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 ١ ةقيعك هفرعت ْ

 ل تىلأللا و مط, ناتيفا 6 ىلع م هاعن د: سةد_فوا1ةداكد 5

 ظ بيدلاةينه | مسوءيلعهقا لسنا لوسر
 ّْ ةديجعيطاقم« ةثلاثلابابلا نو كعس ند سدق هداكح د .

 ةكرشلا هنعهشاىذر ايلعنال_.ةةداكح ..أ|

 1 مهلاةديمالهسبف عيارلابابلا“ 5 مو تاذبطخ
 اهريغو دالاس رعت عع

 2 حداصل اديرغت هيف سما1ناباملا هدأ ابو بطخ جانطاناليقةياكح ١

 : قلاثمألاو رثدتلا نمةمكسملا 1 ْ ىدصألا هداكح 2

 || سماشانانلا ديشرلاعمةديزةاكح ..|]

 ءالضفلالاثمأ وو ءلومل !ضعمل ةداكح +
 2 ترعلالاثمأ )نبوأ| ةفال1نانومألاى واملةباكح ..[[

 ةماعلا مل اكن مةرئاسل |لاثمألا ع دشرانورهةباكح ..أ]

 ءايك-هلاضعد ىل اكشلح رةداكد ١ 8مءاىدهم اور عاشلا ةمالدونأ ةداكح و

 هقندص ىلداملا دج اة: اكح ٍس

 أرق يىعصو اك دنا لبق لثم برعض مع بوةعد وأ دألاةباكح ..|
 ْ ماا مدطصا ١ ىاتعاا ةداكح 5

 / جلاناك اسرةناليق لثمبرض (م6أ ةئيدملاة,راعممدقاملةءاكح ..ا
 0,00 جلاايلعتن الية لئءبرض اذ رعاشلاةمالدىأةباكح ..أإ

 ٠ لاا روغصع نا يكد ل ءمترض 4 ءالضفلا ضع نع ةداكح هو

 ْ لف اق ةاطقن اىكحرخ 1 لثم 96 سحرتلا ةرظانم هيف ىناثلاتاملا 5

 (تغ) ظ درولاو



 ىكمربل ادلاخ ند ىدي ةداكح .٠
 دثرلاو وكانو دهم ةداكح ءهأ

 ناو يم نوكاملا دبعةباكح ..
 نب ردلا فر نيح ىنارعاة ياك ٠٠
 رغعج ىأ ةياكج 4

 ةرعاشةوراج نومأا#لف صوةباكح |
 ةلمةئباةياكح هول

 قداولاو ليئارعا ند دجأ ةباكح 66

 هللأب ٠

 بهاملآنم لد رةداكح ..

 مالغ هلناكالج رنا ل-ءقةه.ءاكد .
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 ظ ةفيك زا

 || كلامىلع لخداصانا ليقةياكح ..| نراها ديزبن ب بيبشةياكح 4 ظ ديشرلاو ساونوبأ ةياك- ه | ةهرب أن بشدةورفانورعش ةياكح
 راغ دندا قوميمل!نع ةداكح 2

 سرُلا . ايكح هد اك- 21 ىكملا نبا نع ةداكح 2

 ناممل-!قأالج رنا لق ةباك- ى| دوصنملاو عازرالان ع ةداكح عج
 د-ثرلانو ره ةداكح 2 رب اعل | ىنأ ةداكح ا

 انفلاس امرتم نومأملاناليق ةداكح .٠ ناك لواملاضءد نا لق ةداكح ع كمر الاخ ىحيةياكح ..|
 5 كل حاقد او ناوةدن :دلا + هداك 6 || بلعتو دسأ بيحطصا ةناكد هب قار ةعلامالسنب ف سوي ةداكح .. ظ ىلكلاماشهةداكح , نومأملاودواذ آن يدحا 0-0

 قارولا جارسلاننعةياكبج .. تارت تال ل
 نسل اوبأ كلما ماظن ةداكح : هللاءارهن انما.ثنالقهداكح عب

 ىدهل اهياكح :

 عدد رلا هداك

 هربزو "لولملا ضء.لأ- ه: اكح

 ىدهملا ننمهار 4. اكد

 ا جاهل !نع ة.اكح

 || اناك هةجو زوالجر نا لق ةءاكح
 ١ نااكأتب

 ظ تارتلاةبمأ
 | ابوه ض مدسألا ناليق ةباكح



 مع

 ظحاطلانعدناكد ك .٠ نمالج رنأىدو ْرةلاريخأ ةداكح عو

 . يهدشاةباكح معو

 هه 4

 2 ناهفصأ 1 0 1 اضدأ طحاشل الاوهداكس

 لأ نيلكالا نم نالج رازن ليق ةداكح ٠ نيصلا كل مهباكخ مو
 5 1 لمعدو ساونونأ ةداكح ة ىةثرملا فد رشاانع ةداكد معا

 |[ 1 ىنوطلاوىبهشلاهداكح م اموب ج رخ جاطانا لق ةءاكح 0

 َ 000 ل ع 8 ساد ءايدالا ضعد نع ةناكد 6

 كلاادع حلاو ادغب ها رمأ ضعمل

 ىعمألا ةءاكس - ناك ىءامعل !ىدادخلا نا ل ةداكح عس

 هب واعمو مئاهودب هداكح . امرعم

 د واعمو بلاط ىنأ نب ل ةعدداكح ل 8 سنو نب عمد رو روههذملا هءاكد 95

 د لوس ند نسل اريخأ ةراكس هه تارغعالا ضع ناك ةباكح هه

 . ىكمربلا هيدانلا

 دمشرلانو رههداك_- سَ عم مصاخت ءاملعلا ضعد نا هداكح

 كلا ا مارمداكح .6 . هتحوز

 ||| ناورسونأ ةداكح مو ةمددملا ف: ىهاةداكح 0

 :؛ ٍِ ' 1 نب رقعح نو نإ نع ةداكج ا دأ نب ةمض ةداكح مه

 || بلاط سادفااعمفوفكم ةباكح ..

 ىعكألالاوةداكح سرنأ ةممأىنبننمل> رنعةباكس .و

 ىضاعلاس دم انب رميدداكح مرأ هج ول ةصلمةي راح ةباكسس .6
 | ءايدالا ضءد هءاكح ع ىرسك ةداكس 1

 | ءالضفلا ضعد ريخأ ةداكح .٠ .أ ضع نم الحر نا لق ةياكح هو

 ما مالا لهأ نمالجر نا لق ةداكح ع. مدتعملاىلعلخ د نرعلا

 1 نالح ر مدت ا ةءاكح 53 هنق ناةباكح ا

 ناو يم ند كلل ادع هباكح لضفلا ند نسح ةءاكح -

 ظ 1 ةههكشاتلا لخد لة اك

7 
0 

0 



 ما ا - 0 _ 3

 (نملاةحفن بانك تسرهف)

 : ةعمشلا نم لحرو ىتسهداك> 4 ناويمنب كلا ادمعةداكح م 5

 0 او لكوةملادنع مورلا كل لوس ةداكح 0

 م صن انع ةداكح ..|ضءدىف ىف وملا مغر ا ءأأ

7 
0 
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 هفمعك ٠ ةغضت 5
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 ىيدألاةءاكح هو برعل ارافسأ ١ 9 ا

 ممكن يىبحي ىضاقلاةباكح ..الهأ نم ناك كلملا مرت ةداكح 4
 دمشرلا نو ره هب اكح ١س تدالاوفراظاا

 ريصتلا نبذا نير سهلا ىنأ هداكح اء : دشرلانو ره ةناكح 3

 ىوضلا بتاكلادلاخةياكح
 نيسسالانب مال_-سلادبع ةداكح 6 :الضلا ويساراك 1 5 ١

 ىرصملا ةيضاخلانب ركبوأ ةياكح 4

 ىعمألاةداكح (ه ىنمملادباكح ءأأ

 فد رنا نباةداكح .٠ نودحملاو ىل.!هداكح : .

 د.هرلا تبتاكروصخم ا نع هباكح | ديشرلا نو رههداكح ْ 8 ١

 مصالامتاحو فةوملانب ىلع هداكح ٠٠ اضدًاد_شرلانورهةداكح ها
 لءفع ىئد :نمالح رنأ ةداكح ١7 سنقل اىرماهداكح .

 مورلاو وعم اًشل ا كلمر هنةهداكح ١4 ىمدالا ةداكح 94

 جارسلا قععا فو بوقعد هن اكح 6 عابس رلا نتته ةياكح 6

 ماسلا ءابدأ ضعد نع هد اكد 5 املا ٠

 لفارس لاب شعب 0



 ايقازإلا

 (ىراوجلاب ريهشا ادجأنبىلع ىراما اوفع جار لوم 2

 دج هعاريااسورطا |ىفهترطسامىلعأو هعاربلا عفاضصمهب لمس امىلوأ نا

 | | اهلي ووتانثاكل | ىلع ثءعمهو هدوجو ب وج و:تادوج وم اع مج تدهش نم

 ا .نايمااهل_ضف ض>ءهم-اعو ناسنالا مرك أ هناصس هدو>و هلاضفا تئاصع

 | | دناعم لكمش اةملكلا عماوجءانآ آو داضلاب ايا تاو اول أد

 | دهتان الو موان ديس ميركل لوسرلا اذ -هىلع كرايو مسو ل مهللا داضمو

 | نايدتلاو ةمتاليلاةمثأو ناؤرعلاو ةحاضفلاىلوأ هباكتأو هلآ ىلعو مي>رلا فؤرلا
 | مالعأنصمث يذلتدصنو حارئالا ىوذ نعمل لدازام 0

1 

 ا
| 

 || نهلاةحفنب ىهسملاباتكسلا عسرط عدمف مدع و( حارفالا نيداممىفلاوذل

 أ عبطلاب ع-يطلاهيلالب .عو مهسلاهذلت_سام ىلع ل ثلا ن 2

 د ( ناءّعل ادئالعب هد ره نأ الو نإ الاهلاغ رهاوح هابامخ ىو 0

 أأ ىراصتالا دهم نيد أ لماكحكإااةمالحلا بد «رالا ىيملالابيدأ الا

 أ ةيملعلامدقتلاةعيطعكلذو ىناهتاارادف ىنامالاءالومهغلب ىاو 1
 أ| 2 لضافلاةرضح) ةرادا ةيئارصعليلدلا بردي اهركرنئاكلا

 د ردب حالو (<-.خأو ىوطاا ند د>اولا ديعدهم ديلا

 ظ عسب ر رهشرخاوأف هماتخ نسم حافو ه«مامت

 | ١ ىلع هيرحه |سءو ةن-سلوألا
 ْ ةءالصلا لضف ا ام>اص

 ةيقلاىزأو

 ا
 ظ
 ا

١ 
1 
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 مالكا ارو ا رصعل اذه ءايدارتك نأ اذ_هىباتك ىف لمأتملا اهبأ كافل |
 ىلع هباوده-ٌثدساىت> مارغلا بايرأهسما١تلامو م-هاوقأىف لاممالا ىردم

 هنعشااع هلو ٌةىنن رطدا مو مفاوحأ

 بديحدهع قسوه مال_كاهتعانءاج ه اليلخهشار# يو
 مالأال هيف بعملاطرفل تمانأنا ٠ مامخغلاهيهعأال
 ىبثيح نا كذا ه ماهت-سم بص اانأ ٠ ىت-عسانلا لوبام
 00 هيف برطد ه هف ى-ُدَل همدس هو مارغلا هق نمسح

 ىعذدسم هةىل 5 اما بالاؤو انآ 3 ىريغ بحلا فل ستال

 ماوس ىدعد نم قع ثمل نالذاعلاهدأ 1 مان الاه-بف ىنعمت#

 مارضمأق ءرحمأ ه ىاقياممارغا

 مال-سو درب نوُس-ثل ارانرع- غران لك
 ( هلودىمعدو )

 اهيف ىل ضرألك هنم بعأ ىرتام ببعاى أنا
 هئموكشأ اكن كمل! نموكش نم نبأ هنعلأسأ بئاق

 (لةةلاردهشو)

 ريضااو رضلا نمىدالف صل تلصئاماز'اءنالا نمثالث
 ريبفلا# ماعم مسحة صصو .مهنمةمال_اواهب نءىنف
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 (هردهللو رخ 1 لافو)

 لاجرلارودصقملعلاامنا معرتدلاو بتكلا ىف سمل
 لال ضف هناف عش نود آد رذ موأ ءلاىاطد نملك

 (ىلاءد شا هجر دمعس ننناوّشد )

 روهسمثدملا بروم اذ اذه ىدب سح ني> ترهل سدمطل لاق

 | رود>همتلقالهف ناوصلانيع ىتةصقوتد راودقل#<و تلف

 (لئاعلا وق ن>ًاامو)
 | 2 ملالانمؤخأ ىذلاىمادم تقطنىوشلاناةكتمههاذا

 د ممكنمرس-غىمدقت هك نار ةعفنمريغنم مكتفأ أ ناف

 ْ - مرصتمريغ عم دودج و لرط نم هديك اماوك-ثأهتلا ىلا ن 4

 ا .ىرالامهرداءاذهرخ !مهلاو هب تهطن رانددرخ اراذلا مهعبلو

 | رانلاومهانيب باقلابْذ هم 1.وم<افوغُسم مادام هرملاو
 ظ (ىلاعتهّنلا هجر ىلءاعل'نبدلا رن زحدلا)

 رد لال هو لاألو ا ةفاطوم كرس ء لان
 هرخ الاوىا.تدفت طرف اذواذ-ه نيام ىنذكلل

 (ىلإ اعقهللا هدجحر ريهز :نيدل'٠ ءاءلوة فال ًامو)

  اندّقع دقامتال- قد ناكئذلاامو اع ترجل 37 اناررقت ابا

 انئواثلتو انلق انانانم_لتالو انلع نوكيوو رذعكلنكدلو
 انعدوْ ل نم ناكدق اهثىلسفنارطناف انم تره ناف اًهحْر لاندتأدقو

 (اضدأ لاتو)

 تعد : ىنةداال ىو 0 لق ىماذوأ ىنمات ال

 قوطي اله قلاق دو ىطاانتال ىنم صان ادام
 انظبتاعلا امأ ىنغبلوقلااذه سيل ىاو ىنا لقثال
 ىدملاس اوه نم لأسأ ال انأ ىنعأ نا ىدمحأب

5-7 

 "سم

 ال ا رواة وا طار افرح طمع لطم قو يستر: حق وره دفعت تح تحسم
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 ناكلأو ديرغتب اعولو' ىعضأ © الوحانإلاىمئوام ىل-ةمناكول
 ناج مناصغأ هلم انأ تك> هالو سس دعأ !قوطاان دل !ىلحالو

 لئاقل اردهتنو)
 فناصنال قاد مفهماتالو هلظتفاؤاصن ارهدلا لأتال

 قفاصنموهيفردكنمدنال ةيحانمهلالةوءاشتامذخ
 (لُدَقلا لو ةمظعأ امو) ١

 دراووهناردك نم لم ةدوم لكبريش ىفاذصلانا
 دحاولا لاذنبأو دارملاوهفذ دحاونامز نم كلاغصاذاق

 لامهد_:عنمىلا اولامدقسانااتدار (لاقنهردهنبو)

 اولامدو سام !!هنعف لام هد_ف:عالنمو

 هضفنمسانلاهنعف هتفءد_ئعءالنمو ( ىنعملا ف مهضعملو)

 هضف هدنعنمىلا هضفنمسانلاتدأر
 تهزه دنع نمىلا اويهؤدسانا!تدار (هلثم رخ”الو)

 اومهؤدق سانا |ه:عق بهذ هد_:عالنمو

 1 (ه:عشاىضريفاشا !مامألا)

 حاتفمرشلا باباتاو-هلانا م_هفتلق تءهدودقو ثكساولاف
 حالصاضرعلانوصلاضبأ هيفو فرش جأوأ لهاج نع تءدلاو
 حامتو هواك رمعل ىدي بلكلاو ةتماصى هو ىدذ دسالا ىرئاما

 (لاونمرددشو)

 اءئاوغلا بحنمنازبىدبو طئالب ىدي درملاب م للقو
 . انازانأالو ىطولانأالف اففعت ىم نذلا لهأ تدمحاف

 باولادرنالالنم لأسأ ىنناىفايىلل_ةدشا, (لئاةلاداجأو)

 تاتكلاالزم[ت نك ئثىاب اذواذهواذهىشأآ لول
 ( داجأو مهضعباو )

 املعت تدر نا ملء ا اذكو ءءاودتدزأن ا كيسمط ملا : ظ

 امرك لاى هاذا نادال ام_هذاكسيبطلاوملعملانا



 لاثروالفلا م اعز طمخل 9 انداغان دخ تنك دو ىتملالا

 ىلا. مهنم سد + لامح © طنألو مالا تثفراع لأ و

 ىلاوةي وطن متم ناسأ © ىلد-ع بحرب ع مهنمرأ لف

 لال نيعب نا © هنا يدا تادف اذا

 لاحع د .غقىلل->م ههطالطلن ان د[ت عناد

 نيئمؤملاريم أ [نيمساملا نب نس انين سغ بددال ادمسل 0

 ( هنعىلاءةهشا ىذرىاعنصلا

 ادبعبت ءاندزاذاابر ةدادرب ةعتىحأ لخىفكلن هول نم

 اديبشدولا داش واذولاراد ىئيءافطار ادهاندشن <ينا

 (هيلعشاناوضر هوز

 اوه بورذلا ع- وح 3-0 وقمبدج كلملا3 :الامأ

 ىو -.ةًانرراذآالت ساف ٠ ىلاعف ىلا ا

 ىوأم بر تسلاعت نم 1-0 ىلال ني> هنا ىىجراو

 ىوذرو سدذب نم لعثأ ه بندة ”نالف لوو
 اوشع هع تزرادت دقق . دع اضرامحاي أن ل

 ىوج و ىتربام هوطعأ ,قافص نم دو+اووفعلاف
 هنا لع لكو ملا نين سم خيلبل اديس !لوق ى رطدو)

 ( هتعهشا ىذرىناعتصلا

 ناعلافندلاب لمللاقاضىل_لخ وه ىناصُمأ ثعبد ليللامىليلخ
 اغلا أ شرلاىلعادج و تمأملاذا ه نداص انأام هتلاوالىلياخ
 ىاطوأو مدعلا ىد-هع نكذب « ىلا نعا نم قربألام ىلءاخ
 ىنال دتراردلا ل ل.ةاهوت ل -هذ « سيوبلا لمدق ىبلخ

 ىنالغو سدبملا تعئرسةادغ ه هتدقف ىداؤفاهيف ىل ىللخ
 ( هيلعهشامالسهلو )

 كيسا ال !ىفىرأ نيهلكس: © ىناشنعو ,ىلاع نعلأست تنك نا
 ىناصمأ لدم ىو<ناماارثاطام © هتعص» كرر_ةهءالناءلارئاطو

 ول



 5ك[ ©

 دمهم هةذونامهبدي>وثو ةلقمنبا طخو ننريس ن:'ايؤرو
 لسع نى ضن رقلان كل ةمفن ٠ لووعو تدك فراش ك1
 ىديفناك هتارانمهردعوس هنركصزدق الك ىنعنذولف

 (لئاقلالوةمطعأام 2
 هحروعة ف رعمسانلاتفرع ىفاسد رغأاةحاح ىلامو

 هحي رصد نادم مهنددو اروزو اذكمهدادو ثدأر

 (ىلاعتهشاهحر ءوجلادجأ نيىللختا)

 بكاوك١1هتضاىذلاب رثك ىنام_فملا ىت_عاغاب
 بحاو نم-.هملا نم ءامضقن اكامو نوكدامزا ملاع

 (ىديعسأ ١ ندلاد.ثرنهشادمع ج١1

 كلانهتاوصْا!ىناهاراو انْرةمام-السانلا بسن

 كانك نزلا مو .تنغود ثلا تتوطواهقك نايكح
 (هنعهشا اقع هلو)

 ل-ءقمذان م اسوْوك ثتحأ هقد دره نمت >رذاىل ]اودّقل

 لقنتلاف عوملاتاذافلقنت  اهاضر ف كثر وأ اهافثمماد
 اهنءهشااةعىومالا قكستملاتندةدالولوقىتد رطدو

 رسال مك ليلا تدار ىناو قران زمالظلاناذاسقو

 رست لمقأايو مظلل يملابو رثياردمااب ناكولاملثمىبو
 (ىاسملتلا نيدلاضهء) ١

 بحل يمنا محربامنا ويصب بح نةقو.سملتال
 بوهمىل-_ءامايخىفهلو ىتارغمثاادقوال فيك

 (ىل ءة هللا همس نيدل !ءالع عيش )١
 ,انوف بك ارلانانرسسو مون تاذ هزئتلا انج رخ
 ءاهم ىفجوريؤ امودخ ىكن .املاوانكلفو نحف

 ,(ىقويعلابرقملا نيىلعرع ءألا)

 ىلاحو نياذرالا لاحو ىرعأر و ىتاش ىمأ ىف تركسف دقو لوقأ



 هيذم تما ةينمأ ف ىنامألا وعماطملا ل نع عد

 ناه2لاىفراصفراسردلك ىلعلاو رخافملاتترل: ةرفاص درصنبا

 ناصقنلاًةرعم ه-:ةرافام « ىرسلا كرتولؤنالالالهاذكو ظ
 (ىلاءدشاهجرىذب واعتل !نبا)

 اعضو م ةعذدال كف تخطو مكلوج ىلع كت دم دقلو

 امجحأ ى رمي نيالا ىف تءضأف ممذأ رامتخ ال | لعد تعح رو

 (ىلاعت شبا هجر ىرصأ اميهاوا)

 همثدلا|.ندلا نممهظر.طح مهترطدأ مدادالو أ ىرأ

 هينم مهرغ اواورذففا اذا ىنممهفو أو اءرطد ملف
 (داحاو مهضعمل)

 ءاممصصد دادوىف ىردآ نم قست

 ءانونيطنموهو اوفدهنموجرت فيك
 (سددألاىناءاسلنبا)

 قافن مهنم دادولا ناف موقنمددوتلا كنرسمدال
 ناترلافو.سلاالا اهتمداةكمحالا زئبال ظالغلابولقلاو

 (رءاشل ادوهم نيد با4)

 عوجرداعلادعبنمرادلاف تأندقو مءااللهاتبا.>أأ
 عولط بو رغلا دعد اهنوك انفا رذدعد سن الا اذه سم“ لهو

 (ىدةص]انيدلاحالص)

 ىركفنع طةبغب لسيحابم# انادب لالماانيءارث 1و
 رهشلالوأق ن لا نو امامت اذكهردبلاىرب ناس ع تلقف

 (مهضءب لو 3 نسحأ امو)
 نمءارتئذلا اذه ىتفَوول هركذماهعمىه وبرخاثأاق

 نعتلاتنمع تلات نعثلات متم ىوهلاوكش ىتفتلاق
 (لث.ةلاداجأو)

 دج نيل ماخالا |سح اءدكو دريملاو ةزاء1لا ىل ع ثضرع



 اننا لاو

 لوعملا ىولتلاىفامىلعن كلو امئادةرانإلار
 (ىر ودلال و3 فطاًاامو)

 اياقندرولا نمل _كيدخ نساأ ىذلاو اياذعلا كانانث ىعيذعت مه ىذلا
 اياجأف ىلقل “ل هانيعهتلاتىذلاام . ايانتجاوارجهلتم هىظ-ريصىذلاو

 (ىلامة هللا هجر رعاشلا مق نبا)

 انعلاومهلاىوسمهتمىئااتاف امحئاص ساملاىف ت.-اص كريما كل
 انأالو قيضملا دنع مهم ىتف د-->أملف نامزلا ءانبأ تدوحو

 ىرولااذهنءأنيلفهئافصو هداؤفةامح في غرناكن م اضدأ هلو
 اررحج و هن ولري-عت مم انداذافىأت ناوقصد ءاملاو

 (لئاقل اردهلو)

 ماعلا ههيسمحرتلاب فصنا كلمت نملاتدج اذاانك

 7 هال كلا | فطلب نم عسل مكين أن نيحان رم ن”الاو

 مالسلاد ,ريال نم ءىدي نأن م همس كد هلئناري_-غغال

 ( هلوةب ىلا رالاىذاةلاداحأو)

 اروىلااروىلا مهعي>مهّشمو ىرتاكهلهأو ارخاذهاننامز
 (ىلاءت هنا هجر ىرعملاالعل اونأ)

 لهاج فا ل-.ةىت-تاهاحت ايشانسانل!ىفلوههاتدارالو

 لضاتصةناارهظدّم ئسأاوو صان لضءا !ىدد مك ا.>ءاوف
 . لئاةهاهفلااسقريعو ردامل_دطلاب قاطلا ف-واذا

 لئاح ذول عصاي ىدلالاقو ةفختنأس مشالاه-_بل الاثو
 لدان+ل اراض ١بهشل!ترخافو ةهافسءا ممأاضرألا تاواطو

 اركت دولا

 لزاه كرهدناىد-س فنانو هم_مزءامك نارز تو-هامق

 (ىلاع: هللا هج راسلت فرفعلا نبا)

 ىتعمحلا ىنامالاب جرفأ ىل-ءل ىلفىنملاب لاعأ
 ىلا نملقأال نكداو ىح رسال كلصو نأ عاو

 هينغادأ زير تنأف توقبىذرت نا سفتانالأ مهضعمل



 لل

 ىطعااذالد زحلااهمتمىتفلاى سنو اوولل دعولا طفح سانأن دو اضيأهلو
 اطشناوسد رقانم انيولطمو اندئاودمءنانعاتملاطو

 1 (لئاقلاردهتو)
 قددص نمهصصت|مءمعاو اهمئةغافه ست شعلااهغا

 نوسءملاو عسب رلانامزو نامش رد دعو فالس نم

 ) ىمل |!ىماشلا ىحي نيم اه همالعل ادنلا ا

 ىقيلبالسحلانا|تقدص ىقنعماب ق-ملاالا تاقام

 ىذعم ىدب زمىلقذخ ال ةل.-نمىل لدنع ىرت لهف

 (كاعت هللا هجر ىدغصلا | ندلا حالص)
 ءامسش الارثاسن م ى راهف رظذم ن-س> أ ىانمع ترصدأ ام

 ءادوسلاةلَةملات هةءارمحثل اةن> ولاقوفءارضألاةماشلاك
 (ىلاعتهّنلا هجر ىلءشل!مامالا)

 نعصدصلاودصاا/ىنومرو بذع لصولاولاصولا نوووع

 بنذ اذامو مف ىد طرف ىرحألاساوتعأ ني> اوميز

 © بالاس < نمازحام قالتلادنععوضالا نسدحوال

 (ءالضفلا ضعدا)

 بشالاه-ةموؤاذا نيلدالو تادتءاامتموةاذا نوصغلانا

 بدأ ةيدشىذىف عفند سداو لهم ىف ثاد> لاس دألا عفنردق

 (نوذكلا قالا ف مهضعباو)
 قب أ مفءامالد انوك ترد ىئموف اوريلا ظل اذ نمو قرة كدعا م

 (لئاقلارد هنلو)

 نسحلاهحولاوةريضخكثلاوةوهقلاوءاملا نروسومهلكل ةيهذمةعبرأ
 (ىلاعت هللا هجر ساوّلا نبالوق نسح أ امو)

 هنمعبنو:1ل اذه هل ل3 ىن-ع هللا هئيسد محد سو انتارةدوسحلا مار

 (مهضعب لوق ىو )
 لوأ هبحملا ىف ىنافرذ_-ءل  ىقرايز مكنع ترخأ ناوىفاو
 0500 ا ا



 + اساس ف سس ل تت و

 اماوورو را !كاذىلمادال ىوشلا ىخال ةرمسمشدع مادول ١

 امانأام-لا ن-هدز رو امام انشع نمذدخو رمقملا انةدهأب

 )ل فلاوا ااو) ١

 رغشاكلوأ ا هيف ىتن دباب خ[ نا نول

 0 55 ا رهدل' لك شام

 هءاسمالاو حامص الا ىف كوعسو مهم امموم_هداعمو سانلا

 ءامعردس ىرزا اده>- و نم ةراطل هد-ل يدنا ىذلا انأو

 ءادعأل 0 اهث تماس ىذخأ امن او دو دصل انو سوم سانا و

 (ىزرخامل اىلع)
 ىدابوأر غاحن مهت.قال نملك اهنع تّسَنف دقو تلاق

 ىداؤذنيواهفت اقف رن هو كفر طمراق كداؤنىفانأ

 رمد أ ماضغااب ه4 هم فاق 0 اىتملع سدلدا او سالف

 روعأوهورىلنانمع تف دقو ىراامراّدءم سدأب اىرشكو

 0 ا ا

 ىرطاخن مهاخرأ ىلااذأب هب نغم اق ىرأط أ ن نعد فخر

 (ىلاعت هشناهجر ىعابمعلا م>رلاديعدمسلا)

 هدو ىر دي وهذ ىأةريغ الئاس د دصدو نع تسل

 هدنعىلام عأأ 0 هل ىدنعام معا أاكف

 (ىدبد زلاىرقملا ل يءوعاجشلا )

 ْ أ اواممانالا فهتنا لد وطلاضد رحلا اذه مالعف ه:مديال هللالا ءاضقام

 ليم-ةاضأ | ىلا هيف كل هل عرف قيصت صأ بر لصتشدارآاععر ْ

 ل1 125727272717171 سس م سس ص و مص ص ص م سس مع سمو
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 متملا قوما لوقا ثاقف ىئضاااذو بوصشلا اذامةلئاتو
 ىدهتةسأو ىأ هة.عءطظاق هزعأ ف. ضوهو ناثأ لاوه

 ( ىلا .ءةدشا همحر ريهرندلاءام)

 لزالر حس كرضد الو ردن مم<الام هدام عم

 (لاهنمددشو)
 هؤامع و هضرآ هيا عت فاض و هقيد_صلقءرملالام لقاذا

 هوارو مأ هلريخ همادقأ ايران نار ىردال عبصأو

 هفدعع 8 ا سداجن م ريخناسنالا:دحو مهضعمأو

 هددوع ءرلا سوم - نم ريخري-كلا س اجو

 (لئاقل اداحأو)

 ه«-هلع هدؤئالو مون عع ره-تللك ىف بدت نمر رمال

 هيلانويحاارطنتالم ..امونرهشلافلالحلاءالتحاذ
 (مدعت ام سكعي رح أ 1 لاقو)

 الالمه-:م ف ذتالو رف قددص نمادو تعقح اذا

 (رءاشل اةمشاع)

 سييطءاستلاءاودان ريمخ ىتقاق ءاسنلاب ىنولأست ناف
 سدصت نهدو نم هل سداذ هلاملةوأ ءرملا سأر تاَهاد

 ىو را ىسسع نيد# لو سددالءاألا ةهارك قركذءامفمطل نمو

 دقت سدانماذنىرغ ةيذاك تلقل_.حأ تلاق
 دح اهي 5 كوكل منثلق انشأ كك تلقول

 ١ + - - نملاةحفن (

 دهشد لريمضمب أيشركذآف يكو 2 ديزأو ثماعاك ديدشألل!قوش



 ( ىلاعةهنلا هجر ىلصوملانيدااريهظ)

 مر<ملعفل هوعدأ ىناك ههجو ف رصيف ىئلصهل لوقأ
 مسعةلتق ماث الا م طعأ نك ىجاص وهركي الا فوخ ناك ناذ

 (هردتو قارعلا نيكحلادبع)

 اهرد.دو# ىنمعتأر امل اهرف واول ىمدلاطت تما

 اهرغثفهبتمهتاىذلااذه ىبحاصا تاقفابجعت مستو
 (ىلاعت هللا هجر هل هش ىلاعم اونأ (

 :اقملافقدصت تنك ول ءاخالاو لاق دص هلاقعاحدامان

 ءاوسل !ىلع نيتيحمد اًوفاائءو<نأتاهه ءاوسىلاترظنامل

 ظ (ىلاعت هللا هجرهش ا دمع نيفد رمل

 ظ ايزلا كرت مق اولاث سيحلاريغنعلاذنك-!او اوقدص الس اولا

 || بيلا نمتلقناذه عمشعيفمكف اولات بيقرلافوخنمتلقةر |

 ظ (كاعتهشاهجرف نح نب سايعلالضغل اونأ)
 عفاشب نوكددو قرخالف ةعافشالاٌ و غطعت /تنأ ااذإ

 عفانرعغ هنأ ىملعل نكلو ىلا نعّدب امعى رئام مسقاف

 (ىلاعت هللا هجر ىر ريشل ادوهتانما اونأ)

 ىرتفمري_غد-_>اوالاو هامو ةرشثكءانشسل اتاناكس نواوةد

 ١ ارغلافدحوب ديصل الكول ا

 (ىلاعت هللاهجرىدنكلااجاتلا)
  كيفلا هباكر جم ام لع يعدانا هئتلالسضفو كيمفملا عد

 كيلا الو هبف هكرشو ناسن )ب االف ميدقلا لعلابهّنا درغت
 | ةلشلاو لرملا نانداعلات يندم : اكريشلا رشا نم قزرلا دعأ

 (ىلاعت هللا هجر ىيشر نب ن سلا )

 ىذوملا فمعضل ا ىلع تزعّتسا دو ىذألاعف دى -عىوقأ الي را

 ذورغغ ىلا ةلسحاو تعدو ةضوعب فلأ ىلإ تعد قاما

 (اضيأهلو)



 فاضد نيح علا نو ىناك . هناكمىف

 (هسفنل فارولا جارسل ادثنأو)
 قالمالاتصص+خىارأو 2 فيشقارا دا و لاما, صخخ

 تداثىرنغو تفذح

 تازدالاةمةدعاوةلخ ه موق ةيقبنم كل شالانأ
 (ىلاعت هللا هجر ىلا ردا ىخذاقل ا(

 اسلج باتكتلاو تعمل ترص .٠ ىتح شدعلا هذا توعطتاُم
 اسنأ هاوس ىعتدُأ ا ملعا |نمىدن اعاد سل

 اسئرازب زعشعومهعدقس هه انلا ة_طلاخم ىفرذلا امغا
 (هداوىف هم ىهنمايندلامذىفماهتلا)

 راذقالاوءاذقالا نماوغص ءه اهدي رتثنأو ردك ىلع عبط

 رانةوذ_جءاملافبلطتم وه اهعابط دضمانألا فاكمو
 راهربف ىلع ءاحرلا ىندت ٠ امناف لضسملا تودر اذاو
 رانا اكلت ظاوش عاعشا اذه ها قالغم نمش ءاشؤلالا 0

 (سوراو ريمال اىلاعملا سه )

 رطخ هلنمالارهدلا براعىله ٠ انري-عرهدلافورمددىذال لق
 رردلاهرع5 ىخفأب ركع . فرح هقوفول عت ردل اىرئامأ

 ررض<-_سودىدامت نم انلانو عاب نامزلاىدبأ تمعن كت نا

 رهقل اوسمدلا الاف سكت سدل اوه دد_عاهلام م ودق .امسأ ىو

 رمث هل نمالا مجرب سلو هةقرومءارضخن ءضرالا ىلع ّكو
 (كاعتدشنا هجر ىطساولارقصلا أن با )

 قيوعتلانمبرضهنرتعت ٠ قول_-ل نم هو>رث ٌقررلك
 قيقعلا ال زاحملا لاقم هللا رفغتسساو لئاق انأو

 نولخلل دوصملا م ريسغ .٠ أش ساب | لعق نم ىضرأ ت سأ

 ىلاعت هنن اهجر ىردنكسالا سق الق نب رمصن
 ىرحامسكتءاملاو ارديراصةلالملاراس انعأت واح اذارفاس

 ارحرصلا,تارىهسيفئلاررالاةلةئدو ارقتساامْث مدي وامبط
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 ١ ظ عامرتادنتع هيدي قامو لم غلا!ىذدنع هل ضفءرملا ةمق

 عاملا فأن مسانلا فت نكو# املخ تود غامجنم اذاو

 (مهضعنلو)
 اهمواببد رقنعىرمعا فوسف ه هريس هال ايندلا دم نمو
 اهمومه اريشك تناك تلقا او هذ ةرسد> ءرملا ىلع تناك تردأاذا

 (لاقنمردهننو)
 اسلاغماوقيد نالاطانسحأنم ه اورطباورمس أ اماذا موق هلل
 اسلابأ ازواكح مهرماقتالول « ةشحانلك نعمهعنعرقفلا

 (ىلاعت هللا هجر ىناتسصملا متاح ل وةىدرطدو)

 نئئفا نماومالو ليما ل-هجو اوزرأ

 (لئاعلاداجأو

 0 روك فك معلافاممقلق قف عم رودلاملاباستك اسدأو

 000 بدالا تأسأ نم ىلع ىردتأ » ادساح كتان ن1 لالا (مهضعملو)

 ٠ بهوام1ضرتلنذال 5 هل-عفى هللا ىلع تأسأ

 بلاط اووح وه ماع لاسسو 01 ىدار نا ىتع كازاخ

 (لئاقلال وق نسح أ امو)

 ا نانك اسهيفىتلاامو 5 ىلةترسك ىنعمىأل

 ( لئاقلاردهتو )

 فرعأ اهحىيم كريمذ )ل ةلاح نءربعأ فركحو

 (ىاهتهشاهجر «فنل ىىسلا مل اور زيشلادشنأو)

 ناخآهنمتنك اموكردأو « ايم تنك ىنتيل ىلق ملأت

 - تؤدح



 (لئاقلالوقمظعأامو) ٠
 اميقحَم هظفل ته ىرتال ازا ىدددص مهلوق ىرتأ ظ

 (هلقبدس لا ءايدالا ضعي بتك)

 انامزلا كم فمذآن اىنفك او انام دودصلانم ىلقلذخ
 اناكملا كاذدولاب ظفحاذكل اناكمىداؤوففف تريصتنأ
 اناو-خالاريغي نامززم انوع ن-ئاخا ىلع ىدو نك

 (تاماقملا بحاصىرب رخلا)

 دانس ىلع ىدد نمءارح © هذو ىواعأ نمثد رح

 سدا وأ لكلا ءاقو ىلع © ىللاك اك ىل_حلل تاكو

 هسصأن مرسخأ هموب نم © .ىرولا رشو هريسخأ مو
 © هسرغ ىن>الا هاذ © حى دعى اطد نم لكو

 هسحىف نومغملا هقفصت مه ىدنأالوني-غلا ىغسأ ال

 4-هل ىلع ملا ب>وال © نأ اق تح وملاب تساإو

 هسا ىلع دولا هكدا © ىنلاخىوفلاقاذم برو

 0-00 1 رغ ىضفأ © ىنا 0 ىردامو

 ه«-سن نع بغرب نم لا © هدر

 ه4-سإف قا حابتغ لنا © ىرب ن--* دولاجرثالو

 ”«لئاقلا لوف نس امو)

 كيكرلا ظفالانمارذحذشف ه رعشمطن كسفن تفلك اذا
 كيبسلا بهذلاكرغصلا سداو ها: س-رادلا ل معذب سيق

 (ىلاعت هللا هج .:بيقثلانياريمالا)

 هعاضوأ ىلعئشالف اف الكرنغت امندلاىرأ ىلام

 هعامس قدصتمالو ىحا تلاط. نم هلاف ميدل ادسك

 (لئاقلاداحأو)



 ع
 و سس سس 5
 (لاةسر دهننو) ١ ١ :

 هغ-لاءاو_فنأ ةل-غاش ةقرفنممالسالا ةدحواب
 ههسلفلاو ةمك-1ط1ثعدا و اهذلخ ىدحلا ند تذيندق

 (مهضعب لوق ماع ًاامو) 0
 ءايحملا نم قدأ لع ىلع انوهلحأ موخل |بتاسحأ

 .امسلالعرىلا َْ ف.كف اهيل ١ اواصت لضرالا مولع

 ا (لئاَقلالوق نسح امو)
 هراذ 1 هنمىتو ىفد هدو دكا تول ادعب ءرملا

 هرامخأ توملادعب يّئطت ٌىرمالاعتالاخلانسحأف

 (مهضعبلو)
 ارو ىسنوك<د كلوحسانلاو ٠ امك اننمأ كتدلو ىذلاثنأ
 ارو سم اكحاضد توم مو»ف اوك اذان و كد ل ىلع صرحاف

 (مهضعب لاقو) 1
 ارثاالوانمعهل تدحوامو هبت ءممل-ةْئْسف ءافولاامأ
 ارشلا فرعيالرش هناف ةقئاخأايندلافم-هوف نك

 ا (ءالصفل ان ١

 الولو وله.ؤسانلا لاقل ه ىلاعملا قرطىتْقلا ثالسولف

 قد رب ىصغ تءرس ىهناو و ريخلك دئاد_ثلاهشاىز رخآلاوو

 قديدص نمىودعا+ تفرع . نك-اوامحاهف جد مامو

 (لئاقلاردهننو)
 بحعنمكازقافىنادهاذا هحدمأ تن1قيدصنماوتال
 بذكلاىلءىنازاغ تيذك ىف ىرد فيك هيفءاكذنماوبهعتلو

 ( مهضعد لوق نسحأام وز

 قفص لكل كوامثلناك ىتفنكف لاحرلا تيحاص تنأاذا
 ققر لكا ارادمكللا ىلع ادراب وابن عءانملامعط لم نكو

 امو ُْ ١



 (هنعهنلا ىضر هلوةىن.عدو)
 سايلاوسعرتلا ىلع أ. انناصرر رغذلاو فلا
 سارلا ةمحج انساكأو انءاد_عأ مدنماند ارم

 (ههجو هللامرك هلو)
 توءكنعلاهتصس تديك ايندلا امتا تويئايزدلاف سبا  ءانقايتدلاامنا
 توع اهيف نملك تدرقنعىرمعاو توةتلاطلاامأ اهتم فكدقلو

 (لئاقلالوقنسحاامو)
 اعفصاذامهمدحاوىفمولال « ةينامئايندلا ف عفصلاس جوةس

 امدريغبال فطت رادلا لخادو ه رطخهل ناطا_س ىذسملا

 اعفتراهردقن عاام سااحو « هلزغثم ريغ ىف . سعأ كفنمو

 ادمنت اثيادع ف لادو ه. هسباسعغ تعددت
 اطمطهئادعأ نمدولا ئغتصوا ه4 نالتالع لضفلا بلال

 ناضمالارهاوش تضف ى هيضوهامرعس لت نم 000
 ناهرلا موندابجلا هتةاخ ه تاكسى مولسلا اظن ١

 مهضعملو) ظ
 فرش ىنغلافامندسلاط تنكن ا ةيطاق باد الاو ملعلا نم ىتعد

 فرصنتءاشامىلا ىهف عسيطلاب ةدجىذلكىلاوت سوغنلا يأ
 (لئاقلاردهشو)

 لمحتام بغناتل_قث لج هنا معاقولعلا تيلطاذاو

 لضفأوهىذلاب كواوفلغشاف .لضافتمهناءثتماعاذاو

 (مهضعي لوق قمت و)
 لهاج ةيربلا فىمناك ام ىنملاب كردي ملعلا اذه ناكول
 لساكتد نا ىّقعلا ةمادنف الفاعل الو لكن الو دهحاف

 (هنلا هجر ىدرولانيرمعزشلا)

 هليصت نعلاملوهج نم هله اونوصو ملعلا اوظفحا
 هليص#ىفءانيعتره-س“ نم معلا لضف فرعياما



 7 م

 هر ام طقاما شبا ىدبأ ه ناوارّسع ءاسامو ريسنا

 . ردغأام وهذم ردا هواندأ وردغلا هتوش

 هرسع أ امماو تىذلا لمص ف ايفو الخ مرئالف
 هركركلاو ل1 اكل ىدس هب اوداص ه.لخ قيدصدر

 هركلاك هاكش ى هندح و . اةثوم اهم هنعتطرنا

 ( ىلاءتهنلا هجرى انلا ىنغل اهمعزجشلا)
 ىخل !ىلوأ دنع توةمملاوه لءاشغ ٠ ةدومنعالنئتلا ناخد اندرمش

 اد ردا هلع انخدف اناصع ءانردصت مومهلا ثد رفعن كلو

 (فحملافمهضعبلا)
 احوح أ مالا ى.نعتلااوعد تلف 5 هب سنو ناحخدلاف نوفنع دقأ

 اح رذعل هلع انءدوؤ مهم « انرد_صد مومهاتد رفع ناالأ

 دلما ىللرلا نيمأ ده تد رالالل_ضاغلا اا همف ناو

 ىهش عى لازال

 بصلاوهلاولا ومص هيلاومصأو © هيرمثو ناخدلل 1 لع

 ىلةئرشدع وناريننمبهلت ٠ ةرفزهةنابأ دقاناخد خال
 (هدجممادلو)

 ىلذتو مهلفن ٠ نانثلاب اورتست . بائذالاسانلاام

 باطقسم لؤحملك ىف كعدن ل_عجاو «٠ باد" الاو معلا

 ارسكلايشفمال ه٠ باوصلالدب ىدهت ٠ سفن ل-عباتك
 بايحالاةلختشعام مل-ةلاكرئاو ه باطخ عيذمالو

 هه ومّللا مرت سلاط ىأ نيىلع ىلا بوسنملانمو ْ
 ريبدتوثقو .هلرهأ لكو ريسترسملادعبتالماق ربصأ

 ردسقت هللانرعب دن ٌقوذو رسال فنده-.هلل و

 ا ..(مالسلا هيلع لو)
 تبدالاو مل-ءلابان راما تبدئنلاولاابارتغفم ناك نم ١

 بسال اومءاالاعج لال انا اهنيزت تاوثأت لاخلا سبل 1

 ىممدو



 ا٠م

 امعط ة-مركملالا ادحاو الو ه ة-احع داؤفالااكللاس الو

 ىمس نأ لب قسلام ىتتنئافز» ه ةقلب لع ف تنام ل
 اَيلاهنداعم نممهلا بواج ه ىئناب نومل مينب نأك

 امهفااودجلا نع نمبعصاي ه ىديؤرانلاو ءاملانيب عسا امو .
 امّسغل اهيلاعحلكف بكت مو © هبااذب رصاتسم ىنكجاو

 امرقلالطءلادءسلاتسلؤالاو © ىبمحت .ءاقللا موو هلعاحو

 امزعد < لنكجمئثدعباذ . هدعبزوخىدم نعىزعلقاذا
 امظعلاومحللا نكست نافنأاج ه ظبسوفن نأك موق نلااو

 امدق اههئارث ىف ىدز سفتانو 5 ىهذزاف يع امندانان اذ

 اماظل !لسةتةحهمىنةنكالو و ىنزعتال هعاس ىب تريع الق

 (كاعتهاهجرىزغلامهاراوصساونأ)
 قاغم ةحالملاو ةدامكا ناب ةرورع 2 تلقرعشلا تكور اولاو

 قسعل ميلمالو لاودلاه:م ىدترب 2 الف رايذلا تلخ

 قرست وداسكلاعم هيف ناو ئرتشال هنأ تبئاعلا نمو

 (ىلاعت هسا هجر اج رالادجا )
 اهتانآو امئدلا يىئاصم 2ىرولانودلضفءاا لهأدصقت

 اهتاوصأ ب رطت نع الا اهب نم سدال ريطلاك

 (ىلاعتهللا هر ىفونم ادم عشلا ) 1

 ىيسحأ م ىفأ اوى ردصامٌقاضأ ىلا هلاعفاب ىرهد ىلع تدعم

 معاذ ناكن1تدر ثلكشأ اذا ١ ىثداوح ناب رعتولا لاَعف
 ٠ (قاعتشا هجر ىلا ١ىصلا)

 ىطصأ دئادشلاىف وو لخ مجحامو نامزلا ىنبنتدارامل

 قولا لذتاو ءاقنعلاولوغلا ةنالثلمضسملا نا تنقمأ
 (نيدباعلا نز لح الط اهمالعاالضافلا يللا ولا دطمر

 / ىغلا كاملا ءاعر ىندملا لوألا لد>)

 3 هرزغأام لداولا همهو هركأ ؟ ًاامردالا اذ_هءانع
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 مك دنا الا ردلا نم 0 ه-ةمهناالا ل: اًةعاذه 1:

 لاثمألا عبادي ىلع تاهشادق ةدمصٌّقلاهذهو همألهندح ىثر لاو

 اطاهفك الو ال-هج اهةطباق ه امذالواد#ثاد>الاىرأالالأ

 ىرااك ىركدو ىدأ 5 دوعد ٠ ىتدلا عج ع ىىفااناكام لثمىلا

 اهكواهةسلمر_غنوش ل25 . اه ةعوحقم نم هناك

 اننضايو هيارتل |اهاوثل ىوهآو. هب. هب تي رتثكتلانءاكلا ناحل
 امدق ه«_-.>اص لكنت انذاك فاذو هامهام-ىهق.خاهاع نيكحر

 امرص هلتدحا نايدلاب ىضم © م-هاكنيبحارحملا ل-تةولو
 امظتناو عودت نأىورتوىذغت « اهري-غ عفنف رضام اهعفانم

 املع ام ىدز مل ىدهد اهلك اني تعنصام لق ىلابلل تفرع

 اح اج تك ىبارو رست ةاف # هةر ادام ىناتك اهائا

 اىءاهدعب هبت تام ىالادعأ » ىئذاك دورسلا ىف ىلع ماوس

 امدعتي رغأرطساا فوركىرت ٠ امناكىظفلو نوم بعت

 امصم اهايثأو اثنع رسا# ه هدادم راصأىتدح هدمثلتو
 ىداام دمي اهباق ىح قرافو هانوفج تفجوىراجلا|هعمد قر
 امقسلا بهذا ىذاامقسل ا نمدشأ 1 امناو انانملا اللا اهاس و

 اهسفاف تدض رول ىفثدض رذدو ه هاذ تاني ال اهل تيلط

 امصلاانقل او ىغولا قستسأ تن :؟دوو . اهريقل مامغل [تاشسا تضس آو

 ىدمطعلا تثاكى تا |ىرغصلاتراصدقف و ىوذلامظءّتسأ توملا لمسق تنكو
 ىجلانمليف راثلاذخاب فيكف ه ادعلانمكءفراثلاتذخأ ىندمه

 ىممأهب كلارأ ال افرط نكاو مه اهقيضا ىلءايذدلاتدسناامو
 امزساءامىذلا ردصلاو نسأر .٠ ال.قمركحأالنا ىسأ اوف

 ا مسح هلناك كَ دلل كد نأ ٠ ىذلاس رطلا كحورقالأالناو

 امأ كدنوكمضذلا كان ناكل © دلاو مرأتنب نيككحتم 4

 ,امعر 5 ل تف دقل . اهموسد ني-ةمءاش ثلا مودل نم

 اكو هقلا1نالا الداوالو ص ههزريغ ا برغت

 5 كاس وي 2 يب
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 مللاو د_:هاضيبهيفتقاصت ٠ رفظ ىوساولح ارغظ ىرت امأ

 محلاومص1لاتنأو ماص1لا ل يف . ىلماعمىفالا سانلا لدعأاب
 مرو همه نوف مصشلا سدت نا ٠ ةقداصألبم تارظن اهذ.عأ

 مظااوراوألا.د_:عتوتسااذا © هرظانب ان دلا ىنأ عافتنا امو

 مهد هب نم قا تعمعاو ه ىدأوىلا ىلا رظنىذلا انا

 م-فو هسارف كدب 1-4 اح » كدت هلل يدىفد لم ل هاهو

 مسكس ثيللا نا نيظت الف ٠ ةزران ثيللابونت تنراذا
 مروح هرهطظ داو_< امكجردأ 031 اهمحاص مه نم تحبهم هحهمو

 مدقلاو ىنكجاا ديرئامهلعفو هدبناذملاول>ر ضكر لا ىفهالح 0

 ملقلاو ساطرةلاونهطلاوبرمكلاو «# ىجذ رمال لمللاو لملف

 مث الاو روقلا ىتم بعت ىدح ه«ادرقنم س محول اتاولغأا ىف يمصك

 مدع عد ىدلك ارد © مهئراقن نأ انملع 0 ندمان

 مأان أ نم مكس أ نأول © هم ركش نيس ١تاكام

 ملا مك اضرأ اذا حر اخ ه ندا كلم رم ناك نا
 مد ىهنلا ل -هأ َّق فراعملا نا 5 هفرعم 0 تا انمددو

 مركلاونؤأتام ْشاءركحرو ه ممزهعمف ابيعانا نوبلطت م
 مرفاو بدشلا ناذو ايرُثاا نا هىعشنمناصّقنااو ب رعل ادعبأام

 مدلا هدل_مكع نم ىلا نوادر «هةعاوصى دنع ىذاامامغل ثيل

 مءرلا ةداخولا ام لّقَت_بسنال ه ةلح صلت ىتيضْتَعَت ىوذلاىرأ
 مخل ه--هعدو نم نئدعأ 5-0 اة: مم نع ١ ارم_ض كار نمل

 مه نول -> ارلاف مهقراقت اللا © اوردقدقو موق نع تاحرتاذا

 مخرلاو هيفءاوسةازيلابهش و صنق ىءار همصدقام ريشو

 ا 1
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 لئاوأ نف تناك اذاادنأ © رخاوأر وماللف ذاو منأ
 لحار بيبحاهدو زر لبق جه اهنأ كرت ةنوآ وسهلا
 لماكرورسالو بوشدامت © صلااخ ذيذلاق نامزلا عج

 (اهتملافو)
 لماك ىناىلةداهشلا ىهف ه صقان نم ىتمذمكة:أاذاو

 (ىلاعت هللا هجحر هل وز

 موغلا نوداع عنقت الف ه مور فرشة ترمماعاذا

 مظع ىهأىف توملاممطك هه ريةح ىهأىف توملا مط
 مقسلاوسهفلا نمهتفآو ه اح يتصالوق بناء نمّكو اهنموأ

 موا-علاو حار ملاردق ىلع © هنمناهزألا ذخأت نكماو

 (ءارغةدمصق نم هلو )

 مكمل او مصخلاتنأوماص1لا يف « ىتاماعمفالا سانلالددعأاب

 / رو همصث نوف ىصشلا بست نا . ةقداص لل-:ه تارظن اهذبعأ

 مظااوراونألا دنع توتسااذا ه هرظانب اينالاىتنأ عافتنا امو |
 نم ه.اعتاقشااملاهط :د.صقل اركذأ نأ تددو تايد ألا هذه تركذ نامت لقا

 ىلاعت هللا هجر لاو ةلودلا ف يسامح دم ىِتلاءدئاصةررغنم ىهو ةينسلاىناعملا

 معسهدنع ىلاو ىمسحب نمو ٠ مبش هدبلق نمث هابلق رحاو
 ممألاةلودلا فيس رح ىعدتو ٠ ىدس» ىردقاسحمتك اىلام

 مستعن بحلا ردقب انآت يلف.و هترغل بحانعسمح ناك نا
 مدفويسلاو هيلاث رطندقو ٠ ةدم-غمداملانوءدسو هترزدق

 مثلا نسحألا امن س>اناكو ه مهلك هللا قا نسحأ ناكف
 منه-يطف ا هدءط ىف 5 رغط هتمعىذلاودعلا توذ

 م-وبلاعن_صتالام ةياهملا كل هثءنطصاو وكلا يدش دع نازدق :

 مل-عالو ضرأ,هيراوت الا ٠ اهمزاب سيلا. شال سفن تملأ
 . مم اهراثآىف شب تفرصت ه« ابره ىتئناف اًشحتمراطك أ
 اومزمااذااراع مج كيلعامو © كرت_ءملكىف مهمه كملع

 اما

 ا ا ا

 ب ا ل ا ا ا ا رع يع



 (ىلاعت شاهجر هتان نيا)

 ملعلاكرشاعمدنعوولح ه٠ رئاعم دنع شعلا معط لايام

 معن ل نم شعالا شدعال ٠ هنا ءامنغالا شعب ىلنم
 لخدهدو قام كلالصاوم 5 هنرسمعاع ناعقاخا تنأراذا مهضعبل

 لفتت لاخلا لاقتنا هناك ٠ ىَغ ديف _سإنأ هلنمالف

 ىرْرر دق رم ابر ةَعْأا ناو ا.ثس .ه ىفلا لع ىنغلاناىملعت ملا رخ“ الو

 رقغلاك ةعمفرلا سفن اعضوالو 7 ىغلاك ةعمضولا سفنل اعفراق

 ( ىلاءت هلا هجر ىورلا نب 1

 .اروكشادبع نكو عزءالف .٠ امون رسعلا دءد تريسعأ اذا

 ار وطواتروىستكتاروطف لا اعيط راصم ياك ءرملا ناف

 ( ىلاعت هللا هجر هلو) ْش

 الهأاللاىف لىذ أن ءءاداطوه هملقءرملارقفداز اذا

 ال_هأ هلاولاق و هن داصأ عسج يه همك لاملاملاهعمدازناو

 | للا هجر هلو)

 هيفئطصملالاقمىرخفرقغلا ٠ ىعاو تلئاصةنرةفلا ىرئاولاق
 هسيلاهأ تناك الو لامك-لا ناك الف لاك !!تايرأ صقنا اىرتعد نا

 ( ىلا ءت شا هجر ىفتملابيطلا| وأ)

 ايوشمىداسح طالب لظد ٠ ابيب س لوطأل قئاطر
 اينصت اهيفىعم م-فىرأ ٠ :ا.ح نم ضغداب تومالو

 (اهنملاتام ن>ًاامو)

 ايدستاف تزكل تدستن :اول ٠ ء ىبح تاثدك اسث ا اودسذ ع

 (قلاعت هللا هجر هلو)

 اناوهاو احفص هبتاعأ الو . ىنرك ذيءولان نم د سفو دبأ
 اناك امكيحرب رع سفنلا نا هب ىنطوفو ىلهأى تاك اذكهو

 ( ىلا.عة هنا هجرهلو) :

 ١ لئاقلال.ةّتلاو بلاطملا نف » هفرط ةينملابلتجاىذلاىذلاانأو



|] 

 (ىلاعة هللا همحر ىلإ-١ ىصلا)

