذه سانلا

 0000 اخ ولا ىةتامح اهنا اهف ك ذو اهبرش ةمادم فنصو
 لاقف كئاقدص؟ نم اناو روع لاق ”وجبملا كلذب عمسف نالف
 ةيفاقلا قيرط ىلع تدعق كنال

 يفاوقلا ىلع هءمحاص هر 1 ةغللا يف ارب 1 دقو

 درا ةداقأل ةسرافلاب هنف تالكلا زيف هنا ألا
 "00| اييتلل أ تناف ةيرهوط اة رظلا هب تصتخا امتفىعذاو

 ا

 يف ىنعملاو ظفللا يف ةبراقتثلا تالكلا عمج يهو ةءروهمجا ةقيرطلا هب
 براقتلا نأ قاقتشالا ءالع دنع خس دق هنا كلذو - دحاو لصف

 ردقو مفو مسق وحن قيينعملا نيب براقتلا ىلع لدبي, نيظفللا نيب

 دعص وحنو طسولا هيف فلتخاو كلاثلاو لوالا هيف قشا امم - رتقو

 ا ]وألا فلتخاو كل !امنلاو يناثلا هيف قا امت مضخو منك و تحيتو

 هيف فادخاو يتاثلاو لوالا هيف قشا امم كتبو رتبو - قباو دبا

 ينروبمجا ةقيرط يف عمجي يذلا وهو عونلا اذه يف مهضعب لاق اق كلاثلا

 لك نيب تدجو ةيوغللا بيك ارتلا يف كرظن تنعمأ اذا دحاو نيف

 ناك جرحا يف ناماللا براقت ناف الاصتانيعلاو ءافلا يف ادةه ١ نيتلك
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 سما. 2 ديس يا

 1: نعام رو فيا ا

 اًصقان وا تاتككلا لول ىف و1 ىلا هيف عجريف ازومبم نوكي

 تي اك داو تاتكلا رخآى ءالاول و ١ 0 عجرف
 6 ةلثمأ

 داولا ًافج نم هناف ليسلا هاف ام وهو ”مذلإب ءافللا كلذ ن

 4 ءامحأا أامأو. تح زمطا بار يف رك ذب هناف ديزلاو 0 اذا

 هوفج ردصم هلال واولا باب ف 5 ذي هلاق كلصلا فدا
0 

 نم 1 هبط باب يف رذ ءادلا ناو ءاودلاو ءاذلا 1 نمو

 نكس ءابلا باي يف رك ذب ءاودلاو ماودا شالا ةزمطا تاوذ

 ناذ روبمجال ةعوضوم ا 2 ا ,ةيودأ ىلع عدجو ءايلا تاوذ

 د ا ارذو اردو 1 1

 عبدأ و دهاونبا لثءيف لوألا ٍِق لاكشالا عقب دق م دحاو لصف يف

 لقا هيف لاكتالا نأ ريغ 0 ابق 8

 أذا هناؤ 0 9 ها تما ةناحر و كك كلمللسأأ 2 ٠

 هف رعأ هودص» ن 71 : رمل .با ىف رخاوألاة دش تالا

 تامب 1 نم كلذو بصأو 2 ريغ نم دحاو يور ىلع يتلا مكلا ١

 0 رح ترج دقو هأحتم هب حشا يذلا ربدلاو م اظالا يف

 0ع
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 هده ابلاغ 3 0 ا 3 نأ ال لازيءالا له 0 ْ

 ةغللاهده مدخ 1 هن نأ الا انا سياف ل 3 ىلعو ةيبصملا

 مهب ام ةداعسلا راد ىلا للعجو مهباوث هللا ل | 10

 ريخالاولوالايف فيحصتاااهف نمهّؤن يره وطاَةَشرط 5 معأو

 قيام ةلالدل للاغلا ىف امهادع امفو امهما ءع لصفلاو باللا ةلالدل ةتبلا

 لاكشالا عفري وحرم فيلا نمو يوما اما
 [اضيحاو , براقع عدابشلا يردوا ل 0 لامحالل الاحم قس الو

 ةضصيو رع لادلاو سكتلاب ةعدب#

 ةنبلا يتاثاو لوالا يف فتحصتلا اهف نمؤي يل ةّفرطو

 يتلا عم اوما ىف لاكشالا عفري امب نوحرصيو للاغلا يف اهادع امفو

 لاح اهف هل نوك.

 00 دل ىف امهثي/ قرف ال تاقوجرا نيتةيرطلا يأ تاق إف
 | اولا ند ةدلكتلا ديت ىلا لاح لك ىلع جاتحي ثحاللا نال
 نه اهعضوم ةفرعم هياع لهس كالذ هل رمس اذاو اهلصا ىلا اهعاحرأو

 م ل رووجلا ة ةّقرط دجو رظنلا ققد اذاو نيب رفلا 0

 فرعي مل اذاف ر 0 ىلع 0 ,دوشا 6 ال كلذو
8 

 ام هف رعم ا يع ل هف ردو ا 11 فرعل نأ ندع م 1

 نوح نعو ناهربو 0 ٠ نعبج 0 يطأ | دارا اذاف امااغ هآوس

 اهعحا زيف خدكاَد مأ نو 12 و ابعجأرب 0 ةماص 11 اهق لك وبلا له ردن 1



 فلل ِ

 اهلع ةملكلا اوف ةدناذ فورخ ايلئازأ ىف ردك تاك داق“

 اهبلاط ىلع ”يلصالا اهغضوم. ستاد ناكو اسف ضاع تراخ 2

 "ىصالا نيب نوفرشب نوداكب ال تن , دولا بع ةباط نكأو مسالا

 0-05 اطوأ ىف وه يذلا ف ريغان فايا نأ تأت ة ديأ زااو

 انين رف قدح اغا هتدايز ىلع هرك ذ دنع تونو اياصأ
 نق نوكأ الو . تلذاىلا تسنأ الفان ليج هف ايدضو لااا

 يف سضما ناف ادنه عمو ناحلا ءوسو ةسغلل اهماع فقاولا تر

 -للزناو وهسلاو طاغلا نمي يذلا نمو يدع لب ليلق لعفلاو لوقا

 قيفوتلاو ةمصعلا هللا كاست

 عضاوم ىف يرهوطا بقعت نم سوماقلا ب حاص مك ١
 وأ بنملا رجش نيون رقك و وجرَراَو : جرز يف هلوقك كلذو ماكلا

 هرك ذو - ةرخصلا يف عقنتساا ىفاصلا رطملا ءامو راو اهءابضق

 ةدللاو -- ندل ىف ةفل ىدل هلوقككو --. ,هوو نونلا يف يرهوجلا
 راكن ا ددشا دقو + دلو ىيفال 5 ا ا ج برا دك

 نيبوغللا نم ريثك ةداغن | تف عامل كلذوف سوماقلا بحاص لع ءاماثلا
 ب هقايباظي كلاطلا" نأ نظت يذلا عضوا | يف ةملكلا اورك ذي نا

 كل دايس يتقي سل عضوم و ايعنل عب ةملكلا نورك ذب دق مهناو
 ةعأ لوصأ ىلع هعضوم كررت دعت رك نأ

 ىح كلذ يف اوطرفأ مهن ] ريغ مهنم دعي يرهو لا ناك نيذنا فرصلا

 5 ضنك نما عم ا ضارتعال اومشرال نا اوداك

 اا اما يي ري ب بيبي م م مم م تت | ثزتزشي ص ييبميييائ ياييياائيوييييانانب

7 1 
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 حجرت :: ىذلا عضولا يف و 1 فكرا نييوغللا ةداعت ترج دقو