 ظ راك ذتلادب اهججؤتاران ه مدعي ىداؤذ ىلصب نأورغال
 ٍْ رانلاف روصملكو هيف و مصخ#روصد متمغاذاىب و

 | حالس رغب اصحلا ىلا عاسكا ٠ هلاخأ الزم نا كاخأ كاما

 ظ حانحريغي ىزابلا ضمد لهو و هحاذج ملعاق» هرملا معنبا نأو

 ظ عمطم هتماقتسا فاق د هبامىلع لا ألمت رخال

 ظ عدرالا هعئامط همذو ه د>او قاح هل ىلاو

 (هنعهّشلاىضرىفاشلا مامالا)
 ظ ىاعتءامسلا كالفأ مود « ىنتدحول ىنغاالء.اءنأول

 ظ قرغت ىأنافرتفم نادض ه ىنغلا مرسى اىزر نم نكل
 ٌقدصفق ضاخغف هب رشدلءام « ىاامو ر# ناب تعم# اذاو

 قَدُخ هيدي ىف قروأفدوع ٠ هفكى ادع اظوط# نآأوأ
 0 (ىلاعتهننا هجر هلو)

 ارثك أن هنم سلغلا ناكل سافب ه٠ اهعيج ساقي وا بايث ىلع
 اريك أو لجأت ناكىرولا سوهن ه اهضعبد ساق ولس غن نويفو

 ىر هته>وُتمحامضء ناك اذا «ه:ةدنالخا فمدلا لصنرمضامو

 ( ىلا عت نبا هر از ألا ىلع نب لمع 0

 اد-3 لذأ| ىنا مل-ءد هيلا 5 مهاقأام لدال سائلارثك ام

 ادحأىرأ ال. نكلوريثك ىلعو اهضفأ نيحىنيع تفالىنا

 (هنج وزبطا*كؤدلادوسالاو:أ)

 بضغأ ني> قروس ف قطنتالو ٠ قدوم ىعدتست ىتموغعلا ىذخ
 بهذيسحلا ثنليم اعمجا اذا هىزالا اوردصلا ف سلا تدر اف

 ( ىلا «تدش ا هج ر رام ادم نب دمت)

 بضذغلاو اضرلا هندل عارف ُك ةءاحدسنمتمراذا

 برالا عصة_قال_طلاناو ه٠ ىنلال بن مهلا ناف
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 ىلع ضعو فسألا ءارتعار وؤصعل | ةلاةمدامصلا عمءاملف الاَعُمم نوسةنامهنم

 فيك و روذصعلال اعف هلل ال 1تاهنكلا زر وفصعل ااهدأ ىبةعدخ لاو هعيش

 تافام ىلع مدن: الكل لأ لأ ةطط ىفاهلمةنينثالا تىسندق تنأو ةئااثا!لوقأ
 هىدل_> اولك ةنرنيةرهو+ ىتاصوح ىف ناتق د_صف.كو نوكدالا مىد_صتالو

 ىفوج فام عه و ىهطظعو ىو ىشدر ىنئنز وول تو الاثم نونا م
 راط مث هيلع تفسأتو تئاغل اقالط ا ىلع تم دندقو لام ةرشعب كلذ فوام
 بارغعم تعزانت ةاطق ناىكح ( رخآ لشم)) هكرش هتليح قرافو هكر نو
 ريطلا ىذا ىلا كا كذ هكلماهنااممنمد_> اولكعداوءاملا ابين عم ةرغح ىف

 هنأ راملف 5 رفحلاب اطول ىفاقلا ماهمش ه-:فامهدحالنكي ملف هنيدبلطق

 ىذاعل ااهنأ هلثلاق بارخلل تذاك ةرذخلان الاخ اوه: رمغنم اما ف ىذق

 ىوعءدىلع قوعددهب ترذآ ىذلاامو ه-:هد لسدأو ىلى مك> نال كامدىذلاام

 لثملا كقدصداونرمضىت> سانا !نيبقد_صل اكنع :رهتشا|دقا ف لاعف نارغلا

 رغما نا شاوف ترك ذامىلع ىهألا ناك اذاهإتلاقف ةاطقنمقد_صأاولاقف
 هده ىلع كيجاموافغ لاقفاهذالخ لعق و ةلمح لح هنعر شد نو انأ امو تارغلل !1

 عوج رلانكاو اهدورون م ىنعنمهنوكل بضغلاةروُد تااةف ةلطابلا ىوبعتلا |

 فاأنم ىللرخ ةرهشلا هذهىلويتنُءلو لطايلاىفىداقلانمىلوأ قا اىلا
 ماطن ةثالثو مهنانت اومغ لى اولاقف ءامدنل اددع نع ىلسوملا وصعد ةرهدح

 ىدذر ىئسأ - اونألاق (لاثمألاو رعشل !نمةيكسملا) مئمهللأ دوعن ةهرميعو

 ناو !نامزلامذىفهنعدللا

 نكعالامدوجو لاح نموو ندوع نامزلا نمنامالا سبأ



 لأ 3

 | ىرلاوةباتكلاو بدالاملعتلاباهتم تو ةالصااوحاكذلاوىم او برشااو

 رةفااوىنغلا» جيل اون_بسمل !ىهورب د ةئلاناهتم هسجتو ةعانصلاو ةحاسسلاو

 .ة-حرداوغلب لاح رلاف تناك وللاسصخ ست لافطالا قف مكحلاتو رمعلاو

 || (لشم برض) لاوهالارك ذنم مهنيعأ عمدتو فيوخت ىندأب اوفوخاذا نوفاخيو
 ْ لاعفىد رطل انعادعارتم لارأ ىلامروغصعل | لاّقف خفي صارودصع نا (ىت>)

 ( كارا ىلافرو ةصعل !لاقف ئماوئمأدومهتمنم السانل انع ةلزعلاتدرأخفلا

 ىنتكمت لاقف مسا ل>ان كلارأىلافروغصعلالاةفاعض اون لاّقف نارغأ | ىفانوشم

 لاهف لاين !سداموهلاتُكَقَت امىلعء ىلا ل1 ١اذهافروذصغل ا|لاعفم دامعل ١

 كدنعىذلا حمقل | اذهاةروصعل !لاقفا,ماعوك وأ لاوامصعأ هذه اةروغصعلا

 نباىناروذصءل !لاقف عطقنم لمس نياوأ عئاج رقغل هتددعأ قو لضفوهلاق

 هعنعد ذل ايا راقنم ىلا املفن ود معن لاو ىتمعطت نأكل لهذ 6 اح وليس

 ةعيفشا!قال>الاوهعب ىهكلاو ردغلا نم كل_سقتل ترتخاام سد روةصعلالاقف

 ٠ م صاخم نيح تالوصصالخلاب ىكفيك ملسرذح نمو مدنر و مت نم يكل ١تلاو

 هللاقو دامصا اىلاتغتلالاوحألا قيضمىف عقتاع رذلاءةحالاب هنسفاهتندح

 دايصلا ب هعف ءاستامى لعف ا ماهل لع فني نأوجرأ تالك ىنم عمم ١ل> رئااهيأ
 ىغأال . نو-أ الىنا لقامْ شد الرو ةصعلا هللاعف ل هل لاقور وف دءل ا ماكنه
 كلعفنأ محلا ناك ثالث ىنمعمءاو ةمكسحلا ف بُعرت تنك نافع وج نم

 اذا ةثلاثااوةرعشلا هذهلصأ ىلعانأو ةمئادلاو كس ىفانأو :دحاو ىنقلطأو ىتم

 الق تديحام هللاّعف ىلوالا لو هل لاو هقالطا فدامصا ١س غرفاهالعأ ىف ترمص
 | ةيناثا او لاق ةرعشل ا لغ_سأ ىفراصا ملف هقلطأو هلام همع أف اف ىلع مدنت
 | هللاقف ةرعشلا ىلعأ ىلاراطُم نوكي هنا نوكح.الئُشب قد تالف تشعام
 كانغ ترغط ل نمىشأرألل>رلااهبأر وفصعلالاقف هئلاثا!تاهدام_صلا

 لاّقف كاذامودامصلا هللاقف تقورسأ ىف كدينمبهذو 'لداوولدأ ىنغو

 ةدحاولك ةنز توقاما !نمنقرهو> ىّتلصوح- ىف تد> ولى ةحذل اولارودصعلا
 عل سس يوسصسمس ل رص همم سما
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 لحلو

 نكت اوصأ ممءاذانااو عصتو راوقشتف هنمنرتلايةدهر لا ىساو 0 ا

 1 كلذىلا عداغضل || متداد اذا مف ه«_سغن بكمف اماه اما اذ مل

 ىلعامكم ءاذ ش ْمطعلا نم اهح ىلع ناكو ءاماه- نأ مهوت هرواار ع3 ىف نهم :اوصأ ||

 هسأر ىلع فرفرت ريل |تءاخلاهنم هجرخامد لوةدهولا ىف طقسفءاملا يلط

 ىمج رخص عم ىتابح مظع ثد ار فمك عض ىلع لئاصا اهنوةرورخمااهدأ [تلاتو
 نامزلا لا مون اودعل اوىغملاةمقاعتد ًارفيكو كم ->ربك عمل مهفةدالدو

 هب رخام ةداغىلادرقا ا ىهتن |املفاماط4ل اًمدرطالوا عاوجل اك-اسم ل غل ادحب لق

 تلقتنا لازغلا نام ارامكتساهنعتضرعأو اراهتنا هّدعسوأ لئملا نم ةودلل
 اديصٍبلطتمون تاذت دي رخ ةودللا ناو رخآ اذ ماه ىغتدتاهدالو أنمى داع
 هلل ةلروء د ارا سوء هءاع ل جهارا مأق سراقهب رذاهلمش تك ربو

 اطمعت ”التمافاعيطف اسم تاراخول مالو: ةمهنأرو: للا تعح راملف سهذو

 لاف طرسماهيلع لق! متوصدرقل ا ممءاملف ديدش مها ياخ ادواملاءاحون تحانو

 عزدتالا هلاقف ىرئامهب لعفف ىل.-ثي دام-صص ةوبللاتااقف كاهداماشف

 ىتفلا نيديامك فل :م كريغري_صاك كريغنم ىرعص اود سفن نم ىصناو ىنزحمالو
 لاش او رغلا توك, هرذي ردقبف ضر قابخر ذيندد نازيع رهدلاءارسو نادي

 ىضرلاب هلىعردتو مالا اذه نمىز الفرد هلا ماهسهيقأت نب أن هرصيدال
 بيطت ةايحىأو بلقل ادحاو ونيعل | ةرقوهو ع رمسأ الفك يتلا تلا ريصلاو
 نخل كلا كم-سعي و لي 3ك ناكىذلاامةوللا امد دأ ًادرعلاافلاّعذ هدعد ىل

 تلاقتاهمأوءابآ اهنءاكأت تن 5 نشو ا كولا نك امأدرقلا لاق شوحولا
 ِدَعل اداطنم عمم ياخارمصواحابص تاهمال اوء ايالا ثا عمدت الانلاهدرقل الاتى

 ترّقح نيح لرد دقو اهيذ كلر ا ءلا كلو جسعالا اذهب لزنأ

 ىلءتوطسو ناءذالاد> توق تزو'>وراعلا سفن تقطاوراو لا

 هتدجو ةودللا تلاق مدانلا ىو دصلا هغلا كت مط تدح ورفء.كف نفاع شلاءامظلا
 تعحر نوت لان نماه ادب تدك اءكلذ نا هوم الا تملعالوقاذملاره

 ضعءبلاق تاولفغلا شدة>و نال لع اب عنقت تراصواه سفن تهرواهدبص نع
 لكالاى هو ةداعل فب مه -_سمخثاهجو رشع ة.. ىلع ىرتافدلا دوس ءكملا

 نصبت

 ١ نملاةحفن دم (



 ]| نماهلمسشل اوقىئتدت مون لكس هذتةومللا تذاكو راغصدالوأل زغل !اهترادل ||
 باس نو علب مهولازغلادالوأ ىلعاهقي رطفرقتناكو ناوءحلاراغصو تادثلا
 ' همف عب 1 2 ل !كلذت رود هلع ضأ دحاو صانتفارام هونأه سقت تدق ممكسم

 ْ دام عمامنا5 هريْشلا اهدواعمتراوجلا ةمر1 مزعل اذه نع تعلق أ ممباهذلا نم

 تذ_أف وللا مالاهمال-ةساو لازخلا فعضكلذدك أو مظعلاو وعلا نم
 راهظا ىلعرد-ةنرلو قاقلاونز ل١ اهل خا دلازغلا تملعاماف تضمومهماممظ
 نواذ-_هنعملقت اهلعافىري_صادرقلا اه لاف درقلااهراذل تك شوكلذأ|
 أ دغلاناكاملف ناريولا ةمرسو ناودعل ةيقاماه ركذأ نأ ىلءلواهت :ًأفاكم عبط تنال ١

 نما الاف لاثو اهايحراب يلع ل_ىفاهقد رطىدرقل | ةلفامن انام تذخأ

 لازغلادالوالىمانتاامهلتلاقف راوملاةءاساويتملاوناودعلا ةمقاعْ ل اع

 ىدب تانناردةلاهفاسدقو قوق ةكران انأ امو لادلا فار طأ نم ئىدان لالا

  هفلطب هفتح نع ثصف هنوقروفوو هثثج مظءب ل يغلارثغا اذكهدرقلا اه لاقف

 || ناك ءرينق نااوركذدرعل الاد كلذ ناك فمك" ةوبللاتلاقف هفنأ مغر ىغبلاهعقرأو

 برشم هلناكو ليفضرالاك ل: ىحا ون ىفناكو .ه.ف ثخرفو تضاف شعاف

 دام-عف هيرمشم ديرب مون تا ذر ةريذعلا شع ىلعمانالا ضعب يفرم ناكو هيل اددرت
  ترظنام-!ذ اهخارف كلهأواه_-ضظ.د فانأو هنكر مهو هئطوو شعلاكلذىلا

 ىلع تءقو ىت> تراطف لمغلا نم هنأت ماعو كلذاهءاساهشعد ل>امىلا ةريغقلا ||

 |١ ىضيب تمدهو ىشع تءطو نى عكلجىذااامكلااهدأتلاقو همك انهسأرأ
 1 لاوىرعاب ءالاممتلقو ىلا عاوامضةسا كلذ تاق كراو>ىفانأو ىجضارف ١تاّقو

 | نماشلانام مهيلات؟؛ةرومطلا ةعاج ىلا ةريثقلا تفرصناف كلذوه لغلا

 قعاقعلل تااةفروءط نو لمغأ | نم غلب ف نأ اناسعابوروطلاا تاق ليفلا ||
 لال اهكازدعن انأو همامع اًوَهَفَمْف همل ١ ىىماوربست نا مكذمدي رأىنا نايرغلاو ا

 1 الح اوةلج هل عاوامغ ليغلا ا اوضمو كاذ ىلااهوباجاذىرخأ ةلي هيلع ||
 : َ املف هبرشمالو همعطم قدر ط ىلا ىدتهبال قب , وامهُؤَقف نأ ىلا هيابعاورقتو |

 1 | تلاقف ليغلا نما انام نويلا تكثف عداش -ض هيفر من ىلا تع ءاح كلذ تماع ا

 || بحأةرينقلاث لاق هنمغلبننيأو ءٌوفكانسلو لغلا عمانتليحامعدافضلا |



 للاب

 لوةيدشنأو نذهرب غلا دج الدش را لاقف ةلوقكل ا
 في.بلاو م_تهردلاك ءر م هع-فناهداصأ م شرأل :

 فجل نم هممدي فسلاو 8 تاع عمرا وحلا

 لاق ريد هت ريغب ل 0 أوركذ :ريغب لّهتال نينا قعد _خهدالو ل ٌأض عمل 180

 ظ لاهج نداملاءورّعتفا مود ىنغو لذ موقرب زعةنالث اوجرا مل سو هيلع لبا ىلص

 ءاودلاك ةقمط وهذع ىئعتس الءازءلاك ةهقمط تاقيط ثالث ناو>الان دومأأمل ١لاق

 ناس را نبىلع ض سواد هيلا جات عال ادلاك هقيطوانايحاه سيلا جاتحي

 نسل اوءامقرلا نومعءام_شأ ةثالث لاقف نسحلا انأانىهشتام هللاقف ظ[اجلا
 تيدالادلولاو ةقفاوملاةأراانيعلارست ةثالثمكح لات داس ادابك أو ةاشولا
 ةئالئوذ_كاخلا:ارملاوقاعلاداولاوءوسل اراج شعل ار دكت ةئالثو دودولا خألاو
 كلملا نصت ةثالثو ىَأرلا فعضو هل جل الو ةمحلارصق ىلا عملا بلط نع ءرملا عنمت
 عملايعلا رثكءالماامظعأنمءامشأ هعبرأ مكحلاقو دوجلاو لدعااوةفآرلا
 لاووراحفملا ةسدسو راو اه سل ىتلاءأرملاو راوملا ئيسااراخلاو لاملاةل5
 رطملا مو ومونلاعرلاءوب و ديصال ميلا يوب لاسمأ ةعبرال ماي ةعبرأ ناورشوأ

 ام ترفظاذاعب رأ ناو عنب كلملا دبع لافو بسكللوتعلامونو ةمدانإل
 لاقو ةنامأ ظفحو سفن فاغعو ُثد دح قدصو قلخن سحاه دعب نافام كرضدال

 صرأأور ذ نم ىنأو ريخ نم نذأورظن قموععج دن < عبشت ال ةعيرأرخ
 ْ ا الا كارلا ريزولا سغ كإ ماهعم تدم ال <عدرأو ل

 ىت>هلعمدقتال 0 ٌووسلااهح 0 اانعلأست ىيحاهيلع مدقتال ه هعد رأ أو هنع :رلا

 قد رطل اواهقلخ راس علام ىتحاهطختال:ًارماود_ساكلاو قفائلالعت
 ةريسنع لأ ست ىتحاهنطوتستالةدلبل اواهفوةواهنمأ ن ءلأست ىجاهكا نال
 نم صاخقا دسك !اسندت ةعب رآن م مصلخعا ةعب رأ بنت ةواهاهأ قالخ أو اهناطلس
 راما!نم بل نطالب رئالو ةمالملا نم ل_.ةلاسسخ سلا تال او نوحلا
 تناك وما نأ ى كح ( لم برضإ) سانلاةاداعمن م ملستل لاما عمج متجتالو

 امهترشع تاسحساو واه-هراود تفل دقدرقو لاز ءاهراو# وةباغي هتك اس

 ناكو املقهب تداط واذيع هب ترةوامح هب تفةش دقريغص لم ةومللاكلث1 ناكو



 م

 تن ثلتكلم نمش ىأنيفرعلاوذ لّدسر كنب امحراو كاأ لصو كابأرب مئانباو
 ىلا نس ؟نم ئفاكأ نا ىناملاو لد_ءلاامهدحأن امشلاّةف ارورسرتك هيف
 لاو هيلع مةموهامري-غنم ركشأ نمسانلا قم مكحلاق هناسحا نمرثك اب
 لاقف هيف نفامىرتفيكه نع هللاىذرزب علا دبع نب رمعا كل دبع نبناملس

 ووةغم هن االول دوهمو دع هناالولمعذو كله هن الو كل مو رورغهنا الوإرو رسسرمم
 هوركم نم صلخحت نم لاعلا سدارب# مكح اذاو ريكست عفترا اذا عيضولا مكحلاق
 ةئيسلا ليات نم هنمص الخلا ىلا جامي سهأ ىفهبغن عقودال نم لقاعل ا لد هيف عقو
 ريصلا لع رومألا تحضتسا ام ناورشونأ لاق هنم متن ادّقف هنسك1لاب هودعنم
 بو دوجلاو بواقلا عا.تجاب جوي لد عل اريكلا لثمءاضغبلا تبستك الو
 ةعرلا ىلع: د_ءامملا بجو قاذلاءوسو ةدوملاب جوي قاكتان بجو ةقرغلا
 نمريخ ةيع راق لدعا ادنملا كح نم كح لاق داهتجالا ةمئالا ىلعو داي منالا
 بدالا ئيس عمطبال مك لاقو هفاصن | ه:صحو هفافع كلما جاتدونحلا 5

 لضاغل!بطاذتالنالاوقالافلدلا كلملاءاًهىفرئاطلاكلملاالو فرشلا ىف
 هطغضقفنا زيمىكناسا لحتت نأو ل لوهلا ناطةءراعلاالو لوضفملا ناطخي
 ' 1| سانلاها ارب نأ ىلا .د ال ن موه لا قف ءىبسملا نع مكح ل دسو ناصقنو نا رنم
 أ ةلفغلا ةلقةلردلا ةمالعنم هريغالا ئث ىلع أب ال دو رهدلارخ 1 لاووا يسم
 لاةنمردهشوهنامزلاوزدعد هدج ذل د هناكما د: عربذ1لا 22

 ابعت اروزمانتدلا نم لاتو :«٠ هريعلاطببا ادايتدلا بلاط ىرأ
 امدهتءانيدقامىوتسااملف ٠ هقأوهناينب نب نابكح

 منم راطخالا ىظعأ نمرارشالا ةطااخشممكح لاق هموف نم هبن لف همو نباءرملا
 هريغ قو موقد نأ هسفن قد طعسأ نع دعب هّقح لسن مزلت الك عح هسفن مزاد
 نما رورسسلا ميغف ةمتادريغءايشألا تذاك اذا هنرثع نم ملذاريمخ نامزلاءنك
 لكل صحي ردوسالا صدم: فطللاب قاغنلا نع سفنلا هنا بص قالخالا فرشأ
 لأ وسو لذا !نمؤمىفناعمت ال ناتلصخ مل-سو ه_.لعدللا ىلص ىننل |لاودوصّقم
 دمشرلل دهم نيس ا.ءلالاقانزلاو ىنغل !ثدد ىف ناعمتالن ايشاضب لاو قاقلا
 نءمادمدصح او ”كركش نم كلذد عر زال غيسوُل مهر دو هاا نينموم اريمأ اب

 كرفك
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 نالو هت:ناصاهيلالوخدلا هنكءارخ اى أ اذااضوفمناهسفن فردقوا مهدسف

 بهز هنم سد اذا هرصاي نأ هيلعردقد امرك ًاواكغا دس سطل ان دو فتم هنأت

 اهرخدا ةريثك ةمعطأ ضوفم لزنم فىأرماظ ناكدقو رخآىوأم هسفنارظنف

 هرشلا هل-هذأو راسصخلا :دمىفاهنم تايتقالا ىلعلاظلوعف هسغنل ضوفم
 هالعفد نأ هيلع مز عام لل ض در عدم هل أ اوىأ اراا اذ هداسف نع ىغمأ | ىلع ص دراو

 هلرهطذ ه1 اه-ءفىذل ارح اىلا امم بهذه اوه:مافيفذتاعمنتمؤحل المحا

 قلأفبطملا لج ىف هدعاس وهكرديل ىشملافعرمسو رانلا كرت نأ ىأرلان م

 رخل بايفاهلخداف ىرخأران ىلاجاتصف عب رلاه-ةفطد نى شخ مل هدب نمرانلا
 هين احو رج اىفملاط قرت>اوارانهتمرضاف بطلا تباصأذ ب رلانم اهرم_ل
 هل متى ل عرتك أحال ىغملاك ثد ًارام لاما ظ ىهأ ىلع ضوغم علطااماف هركم
 قرقت_ساو اهاقلأةلاط ةفمجوب ركساو هرج ىف ل_خدورانلات مط ىت>ريصُم

 نمناكف ادت هنباههجوهنلامزك ىلع ىدوأ « هالوم ىلا ءرهأض وذو ءاوأم
 لئاعل اردهشنو دا علا لظداعأل د ازرلا سد ىند أب هل هتدصو

 مد:ايل تأ: هرخآ مطلاف ٠ اردتقم تنك اماذانملظنال
 منن هللانيعو ل ءاعوعدب 5 ه.دخم مولظملاو نودع تما

 ملاظلا ىلءمولظملا موهاعف دناسن | اسف كا علا عبط ةءاسالا تناك اذا مكحلاقو
 ىغبلاومعنلل بلاس ملا اهرداعأ ترك هي دعت رك نم مول ظل! ىلع ملا ظل ا موب نمدشأ
 ه مدزةهنح ارسلط نم موطا الذ وملاط !ارمصند نم ساشا ارش مهل تااح

 اذا هجرلا مهنع عفرت ةعبرأ ءالضفلا ضعب لاو ةمادنلا ب ستك !مهياعىدعت نمو

 لقت هالامىطاعتنمو هّئادنم هلى صرامف هيدمط سى ذك نم هوركملامجلزت
 ملاعلارخ 1 لافو هنا [نمرذا_امىلعمدق نموهن اذا ىف هلام عاضأ نمو هئامعام |

 لق نك ملذاملاعل فرعي ال لهاا الهاج هملع لق ناك هنال لهاا فرعد
 فذحالا لاو هب رغظااكل معزانأ وفاصنالاب تُمْشام مر كح لادواملاعهلهج
 اعاوابأ سانلاذختاردش آلاقو لاؤسا لبق ةيهلاومطاا كرت ددو لاس قنبا
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 . | ىنتي ىهذفاهعم نوكسلا !ىلا ليدسال هن اوه تنطوت دقاهنأ لعو جرت لف
 ظ ناكمىفعشوملاني-صحرداظل | نسحر 2 ىلار ظنلاهب ىهتناوءري-غار 2 ه_ةنل

 3 ىو باعلهنا اريخأف هع لأ و 4_:جعأف نيعم ءام وةفتلم راصمأ قذر صخ

 . || هلأسو را هلخ دأوهب بحرو هسيلا جرشق للا ظءادانف هيبأن م هئرودناواضوغم
 | ةمهانمنا هللاتم مث ضومم هلقرف و هلانام<.لااكشو» ريخ هماع صقف هلد_صقامم

 ١ ْ مناك رتاج اى كلدهح عرفت -ن ناو كودع ةءااطم نع 5

 حام غنم عزتن اىذلا كاوأم ىلا عم قاطنت نأىد_:عىأرلاو ةليبقن
 ىأرلا بوصأ نافل كم البلا عج رب رفة ا هج و ىلا ىدته أ ىلعلف ه-ءلع عل 31
 مهنمهضرغ ءلردأو ضوُفم ل. احد ره !كاؤىلا اعمال طنافةدؤرلا ىلع سس 6

 « مالخف ا هللاقذ .لاظ ىلع لقأ
 ةدملا ىف م“ رامىأ ًارلافعضأناض وشم لاهو كل رهظام ىلع ىنعلط ألا ظ هل لاف

 تاو العفف ىلرهظا مق ىب ًاررطنالءذ هى امل ىد :عتمشل سمىاطنان كو

 بمطو هتعسنمىأ رف ضوغم ن 0 و كلذ ىف اركفم ضوغم
 ةلدك ريدي عرمشو هيلع «صرسو دب هباجع ادتشاام هقفايهةرثكو هتناصحو هت رث

 عضوعر رخل اكلاذتمًارىنالاظا ضوغملاواصص ا الذ ه:مضوفمدرطو همصغفف

 نءاسد رقنكسمرغ- ىلع كنعأ لهو هذع لك سفن فرسماؤءأسملاو رهُشأا نم دمعد
 ىننكمالكلذناملاظ هللاَعف ىذا رما ةريسم ةمصخ ضر ًالاهذه ناناذه ىرخح

 ضوغمعم“اطف انوكس نك -ءاادقمل كيغالوانيتحن ُُط ولاد_عمل كلمت ىسفن نال

 اذ_هانمو بهذن نأ ىرأ ىنا هللاق هنطوىف4.ءغرلا نم هب , رهاط: اموملاط هلاعم

 هذه ضعد ىلا انأ تقلطن ١لدللا ل_ق ا ذاف نيتمْزس هنم طب رو اءطح بطتخ"
 انلعذ ن:ك .ءاند_صقو سّقلاو بطحلا المح او ران سف تنتأف مايذلا
 رخغاتمازلنأو تقرت اهلا حر 2 نتا انانهانم ررضأو ل 1

 بطالا نماطيروابطتةحاف !ةلطناف اذ_هىأرلا معنملاظلاقف نامدلااهكلهأ
 ىاطناراثلام 1 .لنالهأدقوأو لمقأو هل ارجوا رد تس

 ممهيفاهمف ع يسرا 1١ ىدحاىلإولاظدمعف ا .قذخأيل صوم

 نا ءلا قاهلخدأف هيلا !مسح وهل خ دو ض وشم نكسم تان ىلا ىرخ رخ آلا ةمزل ارح

 همدلاسو



 ليلي

 هيلعكلالو اله أ هإثسلىذلا شدوتل المطاعم ل سةن ىلع ثلث ءاش ا سماخلاو
 انكمتم تنك دقفْ تب اوعى كد داهتو لهن ذ ىلع كرارصاسداسااو ةردةه ظ
 عوجلاب ماجنللا لنهب نأ لبق كله طرف نم ةلاقتسالاو كحاص ىلادوعل انم |
 تنك 1 ىتلظةيأوىونذىتفرعاذاامأ ريؤئخللس :رغل الاف طبضلا مازخلاو |

 انام فاعضال ى هك سم ىنانىتعدو ن'الا قلطناف لهذا نادك اروح هةءالهاذ
 ترتحخاواّمحكوو للسفن تلو اذ تنطفو تفرت-ءااذاامأ ريزتكلا هللاّعف هبف

 هنع عطق زر زال نام كدعج رغد نأب قدعح كناق اهاه- ىلع وقعا ك-سقنل

 ةيلاغم تذاك اذا مكح لاق قاطناو هكرتو هنعجيرفو جرسلا طقسف مازاو مالا
 رعاشلالاق ةليخل ا عفنت اذا ف ةليكسمردقلا

 ري_سعلا علا متف و كملع ه ىسرئامرسع فوج رث 5و

 رورسممأ !ىش ىذللا يعألا مأ ٠ ى رااىعألا ا ىردتامو

 ري_فيلا ىمعامل » ردك ٠ 12 نعم صالا ناو

 قشعد اكريصلا نثعد رفظل اهيل د لّةعل او هرب ذو ملح اون مؤملا ليلخ لعل مكحلاق
 تماشلا كلود ع ةذلدب صنت نأ ةململا ىلعريصلادئاوف لوس طانخملاديدؤلا
 ىلعف لس مأ ىلع نم هون سقو كريغ ه: ملح ارأ دف ل سغنل كريب دتنععجراذلب

 ردهللو د راامىلع هم سماق دن رام ىلع دعمنامزلا شعم اذا كريصمهود_>

 ناوصااواطتاامةردتلو «٠ ةلاحؤتري_حتاماذا لئاقلا
 ١ تاعدامىلاس ءوقئلاورق ه« ىوشهملا نافكلاوه فاقت

 | نمو ةهابنلا ىنتجاى-علا سرغنمو رقطلا ىنتباريسصلا سرغنمرخآ لاقو |
 ريكلاسرغنموةمال_سل |ىئتجا ةرادملا سرغ نمو نحل ىنةنازاقولا سر
 ةمكحل !ىنتحا ةركدفلا سرغ نمو ةمحملا ىندحاناسحالا سرغ نمو تملا ىندحا
 مكحلاقو دمكلا ىتتجادسحلاسرغنمولذلا ىندتجا صرخلاسرغنمو
 ناوةنتفى هفتلمق ا ناايندلا 3 ارينم هعضدالا ملل رهد نم هةعاس تضماُم

 ( لم ب رض ]) لذع ضرع: نأ لبق اهنعضرعاف ةنحم ىهف تربدأ |
 ينس الهي ارورمسم ناكو هلا ىوأد رخج هل ناكواملاظ ىمس: ناكابلعت نأ (ىكخ)

 || اهجو رخرظتناذةيح هيفدجو ف عج رمت لك أيامىغتبدامون هنمج رشفالد.هنع ||



 ل0 ل ا 0 ا اا ا ت7 5 ز آز ز ز ز ز ز ز>| | |[ 1 1| +++ 1 6

 لح

 ن ةوهزحعأف هلكشسم هون س راغلاهءلطف هماخل .وهح ريس وذعد ف و حمو نس رْغْلا

 املوسرغل !نم سد دقو هله ىلاسراغل اعجرف سما ابورغدنع هنمع نع

 مارو ماخللا هعمذ ربنأما رف عاجل يللا هماغع ظأ و سرغل نع بلطلاعطقنا

 رشأب تابف باكرلا ه-ءنف ه.دنجدح ىلع رقّمس نأ مارو جرسلا هعنف غرق نأ
 ىلاهعطقيل هل دفرهنه_ضرتع اوه-ءفوهاماح رق ىئتنب بهذ مسأالو ةلديل
 نمهمازسناكو 0-0 ان ا1 | ىلاه_-فصسفرعقلادءءدوهاذارخ ال انناحلا

 هيلعدتشاو سف ماز1اسمشلا تداصأر هلا نمي رخال ف هغدف غاام مدلج
 نأىاامايأ كلذ, ثماف عون مهبامعم هءاعرر ضل ادّشاو هطسوو هّقنع مروف
 نم هبامىأرانل هلع فطع مث هلةةدمهو رب خدي رفدعةف ىدملا نع فعض

 مازل او يرسلاو ما>الارارضا نم هىفوهاعهريخأف هلاح نع هلأ سف فء_ضلا
 بنذلان عرب زيدا هلأسف هب ىلتءاامم هصلخي وافورعم هد_تع عنطصد نأ هلأسو
 تنأل.31ر زنا لاقف هلبنذالهناسرغل امعزفةءوقعلا كلت هبوكساىذلا

 دع سفن أ نأ ىلى ضمد اف ايذاك س رذ اثتنك نات مر لهاح وأ تعزف بذاك

 باطأ الواركش كدنعس ملأ الواماو كلذ أالواةورعم كلدنع ع:طصأ الواوادخ
 نءكعمط قرسد المل ةلوذرملاعابطل |ىوز ةنراةمرذ-> ١لاقد ناك هناذارحأ كف

 هعامط كرتد نل هناقلذ ىلا حالصتسا ىف عمطت اللاعد ناكو رعت الث نأو مهعابط

 تبيجوةساىذلا نمر الهاج سرغلا هدأ تنك ناو رب زنا هللاق مث كلجأ نم
 جرب ملفا هيلعرصأ هب ونذ له> نم نافه-:م مظعأ لبن ذب, كلو ةيوقعل | هذهدب
 رهدلا نات فورعملا عانطصا ىف د_هزتال نأ كل تمن رب زئخال سرغل !لاّقف ه>الف
 هفورعمل ريد لئاعلا لاقي ناك هنكلو كلذ ىف دهازب تا ىناربزن1: !لاّقف فورصوذ
 لزنامف كيم ءادتب نع سرا. ىث دش ضرألا نماكز ام هرذبارذابل ارقد إك
 ف وه ىهأ عج نع سرفل ا هن دق ثيه دنبأ نم معال كاذ لم كل اح نعود

 هللاتف رين لنا هعامجانيحىلا هقيرطفف ىقلامو هقراتفدكو هسراف دع ناك

 كنالذ_خاهدح أ ةّمساب وذكلناو كم ري لها نان ال اىلرهظ دة رؤئذلا

 ثلاثلاوهناسحال كرفك ىناثلاو تامهإل لد_عاوْل ملا نسح ىذا البراق
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 ليقريكلاو عضاوتلا معن لافا مح اص محرب ال ةملب و اهياعد سيال ةمعن فرعت له |

 دابعل ا ضعمل لة اهتقلطا ىسفن قاطأ نأ تردقول لاف جوزتنالل م-يضعيل

 او هباتكت أرق ىب.انب نأ ت مش ناس رلا سلج ان لا ّةف ةدحولا ىلع كريصأ ام
 عطاسر وزهللاب سنالاهللا ه-هرىرصملانونااوذلات هلت يلص هيجان ن أتم
 اممندب ةطساولاو ةظةبةرخ الاو مونايثالا ىناتعلا لاو عقاومغقاخلابسنالاو
 هطد نم سرغسح برو ةهطقل نئمراث برس رمال_> أ ثاغضأ ىف نو توملا

 امهتقلطأ ناو ح راو الكت طفح بعت ظفحنا ريلت افك رظنلا نامدا
 ْ 0 اوباو ها 3 ا 0 1

 د :«رقفلا لاوح ألا فرصتنم عزمل اا لاو ذا هبال تا ذا اس

 | بوكر لاول انم لضفأ ريقولناو تدم ىمجالاو صدمادناروجلاو رجالا
 هاخأ سذذلك ىلع بتاع نمهبعدب امنا مالا مدق هيفوهامريغب ان رت نم لاوهالا
 نم لهسأ لاعملا < ودعا !حالصت_سافالتثاف الخلا عم سد ءالقو 4:عدص
 ناك نس الام لعف نمو هعد لاط نوكد الام ىلط نم لاعغل نسحب هحالصتسا
 تبحااامئاالهام بعد لهاج نم بعل !سمل هلكش ىلا لمع ّىرمالك همطع همذ

 رعاشل لاق هدض نعرفند و ه دن ىلا لمعئشلكالةاع اغج لواعنم

 ةلطكاشدنم ىلاومصت يرمالكو ه هريظت الا ناثالا فاأد الو
 ناذةماقتسالا فرصة نم ةماقلالوطالو مل-ءلافرغص نم مسمار بك نر غدال
 قيدص لضأالوةساب ررود#ل سدلاهريك ىلعةرغتل ا نمريخاهرخ_ص ىلع ةردللا
 كرثدحملامدهتو فرشلاعضتاهئاذ ةيندلاقالخالاو لانا تعفنبال المصل م_عتال
 ( لم برض) رافغتسالا مريخ بنذلا

 ريصدالو هتمدخ مايقلا نسحو همركد ناكو ناعصْسأ نم لجرل ناك سرف نا ىكح
 ١ ه#فع لزم ف عساو جم ىلا# ةاد_غلكى هبج ر*2ن اكو هتامهلهدعد وةعاسهنع

 هناو هلزخمىلا د عرقمف هتسرلءطد وهماخشو هس

 ه:عرفت ضر ألا ىلع ءامدق ترةةساوه:علزئالف جرحا ىلا هن داعىل اموت ج رخ |
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 ةلئادأل ناتدلعو ءاهسااو>ىلا تراس دق اور أ رك 9 ممم دك ب١ كلر عم سد مو

 أ نعمت آو 4م315قدص دصرّمصل ا قرعف ممعدعمل|ىفةمالل اناو موهنمن رملاىف

 :مالكلاليوطل ادعولا ا كلا ل سمونأ لاو همالم

 لات ضراااوراذلاو ةوادعلاريمك مهم لملعلا ةثالث ىواقلا دئاصم بوغر ا

 || ساس اسال_ألاو مماخالدلا ولا اودداو الناطاسلا اودئاعبالىخاقلا ميكح

 .سلا#او ل دالن اهل او نك_دالناختاو نك ال<_ءلاىمعلاو متاشيال ملا

 | ليضااو ىداعبال رعاشلاو متْشدال بئاغلاو ماكنال ريرشلاو لقنتال

 دداو:الكلهاو داعبالنامزلانمىضمامو داعبلابىزاتالبدبملاو ىدامال

 ريكتملاو جاقي الراملاو جزامتالدبعلاو مولعلاب لغتشيالديلبل او موديالءدو ناذ

 نمالاذ_خودالنةلكو نظلاام نسال ةأرملاو ىناصيالدوقلاو ىرادال
 .نمةيدهلاو لتةاللوسرلاو ر ”الراجلاو 7 ذيال ممقلاو نغل ا كلذ لأ
 ناد ىتفلانيدباك ناسحالاب الا ل ماعدال نا>الا رحاصو لبقتالدحألك
 با>ةر الاف ساحيو ءارّقفلا شعاءزدلاف للا شعب رخآ لاو
 مصاف كر دحاذاو كذع ضغو كيةفش مضف كلم سام ترضح اذا ءامنغألا
 لاق كاك امسهذأ ىذا اأم كل ناهزدعب كلا لق هيلع دهح ون لق ًاوهبلا

 سارح اديعقأتلاو ىحاعت ةودلللا تعاضار قدشب ىاجعاو قلو دب ىةث
 ءاضلاو معلا نمريخ عضاوتلا عم لهملاو لذا ءالضغ !ضعب لاق ىئلحع ىلا
 1 نالذللا يس لا ما لقسلات رو نمربكلاعم

 نم طقخدمو امن اوطسنم زرع مانالار ةطفرعد ل نم نا اوهلاسحو:ىاو

 10 - |١ ىعأ كك دلج نم تداراذامكحلاق اهتانآ

 نءأر.ثو هقدأو هتروعرتس اوهتاكو ادنك- : يد ءاروع

 ثالملا ىلعو مانملا ة.عرلا فءوافعو فكو ىكنم ولملاريخ ميكحلاقو هلم
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 61 قصكذ تلو بيش لدم ىطعي ملف ظامولا قالا 'رخ ١لاقؤ مايقلا

 نم ذاأرأ لذ ناسا تةناصو با ارمشل !تدرمّسو بطلات اك أو قرك فة لثم

 تإةنودبدل١تالاعو رقفلان رم يعأرأ ملفرملا تدرشو ريصلا تلك ًاوةيفاعلا

 عونقا نم ىنغأرأ ملف ههودجو نم ىنخلا تيلطو نيالا نم لذ الجر أ لذروكملا

 تدلطو
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 نم كد :ءام لفك مالك اكل لوةأاممهفتأ م 1 4 ١ هللاعف هنمماقئنالاو

 ناك هندوع 'لرورمسأ لاف عاوللو قنا ىفالاقف قع كلْعَسَد قا بضغلاةروق

 لدلاو هت ايسمأرثت أ | دنع هتانسف- لاق ىرو رسم لبلاك هبن ذب لمع مأ لوطأ
 حرطاو همومي 0 أ بهو هبت ذ نع هعمل مانأ ملاضصد حقصاف لاك هناتنخحل

 ثامأ ام لانتال كلعلو مان الافلاس اكنيب ىذلادولل ماقتنالاو ةيضغأ اةزوم

 ندعأ نعت نم مك لاقوءر ثا ام ىلا كرمال ؤدو بضغلا ه.>اصملوطظتف

 ابر 0 أءنبجأر نا سا ا

 ةراش الا فكت شعبلاو 3-0 7 ترضد اكلنا

 هلقىفه هرصد نأك ن ناىنوط رسل مشت |من :أو : رطنلاو لاا ءايدألا صعب لاق

 ساناا ا لولا لضفأ ءرصب ىف هلق ناكن 1لد ولاو

 تاهت مونذل رع ةريصرأ ارون عمرمش» الرمصمأ |افءض هريعايندب هن دعان نم

 نهسح نم غد قطن و دفت_س لع ناةلمضف لق اعلل زاممألات اسك ورامدلا

 نم سانا ال هحجأ هردغ سانلانمأ هردصءافولا عدوأ نم هناوخا ترثكه قلخ

 .دصقريصيلا أطخأ اع ر ريخلا عقود ورشلا لعفقبو ركسسلابلظدو ريل اعنم | 1

 هدشرىممألا باضأو

 رفصضلالاتمابالا ضءب ىف: د-مادحطضصا ارقصواكدد نىك )1 لكمبرخ)

 لاقف ةهكيدلاريثاعم ك_:مةيعصلا قوقل عيضأالو ءافو لقأ تم ًارامىنلددلل

 مكر ءلانوذس#و م -دودهر كه سانل !ىراآخ اللات ائمهئرك ل اىذلاامل.دلا

 نوذ->أ.ندذو م-مرقن مانو رفنتو م- -مممنورفغت منأو برشا لاو معطملا ف

 هنواسرب مب ارشااوماعطلا هنوعنعوهةمع نوطيخي وهنوذ-ءيفانمد>اولا

 مهيأ اهنودعدب من ةردق مهل ه_ءاعالو لوصو هيلاوفى سالت ين اه سعبف

 نلوضر هداضأ مالك نيردلا عما ملقم هريطا او در_صااصنتقي زاهرشلا ناين

 كله> دشنمتء>علاقف ثيدلااهنأ كنكضك 'امرع_صل !لاعف ام ءااع اكهذ

 مهدولح مست موهلكف ةعام ل سنح نم تندامولرق كلا هبأ ل أامأ كرورتقوا

 رارغل ادش ا مهنم تررغلر ودعلا ىف نوخمسطد ورانلاىلءنولقيو ماع



 ا

 نه هنولر#<ا نم هزيخ كل لد, هذ ريشا نع فكن م رشل | هس ريتا هءاصت ا ْ

 . 0 ردق لك له> هر دق |

 ركذءارضلا نسهرْيالو ءارن هلأ ا طال همعنلاىق روك ةهددلاق ارومص

 تنحع ةفااسل !نتكلا !١ىف ةركذواح راقي راتبا ملعأ تنأف اهيفاعْل سفن |

 هيفوهورشا اه-.ف ل-.ق نا تدجعو حرفي ف بك هيف سلو ريخلاهيف ل ةنملا
 .ناؤد_صب ك-دمئامئاوكلاعف أ ىلالحد-مضوف مكحلاوو بضخ فيك |

 عمي ناك شو هدح لناو هدجو أ. ش سلط نم ثان اناو دلو ا ١

 ' سرا نال دعاية! !نيدضلا مكحو ها كلوددعر ىلإ لاقو 4-أم امد رق

 كلى ترام رفامعهدعبو ا 8 رغدالو ردح ىلعءالا لرد

 ةوادعلا نوك لهاج قددص ن مريخ لقاع و دعاك ارشأ اهبف كلت صنواك اشا مف

 ثروت ءُواَسف اوةمالسااثرو رمسلانامتك دامرلات# ةر+!نومك-كداًوغلاىف |
 راشتسان م مدنالو راس | نم باخام لاقد ةركعلكالو لانتةدرفلكامةمادنلا ا

 . امكهلا ضءعد لاو «لال اود-هذ كلود ءىداعن مو ءلاداع دو ”لودع فاص نم

 برق ناوءاضغملاهت دعب أ نمد-بعبلاو همست دعبنا هنا هدب رقنمددرعلا

 لئاز لظاهناةةلودلاب قتال هفيسل غامد و هفوخ كإهذينم سحاحتال همسن |

 لاسن مىجطد كك مرش تب لل لح ار فء_ضا او 3540 اكعد رميه هالو 1

 ةرغةرغلادئادشل اهتفعضأ هتلمح نعدعق نم مغر مق نم ملسسانلا |

 كإهلاوهالاداك نمنادلمل اةراعناطأ !ادإ ضف كلمناو ئطخ لوهقلاو

 ناعّتسانم هسابرلا نعرغص ةسادس !نعرنصق نم ةحهاأا فلز اةحالا مقا نم ا

 1 ودعلاب قوت الوريد !لسقىددصلاب قمت ال اوصاالسس كإس تايلأ الا ىوذ ا

 ه-اةةذا 2 هدانا قلغتالو هحالص انس ازا ةنالو ةركاشلا ماع لبق

 و

 عسم ااا اورو و.ه هعدفأش عطتستملاذا  لئاقلاردشوأأ
 1 هحانق عمرو هقيدص هيل اكشف اكسشلا شعر لا قتال رنا لاق (ةياكجلا 3

 10 ا جيجا

 ماعتمنالاو



 اا ل

 لووطلاىف ىهلاو ريصم طب3ةىف باس او قارعل ىف علاو ماشا ١ ىف هاو ْ
 قافناءوسو نايمعلا ىف ظفللاو تاماشلا!ىذىفانزلاو ملظا او ري_صةلاف بذكلاو
 ىفلذل او ياسا ف صر حلاو ءام_اعلاىفءارملاو نايدصا!ىفةل_هعلاو ناج رعلا ىف

 لاقو ةي1ىفةتعلاو ةلزعلافةمال_ااو زاطاونملاىفةحاصقلاو ماتدالا |
 يل لع الا نزال او تاذ-هلابالا حرف الميامسا أمها صأ هللادارأ اذا ممكج

 برعلا ضعما لق لال-١1ىذاةداءعوأ لامع ىلعدك ىفالا لد س>نيعتنال |:

 اظرغلا يطك لاق محلا اف لق ةمذملا نعسفنلا ةنايصو ةمحلاومملاقةءورم ام
 0 سانلا نأ ند 9 لق ةردقا ادنعوفعلال ذب .و يضغل ادنعسفنلا طدض و

 عمقنملاتامل- سانلام طعن لمق هفرعد ال نم محدمو ههركد نأ عضاوت نم لاَ

 لاف ةلزنملا هذه غابام كولملاض عمل لو مزعلابءاوهدهاجو ريصلاب هيضغ

 قفىاقءاوىمفت نمولو فاصنالا] ذب و قد شدنع ىئءاوقردق ل -:عىوفعد

 لاوزللعا !ناطاسا سدلءايدالا ضع لاو لاديةسالا عضو ال#ضغبلاو بحلا

 لاملا,الىدال او لقعل انف :١تااناسالا عطقي ناسح>الال املا ناطلس فال

 لعجاف لو دع ىلع تر دقاذا قار مف ارةفأ ق احلا نس>-ىدألا نس[ بسفلاو
 لئاقا اردهللو هيلعةردةللاركش هتعوفعلا

 ىوتلاىوتلااماذاءاشغب ماعوف . ه-فورعوم::دوعلاو مهتسأ ىذ

 ىوهىوشفاعاطأ ناامنولاىلا قادت نم كف ىدرملاىو غلا صاعو

 لْئاَقلالوةنس> أ امو هناهالاهّتموو هماركلل اهب دود )نم ءالضفلا ضءدلاقو
 هءاركلا لات اع ادق لئاذ م مما ف ةماركحاا عضت ىتم

 همادنلالوط اهوار ناكو « اعاي_ضدهبعينصلا بهذدقو
 عنقب لنم عش )عنقي ل نمرهدلا ةيئانادعتسا دقفرقغل امويل ىغلادعّدسا نم

 وهو ىردي نم لضفأ مهدد وهو ىردأ ال لاق نم هشاو قرهدلا هعقوأ هب رادخ#

 فرع منل ا!له>نم دوصةملاه:م غامد لدوهجما لعل عن مظعتي

 0ْ طالتخالا مس طايتحالاب هرومأ فذخأ نم حلو بام اعرق ن نمدأ نم 8 ْ

 0 ع هه و جت نم هدسفأ هفورععنم نمو هدبعت ارح مر نمأ|
 نم 00 ورلاةعاش لع ان مار امو داقرلارثك نم هن ذرثك واح



 4٠ل

 .هسلادم كرتف:دحاوو نارك ذبالا ت 121111 1 1 111 اهنم هعست ءاوسأ ةرم 5 تا اىنبان

 ' ريصا!نامعالازنك نم ىنب اال هللا هثرو أس لانا هللا داعم نيزتنموءاهغسلا

 ١ ةقداصموكاناوك طيفك عمند نأ دبربهناؤ قدح“ الا 5 داصمو كاما اوبئاصملا ىلع

 ا لاسر 14 يا رخل كا ع دير وديا رت مت و تاذكلا

 ريبدتلا ىندايةيفاعلا نم لجأ ساملالو مالسالان ,م ىلعأ لير ا سك
 ْ مخ بن لعفك عكف هبنذ لع بثذمن سد و ةالو مدل اكمْود لمعلا لق

 مالسلا هيلع لاقو رانل اىلاراصف هر#ر آ قهدسفأ هلع ىلع لمّةم مو رب ريذلاب هل

 ش ضعد لاق 3 لأ نمتوملاو معنلا نم سوملاو بصخلان م ةحارلا برقأام

 ندو مطظعلان ,ارغلانمو !دن لزتعأ 0 مست كس نمرود لا نمو

 00 لا نك م لار م اءارع ل م ل

 لاو ةلدلاجل وب لذلاو رينا ندي يدوخ ك1 و 0 !اودّش>ولا

 ال مادام تس سااذاو عج رانتلازا: داو نان يحال الضفل | ضهد

 هل اواهتر هز دن رغدالف محد لوصوم جرار مد نوم ل عاما دج لاو محاف

 ةعاطلابهملطاف زعلاثيلطاذارخا 1لاقو مالا هلاك ا معنلا ةيالسا منافا متن 1

 || ريغ ناسحالاعضو لالا دا نمت بوت ةعانقلا ب هبلطاوىغلات ملط اذأو

 هدب ٠ طسد نم هل ل_ففالن 1ىنَءالءوسل !سيلج ن مري ءرملاة حو ملظ هعضو م

 * مي ناقلات طلب“ جحر 1س وشال تونا نس و ا“ عاطل كارت 6 تخت

 '؛-- . :توليث# ك3

 نق جالا اطلالات ان و اماما

 ا ال2 رهو نم هموق ىلا ناسحالاب ٠ رادو مالا ن ءهتمعن ناصماعثالاب

 0 ق ذرطلا نماملقت ع رمت لَقلا مك>لاق و يلع هثزوم بحوأ كيلا

 1 ره امهبف نوك-:الرهأ ىف ناخدتال ءاخالا تدم اولا اهبلاو د_سفةسمعرلا

ٍ 

 َ ا مانتك ةعب رأ نم تانك عد دز ءاكمل ترام: اردالا

 : لأ ناكولو هنم كانا اممظعت_ساو يك ناكواو ورشا م تاعفام رخصت:_سأ

 1 برقأ» هود ءنم سرا ىرعضأ !هعفن توح راذاةقادصا !'لودعار هظأ اريغص

 ٍإ | لص لا ىلع لدي عرغل ا كلص اب ه:مريخ كالضغب 8 ارونرتءااىوَقلا نم ةمالسلا اىلا

 0 | .نرعلامف فامضالا ىرقو سرغلقريكل او د-:هلاىفةم-كملا سوئيلاج لاق
 َآ نمرالا ىف ةنام .مناودارتالا ىف ةعاهشلاوكرتلا ىف بلقلاةراسقر ةشيملاىفقددصلاو |

 لهم او



 ل 0 ١

 1 هولا رق سسك تعدل مزلااهلح كزح عفوا وكح كم أ ىفوالقاعكلهج
 ) لضفلاةنآ مصار ةنعالا+ :وم قكستو رادولا بود سدلدو ةغملاءوس نمأت 2
 "1 ةماركل لمحت 33 و هني داسإ) [لخ زاد هم لاق ل1 !نيمع :و ملعل نب و زول فعلا ةرع رو

 | ةمكحوً ادرسأ كل ستكر فاش ةظعنعالانذاسل لّقيع ا ءال_ضغل !اضعدلاقو
 |١ ىنعضد رذهلاو ةحهم اق يرذحلانالرذهانم ريخرذحلا اهرمثنْ عدم ةغلاب

 | حرب نمدشأ مالك حو لذلاج لاب فتقسان مو لزلاعملاىف طرفأ نمةحخلا ||!

 ١ لاقنمرددهناو نانسلانعط نم دش ناسلل |برضم اهسلاا]

 : ناسللاحرحامماتلدالو © مامتلا اف نانسلاتاحارس
 | دقن لهاملا نع تكساذا كنم لمقدالن م ىلعرشتالو نب قيال نم مصنتال
 | قد صل اق هح ولا ةرصن هناسل ته ءرملاةبقنماباةعهتعج وأو اباوح هّدعسوأ

 ا امو لف حست ملاذاو لصف شمل اذا تذاك- الةمارك الد, ف رعت كدنعامن اه

 1 0 تست 0 ىلامللا مقام ٌسْختملاذا لئاقلال وو نسحأ

 ءامخلابهذاذاايندلاالو + ري-خنذىفامشاوالف

 و نم نول يشدد كادي نم ولنع لقند قفل ملا لقت نم. كلا ضعب لاق

 2 اولعت تاغشد د أ ناو باذك نمريللالقتالثل_لعأ رد دعف كلأر حت

 ]| كرصت نمو كظعد ًاد_ةفل ظعو نم ناد. ىطلاو ناسللوغلاو نايدالا لعلا
 || ناكف هنعدّراىذر نسل ادهتابأ هني ا هنع هللا ىضر ىلع ىدوأ ل بق كرصن دف
 || ىفوحلا ةلكو:داهشلاو سيغلا ف لجو زع هللا ىوَةَتب ل ِمصوأ راي هلهتيدو نم
 أ لمعلاو ودعلاو قددصلا ىلءلدعلاو ىنغلاو رّمْفلا فده_صّقلاو سضءلاواضرلا
 | ناىنايا-ءاو اعرلاوةد-ثلا ف لجو زعهللا نءاضرلاو ل سكلاو طاشنل ىف
 | هتافام ىلع نرحل هللا عربا ىذرنموءريغ ببع نع ل+ هه سفذ بيعرص»أ نم
 آ هةةيطخ ىسن نموايف عق هه ارب همخألرغح نموهب ل5 ىغملا فهس لس نمو
 | نمو رقحلارنالا طلاخ نمو مما ءوسلا كاسم كإسن هو هريغ هميطخ مظعّمسا
 1| همالاكرثكن موهبفرعئ م نمرثك أن مو هبفساح م نمو رقوءاذعلا سااح
 أ تان هعرو لةنمو هعرو لق هوا م> لة نمو هؤامح لق هو طخرثك نمو ءؤطخ ربك
 أ ريسيلاايندلا نم ىضر توما رك ذرثك !نمينباي رانل الخد هبلق تامنمو هيلث
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 لاول
 2 وص سمسم

 نايبصل !نالخأ ن م بضغلاىلا يملا ركش ناوودعىلا نك رئالو رفك ناو

 ل ليطانالا ىلا لمي ليلعل اباقلا ناونلاقالخا نم سهذامىلع عزملاو

 نول: ناو نول: /نمن اوخالاربخ هلةليحالن مل حريضلا ماما ىلع مانالا

 فيي هاذا و 65 امهاتنا ذاعمل مسو هيلعهتلا ىلصهننالوسر لاق نام“ لا

 مالك !برطاريف عرزافعرا م بولقل اناىداهش ال نامعل لاقو كماعوأ كلف

 ءاودؤد_صلاو ءاديذك ا | امكهلا ضع١لات 17 هسصعل ثدن 4- 5 ت ثنثد : مناف

 رباعبال قشاعلاو دواشدالءافلاو رغاط ل تادكل ا زعر ب غلا ولد يذكللا
 قرلادعنملذأ هةوهشلاد_.عرمص:دال ئامأ اوركتن الريكتاو يعاسدال وسال و

 الف ب اذك ىلاتررطضا اذاءايدالا ضعد لاو 1بنذال هع طافنزيساملا

 هطغلرتك نم هعبط نع لعتندالو هد و نع لّقتنمف هي ذك_:نذاهملعتالو هددصت

 :ىي هتيستلا زهحا مرتك نم ىهتثدالام ععس ةشالاملاةنم هطاشغرتك
 رصد لاب ىنغلاو لامع طا ءاددألا ضءب لاق هيلعم دنت ىطن نم راخمف

 ترو ومدعلا لزب ري هناةلوهضغا 0 ون قران ىلع , دزكلا نم

 نزختاك ثناسل نزخاسرتف ا هتةلطأ ناو تسرح هتاقعنا عيسل ناسا مدخلا

 قعم هنكو ردق ىلع هب قطناوكمةغن نراك هنزو كداو فرعتاكهفرعاو كلام

 ةلك براهق ريغ ةلك ىالطا نمرسدأ اههجو ريغ ىف مهردفاأ نافناناقرذح

 لي لوقلا نيس عاقمالا ارومقثر#وارود تدر آو ارودّقم تمحوأ

 مالكا غابأ هلوصف تو هل اوضف تاقام مالكا !غادأ امكحلاق هبعترتك هيدأ

 نعىغ و اوريصشلا نع رعأ م مالكلاغلبأ هس اهني تيتو و ه سن ام تعبسام

 هوس هرهاظ نع هنطامد نَعَمْ وهر> 1 ىلع هلوأ ل دءاممالكل |غلمأ ريسسفتلا

 لاقنمعفراذا 0 ا صد هللا نسح ىررب هلاعما

 .ل-ةعامركس تما ثة>الطأو لست كم اكرصق م اشقحاالد سيجأ مارتحا الد
 لاق اهرشنت ةمركموأ اهرسفتة- اكو هءلصت للخوأ هصخوت قد 0000

 اد 1 وق نه لجشب لص لغو هلوةب ل> رلا لّهع ىلع لدتسدءار 6 الا ضع

 بحعأ نمو» هركدش طعسهفور عع نم نم هل همذ نانأهب5لكدس دن نمو هلوع

 ىقوالضاف سفن دعت تمص | من اهلا عب فدا هلاعم ىف قديص نمهرح طءحهلمعد



 هال هاربا رفا 0

 1 غ7 0 00 ا :

 ىلأ ناك لود نم علا سدل ٠ اذانأاه لوعي نم ىتدفا انا

 ءاسنلاةرواشمو مك ايا كافجن او هلسو لاصعناو كلاخأ عطأ ءاكللا ضعبلاق
 ريسلاوةليج|لاعفألاب رك ذلا ىيدعاما كنم فصتني نأ لبق كسفن نمفصنأ

 لذاهيكر نم ةبطم لهل اهرثأك ءاعرهظوهرغكل ل_صحام ند الاخ ةديجلا

 لهل اي ئاصملارشو لمعلا يهاوملاريخ لا يملا ةيك لهذا نم لض اهي نمو
 بلطي لهاا: نو بيسو للا نرخ نيل ءرغ_صى مهتم ل نم

 بدالا<.ةئدكدالوهسرد ليطنال نمومعلا كردي للاكل اب بلطبلفاعلاولاملا

 لئاقلالوق نبت: ولاك هلامعتساو لام
 كلذلا ىلا قرتنا كلوت ىلع ٠ بدأاذت ثك اماذان سأيتال
 كلملا ىلعالءاك اراصذا ب رئأ اب 5 طاتخم زي ربالا بهذلا امشييف

 ريغباهاحهعمفر ةلزتعالو لمع ريغر اهاقرث ةبترع ءحرغدالتأءرآل ىتض كسلا

 هتك 5 ىلا ع.جرب و هةدترولا طصمقا#مم هل_س واهنع لهجل اهل ري نا دالق لف

 رخ [لاقوايداعم هقيدصو اياه هحدامريصت وهب ونذزتكستو هب وسعر مات نآ دعا

 ىلءفةووهب وذي طاحأ نم سال ارمددأ لابوك عفن داللامو لالضْ لحصد اليع
 طغساامو ةلاباارب رض هريغ بدع نعواريصد هسمعب ناك نم سانلا ل ضفأهب ومع

 هن اوخا شح وأ نمو ةينال ضرعت هناطلس طض»أ نفكناوا حو وُلناطلس
 عاش ط_صالث ءاذرلاسأرو لضافالا عانطسصالُد ءاضذلا سأرةد ران مأربت

 هسفن ىلع ل نم هرمشن أو دعم عنطصا اذاو.رتساةفورحلاتعنطعااذالظ

 ض.؛لاواد# لص-امسلطأ اريخوا ددئرثأاملمعل اريخ هريغ ىلع هر دعي مهري

 كةوق نم جرب كنودنمم>را ماقتنالاةعرمم م ا ركلا ةداعزم سدا, ايدالا

 ةمن 1قريخال هناك مكح لاو ثكسلع نمل ا هكذغ نم لارا
 لاوز هراثع لق هرامتعارثك نم هريس مك الر دص قريخال كلذك اهيفاملل_سهتال

 نمريخريب دقلاعمليلقلا هتلودتلاز هتافغتلاطنم لغسلاعانطص |لودلا

 كلراتخا لها1 !ترشتسا اذا لها+لانيقينمريخ لقاعلاز ظريذيتلاعمريثكلا

 تءاسنم دس ادد ل نم حد قد دوسحو حدع دودو نمءر اول ال لطايلا ْ

 اًقيدص عطقتال كدو اسمركذي ويءلاعم ىسمتد نم بع

 ) ١6 - نملاهحشن (
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 تلااطملا مت ناهيلع سدأو 45 هدهج ريما ىلع ىعس نأءرملا ىلع

 لة-اوىذ. غلا نع ضمعاوتلعف نات سانلا ةطلاخرثكتت الءال_ضغلا ضعن لاو
 لاقنمردهتنوىذالا نمكلانداُم

 فاك: ممموهفدادولكو ه فصتمس انا! ىف سل ارط ريكا ىذم

 فاو هف هت دعاووأ ل دهعاو ضقانوهف هتهاماذا لكو

 فرسسمو لوهجالامموهب ه قد ارهالكرهدلا اذه ءانبأو

 رضاخلاب ناو ارصانلا من لوف لطدملولدو لام ماللكلا ريس ءاددالا ضعب لاو

 ءاسفلا ىلحو بدالا لادج رلا ىل- نيح لةعريغب بدالاو ناش بدأر يغب لععلا

 ىلا اقدتسر نذالا حالسالب عاصشكا بدأالب لقع ءاكملا ضعب لاقو بهذلا

 اهل, اعبال و ركشلا عب مةهمعنأللاو زالةممئافر كلا لعدحاق 4هيس وةمعتلا ةلمضف

 تعص ىاطلاة كالي فة راو ىريك- !١ةحارلا انندلافدهالا ر كسنلا عم

 لئاَعلا لو نسحأ امو ميظعلاينذلارفغي نم ملا اغا ىفاشريغ ملاك نمرعخ ىناك
 ناسح نان الاديعتسااملاطف ةمه واق هستست سان ل١ انسخ

 نارفغو حعفصهتلزضارعا ٠ ىفكل نكيلف ءىسم 0
 ناوعمر+ل اناف هم كود رب ٠ لمى ذل اناوءمرهدلا ىلعنكو

 تركك له تامل !لاقمالو تالا راسأل او تاراذتعالالمقدال ا

 دامس داح نم كلاهما موده ىلعريسص كلا مملاتاطن م ه.داعأ تلق هندانأ

 قلاومالا لرد رح مظاعت نمو رقو عضاون نم لذولذر لنمو لجو
 دقتس /نم هنا ىلع كانمعك متل هنامح ىف هريخ كلذد ل نم لا اوهالاسوكر

 هكاهأ لن فدومتنمو هكردأ هلوسأم ىلع د نمنالا هب دا سا الام ءلاب

 بسحلاود :ردكلاو بدألا ولّقعلا لهأسلاج عقوراطاك الاعمت راو ربط راطام
 ا نم نبأ رومأملا هالاقف نسحافن رومأملا ةفلخلا ىدينيب ماك تال رنالعق

 4م الءأ | دانا شاعر لوق آيسنلامن لاعف ني:موملاربمأا بد الا نبالاقف

 ىاكهجا ادجأ نين رلاد_.ع ىلطو مراك“ الد-نم ل ضفأو بدألا ل-هأ ماما

 رددلب وامه ط فذ نتنبل !نيذه رز رك وه و ه.عفل |ثدعد هلئمقام 2 ه-ءاع تاخ 1

 تبسفل ع نع هدوم ل هذغد 5 "د1 اوت منبان 1 اموهلئاف د

 نا



 امه

 موهسلاب رش مك لأ ستالو نرحملا لس نيمعلا لاذ نموهامزي تا اذ نيحدعد

 ةيء1لاانءامو ةممغلالوط كريغهذخأو لريطراط لؤس اىلاة-ا+لاالوةلئاقلا

 هناكرثك همالاكو رينو ريف ضماحل ود هبلا لصدال نمءاوهلافقاعمدوقنع
 ءردص مهلا دهن ريغرشا نم شاشعلا قىوأد والد لت روغصع
 رهدلا كريعأالو نراعتال اه درا نولون مهواهيف معو ةد د-هاودهأ

 مرح نم ءاكلا ضعد لاف. فد رظ هج والو فيرمش لصأ ال ريو ىفري>
 اممليلقلالانتال دحأ هعدخالنأ هلّقعلانمو ادحأعداخالن أناسنالا
 صقن أوس لم-دلةازا<لان نّةبأ نم هركتدقامريشكسا | ىلعري_كلايالا نمت
 لاق نمردهتنو مظل نمةمعنل اهلازالع رسأ ئال هنو دوه نم مالقعسانلا

 بسوهملق7 ىف ئئلكاو ه٠ ةلزىدأب تاازةمعن م
 هبلازبال ديدخلاءادصكد هلا ل ارفض لابملاو حصانربذ ولقعلارخالاتو

 لزتعا نم هترحأ دقف» رع لاط نم بلا هتمىأ رنامزلا كك نم هلكأت تح

 ليم<لاحج رلا كلم نم سانلا لك أ صو واد نامعطرهدللمهنم لسسانلا نع
 نط نم بعام لا لاهمحا, سقاتملاءانّتقا لاني الامساط نممهلهحأو لاصضألا

 دكن بحأ نم نو ز وهف لاملا عم ممهانمو نونو هفهملاست مانألا نا

 هر لك ملا دصق نمو هردق الع نيداا,كسع نم اد واورُش ددريلف ءادعالا

 ةعانقلاو همادنل احاتفم ةوهشلاعامتاو لذلا حاشغم ص ركل اءالضفلا ضءدلاقو

 لوقعلاو عامطللداسفءاسنلا,ةولذتا ةرثكو بقاوعلاة 1ص ةيرخلاوةحارلاحاتفم

 سفتءالخالا تاداسااقالخانم تاو نعءاضغالا ءاككلا ضعب لافو
 لمقو هريض نمؤدالوهريخ ىح رالنمسانااريثأ ةدعاسشمداسح أى ةدحاو
 نم ىلا فو رعملا مذاصفايذدلا ىفامأ لاق ةمادن لوط ساننلاىأ ءايدالا ضبا
 نمناسلا لاك ناسنالا لاه مهضعب لاو طرفم ملاعفةرخ الا ىفامأو هركشدال

 هتلاركحش نايبلالمكي زاديالابو ناسنالاوو سي ملحلاب لاحملابلط لالضلا
 رشأ ءازآ انس باعكألارك_ثو مف ءاعدلاب لولملا ركشو مظعتلاب هناصس

 قخءار الات رثك اذا هقزر ناض ه-ةلخءاسنمراذتعالال_ءقالنمرارشألا

 لاق نهر دهللو باول |
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 نفت لالااوردغلا اهعبطاينالاو لاحىلع يسال نامزلا راق ولانوثكءلع |

 0 0 كرمعنفتال ةيشالتملاا تن زبعدختو ةدواذلااهترهز 2 ا

 ظ ةلمس عدوفال م اركلا لك -:عرفني هنا مالكا ةرثكو كانا ىصاوتلا كلامنمأ
 جرح ا طسد نم كرذع ةماواىلا دو عاع ل كرددريغ

 كاعسار بايرالا بر بانجلو باوص !لبدسنعجعتالا دو>ولاىلا مدعل نم

 ندلانأىف >ًاورمسا | ل-عد نم شخاو ربدة ئثلكىبعوهو كان نم باب

 ريبكر جأو ةرفخم مف بيغلاب مهب ر نوي
 نا قطنملاءلكومءالبلانا هراجانىمءاف ىنعا كانا (برعلالاثمأن مو)

 برضينأ كلابا قارفذ نار نكحسدلنا وخد ةدانزلاو وكيد داوملا

 ا ىلاىدأ عمط بر نم ءدلتل كلخ >1بر كعف#:د لم ءاكع جأ لسع: ءدلقالا

 (ٍ موقلادمحب حامصل دنع همارئءاسنل اهعاط اءااوح توكسل اناكاعر تطع 1

 فرعت ةلزاناادنع قداوسا!فرعت ناهرلاذنع ةراشالاهيفكترملا فيبلا

 اع مخل ءانالك رث ذباو لاو ىتنامدلكلا . اضغيلا بجوب ناتعل اداك مك

 هطقال ةطقاسلكا هشهد مدان لكلا هوم 5 سرافلكداو هومذمراص ل كا هيف

 لدم ٌُلمس> لحام نيد يصر نمءرملا عدل ال لاعررهد لكل لاقم ءاقم لكل

 ةرامالااذأ_هحاب مظاىداملاو كلتبهذه لحاعلاب < ةعاوم سفنلا كلرغطظ
 ةداعلا( ةماعل !م11نمهرئاسلالاشمالا نمو) سورعدعبرطعال ةراخلا ىلعولو

 ىلع ىّشمناوديعدمعلاو رضلاهسمناورحرط ادعم هن نئاعل |سماخ عبط

 رهاوج ةمادنلا ل ه!!ةرث بناحالاكاواماعتو ناوخالاكح اورمشاعت رالا
 ريع راما ليغ مودت ةهنثف نمريخ مو ثغناطلس ه 0 0 قالحالا

 مف عقوت ول افوتوملانمرف ن نطوةبرغلاق ءرملا ىتدغ نسلالا تاتلف ىفإ

 ناك اذا هدا دي دح لك دايسصل اتافامري_-خموملا ىف ناك ول 6000 |

 و انلصو اذا هلءف ل2ٌالد تناك هلص اك نعبافاذا ها ه-هتاللعْكيحاصإ ْ

 هلاطملانا رفعزالو لمعلا تارت ءصئال مصقا,تعقو اذا هللا مسق أع هته[

 لك ىف نتاسلف طد رافلالدعالو طولاروح بر ال هارد

 ولو با رخولاظلارادةينىلاملشلادنعر هيملكآ زينا دنع مأو كانى رتشاو
 دلو ا 0 نك د خشوم



 ل

 نم عصشت»!بقاوعلاىفركفنم زحعقيطدالام لىنم كيخأ نماهياطت

 تالطر عمس لك ىلع ر يصد ملنم هقنأ دص لو هقدص ل5 نم هب دأعاضأ همضغعاطأ

 هيف سانا !لاقام ءرمض:مل هسؤن فرع نم هئاضقن ا دنع كضغب ارمال لدونم
 نم هلهأهلم هقلخ قاضنم هيلاسانلاٌغاوح ثرثك هيلعهنناةمعن ترثك نم

 نحنادصح نحالا عرز نم لكلاهناف للا ىف عمط نم هةم ل ثدحو هلك تنال

 فيلا الوا ةمعف تياسة لكبر ءادءاوالاناكاعر هرحهس جو هحرهرتكن م
 سءمةمالعلال ات هءوستنالرسنمءازح سا ةنداعملاكربخلا سدا ىو ارثك
 دما ريشد ريخلاب ريس لعلاو ريهسل ا متملعلا ىلاعت هنا هم-ر بدمح نب نيد

 بدالاب لضفلاو ىهللالذيبدحملا موكا | ىلا لعفرباميدرفنت مولعلا تلطيف
 هنرعملعلا هردق ىهوءاهش_سلا|قذ ارنمو هردياهز ءاذعلا ق داصنم ىوااو

 قملا ةلخلحأ ة:ءورملاو ةل-لضفاىوقتلا فافعلا هتصتندهزلاو فاصنالا
 بئاصملا مقأ لهملاو بهاوملا نس>أ لمعلا عنامعردةدصااو عطاو فيس

 بساح راكالالذيعمطلاو رغاصالاز ءءسأيلا رذحلارمثقو ردقلابىضرنم
 موب عتلا.ءاس ضرالاىفداسفل | هريس نم مدختراطخالا مهقنالو ملت كسفن

 دهسا هرساكلرطسامالالعقتالو هرشن نع ييطيامالا لقتال ضرغلا |
 لذ ديهعج كرغنال هتسهن ىلع هريت نض نم ىىّشلاو هسمأىضاع طعتا نم

 عدتر م حامصل اواسملاب ريستعد غنم هري ضو تلاط ناو ردعل اةدق هريسلا

 لصحدقىذلابعنتقاهنمو © ريطصاةىأنْ نع َقز رلااذا

 ل-صوس صن مناك ناف © هلصو ىف سفنلا تعتنالو

 ندو تح هللا ىلا هتجاح عفر نمو ةرخاقلا سد اللاب راق ةرخ الاننمآ ند

 هبونذنعز والا ىف هنر ىلا[ و هب ومع ىلار ظن نم سائاارمصدأ هنممكدا

 لئءازلظايندلا اوسأ قعأام لاومألا عفنأو اركدش جوأاملاممألاعفرأ

 علخي ورانملا كلعف رت محدلا هتمادنتلقهناسا طفحنمو هتمالس تمادهناش

 ها
١ 



 لفي

 ةلئام سفن لامعألا,ةرخ الا ىفو لاومألاب ايندلاف سانلا ىرخألا تطضمأ

 نحلل ماعطا !ىف مللاك ماللكل | فوق اهاثمىلعةعقاوريطلاو اهلكشملا

 عماسلا نيناسللا دحأ مل-ةلا مايألا سئارفمانالا هج ولافىرد1 اك قطنملايف

 نم بح ىلع نول اهلا ثامج ارذل !فو>ىفدم_صلالك نياتغملا ->ةسغلل

 ليس هينعدالام هكر ث ءرملا مال_سا نمسح نم اهيااء نو اهملا ن : 02

 نالك مكلاردنز اهطاسوأ روم لاري باقلا ىم ىوعل ارش م مهمداعموقلا

 لقاعا اناساو هل كلام لها !ناسأ لاس ل فرو كد ة:داعس نم ثكيوع

 هعمشد لو لطم همدقت» مام فو رعملا اريخ هحاملا قفا وامااطعل ١ اريخ هعم لولع

 كابي رح ناسك الاىبع لج ةجاللا نعرذس امم الك ! ريش نم

 هساادم هلع نا همعذ ثاس !ل->ح رلاسوُد الون برم و الوح ماص نامضالا

 الا ىزكح,نمءاز اوم نيرخ الا ظعاوم نياو الا صصق * ح ورلا ىمن منلمقُتلا

 ةلرت ةرشاعملا طرش وصصرطملا د ءرو وةدردكل ادعي ادغّزاعلا م و قدصد

 لقاعلان ٍط رارسسالا روءةرارحالا رود ص ملاوالا ساست مالقالاب هرساعملا

 لوقأ ناىلع ضداردسأ نهريخ لاوج اك نوح ا ا لهاا نيقد نمريخ

 اصخلاو رداانيد مك قيفوتلا قيفرلا معن ناطلسْئ لك ىلع ةداعلل لومعل اىلعامو

 كسك ل5 قئار طخ قئانمالاك العام لة دوالغام ص+ردقاصعا اوفيسلاو

 كاضارصنا هشاروتم رظنم هناك نموملا ةسارفاوشتا رابخالاب نائل اءوس ثروت
 ةجاحريغل لمطظع نم ق>عد مرولق همت نمىلا كلاما | اوهحواموحلظ ءوأاملاظ

 اينذزنك كماقسأن 8 ها كءاااو>1ة*2 سان ل١ نع نعتسا ثنيلا

 هذح كل مذ ثلاثلان كت:الوانعتموأاملاعدغا رشلاىاسأرن فتالو ريكا ىف

 .نكستال كيس وهلا هيفاعبق نيخأي ةثامشلا ارهظتال ىجلابىض رب ىت>توم اب

 منا 3 تمصلا م لاق ب بدالائاقاذا رب بلاى همااون و ةينالعل ىف سناب |نعلد نمي

 ىه:ملادا تكلمأ ناهكتالف 59 طاعنم تدداءاذا 21! صل لمعلا

 رررقت عمسل |ىلعم 3اكل ارركت اذا لمعلا مسوكت ةدحأل |!تلاط اذا ت ةشامعدصاق

 الف ؤوسا !ىفلةحاح تد_>واذا ناذتمالاس+و ناسالادح اذا باقلا

 1 7ك دلل 46 ممل عم هم ديما دال يوت و موو تمم بحس جس دج ييصدم مدح تش كج وص مضل تقم + مص بت مست هم مصتج

 0 اهملطتق



 اا/ا

 اركتىنافك هلودق ةاحاتملافىجا اامأف ف الا ىف ثالثو مل#عا ا!ىثالثو ةاحانملا

 ءرملا هلوّمف ملح ل اىفىئلا امأو سحتال ىةفوق سل 5 لنتنأ | ادع كا نوك أ نأ

 تدألاىفىتااامأو هرد5 فرعو ىهاعاضاماوذرعت اوماكت5 2 تحت وم

 ىلا تحاو هرياظذ نكست تش نمي نغتساو هريمأ نكت تمس نم ىلع مذأ هلوقف
 ةقراغمةمومذم لاه رشع ر غسل ىف مك ا ضعدلاق هريسأ ن كيا

 ةفلاختو هكلعامةرطاخلاو هلك اسدال نم ةبحاصمو ا نمناسنألا
 هك اسما لوما ةدهادتو همسح رولاو دريل ةرشابمو هوفر والا
 هلانتىتااةثهدلاو نيراشعلانمناوهلاةاقالمو نراكملا شع ءوسةاسانقمو
 (ءالضفا لامن مو )) لزتملادامتراىف هه: ىذا لذلاو دلبل !لوخددسنع
 نمديعسلا هلعافكربللاىلعلادلا ركش مئلاثدقلا دب .وملامدهتتي وتلا
 ةل-_ضاق ةيصخ لالا ١ اوهبتن ااوناماذاقم اق سانلا نايسنااملعلاهف ١ هريغب طعو

 سانلا ةتقاصةاىمةركفلا هعاضا ىناوتلا للزةلعلا هسا فا

 حورلاس ةحيفاو ند_لا سحضرملا دوحوملا]ذيدوملا اواهامءادعأ
 ةغراقلا توا هلل الا ضرعن الد ادوشسعلا رس اعل اودعك ةتابمملانالعا

 حافكسلا من !امثح السلا ةصرغلا ناكم ادنعالا لا ةدوعنانالا كلا نيد ىلع ساخلا

 نبب ِدْوملا ا ارهدلا رصتأانريصقأ لّقعلالقيصةرك اذملا رفظ هتقوقرارفلا
 0 طصا ماثللا نهبلغيو ماركا نماغي ءاسنلا "اكتاقىد بع تساحأ
 الة قانرشلا ٠ ركنا ع جالسعلا نماؤو بحام كرترلقاعلا ىضاقلاىأو
 ظرغلاةدها داهلادشأ فرخهبام.ش فقالا ءايحالاتوم لهألا هيثأد
 اال رئاصملا نومعىمعتىنامألا نزرلا دب الوحل

 ءانثلا مدأ مأر 0 تالا همالسإأا هولا ةمامالا نمل دن ةينملا

 ناوعءالا,ناطلسلاو ناوخالا نانالا ناولأوذ نامزلا .ادعالاهب ف رتعاام
 ىناعملاةرعةر هئرا نايا راكللءان رغءاذعلا هلفهأ ًاريغ ىلع معلامل لا

 فد.كف 5 هع ١ ودع ل_هاملا بللاةف [بععلا ةطقن ملاك لاو مانمتمهدلا

 3 , وةعل ىلع مهردق أو فعلا سانلا وأ لمعلا عاعشمهفلا هريغلا هد دص نولكم

 امهادحا تدضرأ نا ناترضةرخ الاوامندلا هت دالام ه.لعري صام قحأ



 ا.

 مار !لاملاو رارشالاةلخو مامغلا لظ اهفتايئالدت_سةنئمدو ةل-ءاكب اتك ||

 ريخال ءاكللا ضءبلاو بذاكلا ءانثلاو رئاكلا ناطلسلاو ءاسنلا ىدعو |
 ريا عمالارظنملا ىف ريخالو لء#غلاعمالا لود !ىفريخال ةمسوعمالا ه0

 عمالا ةحلاىفالو ةسينلاعمالا ةقد_صلاىالو قافنالاعمالا لاملاىفالوأ|

 ءاشأ ةنس هل نوكد نأ كلإل ىغمش رخآ لاقو ةععلا عمالا ةاي1-ىفالو فاصنالا

 نارقالا ل زاناذا فيسو عزفاذا هيلاأ حاد نص>وهرمس هلا ىضمدو هيؤثدربزو
 اذاء انس نه اوهعماهلجة ئانهتباناذال محا ةفيفخ ةريخذو هتوبت فذ ْ

 لاو همتشدام هل عن ماعطل اهتشرملاذ اقذاح خا ءطو ه4. ميه ت.هذا ًااهيل الحد

 هرم مح دو هنسعمعد و هسفن قرعد نأ: انشا ةطس ناسف الا لاب سارح

 ىلص هللا لوسر لاو هينعد الا مف لوعلا نعد سعو هتوهش فلا وةاوه رتعغت و |

 رفحو أ الذ سرغ لج رهتافودعباماوث دمعلل تكد ءاشأ ةعبس مل-سو هيلع لنا ||
 اك اصادلو فاخوأ اماعترووأ افعصم ىتكوأ ادهم ىتبوأ ارهتىرسأوأ ار ْ؛

 ملسدو كيلقو ل مسج حركسد لاصخ عمس بنت !ءاكطلا ضعد لادو هلرقخ سو
 ملتالو كد لزمد ملاممه كى-.ءاق ىلع ل32 الوكت اقام ىلع نزال لل:ددو كضرع ْ

 الامىلا ةوهشلاب رظنتالو لمعتملام ىلع ءاز11بلطتالو 1*.كيفام ىلع سانلا |[

 لاو كلذ فالخ هسغذ نم ملعد نم حدمتالو ك مضغ هرضدال نم ىلع بضخنالو كامق ||

 مكرأو ا ملح كمظعأو اهاخ كنس>أ ناكنم لالخ نامت همف تءعجحا نم فوكببشأ

 مسؤأو ظم هلا كماظك ١ أو قاس ىلع مكريصأو ن1 نا دالاس هج ثأو هتءارقد
 اومولدالفا :هأاذاة منا امكملا ضء.لاقو اوامصز | هسفن نم مكرم و ارق .

 لخادلاوهتس ىف ثدما!بحاص ىلع مأتملاو اهبل اعد ةدئامو الامهسفنأالا ||
 هلسل ساد ىف سااجلاو ناطاسل ا,فدهسملاو هيف الدي ثد دح ىف نينث |نيد ا

 لضفلاىحارو هئادعأ نمريلنابلاطو هعوسال نم ىلع هد دح لقملاو ارازعأب ا

 دراملا دامها وريلا زبخ لال 0 نشيل 1 مائللادنعنم

 000 هل نا

 ةاعانملا



 ليل

 الاةدابعالو ةينبالا لمعالو ىوقتدالا مركالو عضاوتبالا بسحالة هد رانالا
 لاصخ عد رآ قل علا 'لرعأ تدند مالع مصأألا مئاخ ع راانيدمدثلاق و نيعيم

 | هام_هدال يعن اثملعو ىسفن كلذ. تن أ مطان ىريغهلطأبالقزر ناتملع

 برغأ ال فا ثملعو ردا. اننى أي نأ دال ى+أ نآت ماعو لوغُشم هانانىراغ
 ىهو تانلكعسب را ىلع مهعلاو برعلاءاكح عمجاو ىهكسم هنماناف هّللانيعنع
 قدنالو تفعن او: هاب رتغتالو ك عفندالالمت لمعت الو قدطت الامل سن لمحتال
 اًعيلخ ناكعد رأن مهسفن عنعنأ عاطتسا نم ءاكسلا ضءبلاقو رثكن او لامع
 هيلعدتلا ىلههللالوسر لاو بعل اوىناولاو جاحللاوةلتتلاهوركسملا هبلئدالثا
 رك اوث كسلا لاهل الوسر ابن هامو ل هلع نك ه سف نكن مسن سو

 ىلع ث كنا غنا ثكنذ نف ىلاعتهللا لاّتف تكا ااماناظااو عادخناو ىغملاو
 لاةفىغبلاامأول-هانالا مسا اركملا قدحيالو ىلاعتهّللالاقف ركملاامأو هسفن
 نوعدا < ىلاعتهللالاعف عاد1ناامأو مكسفن أ ىلع كيغداغا سانلاامجأ اب ىلاعتدقلا
 انوملظامو ىلاعتهّنبالاقف مظااامأو م-عهفذنأ الا نوع دع امواونمآنيذااو هللا
 لاش :-ه نم ةس# مالسلاو ةالمصصلا ه<لع لاو نوماظد مهسفن ًااوناك نكلو

 ةحماو لاثودعلا نمهصصخلاو لادثريعفلا نمريكللاو لاح ىسافلا نم ةمرخلا
 است ممةغاماللاو ةالصلا هبلعلاقو لاتءاسنل |نمءاذؤلاو لاحتدوساا نم
 كغارذو كرف لمق كانغو معسل مق كتككو كلمره ل -.ةلد | .ش سجن للسق

 ادلب نكسر نأ لقاعلل ىغمندال.اك_2ا ضعبلاتو كتوم لءةكتامحو كلغش لدق

 محاةقوسو زا رهتو لاه بدبطو لداع ضاقو مزاح ن اطلس «| يشأ سن هيف سيل
 هنحلا م نمذأ مكسفنأ نما سى اونمصا مس و «بيلعهللا ىلص هلال وسرلاف

 اوضغومكج ورفاوظفحاو متنمةئااذااودأو تدعواذااوفوأو متدحاذااوةدصا
 ةب اكلا مهقرافت الدّت_سمالسلاو ةال_صلا<-بهلعلاتو ّمك اذأاوفكو مراصبأ
 || رصقب ةيترسلاطو رقفل اى ىنعوىنغلاب دهغلا سد رقريةفودو ساو دوةحلا
 ! ةمكقريخاله:عهلبا ىضر ىلع لاو مهم سداو بدأل !لهأس لح وهز دقاهنع

 كناخ هتنمتتاناو ىذك هت د-ناو سى ذك كد دح نا لاصّة تسهمق عمججا نم
 صب ١» تدوهتم مسح

 قو ةنهيعل نك< 0 منأن او لرفك هماعت معن آناو كممانم221ناو
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 لملول

 ضء:لاقو ةئادلغأ ركمو هئاودص دحام نم ظذضد نالفاعلا ىلع بدع 0

 ناذعمنانئارخ 1لاوو غيلما!ناسالاو ديل ارعشل اناعمدال نامشءايدالا

 طقمت هسفنف ه-:عدد وز ري عفول لوخشم مومهماحوهف اءندلا هلتاص>ىّيغ

 اماةتامذم الدو تاك-اهم ثالث سو هيلعدتلا لص لوسر لاو تارس>اهيلع
 هللاة.ثقنتابملاامآو هسفنب هرما باحع او ع.ةمىوهو عاطم مشن ناكلهملا
 نب ريلاو سضغااواضرلا فل دعلاورقفلاو ىتغلا ىفدصقل او ةءنالعل اورسلاىف

 ةثالثمسو هءلعدّنلا ىلص هللا لوسر لاووهمل اءامسالا بحابهوع ديوس الاى هل ١

 عجرب تحد ال ادمعل اهنس> مه عفربالو ةالدالوالدعالوافرسص مممهشا لبقدال

 لاقو وعد ىت>ناركسا و امنع ىضر ىتحاهلعن ا ملع طغاسأ اةأرملاوهالومىلا

 ىلارسلاءاشفاو ةبركالمسلا ب رشا .ءاعمدسقد نأ لقاعلل ضمن الة ثالث نومأملا
 هنالث لهس نب نسل ١لاكو ىتغلا «بفنظناو رهأااسوكرودسا+لاةيارقلاىذ

 ةثالث نام-ةللاوو لذالبلامو لل_عفالد ةردقو ل _ةعالد نداعامض بهذت

 ةلوخأو بضغل اد :ءماحلاوبرحلادنع عاملا نطاوم ثالث ىفالا نوفرعدال

 دلولاو ناطاسلا الز هنزع تداعمهزعأنمةثالثرخ1لاقو هبل اك -تحاح دنع
 قاثالت موس >ريغباث الث باط نم هنعهللا ىضرقداصلارفءحلاقو مرغلاو

 اوم ركن نأ يعمد ةنالثرخ ١ لاك و ةكلاضااوح وزااوزامااداولاوىفاصملا قيدصلا

 ثالثلاافرخ !لاقو هناطاسا ناطاسا اوذو هماعل ملعل اوذوهتنمشل ةممشل اوذ

 ةليح ثالث سدارخ 1 لافو دولاب فلتبو مالا طفحكو ظاان سسك بويع

 .انالثم ردع مل انالز مهن ملاعب ناكو ةوادعل اورانا او ضر اريك اهاماقءاشأ

 | لركشلا ملأ نموةرغغملام 2 موا همس بلا نع هو ةياجال امر لءامدلا ملأ نم
 هوبثعلاب ىضقي لاصعن ثالث لاف مريمأ نم منمعنام ىلا ربعال لو دب زملا مرحي
 نوكتالةءعبرأ م _هسو هيلعهّللاىل<هللالوسرلا:هوشرلاذخأب وءوشنا!ليطدو

 09 ظ



 لجل

 موسةمقزرلا تبهذاانةي ودكم رطسأ ةعب رأى نب رفع ا

 هللا ىذرناط1نا نب رمصلاو موهخم دوس ا مومذملضلا مو رص در 1

 ىذرس اع نب الاوو ءاغش هناقهتنارك ذيمكم اعو ءادهناقسانل ارك ذورك انا هنع

 ىنلالاق ا دا لركذ, ناس حت اع كاما رذاه:عهشلا

 رصقن م سانا ار غَأءاكللا ضءعبلاقو هيخاب زك رمال بوه لع تلا ىلص
 ىناهننال نامعللاوو مهتم هب رفظنم عدض ئه هامرخيع آوناودال !تلطف

 لثك ملاصلا ليلخلا لثمناق ال اصاليلخ ناعالا دعب همسكست ىئدل رانك

 أه رع رمال ناو كعفن امطح نم تءطتحانا وثالط ا اهلط ف تدحت ناذلختلا

 راظناف لص ىفةعقر بحاصلا ٍلسو هسيلعهتلا ىلصهتنالوسر لاتوا ميطدت دحو
 ىلعةل.ةمايثدلا تمادامىردأ اللات ناد ا | ىهالا ض عمل لءقو هعقرت نع
 0 مهفرعأامن اوى اند - مهل ساشلاف

 ىرحو بارت! نم اخ نمريكتد فيكم كح لاقوريكستم سودرُلا ةريظح ل دءال

 ريك-:ملاىلعريك:!!لاقدو رذقا ىلع ىوطو ضم ادب ىذا غو لود اىردىف

 نيئمُؤملا ريمأ لاو هنبا هعف رتل عضاوت نم مل-سو هيلعهقلا له هلا لوسر لات عضاوق

 تبحاص# ورم لا ىلعذوعةحاحلا دنعالك ىلا ىفىل»بدألاههحو هلبامرك ىلع

 هقول اتا ءاالاهياءدّتو ه.هاولان واقل اهب رمعت ةدل>ولا ف سنؤم ساما ىف

 ناوفرش هبدرثكَن ملاّةدواولو اهامنوءلاطلا هب كردي وةل.لكل اراضيالاهب

 هيلا اولا ترث وذالماخناك نأو هّديص عفتراو د : رغ ناكت او داسواعمضو ناك

 5 دناكناو فرمُسأ أهح [صد د خامل ب بتدالازتءملا ْنهْناد.علاَت وا رفق ناك ناو

 ناك نا او ىنغلاوانر زناكنا اوةباهملاوامصةناكناوب رقااوالءاذ ناك ناوزعااو

 لاقوام رك ناك ناو ةملاواهيفسن اكن اوةماركلا اواريةح ناك ناو ددوسل اواريقف

 تدأفلاق همدع نأت لات هن سد لععلاودمعل اهقز رز ربامربخامهريز ول كولا ضعب

 حي رو هدر - هقعاصق لاوهمد- عنافل اكترس لاف لاوهنم دع ناةلاوهب ىلدذد

 ةرثك نيثلخ قجألا نم مدعت نل 4ع هللا ىذ هر ىلع لاق هتمدايعلاودالبلا

 امهتظفحاذان ايش ىندابهندالنامقالاتو نافرعربغب باو !ةعرسسو تاغَيلالا
 ن امشرخ ١ لاو كشاعمل كوههردو كداعا نمد امهد-ءب تعيضامىلامتال
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 ! 1 ىارعألاقو ةهمشلا ا ضداو ةحلاةماقا لاوق

 ماعل ا!ىفناول ا فارملا رصتنلالاوو ه-ءلاع ذو ةحاكذ ولدنع

 ةكرسو ه.طدلامقالا ةكوسرخ 7 لاووهندم>ىفرمقلا علطولو لطاب رذزعالوهيلع

 لاعع ضو م نم ه,فوذ_ةملاكردملاو ةاترمدعاصااك لءعملانال ةعد رصزابدالا

 لوقو لي رش ولو ذب فك لاك ةدوملا ىلع بولت |عم ىذا | ام مهضعمل لدقو
 اذالا قدصلا مذي ىف ليقنيعطاقتم ند عجاذالاو ب ذكتا ادم ىتمرخ ”ال
 سرغلل باك ىو ةرملادنع لاو قطنلا نم اريخ تمصل !نوكب ىتْف لمق ةميغناك

 نيعب رأ هبلق ىف يد ىنغل ازع نافرقتف مث ىنغف ناك نم لأس ات لأست ناتدرأ اذا
 لاقو ةنسنيغي رأ هبلق فى بد رقفلا لذ ناف ىنغتسا مثرف ىف ناكنم لأستالو نس
 تحرخاذاو ىلقلا ىف تاةدساقلا نم هماكلا ت>رخاذا سدّقل | د .ع نب يهم

 تصصألاتتصمصأ فيك ىنأ ان رخ المك>لاوو ناذ الازوا 30 ناسللان م
 رشندام ل يجر كش نا مهيأ ىردناف هيصعنامريثك مم هيصخئالام نبا عن نمانبو
 امل ناك وذاك لاةفاماح ناك 4 واعم نا هللا دمع نيمد رسل لعق و ركسإأم حبق را

 نأ ل_ضاغلل ىن.ندالءاكحلا ضع.لاقو ههحو امرك اءلعلتاتالو قدا هفسام

 ل_هأزت عملا نيالاقو ىهاسلا ملكد نأ جاصلل ىنسند الك صقنل !ىوذ بطاخي

 تملا مال | هياع ميه نبا سما لاو مايث مهو مهن راسد ةنمفس ناكر اذ دلا

 0 عمم ملا نبالاوو قجالاجالع ىنايعأو امهتأربات صربالاو هك الا
 بوتكم مص ىلعدح وو مدلل ءاعرهظ» وة ان دع عطّمد بضغل |ناق ب ضعت

 ااا و ٍم> امن دلا هذه نم عجب رت نا ةّمدمت | سنل ا ىلع مارس

 لاقو ةعاطلا نعهمعرلا تم تمغر لدعأا نع :لوأملا تءغراذا .اكملاشءرلاق

 ةئسنةس ةدامع ن< راح هم وكل اىف4_-عءاسلدع لس .وهيلع هنا ىلص ىذلا

 م ”ايينالالابآل و لاعالالاج رالو لاح ربالا ناطاسال صاعلانب و رمملاو

 الرا رطل لو وم هلع رطاغ ىنا سارا اسم هون لاقو لدعيالالامعالو

 مامالاناكا ذا امهنع هللا ىذر رعن شاد معلاوو كولملالخادنم :رطا24ه مم

 ريمألاةريصلاك ماعو رز ولاهيلعف ارئام ناكاذاو رك-ثلاكياعورخالا هلذ الداع
 قالا نسل سالو لولمل ءاغاالو دوس ةحاراله-هجوهشامركىلعنينمؤملا ١

 دحوو
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 عمدعاللمهضعبل لدقو اركش بهف همفاع تمهوواريص لزناوءالد تلا مهلا

 الف لمح همف ناك نار ظن اذمهملا ل :لزناذارخآ لاو لاك رمل لام لاملاولاكتلا

 علا لو زن لبق ةل حلا مدعترخ 1لاقو عزجتالف ةلدح هيف نكست ناو زكت
 لمعنعررتختالناوفص نيدلاخلاقو لوقعل اتشاطو ل.ل اتقاضلزن اذا هناف

 ناك ناو هتامث جي رافةهيت اذلاكتاغ ص نمئشا ناكناف هلممةلع فرعت ىت-لملا
 فرمدند وئا | كلذ ماقام عم مد هنافهب لفت الف ةضراعلا كلاودا نمْئُس

 هنأ اةلعلةقادص ودعلاك ل ث دحأ اذا ةتمدوةل اكس اتك فو هف ارمصن اءلنع
 هلص ا ىلادامهنع تكَسم ا اذاو هنضست ءاملاك ةوادعلا عوج رةلعل !باهذمفثليلا

 ءايشألامهأام طارقمل لمقو !سالارُمت لل_سعلاباتءلطولةرملاةرحششلاوادراب
 ة-عجرلاعد رس ب ضغلا عد رمسا!لابام مهضءما لسمقو رارشالاد-ةفلاقاعفن
 اهعرسأ تطحلاىفرانلا لك امها ثملاَعف ةعج رلاءىطب ىضغاءىطملاو
 ىفوه نم ةريس كلزخم ىفولخ تناول تريسن كتارخآ لاقو ادوهناه ءرسسأا دوقو
 نمناسنالا ىحسن نأ ةءورملاةداغر 1 لاوو ممم ىهس سانا | نم هعانج

 ةضفلاو بهذلالم#ري او لاغبلا لثك ءالضأ ءاينغالا لثمرخ 7 لاقو هسفن
 الو لوم م هناذكلملابنةّمتالى ريا عبت نبناس> لاق و ريع اونيتلا,فلتعتو

 هلام ض عب بسكي نأ ل فاعلا ىغبن: لاقو دورشا مئاقدب دلابالو نو روش اهنا ًارماب
 لاق ُناح أ ام سق نيفن-ذال لق و ةل11-2!نعههح و هضعمد نوصت وةدمحلا

 باوجلا نم ىنعنماماثالثاه لاذ ةملكلا ممم الى اهاو لاحت, ىتكاو ماح ثسا
 ءاضيد لاققف رورسلاام سل اًيرعال لهقو اهنمارشممعأ نأنمىوخالا|هتع
 ءابهصلاةفرو رسلاامىشعالالل.ةو هبوركممعشلابهب وشم نماللاب هءوبعدأ]

 0 رو 1 رطا لعق و ل ظ

 0 || 0 ا 30

 1 كثاقادي مدح اللاق ىندز لاق هل سعال ضد ر ملا تدار ىناذدكعلالاةىفدز لاق

 || دورسل ا ام لضافل ليقو_هلشعال ل ضأا تيار ىنافمركل اوهو دب زلاىدنع



 3ع

 هسفذ نساك هتيلس هنع تردأ اذاو هري-غنساحم هنراعأ لحر ىلعامندلا تلمقأ
 بيش اد:عءوعربو تدعل ا|نم ىحخسد نم هنعهللا ىذر قداصل ارغعد لاو

 اد ا سبا طتالمكملا نوطالف لاق و «.فريخالذ ثتنغلا ارهظ» هاش و

 ةدو>وهناقتاىلانورظندانءاو عرفك قنا الشان نانا رود باطاو

 هئساول نيد وشب راس هل ل ضغد ودهن واسم ند وكنب ريس ىدملا ل م> لاق و هنعوص

 كح دم نملاقو. فدصل او دوا ىتايضف تزرحأ دّمف تدعوام تزن أذا لاقو
 طخاسوهو جرش |نم ل _.ف سدل كم ذك نع ضاروهو لمجلا نم ف سلع

 تعطقن |نم مونم شن اوهثانآ ةساب رهبثمت نم لوللانمد.عسا!لافو ليلع

 رغط موي كلذ هتمذام همن حدمأو أ تحد مامهبفمذأ مودل تسقداللاوو ةهددع

 ىذلات فول ناذ<-ةقونءالمن ءفدتاللاتو لق-ءعلاب لهملاوىأر لانهمف ىوشلا
 لل1 | اهلخو تدزااذاامنالام ألا ماحدزا قمطت تساوردخ 1 المي هل اهعف دت

 ك اريغىلا لص وامل ةقيقحلاب كل ناكولذملاعل | اذه ىف هتيصتغأ ع ئثىلعنةسأن اللا و

 هيصغ ل غىوق نيماها اوفأو ءرس ناك ن ع فعض نم سان ل! فعضأ لاقو
 لاح لاو> الا بعص لاقو هلرمست اع عنق ن موهانع او هتفاؤرتس نم مهري-صأو

 0 رع ريع ا رع انا لاك لمان تره

 عف نر ار 2 ودبلطاذق مر كتل ىلا ةبغ رلالاتو هلومدام ظةحىفاهلمعدل |
 لافوه:معىلرخ «ءدصدو 4 رم كلدعابت مهلا ىلا همعرلاو هند ودندن ةمشط ا فوم

 نم ظنا مناف كِسفن نم ىكساو نطامل ىف ه.:أتامب رهاطل اىف ا دح نتكمال
 هوامقد مل اذك هند دم لهال تلة ىذلا ما لكلا نا طارقمل لمقو ل ريغ ص تاَغاَم

 :يساادتحلإ كولم ضعد لاووأب اوص نؤكد نأ ىئمزلد انغناو لقي نا ىنمزلدال لاقذ

 سانلا ملءد ىذل ا لثمءامكل ا ضعد لاوو هعبط نيعد م هارب هال ًاوسالاسانلانن ظدال

 ضعبل لءدو ءارب الوهو هريغ هب ىذ د سد ارش ءدنب ىرعأ لثكمي لمعت الوريللا

 لوطأرخا لاقو دو> و مربع ناوم>و ىن«مريغ ىلع مساوهل اف قد دصا اامع امل ١

 تر>كهيلعر داعلا ضغمرخ دح أ 7 لاو هاضرب ىددص ى!ط ىف ناك نمارغس سانا |

 لوقد ىرمديأ !نءسكل ١ ناكو قجقءلطف ف ناو قدح لمتقف كإهنا هسفن قمل ١
 ل اصح صصص مج

 مهل ١



 جات ءاملطلاضع»لاوو رادولانورعلا هتظحال ةمكحلابفرعنمهسهجو هللا ا

 ليقو ىلاعت هللا دب ءديوال ارئاعمهنمرتعياغ مهتارتع تاورملا ىوذول يق ماسلا
 فوهلملا ىلع ىدقتلا "لرتو نورعإل لامة>الالاقف مركلاامه:عدلنا يضر ىلع ١

 نيعد_هارثاويلطتالو باعسشاضصرامناقصرغلااوز منامال_بلا هم علاقو |[

 الحلو

 لك" الا سفنب تدوأ ةلك أم لام ماطحيلا ندرعشت ال

 و هرتمامهتبأ راع سقو ةءرشلااهرذحاوةداعلاّ ثنو ٍ

 © ءاعب هعم كلمل سدأ . ءاودهلامءاد ضملاخ »

 عرصملاريدش كرئاةسمعلاو ه عترملا مخوهرذحاةىتبلاو
 ادهءعىرب سا نمىرولارشو اد مبق دهعلاب ردغلاو
 هكر صن رطارضاعرو « هسهقنودس رطلاامامتدنع

 اكلاح رنمن-سحلا كءاسو ه اكلام ضعب كرضاعرو
 : ريمعأ نم ا و2: نأءاسع هاء ون هن ى د رملاق

 هدسافلا اباصسلا نمامئاف ه هدئافربغب أيش نيطعتال .
 هلوقب ىلاعت هللا هجر ةحح نبا هدأ انا

 هتضفناو فدرشلازح رنم « هنرتخاو هتغلا ىذلا اذه
 بععلاناناتأ دقن ريشا انا هبدالا لهأ ان باد"الا ةمرسو

 0 ءزمعدمق أدق « ءرس رانعمع اذااعيجاتلق

 دع هتنمأ انلكحف هي ديصق هرط تش تدد لك نم

 ءرفاولاتايحلا عمد_فمئتاخ ه هرخ الاف هلشاة جرو
 اهتاخءاسلسرلاىذلا ىلع ه امتادمالدسل اوةالصلا مث

 (لاثمالاورثالانم ةمكملا)

 موك بلاطىنأ نيىلءنينمؤملاربمألاقو ةمكحلا مالك نم ةملكلل ا بدلا معذ

 ا اذالاوو لعد ثمح نذ كلا | ىلع ةرمتد ثمح قدصا اردوتنا ناعالالاوو
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 دناعمنم ناك امام.مال .٠ دهاشربذب ىوعدلا لقتال

 مدللاب ندسحملا لج رلاو ٠ مق تاانءىربلاذ_ةْودأ

 ا ُملاو سشغلاب هنودرب «ىداعاالا عصنتتسي نم ءاذك

 70 الابسم 0 ] ا ىرت نم لاق 3

 2 5 دداكم ناذعاق لاحرالو

 دئادشلل عضال يدنلا و

 دئادش هر

 دكو ندصلا عفن ملاذاركماو» دهتجاو فطاب قرأت عقرف

 رهاطل اقوم“ ىرب وهو

 ٠ هسْفذ يعأ ملص نم مه و

 4-ههرمض ماقدصعي نم تاق

 ىدنلاب مُّدللا صخنمناو

 ركش مالا عمطلا ىف سدا و

 هفاكحو همالأ نمناو

 الاهل اءنطصدنم كلاذك

 رارحأ ل _خافا مكحناول

 امورفلاسذت لوصالان ا

 تييح هل_-صا عر ناطام

 امندلاف امترنو_ةلسدق

 مم ركلاف نوغلم ال مهنكل ل

 وى هفارطأ تلئامت نملكو

 دب ربامءاد_عالا ىف ٌعلمد

 4 سرعو هدلو لعد ولو

 ه-سقذ : حالدال ١ دمعت

 اندم ا ىلرىنك هنتدحو

 هفصنأ امهع.طى ىئذلادض

 الازنالاو لاذرالا رئؤدو
 را اجا مكن تردهظام

 اعيطظأ اذاس اسد قرعلاو

 فتدندح هد_#نماك ذال و

 مد-بفاهيق هل ناك نم غلمم

 ه«قال سا تمركو اههيط ىف

 - ]نس هلصا ىف معرو ون مركلا ءالعل اناقدخ ناك

 1 ماعلا ل_ظف لوهعلل نارام ملاعلا ند مداو-ذد الول

 ظدتف هرغكد نم *لاذف 5 مروادو-كءطءددحاوف

 .ءواو كلا 2 ه->احوأ 7 هعناصال ل ءطعيد>اوو

3 



 ليل

 ادلتلاو ةريبكللا مقأو . ادلعلاو نانثلا نسحأام
 هقثو ريصصتهاقلت تطخ 5 هقرطناىذلاالا ىتغلا سدا

 فاتذ لاج رلالاوحأ متف ٠ فقتملو تليق انازرلا اذا

 نٌلاىذبف ن" الارياف ه٠ ىنمزؤ هذال ثيقل مكف
 هىهةاح نم ىلحأ توملاو ٠ هرعالا نى كحرال توملاق

 ىديقد امن ١ الا د-هدأو ٠ نيد ىلع َت ثوملا نمىبا

 رابص اذا ىن-فلازاف اعرو 9 ردغالو افاوهأ ىلعاريص :

 بئاو_فلل عضخمالو 3 5 بداصملانمرخلا عزمال

 لع تايئانلادنعريصلاو ٠ لم#ليقثلا يعصالرخلا

 ماظعلا مظعي ىهنلاسل ه مالكا ؟ىقلئاقلا قدِستَت

 ماهفالاو لوع_ءلا ىف ىهلد »8 ماس 14_ماسح قريخال

 لاعرالو لو_دلل لدالاو ه لام_تالرابرسلا لل

 رالاس فنلاتااسأ اع رذ د رعد اريغمص طقرةنتال

 هحا+ نمهر ا امعمجب - هدارس اىفمصخلاج رحال

 جاضنااذتدوك اذان و . جاجللاب هداغلا باطقال

 ادوةفغملابلطو ه-عاهط 3 ا رز نِمزلعف

 اهراهظانملتءا-ةمكنك ٠ اهرارمسأ نءرومألاشتفو

 رئارسلا ن-.>ترظناُمو ه رهاطظلا يبق لهحلل تمزإ

 هاربال طو رب رمضلا نأ وه ءانثىف ردءااريضد سل

 لانا تنأ و ة_ىلم #4 لذاحملاام تففت 3+7

 هم-.ّما!اولازأل اهوآرأ ىو ه همكللاى > نءنولفغو

 3-0 حسيلم هن اودع جممسو 0 مي ل رهاظ نس حم

 5 ليلقرفنالاءاأب ٠ لبقث هملعتدق قملاو
 لاعملا فرحز قل 5 لاحرلان مىناكلالقاعلاو

 دوسكلا لود_سداف لقو 0 دودىم هلو5دو ل_علانا

 (نولاهحفن كا (



 لجلب

 سبددللا اهطفحم ةمزؤو ه ثتد د رد بس مول هس

 ل دا هرلا نع قئاموأ 2 لهاجالا ةبكلارتحال

 نائملاك دعاسلا,هءلاو ٠ ناوسخالاب لاجرلا امناف
 ةاايع ا نال ام اذا أوهو ه ءاحخأ ادأ ىدع ءرذاق

 *“ ..دضاعملاةدوملا ىشتقمو ه .دعاسماةتادصلا بج ومو

 دياوالا ةمظعلا نحناو ٠ دئاد_كثلا بوتلا ىنامسال

 امول فاذعالو مهرصتب ه انو امود سشاع نم ناو

 ىولسلا هبلارس هيرح ه ىوقدال نمد راخ نهناو

 اناطلسلا نراخيال ءرملات ه انارقالاو ءاقك الا نرزاخ
 همادنلا حج ردالاعذرذحاو ٠ هماللابتد راحاذا عنفاو

 راسل اهرمتم ىففاخ نم ه٠ هرامتلا ىف سك ارحاتلاو

 هلايتحاب معرلا مورب مث ه هلام سأر لمص ىنده

 اكلت ناز تسحاو_صقتالف 6-5 حال دقرم هئلاتنارناو

 دئاكلان م مصل اك ةمسف 7 دقانلا ق .سدوحألا ىلا قيساو

 هصغاهز من لناريسصت ه هصرغلاناةصرفلازمناو
 مصقلا ءاقلف هوطفحي مل ٠ ملل ىفهد_دج عاضأ نمو

 اور اده_ثد نيسلذخي 3 انوا_ةلا طظفحصالا ن نمناو

 مهعاجأنمنومحيالوااك « مهعاضأ نم نوعربال دن و
 ادنلاىصقافلسلاهرغنم ه اد-ةعارط كولا فءضأو
 موحريسغب مزع ىفريخال ه مزعلا حو رريبدتلاو مزحلاو

 هلوازااةعرمس ىفالريصلاو ٠ هلواطملا مولا لك مزطاو
 رباصلا الا مايألابلغام ه٠ رهاوارهظ7:نبوطخلافو

 فعض دسعب رهظت ةوقو ه. فطاوعب رف نم نسأيقال
 ساملاالو دك الن حور ٠ سسابلا دعب كءاج اعرف

 كفسنتمعمدوداب جانو ؛ .٠ لهخ ءاكب ورب !ةلناق

 ىنعتلاوصرخلابلتتملام ه قاتلابو . ىنفرلاب . لاثت
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 (مغابلاوحداصلالوأ انه (

 ريبدستلاالو ىأرلاب ساو هب ريدةةلابو نز رلاث شعلا
 رابدا هفهدج هل-عقو هرادؤالاهعست نم سانلاىف

 22 هدأ هجر هح نباح ١ فرلأ انهن 2 أعدل هدد عا رعب سل ]رت ادامه

 ه«مكجحلل هلعق لك لاقو © همّ !لازأهننافرع نم<

 كلمأ دامعلاب ءاضّقلا نا و كرشموهفءاضةلاركنأن م

 ىل_ ةننذا هتعحر نم طنقن ه٠ الو هللا, كلرشنال نذو

 ركشلاناكمرفكلا لعن نأ . ركحذ مو انيلع راع
 ىراملارهأي ىرعام ناكذا ىراج مل ماعلا ىف سلو

 هاذا لضفي ساناادعاس نم 6. هزبأ دع ماعلا دع_سأو

 . ا ٠ افوهلملاس املا ثاغأنمو

 اقسألاو ءالسلا كر . ءاز كلا ند

 ريس (لع لا ملا 5 قاتلا طئارسش نم ناو

 هقدصودعلاو قددصلاىلع 5 هقفشلانالوةعلات ضةدق

 مح ريال نم مح>ربال ع-مطلاب ل مل-عيبددللا تهاعد-ةو

 ه 0 نمت هرهد فهناف « نحتع ىتم ىردال ءرملاو
 ىدرلا, الا تاناالا نمأبال ٠ ادغوضامف مويلا اك ناو
 هب انكلاك هامملا انئاذ ه همالسلاو ضفحلاب ررتغتال

 ندكللا نم هلدنال وة-_هصلاو 5 رذدغقلارهدلاو ساكلالةمرمعلاو

 ايل ااغنانهلوق تعمت فيك لمأتملاا أر ظذا ىلا عتب هجر ةجح نبا يشل الاك
 أل| تتار ونا دل !ثيءلارخ [ىلاترظناذاو ساكلا ل-ةهرم-علاو هلوقي همادسملا |

 هل ام لمص بحاص نم 001 هلر.الف نان !لكو تيعأاقافثالا

 داوغلا ىل-ع 8 اهناق .٠ دادضالا كك, الملا دهج 2

 د_ضأا ه«ىفح ىف ىلهسنا ٠ كهد نم ىقلاَ اءاممظعأ
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 لطدالا م -م3 6-2 ةذاض نن#كو لآ ىلعو
 ا نمارس الا صو ا -