 عضولا| ىف لك ديوم نيمو لا دحأيف 0 مهضعلو هعضومهنأ ,هدنع

 ار هدا تيرح دقو هيف يأس وا اذك يف 0 ىضم دق هنا رخالا

 وأ يف ءودك ذب نأ ىانلا ىلع ريسدتلا نوبحي نيذلا نيبوغللا نم
 0 0100 ل ناك ناو هيف رك ذب هنا :ئأرلا يدا ىف نظي يذلا
 هيف لاق هناف ةغالملا ساسا يف ياريس كلذ ىلع ىرج دقو همددم

 000000 او ًالوادتم سرت ريشا ىلع باتكلا اذه تتر دقو

 ب عارذلا لبحووماُعلا فر ,ط ىلع ةعوذوم ا املا هنف 3

 رظالاىلاو 3-5 "سالو فاح الا ىلا اهنع ربت لاو 55 ,غ نم

 . لياللا هيف رظالا ققد ((فو هيلا ركفلا لامعإب الأ 1 ف

 3 وو

 كرفاعرو ةفلاتق برغملا يف يزترطملا كلذ لدم ىلع ىرجو

 ماظنلا عاذتبو مالكلا عطقني الثل 'هقفوب سيل عضوم يفدقفل عم مع

 0 امره كلذ لك

 يف ةباهللا يف ريثالا نبا كراباا نيدلا د كلذ ىلع ىر 0
 | نورقلا باك رك ذ نأ دع لاق هلإف رثالاو ثيدمل ا
 00097 ىورملا تانام كارد: ا يف ةيناهفسالا ىموم ينأ باتكو

3 

 هايوح يذلا عضولاو 4 ءأع اتا يذلا تسر دل قَن :نباتكلا قارط

 لك نم يناثلاو لوالا فرحا م ازملاب ,جعاا فورح ىلع ةيغقتلا نم
 تدجو ينا,الا فورا قابس ىلع اهنم ثلاثلا راب امهعابنأو ةلك : 31 ًَ م 5 اه 3 15 9
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 هلوق اذك لصف مهلوق لديو: ب [1ك تانك لوكا موق

 ىتك او ناونعلا يف لصفلا ظفل ركذ مهضعب كيرت اهرو اذك تاب '
 لهس كلذ يف بطخلاو - الثم ءابلا عم يملالا هلوقب

 اهدّري ناةغللا بتك يف ةلك نعشحببلا دارا نم ىلع ب 0
 اهارعنا لوالا اباسأ ىلا اهديعيو دئاز ابف ناك نا دئاوزلا نم

 لبقأ عجاريف هيف دجوت نا ةنظم وه ىذلا عضوملا نع ث 82

 ةاريمو م ع 1 دمع يف دمناو - لدق يف لبقتساو لء#تو

 وبأ ىف باو ىده يف ىدهو مستو ف ةعسو بهو يف ةبهو ير يف

 لوالا لصالاو دئازلا فرخلا ةفرعمو - يدي يف ديو ونب يف نباو

 ةسواملاب كلذ وق تع اسانا تادذلا قورعلا رع ةفرعم ىلع فقوت ناو
 كلذ ىلع ىهذيمالت نيئدتباا سرادم يف نيماعملا ضعب نم دقو

 كك مهياع دروي ام نوعجاري ةدم "لقا يف اوراصف

 مازن طا م راق كلذ و ملا ىرجو 25 نا

 دعشسإ ماتا ل 2 ناب ىلعأو فلآلاب الع لثم نومسر

 0 دق .تاراكلا ضب نا:وهؤ انش اه نأ ريغ كلذ نم . مظعأ

 ءاطأ تا كم م 0-20 لوكألا | وهو عابد لثم نيوشللا قا اف .

 يورو كو يلع ايمان 5 مهضعبو علب ةدام يف كك كل

 ةماصا هيف نونلا نا 1 0 نا! يف ه 1 حاحصلا تحاص ناف

 نا ىلع ءانب با يف 7 ةعالابأأ ساسأ 0 ًالاعف هنزو نوكيف

 ع انالعف هنزو نوكف اهوحنو نادجو نودك ةدئاز هيف نونلا



 دنع 2 فلالا ناثك نم ءاملأ لصف يف تاعككلا كا ىف

 لل بانك - -- 7 1 نلسق ىف تاتكبلا رخآ قع حلل

 هو دعل د بلا اي لع لصفلا تالك ضمن قومدقو

 1 لقينا. ا ءاو ةعاللا احا قع ةعرلاو

 ينأ كلذو : : فيحصتلا نم هل ربدتا| هئراق نمأ سسل انم هلوا يف

 0 ف 9 ا 3 لك ت هجم كا ا

 "لوك فورحلا لع تبأ قسما اك يف ااطوا ةك لكو زم
 203 00 ترظن هل ىلا تحتحا اذاف
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 مث ةزمط ا هلوا نوكي ىذلا را با 3 حتتنو ادع لكل
 لع هدحت ام ىلا ءادعتنق دج ال نا آلا فو رحل ار خا ىلا ءاتلا مث ءابلا
 ىهتن نأ ىلا لمعلا اذه ىلع ءابلا 00 ! 1 هبق سيرتلا
 نم ةتباصأ ىلا فر ا نع شتفملا ريصيل اهرخآ ىلإ اهلك فورخلاب
 لدب نفل وأ ضعب لعج دعو نلط فخاو ىعس نوهات باكل

 هدا ةيهل ٠ ن .ناشنام ا كاان اواي افي

 , 0 1 ا 5 1

 ٠

 ١ ل



 ىلع اهقرعع اطونم اسندلاو نبدلا مع لعجو . ل 0 ىلاغت

 نيريشعو ةيناك ىف - هياع ا ل ديلا قبسا مل بيترت

 مجعملا فورح دداع ىلع الصف ن نورشعو ةسام اهم باب لكو اناب

 اهايدحم دعب ه -لوصفلا نم 1 ا نم. لم نا اللاب اهييرو

 ىف ةيزاعلا برعلا اهب قيفاشمو  ةيارد اهناقتاو > ةباور َق ار

 ب ه.اعسو ترخدا الو -اجصن كلذ يف لا ا ةيداتلاب مهرايد

 هأ ٠ هب 8 ابو هللا انعشل

 بابعلا يف يتاغصلا نسحلا نيدلا ”يذر مامالا كلش هتابرط ىلعو

 ثلا نال لامح مامالاو ةلمكتلاو

 مهمتك اهاءزوكلاسلا تو دقو َر وبا ةقير ط (ةثااثااة 5: رطلا)

 بانلا ىف نورك ذب مكلا لئاوأ اهف نيربتعم مجعاا فورح ىلع

 لثمفلأ اطوأىت ةلك خزمطا اند اهب دارو لالا بان ني ٠١

 ءاب الط َْق كلك ءاملا باب وهو يناثلا بابلا يبو ب ىأو لل 0

 ب هو ةياهنلا ىلا اوعي ناىلا جهلا اذهىلعزولاز 00 5

 الوصق با لك يف ةيرهوطا ةقرطلا باحصأك اواسح دقو ءالإ
 نوكي, ام لوالا لصفلا يف نورك ذبف ماكلا يناوث ىلإ اهبف نيرظان
 ٍنوكي ام ثلاثلا لصفلا يفو .ءابب هساث نوكي اه يناثلا ىفو ةزمه ةلاث
 ةيباهعلا ىلا اودي نأ ىلا كلذ ىلع نولازي الو ءان هيئات