 نوعب نشل هرث ذب لوزبا هذ نهل اةحشن باتك نم عب ارلا باملامتخدق
 هللاءاشناسما1:1ناملاهواتدو ىلعملاهتوقو ىلع الا كلملا

 الب زساربك ادج كلذ ىلع هلل داو ىلاعت

 (سماخلابابلا )

 || مملانمبو رضو ىوجل ا ةج> نبا ةمالعلا يحتل حداصلاادي رغت هيفرك ذي

 ارثنو امظنلاثمالاو

 ( تاع لايرخو
 اندداذا معلا انراتخاو ٠ ايذ_ه ىذلا هلل دجلا

 رعشرال نملك ب طاذةالف ه ركذي الضف باد دلل ناف
 هما قرعسل] موزي نمو . هملاك ىفةمكهلا يدماب

 لادم أن ردع قاف سد ٠ لاثمآ اهعيج ل

 ايدالا لام سأراويف نآلا ارمفلل ةحح نبا اها ٠

 حلاصملا ربكأ نم اذناكو هحداصا!تادرذمنماهراتخاو
 هلق ىف هعماس نم تنكس ىو هن تاثدمتنا تدبلك نم

 هقررملاو تقمحلات نلكل ني كلا له تل معن
 1 لك عماسلل بادت »# ا تدحو

 ىلعلا تايرأ بطاخاذا ٍ هن اخ !تددالا عفربو

 ايارحسلا نسحأن م هلومقم © ااسواهشنت مكح» نم
 رعاش تددأ مع اهتعجح ه رخآو طسوأو لوأ نم

 بد رغلان عيد امطتناو « سدرقلل دعلا اندىئح

 هريجو ةييرغ ةعبدب هر ايست
 فصخمريغ نوكد اهبثرت © ىفتمكحًامركنأ نم لكو

 ”ندالا لهل مناك نأ قريغب ليش داس صالار طلق

 ْ 5 م 2 ا نم . ةلتساف 0
 كا

 ا
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 لقنلا ىلحأ أةاريص دم « ناو راحنا ىوساراح راد

 ل-ءفلاتاذا نم مماختال « هشاطب :رذحاو ناطلسلا بتاج

 لذع سيسر دما 5 اولأس مهناو سَ 1 1ىلتال

 لدعنا اذه ماكحالا ىلو ٠ نمءادعاس انلاف صن نا

 لغت رشحلايىف ه.فك 2 اكو َ هنادان ع سو.حلاك وهذ

 لةمواطعول ىذاعلا هطفا « ىلاقثتسالاو صقنللنأ

 لزعناصضشا اذا ص غشا !هقاذو اعمكحمل اةذل ىزاونال

 لسعلا كاذىؤ مسلاو اهقاذ » نإ تداطناو ثا الولاف

 لغد اةارادم نمىانع و «ىدلح ىهوأ بصنملا ظ

 يل لاري صق لتما !لاح 5 زغت امندلا ىف لام .الارصق

 لج رابع هم رح « نعول هللا
 للملا ءابمصأ دادرتاارثكأ ٠ نفامحدخت امغرزو بغ

 للحلانودىتغاالضفريتءاو .. .دمع كرئاو مسا !لصتبذخ
 لغطلاقامطاسمئلارضدال ٠ اك لالقا ل-ضغاارضدال
 لدلهالا ن عوات رثغاو . رهاطزء ناطوالا لح

 لمتك ١ ردم اهب ردنلاىرشوو انساآ قردءاملا  كحوف

 لع+لا.ذومدرولا ايل 2 ادع ىلوق بئاعلا اهنأ

 لعل نم م هل رتتساو لولا مه عال

 لرت_ءد انمل ةامحلل نا « ىف نم نبل ننرغد ال

 لتوو ىذآ ندم ىو «٠ ٠ عئاس 1 ل

 لتفنا تءشامفمكن داوهو .٠ هرشك بعصزو ريساناكانأ

 لولا لواحلاوه لاماذهف ٠ ناك نم نامز ىف ىناريغ

 قلع لد لاملا ل ءلقو ه٠ هماراىرولادنع بحاو

 للا ليصافت كرئاذ مهنم .ه اناورمع رصعلا لهأ لك

 لفأوأ اراهع سهلا حلط يا ىر هللا ةالسصصو

 لوالا داس نم راّدلا 1 مشاه نم ال_ءل ازاحىذلل

 ل
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 لذ_:»ملاذار كلارا د امو لضفلاىل ءناو 12عوج5

 لكتالصالا ىلع نمو فرغم و ىوس قد لدول ا لهأ تام

 ل.قلاكلت نمل اهعطق 0 لمعت رادخأ ال ان

 لحالاىن.ةكف الوأ اهقر هىف رص ى يدم نعىنتزسنا

 لسعات جطن ط طفللارعأو 3-0 ا ظافاالا بذعأ

 0 2 لش ولا :ا فن رعو © ةرممع دك هنعىرسك كلم

 ل ىالاو اود ه_علت 00 م-ْسأ:وسق نخ ريتعا

 لسكلاب امو تانامالوال . همزع نعى فل اىودكامسدل

 لقس. ند نمو احلا رفمذت اهتاداع نك اءندلا 0

 لذأ اذه لب لهامل ا هدع 3 اهلمص# ىف بغا ارلا ةسنع

 لاعب أمم تاع معو 5 ريوكحرم ركموشو 1 زوهح 8

 لمالات اناقلاننام>و 0031 ىلا اهنم ل-:دمل عاصم

 لاحلا كرا ةل لااا 5 ىلدطَتاَو أهي ةل-دملا كرئاق

 لاس !انهتمهشا اهامرذ 5-0 دفدتا# دقت نرضنسش 1

 لصد قام عشا الصااغا اديأ ىل_صفقو ىلدأ لقتال

 لغر !ىنددقدمسل !نسحنوو بأري-غنم ءرملا دوس دق

 لس اإل سسبرتا ملط ٠» امو لوشلا م درولا اذكو

 ل_صتئار ب ىأب ذا ىسف - ىل-ع هشادجأ ا ريغ

 لقازأ هيتس نان الارثك ١ َ هند سام نا.نالا ة همدق

 لطد نم بساحو سا اسك اوو ىغو ارعف نيرهالا مث ك١

 لودلابايرأو ق+لاة بى ه٠ بنتجاوادكو ادحعرداو
 ل-تةقداز نا نذ_هزاكو ٠. هكر لو رذمت نيد

 لازلا لف ًاياؤ باها اوصمت اداس قح ف ضذحتال

 ل-ةغنمالا د-حلابزشت ل ه هنا رومأ ن ع لفاغتو

 "117 لع سارق ةازما 1 لوا« ناو انج نم ءرمل افا ضل
 ل-ةننمالا هوركملا غاب 03 اذه ردعهاو ماهلان عانس

 هس هس سس سل يح يب

 راد
 --- : وسعت ج



 «  لذأمايصلامايالف ه امضصلا مايال ركذلا عدو
 ل_-مئالاو اهتانلتيهذ ه اهلضقهشدع ىلحأنا

 ل-#وعفرتو زعفست ه اهب طفحمتال ةداغلا لرتاو لك

 لفكلا متر مدرمالانعو ٠ تنرطأو فهل [نع هلاو
 ل_سالاىرزدساماماذاو هىعتلا سمن فشكن: ىد.تنا

 لد-:ءاف 2 هائلددعو ه اخ_سردلاب هان_سقذاقاق

 للجايعأد_# هاو تذأ ه ىذلا نس>ىهّمنم فركتفاو
 لّقع نم نوذ>- ىف يس فدك قتلا نا ةرهللا رحهاو

 لصوالائعاساق ترواحو ام هللا ىوعَتف هللا قتاو

 لطبلا هللاَوتد نمامنا ه الطب انرطعطقي نم سيل
 لءزلالاىفدصرب لحجر .« ىلانك رئالوء رشا قدص
 ل>وزعانلمسانادهدق 3 نم ةردقىف راك-ةالاثتراح

 لو دن م ىئنذأو ش:- نم لف «٠ مف اكلنا ىلع نوملاستك

 لزعو ىلوو ضرألا 0م ٠ نمو ناعنكو دورغن نأ
 لاعلان غتيف لكل اكله ه اونبواوداشواوداسنم نبأ
 05 | رهالاعفر «© نمو نوعر ذ نبأداع نأ

 ْ لوالاموقعلا او ملعلا لهأ نبأ 5 ىلا لهأ ى لا باب رأ نبأ

 3  لعف دقامالعاف ىزمسو ه م- مم 2 7 كمعم بس

 للملاريخاج ثتصخ اك. « تعج اناصو عمجا ىدات

 لكل لع لرش دس افلسكنالو ملعلا ب بلطا

 لوو لاجوتع لقت د الو نيالا ىف هّمفغلل لفتحاو

 لذيام رع نولطملا ف رعد 95 ند هل-ظ>و 2

 الهو برشا ل داس هبارآتمهذدق ل

 لمعلا حالصاملعلالاججو ه٠ ادعلا ماغر ايس ادايوزا ف

 ليتخاو طخلاىفنا 507 نذوخلاب ق وطنملا لحج

 لفأايندلا ىف دفرلا حا رطاف ه ىهذم مزالورهشلامظنا
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 الهمم ىشم أولو ىوطخ ءارو مجرس ناك موق ىنم دقت لوقد
 ل-د>ألا ةصسق نم هل-.3 نم اوحرددهنار 5 أ ٌضرعا« ط اماذ_ه

 لخر نع سعدل طاط ان ةوسأىل تحعالذ فود نم ىنالع ناو

 ليخلان ع ىنغي امرهدلاثداحف رعخالو لاتحمريغامل ريصاف

 مانالاو ربداقملا ىهو رك لد نهذلا فدو هعم ىلا عمج ارريمشلاو ةيردعتللا هى ماللا

 لءد ىلع موممهك او اننا 5 هبأتعدو نم ىندأ ”لودع ىدعأ

 ل-حر ىلءامندلا ف لوعدال نم 39 اهد_اووايتدلا ل->راّثاف

 لحوىلعامم نكو ارمثنظف ه هزم مايألاب كنظ نحو
 لوعلاو لولا ند: فا1لا هةفاسم هثدرفناوردغلا ضافو ءافولاض اف

 ىدصلا اوهولدتعملاداطد نذكلاوه .:جوعملا ل هلوقب

 لذعلل م.سلا قءسف دوهحأ!ىلع مهتم ىف ىن عسد ع : ناكنا

 مسا جأيسشلذعلا دغر لف يعالا تانىألذعلا نيا قيسف هلوق
 لذعد نم

 لشولاةطمهنم يفك تذأو ه هسبكرثرصلا لل ماه ةامعق
 لوألاو راصنالاىلا هيف جا اد مال !و هيل عىل هعانعل كلم

 لقتشم صدرا 63 تابز الرادد د ءاممل اور

 للزرلا نم ةاهنم توصلا ف تمصأو اعاطمرارس الاىلءاريمخابو

 0 لوشا عم مرت نا سةنادراف ه هل ت:طف نا رمال لوصشر دق

 نم وموال هوان 0 نام 0 دلو

 1 اهنا را

 لزؤهنمبذاجو لصفل !لوو . لزغلاو ىناوغل ارك ذلزتعا

3 



 لاو

 ليلا ليغل ادوسا ىتةهدولو افزاغأ َُك الوغب لخأالو | 1

 ةمهملا نيغل اتعب ليغل اوءاسنل عم ةرداحما ةلزاغملاو ءكرتاالوىألخأالوهلوق |
 ىلا د رحتلابليغلاودسالاعضوم | ظ ٠

 لسكلابءرملاىرغيو لامانع هيحاص مهى ةمالسلا بح

 لزتءاوول ١ىفاطش»وأ ضرالاىف ع ذاق ه4 ملا تصح ناذ

 فورعم مسلاو ضرالاف برس د رخل ابىذنلاو لدملاسونجلا
 لادابنهنم عنتقاواموكر ىلعنيمدقلل ىلعاارا عدو

 دعداو اهدئادشل نيداك-لاوا+وك رىلع مادقالا ىوذل ىلا. عملا سك كلرا لود

 ليام اذه هلوؤو شعل ا نم ريسل اًىْسلا نع للملاب نكسحو لليلاب جحللانم
 لوقعااىوذدنع لودمقلاب

 ةنكسم شعلا ضغفخ لماذا ىذر

 ليال اريس نم برمض مسرلاو هعدلا ضففلا

 لدملا,حللاىناثئمتاضراعم ةلفاح د .ءلاودذ اج ارداق

 اهمزاب ليخلا مل تاضراعم ةعرمسمز وام ارو ىفللذاا قد الاب عف داق لود

 لعنلاقزعلانا|ثد امق ةقداص ىهوىتثدح ىلعلانا

 لجلاةرادامو» سمشلاحربت ل ىنمغولب ىوأملا فرست ىفنأ ول
 للعشق لاهملا ىع طخلاو 0 طلاب تيهأ

 للذلا ق:.الا مسرد :عْزعلاو

 ا

 ىلهنتوأ مدع مان هتئمعل مه-صقنو ل ضفادن اهله

 لمالاةصفالولرهدلاة.ضأام اهقرأ لام الابسفنلاللعأ
 ل عىل ءتاو دقو ىذرأ ف مكف ةليقم مانالا او سدعأ !ضترأمل

 لدةسردعل اصءخر نعاّماصف اوعي ىاقرع ىسفن لاف |

 اذهلف ىهنمة مقل اق اوفك افدح امو اميهد ساخل اىلاعي ىف ىقاقرعن الوقت ْ

 نوتمىألذتبمردقلا صيخرلاهفذب الو هظفحأ |

 لطب ىديفالا له-ع:شلو ءرهو< ىهزنن أ لصنا ةداعو



 اه

 لقفل |نمانامح رح ريىعلاو هبت همه يق ىلع نيعت هذ

 ظ نيلا لب ةلاو عملا نلاو لالضلا ىغلأ
 لد قم ى كا ءامرهةجدقو مضانم 1

 هللاىبصلوسرلاة:د ده. ىذلا ىداولا بنعكع مضاول مالا ىف ىخٌلاوهقورطلا

 ماهسلاىرناقتاب نوروهشم لءثوند رو دريدك ل عثو مسو هيلع
 لاحلاو ىل-حلارج رئادخلادوس هينادللارهسلاو ضيلا,نومح

 لاملاىلا انيدهت ىبطلا هحفتف اعستعم ل للا مامذىف اند سسف

 لا دردعب ريسأ اىذخالاوه وفينعلا لسانا تعالو دم ردا مادا

 لسالا ند ناناف نان !الوح ةضرا راسالاو يدع كسلا
 لحكدلاو جنغلا ءامع افاصن تدهس دقعر اب تارا عود

 ىداولا ف طء:مرسكلاا ع زااوةةواذىأ هدشانودصقت

 ل نمونيجنم .مئازكلابام امماركل ثيداحأس ءط دازدق

 لاقلاىلعمهنمىرقلارانوىرع د.ك فنهمىوهلاران تندت
 لل الا اولا مار نورذكنو ام 4 اوسال> ءاضفا ناَمَعي

 مها و يراقا وش رع نذل قاشملا ةماه يدا راوو دل ع-ءاضنالا

 لسعلاورجتاردغنمةلمني مهو ىف ىلاو 00
 ةد>-اولاةبريشل !ةلمااو حامرلاىلاوعلا

 ىلاع ىفءريل اميسن اهنم بدم هيناذ عر ايةماسلالعل

 امدبد بدن ضرالا ىلع بدنم ىدعىأ بدي هلوةولزنىأ هب (ادقو لوزنلاماملالا
 اًهشلاءريلاو ىشماذا

 للا نيعالالايننمةقثرب تعفشدقءالعلا ةنعطلارك ال
 نودعل !ماهسن هي ع جلاد «_اولا ةنعطا اءرك أ الل وقد
 مارمل كايتو ا لتبضر كاد نال هتابتشلا قلع هن ربةعسقملا

 للكلاو راك !للخ نم حالاب ىدعست ضيبلاحافصا |ناهأإل و
 ىحارس ىلع ندع 3 تناك اذا ىفاهعقوو نويعلا ىهىنا !مراوصا !باه اللوق

 راتسالا لاخ نم ععألاب

 مؤذ

 الو



 ىلع ني:هؤملاري -ماود م هابس-ىرولا ىزأىلعةالصلام
 لطغلا ضر اعلا عومدنعقسامو هاومسةيمررو عدلا ىف قرمأ اضموُأام

 (ىلاعت هللا هجر قارغطلا)
 لطعلاىداىأنازلضفلاةملحو لطأللانعىئتناص ىأرلاةلاصأ

 ةرهاظا سالما ن عىرعتلا لطعلاودسافل | قطنملا لطخلاو هندو- ىأر لا ةلاصا

 عال نست ىدل ادار سءُملاو عرش لوا يدر او ا

 راهنا ارح - [لؤطلاو سعشل اعافترا تقو ىحن مخل اداروءاوسىأ عرش هلوق

 ىل_الوا مق ىيئانالوام 0 نيا ال ءادو زاب 4_ماقالامف

 لاأ1لان عوانة مىرع ف .ىلاك 0 درفنم فكل ارقد لهالا ن عءان

 ىلذ ى-متمهللاسنأالو ه ىنوسىكتشمهياا قددالف
 لبدلا ذاع ا ىرراهلعر وا ء قاملر نتا رك لاط

 لوزهلماربعيل اومضغل ارءايعألاو بعتلا ةمعملانيفلاب بغللاو 9 3 بماعيا

 لعن ادكل اكعد هعنعلا نم ل

 دكر 5 00 ريغ 0 0 00

 8 038 اارسسكم

 لزألا ةقرهنمسالاةدش ب تحّمدتد1ل١ىه ةداكفااواح

 لقملاب مونلا ماوس ىرغأ ل دللاو هتالقم درو نءىركل حرس تدرط

 نوعا ىلعمونلاب لمق أ دق لما ىف 85 و ةثداحم ار مونلا همعنم ىنا لوقف

 لمىركاارةخنمرخ اوحا - برأ ندر اوك الاوع لساتاواو

 لللاثدال1١ىىناذخت تنأو ىفرص:2 ىل_>ال لوعدأ تلف
 ربكدك ل ا-اهعدجو مظعلا ألا ماا ىلا

 ل مليللاغسمصو ليهستو :رهاس مخل انيعو ىنمع مانت



 هه

 © ' . ليسلا صضوأ ىلاعالامت ال 35 هتريسصب ىوَهَمل نعدصدالو

 لالانمارووه-غم ناك نأو راع ه هسبالمىوَتلا للح نكت نم

 علم لمسفلا خمئرلف لوا اهف ه هن رت رهدلافورمد هدفت /نم

 ل-همىذ ريسغو دع ب را هثم ٠ الحع قعملف ىلامألا هتملاس نم

 ل رادؤ هّننمتناك ٠ نرى سما اوهّتمهناك نم

 لفم بعل اماهسد ىرنمو «هتحاع رغظت ملمْرْلاعيضنم

 لالا ثداحلاب يروه_فنل هام دنىن+ىوذلاةداغلا سااع نم

 ل )فكلا ل-هأةلاحواؤو © هلنوملاعل !ىسمارداسداح نم
 لدتدنم ريغ ممل عبط لاكحب © هتقلخ تءاسدزع ندد مل نم

 ىلدو هله>ن م ىلإ لحري-غنم © هعمج لاملايالعا | لمتم ارنم

 لاو نب#جلا ل هأ شدع رو 45 1 م ارعر لاب تاع 3
 3و لع لاعتاب اهيف تودو © امر هدرا كح

 ل_ثفالو زحعالو رو-تفالد ب اهكلاسم نمداولكف تضخو
 لاذلا ى-::الاروهظ ىف ةراتو هفدص ىف د.صا اماةماوقماروط

 للم هل اىرذ امون واو روغلاو ٠ هبراغمىف امون واموت قرمسلاب

 لحز ىف ءانردلاو 51 هراثو © هذراطغ كالما د: ةراثو

 ل_عفؤنمهنمل-.<تَقثوالا © هب ترغظالاح ىخترألواذ_ه

 ىل_هلو ىرصوأ ايارمس تدحوالا © هن راف شاح رد معأ الو

 للمالو نهوالربغن مترصقأ ه اتطو را ف ىلع دأ ماذا ىتح

 ا نىك ه-_>احوذ اريأ ىف الو تراهدتع ا

 لد الاول للاى نانلا نرئانم ام حوبأالرومأ دا اوفلاىفو

 ا لذ-ع ىلا ىغصأ ع ناذثرمناو ٠ تلطىفتددعأ د ملف تمأن او

 ١ / 00 تا لارا خأ مسربت ع
 ل ل ا !او © هتعاط ضورغم ى الا اق

 5 ْ لزغاا نعم انما 51 ذالو © اهرثك قد : وت ىف غلانأالو

 00 لجلاب ليصفتلا نعسبللا نت © اممه:ءواممكح» ص ١
 دوق يب



 و
: 7 1 

 لطخلاو لاس رك مهنا زلوم 0 زل

 ٠ لت ىهو ل> نم مرسااوربعلاىف هدهث انام نامز لكححا سشنلاو

 © لسرلاديسالا طفاش انام « . اهنمضتر ارسأ توصل | ىف تمداو

 لس ريا الا ةردامب ردامت ه الورومألالكف محلارعشتماو

 لقي لو عمست للناك نكحف ع. هلزالخال صتطش ثماو ناو

 لدزلا نموحنت ىكاملحالو ي ةرواحم ىف اهيفس راهتالو

 لك نعسان !ارادواسومع نكت ه الوتعطتساامهعدف حاز لامع

 ل-سعلاق مسا |نافكملا هم ٠ هت-شاس ودمت نهال ارخبالو

 لعءتنمو فاع نع كرو مأ مك اف .٠ ىنمغولب وأ اعادت تدرأ ناو

 لعث اهدف ىك ثيل سابىف ه رغاذنشفبارغروكبركداو
 ظ ىلع مامالا مع ىف فذحأ محىف ٠ ةرتنع مادقأ ىف متاع دوحت

 || لصولصو حفص او متن اودجو لعاو» لنأو برتقاودعابو زعون هنو
 ! لذ-_م الو ططءالو ناونالو ٠ فرمءالو لهحالو واغالد

 ل-ةمنم قاف الا ىفريسأو اسامكلا !ىذلمدالارختلا نشد كو
 ليطاو ركملا يظعال رازاس 4 امر املا ص هة-ةاًذلاواح

 لكوالو تايه رى قامشي ث 8 اهكفاطابعذ ولابذهم ©

 لج نم ءادعالل دّةحأو اع وه هتدوم ىدأ نا دادولاىفاص

 © لخدىلعءامسعألالا هلع . هصقنم هامىلا نئمطدال

 لبخلاو لهسلا مدأ دهب ىح ه اهتكسم باط ضراب م-ةدالو

 © للعلا زان عاقب سمفدالو 5 عمطصلا عادلا حس صدالو

 لوألا اهمانأن :.م تافام دوعد * نافروهدلاتاءاسع-.ضدالو

 لسن ىذلكالا تحاضبالو 5 هبقارب نمالا تقارب الو

 للقلا نمه.فان له<ومه ه ارتحت نسانلا بويعدتدالو

 ليغلابنيرمألا بون م بامصي ه انسسحالو ومنهم ناظتبالو
 ل حألا<-ءدونم لجو ىلعالا 5-0 ما الامآ لمؤد الو

 لفهتمريسع هاسوهو هن ةناشيف 7-0 0 هرهاس رهدلا نيمو مانيالو



  لفحقرحلات ده ناىذالاب ىمحتم | ا لا شحاو
 لح ولاونمالاذفنتدنأ ناو . . مب قثتال عمط سانلا فردغلاو

 ليح نمو ردغ نمز زر أعم « <-ةلفغ :راهظا ىتفلابه-ظقم نم

 لثملا فرش ايف تقاوعالف ه اهتءارمىرظناو نراقلا لس

 لكولاو زعل ىفهب عوولا نع 5 تاظعتاامنسفنلاه-:برسامرعخو

 لوالانمىرغصلاتناكاعرف م اهعباوت نمأت ةدحاولريصاف
 لالا قهنماع رذتةضا عرف رذ ه هل اوهسىف ىف مدن ةرخدالق ٠

 لهم نعم رذ>حاو هتغب ازا سخافو ةقاع لا. ماللو روماالو

 للذلانمهوركعجال-ءلانم ه هتيش1نىوهبام كرتد لّمعلاوذ

 لفتءاو ترث ١ امهدالرطنات ٠ هتوه--هءرملا كرت ةءورملانم

 لذترتتاغن | نمحدم نمواح دم و هعسون ندين ا نممذ نم ى عسا

 للعلا اعض هوما ارب بايذلا لمم « لغتشمس انلا ىواسع ىر ولا ارش

 لدتعمريغاذهسانلاتااّقل . الدتعم موقتلا فحدقلاكتنكول
 لذنلاقهنمىدألذنلا مظيو ٠ هلواطن نمالا رخال 3

 ل-هملا رخس-ءئاآل نمهملاالا . هلريسمنال نمذ راح املاظا

 لدمالو ع زال ى جلا همك 5 يشب يدق تعا

 لاز ىذب رغب ناةب وعلا ىلع 5 مهردق أو غعلاب ىرولاىوأ ناو

 ليغلانمهيقوو هراصتأ « نءرثكي معلا هيفس نع ىلا لح
 لدع نم نابنألا قاخ هلوقل ه٠ هبدو بسك اف عسبط مل-خلاو

 (ىاعت ها هج 2 درنف 1(

 لمألا ةءافسدرق نع بصت يصناخو لكلا ىفنامره او دل 1ىدحلا

 لمعلا ةنْوم ىكست باقلارظانب ه اهلئاذثىف ىلاعلاقورب ممثو

 لطنلاعرادلا فكي ماسكلاربص ه هينام ا

 لذ ىفثدتو اع ع لظتالو ه نرحاذ تافام ىلع نيبسمتال

 ٠ لولا ف صعألا ضءب ل> ارو يديم اذراذغنم ردع شالا

 ل فيس !اوزعلان وحر ل يالاوسرمل ا يفاعد "ا



 5 هوا 7 "ا لا الا
 3 8 01-0 دي 0 35 1 1 ا 4

 0 د 1 2 0 0ع! 0 7 : 0

 لاخلا ثداحال ى علا ارصردقك و هتم-ءنهنل ىى-ةلار ك؟ثراقو

 لع ع ةيرح اه 3 هب ثدشخام جهلا :قوخأ ناو ' :

 لودلاةلودرذح او كريغ أ ازمه ٠ :الولاعرلا تاطةسم ندر فتال شا ا

 لفسلا ىف مقلد نأرهدلا 1 نمت الفودعلا ىلعن ثار هدلا نمأتنا.
 لدا ةعنص حافر هدااةداهش ءأ هفلاغتامدرئ م قحأ 1 3 ظ05"

 لصو هب وا ءتام ل سفنل بلطاف ٠ هس ناكدقام ءرملا ةمدسقو'
 لكولا ىلا نكرئال سام !اةساررا نا كم للا ا 1
 ل-ك-!ايراتقالاج ول زال ادنأ نكس: ارد ءادلكو دي 1

 لكألا ىف ناوخ الا ىلا مح حا ادت "لورد ءاآةةرووهنف ١ اي 1

 لحنا نقتل دا ع هو هبنوص» لام تقلا لامريو

 للطلا ن-م ئئهمد-ةنالو «٠ هع نمالامربلا ل -ضفأو

 ل--رازس هيفرطتنت لواعنص . هبناكحت /لذدو-+لا امناو

 لحتنمل لال-غاف ثرغك ناو « تركشاذا قاوطأ عئانصلان ا

 لس ناءرملاوطنرض<رأش . هلأستتئح امهمرضحي موللاوذ
 لذة ربع معلب «كص اردا « نمنوهألىومتىذااتوفناو

 للا خلاق تضخ «نمنسح ا دو١1ىفاط4ناىدنعناو
 ل.خدلاو سلال هأ 0 5 ام كيلاهءد4-_سمري-1نا نمريخ

 للَخلا يد: قدقحلا نطاو » رم ناحل ناو لال بعلا) هاوظ

 لمعلا ةطقسرذحارعمسأ !ىوساسك رب ءالوددكت هءاسو لوهخلاراد

 لصتمْل:ملم.<دادولالم> ء اوعطق ناناوخالاوةبحالاقااو

 لسحلاب 50 فدو ىدد- ص يت هدب نم عاضدق نم سانل ار عاق

 لدملابن الإ كو لخلددمت هن م نسحأ هد .ةساو كلخ فصتسا

 لقوهتدشام عدوا مو هطزدم2 03 ه-هلاطمنم لاص+ ثالث لهاو

 ل الو ط_فقاف هنوذحملظو ه٠ امهفعاف ظيغلالظو لالدلا لظ“



 9 دولا ىلغ كاك | ن نا 7 ند امهظانالم راحأ قاالع تةفلف

 3 . دحالب ىمعذو رصحالا معذ هه ىقتمدوروصعللارك ريو ارذدغعف

 ملا ينل زيابمف. نولاةحفن نات كك نم ثلاث !تام ءااممِدق)

23 هللا شا عبار بابل انادي ةثوقو ىلاعد للان وعد
 ظ 

 كن 0 ا فضل

 لشافلا ةيمال اوىددب لاى :رعملا ركب نبل رمهاةمالملا يشل ةسال بف :

 ىلع نبني ل عما ىأ عرابلا مشا ةئمالو ىدقصلاندل' حال سدألا

 اهنمتانآو داعم نم هتعضوأامعم مدل ا ةيمالب ةروهشملاىفا رغطلاب قورعملا

 لدماكلا ميشلاة مالو ناهز آل دوصقالا . نعسرءملانامملا ىلا ه->امدحال

 هم وهنعىلاعت هللامهجرىدرولانيارعسددألا

 ْ ظ 90 رى :رعملا)

 لازآ هدهد ةءرا قطنمو هلمعلايف صقعنا !ىكدت لوهل !ةدابز

 لعااق ل_قفدق 5 مرح ٠ هلو همرحريغص ناسألا نا ©

 لقب نك ةمامىلع تمدنامو ه٠ هبت اقتنك امىلع تمدنكف

 ليل كيدهيوأ كنيعي قف .. هعمدتت لمآ رهألا قيدضأو
 ل> رلانعىنةةالدوهلا هفع؟ ٠ ةرواشم نع ىتغن سدا ىتذلا لع
  لطاناىااوسنم سدا ئطوأ ٠ اضرغ بئاصاما رواشملا نا
 ل_سعلارئاط بايذوهو للا» ٠ هبريقملالستأو لوةلارةحتال

 لمألاه-بغ قفديرحت ىتح .٠ لمأىنأ نمدو كنر-غهدالو

 للعل اضةءن ادنع هتوادعث دام و لاعاعإلا اورد ءااذا

 ليخلا نع ءز#تالفالاو ىتدخت ٠ ل--.> هنامن طخل نعز ردا

 لةتنمريغ بطخوه-:م ديال مه رد ا ء.ص»فوأ ْى هال

 لكتب صهأ توذ ىلعالو ه٠ ىضم مح تلذام ىلع ْنعر رمال

 لحاألا :دع هلع تضصضقتاذا و هتدع ىهألا ىف يذلا ىنغت سلف



 ويسوي

 م

 ا ا! ©

 ضرار لذقابكرك قااتسأ فسوو قلد نا لك ٠
 د_حلاو ريصأل ان ءتلح هيقاذم 5 تهم ىدي نا فد ريش ف

 دهملاىفناكذ_مءانلعلا كلذىلع هىدهلاو فراعملاس مم تقرشأهب

 ىدهب نمرخانلضفا او ىَدلالهالو ايداهو ركسملا معلاب تازالف
 دجلار مراكحملال_هأهباعصأو ه هلآوةطقاللاريست ةدمرح

 ( ءوف ضال باحأف)

 دصل لأن م ٌقوْما !ليلع ىوادت ماهلصوبءقرلامغرىلعتداجو
 دّقلاس ئامنمناصغالاةلصخاوف و انعلاو نصغلا لح دقةةشر

 للا ىج لوح لام الات ماحاخ - اهظحل مراوصاهب د صور تدح

 دهدل | نم ىلحأ قودلا قاذو نبأو 031 اههاف-ش سد رهنانا نولوق
 درولا|:- ىم_< لاخلا لالب ماقو ءاهغدص برعع فشرا!نودلاح دقو ٍ

 دق ءااومسامملانيبام ناتشو ه٠ ىل الايانملانأاومجزاك ءه
 دعبلاونرعلا ىفنازحالا هرواست ه٠ ىوشفاودجولاةدشنم مرغمّمو
 دهن |ىلااووش نامرلا ناسك س9 و 1 املس نوصغلا تاماق قثاعت

 ىدحو ةمأى ولا لهآ قت أس 35 داو سلا ة عرش ىننكسلو

 دعإلا حاف قرغلا سمثقارشإاو ٠ اهنابح حس ص نب ىركسفريق
 ىدهبأم_بسح ىلاٌنرباهرغتا حس هنمحالو سد وذلا ليل أحدامهمو

 درغلارهومجلاب لضفلاندخمطظنالو ٠ هريغب بديل اهموُّشت ضرأ ملف
 دجلا جوةسملضفلانىدتدد نموو دج متم هنمىناتأغميل هو
 د__ىلا نعله اهايذاد ماض 001 هل ن هرصعلا دحاو ىلاعملا نيدخ

 ىدصق ن ع ترحا ذاىف رذعاوه المشكل اههاهمىف ىن رح دق هلبا كل

 ىدهعاذو ىلدأو ىناطوأ تقرافو ٠ ةيرغراديف تهدأ ذ-مىاف

 دقتلا فمطظنلا نءمولعام نسحال ٠ نك !مفريعشلارعشلا نعىففأو

 (نول اهحفت - 6 ١



 دزولا ار متانة ودل هلك ؟فرطلا لمان بالو
 "1 ده ااعأ هلا ندد ىتااماذا 75 معان نصغلا همس م اوقبالو

 دشرلاحارةعولوزهصتمااذا *« دراب رغُملا ىلن م قيحربالو
 . دهشلاكءاناه-فاص سح اصلا هاهقوشفعاضت دة ىسفننكلو
  دصقلا نعامو غازام ةَقُدوْخَأ «همزعرهدلا ضقندال و :فيلح

 دووذف دولا ل ماكر ومص فقع ه عروتم ماع ملحم ركسص

 درولا ف هيزام لك اهام-ظ ديب 9 ةيرمش هلا ساكن م هيطاعأ

 درغل ااهسل | تاس ناندلا كلملا نم ٠ ةرظنن دمأ كاز قاخدل

 دسلا لو ىلاوو_س دة هل ودا ًاعرغلاو لصالاىك ازنالخاك

 ىدهت_سر لعل ءاد نم ىدتهد هب . ىدذلا مءلاو ر رغلالاعل اوه

 . دقلا لماكدناالا رد_ءاوه ه رزاج ريغ هناالارصااوه جه
 هلا مهيدلاهف مهمكح ه٠ ءءانق ةافعلامأ اذا ءارت
 دفر ن مك س>واءوس مهعسومف ه هعيجدالتلا مث فراط نمو

 دعسلا ما امنودرم ةترىلا «قتربووهسرهدلالوطلازالف

 دسرإ !عيهمىلا عادلا بهسا اوه ٠ ىذلاىلع ةالصلاب ىااك محو

 مهاربان فس .ون ىناي رلا ماعلا لذافلادمسلاامت اكم تاق 20

 ريشا ا ناكركلا رم الا

 ىدخ ىلءاووشنيعل عومدتضاغف هدهعل اودولا نعتل احن متر دن

 | ده اور كشتلا ىلاءللا ىذقأ .ه ءاهداعد نم . ىثلاب !سه ىلملخ
 ىدي الود _الابص ل نادغ . ىتةنع كنانتحا لاطاشهلالوقو
 دج ولاوؤوشلاحداةنمهب وكن و ه٠ ىوشلا لأ نم ه.ةّسامىدوخل
 دعملاو هعيطقلا دعب أ م زوقب « ةروزب عملا ب صل امرت ىسع

 ددغثأب رف تضم حارفأ تالسياو ٠ احرقب تضقتامانأ هّللاعر

 يد هعءيىلادوعتالْثال اوتاوذ ه احرامةهافرا ضورىفتنكام

 رس هزلا ىلا لم اللاش لاحم ه اهدوعو ىمضت مادالا اًذكه من

 ©  دولافننوالؤفو نيمأ ٠ قفاوم سدح ىلقاب كيسحو

 ع



 ع

 عافتراوزعب م-ساومدو ه اريخ ضخ ادادولاىذين ظف

 عماج نب نا ع نبهتلا دبع روك ذملا همالعلا بددالا يتلا اماكمتلفو)
 (ىكولا كل اء اعر ىل نحلا

 دهعلاوةمحما فقا,تنأ لهو «دجولاوقوشا !نمىدنعامكلدنعأ
 دصلاو كداعب نمىن-عملا بلقب ه اهران دستون اناصئأرءاكأ
 ةعبلاوةعيطقلادعي نمكيندت ه«؛ هؤاود ءاد كلانضم نع كلهدصو

 دعسلاو نساحن ا محتا, فءاضت ه. هقاءقشا للا نموفت مائخ

 دقولا حراق وكلا هقرحأل «٠ اشلاىفكاوأم نأالول لةحو
 ٠ ىدصق ىمنماي'لاغذعالسانلانعو ىعءالا نمىنام تيفخأ ناو ىناو
 ىد_:عامن متى راعشاوٌك يلع 5 ىوشلا ادي ىذاسمت راو ىبا رغ ذأ

 3 دوأل عضعضُت نم محر و كدعل ه هشعب دلة سا ال نملاةطعف

 د-1لانعقوفتنال-خأمراكم ٠ هنموىذوللا لاذانأاهو ©

 درفلااذ,مرتارصعلاذهدجاوو ٠ ىخلاوةغالسباا بايرأ ةدممو
 دحملاىنبرفننووملا نعل اهب ٠ اهزنم ةديدس+لانابعأ ةودقو

 دعلا لذاعا,تلم هذعو عسي قر سسأ | هناكم تفرعذللا ترحه ىنأ

 دشرلاو لضفلا ىذ نيونل اىذنباكولسو انولاو:دوملا فكلساو هلا عو

 ىدهملاا:ةعجقورعملافرعمج « ةداوه-خك هللاد-عومه-ثلاوه

 دفرلاو مطل اولعلاىفهلثم نأ ه ٠ ردةللدو_411ل-هأ ةصالخ
 دعرالو نر نو دن < ىهألاب تمهو هفك امون ترطق#ا اذامرك

 دح ولاو قوس !نمىدنعاملدنعأ» ىق.شلاتامنجرلااضرهملع ه

 هوذضفال باحأف
 صل اعمدي زي دقو ال ا ىفاف ٠ دج ولاوةبايصلا نارين نامجذ

 دلح ى ذلك نته فهعرسأو ه٠ هصاامىوهلاهللا لئاتالآ
 دكلاىبلءتلاسف هيقامأهتصع يه هداؤففىذ-الارت_سماراذا

 دبغولاب انأامو ىلاخلاب انأامو « قْرْعَت ىوهاوىلامىل لش
 دعملادوسالاو لان انالدحمانم.ه ةباغلك ىلعووست ةمهىلو

. 

 كل ا بو 0



 لاذدؤو

 نايبءام» ىفىناعملا سمش هتدالو عيدبلا فرعام لالول
 نادللاوعاق_دالاءذ_هى .٠ اعئاش الضف لالوأىذلا لج
 نادحالا عب اهو ىجلارتذ ه اهئاهىنضمزهام سعو ملساف

 ىبتحلا عماج ني ناثع نمش ادبعىذوللا لضافل اعلا يقفلاز سلا ىلا تاكو
 هذه ىهوانا نأ هتكلك :دلمب

 عافدالب مول_ءلا اراب و و عازئالب دودج ولان انا

 اطقناالب ةاف_ءللاثيغو ه .اومضأ اذانيضاملا فهكو
 عاستا اذهريملا مس . لاىرأ ٠ ىاوقاأاململا توكش

 عاوبلا ل حلا رانلاوغ ٠ وهند وىاتىدادزب ىوج

 عاقيلاىذ,سنالان ادقفوو اهات شاوابارتسغاو ادهرا

 عانتما تاذهرس سفنأا ه شعداذ._هام كسبأ ًاوالف

 ' عاعفلاك 61 علل مد ءاناطعلاوذ نههملا ىلوملا ىسع

 عاد هئابنذ] ب تلقلانأق ٠ اسرق ىو منءانعسم<#و

 عابتابمهوذق دق بعتو. ٠. لاوه-طو ط_هملاءاحع

 (هيل ادّننا نسحأ هيلعام.كتلقف)

 ىاو ريخ ف ئاطللوه نمو : عابطلا مر ىوجيف 9 نمانأ

 عازئالب 4يفملا اهعماجو ٠ اعح باد ال رهاوح ايكو

 ىلا مه ماعم 3 رز ع موق يع لي تا

 جايتلاو لاش ةشافىداوذ «© ى هذ هسنماف هب ىنرك ذت

 عامجادعب هك هدرغب تومه ه ىنانب روغل اىدنبااب بسد

 عاطقناىف وأ ىونفمانه ه كنا ,لال_هاعمظعوالف

 عاربىر#«اهلحفادنغ ٠ تالضعع تيلتباىنكلو
 - عابتراىلعداؤفلاامتيأر ه ىنالابرطضم تنك اهنمو
 ىياد لك محار هللاو ام . تعض لك نوعها ا لاذ.ف

 ىافدناناكام مهد_جأو 5 ىلاعملا ىتد لأ اهالولو

 عاممل!ىذىف ىسنؤموسيمسللا ىنغم تنأو لءالتل مو

 نطق
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 دامعلا قازر فطا ىمدو ماهتسسملبا اوم انلحو

 ةدلب نك اسلادادهلا ىولوملاةسماهغلا ذولا ةمالسعل از للاعدامٌكلقو

 دايعلاب رهاعرهتكلط

 نازحالا دياكم عومداكرجأ . نادحالا ملال جخلاركذ

 ناطوالا لان وشن ملفت >2 الرادلا طصضشا لم هبادسقو

 نامعنىلعئضاملاابصلانمز « ىلغىكيد ةراتو ندي ايوط
 ناصغالاىلعارص“ ةد رق ٠ تدرغاماذادرط نمزتدهد
 نامنولاه اعل مودا ل 5 مهةارذ نيذللاووثحوندو

 ناصمالاعمدأو داه-االا هىركلا٠انيعدعلا ف تاصاواُم

 ناريسسلا متاهلل مادو 5 قداساب اوحمسان ادق جور

 3 نافعم دب. ىكدأ ىتمىلاو 5 افهلاوكنم رش | اذهماشح

 قانع ىوقفالءالود_جو ٠ ىف شام مك الولكتاحو
 نامعالا ةمصعامال_سىتع ه٠ ىلا ت د>نارمصلا ملم

 نا و ةرطنب هبلعاوتم همه لقو سددكلا لاحم حرشاو

 نارحملام راضإ الكل كاذ .٠ هلق لاعب ىكا ميسسملا نبأ
 . ىناعلل ةرسمو هداوقل هه 00 مكلاصوو

 نالألا نعامتوسفه4-ةفرص ه م-) مهمولق نلت ىدعف

 نامحالا ل_جأ قمه وندن ءمهفاطلا نم دعبل ادعد ٌزوددو

 ىنامأو ىلة عم فوخ لكن م « متذأو مارك انك او-سىلام
 ٠  ناراالاعلا ىلعلا ىلوأ ءاهلثم از ءندرامكحالوأ
 نايعالا ةيكو ماركسلا لى ه ىدققملا داد#لا ىذوألا
 نا رد الا قئان ل_-ء لكشف ع هنوطالفأو هدإا اذه نامعل

 ناسا ام عازدقاه-لا ىهاض وهرذننمىدنلاو لئاضغل ارك
 ناي رنعو حور نع كمذعد َ هميطاذ سه ناد ١ الازناكعر

 نارقااو لوّهنملاو لوقعمتارعا اودمواعلا 5 زك انت وسدق 5

 نافرعااىوذ ىلع نرخغيإف هىهجنل اكنم ىئدقد صل ىيوط



 ل

 داخلالا ىلا ىزعأ لفحت ف ه مل ترهظابقانم تركذاذاو
 ىداعملكلاسع:ىداساب « متالاو نإ ىنوطاسكلا لهأ
 دافوالا عبات ىناو مهم هىنناضفاورلامعزاسكلا لأ

 . ىداشر نع باعك الا ةمدثو . مهقد رطب كلاس انأاف اورذك

 دانع ف ملح اهضفارووكل 9 الولا نال نادصالا ةمدعو

 ىدابةرينملا سوشلاكلضغلاو م كاضف بصاونل ادحاسكلا لهأ
 ؛ دادعتلا نع تاحمهزمل ٠ ىلعمهقفاوأىنا مهماصو
 دادضالا كإ موداسفلا قرط ىنتدار حالصا !نعلوحأ ىف ا

 داحالا دمسسو هلالا ىذرب 5 هيام بغار ثسسل هللاو

 . (هبدللا فطل هلو)
 ||. مهدوحاصموقبو ل سرلادي_هطيدل لمالاب زوقلا تدرأن ا
 !أ لطخناو لهجلا ةالوعد مهر كم باغ لضذ لهأ ىلح وهو صخلا هيفءاس

 مقفوئدهلل موك مه لسفايفصالا قدأن د اورينت نم متلاب مزتلاو
 ىلو ريخراغلاىفهندخ مهفوأباصسالا ل_ضفأ  ىلآ باتكلا فحدمريخ ||| ظ

 مهئلاث نيرونلاوذ مم ليسعلاولعلاءام"نم هيحاصقوراغل اهدسعب
 لطيلا ىطصملا معل نسحوأ اهلا سراذ ىلعمن تارت

 اًمزبلم ضنا نمل-ض لازلافعاقبالابجوم مه-صخغو صرف مهبح
 لمس موسقأ هنأ ىرين اصلا مذ نم فيك لالدلل 1 اءىحالاضحاد

 مه قال_خالةاغط مده لا _ءالراتا ةءامللا ؛تلضف رهيصع ىدبحرذ

 ]| لشن اوىينلارورشنم ىجوا نممحرافبر للملارئاسؤ اوحبق
 لسرلا مامن داهربخ . انديسرهطلاربشلاب

 (ىكاعتهتلا همر هلو)

 ىدايري-غ امارغ ىل كوسو ىداؤف ىناران لاوهراثأ

 دادرلاب يط افجدق ىندفجو ىنضمهجولا جيسارانأاهف
 | ٠  ىدادونمومظعلاّقوُشلانم ارابطصا هلو.طأالامدو
 | ىداىمار ال_ضفّك نم لصو : ىتعملا صال شايد_فل

 لحعو 7



 عرسو ْ 0 ا
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 ىنامالاو ةرسملا هب لانآ ده ناندعاو لرغت تاضرفشرو

 ناوهىفنساحملاىذ كزعو ه ىناف هبت دلي امل يسسحو
 قاكمنعىفاخا|تمحوأو ٠ ىدوتواسو ىئَدسن كازأ
 نامزلا كاذفلصولا'لاذو ٠ ىظملادولاو د-هعلان أف
 نافرحللاتاطأ نا كرمعل ٠ ىلقناف ىلا ارظن دععأ

 قىانح هي سساع نصت ٠ الث [ىرذعل !ىوهلاثتل اس

 ىاغملا فاش لح ىرعيسصو هى هنمفمعاضتىدحواهف

 ىنارتنا ىناوج لح الو .ه قالثلارسفءاةكلادف تاعج
 ىناثملاعمسلاو رهطلا هطب ه هاحولعو هم-عتىف شعو

 ( هبهللا فظل هلو)

 ىونااوقرفتلا اذهىتم ىلا ىوملانمروذتنأت داكس فنلا
 ىوثلانآ دّعف أقف ردضلاب  ىل-:اوه-:ع دنعتلاب ىناقماب

 ئ وهلا نم داوفل امس اهىشأ هفمىل ل دوم ل-دو لدعع

 اودلامعناب مودملا اذهدعد نم ىذرمريص ب صال اق م>راو 5

 (هنع قع هلو)

 داحمالاةداسلاراخفلاىوذا ىداوسرومد ىرحءالولا ملق

 دالبلكارع_ثام ومس ه رعاشلوقمتامكهبتدانف .
 ىداؤفرسدام اهنم لان ال 6غ رطنن ىلعاونماسكتلا لهأ

 ىدادو مظعاوعرافمكدادوو هكدا ةحريغ ثم راماسكلا لهأ

 ىداعم مو: زوغلالانأ يو همكد>اهنم نع تلحاماسكل الأ

 ىداره لوصد مكداح و هنو و ماو هريسأ فااسكلا لهأ

 داسفو ىلو ىوذمولب مكنع ه٠ مكقحو ليمأ الانأ اسكل | لهأ
 ذايزنباعمارانادغىلصو ه. .مكمح ىفىنمالنماسكلا لهأ
 داصسلا ىأ فاضغيه اديأ «امءوس ىنل اىذ نمكاذوه

 داقحالا نمت ئاممجواقو ه ةجغاشفمدفنالاعمو ٠
 ىدانف عش دح عام تدركو ةبصعب تراثنا ىفااسكلا لهأ



 ل

 (هنعشااقع هلو)

 اين ب10 را سارعو ءانط بصل اردهدنم نس

 ا( 1 راسذد داما سالو عد اناع مشو ت نتن كمقو

 امهوالآ همق راكصأ هع نأ ارم ا عد ل وبحأ

 ىملسو ادعد هم نواس ه«نمابلمهفل ادعي لصولابدجو

 امطقوْسا|جوم 'لادف تاعج «ىر دعه لخ هشيضملا كة ءلظد

 امهمقوشلاراندو#هنفدكف ه.ران قاؤشألانم ىاقىفو

 امدو ترصدتامتغم نمو * ىباذع نم نمهملاكذبعأ

 اجردسعلا اوك فطللانيعب و رظناو نسل !كملم نوف 7

 املأ ىبامم ريصلا نكد ىاربئذلا مارغلادازدقف
 ىمي راصنالاىلاّتةتوفح ه 6 ركناخوذ تنأو ارأ

 امخءواب رع لد نارقألاىلع ٠ ارذن قاقنم دمتم نااانأ
 امهفو انأر ىرئاظن تّةفو ٠ هنمرخفااثدسك اذانأاهو

 املعهنمرثك أباد" الافو «٠ ريهزنمرع_أمويلاىفاو

 ىممأحام_صلاةعملرظنبأ « الهجىتولاىف ليقام عدق
 امجعات هرهح لهف لها 7-0 ىتاقماواهد هناك ف و

 امتتفحدقالو ل-هجىذن ه ىلانأال نكلو ىنوعاضأ

 ١ امذلمف بحوب هنملد ردد 5 ىءعءامضلوذعلا نعمت

 اهلل هرب ى و اوفعاضت هىددح ونافلاص ولا لدعع و

 0 00 000 حرشاف 5-0 ىنامي ه«-ئنضتام ىناعم

 امظع سمهشلاى 1 .٠ سشسدع معو ةمعنىف مدو

 (هبوت وذهشار دع هلو)

 ىنان>قامارغىل مهو ٠ ىنارءرك ذأ تببلنزم اقح

 قافح دئاماظوهندوم ٠ نعل>أ/و .دادولاننعلاحو

 .٠ ىامأام معد و بنذالد © ى رده ىال اوما كذم نسدعأ

 ىنادتلاوةرابزلاهتنابا «بصلاح م>راوضارعالاعد

 ىشرو
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 ردصلاع رشا حر رتثو ٠ ىوملانم ىبقيرات ران ىطنت ىم

 ركفلاهقفثنمشعلاذاد فيكو « هذا شمعلل دعملاىف را الأ

 رضل |ىسم هخمام مكس هرممو مم ىضامتراو ىرد مم مدضر

 ريصل اهب نرد ا ما رهلاوه هب حهضرأم مكماع مالس

 رصنل اهعيتب ريصل وامك اضر ه ةدشل كضصريلء رام_صاىناو
 رد_ءلا هطلااذمال ىو ءاؤو-لا ىتوشو نودصم ىدنع كدهعو

 رخذلاو ثوغلاو دمعل اذالم مت حنو ٠ ىلاود_صقلا مثث لاح لكىلع

 هنعشاامع هلو

 اجرو اًقفردقةلا لذاءانأ «٠ اماظىصلانعتددص كلارأ

 امهليلارهسا ىئتريصو ه انايئشا بوذ.بىداؤفق كرت

 املأى الى راس ل ع اف ه« تاقتلاو هجر ىلد:هاما

 ايظنوارن سلاف تلقالو .٠ ىددنوشلا لساسام كالواو
 امرح مولا اًذيتيكترا كارأ ٠ ىنا مولا رصقا ىلذاعانأ

 امسق هّنلاةجر نمىل-ثك « ىنضم س1 اىفمالزم لانا
 امذ,ناسهذ_مءىوشلا ناف ٠ ىل]ة موألاف كلءاداذامو

 اماع ضحلاىوخلا نقب طاحأ ه. بص 0 خلاب الادأ
 « اماواماىبعدفذ ىناوت 5 دفاع سان ىلا نةمدع

 اهضهو ىردملاضافخن اموري ٠ ىكخأ رهدللو ىلامىبءاخ

 ىمألوةلااذركشمىرمعل ه اعلا تاهشىفأ ردن ملأ

 امحهد_ضلا كلهد هبامىلع « ام و رهالادعس له ىلدخ

 امهطظع سمول اامعدق ىذا !مومه-لاروسملا رزهلا كاذا ىناو

 امءاو اهاح لصملا ْرٌرَعل الذ نومورب ىداماللاف

 املح اذ نكي م مدهئاراال ه ايت محلا ىتم مهرغأ
 ىمعملا فدك تمر هيءاهد « ىيد ىلءلخأب .ي:كحاو

 امعواب رعت ةفناوزغالفر .٠ اخماابرو لاكلانيا انآ
 ىفن دول اد: ىلا يرفو ٠ لءئأىد كو ليلج اقم



 0 مو

 هيصخت مالقال !ثتسل لسا مو بس> قو لاعسسن نم تقلاخ

 هدمم تن ًاراقن نم فاثرا ٠ فرش ول وأ نم ىلاععملا تدسك نمل

 هيلعتسغنلاومس ىذلاتنأ ٠ مهعنر.ءاخلاواءل ىرولان ا
 هيئمت كالفالافرسثىلع معن ه دحأ ىلعلا نائب كلثم داشام
 هنو ربى مسولاو نصل !قروأام ه هنك اس تنال هلالا ىس
 . هيضرتمايالاى دم ةالصانم م هلدهأ برا ىرولاريخ هاحت

 ( هنعهللا امنع نونا ىف هلو)

 دبلاىفسد راركلاو افرصعلاطت . هلاجعددب لفط ىلعترره
 21 درلاىنالثللاءاب ىلا ادئاز كملعلازال هلثلقف

 مادهتكسلكةدلب فنك اسلانيدلا م اضم |ىضاق مولعلا سم ةمالعلامامالا

 ظ ىدك ايفاهد_كىندك ٠ ىدلخ تا لا1نايداص هدم
 درالاامد+مىنتماكص م امو راند ىنتفرحأ

 دم ىلا ىهتنباهرو>تسءلا.ةباق ريصصلا رواج
 ىديقوف ناضل ااهذك ٠ تعضوذا موب دهع تضف

 دصرلاف تدقرامةلبل ه .اروز قرابز ىنتدعاو |
 درتلابباو ملا ىفتدشنأ « تكش مث هتفلخأ اذاف

 , لمعم ريغ د.عاوملا َْق هاهيهاضد نموأ ىملس وق

 || هنعشاافعىناورشاارمهشلاى راصنالا دمع نيدجأ تانك اذ _هفلوملاق

 ظ رشو جسم ىفهدعام ىغالعدف ه٠ صأ لد ءولب ىذقدال م والاخ
 رسلاه دعب ىحتربارسع هيفىرأ ٠ ىوشاذ با١نم قا اموىنعدو

 را ةدباكأ ايف لورومص ٠ اهلصوداع-س تعشناو ىناو
 رحملا ىتمةسأ لان مالةيحم ل ادئاد_ثىناعي نمالا بصل
 رهدلا هناعوألذااب يرام اذا ٠ ةحارنركلا ىربنمالاراامو

 رطقلا|هاثامال اهومد تلسا ه م-متركذاماذا موقنع ثدرغت

 هركذ مه ىركثيحاماستباىدبأو» ىمالاو ةبامصلا نخأ ىتنكلأو
 ىزعت ,هودن نمو. م-هع» هلل ا!قرفال قة داسم_هو رخفلا اومراكملا



 ل

 همّوسأ ننمحل !نم بيطر نصت « ىلةم لع ىشعوأش يعل اًذمحو

 هنمكع لص ولاو لمع :ردخملا ٠ هّتباسسص فس حم بن انأش

 هصشن ءاملظلاقرابنكيرلو ٠ ارصءابصلافرعهقاشامءالولا
 هبلخ ءاريعلاهةلقم قد هو ه-ةعولمصنلاب نهد 5 راحأب

 هيلستاحطملاأشر نعتنأأ « ةرذ_ءمءاسعولاأشراب كسلا
 هبئلاو نسا لاك ىف هتنأر ٠ ىتمنهدانك أ تءطقىٌئاول
 همق فتم ىذلا نكحلاذذ وه هعطقم داك بحاو صامق

 هيك ءارضألاةنادلاةساموأ ٠ ههم-ثت كبل ةاهف انراذا
 هنم#تاداسلاديس ىذلاالا ٠ ةمطاق ذاع هلا ع .رمصت هلاْرَع

 هبمربمايألا ثداحىذلانوع ٠ ه-مركأنوكلامامامانالا هك
 هءوءاناالاوم ليثأد# ىو هلليلملا دنع ىذتقملا ديسلا
 هنز<ربلتاقونصب ىرولا بروىدنتسمو ىذاتسأو ىذالمىدح

 هيصخلوقذملاعماج ةماهف « هنقتم لوقعملادقان همالع

 هيوطتءاماظلاتنجاذااشاح و اديأاهرو انكلع ضمفت سم
 هيقلتن الا ناك لبا لكحو. صقت:مريغ لمصأ هانسردب
 هنسرت ءانلعلا هتئدنسشتو .٠ ؛هرظوح نادضالا نت يغرم
 همنخ ناوك ًالارئاسنعهتناوو ةصلاخ هتلائوقتن ىل2تدقل