 افرطوجا دع حالا فركاك ءالؤحا دبع كوالا 1
 م8بتنع 1 ىأ نق لوألا فرحلاك مهدنع يناثلا فرحلاو
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 بتر هناف حاحصلا بحاص يرهوجلا ةقيرط( ةيناثلا ةقيرطلا)
 1 نع قرشا | قف فورعملا قس لا ىلع مجعملا نقول ل6 اا

 تم املا اهرخآ ٌنوكي هك لكف لصفال“لو الاو ادا ا ليا

 00011 لكلا ايمبو تقل الاباب وهو لوالا بابلايف واهك ذي ادب |

 1 هلك لكو تلا قوزرخ دبحأ يع لا ةنيللا.بف كالا نع ازارتحا

 يرحل زي مو ءابلاباب وهو يتاثلابابلايف اهرك ذب بألم ءاب اهرخآ

 دقو ءايلا فرح وهو ريخالا فرحلا ىلا لصو د لا اني ىلع

 ا ||] ٠١ لوألا لضفلا لعج الصف نيرشعو ةسامكك با, لك لعج

 000 ا لأ لصو نا ىلا ءابهلوأن وكب اخ يناثلا لصفلاو ةزمع هلوأ
 01 نيرو ةساع نم ا 0 :اوب الا ضعب 3

 يف ةلك دوجو مدعل ماللا لسع هيف دع دا هناف ءارلا 0 ؟ الا ْ

 نأ الا راب الوصف باورالا لقأو 1 راهرخآو مال 0

 : ب 1
 ءطلو .ءرب لدم ناو تاكل رخا يف كلدو ءابلا بأي ند ءابلا لصق

 علا َّق لوالا كدعلت م ءازغ نأ لصفلا َّق هن داع ترح دقو
 ىي

3 2 

 لاف حاحصلا ةبطخ يف هثابرط ىلا 0 ولا راشأ دقو روع للع |
 ينناف دعب 300 . هلاو دح ىلع ةالصلاو هلا 0 ب 2 هلل دا

 00007 لا ةعللا هذه نم يدبع حصام باتكلا اذه تعذوأ دق
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 عون لكر ك ذ هنا كلذ ىلع دازو هلامعا ىلا راشأ بلقلا عاونأ نم رش
 نع عون لك زاتيل هدح ىلع ”لتعالاو زودمهملاو فعاضملاو حيحصلا نم

 نباو .يرهزالا مهنمو نييوغللا ضعب.ةتقارلم لع ىرج دقو هريُغ
 ا 1 نيت ويوبلا روها ىلع ةفرطلا هذه ةب وعصلو هدي

 يفدجا مو ب رغلا ناسل ىحاص لاق ينال نب هف رعم ريغ يف

 يرهزالا جا نار تب يف ألا ةغللان 6م إ ةغللا 5

 يفيدنا هس نبا اكسل نأ ىلع نسحلا يبأل كما نم لك أ الو
 اهادع امو -- قرقحتلا ىلع ةغالا ٍبتك تابمأ أ نم امهتاق“ هلأ امي
 لوممو 3 راما ل 0 0 3 1 طلاتام  امهملا ةيسنلاب

 مهالحو اندع ادروم سانال عرش هلك 5 .بس كلما لغو

  مادقو ر أ دق و 5 أعل مم احد ص 0 دانراو - هنع

 فاولقااو هنيعاسلا فانا ا معأف تا
 ٠ بولطملا عاضف 0 ”يعايرلاو ”لتعملاو فنقتلاب ركفلا د”ديو

 كاقالا.دغل داللاتذاكو ت7 امهتعاوفرصناو ايه رشأ الا 00

 طياخمو بيترتلا ءوس آلا بيس كلذل سيلو ٠ امهنم وات نا امهماع

 يرجوهبببر نسحب هاونو ”يرهولا حاحص رك ذميدودتلاو ليصفتتلا
 00 2 ندا دع عقوم اطليللا:ةقيرطنا اعاو هباع

 عما نوكي ن راثدبالا سلول قدسنا ناو فورا يف كرتشت 2

 0 لكو كل ادم كالذو اماعوضوم عاون آل سنج وه اهب كرتشم

 ةدشلاو ةوقلا وهو اهنبب عمجب ىنعم ا ناف كلو كلو كللمو
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 ,-- يلاعاإ بسح ىلع ةينرم يضو اهب ”صاوخلا ريغ ةيانع ةلقل ةلماق

 | اك سصصخلا ءانس هل يظن ال اعماج التك دس م
 يلع هبتار دقو -- 7 هامس كيذدك اباتك لوألا .عونلا ف فل
 هب قلعتيام عهمج هبفرت 9 ناسن الا ىفابنم لوألا ل اعحت ريثك بتك ىلع

 ه.اعلدياناونغ كلذن م عون لكل لعجوكالذ 2 قاع

 تس هيلا عونلاكلذن م اهيغتس قلاةلو وهلا ” ان 1١١ نع فيحابلا عجريل

 قش قئارطمهبن' ؟ بيير ىف اوكلس دق لوألا عونلا ىف اوفلا 9

 1 ' وألا مامإألا ةقيرل رط 0 هقرطلا )

 0 لا الدب ىمسو ةغللايف فل 2 لا تاعك كو وهو نيعل ]تاك ف

 لاا ده لع ةقوسم يهو فورحلا ىلع هباتك بتر هناف نيعلا فرحي

 0 ا نس كج 5( 26
 يي | و ه0 6 35 كا 00 حر لا

 هقلأام فلاخ ناو سن لدلك هرج نم دانك : ىف لاكسلا 3

 ل

 3 5 محعل ا فوَرَح نأ ئر ول مجعملا تك رح بسر ف روب

 نع نيقبرفلا هحأ كلذ قع ملو ةبراغملاو ةقراشملا | مريب لتخ ه+ا

  امهقعيم اك جعملا فورح ىف لع بتر امذ ا فلا || تتكب عافت . الأ

 داج يلبأ قسن ىلع تبتر يتلا بتكلاب عافت لا ع
 ةيلكلا ؟ ذب هنايهو ىرخأ ةبجنم هيف لاكشالا ىتأ امناو

 0 فر>ق مرضلا 5 3 ا 3 بلقلاب اهنع شنب | امو

 لمهأ ناف ضرما مث ضمرلا مث رضملا مث مضرلا مث رمضلا 5 لا

507500- 
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 ”هيلا رشآ ريغ نم 2 ا ل لطللا ريغ عدل

 0 4 رو ا را نق تل لاضاق

 37 ماكلا نارا هف انش جملا

 ( زمول لوك نم تر امل نيورفلا فا كانا

 نلطخ بارو ةمالك ىف لطخو تس ةعرفأ اور ءىملا عاد
 هنا هققو ايس عييشلا لع ههم (9) تت فال 4

 -ترطلاةدش رشالاو : هيفوق المعلا ف بطلا و لع
 ابقحم مايقلا ةلقو ةمعنلا دنع نايغطلا رطبلاو
 صحالا ىلا او ا ا ركل لز, هلعف وأ هقطنم 2

 ادم كارم ريسإلا نيه ان لاللاو - مظعلا
 لغفالا بناح نم هبف لقتأي ا ناعوت ةغالا ىتك نأ 5 2

 + لغقللا ىلا ىدلل تنجب نم ةشالقتو خال

 قفشلا افا حبي نك ظفالإ رعش ن | عوضوم امهم 1 عونا

 ف 00 ةغهدوأ ام ليج كلو باتك قمار

 تلاطلل زيتا قاما نيبح نع ةرص نعو < ا عوبلا اذه

 ىنعاا ىلع هيف فيا ىنبااكلذل دوةعما عذوملايف ةماكلا دحم نا

 ققثبلا ىأر نك نما رعش نا عوضوم امهنم قانلا عونلاو
 عونلا اذه يف نتكلاو هياء لادلا لغفللا لهج نأ - و ءامسلا يف



 1 ففي

 سيلو ٠ مالكلاَب يذهمو قطنملاحالصا مهنم ديرب نمماكحالا
 عبطلا مجالي هجو ىلع - عضوا رم عمجا عم هيف يل

 ل نع ىلع مالس.لقو متدقت نه ركشاف هيفام كقارزاف
 ١ نكعي ال لل نءكءارامهيف ها ”مدرتم نماهيف رداغ

 ا لاقف ةرمطاب ىدميو تءاضأ سمشلاو رانلا ترهؤَو

 نيتحتفب هزي رهزوهرهز رهظاذإتبنأأ هز زأ لاقيو جا ارسلا ثرهزأو
 :ٍ . معيفالوادتم بنك ىل || ءاميا اهدعب امو ن ند زينا نوار دق ةغل
 اهل باوثلاهناحمس هللأ ل أ -. اهب سانلا عافشا مظع دق ةغللا

 هنم الضف ةغللا هذه ةمدخ يف مهران | ىنتقا ناو

 ريدغلا يمسو - هتك اذا ؟ ىلا ترداغ لاه كرتلا ةرداغملا )١(

 مدرو -اهدس امدر ةماثلا مدر 0 يأ هرداغ ليسلا نال اريدُع

 0000م مقرتساو قلخأ بوللا مدر و  هعقر همّدر ,وبوثلا

 ةرسع لاق «ذرب ىذلا عج 5 مدخلا و
 000 ب ١

 الف اكس دقو الا ىف لاو رعشلا نا ديري

 لاَتف كلذ نع فرصتنا مث 2 اك هيلا قدس 1 ىعم ححاصن ل 1 4 0

 - تفرع لب ى ٠ ٠من قوع ل اه ما 8

 01 ا تت آ7آ7 2# تتتلتتآقفف



 *07 ع .

 برعلا ناسا سوءاقف هلح ال تصغ ىنإف ”لالخا
 هرهاوج يف رظنلا تلح اف“ 2و هب يلحتلا ف من فاس

 امادرفم حا رات نم مل تجر 0 3 حاضو ةالا ةيناتؤملا

 ةنأهم يفوهو ةغالبلا ساس ىلع 2 ''حابص ماكر ه ص وهام

 يف لأو - هلصفي مل مالكلا يف لمحأو مالكلا لمسأ (1)
 سراف نبا لاق زاحالاو راضتخالا انه لاجتالاب دارملاو * وقر ل11
 لملم . مالكلا ن ارم رصتخمب مو يناتك تأئنأ لمحلا لَّوأ يف

 هبق تلمحأ يلف هسمتام تنأ امحاف 9 غاريو تهدئاوف رثكستو

 قرط[ شالا دا رام داعلاو 1 اوشلإب 2 امو الاحامالكلا
 نان ةحارقلا وه ذل[ للا نم دواي طول د داسفلا "ينلا يف

 هضرصق هب ”لدلاو ب نللخ ذة رك رقلا لكل 2

 رك لاقيو -هنم "يش جارخال ءاملا 0 0 )م(

 نم ركب يذلا نجا صناغ هجر خاف ضماغ "يش ىلع مش نم

 لوشو -سمغناف هتسمح سمشناف ءاملايف هتسقو صوغلا سمقلاو ٠ كلذ

 هلطسو نجلا سوماقو -- هنمرعأ وهنم رظان اذا اتوحسماقي نالف

 ملا كيدشتب 4 , ل تاو وع هيف عضوم 1 همظعمو .

 و يأ
 ٠- ضايبلاو ءوضلا وهو نيتحتفب حضو عمج حاضو أ 6



 00000 «.و
 ”0007 ناوجراو همس رم الاف ناكث يح  هعدؤهريغ
 نم هيلا تدصق اهف ايفاك - لامج: الا نم هيف م ىلع باتكلا

 كلا وعم»و ملاعلا ريخلا بدالا ناويد تحاص لوف هلاثم حصفأ
 ذه

 ادع لاهو لوعف ىلع عج لعفلاو لاعف 0 عمجم هن ال حصف تمت أ ََك 1 اع 0 , سس ©

 وهو نع كلم دكا شرق تر 0 وهو ىنب ا |١ نم حصفأ و ُ

 0 جرش 5 و ولا نأ لاق زي زعلا .باتكلا ىف دوام مالكل 1

 | ينام حصفأ يهف ن د 1 اذا ةغللا ن 0 نيالا مجأ دق

 )0 ارسال ؟ذ ٠ كلذيف فالخال ن
 نمو نشيرق ناساب 0 أن رع : لاق هنأ ويلا وما نع 0

 يتلا مهعاغلب هؤردإ "ا : رواع

 فلكي لو تارعالاو ظافل الا م.يفالاتخا ىلع اطاعتمان يبمداع ترج

 نم موف ْنأك او ةقشملل ىرخما ةغل ىلا هتغل نع لاقتسالا مهنم ديح

 م

 ا 11 راك ءاناخلا ضان لاقت دارملا ميق ليهست بلطلو هيلا
 00 1| ةناتكلا رمو ردعلا لاوز : 0

 رك أف نييجوب ززعلا باتكلا تانك نم ةلك تئرقاذا هيبنت
 هلك كلذ دع لا ع مح رب ندل 0 نع اتيان كلذ ناكو ظ

 <> 07 و أحبصف هي ىلع هجوألا وأ نيهجوا دحأ حعمت> رب
- 6 

 75 كتع ةقالاسلا| ساحبلا رفعج ونبأ أ لاق تسلا طقس 71 احبحرب

 "ا 203 ١ 5 ا ةتاديحلا 06

 1 دوجأ امادح لاَ ال نا نابءارقلا تح اذا نيدل
. 
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 عدبو'' "جر لإ وه ع هسفنيفرظانلاذخأ 5 1 لاو

 يي ريعو 0 ىلا ةغللا نم يور ام مسقتب )00

 ححيصف ربغو خيضف ىلا 0

 سلا ني ثم مهبتكىف كلذ لك ةغللا ءالع ن ناب دقو

 نم ضعي كلذل ارعأ دم لا ربع نم حبصفلاو حيحصلا ريع نم

 ربيعا ىف بغارلا نأ نع انا قم ركل لفل عقوف اهف ا

 95 كلذ ٠ نم دارأ م ىلا هدشرب - [دش و مد ال

 قوبوملا ءاحصفلا ةنسلأ ىلع نوكت 3 هد || ف مة

 خودوجلا تاقبط ف ىدسإلا لاك مها عتساو 1 مهني رعل

 ١ ا ا ءالعلا نب ورمتي أل لوشإ يلا تي لؤوت نا لاق

 ا تاقف ال لاو هلك برعلا مالك هيف 00 تدمتس ان

 يقاو 0 اع لمح لاف لو برعلا هيف كتةلاخ (مف عنصت

 د.إ ىلع حيصفلاب سلا ياك نلوأ ىف دقو تاع ينفلاخ ام

 ام +[ تاتك ده لاق 1ك تارع | لاىعتسأ 0 ةحاصفلا زرادم

 سانلاو ةدحناو ةغلهف ام هنف مهتكو سانلا مالك يف يرجي امم حيصفلا ا

 كالذ باوصب انريخاف اهفالخ ىلع

 52 انريخاف كلذ نم 6 ثالثو اقع هيف ام هنمو

 زك ًاامجانحا نكت مف اتامعتساو ان رك نامل هنمو
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 ا