 ه«بهلد نو رلا ن عاده سداف وهصخم ناطلسلا ةريقحىف لحنا

 هيقمد دالوألاىف كلذدعيو » امدق هئانآنع لضفلا ثراون

 هيلو نهالعأ بهاوملانم ٠ دغموب نيضرألاو ت اومسلابر

 هيقلتساط رملال>اسيلارد ٠ نم عماسملا تفنثرصلا حاب

 هين ساكن الاءذهنم تنأذ ءاممرىرل !نطب ىف نام لطظنا

 ناو نانا ررما ٠ مهتلدأس رغلا» ارعس ىف تنأو

 هيلي ىسحلار هوحارصتغو ه٠ لع هناز املعثدتوأ ىالوم

 هيد مناكول قتلا ل.ىسىلا . هتوشن نالزغلار طان بكد تربل

 5 ا تويم .٠ كايد املا عرفدسجأ نأ
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 اونو ىلاء م ازو-ىف تمهردو »“ اون رغو نارغل !نارين تيلاصو ١

 اوضشو نغم نا. شاوا-هك اذا ٠ اهجانمالءاخ اغاواب ُكنودف
 هاف ني لقاعلالوقع تداصو « هماهس تأت لك تناصأ ن مانأ هكلوأأ

 هانم سول-ةلا راكفأب ناضو و هلدحر دادولا باب رأجعزأو

 هخامص نّةشاعلالاؤسلدمو ٠ هل-دسنياذاغلا ىأرركنذأو
 هغارسدادشلاعيسلا ةماهىلع ه العدتذمنركلا طاياسنباليلع

 شرءاشحالارحشارانلاو ه شرطرارتالاو رودالاساد هلوأأ

 نتينناقلاى لكلا رمطشلو و اور ا ةزلا ىف اقل 0
 شط و شنط ودلاب باعللابو ٠ اولتةعامل ءادحالا اوامعد

 1 اوشخراف اوظاغأ ن مع اواو ه ديك ركع

 ( شقو طق اهيف شاولل نكيمل .٠ تغاس شقوب تال.دلا
 شه جاكم اوناما!نصغل 9 اركسى :راذعلا ايف تثضدأ

 سحخ .و ظقاهنم سنقل اشاد ْن و امل ا!تالصع َت اركمسم

 شطءاش>الا قدح ولالمنلو ه اط_س امل ىنااص لازغو

 سشعو شرع ىمهناا طاباساو ُ ىهنلا طاناسلا نم ىّبس 0

 نك ني.فوسايفلا ناداح .ه هل شو راح عسيطلا س 30

 1 لتس شط ولا ىذمدم ه٠ درص ىد-خرص كدا

 سدوزو الو كفكشَح اهمال ه اهمتدع لو عقلي تالسقو

 شد سنرعلا ش ادا اوكآ ًارلاا هيف شان .٠ ةمهطايف دغلا ىتلجد

 (ىلاعت هلا هجر فار ءلمااواز ! ىلع الغ ىتاس !!ماتملاوىولوملا ليلخادبسلا) |

 هش_ثد ضارمملاسعانلاك ذر طو وه هيفكب لدم ءاقلالملع هكردأ

 هيفش مس الود ىردأ تك ام ٠ ادهتحملاذعلا نعقادتمك
 هبروم تذأ مارض نم ىو ه ءأشنمتنأماقسنمىواذف
 2 4-لشد فادرالا لهم فوفهم ه فذ دمرغم نع هفطعىئددقل

 هف نم رجا ءاودن ه-تدحأ 5 نم لا عد ولىاعس هلالاىعر

 ادنخو
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 ةبوجعأ) 1 ظ

 نم ةمالاذ قنأنم ىلع سأو ىلصأ اونيمالب هريغ هلاالئذلا دحاولا شاد |

 هيادتأو هلا ىلعو نيرلكفراعلل ةلباقلا بولا نعءراوأبال_-ولال_ضلا ظ

 ةدلبىفبرعلا نمل جربت فت ىناندعيو هباداينءلماعلا هلاعفأي نيدتقملا ١

 داو همءاةنويثلاةر فار فاألاو نيئئاملادعب نب رشعو نيثث ام اههنك 5 ا

 ةيدجملاةلملانع هدادترادعد رهتش م ىطاياسلا طاياس مهاربا نب ىطالا طاباس

 رداونلاثدحت امد رظهندحوف طاباسلمئاناثا :ب ةمصسملاةلملاىلا اهنع هلو دعو

 ثراحلاهنعىور نمرددّشوبئامعلاو تاكا نمهيورباهف ادحاوو بئارغل او

 ىشنو:ةىف ناف:سصمدهلو تامالو ه1 دلت اهمال تاماعملاي

 وهكلاوفرمدلاىفةد :كرفلادعاوقلا ٠ .ذهىهو اهتم كءامعأب نريخأ دقو
 دابتخا نامثاف .راذعتسالاورفرابملا ظورو نرصلا تادورشو» كن «داقلا
 عفانل ارسوملاو ىطنملافمولعلاةمدقمو ىءاردملار قاب ىولوملا ىلع ادرةد واعم

 ةيريشقابلاةفَحْلاو امهيف ىطاباسلا جذوغالاو ىفاوقلا فرمصتخو ضورعلا ىف
 هنايرعختىف ه.طاباسلاماهسلاو مهلوصأ ىفةيفوصل !بارشو عئادبلاو عئانصلا ىف

 ةطافرضو ل مرار وموهسفنا ةيعدألا ن مهأ نأ اهف ةيطاباسلا فئاظولاو
 ةريثك لئاسر هلو ىد_:4اب وااو قرصاا ىف ةبطاباسا!ةكامهدااو لمرلا
 ةيسرافااوةيدرعلا.ءأشتأاناتكو هنامدو هحرمش لوطا يهددصدو هام ىلع لقشت
 هلا دو ساما عملا ىف مظذ لحم رعشوهنارقأامهت2 اك-ثم ل-> نع زد

 هانت نم ناععلا به ا ىلع لقتل اح ككااذهىن رك ازانأاه و محتل ةظفل

 عماسملاهيفنشتو عماسكهيذتلدام رثعلا نمبلصأو رصسل!نمقدأوهىذلا
 ( هلام -ألاق) ْ

 طخطت سؤكلاقايجلانيعو و خذأ كلاصوأ ىفىشسفلبلا

 خدنشملنع ىأ اراناد تولس يه ة->هعمىأىملعز امل ىو ترده

 خسيشقلاو ىلا ناتشو ىذذغشك ٠ هلوقلطملا صن لىتذ تولاس
 خزحفمدقو ايلعلا ىرذ تلنو ه اعفابوالفط دج امامز تكلم,
 اوخرصو لوذسحل اهب وتلثمدكو ٠ اوفرشوبمد رلا عد ريقتل ثقو
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 ماك-:ن لو روعدم ةراشا اهلهأ ةفخ نيعل | طلب ولا

 2 اءالهس .والهأ او امح ص لاو دق ف رطل 1ث [تنشأف

 ٠ (مهضعب لوك فطلأام وز

 ادادملاو فئادعلاثدنفال قوش ردع ثدتك ىنا ولو

 ادادولاو ةسحملا كرك ذب مالسىعترصتقاىنكلو
 (مهضعب لوق ىدر طد هو)

 هدارعنمىوطلا ىف ىلتّة ناك الو ضخم ىل هن اى معد دامو

 هداعبب ىتحوم ايحاف امارغ ىديزب وندلاناىأر نكللو
 تاه سرا ماشا !نايدالا فزرخان الام ارهاظلاو تايبالاهذهنسحأ امو)

 ادوس> معا ناكها ادغف املا اراغطأ هّدص رةنمؤمك (ىلاعت

 ادوق_سلاو راماارس راتخت اهتانكوفلبللاروبط ىرتو
 ادوقع قءقعلانم كءاعت داع ىوهلللساكل ضغد تءمراذاو

 ادوع نرحأو ادوعانشا لو ام-هلم_متالن ندوعلا ب>اصاب

 (هنعشااغعلاف و ١

 اهمذنوكينأ كدهعلاشاح وه ىناخو مامزلا ضقت ىذلل لق

 اييئا تازدلا هترداع م ولم سشدعلابام

 اهسلا نسح ضو راادعدار ظام و ىهلا سس ىللاماأ سننال

 اوّقس لمح ك-!!كس>رثكالا ٠ نكد ةلدر نائدتع جددق ٠

 امىدنعدد لىلءذ تدساع ه اركو تهركام كلدتع تدحوو

 ادق تعمس اك ثحلا دءناك .ه. اذكهو ناوحلا مك وهلا نهو

 (ىلاعت هش ا هجر هلو)

 ملا آو ىلقدكف ى رعش نامالفاجاب

 اذا لعامز قاوعلا تخف ىلع

 (هوف ضفال هلو)

 1 لذارالا هنيامداسدو ه-.ف تاصخ رهدلامت

 لسضافألا نم ىفارلعا قاهدن البق نم تنكام
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 ءارآ ذ 5 طق ىناسل ل-ءالو لأ كبس ]نم ىلع م السا اى ئم

 هاسنأ فيك ى لعب نوكد نمو هلكت باقلاناف قع تاقنا

 (مهضعبلو)
 قوعدا لد زاتلا كم قلاودق نمودايعلا ب راءقلخلا قلاخان

 نوم اوفاكل ا نيد ىلا حال ىدد نؤلا رطضملتوعد ىنا

 ىحت فاللا اذاببوأ ريدصد اهدنيسح هاوأب ع نمبو أت يحن

 نونلاازرصلاتالظ نمثم 1!صالخ1 ا نتماو ىارسؤلطاو

 (مهضعبلوق نسحأ امو)
 انيأرملا فاليررشلانأورسسملا يف كراشملا كناوخاربخ

 انمعوانذأ ناك تيغناو م ولا فك نازترضحناىذلا
 06 اًهلاردش سو

 راع بتكلل قراعاناف رصقأ بتكل اريعتسما الأ
 راعي ايوب ترصد لهو ىلتكا ايندلا نمىويحم

 مركو ءامحو فافع اذ ادجام حاس تيحاصاذاو رعكلو
 مهن لاقمتن تاقاذاو الثلق ناآل ءشلل الئاق

 مظاف ةيولطم هحاح فال لاق نم مهصعنلو

 مهندعال لوعت نمملاظاا امناو

 (لئاقلال وق نسحأ امو)

 فلقا!ىفكيئاعنإو قددصنع ءتفلخازا

 فلكت هدو امناف هملاةره دعت الف '
 (لاتنم ردهنلو)

 تدالاءوسيلا هيفاضداحرم  نكيالفثح هناونحْزمتال
 بضخلا ةهمدقم ىلع حازملانا هوادعدوعت ةحزامم رذحاو 6

 (ةردفتور الوز



 لا

 و . الاقموةحاصفقلاجرلااوسكت هاهلكنطاوملا فمه اردلانا

 الاتق تدرأ اذاحالساا ىهو ه٠ هحاصف تندرا ازاناسللا ىذو

 ْ (لئاقلالو5فطاأامو)
 كتغش لبق ىنعد 5 هلئلق نداّسو

 كتفشام اهئلمق « ةىهمك ىلاقف
 عفني البتكلا نعمشل ه ايعاواطفاحنكئملاذا مهضعبلو

 عدوةسمثدملا ىقلعو ه ساد ىف لهملا, قطنتأ

 (لئاعل اردشو)

 باصم ىئفح فو بها قوشرات ىداوفىفو تدتك

 باتكلاقرتحالعمدلاالولو « ىطخ عمدلا لير انل الولف 5
 ىدوع انمايأابهشان لوقأ تّلس انلامابأ ترك ذتاذا مهضعملو

 دواد نيناهلس كلمتكلم مباتك ىنيثأب مون ىننأك

 (رخ ”الو)
 سانئلارئاسزنمدأ مم>نع هلغش سل دبع ضرالا لقي
 سارلاو نينيعلا ىلع ىسأ تنكا م: د1 سس ىننكم ناكول

 (مهضعبلو)
 منْف' ىدوهعم [آسنأر هدلامأ متن ًادهعلا لعله يلع مالس

 متنكو لاصولا دهعىلع انكو مكلاصوىف .تضمامانأ هللا
 (لئاقلالو5فطلأامو)

 هدب ل3 هلالا قهق هلاثاصو اذا ىناتكصاب

 هماقوشلوطوقاكدو ىدنعدج ولان مىرتام هلفص

 (مهضعبلو)
 ىقيعموىدعسمىنامزناكو قداراعوطرادةالا تناك وذ

 ى.عهترطس دوىذلا ناكم اهدعدو رادلا برق ىلع تكلل

 (لاقنملوق 0 ام و

 هينا 0 هن اك 3 1 نم ناك نسال



 1 / 0 0 3 06 0 كَ )»ب لا

 ( ا ل
 * ل 9 : 10-9 1 7 ( هب 10100 1 1

 قريع ىنتترغأ دق اكلي اكرلارىنتةرغآدق قريع 2

 ءرصغم ةثال5 ىفنالخالا مراكم  (رخ الو)
 هردقملادنعوفعلاو اًصسااوماللكلانيل 0

 روصةلافىناوغلاعدو الغلاف كباكر لمن لاتنهردهثو
 روخلا ىلعروهلاررد تقئرااملقنتااالول
 و ومقلاناكسك ا ىدنع مهضرأب نونطاقااو

 (لاقن هردهشو)

 اوضوقف تاءشلامخ تضوقتو اوض رعأف هيضراعب سشملا ضرع

 ضددأ هقنيسنلا با ارغنأ» اهلمع تعءمعامو تءعمعد_ةلو

 (لئاقل الوق نس امو)

 مناذو لاماذ تنكدقو ىيش تراظندقو اًموةل.ةاتلأس
 مدعنمناسنالا قاشىذلاوال ه-ضرعم ىهو ثلاث مث تلملمت

 ىفوش>نطقلان وكت ىنايحفأ برانمسّشلا ضامن ىفىلناكام

 (مهضعباو)
 انونامزلاناخاذاقددصالو هتدومو> رتنمكنامزىفام .

 ىقكو هلق اهثكتكدقف دحأ ىلا نكرتالواذيحو سعف

 (لاتنمردهشو)

 اهيلامومقلا بلادنكتال « اهيلعوامدلابسفنلا حور

 اهءاع نامزلاو تنأنك-:ال « سغد نامزلا اه_سم اذاو

 ركغلا ندع عدومهلا كرئاو ٠ رشبلا برولاىهالا إس مهضعبلو

 ردقو ءاضقب ئتلكح . ىو. فك ىرشامف لقتال 1
 زحاعل كيلا يملانعىفاو ه ةديعب رايدلاوكيلع ىنالس رخ الو

 زئاج ممتلا ءاملامدعىفو «ىندان زنع تئانىناتك اذهو

 (مهضعباو)
 الاثلوقتالو تةدصاولات ه اطخناب ماكست اذا ىدغلاتا
 الالض تلقراذهاب تأطخأ .ه مهاكاولاتباصاريةملااذاو

 (نهلاهحفن - ْ



 ا ا

 صام ا

 |؟18

 انا وامئردف جمق ىأانل لف اناصع دمع ىلع

 انملا كانوعد مك اناضر عبتت لول ..ضارم انعبتتك
 انامزلاتلوطو م لصلل كانعئوترك اناوتت ا:ءاعو

 تغلاعنو كانرمأ مك انارتتنك اموينذ ىلع كانأر م
 نازح ناك اذكه قاوملارح ااذكه اناوه ىف اناوه

 (.ردشلئاقلالوةىنبرطدو)
 ءاراشماةسلا شرفقوف  ىنمرب ملف ىضرع ىفراز

 ءاديف د لنيح ىكيذ ىنسقلا تلق تنأ نبأ ىللاف
 ( مهضعب لو3 ف طا امو)

 اليذ بصست راهناا ىف ثنأو تولاف الءاروزتنات دعو

 المل سوشلاىرتن اتق دص فيك تااةدعولا فت ةدصاله تاق

 (لئاقلاردهشو)
 باستحان وكم دازامواريشع هدخ ىف لسقتلا هتاأس
 باسملا عاض ردعلافتطلغ ه-تئلبقو انمقالت مت

 (مهضعي لو نسحأ امو) .

 ريست باك رلاواناطملا مارك تدرقو لل->رلل انزربانو
 ريشت قانعلل سحا ولاعف ارداممىدنى :ردص ىلع ٌنعضو

 ريطيداكنيحىاق تكزادت امناو قانعلاب لنمو تاقف

 (لئاعلا وق ىختو)
 ىداساوف رف ىب-لق عدج وم عجوم ىلاقف اوقر داس

 ىعءمد م-.ءلعىردت انقعاوؤن اهئاذ مكيلع ىرحت ىعءمد

 ىتجهمامارغ تداذ مكيف كف امارغ تداذ ىت>هم

 قركسىد-جورجن نمد محب ىدج و رج نم قركس
 ىحارىرابطصادقف منع مكنعى نامطص ا دّوف ىّيحار

 ىصقلاع حرشىف تدك تدتك ىلاع حرش ىف ىىصق

 قريع



 ل

 ىر اوسل ااهقرشأ ىهشا ا١ثافؤ جوننالو ريسأنأ ىددذ

 (لئاقلارد هننوإ

 طمه فد رو الععمضو طلغلا اذان ورهدانأ

 ىدامذلا نكلو اهوناكف طوردممتذخت ناوخاو مهضعملو|
 ىداؤف ىف نكءاو اهوناكف تايئاصاماهس مهتاخو
 ىدادو نمنك-اواوق دصدعل ىولقانم تفصدق اولاوو

 لئاقلال وق شفخألاا هاه لوح ماعالو ليل1:ااهاصوب ظ< ملىتا!ىفاوقلا نمو

 ْ هلثاق و ىدهح هتلمعف ةلدنسحلاىف هلق دو سمعا رفظ

 هلتلقفىربغنمولاتف معن هل تلقف ناومأ لاف

 (لئاقلا لوق فطل أ امو)

 ىل اللا ل ثم لهن: ىومدو ىعيدغذوهوبحأ نم ىل لاق
 لاصولا نعلمكم اذافر>هاو ةعمطقلا نم ىكمت كمه

 لاوزنمهفمخ لصولا فو ل_دولاىلا اووشرحش ا ىف ىكأ تلق

 ىلاح لم هلاحويل ةجر ىعمد حسع لظو ىلىثرق
 مانالافدج و ىرقحلا ىلع هارئالوويدصلارانعمم لافنمردهشو

 مالكلانمزاجناهجو ىلع ءوقةغعالاعت هيسسحأو
 ) وح وز

 اعمطلا لفن نععدف ناد وال اعمءايوكلا قاكو قيدصل اداص

 ( لئاقلالوةنسح>ًاامو)

 انعضرعأ نملو اناف+و كونو .اناوهلمنمللق
 اناوسترتخانمو انيلعتلدمتنم اناكوانك ام دعب
 الا لععنال ند انال_فوانالف ت رتخاناىردنندف
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 رسعتام سانلا نم عدو رسدت أم سانلانمذدخ

 ريسكت هبوفرت ملدا جاجزنم سانلا اناف
 (لئاقل لوف نسحامو)

 عم لضاعا كلذ" 5 ريغىلا نم تح رح

 هرب هلق ىف هلعل اذواذه اذ_هستكد

 اندلاع هر ومس لغات ةحاح ىفةب وعص ثد ًاراذاو لاقنمردهللو

 راسحألا رئاس نيلب رجح هتاف هيهي_تتاهقهثعباو
 (لئاقلاردهنبو)

 لوصوه.للااموبدبحلابرق ىوهشلا لاىف تدقالام رضأو
 لوهئاهروهظقوفءاملاو امظلااهلتّةدءادمملا ىف سعلاك

 (لئاقلالوق نسحا امو)
 دحاملاب ملي الو ذاك حرقا دهدا ثيل هات

 دحاو ماعط ىلع نو ريصتال مكتدج وفك تدرس ىننكل
 (لئاعل اردهنلوإ

 ىم ناكدنق ىذلات رقم قاف ىدلدتال ىلا
 ىنظنس>و توفعنا لوذعل قاحرالا ةل_> ىلاك

 ىنعفعت لنا سانلارمشل فا اريخ ىبس الا نظد

 نمو لضفوذ ىلع تنأو اياطملاف رئازرس 7
 ىس تعرفو ىلمانأ تصصضع اهملعىمدنفتر 9 اذا

 بلاط ىنأ نب ىلع بح انعمطا دغدق سانأ نفذ ةعيسأ أ ضعبل

 بذاك !ىلعشاهنعلف . همحىف لها اانم وأو

 0 (ةعاجلاوةنملا له ضعي باوجلا)
 بحاصلابى قل ىذلاضغب  هنكءاواذه كيبعام
 تذاكلاىلع هللاهتءلق هتدد فو هبف م_دعطو

 (لئاقلاردهتنو)

 : رانا ل-رلا مزعدو ىراح عمدلاوقراخ لوقأ
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 (قءزااودرولا ف مهضعملو)
 ىمدخىفرهزا!لكلاتو ه همال-عأ قينزرشن دق
 قوطسمرذتانلاقو ه انذاه هب درولا لقأف
 قرضح قس شالا هوه ه٠ ىذلا اذام رافزالا# لاو

 ىيصعاب راهز1لاتو ٠ هلوق نم ق.الا صعتماف
 ىدش ىلع در ولادك: و ٠ اندحمو شما اذ_-هنوكت

 مهضغب ىلع فاوعججأدق ه رشعمىفتب رغلا لقلت نا ' ٠ مهضغملو
 مهض رآفتمداممهضرأو» مهرادف تمداممهرادف

 (لاقنمردهشو)

 لم دحاوبكل وب كلذا ىريغدحأ امو دجأمفدوهعلا قوي نم تيلطت

 اورابسإلا فوهو. راند لاو ةسمم 35 رراضغت ر مصم مكف

 06 اعلا لو نسحأ امو)

 ىعار ىلع ئتىوفلال مهام اهدئادشايندلا هذه ىف تدساف

 اك !!اىذهض غب نم ذأأ همحاصوامتدلاىف تو راهتاذع

 ىمعاح هيفرظاذ ناك نملكو ةعرتمت اهو رلا نمساكب حلا

 (لئاقلاردهشو)

 مهاردلا شوعنقالار همملااك هسبلق يحلا مثنمادر همأا عد

 ما زعلابال شوةنملا د م-هردب 5 مدعم 0 لريطلا توعداماذا

 (ركا الوز '
 م-هرأ نيادهز وذامقلهمكحو ةلقمنباطخو نأسح ةحاصق

 مهردب عامدال هملعىدوتو سلفمءرااو ءرملاىفتعمحا اذا

 (لئاقلا لوق نسح ا امو) ٍْ
 تدالاىلارظناو هلم لدععد لحجر ىلع ناوذأ كنيقتال
 تطالاودوعلانيبورفلا لضم هكتاور هنم حفتلولادوعلاف

 (لاونمردهسو)
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 روصلاو قطنلاالونطاميشلامه ه رفنفرمعلا ىذقتل قرسحاو

 ( هنعىلاعت هللا ىذردادحلاىواع نشا دمع راعأ اديس لآ

 مارك ايانب احا مكحرلع ٠ ماتللا كلسك مالس مالس
 مان الا اذه نيب امارونو 3 مالطا اىفانسنأ مهرك ذ نمو

 دارملا ىدثأو قانم ٌتْدَأو ه٠ داع !برو ىداؤف متنكس
 ماقعملا فد رش نوع لهو ه٠ دادولاوذصد قنودعست لهف

 اغّدلاوىمهمم كن رقفو ه اذولاليدأان مكص ديعانأ
 ماثملافولو ل_صوهاونمو ٠ ان11لوطب ىنومّةست الف ظ

 مبىزعو مكح,داىلزو . مسيح ىلءايحأو تومأ ه ظ
 ماودكملاىدصقو ىْزعو ه سس راح ر يدور تاحارو

 نطولاوهلهأ نعدعملاىلا ٠ نكس ىباةناكنا تّسعالف
 ماظعلاع_ج ىفمصاختو ٠ نطقدقاشملاىمهح نمو
 تيثكلا كازو ىيقعلا ىداوو ٠ سييملارر ذسبلقلاب ماذا

 مارغلاو ه-ةوش نمزتجو بيطرلا بيضقأ | ليك لع
 ىللا اهنو مالا كلتؤ ء!انعلا الا ترزامو ترم ١
 مادسملا برشو ارحملا ملل « ايدد5 0 امو ندأ و ٍ

 ىدكاابو نر لوطانو ٠ ترغابش اذنه ناكل

 مالعاي هبو_بسحوىبرب ٠ ترق هيزظ ن-سح ىلو
 دول اكؤو بنام 1١ لصوتو دودصل | لملع شد هللا ىسع

 مار 1اباشي نم ىلع دود“ ٠٠ دو دره ركص محر ىبرذ
 (هؤامرطةتسا اذادرولا فمهضعماو)

 رعت هئاشحأ قزاثلاو هتيتحنيح درولال وسأل
 اوريصاو ورضي ةقاواهتال اهناو هوذخىسفنمكتد شاف

 ( موصل
 ردك: هعمدىسمأف هيلع تطسدقرا:اودرولا لوق سنأ لو

 رطقتف تبوذتجو راهنكلو ىو ىقلايومد ىذ_هأق قفرت

 مويعلو



 موس

 (ىلاعت هللا هجر ىنومعلا برقملا ني ىلع ريم ألا )

 داتقلا لوشىلعمونل!ىرأال داسوو ءاطو نم نايلخ
 دايدزاف موو لكاال_بلاف ال-رتالنأل.5نم الحراو
 داص هنمىو رب سدأ رة وهذ ىلا لطانأ نم ىناكرتاو

 داهتجالا ل-عب ءرملا مالنال امكدوهم زعلايف الذباو
 0 دالج وناعطو ريسع ىن_لا تاياغ كردت اغا

 داسوا |!لهأ ىلا هلا ل_عح دسأف نامز ن< ىرع هذ نم

 داصتقنالااذهلاوىدعتلاف فرساذه تان اماه
 (اهنم هلوق نسحأ امو)

 دانتلا مووىلا د_هلا كله ه ىلعلا بايرأ ةوقشاو هآ

 دارك اباكنم ىزابلابره ٠ ىراظناو ىري-طريطلا ثاغنا

 دارولادس الا, نوسضا!بعل م دق ترارقناب ىارار
 دالبلا لكص ىف مألاولعب . مكناوخال ىدوتن اذإو هه
 دايمن مامورهدلا ٌسيع سدأ ه٠ رزقت تثناف تومان ثمط

 دامالاتامثاو ممضلاىشب . تنرق ءايحشاعق هه
 داؤغلايعسنمشابوألاة لود ه٠ ىدزرلا تددهت ىل طع مغ

 ( ىلا عتدشا هجر هلو)

 رذ_ةءنءاملعلا ىلارذ_عىاب « رطتننز ءلا بالط فاش ادام

 رصق ىل_عل ا عاين ءدعاشسالو هفرقمءان الاالو باك نزلا ال

 رممالوءامالثم>ىنااعرت ه كرلوجلا اذه مك كموُقز ءال

 ركب تغتول تران دابلل هند نا : الريالّقل اراد ننعم فنا ىلطاف

 ردةلاناخملاملةلاولذلل .٠ هيل زعلانا' تيلعاما

 رشنلاالوقارااذوع تقأ اذا ٠ هتدنم ىنع عفدت سداو

 ركبل او تاحورلاو بئاذلاصن ه٠ ىوستاةراطلا مومن !ىلعالو
 رك ذ مراصاماو لاونلا نم ٠ ىدغ لباواما هييعرت ذااو



 ل

 هناؤوط نمنوصملا كلف ىف ه اكام حوت هالول ىذلا وهف
 هناماه ىل_عىع#وهنوعرذ ه« ىدرلاّ سماكلا ىءومالوذاك

 هناودع نم ل. ةحوللةوأ 5 هقاس ل ماحو هذ شرعلءةنأ

 هنانفأ نم دو1ارامتىن# ه ىذلاءابوطحودومعنلا ضور
 هنازوأ قشاد_:ع نلقتلاحب رآابلب نيتوكلا دم_اد
 دانس ثيفلاوه است ا و هن ريدتملا رمد لجتملاو

 هناحر نمرعدلاو ه دن نم 5 هنأ هىذلا مهشلا سرافلاو :

 هناسار كد فقرخعم ديعلا و ه#« رصعم لمع حدملا اذهذ ارذع

 هن ارقى تاهءاع ىمدشس «ه نم محدع هرعشأم هردقام

 هناطءغيىلاهدفدؤثدوطو هه الغلا سدعل | بت عطةاملال ول

 هناوضر ىف هللاد_:ءزوفذأل ه احداملربق ترزوْل.ةثتامأ

 هناموح قدوعد كادن اشاح ه اح رلان-س>هدوقد لاثأ دنع
 , هنامصعنمهللا لمقتس لم ه هناوكيلاهترانالمقاف هه
 هناوخا ىحلاصو هيدلاولو ه ارا امون هلهالو هلعفشاف

 هناطوأ ىلا ب رت_غمندام * ىرولا ىلومايهللا لع ىل_ص
 (ىلاعت هسا هجر هلو

 نويعلا كارشاهتقلع م ىبلقنأ هكم لهأ ايالأ
 ىومت_ضغبأ لذ مكتيدف  متدريش ىنم ةقفد يجب
 ىنوقكر نىتةركلانيدو ىداؤفكتكمرن مئاقف
 ىقور متةرغب متاعشأو . ىعسج عمدلاب ممَةرغَأ دّقل

 ىنونح تلءاك ىلا لهذ ىرماعمتازتهىف ارغ
 نيمالارد_ءلاةداسمتنأو مت-:فنىباق ىل ءيتنمأ
 نيحلكى ىف مركذف ىدهعمايالاعتسنأن دل

 (موخذل !قاطوس مهلا بور غنيح قذالا فصر ءامص هللا هجر لاقو)

 , هف دسم تهشأ ارد لوس لال و تدرغ هةسعتاإ قذالاا اك

 هشسسول ناقامل يو قسعد عمد ىكشف ىمالا تاوثانى درب ص



 هناند ىقطصملا حو ارسسد 00 تقرسأ ارانؤشعلا لمق قلل

 هناوأ ل-مق ل-ءفالاو:اروقلا هب تقطن ىذلا نيل اريخ

 هناما طخو هتدح لفكو هءذاعمع ا ولايك

 هناست ىف ءاغلملا سرؤلاو , هفكحب عمالارخعلا قطنملا
 هناعلا كالا ا ىذلاهم-كدعكرسو هلالا فطل

 هناثوأ ىلءارهتم كلرشا 2 و 7 ياطويل

 هناور نم تاب ,الا محى ه ىلالا نوعا هئددةعب رش تس

 ناهد وضخ اهدودخو جاطساذا عسل اىفمراوصألا ىست

 هناغح أنعم ءونلااحت قرط ه ققاف الاهم بقرب تغب م

 هناسرخ نم لدللا مود ىربو ه٠ هقويسعم مويلا نظدالسجو
 هناقفْح ق دولنا طرقك ايس ه٠ ىضندتو ءاراذا ىمكلاىلق
 هنايضق نم ندالاروعو هيف ه امطااضور اهزالرتءمتراو
 هبارد-ع ىلع وهرب هعيفعسف «هديد>د رسب

 كانا نم ضل او مسهتم 5 ىدرلاو هيف لااا راى كمت

 هناسرفنمداس الا راو « هلاعم دول

 هناوعأ نم لد رزع هنادخأ ٠ نم لاكمم هناوخا نم لدرح ١

 هناهراذسف ةاالضاا الحو »# ىدهلا كلفن ءنائاق ىدب رون

 هنار أ ىل-ع ١ رك , ىو «٠ لصق تاد ا امم اوح تدهش

 ناش نجع ملعت م نا ىو ئمضلاوهط و أنيس هنع لس

 هنأ ارعنعءو هعشاه رذننع 2 امر مطا1لاو رعاشملا لسو

 هنا: ىلع ىد_ضس: لءاك2_لا طمهد وهيصوتأت عارذلاوهسف
 هنافك أنمردفلارجدلاادغلو ىددلا نم هيف سول ارييخستو

 هنامس- قرسس ملهريسس نع ه 2 الف قردبلا عنمءاشوأ
 هناهدلويخا يلح ترد اكاسمةرحخلا قوف ن نمم اروأ

 ناطلش نمنوالاربج ( ئث *« قراطتألا ف رادقالا دغنإل 2

 نا اوال ع .اهنومخ كلامكم لل



 م

 0-0 وربي سس

 لا

 نام_هنىلع جور ام تمعن .ه. املاطف كلارألان اه هلل

 ناعلك اهتتايص ارولفكح مى ةريشع مارك انمام 1كاىسو .

 ناش رخ ماب سومشلا ىمحت ٠ مهرودب لازئالة يلا لدأ
 ناردغا ادك ار افالا ضوخ همهحامر تاغباسلا ضودت دسأ

 نامق- ءاامداو_-ةنل تدهو .٠ اهماهسنأك دبر م-مىدرت

 نادمعلا سابو نوصغلا ب طرو ىلعودُشت ممةقوطم نم ]3

 ناي رلا نم باطق م هناك-ف «مو رأناط و موفطاعم تنال

 ناهد راجت ىف عفت سق 4 امتدمح ناكهعضخاو لكن م

 © فان مجايدلخيمهف ٠ ىتمشلاو ممقشأ مءالبو
 نا الاون لا لهأ تدق و٠. هلهأونامزلا تعفصتدقاو

 ناسا |يِلء ف جدم ترصحو . ممن دببل ىلع ىيرشت ترمدعف

 ىناعد يدملاىلاني_حلاوأو هم هتعصق بدسفلل ى ىنوع >مه5

 (قامتس هجر هلو)

 هن ارعج نعنيمأ افرص ءانغذأ قماو هفا- ىهو حاسم اهسق

 هناددو ىكحاس تمهوالاو هءرط ل مرذ ىمم قاقةشاام

 © هنا ذج عبس هيف نت هللا نا تنقبأ هتد هاش اذا د 7

 هناعط ه_سأ حامر هتفنكلت ٠ ١ اهملانافحأ حاف صه: رغُت

 هنارين ىلع اهسفنأب ات ىتات «ىوهلا باب رأ سول شارف ىدَع

 هناسف ا نع عمدلا فرطو ريل ٠ هل-هأنمامسصلا تاياورالول

 هناحهفالس نع ثدحملاصق ه اذاىل_ممهثد-عاوركنتال
 هناح حن م عمدلا ل سم هب ءاولاطون الا يومان طرقامه

 هناددح ىلع ىدا> ىأردقلو ُ مهدعف»تامزلا ى دش مالعف

 تامر بانطالاىلاىذقب ٠ لوطمنامزلااذ_ه ىلع ىّدع

 هنامز برحرلا سددألانا ٠ ىملاسموهرهاقلأ نأ تاهيه
 » 2 هناهك نهر تنام رارفل اف.؟هىوفلا نمرغت نأ عمطتو ىوجت

 لاوس نيش تعز اهناريذ »َ كفن دعم هيل نذ قافر الا
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 ىلاَتا نيدو ىل.-نم نييك ٠ امصااىفمدقنامىلابللاريخ

 لابومه-سو ا # نم ىنامزابكلك هلل ٠

 لاوهالا ىف مادقالا ىلع ىسفنوه تنطوتف ىتحهمُلد وطخ تذل

 ىلاعلانيسحلا بأ ب اتجىوساو ةحدم نع ىتمهىبتعفزو
 (هنعهللا ىذر هلو)

 ىناملاحامصا !قافانل تاك « ناج دو هع نعت داق تكضهض

 نارمعلاثلمتف امتانخو و« ان_سنع عفا ريلا ملظ ترو و

 ناساهفرطو نانسلا: قرط ٠ ةلقع ب ولعلات قرقن تنرو

 ناصغالا تاج بأدلاذكو ه. اهياح اح ت دف تغرتو
 نايقعلا نمهثذرو 200 5 هضقنماهايقانصغ قام

 نادوسااىتب نماهنم عرفل و 0 [نا طا | دعس ةسرع

 ناري !ىلءاوذكع نمءارآ ءاهدخة د ٌؤوردنعروصتدوخ

 5 ناءاصلاةلودرمدنتلالا 5 هناغل ىربلاطرقلا تباصتو

 ناطم_ٌثلا «::فىوقتلالا «اهنودع نوفح فعضت مكلاذكو

 ناتفلتاف سصلاساةكقاق ٠ اهطرقوننالا ىذاشفاخلخ

 ناملال_-# ىناهنم لفل 7 ارواسأ غاصت ناةلدالا ىوهت

 : 0 ١ نار-غلاهءاكأفو قوش 5 اهمال تو قسغاهرام
 ناسنالاب سوس نفع نازاو 5 اهناخروصدختاب نم نا سم

 9 ىناصءف هتءهفاهعاطأف 5 اهم مهد ىلق ى ودا يهأ

 ناحرملا جر ىعمد جاحأو هاولْول نر دهأ اريدغىف ىه

 نام رذعأت نكل لوفصنأول ٠ مهانءاشولال و5 عدسلقاب

 ناز ىوهلاىف ىزعو ىمقس ه ىف ىدلا م باذعلايذع
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 لا الان ماكمن رولان ا 7 اهتوةد دوس لق ىردأ تنك ام

 لايسل | رش و1 الاخلاص هوغو امامذ ردح تءء مم وع ركب

 لاير اهقرو منا! فال ٠ اهعدأ باعدلا ىهو ةنأر

 لالز رب د غ ىلع ناوحالاك و اهرغثمداناهفشا سه تد دع

 لامثم-فنف مفتادرو ٠ تهشأف ءايحلا|اهتنجوبىرسو
 لانا ناكمىفاهتلمع:ساف ه هلق ةمح ان و.ةشلااذعو
 لاطم بارسهدروتةىبلق ٠ امتاصو ريسغ قعمطت ماتح
 لالمراجت نمامو مد:م/ ه اهحازف اهباضررم_ختلع

 الضن يع ىهو ىمع ءابضو ه ىدذم لو هداج و ىدتم ىف
 لاح ةاطاو قام ئرأفا ها هود ةسيتملاو اهلا ولدآ
 ىلالظ ماهلاردبلا ىفموقيف ٠ ىل_ذنو لوخلا ىنيفذف خت
 قام تةاعتوا هسح نم مل ىنضلااهدرذ جورامتقاع

 نايم امترز ىثةتم_هوتل ه اهترز موو ريسغف ىناواف
 ,, لاعب و ىتعزاند ىوش ه هيام اهم- ىتم ق-ءدمل

 لا#ضرفو مدع هدوجوف ء. انفلا هبت صبحا ق لصد نم
 لاي اهنامج مسرو ىتيع ٠ اهري-غرئلواهرو_صد ىركسف
 ىلا اداه دلت تنايأالا م ةناب لب الم تءصاف تناي 5

 ىلامتم ل رغلا اهددحي بجع 5 نمواه دهاعم ل_تالبلا اهو

 0000 ناي ٠ ىجهمو نخر كلا ارد انأ

 لاو رسال شين هيت ا قلا فاتك ا المايك
 لاصت راه هلداعي لأ 5 هعّمنف هيف داذدضالا ىوح امح

 لاكردس تقنةعادق سه . هتارس رود_2 نم لكد :ىات

 لامئرلاة باو لازغلا سنك ه ه_مايفلاهملاومغ امض اعجج

 لاثأ ني_عب تفلس املاملو .٠ اًهيلارهط قصانامز ىق-سو

 ىلاخنانامزلاهجوىلع لاغ ٠ اهمالطظ نأ كح ناذ!تاليل
  ىلاما| ضمد ىهو ىل اللا ضد هت مشاةدوّةعل | قسن ىلع تمظن

 اا سح
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 نيكشتلا كرتاولعنلاعلشاوو اهلتحاف ماكل ران ىه

 كى هانافلا# اهاستحاىف 5 مدق مادملاب كهان حاص

 كسكسام كارالا ماجاب يب امرت انل لق هللا كرمع

 ,  /ةنداو اونطو دئامدعب جه ىنملهأ كنعباغ ىرت
 ْ 1 يمحي ىمأت متنا هفرط ه اشر مهعدر ند ىلنا
 ,/ كيرلا هب ادب امل لام . فلأ هنأ كح ماوقوذ
 كلا لد رشرع غد هدل-و هد>و ٠ ارصع أ ازاهاسزأ ثسل

 '  ليسضرالك لاةنمثلق ٠ الجو افئاخخيابلا قرط
 38 يت ه-ائاحلا فيس 5 نمله لاعف 4 رص ثق

 نءنهدللاقف انقنتعاو ٠ هلت 3 ىدرف نمت

 كام لهملا ارت ةوه5 هام لأ تو وس تاب

 يتلا هفرطرخلا اخ « د-ةوءادرلاهتءذاج من
 كيف قةلةباقلا ىتمأان . هل تلق سرئام ىللاق

 ثسأوال لاقف ىندز تلق ٠ امترغطذخ اهذخلاق
 فكي ىل لاق 3 نأ ىلانيهلا هتد__سومن

 نيالا حاصوايصلارشنحافو دقلف مقلاةفالهم تاق
 3 ١ (هللاهجرهي وطقن بيدألا حملا )

 7 ندحلاوهشافوخوءايحلاهنم  ىنعنمفىوهأ نعتولخدقك
 | 3 /رظنلاو شمكلاوةهاكفلاهنم ىنعتةيفىوهأ نعترغظ قو

 0 ١ طو ممم مارح ىف ىل سدأو مهطلاخأ نأ ىوهأو حالملاىوهأ

 0 رقساهدعي امتنا ةصيسنايثاال طا كاذك
 , (هللا هر ىوسوملا قودعم نب نيدلا باهش ىملالادبسل ١

 نالدردلم اهخرذ تحصو ه لاج ناح اهعق ريق ترهس

 ىلاذ5 لما بسلاراهئاحف ه ىحتل !سءئاهعرفةلظد تكحو

 ىل ال ضيمو هاذ امغ ه اهتلفئماثللا فاش تمستو '

 1ْ لازغ نوفح نم ةمنملا دسأ واه رعب نولقلا ىلع دّسق تنرو
 اجيت مساس سسسسسسسسسع جس -ججستستتتسا



 ٠ ىلا عد هلباهجح ر هلو)

 همف نم برشأ ىذلا لثم هفك قر لاوىذل!ىدذأ

 هين مثللا» ىف تلق ىتنجوف عني اد قدرولا
 (هللا هجرىر وباسدنل اريزعل ادمع ندهمإ ٍْ

 داعملا كنيس الو ريسصاقعادولا تدأراذا

 اوداععادولا باق ناف بدرةنءاوعلا راظتناو

 (ىنادمملا سارفونأ)
 هماّقم لذو هعرشت م-راو هليهفترت ذاكءاسأ هبه
 هماّدس ٌسح ن ارحهلاا تريصفو هريصب تكتف ١ تير هنا

 هماظعو هلوذ نيب تهجو همانمو هنوؤجزس تقرف

 (ىلاعت هلنناهجر به اوم ١ وأ شل ا(

 معو ايرع فاشعلا نتف. هنتةدعف تيهلامج وذ
 مستدارغُتلا اذاقريلا ادو ه هفعلط نم متااردب حال

 ملا مجفساكلا اردو ٠ ه-ةحار قحا ارااوادع تاب

 محدف ىلقيدحولاوتلق ه٠ ه-تلقم ىلعموسنلا بلغ
 متت ل ىتبع نا أنهم ه هتذا ىف دقارلا اهنأ

 نسح نينعو كيفاط هىحتلاسمتىسدقالالهاي
 نزلا ظنوا سنام« حل نم اما لك
 نسو نيحلل افيس لس ه هظ نماينةملا ضد يعاد
 مزجناو ىو :هشنم عاتنإل اه ةنويسكن م نا عنلاةلن
 ممنِإ ىتيع نا أينه من ه هنذل ىف دقارلا اهنأ

 ( ىلاع تدنن هجر ىلماعل !نيدلاءاه-فراعل اخمشا 0

 كيتاهنمسوؤكلا الماومق ه ثددفأ ىتحهع ىعدن ا
 نيدهباهسأكروانف ه اهتءاس تالض نا ةوهق
 ' ,نيسألاىتلاىذلسن تدسفآ ه ةعددثم اهئاه اهتاه
 نيغشت ىكل ىل-تبملا كلُ « اهل ىواد داؤفلا مياكاب

 1 ا
7 

 || ب
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 لمرأن مقرشلاب ن .,2يذا #» ىتدهام تثنكادوهعرك ذا

 لدنملاو كهاارشت يشتت ه٠ ايصلامستو فرص ساكلاو
 لعمل مالاهح وتسلا ي هلق ىاوظاطو .٠
 ىلا !تءاندح نم نسحأ ٠ ىناج ىلا برقلا, تنأو
 لزعمف ةدفرلا نع ىفا ٠ ىركلا كانه رطلادقاراب
 لسبقت مفرحملاو كايا ٠ ىوخلاعاودنماؤوخ تاك

 ( ىلا تدنن ا هجر هلوإ

 ملستلا عضوا هيتشأ ىافقارغلاءرك؟نكد نم
 مودقل هفانةعاراظتناو عادولهفانتعا هنفنا

 (ىلاعت هللا هج رىفاحرالا ىذاقل ١

 بحاو صرف ىلعهاوهن ماد بحاصلا اذ. ما كوادف ىبسعُ

 تاس رصقم ةادغلا اناف ىنت.ئاعامو ىتصقت لاط#

 بلاط ىلاموامانأ تدعدو ىنناكلالمىلع لمادلا نمو

 تراه هنمد.علاىوذ تاطد لم ترهد دنعلاثدًاراذاو

 (ىلاءثهشناهج رىناح ركاز , زعلا دمع نيىلع نسحلاونأ)

 هينصضرألا هج رراطسل « هيهلتىراسلا ضراعال نبأ نم

 ه«بهلي وهفىداؤفق راعتسامأ ه هدمغت ىهفىنوفج راعت_سا له
 هبدنأ ك-فنأل لمحتلا الول ٠ نكسيلدادغب نم ركل بناني

 هدأ  تساىلا ارآوهرابد ٠ تدعي ذموهللاتمدكام تحاصو

 هيذعد ام ىلَقلو ءرك ذ نم ه اهفرؤدام يعل مو لكحف
 هسيتعأو ىلظ ىلع رقسو ىهعيئاوهنعودعسلازام ه

 ههرأث نك اقيرطىل تلهسو ه هنوذجلوط نمىوذلا بث ىتح .
 هسشخت لدىاصت نارغلاالو ٠ هقئال_ خلد ىناهد داعتلاامو

 (ىاعتهشاهجر هلو)

 ش0 قماو من بلقامافجأ تعدوأ امو فيع جنغو

 )ا قشاعلا مهلالا لدخ .ىتحاغتنجرلا قاخام
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 اوهص اماودسفافْ لاذ, ىعسذ ه مهدصقو لاوه قلذاوعل امال
 جيصأ ال نأ سدا دقوالا « ةل_كلىن-م كافحت ىضقنتام

 (ىلاعت هللاهجحر هلو

 ىطدال قولا نمدجو اف لهالا و امش تدّقفىتا!ىداولاةممظاولس
 افلاتركذاذاىدنءامزوُسل نم ه اهدنعأ كارالاءائر ولاولوقو

 افتملاهتبابص ىفمولكئرب ٠ متم مارغلا ف ىلثم تاهيهو
 افرعامتفرعد_5 ىنادعي ٠ ةحامع رلالأفاجوعىلءاخ

 افطعلا اذتلعت ىلسنو لق .٠ ةكارأت لنا ىنالذعت الو
 ( للادجر هلو) ٠

 ريطصمكنع ىلامو ىلا حا تفدك ٠ سصبلاو عملا ثنو ةامللا تنأ
 رهس هلكىل-ءاذ ىعتمغو ه ىرح هلك ىراهنف ىاقراف

 رح !ةقرغل ارانرسنمباذا ه هتمحأ ىءاقاارخلاقراتول
 رقعتن ىواأ اودجولانمىاُم ىرتمالطاا م7 ىف كلايخ ثعبا

 ررشلاىمافنأ ن مرباط: تلو ٠ مكبرقب امانأ ترك ذت اذا
 ردغد دما تاحفص ىلع عمد ه٠ اهروظفقاوشأ متاادهح

 ١ رثالو سال هنق تدالو 2 هبلارأ المو: رهدلا ف ناك ال

 (ىلاعتهننا همر هوف ضفال هلو)

 لمالاهب رقنمايلةارفىئتم ه قمرىوس قيأامل_ءبهتنأ
 لص امل. ئاووش تماع رق ه هد زعت هع دوتساو لدا ثعداو

 ىلا دين اهجحر هلو
 ىلقربنمبحلاالواناكامو قوةشاقدبحلاءىلةءااملو
 لساسملامارغلا اذ نماومعاذالآ هيحبنملا اماه ىذل| بحأ

 (هلوقىيرطيو) 1
 قدح ولاو نازالاو مهلا ٠ ىل_خ بلقب لاسل امعاث تد
 ؛ لتعم هيقوشلا نم تد ه ىكينانع لتاذادانسع ٠ و

 لعفتال لام الاةداغاب ه افملا اذركفرحملا حربدق



 0 (نوحناىفهنع شاافع هلو

 + وباز/ هاه اهنه سلبا قراؤك ”اتاضاود لاط لكلا
 /1 داراريك ألهأن م ةددنه هح قى كل له ىللاهف

 7/7 ٠ داهدهعنمرصاعلا اهقتع ةودهقفولاف منثلق

 دا اهئمصقرباد_تاذا برطمفولات معن تاق

 داقثا ءامحلل اهيتنصوىف ةلَفط ىفولاق منثلق

 داوايهنافحأ تلكد_5 نداشفولات من تلق
 داسغلان كرو فلاةيعكاب انما ٌمفلاق منتلق

 بيعالل او هناوب د ىلع علطا هنأ هغلب دقو ءالضفل ضعي ىلاهنع ساافع بثكو

 ةءدرغلا ظافلالا نم لاخ هنا ىوسهمف

 سد.طاعأ او خاقنل اواحطلاو ه سدبد ردلاو دو و ذئعلااغعا

 ورطعلاو صيصق راو تعّمصل اوت طحقشلاو سيراطتلاو

 سوسطءعلاونأسفرطلاو قا-فةعلاو سقتفعءلاو عج ارخلاو

 سوفئلازممشتو ىل ني وه اهنم عماسأا رقنئةهغل

 سوأملا كرتدوارابتخااه-:ه رفاثلا كل-:نأ مبقو

 سيلا هيف ناطو هنمعم ٠ الابر طال ةالارخ ا

 سومدق لقتعع ىلاعمو ه« مدقسرثك اذه ىلوق نأ

 ا سوكل ارادّياؤا دوعلا ىلع مناُغ5 ىخد انداش دحن مل

 سفنلا زب زعلاهلا ىرد قلعابس حال تاقنا ىنارثأ
 سعلا راس لوقأ نأ رسبعلا بخ تاقاذا ىردنهارتوأ

 سئرلالوةبامسانل!ابهذم ه ىكتأو تاغللا هذ هتسرد

 سدط انغم ظاغلألا ذيذلو . 0 بواقلاهذهامتا

 (هللاهجرىرسام لا لوةنسحأامو)

 حمس كا هتامح نمي دقي 1 ةر-ظند ىلع 7 الخال

 مخني دهسملان غطا ن مهمه دبع ىلقت ل ليش ع

 ( هحقن 3 8(
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 ,تري_-سىلاتنأ ممن تاق
 1 ىجدقام لمسح ىلع ىن>» ىذلاو_عفهفرط ملف تلا
 ظ انس-!نمتنأنوكففرط نمناكىذلا نكد فتاق
  انكعنأز_عاناقاثلاثت اقللاثاق ناسالاافثلاي
 0 كمت لاى ةل-.فلد ىف تاق

 فااةثءم ىنافتاق 5

 هل لوحكم نئيعلا ١ قدسعت ند

 ىئضل !ف.لح مسجل !مئاشجأ

 ىنلاىبلقل كلاذتف تلاع
 1 0 هنأ ءأيالجتغلاب

 0 | (هنف ةغش تقرتحاو 4_همث تطقعسف ساد ىف مان لمح اشف ىلاءتهنناهحرلاقو)

 ريهسىف كريجه نم فد

 ةل-_لىنراز ف.هىذو

 ةفمث لقتل تلاف

 تمكح دقو ىدعات لذ

 َت وو لانمعمتن ور دنأ

 هده_شهتعي رناترد

 هجر هل و(

 لزعم ىف مشا هي ىمماف

 ل الااشرلا اذ لممقتا

 (ىلاعتهشا

 هنيع تسالواروذاكواكسمو اقاخ لخلل تددهأ ام تنكذ مو

 ةواد_عىشخأ ىربملا ل-قلاالو
 6 كاعتهّنلاهححر هلو)

 ديروفكيسم نم طيقت
 اًيمشلاىف عمجوللا كايذو
 ىبقف ىدبص لب ىبظ
 امللاو د را اق يشدعم

 ريغ هلىللا لم_سدعم
 لفه ةلمعمنمىنامر

 بيلقىلف ىبنلاب كديور

 ديدسخ ىف مشو ما كلدوخ
 ديعس قريف مأكمجو
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 رامز ةردق نءاهفاصو تكريدقلو

 لقاناوتائداهلار رو -كشأ م

 هةب#ىواسم اهفد-ءأ ىاُم
 ىبلاس هاو ض#لا نافع ابر

 5 ومس ةكلف ةكلم

 اهدقول لمح ارذعا!ىفلاتخت

 هلافلاو نا اههاوم تعيس 1

 هنأم كولملا هارقت كلم .

 ه-هجو ةبيهرشلاب طئشملول
 ةحارن هءدفاواف ولالا ىطعد

 ىدنلاب ثداوحلا لق اناكف

 انع تاغاشت اعمى :رعش ثدل

 لخ لص و نعت دنتغا لغ اع و

 بحر اذعقهتلاوتاق ب

 لطم ريغ نم لاص والدعم

 ى دايم اكمف تلعدق ىدمس

 امن دنت م اوانقءلم تذأ .

 لاو ءكدصْ نم ناك اض 2

 0 :رطواد. هج لازغل اري_عمان

 نكلودفلاجلا اندحودق

 ل ع

 نكءاوامرك

 ا! 5

 اهتامش نع سفنل ا!يادترح زو

 امتالاح ندع مانألا ب تالا

 اهانسح نم ناطاسلا حملاصل || و

 اهتاذزم ه-نْكحص عبو م

 اياب لذي كلج
 اهتاقمض ىلا ةلد وم ةدع

 اهتامح ناكساعق اهنمعأناسنا

 اهتاحاح ن علام الاون: ثاهذ

 اهتاوطس نمثادحالا د ىفت

 انعو وأقلا ى كل 5

 ىذ نع نكمل و ىذد دع

 انكو بيمحا,ثنك املثم

 انظد_دعل 1 اهف
 .٠ .٠ ا

 هتلللا اند العر
 انممغرلاب قارغلا ناكود

 ىمىنعت نم لمقدقو ب
 ( ىلاعتهللا هجرهأو (

 اماعمم-كرم لاب تحذا ىد_بىحىبن مثأدَقل كلا

 انقحىف لعضفت ازكمدأ

 انآ الاو ثلاث انأت لق نئالاوتلاقانأ تلق
 اره ل ءادغالا ارهطتو

 2 © 0 ب

 :هنلاهجر هلو )



 ”ة6_ اللا نيت تنفعتا فس يع تل

 ١ ىلاعت نا هجر هلو (

 ىلضأىفتناىذؤت سفن ه عدوأ اهوح ىداو-ذ عدوأ

 ٠ ىم باصم ىرئاع ثنأ هاهمرافوأ طحللاماهسل سما

 عض وملاكازؤونكد.بم ى ىذلا ثنأو باقلااهعقوم

 ( ىاصلاقصاوبأ »

 ثعالفرس ىلثنأ كقارف ىف قافوو كقاتعفىشعس بط
 كقايرنمجزسعوأ افرصءامهصلا ىنتساف كفاحم موو ىلات

 كقانعنهىلسغدنع الاءاملاديرأال
 (ىلاعت هللا هجر هل و(

 ىنارحهىف ل نمىلااهوش  ىديىفىماكوامدنوفإا ترح
 نانوللالكاثتوامدىكم» ةوهقبراشنالعفا ا فااذف

 ىاغجأ نمس اكل اىفامناكو ىرح ىءاكن م نغجلا فام ناكف
 (ىلاعت هّنلا هج-ر ىلا نيدلا ئص])

 اهتاوفمادملاىلاكتعداذاو اماوف لة تاذلل ا هصرفذخ

 الطلانعنييثاتلاتركذاذاو لاتفسحسسرتممعلىأوتاتها  /
 الك ارْزْش ظاحلالاب نونرب صبغتأشعتهااكفسقاتها  7

  0اهناكشمىف حارلا مو حامصم اهنا روتلا اها

 اهتاذافءامعالا كرشت ى اهفص و نسحأب ثيلح اذااهص

 اهنافصبامتاممأن عتدنغل اهركذب نيعمالاذاذتلا الول
 ((اهنم هلوق ىل-ًاامو)

 اهتاغصو اهئافصو اهابحت هدخوسيمحلارغثتكححار
 امن 1 سهىف حالف تييطلارغت اهوفص لداق ساكلا ىفاءاكف

 اهتاوشن نم ح ارفالا نتاكن ' اناطن يشل اهغ ىيولف
 اهتانز ضعب تنكف ضار رلانيد اهركي ةجاج:لاىفىل تحربتو
 اهتاماه ىلع نات رهزلاو اهنالظ ىلع هناد بضقلاو

 اهتاغل فالتخاب عصست قرولاو هوس نادل ف ند *ءاملاو

 دل و



 لحل

ْ 
 مهو نم هداتعدام قدحصو ىو هنو:ظ ثءاسءرملا لءفءاساؤا | ا

 مظم كلا نم ليل ىف عصأف ه© هناد_علوقب هس ىداوو ظ ظ

 ممتع هللاعمن لكحالو ٠ لعءاغب لممحلاواه لكامو 7

 منم فك م-يف فك نعأو «نسحم هج وى رولا فهجو نسحأو ظ ظ
 مر :ءاساوأ بحرورس ه اهبدرت ملاذااينالا بلطتنل 0

 هلايتخا طرفنمبط هب اًتللرشلاىدنعسل (ىورانازأ)ا

 هلاعل_شم قارصاب ه اسويعةتقالالب .