 ع ول 4ةئق تفارق كقو مهمل هال يف لوع) نيذلا

 اعاو لاق ذولا 5 ا ةغو تاوبألا ل اع عوضوملا صضخت | هبات 3

 وتم ةنم عون و + مظعرلعلا نم بأي كي ل هعض ولف ند هني تاع

 غاتعلا ري هيلع فوقو لاو هن ةراهملا ن "ناو ضارب 9 هب ق*ذ | 95 اف
 بياكل ©

 انهو كلذ يف ةرضملا مظع هب لهجلاو هلافغا نأ اك تقرا أت اتلاب "ملا ىف

 001 يسلم ضاؤم هاجت الا نم ارك نابؤكو نمسا

 2 حج رتب لا كلذ نم اة هجو نم اهنم

 ٍفقوللاده قي ٌرطالذا فل ؤمال رهظت يتلا حييجرتلاهوجو نمهجوب عضاوملا

 دودحدعتي نمو )ىلاعتلاق هريغىلاهزواج هادعتو "ىثلا ادع )١(

 غوسي ال هنأ ىلا ةرابدلا هذهب راشا دقو ( نوااظلا مه كئاواف للا
 ضعب كللذ لعف دقو ر ا نم هيف ا ةغللا 4 ةمعا تارانع يف فرصتلا

 2 هركتلا داوملا عمج ادصاق مما زابع يف ف فرصتف هغللا ىف فلا نم

 نم هبف امب هباتك راصف حاحصلا باتك هباتكب خنسنيل ةريسبلا ظافلألا
 000 اال نيا يزال بكر م هناك زاجيالا طرف
 داقنلا ضب هبف لاق دقو حاحصلا يف ةبغر ءاهبنلا داز امم كلذ ريغو
 نم اهعرتخي ةرابعإ ةداملا رسفي نأ ابلاغ باتكسلا انه ىف هيداع ترج
 فرحا نأ قحيالو حيصفلا يبرعلاب اهب ينأي حادصلا بحاضو هدنع
 رفا ناك اذا اسال ةاواساا ا ا نغ ةغالاف
 ْ صلاتي وع ني
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 نسحا ىف "ين لك دارءاب قسنلا نسح ةباعر عم" 'مولا نع

 ةعالا لاوقأ دسنأل ىلا ريع نا ردش هع صاوم

 ةغللا ف ةدوجؤم اهداف نا ىلا ةراشالل هس كلا نه تاس

 يف ح:ةلابو زاجألا ةغل ىف مغلاب وهو ةقاطلاو عسولا دهللا (1)

 ىف 0 ردصم ديط او. ةقشملا حتفلابو ةقاطلا مقلب دهللا لبقو

 سبل حتفلاب وهو باطلا يف هتئاغ خاب َىَح باط اذ م باي ٠ نما

 ة رسال كول 1 0 نالأف لوش رصف -الأو

 50 هاحن 'ينثلا

 ىلع هضعب بط اذا مالكلا قشن ردصم نوكللا ىسلا

 نيتحتد قسنلاَو آت مظنتلا قيسن قسنتلاو همظأ اذا ردلا قساو صضعب

 1 52 7 ل نا اذا قسنمو قوسنمو قس رد كاك قوسملا

 ىلع ءاح اذا قسن مالكو  ة هب وماسم 01 تناك ل517 0 رغل : را

 نم اهريغو ةغللا 0 تاطل او بلا نسحو - دحاو ماظن

 ا 111 علا لزأ ىاوفلا نم ا ف مظعل نونثلا

 كور رودعم مف --- عا سما وهو كولا 0 3 ممم فارهنال

 عجا ةنؤم 0 1 38 + نور 55 الاف م نم امأو كلذ َّق

 يأ زم نمل دايس ل و اأو --عضولا ناسح ةياعر موماع بجيف
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 ( ناك ؟م)
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 0101 مهفلا ىلا تارابعلا برقأ يخوت في يي

 "0 رثلا فو اهرم اهماقم موقب ال نا الا" ةحاصفلا ةرئاد نع اهجرخي
 ةغللا برمغ”نم. ءىث رك ذل ىعاودلاو عضوملا اذه اهامتحمال ثحابم
 كلذ ىف ةجاخلا رك 951 م ةقاع ناتكملا انه لت ف

 بد مغ ربخ اا درعا ريصن اهف هيلا تعد دق ناكل وأ نامزلا

 ا هك نيرا ياريم اهنيك
 ةيبرغ ةصق وأ لثم ىف درو دق بيرغلا كلذ نوكب نا اهنمو

 هلهح بدالا حسب ال ام ءىشل اًدداش ةغللا و 1 را ءااك بك وا
 00الف لل لب رثكأ تالكلا نم ريثك ةلوادتما ةغللا بتك ىفو
 95 [ذاَف اب نزو ام ةفرعمل لب اهتاذل ال الأ رطضيف اهريغل انازيم
 ع ل ةاللعلل ,: عوس الذا ضرعلا قيرطب قلك ناس مزل اهظطرض

 كلذو اهاننم فرع ناو اهانعم فرعي آل ةملكب اهملا جاتحما تايلكلا

 ىقآ: نتايلأ ترم أ لص“ لياخلا لاق جربزو ىزمحو 02

 هذط نيعاولا ضعب لاف هيلا جاتحي الام ملعتب الا لعل نم هيلا جاتحم ام
 جاتحيال امي الا هيلا جاتحي ام ىلا 1 ناك نا 5 الاكل
 هيلا اجاتحم هيلا جاتحي ال ام راص دقف هيلا

 ا رعاتاعن ا [:ىلإ ةراشالل ةيرغلا ةملكلا ركذت نا اهنمو
 هيف جاتحم ال اذه لثمو كلذ وحن 0 لادبالا وأ باقلا قب رطب اهربغ

1! 
 ةكأ] ءناح 22 كلذ ىلا اتحمل ف 1 ا رحم باهسأ ىلا

 1 لل

2 
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 ةحضاو ىبمل ملا هةلاسا نع 4 هم تايلكللا

 ا نأ ةارآ ن
 6 . مرت

 01 1 ل كلذ ل وعدد لا لإ ا ةغللا

 وه ينعملاب ةياورلا زيوجحم لحما حرش يف لاق هنا عئاضلا نب نسحلا

 2 هبف 2 دقو

 ١ ةعللا تاما لع داههتسالامرنغو هيؤنسك ةعالاكر ىف ىدخع 0
 هوو وعلا ضن اةنلاعرصو نارقلا ىلع كلذ يف اودمتعاو ثم دحلاب

 تالا يف ىلوالا ناكل ثيدحلا يف ىنعللاب لقتلا زاوجم ءايعلا حرست
 برعلا حصفأ هنال ب !سو هياع هللا ىلص ىبللا مالك ك ةغللا حيرصف

 سفدلايفاهخوسر بان نم عاشلا ةيورقم ةلكسلا كدا )0(
 اهرتك أو دهاوشلا رك دن نومدقتملا ىتغا تكو نيثللا نع اه

 آه دافو اهارج ىرج امو لاثمالا بورض نم اهضعبو

 جبتحا امنا لئاقلا لق يف ريصقتلا فرعي اذهبو مالكا تلت
 دعب امف هنع انينغتسا دهاشلاب تين اذاف ةملكلا تامال دهاشلا ىلا