 هلاثع هحو لك « قلأ : ارااحخحانأ

 ؛ ( هنع هللا ىذر ىذرلاف د رشلا)

 فشنارغصلارصعلاب ه ىلاغب زعلاافعبي امي زعلارتشا
 لاعاؤز-ع ىرش نم هالقع نودغملاب سدأ هلاوطلارهساوأ ت

1 
 ا

 لاحرلا تاحادلل ياملا رخدي امنا

 كاعملا نامتألاو ه ءالالغح نم ىفلاو

 ( ىلاعت هللا هجر هلو )

 ه-ءلاهنمتعقوءالبو ٠ هيتلاحفنامزالامع .

 هسثمل الثاو لازامور ه هدلافرهدلا نمو+رريخ ىأ

 هيف ةيدصملابو تامزمو٠ ه ايحالادّمْفن عجمي رمعي نم

 هيلع ثيكي هريغىف ترص ى الف هنمت كج مو بر

 (هنعشا ىذر هلو)

 ىدومذارغلامواهتعدوأ ه اهّتفلخ ةحاحنعاطالا نيد

 ىمىلدجأل ىنال لف ٠ اهناىنيقيلبالاهظأو ٠
 (ىاعت هللاهعحر ىليدلارامهم))

 احزننم تن رقىركذبر « ملاناركذ ل-ةءانورك ذا
 امدَعلا ف اهو عمدلابرش ه مكب ىنغاذاابسص اوجراو ُ



 ليدل

 اسيسخ نوكينأ كلمن ل-لو ه اهنممنوكينأ كلصو لئلو
 اسطوداوفلاترداغوابرح هكذاوع ند و ىتدد تاحدوخ

 اسمت ءاخلا اهعنم وايت هاند ملكت اهعنع ءاضد
 اسوئملاح تافصىلعتناه ىو اهدنعىادءاودتدحوامل
 اسفن سفنلل سفن ىبأ ٠ اد#روغثللود رز قبأ

 اسورلاموسملاتقرافراسوأ ه هلامن ارنا ت ةرانلح نا
 اسدنأت هرتام شحوأ تدضرو» هداعْل هن تدداعاذا كلم

 اسعدلا نعطملاىرسعثلاو هعفادمريغتارمغلاضئاخلا
 اسؤيمهسينجادوسمالا هدحأ لقدابعلاةرهج تفسك

 اسيمقتلادسةبو نونطظا !ىند .*ةدآ ىف ةبافرو_صترش

 اسوب اهياعال اهم ه«-.ءاعو . امالددربلا ىلع نضد ههو

 اسوهثنرمصت ا طظااىأامل « هبأرلمءأنينرقلاوذ ناكول '

 ىسعايعال هك ردم موت ىف ههقفسرزاوءسأر فداص ناكوأ

 ىسوم هيفزاج تح قشفاام ه هنيعل_ةمرصأا ل ناكوأ
 اسو#نوملاعلاراصف تدع ٠ هتييجيوذناريثلل ناكوأ
 1 تدأرف هدأ رو « دح أون تعمم هي ةععسال

 انرقنلا هلصئمم ثسسأو ه اههاوم نسف هلغأ تظالو

 اسيا هما درطنو ادنأ َه هل-ظد نامزرلا نم ذولذ نما

 اسوسرطيف لاري قارعلاب نمههفصو ذو دل نع ريا قدص
 اسد رعتل اهركم ولم ةملاا مشد نئاس كرك ذوهي تدأدلد
 اس رع هتذت تردخ اذاو ه ةتقراف هس رف تءاطاذاف
 ادت ردح ادلب لتنال د ةلملع ترثن ا
 اسورع تءاتحانكلا متولجو ه٠ ةيك اطن اله نءاهتمخ

 اسووانلا نكس وبار ملا ىوأب ءاهرشو روصَقعا ىلع رو .طلاربخ
 اسبح يلع ثنتك تدهاج وأ ءاهله أبن تدفايندلاتداج ول

 هلو ب



 ل

 راك را ماو نإ و 2 املاو ردلاو ديرقلا ناكو

 زاوهألا نكس مضق هنود © ىدامالا ديد+ل او رجلا مضْعَت

 راحالاب باهسالا لائو وه هءلاب دهملا ه-غال ءلاهتعلب

 نال « وعلا نعتادلاو نمل

 زارملااهاكش نعال هنو « وكت فمكو ىكذ_ثدال فيك

 1 كل مل تدبم ه-تمثامو ءانفلا عسسأ ولا احأ

 ىزاوثلادار كا ل ىدنع ةنسالاامشى همضأ لد

 0 وس حظ وو يوتا ال2723

 زاوهففور-خلارودراد ٠ ىتح ىنددرلا ىنع ىئثناو
 ىزاعتلاوىضمنم ىلستلاو ٠ ىمأتلا ماركلا كئاناءو
 زامهم الدم_ممحت ثتاسمو * اهوللذام دعب ص رالااوكرت رد

 زاكلاك م-فىرولاماللكف ٠ اوبيهو نشويكلاو معا

 زاوقالاىف نوسعكل اديدعُمل «©ه د ان نا>ه ىلع ناحهو

 زارطلا لئمءاللالئ منوف ٠ تناكف هارعلا ريسلااهفص
 ذاكلا سدرتنعلابىدوأف :ر_فولا فكلءف موحللا ىف ىكحو

 زاحالاب كاد تداج ندع ه٠ دعوي نونطلا تداح

 زاز, ىديف بوثلا عضاو « هيداضب رسقلا دثنم كلم
 زاحعالا ىلاه.فىدهاو» ه اوحش ىرداودو لوقلاانلو

 زاب زاكلا اهنك ءارعْش ه٠ ه-ءاعزو<نمسانلان مو

 زاكعلا عئاض ىمعلافوهو ه اذمري_بلا هنا ىربو
 زاحملا لقع زيجملالقعوْل بف ئاقرسطن رموش لك

 (ىلاعتهنلا همحر هلو)
 ا ٠ اسسرتخهفانل تزرىذه

 اسدلطج ن - نبذق ةرغلا ىتك ندو ه8 :ركا | ىف ىظح كلم ىطظ> تاعح و

 ابو دل قار ةلارهتنمتردأو# ةركسد راهلا كابذ تعطق

 اسعلا ىورت ومد داره كلت ٠ ىمادمنانةنعاطظ تنكن ا

 اسومع نوك نا دهجولثلو © ةليخي نوكست نأ كإثملاشاح



 دووملا قنذ ع طقنعْرج « ءبدقو نابجلاز اعلا فق
 ديد: سصأا ةهملءامشض ه وخدقو سك لا ىفلاقوو

 ىدود-< مال تواعئىد-ىيو ه٠ ىاوفرش لد ثذ رش ىوقمال

 ” لابو ىنالاذوعود . اضااىقطن نم لكرذل مجو

 ديم نم هسفن قوفدح) ٠ بيعع ب عفابصمنكأنا
 دوسملا ظيغوادعلا ماهعو ه ىفاوّقلا برو ىدنا !برتانأ

 دون ىف ملاصك بي رغ هللا اهكحرادن ةبمأىفانأ
 (باحت نبا عبو

 زارللةدع نيعلا هزت ٠ زارخلا ىنم_س دئرف ىدنرفك

 زاوحالا ف طوطألا ندأر رك 1 ءاملا سم

 ىزاف تم كاك[ جومولظ ه انتل عمم هنواثمر اماكح
 زراهزه ودتسمفلاوتم ه نا ءاقا ىد-ق قسقدو

 ىزاوحاهاتىتلاوثبرشش «٠ ارد5 بناوحلاف ءاملا درو

 رارخ ىلا هام ىه ٠ ىتح رهاذلا لئاج هتاد

 ىزاذلاه.ضة:مضرعالوهو» تهرارغ ءامذلا قه ال وهف

 راربلا فى ةعموى رشووب .« ,يضو رو تع مالسطل الو حان
 زازعالانم هدم ىئلعم ه تناك تعطساولىذلا ىناعلاو

 ىزاعر]تقمانا للقو . لانمف ثق اذا قرن انا
 زاوجالاو باترلا يرضلالا اذكحو انعم كلا لو
 ىزافمويلا هن انزاكف أ اهيلع ديد_لا لد يطقلو

 زاخلا لهأث غلا ىدصتق ٠ دهب نهود_عد ضك رلاهلس
 ىزاون نمحلاس نبالبلاط . ىناكحف هلم تدنغو
 زاسريطدام لكحالوال ٠ ىرازورلاب ةارساالك سدل
 زاوربا ىلعرهوج نمناك ٠ جان دجملا نم هل ىسياف
 ىزاعسءلا ىلاهل ىناوإو «٠ فد رست لصأ لك نوف هسفن
 زادحعال اورودصلاناس-نع ه ىلاعملا ناسح هلق تاع
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 ىدوقعو عقارب فتعلط ه«. ارودد تدأر له هلا كرم
 دوال ال.ةىولَعلاَو نان ٠ د_للا اهٌسد رمهساب تابمار

 كحوتأانم ىل>أ هقنه ٠ تاق شر ىف نم نمك-_كرحد

 دوماخلانمىسقاساقبر .٠ هلا نم قرأ ةناصمتلك

 دوعو دروءاع 4--ءقرب علا برضا اك عرف تاذ

 ديع## الباعج ثنثأى- ه٠ جوجو لج قاد غلاك كلاح
 دو ربت دش نع راشتو سل ٠ - رلااهرثادغ نع سملا لودت

 ى.هةلاو نوفل ا نيد وم- ٠ سل اود أ مسد نيد تعج

 ىدب زنوأ اماذعنمىدقناف 5 ىئمحل لن دإ ىدعهم هزه

 ديمو ةرط فيفصةبد- ه مصلطب ىئضلانمىام لأ
 دوقنعلا مد الخام هيرش ٠ مارس ءامدلا نم ئتلكحص
 ىدمأتو ىفراطو لارَغ نم « ىسفن كينعل ىدف اهيزه ساق

 ىدوهُ'لاوهىلع يومدو © لوو ىتاذو ىعأر بيش
 دود صد هن داث ا ٠ لا_صوب ىةررع مون ىأ

 دويل انيسد مييسسملا ماقك ٠ الا ضرأت ىباعمام

 هيد نمةدو رسمى د3 منكلو ناصخلا ةوهص ىئرقم

 دواد ادب اه تيكا صال دءاخأ ة_ضاق ه-مال

 كَ هجتاا لهم شعب ر م هدلانمتعنق اذا ىل_ضف نأ
 ىدوعت 2-22 لقو ىبامقق هزرلا بلط ىفلاطو ىردص قاض

 دوع سو وه وسو#ف# ىف و ىهدذ و دالملا عطقا ادنأ |

 دج زع نم فطللاغل ه دام ضدعد ل-موم ىل-ءلق

 دو ره.]سدأو يه ىوصضون- ه٠ طقلا نح هساملى رسلا

 دونملا قذخوانقلا نعطنبم ٠ ميرت تنأر تمواريزع شع
 دوةملا ردص لغل فشاو ظ ٠ يخغلل سى هذا حامرلا سورف
 دمقف ريس غ تنم تنمادأ و ا. ديجرتغ تييحد_ةاكال

 دول-1:1نانجف ناك ولول 3 ذلا عدو ىلغل ىف زعلا بلطاف



 (ىلا.ءتهشلا هجر ىمءانعأل امهتعملا نب نوره)

 نسل نت راء ودان تح قرت م للا قامنرعأ تنكام
 .نيتلوتلانامضعب تمجمل الغي عمدلاو ىنعدوت تماق
 نصغلاب ع رلام_ست لمعاك ىةشرتو ىندقفت 3 تلام
 نكمتمل كلانا ىتفرعم ثنلان . ةيك ان ىهو تلاقمم تضرعأو

 (ىلاعتدشا هجر ىمانعل ازتعملا نبا)

 وهنملاوونن مل اهنعىوز ه هنم رونا ١لالهلا ستقااذا

 هحو عامطالا ب تذاكل سو كس 0

 هسنكيلف ىل_عذ كارشنوكي ه٠ ىتح ىلع ملأ ذا امأف
 (هنعشاافعمامت وا

 0 مولط تن اولا ىوسفملا

 محرس < ك:مىل سبل دود صل نمو :ًارس ىو وهلا
 مظعلا» ءالم 0 ىلعع هلدو ىوفلاىناردق

 مو سصم هلم> ناك ن نهلم الا لوطوداه-!١فرعداغا

 ىلاعتهنبا هجر هلو

 قءفش ىلع ى ط ىل للف قد رات امو ىوسحلا 15 باف

 قوملاداؤغلا سن أتساو ع مدااىكر-<قوفج نم موذلا ىرحو
 قءفربواقلاب ءاشاذارس فهدلاو ىالوع ىلرهذلا قفر

 (ىلاعتهشبا هج .رىرتملا ١

 بائثءالاورح ماب ىراذعيف هتأدبنمسدشأ اب ىةرعدع

 ناسا ءالج هنكحاو ي تبكااو_هاه اراعديرتال

 نر علا داو نم تلح نا ان--قدحاىزاملا ضامدو
 (هنع لاا فعىفتلا بمطلاوبأ)

 دود4تادر ور ىلطلا ضار ه ديه--ث تاتقاك لب:
 ' 0 هج ج تردكتساو اهما نودعو
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 الاداوإ

 هجوالا لكل يفك داو هجوللمءاو
 (ىلاعت هاه جر قارولا جارسلا)

 احا ادازو ارورستدْؤف زي زعل اتاتكتلاءىدستقاىند

 احارشوكلواا:قوكل هرمح ق تا ىف لا
 ) رقنس نب ندلا ردن وكملم نينيدلا سمس عّمجا دق وهوق ضفالهلو)

 ىايدلا امتدت لم ادق اعمسمشلاو ردنا !تنارال
 جارسلاعضوماذامتلقو ايراهتدضمو ىسغل ترقح

 ( ىلا عت هللا هجر ىوجلا ةحح> نب رك وأب ددألاشلا)

 ايبط اشدعتقذام ٌمدعب نم . م-ةحو:امج ىتعم ىتك اساب
 ايلطم قالدتل | نملاشد نأ نم ٠ 1 دمع عمت نام ردا كلاهمو

 ايصنمرخاوألافىىونلاىأرفو ميرادوكربسا|تمهتشا اذإو
 امتعأنا ىل قو ىّتعَت ْل هوطبىئرهدابل لات فتلادقو

 اسيهدود1لاىف ىبمدتالعحو ه ةهفمظو تاتش لوط لت ررق

 ايدستم ىصل# ىف نكرهدا, . ده ند نكحل ىننرسأو
 (ىلاعت هش اهجرراز+لانيسحلاوأ)

 اياصق ىتدأردٌةئام دنع ه ىلاء وسو ىالوم ىناتال

 اياد آلا كرأو اظافح تس ه ٌثءام:رازط !ىذترأال ضمك
 امداكل اودرأ تنكر عّسلابو ىت. حرت بالاكلا تراص اجو

 (هيروتلا ىف هنو فئاطلنمو)

 نهذالو لقعاحفلسل ٠ ةضشىأ عدلا جوزت
 نك || هرصمت ترسحام .٠ ىدلاىفامروص تزررول

 نطقافو- نماهرعشو ٠ ة-تفمراه_شرف ىناهناك

 ن-ءاهق ىفام تلقف ٠ ام ساملاود-5 لئاقو

 (ىلاعت هللا همحر تلاع نبد#م)

 قوح رب ناك قددص مامتغاوأ 2 دس-ىوذءادعأ ةتاممالول

 ىندد الو ىلام اف تاذالو ٠ اهلاطمايندلا ىلا تءطخامل



 لو

 قاروألا نم ىلت ىتلاىهو ىرطاخ نمىوهلالمأ ىذلاانأو
 (ىلاعتهللا هج رافت اناس نب 0

 هلملكن روع منك انوع هلملك عاودل متددعأ

 ىلع نمل ئاقمود_ءلارطن اغاكبف ةنجل يتوتو
 ثيملابارتنملمانالاضفن مكتماسأيىدب نضفنالف

 (هنع هللااقع صمد صيخلل)

 اح طقىدنعدادزثنلف ايعت وأقطنعوأ قطرقت

 يلق لاهف ةدايزلا درت ناف ىبلةلك شبح ضعب كلم
 ( ىلامعت هللاهجر ييعتل ا نبا

 رعي دبا هيك لسبقا ١ "نيا قرسوملا نول
 بيطلاسفتلا اذه نبأن م هل اولاَل اموناسفولو

 . (ىلاعث هللا هجر ىدرولا نب رم يشلا) ْ

 رممراثاوذخهنم اوان اذه رمقلا ك<قطرقم ىرمامتلقدق |

 (ميهب ريهشلا ىلعوبأ)
 فونالاهةثنت اذه معنأو ضاررلا درو نمقرأدودخنادرو

 ملد درو نيددو !!لضنات تادعاذاو مهلا هد كاذو

 مشالو مضداذو مضيالو مشاذه

 ظ ( ةلدب و حم ءاثرف كعمريما الو )

 | راثىاه ى-ءب باعث اهلل ىيوفلاىوذ بولق نك ل : ةنحاب

 ١ راقالا لزاتم ذيول نأ قا الن ل سس عل م

 راصسلا نةرطوهمشتجونم .ىد نا هتسفات روغلؤف ه

 ىراجوضءلك ل :مناكدق اند باريت ضيغن_سح ءاملو

 راخحالاوبرخا!ناكمتدغو  اندولقو اةنويع كتدتفا ثيل
 5 (كاعت هنبا هجر هل 9

 ىهمتاةكنايرذحاو  ىتلان كلداوفلغشا

 لماو



 ىلاد_ءلهلك اذه ترمصنأو ةيوت ترمضأت نك و ل مهلتلّقف
 (ىلاعت هللا هجر ند رولان ح ييشلا)

 بسيقروانندب شاو ةفاخم ادماعلمقءننحىهحو لوحأ

 . بولقو علضأن م هظحالت نيسعأ لع هللاو ىنطاب فو

 (هنعهللاىضر هلو)
 قفاؤرلا ةقراغم تناع دقو لاؤسنعامو رهدلاتلأس

 ارغلامطاءراسملاقف نانا! نم ىعأام ك-ةح
 (ىلاعت شا هجرهلو)

 الذعلا كاوه ىلع نفلاخأل ىت>همسذعمال:ىح امسك
 المو ادا نيد_احلا ارهظم كلدوددص ىلع نريصألو

 - الضفتق رب نأ كلف لعلف اعاد كدو دو هع نافعا

 ( ىلا عت هللا هجر هلو ق ىنو رطدو)

 ىورب كرك ذريغا مالك ىف تضقتدق ةظفل هللا ىرال

 ىوطدْ سن اريخبىلءطخاب انامز هلالا . مال

 ىيوثملتاذريغل ىسنأاب الق عطقتلاب هللا ىل»و
 (تارزرل نبا, فو رعملاكلملا دبع ندم يشأ ١

 حالملاةظحالم نعاوفكو ىنم هللا دامعاب اءام#
 حارملب هيبش هلوأو اناثملا هرخآ بحلا ناف
 حانخلادوسم للط منو ايرثلا ةبقارهعد اولا
 حايصلاوىل- ني:نرفأ ىتحبلقلا قافأ لهو تاقف

 (ىلأ عت هن هلل اهجرىه ذااولول نينبدا اردبس» دالا عشا ا(

 قاوذأ تبماف نيد داولاب ةروهس حانملا تاذ تهنتو

 قصمانع نانا او بوععد نع نزل !نونف تذخأ دقءاورو

 قافرو ىخ ابى نودزم ةلاهج مارغلا ىنحراطت تماق
 قاماضيفو ىءأوةب اكو ةبايصو ىوج ىننرابت ىفأ



 هفعست لس:ملاص ون وأر ضام ةهفطالمىفالوق مست ناك

 هفرعن سل الوةرءاطااخف بضغههجوىاكلادءناو

 (ىلاعتهللا هجر هلو)

 ىخأامدوذىدجو روهظو .ىصوزوا# كيلا قوش
 نكبر هيلو الارأىتح قدح هاكىمسجثلاب

 (ىلاعتهّا هجر ىدنرملا رعزيشلا)
 اقيرذليفنم جازملانوكدو اَقيتعلاالا مادملابحأال
 اقمطأ نأىل كف ى طا1د انام كاس دا

 [هد در مأ ىف اًمحرأ ىباوس نم انه ءاع ىنامحت

 ( ىلاعت شاهر هلو)

 ناتاَمملاناتلقماتلقف ىلحأ «:مئثىئاولاقو
 ناتنتفىدنرهلارمج ىلع ناثللاام_هناترطلاو ممن

 (ىلاعتهنلاهجر محاشك متفلاوبأ)

 اركسلتعتفىوهلالهأند اردن ظحللاب ردت نسعوال
 اريسص ثطاعتالو اهقلذ اعلاالواهتعواسلا تعطأال
 ١ رع و ناك ال ن اكذاله_سسح 1 قد رط تدسح ىتلم> امحاص

 ارجسلعلاىفناكدحلاا فردي ملول عمسم.داؤءاكحبلا ىف نال

 ”(ىلاعتهللا ه«جحر هلو)

 ريخلاك اذ نع ةلذغفرحشهلاو ةلصاود.علا ىف ةرئاز تددف

 رخل انعىنةدهنهصىفلاخلاو هيزوطأانكراهدخلت اري

 (ىلاعت هناهجر هلو)

 ش بقاهك.طعيةوهق سحساك الافر حملا قلطأ ىممدن ا

 سوهو دعس ىه نك -لغعي رماك ىه ريما عواط لا

 (هنعهشاافع هلو)

 ان لاثلاو ناثلا نوسو ديغأ فك قساكلاوستنولوقد



 و آخآظظآظآظآظ]آ#ك ييييييييييييييييإإيإبيإ |( سبب سس سس سب مس ساس سس
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 ا
 اذكى رولان بكلمة عانةتغشك ه ىننادصقلا ةباغاب هل تاقف 7

 ٠ كذاوءتحرطاو ىريسث حم و
 اذك 4تلقرعألا ماتتكابجأ ه ىننا ناالا كترذنأ امأ لاقو

 (ىلا.عتدشا همجر هلو)

 مالا شةةليقف ىنض رم نمت لأس

 || متودنلا رشتتسسأ ىرباملستالف مستباوالالحىنم اضرلاب اهذخ لاقف

 (كاعتهشاهجراغيسلاج رغل اونأ)

 ىدس للعروذعم لسيفهنال . ندسحكيتفحي فل ظنم ترذع
 (ىلاعت هللا هجر هل و(

 ٌفارقااوكد رةنيب ىواسدو لع ىلد ىوفلا نم تاصخ

 قاءتشا دازام تشب ول اك قادتشا صقنامتاصاوؤولف

 (ىلاعت هللا هجر كام نبا)

 هقرنمراذ لا كاذ زارظ
 ه.سماكسص قوؤ هلاخو

 اط_بنوفغحلا ملاظفي كنب

 فا نم لذع ف طع اوشن
 دقو باط مادملاهبغب قاس
 اك ماعسلا هريصخ قراعأ

 ( ىلاعت هللا هجرى ّسمدلاءاوأولا)

 هفطعب بتعمل العلل هاما 2 ىكسىلع اح وعاك رهلأاب 3

 ْ هلت: نارحشلاب كلديعلابام امش دحفالوقو هاثدحو

 ؟4

 اذك هعيصاب قىوأو قرسطاف

 || منلاف مين تاق ادأال ال لاقف
 || معلا سارى لعالا ال تاقارعف لاق

 دكن مومهنمتموأو ىرهد

 ه4يطت نم ةسقن ىعمدردو

 هّقح نم هيلع الفف لي ملاب

 ه«ارامو ه.صىبعالظ

 هلطفدقف هساو نم ندغلاب

 هئذلأ اه افاشترا الح
 ١ همّعس هنودح نمسح راعأ
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 لقملك بهشلانأ مهونامل ه هيئاصم نمارتسدمدت 2

 للا قا الا ةوطعالو' ناد او رطخ ىلا الا :رطخ الو انق

 لج ولان مالايذآب صس:فلقلاو ه اهعمادم نمالندذ بصست نيعلاو

 لسألاىلءالموأ ضلال عأطوو اهترعب ىلع ء-مسفنلا فاك أ

 ىلمم اتصيأ واف ىحاصاب ه هتمأم تاقمم ىلا انلصو ىثح

 لفك ازال نممشل!لصوأو ٠ مد-قةولا عرف نم ملال ساوأ

 ىْرغنمو هسفىلظ نمقزأ و هدةطدن طقلن
م ىوعمس تاب و

 

 لسمألا ةمههبلا تقرتالو . هب م-هأ ال امم تانام تلنو

 ليغلاب وطالاوعمأتق ىننكل ى هئطاوموغأى لدذلا بصحأم

 لوألا كمانأ عم ىنمظنتال ه ةلثاقىهو تاون ردة للاب

 (ىاعتهشلاهجر هلو)

حرفلا قاساب لد حارلا ىقتاساب
حرتقم لكحا.لب ىعدنابو 

 

 حدقلا ىف ميصلا تدرس ىفارتامأ ٠ رص تنم لد ىوهلا لما سدت

 (ىلاعتهللا هجر هل ور

 ىنونظاهينك اسف باخ دوو ,بيمخلارادب تريه انو

 نوفملام ومهعومدلا نال اهىب وقح مومه ثتططح

 (ىلا. عدن اهج دحو رطمنباز

منصغلاتلخساماذا ء ازكع
 اذكء دق ن

 ٠ اذك هق-ثاعسلقف اههسآث مز ٠اتنر
 ىرشم ههح واسط تقشعت

 نا ءال_ 535 1

 اذك ادصعم ىرولالك هل ت ردو 6. ري_غهرررال سانا لاف ىدست

 ١ اذكاركشتمل- ظذاهدعخنق . هئيعو هشام دقو لوقأ

 اذك انمآ ةل_ب,ل اعيصض لارأ
 » ىرتلهسغنلا ىينماقاحْل تدق

 اذك هلكلقف ىضحان لتت؟

م قانعل ١ بيط ىلع ثد و
م ردسنم لاق نأ ىلا هضل 5 الدق

 ازكص
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 (كاحتدتنا هجرى ءاببقلملافاشلا ف" الا مهاب ازيشلا) ْ ١

 لهن الفدبالو ناكنا ه ىلتقمؤتعرسأ دقاالهم 1 ١
 لعتملا مددق سف هيا, ٠ ةل-عالب ىفال_ةاتزنأ ا

 لجأ اهك اردت_ساىفهنلاب ٠ ةجهمىوسألمف ىو متم
 لل_ءفتالو هللا رغ*اف ٠ ىلتاةىوحددال تنك نا
 2 لقعمنم ذود هل سدل «فندم نم ثق أع اًعفر

 لمسماهعمدم نم لمص و همسح هثقر نمداكحب
 له-هتالو دهعلا هلعراق ٠ لئاط هفالتا ىفكلام

 ليعك أت ىتج تنزالب ىلثم «ى وها لممسىف ل25 نم َ

 لدعي موراج هل-تئاق ه نك أ/ىوج لو-تقم لوأ
 لئ:الئلدعب ىتااحن ع هىركللابمطو ريصلا ماا

 لهجألو ىباذام مسعأ هالن ارح َْعْسَع نمش رسصد5ُ

 لضفألارم ملاذلأ تناك 5 قلاب انمايأ ىلع ىف

 (اهنمهلو) ْ
 مهيلىذلا فق ى اج لهذي له4-فل-_ةعئأو اننابل ادع امنصاب !

 || ليق:نأ حاورألاة مقام اهتوداموسفتلا يلي دفأ لمح زوايوشرمسا ا
 | ىلاعةهنباهمحر هلو

 |  سانأانشب كف رظتاو سايللامركيامتاق  اراجنكواررسسلا
 | سايقلاأطخأ اعرو شري ريج مهو سانأ مءاوألودغت
 | (ىلاعت هللا هجرىدغصل 0 نيدلاحالص)) 1

 ظ ىمدو اهاركى دهسا ىمأب اهنعالصنت باغذم قد نأ. 0.

| 
| 
 ا
| 

ْ 

 تاسست سس سس سن ب سس ل سل

 . اهمدللا ىلع ىوحام لستال ىذزؤوفلا' 36 ا

 (هنع ىلاعت هللا ىذر هلو 5

 ا نتاقلا نودوه ىسدر -متاللاو ىيعح ركاكتلا# كي تالا

 قامت رت اهعر كامل اءانس هدب وس الا 1

 للا ةدروهنم فطقأ توقف 5 سئاردع يوما

 (هحفشن -7)
7 



 | توطالاكال ىثلايطحلا كبح نمىلح ٠ ىوذزم ىحنأ ©

 ىن-تاف ىف اطال 01 ةيجمل ع ريسست ىل . كل_عفىرتنأ فىبحعو

 بواطقلا اذهنمى 5 الوماب رشدلا لاذ نبأ 4» بد رأاتارامأ ©

 © ىدانوالاادبام ٠ بوص نسماياقت ه نمتلا سا الال-هاب

 © بولعلاضورهعت ه .يمىذلا ىبظلااهيأ ٠ ىسيغسمئابههجو
 كينفح مّعس نم ىمّقس . تدنحلا دو-5 هلن_سحلا ىداقىذلاو ©

 ىبيظ ليفت افنأ 2 . ىابصمالهج ا ىو ©

 (قكامثةناهحر ا سوا اامو (

 الهتمدل ىهمد تلعج ه. الزثا!نطوتساامل ىلقلاف

 الدذأدةسحرألا هناذحأ 5 قوىرع-فز هادم نذل

 التعت نأ لدذلا ةداعف . هنافحأ دوس ىتلثو نأ

 العتساامنخ أ[ قهنكلل ١ ٠ . اجوض»أ تنكدق هلىور
 ْ ( وذ ضفال هلو))

 راندا ل_بللا ىرتامأ ه رادت انجلا» ىعدتاب مق
 04 كونو الخبل لزعت ٠ درسا شاف ساك

 . ااقالاذ 100 كك 7
 راهح ىل عع بلست لئاه“ 5 هلا ٌقاسرسلا ق [هريدب

 'رايغا اهم نمل ١ىف تنكسأزو هفاطع ًاركسلاب تكرشدق

 رارق-_صااهالعءاملااهلداف: 05 اذا٠ نكعل ه-:>ولا ةرهخ



50 ١ 

 دادولاالا دازوه-ورلذ.دةنمازحام *« دايلا عبط نمدصا !لوط سل 1

 ( 2ك2 نآاع 1 !ىلو ماب نس هل اعدددأب

 دارملاريغىرسىنمنكمنا ٠ دانعلالخ داعبالانمرمدقىذلاف

 نامْزلا اذه ن مدولا نأ ست م 5

 نود 'لاوج نم لصوىىرتله ٠ نو:طظىذه نويعانايقلت قوانيلعوأ
 لايبخل عسمط ع نملخااهاك 5 | ل ٠

 ْ ىوطلا فيكى ردي و.صضتمل ٠ أودس صن ىوهلا س" اك برين ىلذم هبل

 قافتالا رجع نماذ نوكيا اشاعه 0
 ىومفت انئوهفأ « ىوجلاع رابتوكشأ مآ 00

  5َّظ نالّلا فرس عن الرس بر

 ىوقلاى هو ادقدعبلا نار ٠ ىوسىلام ىوهدق ىلثك ع ءاهنطظأام

  200 0اايتشالا لوطي قابابصف .
 ُْ نوذقشاعلل لكناناصص ٠ نوهقشعلا نوصدالةدوملاناْملو

 « لالضا!قرط كلس سعب ىذلاو «
 نونمؤملاو نونو هطهيلعلزنأ ىذلاىلع ه نوتملاثيغلا ىمهام نصبر

  7لاك اردد ىعثافاىنلا 2

 (لاعتهتلا هجر فورظا!باشلا)
 احاروزوثلاةعاط ادغو ه احا محانامز ملا مكح

 ىكىمثاولا كك نا قشاع ٠ اترولا تنغام اذاو 1
 احاو لضأ |نعالااهتنختأ . دبكح ا ليدسيف

 © احارتساتامولو توملاةمشخ . ةج ةلدئاع داك و
 احاصم انافحأ ىلا أ 8 امارك وك اكملاب نو-ةحان

 جاصتنا اركم طق نحو _, قطأل لاس يد

 ىلاعت هللا هجرى مانارطل ارينمنبا) ا (

 ْ كيحىف طارفالاىرتأ بورغلا لظ ن-_ع لاتعأامنسملاب :رغا

 200676771010 الل اا نتن

 1 م ا عع مس
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 ىمسلت الىوذعاب 5 ماعساىف ىيمدراص 5 ا هَ

 نيتلالاقءدبع ه٠ ىنكلمدقهنسح نم و نيريذلاقءقشفف

 ىرمعو جوراب هآ ه مارغلا هكلمت دق « ىلقو كلذع ديغد شا

 نيرح ى مخأ ىو_نلان 8 ىنيحأب ىف نا « ماع !| ىمسحاسكدو

 ىبص عملا 1 ه نس ماعلا بر لخالا» ىدمحأ بك مصأ يح

 1 ارذلاو ثسمحداز ه قمر يتلا همن الا ىلومفاذتام

 © مايهومارغو ٠ نيثنجولا رارغصاو ه٠ لوح الا ىوشلاام
 مامال_ةشعو تنك ٠ ثكماطغنا لبق نمانأ ه نيئريعلا باكستاو

 هدصدعن ىل ىث رذ . مال-سثعمتام سل عالدعب : ول لردهنمدآ

 نستدرولا تفطقو ه هد_2# ىدح ق-صاو 5 نتليقلاب حمو

 مادلاك الدساس 3 هباض ر ا

 3 ١ | مالسلارقتام ت ترح .٠ كىورو ىن-تعانما

 دهم ب .دألا لذاغل ا ىلاسوسنملا ىن.هل ارك ذآ نأ تددو تاء. الا هذه تركذاملو

 هيناعموهظافلأة بوذعا ىتولا ىفامكو كسل !نيسح نا

 (ىلاعت هللا هجر لاق ) 0
 نوصخغل |ىر ص نوه او ىئمتل !لاحىوهىف ٠ نوذف هق_ثعلزيلىاقلام

 را لايشحالا لقوى ريص ىو لو 5

 كومار نومعل اكل ىوشه نمفمسقو و نرذمل اناس ىلن تقدم

 ٍ ب لاعثال ا اذ دعب قامحام 2

 نوكباذام نوعهشلاو وح ىاغلاباذأو ٠ نوصملارسلا اد, ناىلا شح اام

 5 لاحئابقللا ىف نمل ا ىوكشا له 3

 نومعلا لهم نوه ىدخ ىف نبعلاعمدنا » نوجاذهاميلَقلا بدمحاب

 ٠ لاصولاب ل بصا حمستالثنأو هه

 داعملاموي . دابعلابرنمريخلابىرزسال ه داعبلاكذدي و ترد ىيسنم
 2 #8« ناوهفةمايقلاموحرال «
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 ىلا“ ارو نمتيذ ٠ .آ تلقا قريسع ه٠ ىرسأقوشلا الولءآ
 قارتحافىداؤفو . لاضن افىمعسع راص ه قارغلا ىلق ىوكو
 ىرح [قوشلاالولءآؤ اود ىف نأ لق . ناك هلاعنركت نم
 حايتلا اله بدساف ه٠ ىكلقىرحقلا اهحأ 3 هآتلقام قريع م

 ىلع لئم كلمت لاو هحانمللا صوصق مثرص هىلئم وشلل اوك له
 هآتلقام قريسع ٠ ىرحأ قولا الول.آ .٠ هاونماناكحرو

 دج ئركملا“لدنع ه كاضر ىل تهاقملاب «٠ دزفتدق اعدقاب
 ءاح رعطقنال لزم وه د_يتهدط ىسنلاب « كاو_س ىلو ماهم ْ

 ءا تلقام ريع م ىرحأ قوشلاالولءا

 ىهاهركذ ى "الا تامب الا ءزهنا داقونهذو داقنئّارىذلكىبع ىذمال
 قمل ارعسلاو ىلا رعسأ | هقد رطىلعاهنكل هنعشااذعئ ركملا لضافللا تأ

 اممكلذو ةقرلمست نأ ت داك ىّبلاتامب الاد رهاظو هاكانوهلمالا نوكدال
 نادمملااذهناسرفمهناف نولاءارعشاه-نرعل اءادأ نم نوداوملا ه:سكتضا
 ناشاااًذه.اولواماحو

 (ىكاعتساهجرلاف)

 ىيع نض«نمامدلاو © نونحلاو ىدحوداز 9 ىدزوىردب ىوهف

 مارضل عشب اًشحلاو ٠ ىنبزثنأ ىنيع تلق ٠ نويعىري اهلبسم
 ىردبث نأ ىسم ثنأو مارغلاو ىدحوداز مس كلدعو لدص نم .

 نوكياللن_بحلثم ه ىردتتنأ ملعتثنأ « نومعلا ناسنا تنآ

 ىورو ىرمجاب هآ ه مالبال كاسي نم ه ىرذع مدى ردق لح
 ناطدال كرو_حالا . كماوق لدعأامهآ «٠ مارح ه-اكافحلااذ
 نمالسيف كماستداو ه قارغلاب ىنلعرتال ٠ نماقمال-عأىذلاب
 ماقسلا ىمسجا سك دق ه٠ ىرمعو ىرداب تا ماهتسإل ال_- دق

 هبات ظحاوللاو ٠ ليلعلا ق-شباهفشر ٠ هيركس فشار كلل

 ماهسسلاب حيرت امل « هديلبلاو هسينملاو . ليتق ىلثماش م
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 لكلا مدتنعءناكول مشب هىذلاافىضعب وهوىداؤف مذخأ

 ( ىلاعت هللا هجر ىرصملا هتايذ نب نيدلالاص-)

 ىنايسامدعباكتاراب ٠ الام لاوهىف ىئةاج ه الامضاب رلافانصغاب

 الاعةاشولاهنريغدق هالاصولا هتمءوللعفد هاذاملاصولاركذ لق نم

 الاعوافلاسؤدعبأ ٠ ااتدوهىفانطو ه٠ ىلاواضرلادع ىلع
 سدثك هفادرأن" كل الالدهت نسل اهللاق هابحع هبت اذرتلقنا

 الالحلا كت هتماق ٠ للكتاةفلالهاولات ءالالتدق رونااكهحولاو
 الازغلاوقذالا ةلازغ ٠ ىرد قافهلارفغتسأ

 _  (كاعتدتلا هجر ىرصملا هيدنلا نينيدلا لاك))

 ىرحدقام هعمالنم َك دهاذف ٠ ى رب نأ كل امقرخ-م رطاننم

 ىرتشت فسو ل-ةملذ اولها .٠ فسوب ةروص ن سلا ىف ىكح نما

 ىرقلارانهذهثسللوقيو ه .اهدريفهد لن نويعلاو_ثعت

 اريممالبخاب بمس؛لازام ه هنافلاجلا هللا لتاتاا يه
 ارينارس ترغغأ ذا تعدبأ ه٠ دقالمراةنىفناننصغا مهو
 ىرافماعسلاقانوتشادّمف ه هناكمنوك أول ك-فءطرضام

 , ارهمرضخأ لاضرضورتدنجوه اءفاص كاصولالز تبرمش انمز
 ه  اركفتوةرسحالاق لأ! ٠ اهتكف نيف ىديه سيف تكلم
 ىرنأاهاسعا فزانم رت ه اهرساهتع ناغذمةلّثم1د يه

 ارهشمنّقشاعلانيبثنكام ه اهئامدواهعومد باكسناالول

 ارجلاراضنلاوأ نجللارثت « الك ىنوم فك ىه امناكف
 (ىكاعتهشلا هجر ىركمل ا!لضافل 1(

 * قر تىنماشحلاو ٠ مانملا ىنفج افجو ٠ قلعت ى-!ةىوشلاب

 هارأ ى-> ىرئاب ٠ قرفغتد-5 ىلمث مع ماها قىعومدو

- 
 هأ
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 . ( ىلاعت هللا هجر هلو) ش

 مكيلاقاغتلاو ىجلطت مك ىلاف مكداىمستلك ىنناب ىردأ انأ

 ( هنعدللا امع هلو ١

 اان هللا قلغات ميدل ىردق طفاذ اصيخرىنومتكلم
 مد. ىذلاردق متذر-عءاممك-ةحو كيل اهم ثلخد

 (ىلاعتهنلا هجر هلو) ]ا |

 انلقالو ماقالو راصالوناك الفذ ا:مىرسام ىوطنو انلماعت مويلانم

 انعركل ليقع مكنعاناليقدقف ىنسمل ايف تعلانم دب الو ناك ناو

 انكل طوال عجرننانسحًاامو انقذدقو مقْددقو رحهنمناكامىك

 (كلاعتهننا هجر ضراغلانب رم فراعل اهشلا)

 فرعسع سل هاوه نم بح ىف 001 ه«-سفن لذان و كنور ىوس كام

 فعستمللاذاي_سملاة خا .« ىنتفعسأدةلاهثتدضر يلف

 ىكدقىدو لهأايهك ادان «٠ نموىل_مأ ّمنأ ىدو لهأاي
 ىفولا ل_--1:1كلذ ىنافامرك ٠ انولانمهيلع جنك امل اودوع
 فلحأ ل ك:ايحريغب ىرعع ٠ قوامسق متابحو مئايحو

 ف_صنألمكلاص هوو ىرمشأ ه امتيهوو ىدب ف ىدور نأول

 فاك ريسغب قاخؤكب اك ٠ اعنصتم ىوهلاف ىنويس تال
 ىتخأىنع تدكىرمعلىتح .٠ ىمأ ىنافخات مكيح تيفخأ
 ىلا طللا نم ىنخأ هندج ول ٠ هتددبأ وأو ىع ها

 (( ىلاعت هللا هجر هلوزب ْ

 لسبملال_صتاا متدْشاذاوكلا ٠ ىنفاش ةيحنلاو ىاق ةبحأ
 لس رلاوكشمبو قد تسعت لغو 2 ةرطظنب ىل-عكنم ةفطع ىو

 لدلا كلذانأ متدش ا اوكف ه اسأ مأرهدلا ن-سحأ منى امحأ '

 لصولاوهىدنع ل نكدلو كئمرحشلا ىظح ناكاذا

 ب



 0 ا: 22 2222222252575 ري

 | ءةلدصقانيخال . ليعجبدصت كيفىل ٠ كدنع ىلك ناف
 ْ نافل سلتلا . كدعد : راتب ه ىدعد ردوداش_كاح ءاح

 1 كدو اظفحي لازام ٠ بح دو تعضأ . كدهعس نال هللاو ٠
 ا

 ظ
 ا

 كدبعت ءشاعّيّذع ه« ضارتغاك لعام

 كلدعي ناجح ا « ىتعسغنا ىالوم

 (ىلاعتهنلا هجر هلو)

 لالد هزم ناوُشن ه لئامشلا.ذهفطلأام #« لومش هب تبعل نما

 لئاسرهفرط لحدت مه نكلمالكلا هنكعال ٠ « لئامويستلاعم نصغلاك
 ركسو ةرمسمو ىّع ه لف اهو تن اعوفاحلاو ما و اذ: و سسطأام

 لئالغف سعنصغلاوو ءانقفحوانردسبلاو ه لئاز كاذنود.لقعلاو أ

 فاصبح !؟تفولاو ؛«لباذنويعلا فس جرئلاو» ضغدو دخلا ىلع درولاو
 لئاتىوحلا ىف كلم نعم ىناب ىل ىلع ىالوم *» لماك بحأ نعسنالاو

 ىورت الز. دق مح ىف 5 لذا, تلأساذ تن له: ه ىل لعف هحاح مق

 لتاخغغا هزه تذكتتام ٠ ليلد ىدرالده-حوىف 5 لاق تلذاج تنك نا

 ا| ىرعشت لو ىذم ماعلا« لئاسولا نعوئغْفىل ٠ اعيفش ىوملاىف بلطأال

 لئاس فكدع تابلا, ٠ اليلذ افّماو كلديعاه ه٠ لباق لاضر لل ص# له

 0 لياوبيبحلانملطلا ٠ ىضذربليلقلانكل دونم 00
 (ىلاءثهن ا هجر هلو)

 ىلذاع ىنعءاشام للف ه مرةماهاوه فىرغمانأ ه اوعزامف نوشاولا دص
 مكشاممّتك أ امنا ههمتك االفدجولاسىلغ ه مشتحأ الو اهاومأانأ ||
 هلوكشأ ىنجرب نم نبأ ه معلا فج ورعالا ىف ه اهبي->ىفىل لذاعلا سعت ألا

 مسياهيتلقم نم منكيمل ٠ نمآاهنم ىبلق نمنا * محرب ريس لاىرك تلا اغا
 هريغوأ انني اريخنظ ه. معزي امت منطعأ 21 هلم دعو نعللاس لاامحأ ['

 . [|مسا قاب رابتنأ هىوطارم منعت دد دّملو و مل اول هسدق ىببش

 م ىشدددح نم يسع 2 2 ىوشلاثدداحأ ىلبقت رطس

 هلو



 تاظحللاو 70 يدالاو لئامشلاو طفلا دل
 تاوللناي يطق للا بيط .٠ ىناف داولاو تمدلا عمو
 تادذللا اذلاركابعر مىاقهقاشرلااذنصغلا ىشعي

 قاداق نمرقتساامىلعد « أ ال ىذلا ىدبحو

 قاذاتانوقملا قافصنم ٠ فصووهو قشاءنولوةو
 تاننلا ملاع وهو اه هللا مل-ع ىل-5و هذ ىل نا

 تاس امن هنبأ ىذفال ه سيح ىأ تأ و ىبيحأت

 تاعرلا ففاشم مو عنا 1 هس عدا اموت نا

 ناح تءلسد فوقامحو ى.ىورت كل دو را

 تامملا مط ف يكس انلاريخأو لاصون ىت-حاف اًيوش ثم

 تاوفغلا ل .3تاوف ىبدسداو رورمس لك تلع دق اكو
 تاقوأ ن مرصع ىل ىخذمام 5 امحورصمدهع هللايعرق

 تاردضموانب تادع_صم دل هيقرك ارماو لمشلا اذمح

 تارغا او ةلحد نمىبعدو لومنلا نع بر دخلا نم ىندز ناه

 تازبااروهظى كو جوس هدواوطلاروهظ ىكح ضوروه
 تانهلاو ضايرلا ني, ءاط ٠ لا هيا اك ماذا ىرحي تيح

 قاوم بحأام لك ىلعو ه فدرطظ ب حأامكتح مدنو
 تاودالا ل ماكت اذا! نسح « هذ وهف هتدرأ ئم لك

 تارفالا رئاون ىت-م كل ٠ ىنامزاىخذمىدلا ىامزات
 (هوف ضفال هلو)

 ىسلم نعل _سنأ تاغالف 5 رورسأ | ىتع ثءغاذا سمعي

 سفنالا كف ةحاركون #« درظانلال_بفةهزنكف
 سؤرالاىلعانعسالس ممل ٠ -ءلاان4->و ول ايئاغانف
 ىسنومنمهللاس>وأ الوم ٠ ال-سلاىنمهحولا كلذ ىلع

 (هنعشااقع هلو)

 ىدنءلءاق نكو ٠ كلدحوكلىندناف ٠ ىد>و ىلن كى الوم
0 

 دسم
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 8 احم لال_-1لاب انوصم 4عدو 01 ةراشاىعسملا كاز نمد مكس

 امقلو كو ىفعن ملثم نكت « .هنافصنمدحاو فصوب ىلرُشأ
 انذكمه-.ف تدك اىمأقدصأ ه ىناعا ثددحلا كاذزمىندزو
 اناذللم "نابل ىمداباتك ه انباتعىفىرح دقامم بتك أس
 انذءملاداوفلا فيلو دامو ٠ كم ليللابراز فيطا تع
 اينحف اهلضو ملةلاح ىأر « هلعل تلقو |ىعأ ىيمهواف

 ايهتف ىدلا ىف ال_يتق ىنآر ٠ امناوس رب عأ نع سامو

 (قاعب فادح لوز

 بحاحو ني-عفلأ اهيف بكارأ ٠ اهه- و سمُشلا ىرتال سمشد ت ذاك

 بئامكل اماحز نعى تك فعضتو .ه. انقلاول _طاوموقلاب ةسعنمم

 فضاوقلا وانعلا نيب تدفنالل .٠ هي حاب رلا ىب-ع تلجولو

 بذاوكلا ىنامالاب ىسفن لاعأ ٠ ىنناريغ لثان اهنم ىلاف
 باك طخ ىف نيسعلا كاران ذأ و اي نم نوكت فرح ىلعراغأ

 ( تا ور

 ثان ” الاب نيع_هاعلل تح «تازمملا بحاص سي لاو دان

 ع اونقلت يح نبيمأ ىل.ؤ مم ارا له ناك

 قاكرو . قعبنش نويكاو هاتحتت ولاس>اص مويلا اناق

 ىنايار م-بيلع تاقناخ ٠ تراسويىلو.ط مهيف تد رض
 قاففتم_-ف وقع ىفقت سو ه ىذاك ردهم نعماسلا باخ

 تاملاص ىوحلانمتامقان ٠ ميياعولتأ وللا لهأ نبأ

 تاقاك1لايف ءىدع ريخبر ٠ كسعىثد د نم سملامخ

 تاولصا !ىفمالسلالثمءاج ه مالسىنم نيَيشاعلا ىلعف
 تانثيءلاب ه«ف تقد_قل و «قحبهذمم ار اف ىهذم

 تافصد جنم هيفكلؤن 0 الخ مراكم نم هبف ملف

 قاقوفانوؤناكحواود ه ولاىذاءانولا كوس ىذرأ تدل
 قارسح هد_ةفا تلاوتل ٠ اسود قراف ولف فولأو

 رهاط ا



 ه٠ ىوغلا ىف ىناتال ىليلخاب
 2 اعنلا نالرغ ودأ منا نأ

 ٠ فيها ىدنع لام الا ىهتنم
 ةردج ىطلتخت دودو

 8 ىلذ هد نمدنع ىنذنا

 3 دعم نمله قشعلا ل_هأاب

 ٠ ىلامعام ىوشلا ف كايسأ

 ه ف آل ىط يات _ ؟
 8 قدس 5 نا

 ٠ نواس ىف نكي نا ىداشرو

 ٠ .ركذأ الو هارهأ انأ

 .٠ ةحف ىاسل.مار ىتمو

 ٠ ناو هول_سأ تل ىدصقوه

 ه هبىدجو هب ىدج و اذكو
 ٠ هلقشعنع باقلاتفرصك

 4 محا و لاو : ى-هبحأت

 57 ىوشلافلوذعا ىغصأ تل

 ٠ ادي اراع بلا فىرأال

/4 

 دار هللا ءاضق امم ىف سدل

 داجلاو ىب-اقنيسي قرف ىأ
 هاربصلا كاذ امهر نيش
 دافرلا فع ىنن د 5لالدو

 داع دزول ىو-فلاف ىدلقنا

 دان ورد ناجل الاداس له

 دامةعاهشا ىل--ءالاىل سدل

 ' دنع ناهشو تالخا
 داز لاز هافغح تالقالك
 داسفلاب 2 ىلا اوهلعاف

 داش رلا ىضارأ] تس كسا وعدو

 دادترا س1 ١ىرمسلا فشك نا

 داكار :ىولش ثلث هما
 دانعلا ند ن2 هان نزع
 دافن نم'ىد-> ولام رجسم

 دانأ ام نكحاو تداحتو

 دان ل كحص ىف هفرعا نم انأ

 دادولا تاعد وس ىسنأ الو الل

 دا رأامىباقي بحلالعشد

 اسطأو ىدذتنع هال لمد دح 5 امدح صوالهسوالهااضرلال وسر

 امسصل ا|ثمه امهلب ل مالسل لع 01-0 همهال_س بحأ ن-مثايد_عمايف

 [ لوألا نيو ٠ نس دنع نمءاحدقا: بانو

 انرطأو ثددحلا لاذ ىنزهدقو 00 اضرلاان متعم+ دقام ىنرسدعل

 مذ هل نىكحر موه هدأ الا 05 6 ان ه-مفىذلامويلابترمشي و

 ٠ كه ضرعف 7

7 ١ 

 انشر ركذتف ىسنت نا لاباو
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 لونو ىذةناوتانامتاخ ٠ نكا و ريثك نم لملقعف
 الخالازعأاب ناك ام ري نآودوعت نأ لضغلانذ

 (ىلاعت هللا ءارىدملا ىلزللا نيم أدهم ةمالعلا لا

 هتيقيقساو يصل اتجرال_ه

 هتنح امرغم ذسقنأ هللا

 ىهتس ثدالام لكن م هتدن دأ

 ه-ةنق ٌ ام د_عن ن«ه-ةءمرو

 ىوخلا مطق ذي ملىلقثيلاب

 اثم ل_جلاب ل-ماعو قفراق

 ه-:ضغأ املاطفل اوذعلا عدو

 تقف دتوا يع تضافن علاق

 درومىلالحامو يمريصلاو

 ىتب اكو ىتبابسصو ىتلاح اه
 ىاق قرر كنم نكتال هوفضفالهلو

 هستسب ١» برخاةىباق ىو نما ك

 طاق ىأظاىفو لاصولادلخ هى

 هتيصقأ دقءاوهب ىذلانعو -»

 هةلقو هتءلسو ه-تدوشو ه

 هتيلاب ١ هتملاب هان 2

 هتدنضأد_قتنأ اندر زس وضم ه
 هتضرأد-ةتنأوثنف مالذا «

 هتيلصأام فطن مل اهنكل ه
 هت ل-_صاوتلا نمتمدهامل 8

 هتساوال ثد سأو اع ؟ ىأت ٠

 معاك تدصأ هم دلما 8 اهتكردأ ولمءنلانانف

 . مغو ءامع لكدي امم ه ىلهدىذلا لأن اهأان هدد ماددلو |[

 متنلاياهلجاف ىلق ةآره .٠ تادصادةرهدلافورصنا ْ

 (ىلاعتهّنلا هجرى امعلا ىكم ردلادهنيلاسددالاىكاقلا) ٠

 توذأ ثا تن أ ىسقفيكاش 05 ةل_بل سدعلا تراس نا ةلئاو

 بو رت تلق كورعد ىذلااذاف ٠ الغلا فريسلا اني تدجناو تلاتف ١

 بيعت : تلق نيأاذع لري صف 5 اني تنم ناراصدالا نعتلاّعف

 نا تلقتنأ لاح ىأىف ه ىونلاةِب رغانبتطشناو تلاَقف
 ببظي تلق لالا نوكي فيكف 0 ةبوأب ذم ترش ناو تلاعق

 ايه تات وبلا لاذ فتك اند 3 ةتخانماناطملا تعش ا اوتلاعف

 (ىلاعت هنا هجر ىرممملاىواريشلا هللا دع فراعل از سلا

 داره اري غىلع أد ىو-غذاو 0 دادزا ىموت لك ىدحو نأ

5 

 ملإلا ب اذملا ويقوى امانا

4 

 5 ص

 0| | ا

7 > 1 

 حل 0 0
1 

 3 احلا

 ل اس

1 
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 ىيح ىوهلاتيدقف قايحىنفي «٠ هرسبأ داك امارغ قولجمه 5
 لمدنم ريع قارذنحرحناكنا 5 ىات او نبلا ىعوع ملك ىلق

 0 لهأىوسىل_ق ه دحأ هغلد ل ىذا تمل دل

 ليخلاو لها مف حاسم ىبد جرح نم نوُسْدع الف ر دب لد مه اهنمو ظ

 هللاءامر ىدس لا ىقعلانيسملان بم ركل ادعىتوالا بيدالاىفولا لخالو
 تامبأ الاهذهنملو الاتدبلا ارصعلا له نمءادالا ضعب هملع ىلمأ دقو ىلاعت

 هّللاعفرىديب هزل انيكسملا نس نيدجأ مالسالا قدم العلا قبس تلا ىلا اميلي دآوأ

 هينملا ماهس اهط+ فوم 2ع م

 ظ
| 
ْ 
 ٍإ
 ١

| 

 ١
 ا
 أ

 ا ا

 ا

 ا

1 
ْ 
 ا
 ها ع زنيد هىدابهنت تندم رم |

 هنيدأ 1 هيدأؤ 5 امال قسارد ال ل ساو ٍْ

 هَ 0 00 . نسل ىنعدهاذ ظ
 كبت ءاعدلا هلهل-_ سوكسلا+ ملالقأ هدنعنزكذاو ْ

 قرير ةيعاماانعنار رشا ايريهشل ا د_متنيدجأ تاكل | اذ_ف فاؤملالاق
 راد تالف ةيوينلاةرحملان 71 الا اونيتئاملادعب نرسعو هعد دآم اعد-دز

 اهيلا قلوصو دعب با 5ك ىلادروف ودخل ااهجرسزيرل اتا

 قودعل اراتع ن مدةيىدسبي لا نيكمل انس نيدجأ همالعا امس |نم نيمودد

 تانبالا »ذه هبات؟قركذام ةلج نو ىقعلامع 536 ا 0 هلزئعل ولدان ع

 هناو دف 0 ص ىو
 الزنوالهأ تدضر ىريغلو 31 اله لدول ى ضر فيك

 الهم ىنع لو دعلا بح وم » بتذ دو ريسأ نم ىرسأ

 الكواشاح دادولاىيد-هل ٠ ىلوأ ىري غنا تخوف مأ

 م هلزئم قامو هدنع تّدأو ىمعلا نيسان يمر كس لاهيصشرالا تاس

| 1 2007 3 
 الهسو الهأ ردع رويعت «ىردق فرشت ناب ىذرأ تنك" |



 م

 / هلوخ ىوذامق وب هئامعط نم دادي ه .ءدشئاننمرادلو '

 هتلنلاصوشوذو ه ىوجلاطرف عم ىشعلا درس نمىساتأاعو
 هلاه بح ءار نس-ع 00 لحل معفم ىلا عفن أنس !نمزورن ١

 ظ

 نعدردلااذ لزرإنا ه هناحو هب امسق « امتاد رشم زورات
 هناهزو ه رعأ رذ .: ىذلا بصلا لصاوتو ه ىوهلاىفمتملا سلق

 دوددم ار مودم 5 انهدلع نيرك الف

 هنار_دحه قداز دق ىه نمناحاذه لوقأو

 (ىلاعت هللا هجر ىنولا ىربلا محرل دبع راعل اريشلا)

 دوززاذو تبنذدعلا كانذو هَ دورولاّ منينعاظلا قادر

 دوعد ىىتمسدرغلا ى ردناق « ىل_اراث 1ىل عىباوخ وعف

 دور ههست ندم ىلقو 5 ىداؤف ىلعفاهعشارودزو

 د_ميىل-ل ىوهىف ىلعف ه ىاوقفرت نيتعاظلا قافر

 اوديعأ مكتيدف ىلاو ذدعأ ه ىلءاركزب ثيدحلا ىلاوقيعأ
 دودصل اوقرغتلا عىورالو 1-0 ىل-ءانامز نامزلاهللا ىر

 ديرأاع ىلسع ثلخت ناو ٠ ىداؤذفاهاوهىلحأ اف
 كءغرلا شعلا هرك ذب ناطو ه٠ ىللمعاب ةداقنلا مق ىرح

 ةوجهعمدأ بلعلا ىلخ وه ىل_ نحيف مولد فيكف
 دنهشااوهشارغل |ىلعت امو ٠ ىلا نودع هتمرىيذ ناو

 (ىلاعت هند اهجب :ر ىنملاىذوسلا اىدانفادمع لضافلا ملا

 للكلاونسعلا ءاد_تابح غو ه للخلا ةريخاب كبالهسوالهأ
 لمألا ى-متنم اذههشاو : ن”الاف ٠ مد رقي ىظحن نأ لمؤت انك

 للعلا يه ضان ميريتسشلاىلع .٠ امتدح و ىكىف ىور نأول

 لحغ ف ناصنالامدع نمثنكو ٠ مةوّةح نم ضعمب ثيفوناام

 1 (اهنم هلوق نسح اا مو)
 لءطلاسفنلا ىتندح نائثعءال 5 مت. نم جارف نبأ تاهيه

 2 ١

0 



 الاسنيرسا بحدوهع ىسنت ه نابرودلاردبابسحأث كام
 ىاشمندمساق.ءفارفلاوكشأ . اًعلئامتاه اندر ىتكرختو.

 كاعلأ مون ىدعف ىنسءروا ٍض هب نو> رغد دمع سانا ناكنا

 كانانثْنم ىركسف نوبرطدو ه هبنوركسي ركسسانلاناكول
 كاوغأ ناك دةىذلاىدوسح سد « الولاص ولان ىدوعو ىدوج للاب

 كارسأ ديق ىفو لاتغلانكح .٠ ىئلتاقلخا!نومعلا تدغن ماب
 كااطر نمىناذ ىلظن ىتدفت و« الولاملنمالالز ىنيفشراو

 كاشاع كاضم ىلتقت نأ لاشاح . ةضاربصلا لقب قوقل
 كاشن آن حل اءنمهّنلا رفغ ب #سأ ٠ اناف جدلا دباب ثدنذأ تنكنا

 كاضرأ ناك نا اذ._..حابفىم ه ًاطخالب ادمعافملا اذ نكي ناو
 كاوهبر هدلا لوط لد لازام 5 ةظلغماناعأ تاودّللاو 5

 (عيلتلا ىمس م - !فعونلا اذ هوىلاعت هّللاهجرهل 9
 ىنداصو داؤوفلا ى مصأ ى هنامح نمر ردصسلاب 6 2 1ىنذ ا نداش ىل

 ىجلا ىوهأ نم نس- نم ٠ بئاذ ىنأ لش ىف .٠ هناكرش نم ريستلاب

 ةشاّسح بيذبا خوش ه هناور4فقورس نم . امتاَقابص ترصذم
 هنارحه» ن-مدانلرق ٠ هرحه ىماتأ ى اتاي هزات نلف ر اهداأ

 همز ل_سال_س ىنرأ ٠ هلاجءام تدهاش يم امدنع ممدكهناود

 هدود-ص تدك دادأ ء ميهبلا ليللاو زورلا ف 5 هناكعا لع ىكشملا

 اهزمعلا كلت نامشا 2 توذأ نأ ءىت>لشالا هيلع ىرح

 ناءكح ناوران م مه مه _سأب داؤفلا برب « هوسح نم تداذا

 لوقعلل ى-سد ردبلاك ٠ اانر ىوخحت هب اننا 9 هظاحل غي مدرم

 0 ا ادب الا هل اناب رق تصخأ 5-5 هن اممو هدب

 هدأت 0 0 هناماد نه ةلدملا هيتس ولا تاوغرالاك

 هنابزب ىتب اجو .ه ايمىومديدنتخ هنكمحر نس معشاعنبا
 راوأ تنحرد ق-عوب ه نسهقك ىككشمءارو هراوأ نك دربص نس
 ىوسهلا ابرد ىف ىاشعلا رخو لاجلازاح ٠ هئادههنمتنأام
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 ( قامت نا هج.راتغاردنب ناك ىناعئصلا ىئرقل |نسحم نيده# سد د آلا همقفلا)

 : تتكلم هانمعىل .٠ تلاقفوا_سلاةولدش قشنك

 تررفااهىه اهمحوت لمق ٍظ قرطلاسرالاح تءطّتسا ولو

 ثب رثىنأ ترعشتساورتفت ه !!ةرهخ نمتامث ىفا ريغ

 تهدف ةلفغىف افيصرمخ ه لارادا لالدلانم قاسوال
 تممه هيفي اذا تدك نك-اوابو مادملا تدرشاُم

 (انمكم ىلاعت هللا هج ر ىومحلا دهم نب نج رادع ةمالعلل)

 دمصتعلا ظن نع ضرعلا تنصو © ىركت يع ع ررلا ندفع

 ديل نمرعشأمويلا تنك يه الافتحامهدنع تفداصولو

 (ريخألارطشااردصلةمُذم هلو)
 . راتومظن نم تكشام ىلا © ىاستاسفن ىلنا كرمعل
 5 رز, ,ايفعلاب رعشلانال © هتعضرعلانوصأ ىنكاو

 ظ 00 (قاعتشاهجرنملاحاضول)
  ةرغ سلاط ىناف تاق راق لحر انانأ نا انرادندلتالالا تلا

 ١ رهام ماس ىنا تلق انندب“صلا ناف تلات . رئابمراص قي-سودهنم
  انقوفنمهشلا سات لاو رباخ مم ىلف تلق ةعبسةوخاىلوذ ثلاق

 ٠ ماسلا عجهاماذا تأف ةليحاتتيعأ دف ثلاث رئاغاناوهو ىلبشلق _
 صهأ < الو هانال ةلملا 2 يفت طوق نيل ةماو

 (ىلاعت هنا هجر ىنملا ىكملا لع نسايع بيد“ الاديسلا)

 اتفأ حورلا ةايحاب اذن ٠ كاتفلنم ظل ىلا تحرس

 كلادعأو ىادعأ ىبىتمشت نأ ه ىلمأى بت:ماياذك ىبط ناك ام
 كلانغأ ناك امىونلاواغملا اذه منعفلتم لصولاذيذا يدمردقو
 كامقل ريسغ ءاود ىلقل اف ه امرك اللاب ىلق نيوادتلهف

 1 كارغأ رحشاب نمو كاوسىوج 3 ادبأ نك" ام ابحمنب جهت

 الاذأو مات لود ىلا ىت-_صت ه + مق لوذعلا لذع ىماد7 م لا

 كانسحال وص هو تك امد»» نم 1 بدسال اواسد :ذالد ىيعطقت و
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 (ىاعنصلا ىهوملا نيسح نيدهتخلبلا عّمسملا ميدل ا(

 4 رد ماهبصلا نفد داوءج رتسم ابيل |ثد دح لخ

 مي رطى--ءم ىفا لوصمت ٠ ىوللا ماجأب ىثيحراطو

 حيرحىضموهف ىلقباعفر ٠ ىخلاعالت عراب تنأو

 جيصنلا مالكتوملاةصصنت هنا كانا مصاناب تنأو.

 جامو أاهةشعأ ة ملم ٠ ىوهقىناذءت نا كانا

 جيلا لعف ا م 5 هن أىوهلا هنا لتاقان 3

 ميلطاوضن نازحالا همهمىف « ىرسل ا ليطأ تب ةلبل مك
 حصن ىكمت ءامععاف بجعاف 0 اهدو-ع فاق ر ولا ىتمكمت

 ب روهثلكن م ىرحتك «ىءالا رقرلا ىرعاذا

 َخ رصاماوح ىل_:5نم لا 5 ناو ىبيبح هتناذ_->ا ال

 دافع بلت حورت « انف تس
 حصص لصوبوهو انععاو ٠ ىوجلا فهل سفنلاب دوخأ
 (كاعتهنباهج رىناعنمصل | ىسنعل ادهم ن: ىلع ىذاعلا (

 قنالااندع ىلاملو انمانأ © ترك ذاذا ادجو بذتمل نا بلقاب
 قرحا و وىاقاوتلقالهلاو يه اش ثيح ضماو ىولض ىلخو بهذاف

 (داجأو دادح مالعفىناعئصل ادهم نيىدهم بد دالاهمعفلا آو)

 ديغبال كا ذعنا لديور الظوادحلاىوهىىلوذع
 دريدحلا هلنيلب ىصخأ دقو هماع ىتم ةواسق ديرت

 (لطلاب دي الغ نيدعل |ىفنيتدملنيذه مظنو)
 لهألاولاملاوناطواا ككرتو ىونلااذوداعبلا اذه كنولوعب

 لطلاب لد ولان عىوغباعت عنق  ىناق ندعلاىف ىف ىوعد تلقف

 (ىناعت هللا هجر ىناعنصل !ناعت مهاربا نيل يعمم ليلخلا ديسلا)

 بتكلا اودهعلا دعبل نيتاهو ٠ .م-هلدت ىلقفو نيس.ئاغان .

 صقلان العلا زانووشلاو طا نأراصو ىو

 (هحفن - 1) 7



 نادحالاةتعأهسملا نش ه هلاجوادبامل عل 3

 قاطلا ءامع.نم ىل_كتامل ٠ ىهئاارذ 3 ارم-ةلا اهدأان
 قاثودشأف ىضضأ كاتفلا ٠ كفرط ىرس ند ىلقفاةفر

 34 نامتعالابىلع نذالوأ ٠ ادغلاكايتلعس يماذغا انف:

 ناعرتسل !قالم دف[ ان داما نكيملو كاذواذب تلخباذاو
 'قارف فس ىوصقلاىتدنمأب» ىتدنمنوكت نآرذاحو لتقاف

 ((اهنم هلو نسحأ امو)

 قافو مار ارغلا ىلءمور نب ه مهنتك ن نااةيده ىحاصاب

 قاةثملا ماها ديمعلا ب اع و٠ نع ىلهكم عوب ربابه

 نالطا نم نالطالاىلعادنأ ه هلاق مارغلاب »قت ىلق
 قامممنع لافلام اعاد هىوشللا ىلا محال نأ هت دهام

 قادس !ىلع هتلقع وطمس هنداش4و ةومسأ اب ردؤقهامس و

 ثتاروالا لطاعناب سضقك 7 هدق خر رو<دلاقردملاك

 قام للا نمناكفانسح . ال-ماكىلادد رق نمه.دفأ

 قالخ ألا نولتماعلا بعض ماضل او ةئنم لا رعت نم ناوكس

0 ' : 2 

 قافشالاو نمالانيبناريح ٠ هبحىفلزأ لدخقءقش

 ىاعتصل الكوم لا نب مالسالا لا جليلخلا ديس ا)

 (بهدااَواْول ىدبانمضم ىلاعتشاهجنر

 عمدالا.هنو-ه>لام-ماالوأ ه ىو اور نمتوذب داكد بص

 عرحالا قفداو تيه املامأو ٠ امصلارك ذامصل !تسنتاذاو

 ْ ىمىوهأ نمو نط راسب اٌثمحو 0 ءكاذ ما

 : عبو ميس باقل, تبع ٠ فاعلا تنغتاذاو

 17 ٠1 مالو عارشل او دتاو ىل شام ٠ ىوف از زرصغ لا ءاشعص»
 : :ييحرف سثكلا ةدعسم تنك نا 00 اضخغل !قرمش ىداولا رز راق

 لس رس وكبار 2 0 انمعاقتابا

1-7 
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 دوصقمو كالمالا عج دوهسو نيضرألاقهللالظو نملاعلا ب رةفملخوأ

 أ طفح هنمضرغلاو ناسنالا ندب لاو>أب ل-عبطلاو كالفالاو قاف-الا قام
 مالكا ىهناالف نايدألا لعدد مولعلا فرشأأوهف ناينبلاو سبك رتل اذه

 معىلع بطلا لع مجرتىلع ماوعلاو صاوخلا نم مانألاىغتا ماقملااذهىلا

 كلذءانثأ فتفرعو مول_ءملامسنملا لع دوهعملابيبطلاليضفتو موعنلا

 اوقرغتر قارتفالل موقلا ماو لابخلا فيط فاوموه بدمطلانأ لاقلاو لمقلا

 ريد-ةءاشياذامهعمج ىلعوهو ريصنلا منو ىلوملا جن هللاو قارفلا ةمحلارخآو

 ىلعمالسلاوةالبصلاو ماهتالاةمعنىلعهليدحلاو مالكلارخآاذه نكملو
 نامزلا حمس لملك منمهردهتنتلق ماركللا هبادكأو هلآ ىلعو مان لاريخدجم
 هع اه«لدانع وال فرك هلك نعال_ضف هضعمب حا رَعلا حمست ماع ىتأ دعلف لمع

 هقينالا هظافل أ ض ابر فاهرشز عوضت دق ىناءملاراهزأو هغئاطل ند ادح ىف ةعجاس

 هناعص“سةكةحاصف تو ه٠ رعاش ةغالب هقطنمذب مك رعش هغئارظو
 هنارعذاهرهؤف موحنل ادقع ه هلت مطن هركفد ضد رقلا ناز

 نمزلا ءاغب ىلا كلذ ىلع هتل د او نيملا

 ثا ال !تامل 1(

 ترتعىلا نواودلا نماهتبكنا هقئاردئاصقو ةدبحعيطاقم ىلع لمس

 ىالاكن م هذ مذ تركذواهيل ابول_ةل اجامل ااهتاسأن ساحنت لمواهءاع

 نعد نو ىندبةدوملاه-ةمدر سوك ترادان ام وسباملااذهرخا ىفموظنملا

 قارهملاعمدملابىوهلاىوكش « مر-غمل مارغلا تالاح ذاأر
 ٠ قاما < ةرافذ.م فرن 5 ايداشىدفاحورلاو ىحهعو
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 ماس رطاع رطاخو ه ريس_صد رظان ةكردم

 مقتسمدخلا قرودلاو 5 همق نول الا ىنانك

 عدو لسر ملا لمهملامالكسلا كل رئاراثك الااذه ىمىلاراذهملاا ما سدبطلالاقف
 ماكحأ جر تو تاووسلا قثاقدفرعتدنا ته ىلل_بأ دك فرعزملا نافل

 مانألا ث داوح طيضتو مواقتلا موةروداصرألا موسر ملعتو تاي زلانمم ودفلا

 ةسوغأ اكو داب شرارمال اوقئاقد اهدل-هنم تدفتسا لهفملاو' الا قئاودو

 رعشرايدال اوسالفالاو
 هرينلا مولان ممورئالم ٠ ة_شدعم مان الام مورب نمأي

 1 هريغتملاةل- ةخلاكلاوحأ هو بذاك ذأياذا ماع تدهش

 هريسم تارك اسأ اموال ى 6 ةردقةريصملا ىمعأاب تركنأ

 هريضأااهسجنو اهسمث نمو لصاح كل له كالفالا فراعاب

 ف رميون هددت هرعنم ثددح تدسنو همح لاهم كعفندالا مف لرمي تعض

 تأ كراد لد_سحو هن اردو هفةس ف رعت ملارمع «-مف تنكس تددبكن دهبر

 "اردالا علاطم و سن الا قاف 1 تفرعال-_هف هناطم>و هناكرأ مْ-عتلارهدهبق

 ابخال اوُل.سغذ ىف ترك-فال_هو كالفالا عيرشت ىلا ناددألا عرس تمهضأ
 مهوب 'لردت هتاغلو كذا اىلاو هتاغصول مس ىلاوامت[ةيطو ل نمع ىلا ترظذو
 كذمو ضع لكى ف هركف كل تناكن اف مه قطنتو مظعب عمستو يصب رصمتو

 ءوذلا ىناودحتاف يك لاثماو ءابسشأ يم ناسنالادارفا ركفتتامأ هريدع
 تاوصألاو ناول لاو ةانللاباو رياغت فدكو لاك_شالاو روصلا ىف اوفاتخاو

 َن هاما , هل اوتالخالا ىفاوندامتو

 2 اقونصءاوسلاباقنص ناكناو ٠ هتدجوىناناسنالا فنصنمو

 2 افولأ نوكدقسرف برو ٠ اه س>اولثامتالفولأ برف

 افوق_صدعي مهيفدحاوكو ه. ةلثثود_سالريسشكن مادو
 ضراألان اةلعو تاركحما ه_مالخو تادو> ولاة وف_صناسناناالا

 ردت_كملا كالفالا داما ةعتن تامكر ملاو طئاسدل انيوكست بدسو تاومءاو

 توكلملار ' ارمس ملاعو توهاللارارسأ ف قاوو هريذ:ملا وجل عادب |ةطببساوو

 ةقيلخ و



 تاتباثولدلاوبرةعلاودسألاو روُمااو تاباقنم ىدلاو نازيملاوناطرسلا
 ىو ثنؤم هخللا ف سمشلاو ندسجتاوذتن وملاو سول اوةلمغسل اوءازوحلا

 نازيملاو روغااو ععيرالثدب برقعلاو لجان ملكو سكعلاب رمقلاو رك ذم مختل
 سوقلاو سمُشللد_سألاو رمةلا ناطرسءا اودراطعل ةل نسلاوءازواوةرهزل

 تاطردرابرمملاوة-سابةراحسمّشلاو لحنا ولدااو ىدجلاو ىرتشالت وخلا

 خعرملاوةايللاج !موهو بطر راح ىرتشملاو تؤملا ةعيمط ىهو س ايدراب لحْز

 هيراقي و هرواكامجاههحاضدراطعو ةبوطرلا ةداهنىفةرهزلاوةرارحلاةداغي
 رمقلاو سهشلاو :ريقملا ة_بجلاب مس ةرايسسلا ةعبسسلا نم نريّدلا ىوسام
 دراطعو تاسوفم ينذلاو عب رملاو لحزلاو تادوعسم سأرلاو ةرهنزلاو ىرتشملا
 لحزو. ازحالاردكر مل اوءاضمب سمشلاو سوم سخأ |عمو دوعسم دعسا /:
 جيرملاوةقرْزلا ىلابرضيدراطءو ةرفصل اىلا لمع ضب [ىرتٌُدملاو ىداص
 ةيئزجلا كالفالاعمو ةعست ةيلكلا كالفالاونوللاىردةرهزلاو نوللاىرا

 تارامسلاوج وربل!كلذفتياوثلاو ب كوكمرنغسلطالا كلغا | نورمشعو ةعبر
 اجوربءامسلاىفانلعج هلو لثاق نمزع لاو نوصس كلذ ىف لك كاللفأ ةنعمس

 سعالاو قاما هلالآ .يهأتارضدم موهتلاو رمقلاو سعشلاونبرظانالاهامب
 سمشأ او مك> هعن اصعونصمو مدق.دح و مث دحم كلذ نيملاعل|برهنلا كرام

 داعّت> لزانم ءانرد-ةرمقلاو ميلعلازب نعل ودعت كاذاه رقت-سملى رد

 ناوراهنل اىباسليللاالو رمقلا لردتنأ اهل مند سمشلا القل نوح رعلاك
 رذفت تدصت يم ١اأذه نم كلام بييطلا|مأايف راصن الا ىلوأل ريعل كلذي

 اره ثنكس هقوقد- م سئ اسح نيا ىو هامتتو 4- ةووهسم هو ودأ بدك رغ رك

 ةقيقحمل-عت م/تدبىفار هدتلزت زنو نب 0 كلما اهفقسةمفمك ف رد راد

 زعش نولملا شعنملا هعطم

 هك اوهنم قاف ”الاىربفيكو ٠ َء هلد اوه ع نم مل-علالانيفيكو

 قرا اونعماسلا بطاغو راعشالاءذهمهملادشنأ م م
 معتاحتا-ل!نسمىدنع ه اومولتالوف زواذعتال ٠ اوموقند كلارشعماب
 مو-< هئاحراب وهو ه فقسر دتسملا كلفلا هودلعل لكلب هيف تحبس



 دتةنيوس نحت ني نبي جيجل
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 نازل لامعلاك ناهذالاو ىوقلاو ناو الك ساوملاو نادل_لاك

 هع رحالصد كيملاازه هت: طلاس ءاعد دو نادغااومادخلاك ناكرالا 4 راوجلاو

 ءاسجالا ماع سأ مظتني ةصلابو «تكلمرومأ ماظتناب هكلمرارقتسساو
 [ءض 1 لس كب ملاعلاو ماظنلاو ال سلم لا و
 عل ا انو ضرملاو 4_ه#كلا ثمح نمناسنالا ندد لاو- نع ثحايلاس طلا

 ناندألالعو نادبالا لع نامل ع معلا ثددحافرشهلفكو ةلئثازلا دادرتساو ةلصاخلا

 هع ل عويذ هيلانوسةمرخد ًالالاعلاماظنر هلع ىنامل !فقوتل لو ألا مدقو

 رشاعملا هارادمو داسدالا ةمال_س طانمو .نادنالاةامح ةدامو نادال

 اذه تدمطلال مدل الاف نلعنمعف هنأ وج ل كمعر ىلع بطلا معف داعملاو

 مهب و "تلا الا 2000 ك1 اي لعتامأ ب . عع: ملوقلا
 قاعشام هق ةرعم نمسدمطلادبالق ملع معىذلكن قوفو ملعتلاو معتلا باوأ

 تاعاسلاو تاحردلاو جورب اوتار اذ :لاو سول اودوعسا اوموقعتلا اوموهلاب.

 الا ةعاس | ١ك ةريغىف دل ء.فدالوءاودلاب رمغوةماخعاو د صفا | هيف عقم هعاسدرف

 ةيمولا ماكحالا نما>ذوغغا د داركذأو نءاعولت ًاانأاهذءادلاوةلعلا دادتشا

 اذهناذلروطتلاب ىلانأ الو ةمضانرلا مولعلا لل ضةفرعتل ةماومقلا لد ءاسملاو

 لوطاه- رش ىفة_صقانحلاب ولوبقم بوغءرم لاب لطملافط_سلاو ليلج نطالا
 جرو اة مست .هيئاسالان اددالاو ةينامحالا داس الا ن نموضع لكانأ معاق

 | وسو ىاراقردعل اوئزْعلا3َ ةاامريد-ةنب را 1

 ادع ةلاون را ىلا ةرود اونا لان نرطدلاو رهظلا اوةلبنسا انابلقلاو

 الجان مجدملا 0 م لا ان ا

 روغلاو هسوبلاوةرار 1 هلا سد 10 راثااهاثملا سوقلاود_سأ الاو

 ءازوملاو ةشسومل اوةدوريأ اهيل أيدي اودي ضرألا نات ١اىدحل اوةلمشسلاو

 .ناطر ىل اوةيوطرلاو ةرارخلا هيلا كهزرو ةئاوحل ا ةشاتل ا ولدلاو نازيملاو

 لوتوثيوطراو ةدوريلا هيلا سى سني وةبئاملا ه 4لءهلانتودلاو برع علا

 : ْ ناطرسلاو
 ل



١ 

 رس 2625656.699ُ5ُ55ْ77575و 5ك

 | تانئاكلاعدأواريشمارةواجارساهبف لعجواجو رءامسلا ىف لعج ىذلا كرامتف

 لج نم ناص-اريدقت هتمكحاهر دقو هتئيسم قفو ىلعاهربدو ماظن نسحأو
 ءارضخعفرو ارورسوالط طيسمأ | طاس ىلع طسوار وفر ما اوءا.ضسمشلا

 عبس قاخار وس مارح دموجاشو جورب تاذءاربغضفخو جارسو جورب اذ
 كم اظنو بدترتب نهندب لزنتي سعال ربدو مايأ ةّتسىفنهلثم ضرألا نمو تاوهع
 ناكف ىلعالا هير ىلا ىلد فان دن م ىلع مال سل او ةاللاوار روطسم تا ك211ق ناك

 هلآ ىلعواروصةمامصلابو بءراابادب وم ميصىذلا دهم ىندأوأن نسوق تاك

 رشنلاو ا<اذدعسلاو اك#ار'لامسلا مادام ءاد_:هالا موك هترتعوءامقتالا
 هيلع ضرتعا لاّقملانمميهملاغرفاطف اروبع ةيناملاواصومت ةيماشلاوارئاط

 ىف تأطخأ تيعداامف لولا تهوموتددأ اعقملا تقك لاقو تبييطلا
 هعوضوم فرمشد لعلك فرس ناك مول_ءل ارئاسس ىلءهليصقنو موخأ | لع حرت

 معلا ناك ىلعأو فرشأعوضوملاناكاملك-ف هعورفو هلوصأ نءهب قاعتدامو
 ىناسنالا ند_لاوهبطل الععوضو نأ مول عمو ىنسأو عفرأ «-ذعُتحابلا
 مول نم فرشأ ىهىئلاةيناسنالا سفنلاهب ةط.ةرملاىناوماحورلا هب قلعتملا

 رغصألاماعلاوهو ناسنالا ف قلخ دقو تانوكملاو تاقولخلا عب لد تاومسلاو
 اكوهدارغنابملاعلاب ىمسكلذإو هسأرب لاعناسن !لكفريك الا لاعل!ىفام عمججرئاظت
 عئادبب تح كاذكر يدقلا مكس1ا عذاصل ادوجو ىلعريك الا فام قئاقدب لدتس
 تابا ضرألافول+و زعهلوقىفو ريظنلايريظ:لاوذ_> هيلعرغص ألا فام

 مهرس دناصس هلوقىفو عدملااذهىلعةلالدنورمصيتالفأ ركن فو نينقولل
 ماماو نيئموملاريمأل او ىوعدلا ذه ىلعةندب مهسفنأ فو قاف الافانتانآ
 رعشهه> وءهللأ مرك يلاط ىبأ نب ىلع بلاغلاا هللا دسأ نيقتملا

 سدءةامو ل -:م كؤادو ٠ رع_ثنامو كنف كواود

 ربك ًالاملاعلاىو طنا يفوو ريغ مرسلا معزتو
 رمضملا رهظد هفرحأب هىذلانيبملا باتكل !تنآو

 فاول لايخلاا فيط نمسلطد لاجالا اذه لمصفتو لاعما|اذ_هصضوتو

 ءاضعألاو ناطاسلاكسفنلاو نجرلا ةقماح ناسنالاة لانو لاوقألاهذه |
 ام للا ا ع ةل77770177 ٠
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 ا ملعنابهونطايشل امو راهانلعجو مباصمايندلا ءامسلا اني زدقلو لاعت
 هريسسد عفشالو هريثك لص ال هناآلا ل ركسم ىذا ةرهأةزقم مهتلا

 كفن الهمحاصو عفادمالب دوح وم ريغهنم عفانلاو عفانريغه ثم دو> وم لاف :

 كدصروّلي :لاسعتف رامخالافىذك-|] دمعت نم همزلد امل رايداوس الفان ع

 لاق: الرطس اول عوةئاامتو داس ولنا مس+لافاو كددعو كددعا ادعدو ْ

 ءارزالاف تطرفد_ل ميرصلاقحلاراكنالاو عيضفتل اذ هامل ومخملا

 تيسنو هليلقلا ايقلات رك ذ ءايشأْ ل نع تداعو امش تظفح ءاذبالاو
 رعش ل لا عادملا

 ىدته ةمالع مهلا لعدو ارهشلاو هيلا نشد او عل او سعشلا قاخ نم ق-وذ

 ذا مول اند عماللاردبلاك مولعلا نيد موهقلا عنا ردبأ او ريا|ثا 4 طظىفاه

 الزيكح باررالا بردو+وىلعةهيلدةسو باس اوني:سااددع ملعب ||
 ضان رنم:دافت_سملا راث الاقئاودو رارسالا قئاقحف ق.معلا ركشفتلابوأ]

 تاومعسلا قاخىف ىِبلا رطفل |عئاذص و هيدي عئادنف غسيلبل ١ ريبدتلا اوى خان رلا

 .قموهلا عقاومو جوريلاروصو كالذألا -ةيهىفقيقدلا ركسفلاو ىضارالاو

 اهتاكرحفال_ةخاوبك اوكلاتاروظ:م ىف ردلارطظذلاو عواطلاو بورغلا ||
 تاكرح ة-.غيكى قداصلالمأتلاو عوج رلاو ةماَقت_هسالاو ءطيلاو ةعرسلا ىف
 تا ريثأت عاونأ جارذساىف ىئاصا !ىأرلاو ةيفلساا!تاهمالا قوف هب ولعل !ءانالا

 كالفالاو هرئادلا تاركا هذ نان رعد هيضرالاماسحالا ىف ةدريثالا ماوسالا

 هروهّدلا جوربلاو رو +1ىراردلا هرغايلات ان الاوهره ازلامح الاو هرئاسلا

 ا طءةارصا اوعوضو م  اداهملاوعوفرملافعسلاو» اريغل | هعقملاو ءارضألا مقل و ٍ

 اعدقاملع اهكحاعناص هضءارااداتوالاو هخاشل !لامملاو طءيسلاريلاو

 الا ادنتسم كلذ عج ناو الطااذه تعلخاماذير الداعاكر مث الماك اردم

 . ْ رحش هنضمقا عج ض :رالاو تمدح 1
 بك اوك ابررب دتهئك-أو ٠ ىرئامسك اوكلاريبدّتب سلف ْ

 ةكراسف



 ال جالعلا روتسدو جازملاووسح رشي كاذو اهسلاىلاليه_سلاو ىرثلاىلا |
 ْ ثداوحخلاو هيوأعلاراث ”الا نع تصفاذه نارصلا عاونأو نادألا ع رمشتو ْ

 | لاوحأو ةيكلفل تاريثأتلاو هيموخنلا ماكحالاو ه.واهسلاتاذ“الاو هنلغشلا
 نامسالاو تاله-_ملاوتايجلا ىف ملكت كاذو ناطمالا لوزنو زاصمألا
 نحاعملاو تادامكلاو ةياطالاو تا.كحرملاو تادرغملاو نامالعلاو
 لك نمارحاسةو ارظانتف :ةدذغالاو ةبرشثالاو ةيؤدالاعاونأو تاعرفملاو
 أ ريغ نمراثكملاو لهاا بطلا اجألاقو باطما ىف مهلا ظاغأ ىّتح باب
 | لأ نتعاضب رسخأو نتءانصسخأو كتهاوغلحأو كتدارد لقأاملئاط
 فرغمو حاورالاضداةلوسرو توملاكإمةفيلخو توغلاعاودنم كنا ملعت
 ىزقيلاظو ةاشلادلج ف بدذو تامملاىلارذ:مكذاو حابشالا نع سوغنلا

 قب رغلاهبْس شقتي شسحو قدد_صةروصفودعو نكسرتخ عاذو نيكسم

 تاردملايف لركفلاطو تاروذاقلاو تال-ضهلا ةطالمف كرمي ءاضدق
 ريكست 3 قح راد سفن لهن مأ راع روراّقلا هق :رعع ثز أ له تالهسملاو

 لأ لزتا | ىولاك نوراقل اىفاندس نا مالك بس نرهال دقو تكره كإهح
 هبريخ أ املك ىف سونيلاجدعتو ىلل_سرملاى دلاريخ ةلزنع اي رك زنبالوق معْرتو

 لأ كسونيلا ل اسءتف ايذاح ناكولو نماض سيمطل !ثد د س>امؤ كب ىكو اوداض |

 كزروغلا.ّتو كريبدتو لص .طشتلاوأو كطارةبولسو:ءاغسالاب تو كطارقسو |
 أسخا باوجلا لاو ايضغسبتلا بايسلا اذهبيسطل !عمماملف كرب رشتو |

 سانللاو سانا !بذك أك نر دتملأ لك اوثلاكلّةع ىلع تاو لهالا مضحلااخأ

 اسح طاقأو لوالارحفلا نمانذك نأ فاو سانلار ودصىف سوسو ىذلا |

 دالوأن م بذكلابره-شأو بوةرع نمد عولا ىف فاخأو لوألا نيعنم
 الأ كن كو هبحو طاربق نماردقصقنأو هيضو عيضنم اعبطسخأو بوّةعت |
 رثك اامو باذكلا ةليسْلِهبشأاموةيعكلابرو نومهملاتذكري_تامذ
 برقتت كباوثنملحأ ماو نداوصنمرثك 1 كأطخ تاسملاف كطاغ
 رسفدقو نطال_لاو.اىهألاىلا س.ةلاناجير ةسيموضلا ماكحالا بذاك أد

 الأ هلوقفف نطاسألاءال-_ضفلاضءب نع هريتعملاةداؤرلاب نيمغملاب نطام_ثلا



 || اذهودر ولا لاذ ىنملاءاضَعلا ىضاقانالوم ةمض>فىرو ض< ىتةالرهاظ
 || ىدوصقم مودخملاةرضحي تغلب كف ىاةمرخفا!قعفربو ىالك دي ؤيامم
 هتح ىفءاحدفا مهملات دأراطف ىوارل!لات ىدو رو بذعلا لهملاىلال زيملو

 [| قرغلا ف لع تةاضو لي_ضفتلابىرحأام-مأىلمختلو لادلاو ناهربلا
 ديرفهنال كلامةنددملافو ىتفأ نأزحي مف ةنيدملا ىكلامتدأر اروكلاس ماامهنيد
 1 تاهشوهو الفك هياظخ لصفب مهني لصفي ئذااوهو هباداو هلع هرم دع

 رعش باث باهش هعبتي عمسل | قرتسي نمو بت ارملا عفرأ ىلاعملا كلف ىف هلأ
 دج دوعلاوهنم لضفد دامو ٠ ىلعلا كلف ىفدعسلاب قر باهش ا

 دج لئاضةاازنك كلام ىوسو تباث لق ىفدولاو فاش ند
 ىدهأ نك الا هيلعةاجْزملا ىتعاضيضرعو هيلاةذينل اهذهءادهاف انأامو
 حارلا ىلع تقافىتااتاف_صااوذوهو هرهز,ضورلا نت أوأ هرطقرحلا ىلا

 هردهتتلق امسأا فاعف تناكف مادملال_ءفترظانو امظذوةقربدبحلاو
 نادم ىفىق.سلاتاي_صقررسأد قاف هناين غابأو هناسل مصف ا امعحسم نم

 ماظنلاو لضافلاهنعز تداعى أو مالكلا
 6 يقاذشب

 معلا بلط ىفةسايسسلا لوط ىقاسهنعهللا ىذرنموم د24 ءالعل احلا لاق

 لام لنا سرادمىلا نراعملا لم_صغل نقوسلاىداهىئنادو لاك هع اسوا

 هنحاهتاك ةضورتلخدو نيكمرا رد ىف ثال> ىف "اك ةظّويلاو مونل نيب تدأر 0

 1 ساد ماولاو ض اونا انوصشماهتمال تدعو نعال تن دع ىباادلخلا

 امهلعبو نارظانتبناضش م_مدب و :مانالا ف ئاو طلئاخساب انوذجافيابو

 رح لاو بالرطصاوم وقتهد_ئع نهام ىمراقم ءةمايقن دا نارخافتد

 هيحاص ىلع هسفن ل_ضفرامهمملك نامك وه ودا أ هب دي نيد قذاح ىنانوت بوبط

 امهلاودأ ىلاو نوعم:ءامهوحب سانلاو هيلاعمو هصئاقتر ذب همؤنعطد و

 اذه تءويعذ عمسلاقارتسالاب رق تسلجو - 11 نوعوسم

 كاذو قاف .الاو يطقل |نيمباذه ماودلاو ءادلارك ذيل اذو ءانونبل او موا! فص

 ْ ايرئااو ةلعلالا ةلاييسلاو كيفلاتأ راكم مد واذه قايرلاومسلا قةحي |

0 
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 دخانأ اهيتاوضلامعألااغاو اهعوقتْ ل فن ززتنأدررت اداأمش تئحدقلو
 تافد ن_-سحأ نافكشنأ ىيط لد ديك سقت رست ارلاو ىيصت بيمحلا

 كلئماضغي ىلضف ىطعت مورتأ هلال نبع وم يلف تقتل هيدرولا م ادملا

 دشنأو ىطغشت انسعتلان الات الاى تدقعانا ع

 هحار ط_س قاس ضيقىفّقو ٠ هحارحاورالل حارلاو انأ
 هحاتولاىذهام صققنلانيعب ٠ ىنارتذا كل بومعنعىمعتأ

 جوهملاىلانافجالا ةرتففاهلاسرأو جعدلابنوعلانن زئذلاو سد رخا|لاقف

 ما تاع الار وتفركمل !نونفي لكو ناسن الاء نيءا او نعلاءنا هنالا ل-ظفو
 لمد. ضخأو لمدك نا ىنشسنم تسال

 قد ارشلا ىدامحو ىتد رات أ ندع ضرف ل يلع ىلضف م ادقونسلا ىف تنانمو

 ن_ث:!نو:فرعسا !نمىفافحًاروةذىفو قئادلطلاناد-!ىرطظاوتو ىرطظانتو ا

 دشن او نودعلاىفةحالملانا ىف
 ىوددرولاو حار ىل-كفو نيعب ناكأ ندد امانأ

 نو.علاىفهحالملاو عدت ٠ نا هحالما- نمقىو

 هس لذ تدآ عمشملاو قرتغملا نيد كو عنتمملا نم لهسأا نبأ درولال اعف

 ىقاشعا | ىلع تيقرتنأو نامدنلا ةسمالم نع نود زعأ انأو ناهتف

 رةالاهحولاوذانأ هييصمالااذامنولوقيْلنمعب ممتيمراذاو هييطلاسلاجما

 هوح و ىو ىنرظانت فيك هرهاسأ انىهاذا كنومعتامأت اذاو رهزالادخناو
 هلعلالا كرارغصاامو هلذلا ل ماع د :رضدةتنأو هرظانا م رولا ةرضان ذموت
 نم ه رفسصلاب ق.لتقلا نأ لت امل اريثك ابو افولال لقا سح رثلا لاَقف
 لاققق هر الاكشالا سكأ نم نا اكان شدعاجلا و سطل 1

 نمن-سحأن موهّللا ةغمسص هغضم ماك الاءاشحأ تنك ذمىنولاذهدرولا
 الا انمرةص:امدرولال اف ىهاوشلا ن مىلضف اذهوسح رئاالاقف هغيصشا ||

 ةئيساا ىوة-ةالدر ولا لاف هنسحأ ئثلك نيعلزتملس> راالاقف دساحلا 1
 رورتلا ندا دخل نمو هلا نم تمهذس >رغا|لاّعف هنسحلاالو

 لضغفب د وللااو دج ناهس | رد ماعم ىفى روض دجأل_ضذفلاىلو:
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 لاا ر ضامن ىهزتتو هر عاودلا نام وقوم

 سدال1 !ىنس نموا اسك ه دقامو قاشعل قارشاو
 سئاقذلا ىماقتا ىطد حوشد . ىذشرشذ نم تحدق امو

 سد اهدى كل دخله و هىاقمف كلروط تددعدَعل

 سلاما ىف رهز لك متاغو ه٠ باب لك تاو ط_سلا ىفاثأ
 سئارعلا ىلا ىكك ىلع . ىلحأ حارلا سوك تفز ناو

 سلاح لطاو ىتمدخىف مك: ٠ ماهمىفانعّوجان د2 ناو ظ

 سراموناطا_سنددام مف « ارذن كاذاماسراعْل:ناو ظ
 سعانناعجلا يتلا نا كارا ٠ ىناذفدكوأ ضد رعتلاعد ظ
 ا 8 اماذان سح نم ىحلل لهو ظ

 ىئقلخ دقو مدنلا سنآو سلا عوممو سلاحا نوعان سرا |لاقف ْ

 ىو ىلاهةعاو ىءكتاندقو كالدو ىطل كل نبأ نم موقت نس>أ فهلا ]

 ناو ىنييوشباريثكو مركت نيعفا | نيعلجألو ملعاف بهبحلانعهبشت ظ
 دشنأو ىنمعنم تطّقساهلممىلاث دع

 سناوكللا ظل وزود طلو" ءا سعاونلانامحأ ل ودقو:امأ ْ

 سنار ةاهف لاح رأ تام 1 ادمصدسالا دمصت فادحأو 1

 سئامضورلاىفادءاذا قمشرو ١!ىطع نبلو الل ىدعو

 سواسولان م لددلام كرتتو « ىع درو هتنت م نيل

 سرادم ودهملاّ لعد رلعهحجأو « قع ماه سد امتاصل تعش در

 سلاجال سلا#ملا ىف ىهزأو ٠ ىنعم ك_:مفطاأو ىمأانأ
 سمالملاىذوأ الودل تنلو ه اهثو ارطن هتعنم مو
 سراح عنف سمحلا مان ناو 5 فرط ضغأ مارغلا لهأنعو

 ساامنلاف اقم نعدقعتو ٠ ىدهجنامدنلا ةمدخي موقأ
 سوارت ال_ةروهزلاس رانا ٠ ىنالاهج ود_-أ) كرخفا

 حجارضو قفشاا ةل--د_خلاس لاو. قاع نمناسنالا اخ ىالاو درولالاقف

 || ادحلوقلاف ترزحدل لدقلاعقاومدب روتلاب عدو للا ةرم تانح ولا

 دلو
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 دثنأو ىوألا نم كلريخةرخ“ لاو
 ريخأتلا تصقت امانأو »2  أشلضغلا اقمدقتلا 'لدزيم

 ريشفل اوفس ءون ند املدم وه فيطل رق ساقلا قات

 |١ لراد "ام ترف انالاو قرطأ نأدعب هسأرعفرو قاوحو سحرا !قد- َْذ

 | اوصخرامها 5 هرطنل انسخ لااناف روغمل ارمشامم تنك ناو رثالاكن بعل !ثتسلف

 ْ سا الاو نيدرهملا نم منكتلولو ريم ؟بنذنعالا كؤرصعامو ريعستلا ىف

 | تساوءاملاف لنآ ءاكملا تلاناككلراخقفافتنأ ناقل اق كوسحام

 || قيشرااىدقيمسقأو دحاو ماعط ىلعريصتالو دئاوملا ىلع لفطتت ءاممكاىف |

 |١ هكو رتم ل-:ةرس ناع>أو هكول_ملا ل ةرط نعطقال هكوتهملا “ل كا ضفرتستو

 | نمضرالا هنع ىّشنت نملوأ انا وردا ثعرط تن أو ءاذولا ىمطانأ نودع ىلكو |
 : ْنكَلو لءصقتلا ىلع كيئاعم تددع لدوطتلا هيشخالولو رذلالو رهزلا

 تهبيش: ناو سدجرألانم ضغلا ن-س-ًاامو ساحملاف فرطاا ضغىتوش

 |راتولاو ةنيكسلاىلاعج رثا ناو لدا ارومةم ندد كو لفآو علاطنيب ناتسنو

 1 دايهودي هند كو دامعلا لوش نمذ سلا نامضق نأ رامنااب موكا اكد رال

 010 تاي د طر المجرن بك اوك !١ةئي زءامسلا نيز نع ءمسقأو

 دشنأو ىورلانبالوةانمملوقاو ود موجرليلع طلسأو ||
 ه«طط_ششقو امحع هلو5ىفدازو . هرظاند قوذا دروال تمم

 ْآ م قرولابرت_هد هودضغلا فوخداكو قرعل !لطلا نم هلك ىت>درولادخ لدعم

 |١ ةضافنأب لاقو ةكوشد سح رئا!ىلعاط_سو لاّقع نم قاطأ نك طاشتسا هنا

 ْ لخ نوز#ثو كورغمو نودعدمو كوةهمند مث لبازملا ة-ظافاو لاخلا ||

 |١ ةوقو كروخل الولو سلا>انأوةمدخلا ف موتو سراقانأو لجارلذا ةمضألا
 ٍْ دشنأو هقطلاف ىن+ازت ثئحام هتدحلا
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 ١ نك | انا ولا ىل_ءمهملاانأف 5 دعت اهعمج ر روهزرلا تعف

 قركتو ىلئامم تلع اكو ه انهلاو :رسلل ىاد_فكااوعدأ

 ىعرتو مو 001 هقورأو ىراانن سيلا ق أو

 هما هددلا نيدجلع اور هظفمل تنك بوح ااءِغاذاو

 ىَعْسض ظحاوالا هسشت لاو ه سعاون ىمو نافجالا لذاغأو

 معدل ن< : سا داسفالول 3-0 ةسافن دودخلا | نول

 مدقتإل لبضغلا نأب مل عاو 2 ارخأتم ىتدت رنعنكو م-هفاذ

 نيسعلاىوةاءلاوو بضغلاةروص«هجوقفترهظو ب.ملاودرولاد-خرجاو
 ترقضسا دّقلف ةقاطهيكلام باب فل>دتالو هقا اه نع لخ نحالانولابو

 نبأ ن مو دودنلا ةرج كرافصب رخافت فيك تقرب ولو كد لابأ الو تقملا

 تنأام حالملانومعلشامءبرظانتأ دوسلان وعلل هلزاغملا ل ناغحأ ضايسل
 ىلدلاودقو ل_ضفًالاوهوءالثدالا نسح ىنريعتأ حاقوالا سجرتلانومعاب

 لئمالاف لثمالا مءالب سانلادشأ ءايدذالارشاعم ند مل-سو هلآ ىلعو هيلعدتلا
 ىمدأو دمؤالةرفزبثدنأ تركشلب لاح توكشامو .تريصف تلت ااملاط

 ةجهمالا ىهانو ىو هدىرختف رصعأو بنذالب سأ دعصتت ىساغنأو ردت
 هلضن عمهنممفسو ناشالو دو رغل ارانفهواَعلا مهاربارضامو رطقتف بوذت

 قانعلاو مضلاو مسلا,ثزفو قانعالاو روغلا تملاملاط ىناعم دوه-ْملا

 0 عد دممسلاو عدزىذريغداولزأالو عرغل او لص ًالاىنماكز

 هل اعلاف سنا كيتنام قابطه يجوب ريظنلا ةاعاريعنع ىوهعو قاروأ

 رذلالو عبد راارهز ديسانأو سشنلاو ىطلا ىف قدالالو ةلكاشملاف ىنزاومالو

 ىلع برلاتماقولو ىمدخ ىف فوقولا نمكلدال قافئااوناهشسا١لطئالق

 سيلتلا فث5 تدرأ ناو ملكلا اوبينحلا نب كو مدّعَتلا ف كل لضف ىأو قادس
 مهام ماقم هلالااذمامو مول او سودلا ند كو سداد | ىلع مدآل ضف فركفتف
 ا ىلوأ ل_ظغلأ كنمانأو ىدوروب نرمشملاو ىدوذح صعد نمالا تنآأ لهو

 و روس عسسسا دعم 3 م صم

 رح دلو
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 | ورولالاّقذ كتكوشنرسكالاو كتمر اغحاو كلاوزةعرش ا ذا ١
 أ ضعينمثنأو ىاقملماقم لعحتأ كنيمرتكأو كنيع ىوذأام كلدو
 |١ كلأ همدخلافؤفئاوتنواسلاتنكام همرخلال_ءلقنك-:مولو ىادخ
 |١ دعف ىدم رصقب حد ريعناو ردح نسا نا تعمعامأ رعخشو رطظنم نسد ىلكم

 سأ تامام هلم فلخ نمو تاماقملا لاه لربو ىقيلخ ىج عم تد:تسا

 قب نام هن .واج ةقالص ىو ىو عطقنب بكا ههانتملنساوه لكم ىساحم

 ارعش هلاح ناسل دشنأ و ل: .عىيكو شب تءاقىلادح نعهتنث ناو كش دا

 راهزالا عض ىدزعل أو ه راصنألا صخشت ىهح ولاجل 1

 راذعديد+لاقرولان مانو ه ىتنجو ىف ةبدرو ة حجب ىل
 رارزالا تضفنان اهماك أ «اذشلا قف سدنسنمىسالمو

 راقع هيلع تراددق ناوشذ 25 ادباذا سيحلا اذ_هىنناكف

 راش دىّتدنحوفف كصوت اح ىلع س حن افرصناورغالا

 0 0 هعال1!اىوذلادغىجرح

 رافص كالعدو ظءفغو دسح » نمتنأو ءاهااو ةياهملا ىلو

 راف لاوطل كلاما ىفذل ه ى رالو نامزلا ريصق ىنناشام

 : راصق رورسلا مانأ كاذكو ٠ اهلك رورمع ىانأ نكحا

 || احلا ن أو دودقتان منوبعلانبأ ةدملاريصةابو ةدوملا قلقا ند - ربا |لاعف

 | تضفأ نم ىللوقمف قاد !ىغ هسا قرر نمو قاشمعفوأانأ دودولا »
 ا ىنحاملاطثنأو اضيءلاهنا رلاةماعف فتشمل اد اضمف رو رسل هيلع

 || نول ث قرص كادب,ثنسك اع كلذراثلا باذ_عتقذف كاذج نم ىلع ككوش

 : كءمداورطقتساو قرم نم 0 كوعطقف ثرولاب نرت_تتو ديلا

 || قدرشلا كرارج ا قرفن ىأو قيطنعاقيط نيك ريل لبقو قرحلا لوقاذأو

 || ةرظانملانععجراو نيجللا صلاىلعالغيز جرهيتالف قيقعلاوربتلا ننركو
 |١ بيطب بلقلاعاد--تولج كو تايصققمسلاقىلو اذه نيعالا تما :

 | نوت الا نوتباس لاو نو.ع هعئالط ىف ىلفرهزلا شح دفواذاو تاحفتلا |
 ا ا نورا 00

 13 رمسيس سححلم
 * مدع 0510100
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 قبداتف + ارجأاق را ارجحالابىلعر عفتو ثمنا اذاربتا|نواوهو رارذصالاب
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 (ىنادلابايلا

 ةمالعلا بيدالا شلل درغلار هوطانةامسملا درولاو س> رئااةر آنانم هضركذت

 دج [نيدلا باهْسَءاَضٌعلا ى 2 ممدخ ّاهجر ىنيدراملا دهم نب ىلع ن سلا ىبأ

 ةمالعل بددالاز ]ل تبييللا ةينعةامسملا تبيبطلاو مهملا ةرظانموُل شك نبا

 ىلاعت هتاف كن :رئازطلا مساودهت اذ !نينمؤم دج

 د 6ك هوحخلا)

 ظ (مي>رلا نجر لاهنناممسب )
 || سحر: دودقلا ناصغأنيزو لخلل ةدرودودلا ضان رفثتدن أىذل اهي د_لا

 ىناعملاءوجونماولكساو مضتاذ ةغالبلا لبيس ب دالا ىوذل مضوأو لمان سح
 ريغ لوةب نقيلاوك سا نيب قراغلا دهمان دمس ىلع مالسا او ةالصلاو حملا نويبع

 ,س+>رل ا نو.معلزاغت نمدرولادودخ تاحخامتاككالاو ل "الا ىلعو سداتم

 الك اهفطلأو افصو راهزالا نسسحأ نم سحرلاودرولاناكانذفدءبو
 طسلاتدمل ناك رضحاذاامهجأ و ليضفتلا فام فلتخادقو افرعاهممطأو

 لسسىلءام_هفاح ناسا تقطنةساو ةرظانملافننم_صاناك مام لممكست

 ءامسلاتقشنا اذاف نآرقلا كم ىف لزنأىذل اها دجلا درولا لاف ةرضاحما
 دوسالا ىلا ثوع ملا 4_ةجتهيدن ىلعمال_بلاوةال_صلاو ناهدلاك ةدروتناكف

 ىلاعت هنا ناف (دعبو) رك الا ل يابه لدم د مشد مسن ىذلا ارجألاو

 ممنملار : ملا هتمعذنركشىلع بج وف تتار ملا عفرابرهزلار اس ىلع ىباضف

 ند لوااو راها ىف سنار
 لئاوألاهعطتست لاعت'إل « هنامزررخالا تنك تاو فاو .