 قى هنع تقني نا 0 1 ةعمسإا ند 0

 امن ةملكلا ةبارغو - اهف هيلع رثعي هلعل ةطوسملا ةغللا تتنك
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 قبتل '' لاثماالاو دهاوشلا نم اريثك هيف تدروا دقو
 اى 1

 أرا لد عض- َن ومسل
.- - 

 العف وأ هل الوق يعباتلا ىل | يش[ ام وه عوطقااو
 ةروكدملا ثيداحألاب ماكحالا نم كح ىلعداهشتسالا را ده
 كلذو اهكح تماو كدا 5 فايع | اج ههنا 00

 لاكاو ندحلا ةغادنع حصت ١ يتلا ثيداحالا ن 0 ا مه وام ةزكدل

 قخحالام ماهيالا نم كالذ دول لع تدخلا | قالطا عفو ام

 1 : ملقا ىلوأ ىلع
 ةيوحنلا دعاوقلا :تايثال هب ىنؤي ام دهاشلا ةيبرعلا 7 لاق 0

 يبنلا ثيدح وا ىل !اعت هللا مالك نم كِلَذ ةشأ ام ايوا ظافلالا و

0 

 0ع

 ىف فلتخا دقو - مهب رعب قون وملاب رعلا مالك نم وأ مالثنلا هياع

 امأو لاق حارتقالا ىف ىطويسلا لالنبجللا هركذ امل ثيدحلاب لالدتسالا
 يورملا ظفللا ىلع هلاق هنا تس اعهنملدتدنف مس و ةياع هللأ ىف ادم هاك

 ناقاضيأ ةلق ىلع راصقلا ثيداحالا ف دجوي امتاو ادج ردان كلذو
 لبق نودلوملاو جاعالا اهلوادن 01 كاغ
 "01 |,هدقو اوضقنو اودازف مهترابع ع هيلاثدأ اب اهوور 0-6

 ةدحاولا ةصقلا ىف دحاولا ثب ,دلا ىرت اذطو ا اظافلأ او أول

 كلام نبا ىلع رككأ مث نمو ةفلتخم تارابعب ّىش هجوا 0
 يبا نع 17 2 تيدا يف ةدزاولا ظافلالاب ةيوحنلا دعاوقلا هناا
 نك سط67لا777770 سس7صب
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 ," ةلغلا نم سفنلا ل ةافش  ةلخلا تاؤامأ نمةراما يدب |

 ا الا ىلوذ قورب هجو لع-ب "لانه تل

 ير 0 نم هول أ مو زيزملا باتكلا ظافلا هدف

 () م
 هنفاطم ىو تاادالا تفحم : 7

 ّ 0 ةيالولا ا ةمالعلا حتنفلا 0 ا 00

 3 0 فوطاو مطل ن1 مقل فلا مك ل ءالخا ْ

 فدارم .نفلا اذه ءايلع دنع ريخلا : رثألا ءالع نضعب لاق (؟]

 وأ ىناحصلا وأ سو هيلع هللا ىلخ هللا لوسرل ناك ءاوس ثيدحيل
 رسال لكو [طقدارعرسالاو ب يرق رك وأ لوق نم يباتلا

 0 هبأاع هللأ ىلص :ى ينل ثرددعاو هيود نش يناحصلاب ندر

 مهضعب نهود ا قيرقتلا هو - اني رخلاو

 ام ( عوفرااف )  عوطقملاو فوقوملاو عوفرملا ىلع قلطي ثيدحخلا

 هريغ ىلع هةلطم عمي ال ةداخ مالسلاو ةالصلا هباع يبنلا ىلا كيوتل

 ناك الاضتم العق 5 وأ لالوق ةلاجرطلا لا يه وه فوقوملاو

 ىره زلا ىلع نالف هغقو لاقش أدمقم مهريغ ىف ل لمء:سو  اءطقن# 3

 نوندحملاو ريخلاب عوفرملا ور : الافق لا ا ءاهقفو الاثم
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 ا ارح او_ سرادلاف اسرداورزقو"

 00 ا سءانيأو -احرت به سرا دلا مرلاكن اكام

 ل لو ,ناكنمتفخو- لَوالااقتوَر اهل دوعب داكو

 قا ع امل الخ تنك امو و لوعم نم سراد مسر

 ١ ا

 6 راسم و

 انما ا نه هنمو دن 3 لاو اه ربعو ءاشلاو اطقلاو ءاظلا

 0١ ا راسم وهو لهالا اندءبرسلا ليقو هسفن يف يأ هبرس يف
 ع

 يف نأ نيسلا حته ىورب هو[ فا ردسلا و تيرم هنا نسال ااه اطقلاو ءاظلا

 000 ل مرالا فتم نتحتف برسلاو  هفرصتمو هباقنم

 يآ ةبرسلا ديعب نالفو - هَتاوح يف هلك راهلا برسي وه لاق
 حراسمو تاراسم ا لاو شحوللو  صهدملا

  هنءارط بابشلا قنورو  ءاببو 10 ةنور هل لاقي (؟)
 دة كسا 2 توصلا تمحو . هديرفو هوام شيلا قاورو

 اهبف بهذ ابورس ضرالا يف برسو  اقافنأو اقف 42 و انارساو انرس دحمأ

 ع

 تفخو افع اسورد لزتملا سردو  مسراو موس 1 ال[

 هناغ 5 ياا اوعو ا ا د تاتكلا 3 3 و

 هب قلوو
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 نع ئدفلا كازا - اهعراوشا رع ئذآلا ةطانار

 ابلظو - مثاسلاهدرورىف اع نق نقلا قوق ضم امم

 3 ف 0 9 --- 0 6 داو 7 '' غباسلا

 نالفو هاحاسو انالاف ياس نالف لاش لواطملا يعاشالاو - دسأو

 اورابت اوماستو - ءاماس نم اللغ دقو ضاش ١

 وهو عراش عم عراوشلاو دو ذخأ اعورش ءىثلايف عرش )010

 ةعرشم عمج عراشملاو . ةماع هيف سانلا كلسي يذلا .ظعالا قيرطلا
 عاطقنا ال !دعءاملا نوكي تح ةعرشم برعلا اهمسُم الو دروملا هو

 تب هاجم هطامأو ثلا طامو ب انعم اوهاَط نوكيفا را ١ ١١
 كوشلاك ابق يذؤي ام ةمحم وهو قيرطلا نع ىدالا 10
 رح كارلا علا يف عتب ام ىذقلاو . كلذ وحنو رجحلاو

 ١ كلذ هشأ امو نبت و

 نكسيو نيتحتب وهو ءاوس يأ عرش ىمالا اذه يف سانلا لاقي (0)
 هل. غاسو  قلحلا يف هلخدم لبس اغوس بارشلا غاسو . اف

 مهو داروللو دروي يذلا ءامال مسا رسكلاب درولاو_كلذهل زاجل عفام

 غباسلاو . ردصلا فالخ وهو دورولل مساو  ءاملا نودري نيذلا

 ةمعنلا هياع تغبسو  ةغباس عردو غباس بوث لاقي يفاولا لماكلا

 اهم هللا اهغبسأو تعسنلا
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 ةماس 0 00 ع < لالا طخ الام ناو
 ع

 بلا ا 010-+ ىاساا اه رك 00 اهملع غلو 06 5

 نع لجن يف ا دا كح هبام قتنادتملا هال

 |هدعاوق هيكو 0 اهدهاممدي دجي ىفاوع رشف" ياني

 .لاوحا هعمجو ماعلا هر ةمباع سم لوخلا هيلع كلا 6

 0000 1 امن وعو هيف تنأ يذلا تقولاو ءىثلا هنلع ام لالآو
 5 5 ل لارا

 ةدشو ءارآلادقيرغو ةنسلألا طالتخا ةلبابلاك حتفلاب لابلبلاو

 مهجيه الاباب مهلباب و -- ردصاأ رمبكلاب لايابلاو - سواسولا و مطل

 باقللا لابااو - حتتفلاب لايابلا مسالاو مهن رحو

 000 د همأع ع ملطا * ا 00

 01313 |و ةتكحو ةغللا ا

 سمشلا يحي نالف لون زاحم وهو ةهماشملا ةكاحنلاو  هتئهو هلعف

 1 بو رع عنج افيفخم هؤار نكت ناشمصحا برعلاو -. 0

 ةسحتا ا برعلا يف ع لفف نزوب 0 |

 كلا

 3 لثم ناتمدل بمع ىب ٍلعو نمزاو نمو ل بدرعا ىف



 انس زيدون |تهظيش م2 تضع سعه كفيف
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 أه ا ضمد لعج لب '"” مجملاكن ون وكي مهتالامه
 هلاك مللا ن ءماأت ا بعو - ممأ ريغ

 لاخلا كلن: تلاع م لايت اذه ىلع كارت داك

 ءايالاو ةغن هلل ريعدساف فن الا عاشرا وهو ممشللا

 اهدحا ناينعم ل امتحن ةساثلا ةرقفلاو - علطو نيل مثلا م < )١(

 ةغللا ةفرعم مدع يف مجعلاك نونوكي و موتغل لامع 0 مهما

 ١ مهتغلب ءاتعألا مدع يف مجضلاك نوري اوداك مهنا اميناثو <50 1

 ٠ رومالا برجي مل يذلا وهو لفق نزوب صمغ عج رامغالا (5) ٠
 كلذ تدخأ لوم مالا ن م نيبلاو ريسلاو برقلا نيدحتفب ملاو

 ا رق انيه اعيش يا امتأ الا تلاس امو --برق © هام ىأ متأ نم

 ليقو بنذلا ةبراقم نيتحتفب مالاو « ءايشالا نم 0 برضلاو

 00 نه فرط اًضيأ ممالاو بونذلا نم رئاغصلا وه

 يراصنالا نخل نأ مركم نب دمح نيدلا لامح مامالا لاق

 ل ةينان دمع تبوعلا ناسلت شلل هءاتك رصف لل ينقال

 :ةسرعلاب قطنلا ىل يل هرصع 5 سفانش

 مك هتعتصو نورخف هتغل ريغ هلهأ نمر ىف باتكلا اذه كي لإ

 ٠" ةنس هدلوم ناكو . نورخس هنم هموقو كللفلا حوت عنص

 71١ هس رو
 111000 لا تت د د تت ص دعس حس سس يس ا
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 نطفخو -- ملا عضل تضق ضراوع تضع م ل

 ةياعركرتو 7-92 محلا امايصح ىف هت 0 0

 آد - منام تلق نع مي ىتح . مثذلا نم املام

 رصعلا كلذ يف ةجاحخلا هبلا وعدت ام ايفاو تفاؤل د نا اهمها

 ني بحاصلا نع ىو - اهنم عونب صاخو ةغللا عاونا ىف ماعو
 بآوحلا ىفهل اقف هيلع مودقلا هلاس هيلا لسرا كولم لا ضعب نا دابع

 ةدكلو د ىدنع ى 3 ةغللأ 6 اهماع ل احا الاه نكس 0 جاتحأ

 حرص اذه ىباتكو : ناشي اهونم سوماقلا بحاص لاق ةغللا بتكا
 ا
 ملايعلا نم ا قلا 7 ه رخافلا 0 نم م 2

 لي 5 0 ف | عجريلف ةدايزلا د ارا نمو --< وخلا

 مالعألاو ل عملا نم دمع 0 لمح نم ا 1 ضراع

 . زانجحلا 0و حض ةرانملاو رعالاو ةمالعلاو لجلا وهو ندحسب 3-3 م«جح

 لاس مشا عمج مثلاو هس نبدلا مالعاو علا ءالعأ نم نالف موق
 ع 6 ند هلصو يلا رك ىا مشا لجحرو نءازرلا ليوط



 */ ع .

 ثيلأتلا لزي 0 3 يفح ام وه نمل ةقنوملا اهصئاصخ نمو

 دج يح وهف راب ةيانعلاو همارك | يف غلإب ةوافح هب ينح 0(

 يبناك هنا ) ىلاعت هلوق لوالا نمو -لاؤ وسلا ىدقتملل اضيآينحلاو

 نف ةغللا .رسو  اهنع ينح كنك ىلاعت هلوق يناثلا نمو  ايفح

 ظافلالا قاقتشا و و 0 تنك .ةغللا نع هيف ثحَب

 ظافلالا نيب تابسانا!نعو عرفلا نم اهيف لصالا معيل ضءب نم اهضعب
 00 دا امه ا ةتباثلا ةغالا صئاصخ نعو يتاعملاو

 5 ريغ ةدئافلا لبزج ناشثلا ليلج نف وهو كلذ هيشا امو اهريغ

 دقو هياع م,هوجوب اوامقأو هيلا ممم تمس نم ىلع الا لانا | كنع

 ١ هذخام برش ام كلذ قاف

 نونفلا نم نفيف فيلأتلا نع راصعالا نم رصعيف ىنغتسيالا (؟)
 الخدم ةنكمالاو ةنمزالا فالتخالنال ةريثك هف تافلّواا تناكنآو
 لخلا 5 9 كلذ ناكاذا اذه فئاأتلا ىلا جايتحالا ددسن

 + ناك ناف نونفلا نم نفيف كلذ نظب الو حيقتتااو صقنااو ةدايزلا

 مع تأ عطقني لو - ررطا جايتحالا ناك كلذ ل ظٍْ

 جايتخالا ةلقلال مع || ىف ةنغرلا ةيلقل الا راطقالا نم رطفقوا راصعالا



 2 ةيكحملا هلوضا او2واف ةغالا هقف ىف اوديتحا 3

1 5 - 0200 : 5-1 
 :ينكخااه رس وم رم و رهظ ىج ةمهملا هلوصف اوحرشو

 هللا وعر ”لخرلا ةعنصل ىذلا 1 تب اكبإ | اعف 35 101 ووو <

0 
 0 لاقو حيتفلا ابق مهضعل زاحاو لاد

 0011 ل دَقلا دوعسم ن م, ئر.دح ىفو - بدا

 عقانمو رب مخ هق 1 سانلل هللا ةعنض عيلصل ا لا هش
- 

 مل عند دصق باب نم ايد ا ,موقلا ضراا بداو --٠ بدام اهعمجو !
 مهلا

 7 0 لاق بدا وهف هللا اعدو اماعط

 هتاف تدالاىرال * ىلا وعدن ةاتشملايف نمي

 - هيوعدب مهمعي لب ضعب نود اضعب وعدد يعادلا 0
 6 تك لْثم ةيدأ تدالا

 ”اهريغ ىلا اهاقن زوج ال عذاوملا ضعبب ن صح ظافلأ ةغللا يف
 ةيقالاو رهزالا لُم كلذو -- ةغللا هقفب كلذ ةفرعم ىمست 1|

 ناو ضيالا نأ ربع ضيالا ىنعم :نمضتن اهم دحاو لك ناف حلمألاو

 نم ضاي هيف ام صخ هنا ريغ ضايب هيف ام لكل ماعلا عضولد عضو
 ضيبالالاعتساف حلمالاب معلا نمو بهشالاب لكلا نمو رهزالاب سانلا

 بيدأن ع كلذ ردصي الو هغللا هّقف 1 ةفلاح كعل عضاوملا 201
 ع

 انو م كلذ :رم معآ وه ام ةغللا هقش دارب دقو ابعاعر قد اهاعري . 1 -. | - ودا 5 - 78



 «ه) 1
 اوعدو 3 فادضصاالا نع هزات راو خاحصن وحلا

 "”ةماعرلل بدلا ةنأ ةءدام.نوكتل  ةما ةوعدابلا 0

 ةلمخد ف رعيو ,هرارسا نع بقني هنآل كلذ هل ليق مهفيورع و مهنيمض

 ةنسلالا بعاطوادت ةلقل عامسالا دنع ةسرغلاتاغللاىه دراوشلاو ٠ مهيمأ

 درش لاعب ةرفنلا دورشلا لصاو ةدراش عم ىهو تارواحلا يف اطامعتساو

 تشحوت ةميهلا تديإ و 24 تراك لق ادارشو اًدورش رعبلا

 دباواو -هرعش يف صيوعلابىفا ىعاشلا دباو -دباوأ نهو ةدبا ىهف
 ةدوج لك اشت ال تلا ىه رعشلا"دياواو  هعارغ مالكلا

 داراو ةحيصفلا ةحيحصلا تاغللا نهاوهلا حاحص دازا 0)

 عاونا ةثالثراشعالا اذهب ةغللا بتكو كلذ ىوسام فادصالاب

 حاحصلار هاوجلا ىلع اهوفل ؤماهبف رصتقا يتلابتكلالوالا عونلا

 ميمأ ربغ نيعونلا اهوفلؤم اهف ركذ يلا ندكلا لاقل عولاو

 تارك عال وهو سصانلا مهنتك يف عقيل اذ رخ الاعرع ضلال اوزمم

 نيقيرفلا نيذه ىلاو سانلا نم ملا اا بجوتسا نمت لوالا عونلا

 ةرقفلا هده ريشت

 اوردكف نيعونلا نيب اهوفلؤم جزم يتلا بتكلا ثلاثلا عونلاو

 بيدهب علوا نم مالم نم مهلحي مل ءالؤهو نيعلا دروم رظانلا ىلع

 مالكلا

 قيم هنم لوقت - سردلا 6 نسنلا 59 بدالا )2(



ْ *»:1 

 راو ةيدعلا اهدراوم 1 الدي ايإ ا 3 لبسلا

 اهدعاوق 0 4 دّصأق ةبحزلا له راش الو

 ||  نايملا ةلزاع نوكي مهنايب داكى تح - نايبلاب فيلأتلاو
 دبق مرافسا اولعحو اهدراوش نع دالبلا فاويقتو

 0 فانصألا ةفلتنع تافئثمم كلذ ىف اوزرباو "” اهدناوأ

 ةسجو هولا هجولاو - هجوأ و هوو هعمجو م هةحو /| 6

 ةهجولاو مهؤاهجوو مهاد ا 0 هنمو هوحو

 + : ظ هتليقتسا:ناكم 'لكو ةيطاو الا كملا
: 5 

 مسا هدورو 0 ةعنم و ةهنع ه لص اعلخو ةعاح ء املأ نع 1 5 )0( :

 | وملاو كد
 محكوم وهو دروم" 0

 دهعم عمج دهاعملاو يات, تس ل ا ا دورولا

 000 0 ةيلااوعجر هنعا واتا اذا: ءوقلا لازبالئذلا: لزمملا وهو

 ال و داب ل لوقت عساولا بحر أو م انش هب رعت سيكا ولا

- . 8 . . 4 

 صم الا نعاومشو لاجلك يف اولاحواهبف اوهذ دالنلا يف اوه 099

 موقلا سهو ةمالعلا ل جرلا باتكك باقثلاو - هنع اوثحي اورقنو
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 لعو ب قئانفملا سا: ىلا ىااللف فاخر ال را

 ءالعأ هبحصو - ٠ هرثأ اوفتقا نيذلا  هرببلا ءاركلا هلا |
 5 موا مل فراك نبذلا  هءاكملاو معلا

 قلم ترعالم ف نانا مل نيماتلا ىلعو ٠ هيانع

 ءناسنل لا

 لهجي ال ىذلا نأشلا ةيبرعلا ملل ناك الف « دعن امأ ع
 ديهت مهتهجو اواعجو - اهيلع ءالعألا ءايلعلا هوجو تانقأ

 دحأو ت العدم ىلا لاسطا ةركل [رتك دم عألا ردا
 هربغ ىلع ف هلاصخ ةدايزل هربغ دمحم عزك ادي

 باو تحب ىؤقأ نييرصبلا كهذم نا يقدنعو هان هلام 0
 دوعلا مطوف هنمو تح نيهجولا هلاععتسا برعلا "نع درو دقتف ب

 زوجميو - دمحم ناب قحا دوعلاو - دوم ءادتبالا هانعم ناف دمحأ

 تلجأ ةوملاو هسفن ىلا دمحلل للاخ فورا ءاوسأ ل 0

 ريا ديز لاق هل

 دهسا دوعلاف ناسحالا تدع نافذ * ةيجسكتم نانحالاو ثإ

 نيهجولا لمتحب وهو مسالا ىلا ريشي فصوةبطخلا هذه يف دمحاو

 ءاونسلا ىلع



 عدد دع

 4 9 2 4 4 2 2 2 2 2 5 د

 هزيمو -- ناببلا هلع - قاسنالا قاخ ىذلا هلل دولا

 ىلع مالسلاو ةالملاو ٠ ناويملا سانخا راب

 1 3 ديح|إ د انأاهريو هدح مهحضوأو ِّ-_ اناس ءايدن الا حصفأ

 ركشأ ديِزل5 اذاف لعافلا نم ىتبيرنا قيضفتلا مما ىف لصألا ()
 كلذ يف هريغ ىلع لضش 006 5. ا هب دارملا ناك سانلا

 ا 00000 د هناو اروكشم هوك تاما دارملا ن وكي نا زوجي الو

 ىلع 0 ةدشاو لؤمعفمل نم ىنبي نأ نود وكلا زاجأو ءس كالذ

 تاه اجه 3 نويرصدلا هذع باح 5- تحلأو لغشأ وحش كالذ

 ناقركملا رص ءاملعلا ضعن لوا> دقو ٠ عمسأم ىلع هف رصاقش

 نوكلد ربع ديحي | تاك للا عع در أ لع نأ دارا ني>

 0011| لآ ةراشا اميففنيملعاناك ناو امهتاق ىعملا يف يا



 3 ا 6 ك0

 الصور امل هناحيس هللا
 لمعو لوق نم

 7 هيو ع 214 ١'

 / (يدركلا يز هللا جرف ) هيلا ريقفلا هعبطب ماق |

 هب

 ميو عتبة وق

 ةماكلا ( ةملعلا ناتسد رك ةعطو ) طلت كلذ

 ىنسحلا كب دم |لاضفملا ةداعس كلع ةطمسمللا ب رذب
 ةبيرجه 7١١"ةنس ةرهاقلا رصم ةيلامجم

 هعجت عدت لعق بع

 *« هظوف< عبطلا قوقح

 5 رس
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