 قحرفن م م-يفامو ىدون+رهزلاو كلم ضو را ىدوس>نعهشاىناشك
 نافعا ترو زاد هب وذ م-وميف كو شوى وءمظنال كو هءناطلس !!ىالعا

 ءارفغص نيملاهيات5 ىفلزنأ نعمسقألاوو سلجملا فهقاس ىلع ماو سحزتلا
 دودخالا بامسأ لق هبل ىسوأىذلا دومحملا دهه ىو نيرظانلارم -تاهنولعقاف

 قرمتأ تدهورت لا الاراغلاتروسانو _الصقنعم لاك يال سفن ت>دمدقل

 2 كلام



56 
0. 6 

 هج

 م ءاناووطعلاقف د ددأ همالد وبأ يراتاتا ءابألا|

 اةليطي ونلكل ادوةيامالغولاق اهاناءوطعا لا اهيلعدصتًأةياددب رأولاشق |

 4 دراحهوطع الاف هنمانمعطت وديصلا ص هد راح -و لاوامالغ.وطعاو »لاو هب ظ

 |لاتمهعمئارادهوظعا لاّقفامئودكس رادنممهدبال ينم وما ريمأ نع الكدلاث |

 رع و ه يعاأع عامض رممع ل تعظد أ دقلاو ن رو ندع نبأ نك ةعيض مف نكس غن و

 لخطف الاتاهيف تاينالاملات نيم هرمارعمأان يمال اولا دنس

 اهطاهولعح ال !اوو 0 قامذن مة اف «ءمض هتامني:مومل اريمأان| |

 مهدح أ لاعفرُم هد كز و الر اواكو ةراثثعنيلفغملا ضعد زام>| لق )د ك١ :ساق

 ىناثلالاّةف ةرانملاهذهسر ىلا اولصو قحلوالان مالا ف نيئانملا! لوط ناك أم

 ثتلاثلالاعف اهع م وضرالاهح وىلءعاهوامءد نكل 06 07 هلدأأب

 قيضو تنكالضفلا ضعي لان( ةياح) - ةرادمتءلةنانارش : , هذه تذاك لاهجاب

 لاَقذ حالصلارب اومكا ناك ىلسدمح ىل!ىلاحت روك سو سالف الا نمهدش و شعل | نم

 اهنرركفلات كلاحن سيو مومهلالنع جرغبمنلا نافاهرركو تايبالا ذه رق ا ىل

 رعش هلله ىف و بسة> أ ال ث مح نم ىلا عت هنن اى زروق اوحأ تنس امايأ

 ىكم بشملا هءلانمان هدئادشلاو بئاونلادقع 0 هر د ل2 نما

 دداضمنعهزئ:دقنم هان موسسنفاب قباب“: « دئاع لكلا عأ هبلاو

 اطأ 54 هلا تأ هلع اوتوكلملافتنآود #َ ايعلا ىلع .قرلا تنأ

 دراطتدقىنمساقلااذ ٠ اهشويسموم-هانا و دحاجلكل لذملاو كع

 اعتس ل فطل ىففن ه دئاوعلا سح هلنما ه ىتبرك كلو ج رفاخ
 دعاسملاو لهسملاون » ه#سملاو رسما قا“ 2 داق نمزرلا لعهين

 سأدةلق نايك ف دعامت الل ىف اا 0 ند د رد ةا>رف ان تاع

 دين اهالاورتلا هلاو 2 ىتلا ىلعةالصل مث هدعابالاو براقالا نمت

 مولاه نوعن نمل ا هرك ذيلو ْرراهف نملا ةحبتن باك ن ملوالا بابا

 لعد !اوةالصلاو نمزالا ثم ادام هلدجلاف نوهملا

 َن

 ) «ديه) ب 9
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 اذا كعماعميلا بهذا الاف مهلاهحرطالاو راتبدفا لاتاهلع لاق ||
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 رهاط نبهتلاد_بعىلع تاخدلاوىنادعااثدح (ةداكد) ائيلاعح راوتض-ا

 هللا ةييومال-لاكءلعولاقف ريمالاا هيأ يلع مالسلا تاّمف رصمدي ريوهو
 0 اههيف ىركسف هحراملا تلمع أر عْشلا نمناتدب تاقفربخلااملاق مث ناكر و
 كلزد:عت اعف امهخ اه

 ىفوأ ةادغلا كد ىئرقي هللا دوعام غن ندسحو ىط نست

 ىناكر ليل |ىدعأ نيد ع نس نم نسج نوكد ( فغأ

 مهزدفل نيالث هثل الحلا حالغالأللاو تنس ؟لاقف
 0 ىنةيسسد قل هللاو لاك

 رمألااهدأ كي طع مال-سلا تقف هيلع تاخددغلا ن نمناكاملف كزئمىلامالغلا

 الليف ركف ةيارال !ثارعع ةرايخلا نائيد تل ةفرب1ل ا ام مالسل ادءاعو لاعف

 7 ثاظفامهتاعلاقف

 لامثند للسمك انغاو .هكتشءامرقفلا ىشخأ ف يكو

 ىلااضد ام الغل ام ىنةمسق مهردف ا أن يثالث هلا لما مالغاندّلاو تنسحأ لاق
 كياع مالسلا تلقف تاكرلا ف هلج رو ا راو تاجا ىلا قولا قلاع

 هول يتلا «-ثلا نم ناتي تلةفريخلااممالسلا ل ملعر لاقذ ريم الا هدأ
 ْ تاقفامهمتاه لاقنام يف ى رف

 ديد+بوثءانملاسوُدو رسهدلا هقلخع تايعل اريخنا

 | 2 دسالام كلوسك قاد للا ثفدأ ا

 ا مدئامللبق (ةياكح) مهردناأ نيعب رأاهملالجا مالغانشاو تنس لام

 ١ ىضر نسما ماقذ هه ودا مرك ىلع نملانو ىطقنربنملا دعص هئددملاةبواعم

 اودعدللغحالا ادت ثعمد ل لح وزعشان الاقو هيلع ثا وهللادمك هنع هبا

 ا ا باح كلدجو ةمطاوعًاود_:هلمأو ردنا تنأو ىلع نياانأف نيمرجغلا نم

 7 ذانلعأو اسسحاتمأ الاهتلا ن علاق رد هع لا وتلا لو سر ىادسحو

 4 هتباخةبواعم عطقف نيمآنيمآدصسملا لهأ ح اصفاوافن اندشأو ارفك انمظعأ و

 مانالا



 7م ظ 0

 ٍ لءدالف ف هرصناو هلامدواهذ أف كتي م ىفاه نعتسا هللاقو مهردفل أب هل ظ

 تاخداذاف ىدهملاهب را>نارزيملا ىلع ذأتساف هذا ةمالدماللاف هأ ازلم ىلا |

 اه تن ذأةنارزيلل ا|ىلع تن ذأت_ىا اوتدعو ةمالدوبأ تاموقو ىاشفاهلع

 أ[ تلاقف ةمالدونأ تامتلاوكلاماحمتلاقف ءاكيلاباهتيع تاسرأتن أ مطااملق
 ]| تعدفمهرد لانا ترمأ ماهل تء ونولرسأهللامطعنوعجار هبل اان اوشانا
 ' امأى ديس ا,ت لاف نار زيا ىلع ل_ةد نأ ىدهملاث ماد لف تؤرصن اواهل

 ٌْ الا هتلاوال تلات ةماالو مأ هنأ ها ىهااىتميمحاناللاف تامةم الدانأ ن!تملع

 اأ| ىدنعنم تحارخو تلاقن هعا سلاىدتع نم جب رخشاناهسلاقف ةمالدوأ

 1 نييجارخا (ةياكعز امهليح نم بتول فاهئاكن واهربخي هتريخأو ةعاسلا

 : جرخ اراها فصناموب ىدهملا كلاقلاك ىدهملا بحاح ى ::دح لاق ىلهاملار كب

 امريخأ نأ نكعاملات ةحاح كلت اعف فةاوز ةاذانتح رفننانلان نمر :ذاو
 رمعاملاو ةحباح أ هتلًاسدق يش تاقو تلو ه5 رتذنينمؤملا اريمأريغادحأ

 لخداهل تاقو ترفل عل و مجتلاق لخد [تلقف نيذم م اريمأالا

 ا اوفي وخخلاب انرعأ دانا نيدمْوملاريمأ الاقل هفالخلاب لو لغو

 |هزذتولاىساغنالا اهقلت ّىمو ةشسد رئانك-فانغفخ تش ناف لوقت

 0 , رعلاةموح قاهعلت ىم دك ةردصكا انكفانلةث تئشناو

 نوعي كمال نماقخ نضقو ىم ه بك ازتاتك شا اس
 | ةرسعب هل رعأو هتحاح ىضقف ل ة+اح ىذقتو مركست لدلاوو ىدهملا لذ لاك
 || ةدئاز نينعم دنعاسلاحت نكت وقعد وأي يدألالات (ةباكح) مهردفالا

 تمسؤدقو ىرازااذ_هبوقعد انا, لاقف مهاردةعب رآىواس رازاهيلعاذا ا

 اسارعارصب أ ذاث دن ندا ْمسف لاو رانيدف ا نيعب رأ ةصاغْلموةقماعلا

 : اندي ماذه ناكناهم ا لاقف ءا رمجلا ىلع ةفرشم هل ةخوش نهتم ىلا

 لوقدأشنأ أومسو ,ىارعالا لخ دق هل دأف

 اورثك ذالامعل !قيطأالف 4. ىدمباملةهنلا ل اصأ

 3 اورط - اودمءا١!قنولبرأف 3 34 اكبر ىرهدلأ

 ؟١| ةسداحلاقت 1 او يقل 5 كولسر أ لاقو تبرطضافلاك'
 ك0

 13 0777 تا 01 ل2 7
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 | امو راطفهباعاومناكو نيهاش كولملاضعبلناكهنأىورب (ةباكح) كرذعألا
 طقلي نأردقيالاذه تلاوادوعم هراقنم تأراذف هتءزلفزوجع لزئم ىلع عقوو

 | عيطتسالهنظأو تلاقف اهفوطوهيلاخمىلاترظن مث صقملابهتصّقق حلا

 هعفقن بدا رآ ثءدح نم ةنكاش؟ اواهميْزب هملع ةقفشه مف تمكق و اممصقف ىشملا

 الف كلملا ىلا هب اواخ زوق ا دنعءو دحو ف ءربخم همقأب نمل لئاعجلا لذ كلملا نا
 ظ 0 رعدال نمد_ةعهسفن عق وأن مع اورساذ_ههياعاودانو٠ وح رخالاق هلاحىأر

 | هللاىذرركب ىأ ةريس هيلع تضرعةفالخلا نومأاىوامل لبق (ةداكح) هردق
 |رمأ لاف اهقود-ىفاهعضد واههوج ونملاومالاذخأ» ناكزاهرخ 5 ىفوهنع
 اهرخآىفو هنعهشاىضذر رمت ري-سه_ءلعت ضرع م كلذ ءطذ النينمؤملا

 نينمؤملاربمأ لاف اهقوحيف اهعءضرراههوجو نم لاومالاذ_خأ»ناكو
 | ذخأ,ناكو اهرخآىفو هنعهشا ىضرناممعةريسهيلعتضرعمث كلذ قيطنال
 مع كلذ يطنالزب_:مؤملارمألاقف اهقوقح فاهعضدو اههوجو نملاومالا

 'نملاومالاذ_خأد ناكو اهرخ !قوه-وهجودنلا مرك ىلع هري_س4.اعتضرع

 نمةعد رآعجديش راان!لمق (ةداك-) اذهفناك نالاوءاش فدك اهعضدو

 ىدنفالاتو ضيبالاداشرلاب>ه-يفءادالئذلا ءاودلا !ىورلالاقف هف
 ةدعملاةقرمهرصتنادوسلاناكو دوسالا ملءاه الا قارعل الاوو راخلا.املا
 موقتو همست تنأ او ماعطل | ىلعد عمت نأ هيفءادالىذلاءا اودلا لاه لوقتام هللاقف

 برغتن موقاناتاقفايسرافامممط تاأ سءالضفل ا ضعبلاقو“ همست تنأو هنع
 ةيذغالاب كيلعو ةدودال لك اوعدلاعف هب حلا عن اناث فضصقه املا انءاعربذ تق

 ماه !لوخدو مركمأ |ءامبرشو مسللا لك أب كعو للاو عرضا !نمج ريامو

 مث هيلعإبفاموىدهملا ل ءرعاشلاةمالدونأ ل خد (ةداكح) ناتكلاس لو |||

 هلااثاو هتلانالاقفةمالدءأ تتاملاوكلام هللاقذ ءاكدلا:هنومعىنرأو دعو

 1 2 ا د يم ع يي يت تر يي ا يي
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 لوسم قى ةرص :مدنعى اف .٠ ىفئا لماع ن يتلا اىأب :

 لوةأ امو دصد ند ىلع ٠ لادا رع أو ىنسملابأ
 لوهف ةمركملكل ثنأو هافيلحاف ثساو ىرخالا مأ

 (ةباكح) مهردنالا : :ريدعتعد هل نه | ًاوهيلارذةعاذهباعدكلذ نعم أر ةالف لان

 نافجامح ايةال_صاالاقو .موقلا نم لج رماة ةلاط ًاوامون بطخ عجب اخ انالبق

 نوذ# هنأ او ميزو هسركء اثات هس رخأ كرد تالكرا ل تفقولا

 هللا ذاعملاقف هلل يقف هتءلخ نونجلاب رق نالاّةف هليبسىل* نأ هولأسو
 لاو نهردهنلو هةدصل هنعافعف جاخلا كلذ خلبف ىناف امدقو ىنالتءاهللاخال وقال

 د_عولارانب ند_صاانئرسأ ٠ هنأولو زدصا اك ملع
 هيلا ىضراو قوما طنا ند م هىرولا ىغا تااضرغباو

 هبال الُدل هذه متت الو ةدوملا ل-صأو بدالا نك رو نيدلا دوم قدصل الاقدو

 روحفلاو روحفلل ايس !نا:رذكلاو مك انا مس دو هيلع هل اىلص ىنلالاقر

 هنحلاىلا ىدهد ريلاو 2 اىلاىكدجقد- مانت لسلا رم اعوران :ا | ىلاىدو

 || ناكل ندصل ارود ول مهضعب لادو هةبدص لق هقدص لق نم ءايكملا ضب لاق

 نونحملا نودعست د رهمدالالات (ةداكح) | ماعُت ناكل بذكل اروصولو ا دسأ

 سًاردنعاسلا> كار ىلام هلت اقف تايذلا هنع بذي نار ةرئارش سارا ]ام

 لاق نيأنمتاقوهلبلاووهم نونا تنأ هلت لغف نونه !لاك ثاااذع

 ١١ فل هوتاقىدا رفالو هعامج ل_صن وهوة عاج ةيسفلاو رولا

 أرعس متن لاه أش تاق كلذ

 احارق ءام برش تحصأو 5 هيا تك

 اما.صااحالملاءوجولاىوذيو» زيز ل |لذيذسسنلا ثوار

 : احال ثا اذاهيفرذعلا ابق ب 5 اهيل ازئاح اذ ناك ناو

 : كل لعد سرا تمالددبن زنالمق (ةياكح) تفرصناو او تقدص هإتاعف

 ٍ نيمالاد_متاهدلواعدف ىرذعْل د رأ ن الااهف لاف نيمالا !اهداونودنومألملا

 31 لاقو نومأملااعدوْد وا ل هللاقف هذدهامدهتأب هلاقف لد د واسمه دفع تناكو

 : ىلنا.ن ١ الاودس زتلاقف نيران لا سادي عا وزع

0 



 2 : 4 00 : ٠

 0 سمعو جب تدمج بد جمس جس ممسمسساسا بسسس
 تمانوادادحا مورق ىفتاعحو!هرعبش ترغضدفو اهندأ ارف تادف مون تاذ

 ١ ماج - ىنيحءأدق رز ةيصأ ١ هذهنماف تقف عر ن نم هدالق هل ّ وامد :وهيلع

 1 وناممح رخآ#م اهمأ تافغى امتع كسماف كنب اةذ_ه ثلا « داهم 5

 ثاعح -و كقح ىنرعسخ ا عض ةامتب اان لوق ]وهن ى عرابة ل وه ةرفحاشت رود

 را عا نارئلااذ + ىلع طغم تأ تدان لوعت ىهو بارت اهياعبلقأ

 كلتفاجت 1 عطقناو امد 7 ١ دا تت ان وقع فرصنموىد->و

 .ةوسعلهذهنالادو مس هو هماع نبا ىل_هدتنا لوس ران مع عمدف ىاقىفاهت رمح

 مهنلاو 9 ىهسأ طق ثد : ار ل هدعس نب سد لق (ةياكح) محربالم ,حرب ال نمو

 اه ردذ هقاند ءاق فومض كد لزتهناتلاعف اهدوزءاغ ةأىعا ىلع ا لانا از

 بلا نمانط ا اماناعف مكن راه لاتو اهرضف ىرخ اناا دغل |نم ناكا مف كن أش لا 1
 اي هلاوامانأانيقف ضير ءااال اىفامضأ مط الى !لاقفريسل االاةحرامل !ترحض

 'ةأرالانلقو هةسفرات,دةئامانعضو لءحرلااندرأاملف كلذك ل عفب وهو رطغ
 |تكرلااهنأ ا اوقق انفلخ مدد ل-راذارابل اعفتزاالف اندضمو هيلاانع ىرذتعا

 اهانذ_خأف ىثر ممةنعطالاو اهوذ_خلاقفانقخل مم انارو !ر3ن انوهيطعأ ماما

 ا ظع قلافف موو تاذس طخ هنعهللا ىذراياع نا لبق (ةباكحإ اننرصتاو

 درك 81د يرشد اوك جا رشا توق هتف ساو تول تول قا اع

 رقلاودو اًثمحانلاط مءاروناوالااحولااحولاو ةاضا !ةاحضلاف مكم_صاوش دوةعم :1
 "م | مو لكف ماك هناالارانل ارح نم ةرفحوأ هنا ضانر نم ةضو ر ريشا !ناوالأ ا
 كلذ ارو ناالادودلا تددانأ ةٌثحولا تهمانأ ةلطا !تدبان (لوقنف تارمثالل ١

 ١ ثعض "000 ص لك ل هذتو ريبكل اهيقر كاسدو ريغصأ) |همق تنشد مول :مويلا

 ا نكلوىراكس مهامو ىداك-- سانا |ىرنواهلج لج تاذ لكعضتو

 18 0 و ديدحاهليج و ديعياهرعقو ديدشاهرسارات مول !كلذءارو ناو الأ ديدش
 !اهضرع هن مومل !كلذءازوناوالأل اقف ايد ءاكر نولسملا فلات ديدص

 (ةياكح) ملالا تاذعلان ممم اناوهشناانراحأ نيقتال ثءد_عأض رال و قارا

  قاضو هدقفن تدغنف هلطامو هد عوف ةدئاز نب نعم با.ءاردالا ضعب دسصق لق

 اهيفلوقي اناس هملا تتكسقهناب عفناردنالا ىلعمزعءوهردص كإذا
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 تح هقنع برضو كاربخ هن او ىتدههرسكستو ىتسامسد هتف لعفدالو لوقت |
 هنأهقو راد باب ىلع مهسو رلعحو سفن هثام_سدت .وفالآ ةن ىلع ةلمللا ىف أ

 اضيأج رخاه دعب ىلا ةاملل | ىفناكا شف هلاعفأن م اوأراملاوعزفو سانلا
 دعب هتدب نم ير خي نأ كلذدعب دح ار دقي لذ مهسورذخاف لح> رهئاملثى لف

 ق درسا مهموالمل هناكد ناب دحأ قاخد اللاوو رشم اقرت وب ناكالف ءامعلا

 ةراسد د مانأ دعي َّى ةريسص لج ردا ماكو ممم دح ا اردعد : مذ ىلع هو ع ذئ

 نأ اردت لهدا دز هلل اقف راثق دةئامعي رأآةح راملا اكد نم قرم هن الاقو |

 ناكاذف هقكتسا هبهذ ضوع هل نزوو هفلدساو معن لاق همعدتام ىلع فاحت

 ةئامعدرأ هناكد نم هل نرمس دق ىري_هلاانالفن لاو سان !!بطخ ةعجلا مون ظ

 مناو هلام ل رلاىلا داعد_ةف كاز معح رأ نا نورضاح محاكن الاو راند

 ترعأو عمال نم يرد نأ مد نكمعالذأ ىسفن ىلع ثيل 1دقف اوعج رت
 هومدقوةقر علان مهد تاك ن ماوم:ل لاا قذد-عاس سلا هلله ىف عسجلا لتققي

 هلوع عا لاس مث لالا ىف يا صق هيلصب ىهأ ًاوذخ ا اموراسا اذءامح رق هندي نيد

 نه وشد صأق دزالا ى ىدةلحم هلل قف ةمهال !و نما اهيف نكد 0 ردلاف

 كلذىلع بولا قمفةل- غلا كلب قف رطلا ةعراق ىلع اي نأ مظع نمل جامد

 دسالان أن اومحلا ةايحيحاصرك ذ ( ةداكح) هناكم نم هعفرب نأ دح اردد مامأنأ ا

 ريخأف ىنطعاريضح اذا ه!لاقف بئئذلا هيلع مف بلعتلا الا عامسل اهتداع ض هامل
 ءاودلا باط ىف لاق ن الا ىلا تناك ع نادسالاهللاّعف هلعأرمذ-اذف فلعثلا كلذ 1

 ىد_باآلا برشف جرت نأ ىعبني سئالا قاس ةزرخ لات تدصأ ئثىأف لاق كل

 لمس همدو كلذدعب تبئذلاهب رقم مم ىبلعُتل الل بسناو بدلا قاسؤف هملاخع

 نم رعامىلارظناف كواملا نعت دعق اذارجالا لنا بحاصاي بلعملا هإلاقف
 هلأس مسيو هيلع هلا ىل سلا لوسر ىلع مصاعنب س.قدفوا لل بق( ةبباك>)لسأر

 لاوساهداوالا تند هل تداوامهن اهريخأف تاوؤملا قدهيثدخا.عراصنالا ضع

 ىلا مّمعف دفرغس ىفانأواهمأاهتداو تناك ةندالا نهتم ثجرامو راعل افا تنك
 اًتمماداو تداواهنأ تريخأف ل-+ !نعابتل سف ىرغ_سنمانأث م دقوا هتاوخا
 اهمآترازف ثعنوو ةيدصلا تريكو نونسكلذ ىلع ضم ىتاش اح تفكو
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 حدس

 هيلع لفقو نيب ىلع دار كساملف ا تل كك ًافاماعط ظ

 هعمس لو قود:_صل ا اوأر سانلا مص املف كانه لانة ا ىلا لح
 ىتححلودف ثوام مداخل ني_..>اذاذ عرش نال انا نابل تارماتتا

 لاق وه نبأ لاونينموملاريمأ انهتناوىالاك مهارباتد ١ ًارنومأملا هإلاّقف نافآ

 هاكر لاملاسهذوزومل أّشاوانتعدخ نومأ1الاعف ةصقلابهثدحو ىردأال

 ليقربم آلا ماك أ انأآدرأ هسا لاقف صخُم قذلع برضد ىعأ جاخلان الق

 شان الك ؟نأ بحال ريسمألااهب ألاف لقجاخلا هللاقف ىناتقينا
 الو سأأت ع نم كلذ فريمألا ىلعامو ه هرخآ ىلا هلوأ نم ناوباف ىاصاقومكملعم
 ميجا لالاملف ناوبالا ىفهعم مهد نم انت ىمد ربامزيد و هندد لوحي

 هةمسشملاهلل- هىقريم الات مصكدقو ةعاسة بعص عاربمب ركل !ناريمألا اهدأ لاق

 ع قي سدا لاقو هلييساول+ جاجا لاَعف ةطلا دهر هلو ارعر

 وهلك أدامون ساجالج رنا لق (ةب هن أس لجرلا ىضمو ةيطعب هلرهأ
 هرهتنافهبلا جرش نامل ادنعلئاساذاو اوم هعاع دامو هتاناومجب وزر

 لج ربت وزنوه4-ة>وز قاطو هتمعنتلازو رقتفالل->رلاناكلزدعد قفئاف

 بابلا عرقي لئاسي اذاوةجاحدامه:دينيبواهعملكأد مانألا ضعبف ساف رش
 لوألااه-حوز وهاذانهنملاثح 0 ام ونزلاعف

 ناهتريخأفاهئاكب كفا ةبك انىهوتءحرم ةحاحدلاه.ل|تعؤدف
 لاقف لو“ الااهحوز ءربتناىذلا لئاسل كلذ ةصقب هتريخأو اهجو ناكل ءاسلا

 ثارعلا ةممأ نيدان ز لوا هد واعم نا لمق (ةياكح) لئاسلاكلذانأ هّشساواش

 ا اما يلع دئاملوأذنوق رودرسد واهم ن رود سعد و لمدسلا نوعطعد مه و

 معيلف هسأرنذخ 0 ءاشعل اد-عب دحأ جرخ نئل هنلاو لاك بطخو ريثما قرف

 هع : ارلا لالا تذاكا ملف مايأ هثالثدالملا فىدانداب دام يعش تةاغلارضاخلا

 ايعارالج رى فدالملا لال فوطد ل عج وهما لءللا نمىخم دقو دايزجرخ

 هنقرةتسأاعضومدحألو دالبلا ثيثأ لاق انههعنصتامدانز هللاّعف ممَعهعمو

 ىناهط ودانز هللاعؤ كاعتهللاءاشنا الغ ىمنغ مسبب الم يصلا ىلا ناس

 ادابز نالاقمف ىنعريملا عم_ثي نا تفخل_:ك رينا ىننكلو قداصنا لعأ

 لوقت



 ها/

 امو نوءبرأالا لرمي نمقبامهناىنرهظف ل علاط ف ترطن ىنا كلما مأ لاق مانأ
 ىفكيملاذخأو 4س كلملا مأف ىنمصتقتا كدانع ىدسحاو ىنقدكضتملناف
 راصو سانلانمسد>او مااومهلاه_.كروىهالملا عيجعفرو توالهأتلا

 مكحلابلط ةروك ذملامايالا تضماملف هلاحصقانت:وامهدادزب مو ىخما
 !تدأرامو لمه باهذىلعةل-.-كلذ ثاعفانغا كلملامأ هل لاقف كلذ هلكو
 .ليزلا ءهليعأو ةينسة_ءلخ كلملا لع عافت ءاودلا اذ فالا لدي غيءاودكل
 باغي عبطل امأ عسطلا بلغي بدألا له هربزو كولملاضعي لأس (ةناكح)
 ىلا عج ربع رفلكو عرف بدألاو لل_صأ هنال بدألا ب لخب عملا لاقق فدألا
 هلوح تةقوف عومشل ااهيديأب رينانسرضحأو بارشل!ىدتسا كلملاناغ هلدأ
 لاق ةل.للا ىناهمارب ذولا لاتق. بلغي عطل كلو ةىف كأطخرظن ارب زوال لاتف:
 اطيخاهلج ريف طد رو ةرأف هك ىف و زولاذخأةيناثااةليللا ناك الف ةاهمأدق

 هسكن مةرأفلا جي رخأ عومشلااهيديأب ريثاج_بلاتليقأ الف كلملا ىلاىشمو
 لاقف قرت نأث ديل اداك_ةةرأفلاتء.دوعومشلاب تمررينانسسلاا تأراملف
 لاق هلل-صأ ىلاعرشلا عج رو بدآلاع بطلا تبلغشنك كلاااهدأرطناريزولا

 نومأملا نع: ىّتخاىدهملاننمهاربانا لبق (ةباكح) كرددت تقدص
 نومأللاثتتأفسأب اللاقف مفاردلا نمئثىفكللاتحأس تلا ةفزوحعدستع |||

 م-هردفل أ ةئاملات ىلا«#اذامىد_هملا ننمهارباىلعْر ةللدنا هلتلاو |

 راتددفاأهطعأو هب هيأ امعسدجىف ىنعمطب نأ هرموالو سر يمه وتااقف

 راخ دفا اءاطعاو مدا1لا اننسحاهعمهحوف مهاراهح وهن رأامدنع ىلا عفدي

 اذ-هى لخداهتلاقو ريمك ٌقودن:_دهسفدعسمىلاهب نءاط تااوأع» هأو

 مناو عنتمفيكف ىتعاطب نيتمؤملاريمأ كلرمأوملا ل تلاتف عنتماة قو دنصاا ||
 هبفوطت تلعذ هلمذ لام< تتار قودنصل انيس لخ دف تفرصن !لعفت ]|

 اماف نيحالملاتوص عمس: ة هو نيدادخلا توص عسا ةرذ طوطشااوقاوسألاىف 1
 نيممهاراهرد_صقو مظعسا> وهاذاذ هنع ثكفو اراد هتادأ ل للا لظأ ا

 تاوانةوامهلمقد مهاربا ىلح د ىلع بك أف نينغي نايقهن ديزيد و برش: دهم لا |||
 هلمدقُم برعشفحدستلا هلواثو نومأملان ع مهاربا هلآ فريز اندلاه-:مزوملا



207 

 الاومأءدنعناه4ليقو هلع لجرامىسةناع درو صئملاهصضمأ ةفوكلا |||

 ىلامهاومأو ةيمأىننعئادو جرخاروصنملاهللاقرضحاشف عئادوو ةيمأىنما ||
 مه ىدوفأ لاق اللات هممأ ىنما ثذأ ثراوأ ن ينم هوما ريمأ اب لح رلالات كدنع

 | قرطأف لات مهعئادوومهفاومأ نمىديفاملبيلاعفدأ ئمىأبفلات .اللاق
 قنيملسملا اوناخ ةممأىنبنالاو هسسأ رعفر مش ةخغاىفا ركسفم هسأر رو صذملا

 :هوذخأاهفملاطأ نأ لع _ <مهةوقحقنيماسملال.كوانأو مهمدفومهاومأ
 نيئمؤملاري«أانلح رلالاق نيملسلالام ثدب ىلا اهدرأو ةنايكلا ليبس ىلع مهنم
 |١ اهريغنودتانامملا كلت نمىلمةىذلالاملا اذهنا ةلداعل اةئييلا كاع مق

 | هيلعةلاناطبايلمروصنملاقرطأفلاق ىتشءوجو نملاومأ موعلا ناكدتذ
 طق هلة مالج رت يطاخامهللاوف لج رلا قاطأ عيد رابلاةو ىكاتغتلازاه د ملف
 باتكلاسراالا ةحاحلامهّنلاو ل+رلا لاو .ةحاح كل ناك ناكل ةاح لس هللاقمث

 كلذب رو صنملا يهأف ىريخ وى ةقلعتم ممولة ناذ ىتمال_س ىلهأ ىلاديربلا عم
 نأ >اىناو ةعيدوالو طق لام ةسيمأ ىنما لمقام نينمؤملاريمأاب لج رلالاق م

 ركن ر وصنملا هللاعف هيلاىف ىسنمنيدو ىبب عملا, ني_دموملا ريمأ صد |

 روصنملا مأف دوعا نم ىلابرقأ جاهتحالا تيار فقوملا اذهتغئوالىفاذلاق|
 نيئمؤملاريمأاءلاق هم برهدق ل رلل مالغوهاذافرض> أذ عاساا راضحاب
 روصاملاددثفاهفلتأو رانيدنالا هثالث مز :رمسو ىتم قد أدق ىدسعدتل اوازه

 ىلط ن ءهلشأل هيلع تدذك امناو نينمؤملاربمأ اههللاو قدصلاّهف مالغلاىلعإ]

 هد ل ارسهن |نينمؤملا ريمأاب كلده_شألاقف هتءاساوىل همت هروصنملا لاف ا

 لنمهلك اذهدار فرو صنم الاف : ىرخ راشد ف ألا ةثالث لاهم هكناوهللاأ| ١ ١
 هلرهأو 4مل اكرو صنملا بح ءأف هيف نيس:مؤملاريمأ ملكت نا لاقاذهلاق ْ

 هلعفم روهل-هع عامجاو ه:#< ىلع هتومث نما دبآث تت ناكو ةئدسح ةعاج

 أ هسفند عفتني الهنا ىتحالقثم اممم ناك سرغلا كولمنماكلمن البق (ةداكح)
 | ءىخلام الاد ادزبال ول اما. طر اصف كلذ نمهوجلاعب نأ ىلع ءابطالا عم ||| ٠

 / ثالث ىناهمانكلوكلملاا مأكول اعأانأ هللاقف ءا.طالانمناذخلاضعسهيلا ا
 ةثالث 4تضمالف ةيودالانمثل-ةفاونامو كعلاط ىلارظنأو لمأ:أىتحمايأأ

 1 مل
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 سلخ :الصل اىلا امو جرخ ىلعن -حلاوبأ كلما ماظن ريزولا نا لبق (ةياكح)

 اذهوهوالوأ هلديرارعشثبب اذ_همفلاو و نب ,ىهضاخلاىلاثغتلا ع اليلق

 اضلااههنودلاع لينو لمآ و مين اظودت كر تن اق
 الت ىعلاّمف ىفاشلاىدنحملادوعسم مسافلاونأ ةعأ م1!ىفناكو

 اضرعمىوف هلءاشولا ادمف 2 اركسشتم فر از بنمح ىأد

 نار زها هتب راج ةروصةمىلارهظلا تو امون لخ دىدهملان البق (ةياكح)

 اهدس> نم نيد ل ىت-اهرعشد تالت هنا ًاراذف لستغت اهدح -وف ةلغغنيح ىلع

 ءارعشسلا نم باملان نملاقو هلت ىلا داعم هنصضساو كلذ هحع أنوع

 لقملفلاف دل اع انا ذهاف لاو ري راش سارا

 ارعشلوغيدر نبراس أش نافىسغن فام قفاو ارعشايكسنم لك

 بنخملا لزنملا كاذىسفنب ه سس !ا باص بلقلاو منحت

 ثم ىلا ئث مارك ذو 5 ةلالمزعالثضرعأ ١ اورك ذاذا

 / بذدتأ ىجاحمتذ | اوف سك 5 .ه انثرع رعت الو اس ١ ولاقو

 / 0 ان دفع نملا نم ىل-أ م-منا ىلع

 / ارعشس اونو أل امن ثدص امهنناو نكسلو تذسحأ لاقف
 ءاملاطرفاهدسةدروف 5 ءامسصل صيمقل ا اهنع تضن

 2 اوان م ىو لدتعع . ترعثتد و ءاوشا تاناقو

 :انألا نافكم ءانا لأ اهتمءاملاك ةسحار تدمو

 ءادراابذ_خاللحع ىلع ٠ تمهوارطو تضةنأ انف

 ءام طنمدرفأى ظلاهشٌشك ه راذ.> ىلع برس ند تماقو

 اخ ىلع مالظل !تاسانو نادت |ىلع بيقرلا صذم تأر
 ءامووذىرحءاملالفظو ه ليل ثتاهنم يصل !باغف

 ءاسنلا نمنوكام نس>اك « اهارب دقو هلالا ناصسف

 ريم انمشناو اللاق انعم تنك لاه نينموملارعس ايلول اعطنواغمسسىدهم لالا

 (ةياكح) هفرصو مه ردزالاة هع رأب هامأذ ىلاس رطخ ايش تلق دفنوا ْ

 لهأ نمل حر نم هه -رضذحأالو , الق تثأ طّقتدًاراملات عمد رلاث ل->
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 نكن

 تقاتشافرمقلاعاطوباصسلا عدمنا لبللارخ 1ناكادف هنعاولغت_ئافرطم |
 ىفلارطنف امقدت تناك ىلا نما ة.حاصاهعمو هدب رتتحرذل ةدراخلا |
 ثدحاصف ةثدم تعةوف هد راخلاب لق طخ لذ ىيرف هءلطتن ماممانظفاميبلا |

 قكيفاهسأر ىلع ىرخألاو ةتيم ةيراملا اذان 1 ىفاارددذاوىرخألا

 : ارعش لاهو ىلكشل اءاكد

 ديا .مدلاىرس أن يسعاي ٠ ىدن نم قتتار تسلتخا

 دسألاو نرئآلا نم ىسقت هه تشسحوتسا اذاسنالاى ه تناك

 ىدرومهبناكحال_-ممو ٠ ىتيه امج تناك هضورو
 ىدينم ىديرهالا ساتخات . قوق اج تناك ىدب تناك

 ارعش اهسأر ىلع ةفداولا !متمحاصتلاوو

 ردقللةلازاالوت ٠ هك اعبارغلا بعت

 ردنانالاو ريصأتق ٠ اهنلتف تنأو ىكحبت

 امهونفدف ناترماوه و ى] |له ًاءاطتاش هعمتن داكن يكس هسفن قلاب درض 7

 نودء_صدا اود رن بئذو ىلع رودس د طم الدع 0 دد>او رقف

 راجلالاّهذ انديصا ننس مسقاس ذل دسأ الا لاَعف امل راوامسظوا نافاوراس

 هللا لدا بلع !لاقف هةبعجرخاةدسألاهبلف' ىلىبظلاو بلعلل بنرألاوكل
 ثراحلاايأا,لاّقف مسةافةدواعمانأاب تنأتاهدسألالاّعف ةمسّقلاب ءاهجأام
 كلذنباهف بنرالاب لاخو نئاشعل ىظااو نئادغلر اجا كاذ نم صضوأ مالا
 (ةباكح) تبئذا|نيع نم لاق اذه تالعت نبأ نم كاضق أ امها كإةاودس لال اقف

 ةيراج مه. ترف ىسةفلانباو رازخلانيسحلاىبأ عم قارولا جارسل | عمتجا لبق

 جارسل !لاقفلاجل | ةعدد

 هفالسلا نمور مم رو « هامل ل عر دتالئاهن

 رازجلان يس اونأ لاو

 هفاطق تءنماهغدص براقع ٠ نكءاودر ا وفو
 ىسقفلا نبالاق

  هفالطلاىطعتناراف قل ه٠ لاجوذةفالكلا ىطعأولف

 00 1 هداكح ْ
 00 ا ا ل لاا هنا لاو



 ند ب رع عتب

 تلو

لذكل ااذع-ُهت ناولفغصوأ كتوس 000 ظ 00
 : لومضف: ل_عاشلا نئااب كايدر ن

 : نويلع لا اريغتم هنابق ضعب هنأ رف كلذ نع ءاهند هربزو ناكؤ ءاسفأ !بععامرغم ْ

 || نكتة. نغ ىناهتد ةانالف ىريزونا اهلاقف اذ هامىالوماب هتلاقفأأا

 1| ناك كلوأملاضعب نا لدق ع هّتبادرهظ نع لقب ناذك د دلما

 : امل املف هلا _يهوف هب عذسص أ ام ىرتسسو كلملا امأ هلىئه ةيراخلات لاذ 1 ؛

 ْ ليللالوأ ىلا ىف عقوو همهسوهسوؤ هعمو تقر ىلع دعو ىسمأ الف رذدحاق ظ

 3 8 م

 ١ ىىث والسكر أى تح قدر هتال تلاّقق هلق نداوج نك م>ه4..ذم تءنعأ

 : هتيكرو امال ه4-_سأرىفتاع>و أدرس 4- هلع تءضوف كلذىل اا ماحأف تاوطخ ئ

 : لاعف هلا اكلت ىلعوهو كلملا هلع مي ةريكلا اذه كلما ىلا تاسرأ دق تناكو

 ا اال 0 تق ال هام 7

 ا قمم عفكارق مف ريتما> ىسنماسا ١ ىلكلا |

 1 اهريخأ اواهيلا لسرأ ىي ٍج-هللاو فرصن أ الهياكك ال لاو اهقمرف هد راحهغدر َّط 1

 فرصن اذاهم> هبلق نم نكسمتو ةمراخلالسارب لبق أو فكي نأ ىناوهوعند اش ىح

 : ةئانامحل نوخأ نيد ىهواق. سا داقتمام ملا ىذق لع +1 كاذىفىغلا مانأو هءاصسأ

 5 نوهاآشاو ثوملا لاف لد الةقيف ىاوخأ هبتندال-ثافرصن|تااّقف اهظقرأف

 ٍ اهديهتط ءاذ تفرصذ ا ىاذ ىلءاهعضأ ىتح كد.ىئ تيبطعأ نان كو هبفانأامم ا

 || ىلع ىهو 0 فرصناوهرد_صو ه.اق ىلعاهع_-ضوق ا

 ارعش لوعد ىذلا اذنمتلاقفاهظتم أف لاخلا كلت

 لسالاو ضيملاريغد 'كلوؤهد ال 3 اهترانز كوم نم موقرزت ىم

 لود ىذلا لاق هغيوةغكلذيديرت

 7 هعاس 0 0 تفرم هد اا ا ضيا || نالاك مث

 ىلا ىف امهريخاشقو اهم هاقب عقوىذلا للعم ةيع اهيلق ىف عقوف فرسصن ا ْ

 |١ ىح هيلااشاوح رخآ ليلا انهى ىسافلا اذ_هماقمامود راخل ْ له لاف |[

 : هللا ننووأ موعلان ا راهنل ارخآ هد راخلا هلا تعمق ةل للا دله هج رذغاأ]
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 هحلات لكلا نمت ذأ اه لاشن هنفام نسحأ ئثلكن متدخأ سرفلا
 تذخ اف لق هرذخ :دشلا#بارغلا نم تدخأ اف لبق هبحاص نع هبذو هلهال
 ةلّكسملادنعاهقلمت لات ةرغا نمت ذخ أ اف لم هك اوح ىفهروكد لاق رب زئخلا نم
 قطنم ىنماع شا ىنانهللاةفمال_سلا هيلع ناملس الجرن البق (ةداكح)
 كلذ لمقف ثمادحأ هبت ريغ ناوادح أهب ريذتالنأ طرعش: لماعأ لاف ريطلا
 ران اناك_ذ كددو رودو راج هلناكو ىسمأو هرادىلا ل_حرلا عج رذهماعف

 ان لع لوط الناب ن1 لاف هذ ةوءانعق لاو مولا تنك فنك روت الأس
 املفامهمالاك عمد لح رلاناكو لعففةلمللا فاعل لك اتاللاق معن لاق ع 0
 هفاعمىلارا+ افرصن ا١لمالا ناك امافروُثلا لديراجلا ىلع لمي نأ صأ عبصأ

 ام ةد_ثلا ىنتءاصأو تامم دق ىلب لاق لمعت لك ناك مم !تنك فيكروشلا هلأ ف

 لنك عذللال املص» ال ليلعوهاولاقو كح ذا نودع مهن تعمم ىنأ ال اكتب اصأ ظ

 امهمالاك نممهفامل لح رلا لذ فاما !لكف ةمال_بلاتدرأنانتوميناأ]

 تلاقف توعنأ ةفااهريذ ملف هيلع تحلاةئمماللاو عشت مهنا ىهاذل تلاقف ظ

 هعواطت ملف تمكتريخأ ن الاقى ريغ: أماكن ناو نون علنا تلقىري#مناأا

 ثسمأو ىدوب ناك مصأ ا ملذ تاعفف ىصوأ ى->ىنيلهم|لاةفاهنم د. هلنكدلو
 هللاقف طاشنلاو خارمسا نع لددلا كسعملو برشلاو لكألا نعر وما اوراخلا

 لاتكلذ/واولاو هايل ان مريخاذ ف توملالاك طاشنا !اذها.ةتوعانمحاصهياصكأ|]
 نآردقبالو ةدحاو :أصالوعب نأردقدالوهو نفوعأانأو نرششعىديبتناأإ

 وأ تو قنأ ىلاارمضد و طوسا اذخأ:لاتاهعم لمع. اذ املا هيسفت رع اهعقد | ْ

 تءجر و تتكسىتحاهب ريضو طوسلاذخأو ماقول ددلا قدص لج رلا لاّتف بوت
 لضفلاو هركسعنعدرفناةدرصل اكاامون ج رخدمشرلا نا لبق (هد اك ) كلذ نع
 نينيعلا بطروهاذاف ديشرلا هيلارطن فراج ىلع حش وه اذاؤهفلخ عسبب رلا نبا

 نأكل لهلاوىلاطئاح لاو حشاد رت نبأ ل_ضفلا هلاّعذه.اعل_ضفلازمغف

 كلذلا نجوا املاقف ٌةيوطرلاهذ_هبهذتف دنع هبىوادت“ ىلع كلدأ
 "1| لك اوةزوج رشق هريصو: "كلا قروو ءاملاراغو ىوشل انادمعذ خلاف
 . 1 ةلبوطةطرض طرضوهسرف سو رقىلعزرجشلا اكناف ٌكينيع ة ب وطر سهذي هناذهي

 . هه هس مس سسسسس سس سس ست تجسس يجن ْ
 ا بسد ' لاوو ْ ٠ ا



 ها

 || نعلذي نأديرب لوز نالاقو ةأرماىلافأمث لوقأامكلرهظ.سهنافاهلع
 || لاواذكواذك كلوممنتلات هيحّليلاعج ريفكيقرأ نأكل لهف كريغج وزتدو

 || اهيل اما رعشل !لوانتاه-:متنداملف هك-:-تعق نمتارع:ثالثب ىنتنا

 || امهذف جوزلا اواتّمف ءأرملاةوخاءاج واهلتَمف مالغل ا هلاواجذ لشد لوف مسلاب
 هلأسنو هميفلا نم هللابذوعنف هتميغام_ظوبقو امهدسع عينصءوسبامهالاك
 || املفاموت دمشرلا باب لاق اس اوفاب أت ال مق (ةياكح) اهبوذنمو اهنمةياجلا
 دحاو لك ف تاما ىلع سا ووأ اذههدنعنذا|ةعامحلل لاوو اًضيب بلط هيلع

 ]| تلقو عيجلا ىلع بضغلا ترهظ أ لخداذاوهتهتاهلعحو ةضربذخأكشم
 || مث لوقيامىرنىتحمكسؤر ب رضد ت عأالاو :_فضيب ةضيد ن "الا اوضيب كل
 مف رهظأف ةفيلخلا ضغأئثىلاثددحلامملاج ةعاسدعبق لخدفهيلط
 |١ ن" الاوضيب هينعبالاهف لخديو ةحاجدلا ل ثمدحاولا مه لاوود.دُشلا سضغلا
 هنيعىلع نم ىلا تغتلاووكسؤ رب رضد تن مأالاو مك ةغصا منال ه ضرب ةضيد

 جرخأمم ههجوريغتو حنختو هسفنرصعف ضب ن الاضب لوألات ذل اقو
 هر دضعي برضف ساون ىأ ىلا ةب وذا !تاصو ىتحاذه لثم لكل | ىلع را دف ةضسد
 ْ ريغب جاجداا ملصدامانالوماي لافو وقوعقوُو هخارص ىف لاقو خرص مث هيدنج ىلع

 كلذ نسف اوهافق ىلع اتس | ىتح هيل ان دغف مهكر دانأو جاحد ءالؤهف كد د
 || دقربىذلا هشارف ىلع او ري نأ ةعاج مأأفاموب هيلع يضغدهنأ (ىحو) هنم
 |١ سأل اعف _ثارف ىلع أردف ناب ةفيلخل اان عأ هلاولانقف هتيم وهو هوت أذ هدلع
 | اًورخامهلاةوهيدبب ةيشخذخأ ال اولاوء ارحل اريغئشب ميه ل هذ عاطم ةفيلخلا
 || اولوس نر غب كلذمهكم أ اف ةمشخلا ذمبهسأر تب رضوك_:مدحأ لابن انكسلو

 || رادصصا لد( ةداكح) ةلصب هلرمأو نتف كلذ. هوملعأو ةفياختاىلا اوعجرف

 || هسأركلامعفرجو ركاب مهاملف أيشاهيفدحي لفامفاطق ليللا فران دنبكلام
 |١ لاقف ةرخ الا ىلع لقت نأ كل لهفان دنع امتدح و افايندلا تيلطاذ_هايلاقو
 ْ كادي ىخمو كلام هذا ر حفل اعاط ملف هيدي ىلع تاتف كلام ىلا مدت معن صللا

 ١ اثدم_صماءاد-صل اذهلاةف لحرلا اذهامت - اولاقةذمالتلا ءآراملف دذسملا

 | .اكح ضعبلاق (ةباكحإ ءايلوالارامك ن م كلامة كرب صال كلذر اصف هان دصف
 و 0 3 2 ومسسج بنسع تحسس 2 مست
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 ثسلت ملف جوزف ةمغر ىلامتد ًاايهش اوال تلافُك جوز أ ن كل ل_ه ةين.انا ف لاقف
 'بتك ل يئارسا نيدجحأ ناآلتق (ةباكح) ىلاعت هللااهجر تنام ىّتح الءلقالا

 هزع لثؤم هلوسر و هنلاد عب تذأن ملاالذالا قمتي منينموملارمأ يهاباسح
 ىلاةكئاط هئعو هيلع كمءنعاثتو هيلا لناس اءادتبالة بحار ه_سفن لزتلو

 هنعفعاو ند ْرباُم ني:مؤملاريمأ انهت هذ هدا هعشصلا ىف :دانازلا اوكلوطت

 راص وهيل !نسدلا او4ةالطاب صان لوعمل ريغىلعال اولدعمُل نع هلافك نش ام

 دوسأ امالغ ىرت_شا بلهمل 1 نمالج رنالءق (ةباكح) هندل ه«مؤر هازئمىف

 هتاحافاه سقت نعءاهدوارف هنديسىوهع رعرتو.دعاسدتش اا لظفءاندتو هايرف

 بجووهيلا ةمعف هندي_سردص ىلعوهاذاف هلفغىلعامو 9 اوم لل-خدن كلذىلا

 هك اعف هلعذ نم فوتو ةقر هيلع هتك ر دأ هنا مث همدو طصذش هك رو هركصدذ

 اىعأ» !ومىلعر دةدماذ_هدعب مانأف هض صه نم حب رخو هتلعنم لقا ئح

 لح رلان اعف منابرخ ال او لةطامهدحأ ناندا هالو ناكوهملق ءاغش همف نوكف

 لامحطسةورذىلا !ممدع_صونييبصلا د بعل اذخأف هر ومآ ضغبل هلزئمنع
 وهاذاذهسأر عذرفهالوم لد نأىلاىرخأب عللاب وةيمماعطلاب اموالعد لعحو

 ىهامدهتن اوفاذهدكتععدلاو كل ىّتدد رتف هشلاهللا كإلدولاقف قهاشف هيشداي

 ام-منيمرالوأ ىنتمسجاك سفن بحلاودي رتامو كلد ولات ام نممرال سفنالا
 بهذو ىأد وهو هيلع رركت لع لاوءامةب مث لثم ىسفتد امهدعب سمس أل ىاو
 امهوألاةف قهاشلا كلذةو دذنمامم ريلاممىوهأف مها ادوعصل !موريل
 هسفنب عنصد امدرياةردملاذخأف تدرأ ام لعفاو ةيدملا جرخأ ىّت ريصان كليو
 اذ_هو كاذب كاذلاقو نييبصلاب ىر ل_ءفدقهزا معاملف هارب وهو هرك ذ.ىرف

 هلع صهأذ هللابمصتعملا ىلا ريدك بدك ودوسالا كلذذخأو نامصلا عطقتف ةدابز

 هعامق مالغ هلناك الحر نا لق (ةداكح) دوسأ دمع لك هتكلمن موب ردع نأو

 1 ةممجأ !لاووهامو لاف اذ _> اواممعالا هيب معلك نمكيلا ًامآىناىرغ_كاللاتو

 .نالاقو د.سلاى أ ىءالماقالاثملافلاق هلوق لمقأال ىنافهنمءىرنتنأ لاو

 .موانتف كلذ ت ةرعدق لاوّلد ردبامولاق كلريغجبو زكتو كلت نأ د رتلثآ سا |

 املع
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 هعض ىرتملاءآرام 7 ا نس واح مالكم ذنتافوركلاز 2 ثلا |

 ارعش تامدالا ءزه هعم تك وهليقوهيلا| أ

 هينفاتان ه1 ىدح اكمالغ « انلسسقت نيف 03 1

 هيريل اسم فاك ىف ق رمت م 3 ادا مت املا تعد ا

 هيدا ناك كلوسر ثملو ٠ لوسرلا ناك ةددهلا تدلف 11

 امىأ واهنا ارم ىف ثعمف ل_ظفاف لاقي لاك اولا ىف ةقئاخو :رعاشةب راح

 ه-ل|تج رنا مامدق هلاس ترطخ هعرد سلما م هألف مورلاىلأه> و رخثقو

 تلاقفمو رلادالب ىلا جو رذتادي رألاواذ- اناناس ايلا طناملف

 نومأل الامتاتف قتاونسد حرت

 لا دلل أ 0 9 0 دعم 3

 ارعس تاق ىز ناخا الات

 لدحر /١تقوفنانيع-لا مد ةقتامنا 1 لوفالابانععلواطلا ارمَعلامهنيح 1

 امن لسأو اهلحشمرك اواهمرتأ رورمسم همدان لاق م هرد_صيلا نو مأ | اهمخف ظ

 ليق(ةداكح) وج رت قوىلاىراو او مدخناو ريصاملانم هيلاجب اةانك ظ
 ثدت 0 هشمدع او سال اراك أن م لج زيرو الحر نا ١

 واذ اهنالاناتسب لح دت تناكؤا هيد تاز كل تاوخ تام ىّيَح الماقالاهعم ]

 رس د تادال اهذهدشنتو ىكدتو همق

 كابا رهدلاابأ م« رهش رهدللت اق تافرهذلاهناع ء فاال كيتا

 تاولكلاىف قدا. لدا هنأ ثادفاالابوبأ- !او مالا تكور 0! ظ

 تلاقف هناي نيلوقت ت تنكامافلاّعف تاسالادد رباهعم واه ويأافن طقفذ|

 كنون ظنا ىنوحأ كلذ تياراسلف ش نططلا لفل قطو لقدقءاملاتدوتدأانأإ ٍ
 ارعشأ] 1 5 :1

 تاسأ ءاملاامأ ء وعش ءاللت لق تاه ءاملا هناخ ل
 0 :اىفىفناك ه م ح تاءلتا نانا ا كا

 ا ( يحفز - ء١

 ص011 1 ] ]| “'

 نومأل تقصو ءاندالا نذط لاك (ةباكحإ) م الغلا هما! لسرأ تايسالا ّ ْ
 أل
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 اا :اراذهوأ شاوآل لاك لالالا نرد اوالاكترص, را هرخ ع هر . عدترل |

 الما تزرلادب فاشل راذه تو هصئأاو هلق, ف ىأرنماذه هللا عشلا

 نوريشت أ اهقب موا ةحلس م ناحترد الا صد هو ىب قة وواري-خ

 "م ١ كلذوكنم لب قد نمهنلاو انأاف 0 'ىدرو ف مر آنأ ىلع

 كفرص لمعت ىناأسو ليم ةد:ىلادرو دق ىنأ انك اذ_هلاق هيلع لخداملف
 ناماغلاو ىراوكل اولاغملاو تاودلا ن نماهعبتيانومهردفاأ ىئامهلامدفهبلا

 هل سهاق هءلعهضرعو هيلع كلذ لخدأ دااخ نب ىتحي بادروا م او هردصأ مث

 رعش هتساخى هتنثأو كلذ لع ىدع

 لاهل اهب ىذّةد ىذل| بسح - هريغ ىلا نم تجرخ

 لاوحأ ءوسلاىف هب تراد هوما ىناف ىلاح اوركنتال

 همؤ قمط هن دي نيد رديشلا لع تلذدلاو هس ندع ىدعا نب عش ثادح (ةباكح)

 ارعش تلقف أ شاذهىف لقلاقعف درو

 العتب ىضأدتو ب حنامذ ه هلمقي بوم غدخ هناك

 ارعش لود 5ك تلق الهش أطخأ هشأ ًارىلعت ذاك 4 هراح هل تلاّمف

 ل !بحوت مالد .شرلادب 2 ىعف دئني- ىدخ نول هناك

 ًااهديبذخأو م 5 مةنحاملا هذه ىنتك رحدقن قدءاانج رخالاقو دمشرلا فلات

 | ىنارعا ىلا ى ..ناقدباص [نع ناو منيشاملا دبع طن لبق (ةداكح) امالخو

 | ناو رهن يكلم ادمعانأ دو ,لاورساةرئا> مذ لادن او نيكل ادع ف رعت ألاف

 ع ارسال له ولاو هةموس تعمضوهللالامتاكأ د رقالوهللا كامحاللاو

 نينمؤملارعمأابل )او هلا لم.خ تادواملف لررض ىنععف دالوك عفن هنأ ى :ةزراللاة ١

 (ةباكح) هيلع عنأو كلما دبع كشف ةنامالاب سلاحا: كئدمو ىنيب ناكام تك ١

 | ه-هلعم يع نب ىسعد ممع:-صاملاوو دو ملا عمش نيرصلا لوا مل ارعانال دق

 اوحرخاف هتدداودؤتىتدنعسلان ماوح رخال هاو لاق ءاناةقاوإ ولاغ ماسلا

 2 م يو يس حم ب م ب سم

 ىرصلا ىلا ىلع نب دهر ذع- وأ ىدهأ لق (هياك-) ةلماك ةددلا مونمذخأ تح

 1 رعاشلا



 قلاغا اورلاوت اوصالاكلتوهن :اوخانيد هناكمو هاه ىف قا رعلاب وهاذاف هسيتئاف|

 هللا ان نماسننا لق (ةياكح) أيشرعغتت ةلهبلع تناكام ىلع هساعن لبقاهلمأت | ظ

 ىلعهير هللاعف مهتقلخ ن 572 نأد ب قلخلا تةلخإل براهب رعمهتاجانم فلاق أ ْ

 نكن وراق فرعا نك الو لئاضفلاو تاريخنا نمسا مة ئازتك تنك لص رلا لمس |

 قفط واخ اول نام دا: عمافصل اناوحخ !تحاصىداملانباةمالعلا لاةفرعأ

 | قاوون_صمو قاخ تئاغ نما مترهظأو ام_ضفأىِباتاره-1ناو لئاضغلا اءذهف

 4:5 نعم ةوقع تراحو ا متاذص هنك ىلا عوابلان عءنسلالات اك ىباا تاكمملا ظ

 نهللا دمع نيد و ىكمربل ادلاخ نب ىىدع نيد ناك هن | ل5 (ةداكح) ايقاع امقرعم ظ

 |ىلواماذ رث :اودلا ه.حاصل رطتن امهم مدحاولكناكودسا#وةوادع از 1! كلام ْ

 سعال قارعلاب نيقاهدلا نم ل->-ربقاض ةبنممرأو نامعب رذا كلام نهاد -.ع

 دلا نب ىحي ناس لعاباتك لعتفانأ ىلع هسغن لف نلاطملا هيلع ترذعتو||

 امهتيباملع مودك أتل !لكهتنواععدك او هب هداصولاب كلام نيه! دمع ىلا ىئكمرتلا |

 نيهلنادمع باب ىلاراسو ناخد رذاىلامال_بل اه: لم نم ضف ضغامتلان م

 ؛تاتكلا اذه اص لخدأهّللاد.ع هللاّقق بحاحلاهإ_صوأف باتكسلاب كلام
 م [ءد ده ا :وط د5 كنكلو لعتفماذ_ هكا ؟ناهشادمع هأ لاقف 1

 هدهد رامتلا نا او لعدقع سدلف نأ كامأ لح رلالاقف كييحات_ساوةديعتلا

 نتاىزفأ ا 0 ١

 عقلا د درسا لئن دل انيك ناكر ا

 .اياتك ىلا دروأ ن الف نبنالف ىمساالح ر نا قارعلاب هلدكوىلاب كو هتاعة->ازاو |||
 راسقهي .ةلاخلا هقعحك ىلا تكاو تا كل ااذِه سعأ نع تعا دااد نب ىىدحي نم

 هطخهيلابتكو مقلاوةاودلاباعدف هيلعأرقو ىح ىلاهشاد_.ءتاتكدلمكولا
 ءىهأ ف ككشب ل بحاص نرخ أ دفو ىلعاقحممجوأو ىلا سانلا صخأ ن منالف 1

 لات ليكولاج رخام فد قءلبا ءالعمىلا هفرمصنكملو كادف تلعح شل الزافإ]]

 ن<هب لصوو كلام نهلبإ د.ءىلاانات ك ىلع لءتفا ل رف نولوقئامهبادص ال بك

 هع : طغعتو هراسل مو هعفت نأ ىرئاهمجاولاةف ناعم رذاىلا مالا ةشيدما ا

 دع



 هس بل

 ا جلا د عج حج

 تسمح

 لاب

 00 نيلاعلاءاسنةديسونيحانرلا ةناح رالدنعو

 تلك ن ربا (نينكأ أى انسهذاخلات ع فرس (نوض خل ىذكلا الا |

 ىلاعت هنا صق ج لاير اككاضاو ادمان هلم مأى اعدم أبذكأأ مسأاميأف
 سجن هعم وةماسمالم داخاذاد ىلالم ىلا كر رثسااءارو نمل دعلا عد عفت راو

 ظ ملص قار 0 د تال نا كانه لور تر سرر

 تعفتراو يردللاو دعقولك الا نماوغرفاماف هناو>اهيل ااعدو برمشللا تام

 [| دنعمهنم لج رلمأت موَُعلاب رطو مهيف برشل ارادوريمازملاو ناديعلاتاودأ
 نيحابرو ىناوأواشرفواروتسو ةنسحارادىأرف حرفلاو :ذللانم هيف مهامكلذ
 ىأرو مثالاو غاورلاو ءامضا | نمباوبالا لخ اد“ التمادقو رهزتاعءومثو هكا وذو
 : |ععسو ىرباهف ايه ةماركةتماريهمق.فلاكل !نساعتو لالا ىزمييلعانا.ّف

 ا 70 اود 0 ا

 اس

 |نيوهاذاو نابلصلان ل 1 م كل نر

 | رديتكل و طب سقلا اهيف كورك اخت مجحديأب وح وسلا تان موماع نيسستعل |

 مهراركتنم لج رلااهظفح ىت>اهنورركيو بستلار هيشاش تاك نو رقي مهو
 |م-هفراهنلاو للاب ىلاعت هللا نوص-:نيذلارامخالا نا ةسبد رءلاناهانعمواهانا
 !قاواكناو هللادنع نوم مهفةلطلاو را ارشالا ناو اوت امس اوناك ناوهدثع ءامحأ

 مقلد دانم ىو اره ول ادقأ مهيذيأت : ةذقاسالا نماموق ىأرو .ا ا.حأايندلا

 نه لج رلاكلذلوا كى هيد ير سررت !ىلع اهنو هرفلح ساو 5

 فيكو ةسينكسلا كلة فل صح فيك لاح فركسفت ةعاسدعب هنامث شطعلاو

 ظ ةئفل هغلاخغاءامشال انمى راموهناكعهر عضو مهبل | هووسدتساو رورسلاوةذللا

 ظ ةروصض نمهمانمفيف رطض اوهردد_ط ناصف هتدامو ه«ةعرمطا هرياغملا 4 ةعو رش

 - هيلناق
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 ملاممركللا ىف ةكماربلل ناكو ىلاعت هللا هجر يملا لاق مهردفا أ نيثالثكذخأ |(
 نوةد_صتيقلاومالا مهعموارمم للالاننو> راوناكو سان! !نمدحال نكن

 نال "الا ةثالثا |نيباما بيف ةرصل مهمل !نوعف ديف ماونأ سانل ىلع اوقداع رواج |||

 ىاخوهو حاف -!!ىلءامو تاخد ناوفصنيدلاخلات(ةداكح)ف ال لاةسيلتاىلا .

 ثمن ايشلملاق ىلالرتسلا طفح أت نأ تدأر ناني:موملاربمأا,تاقفس لحنا[

 هب نمو ثيل اهنا هقاسىذلا سعال اذه ىف تركسف نينموملاريمأ يتلف كلاي أذهب 1
 ثتاقدلاخا, كلذ ف .كولاق ه.ف اللاب عتأ اوهن اذ| نم سال ادعد أكد رف ماع 0

 | لاعف' ناسا دئارفتا ضمبل ا ككرتو ةدحاو: أيا ىلعامن دلانم كرامستفاب
 ةلسم هيلا تشو هل نذاةفارصنالا ىفهنذأةساف م« ىف مام ع اذه نادلاخاب
 لاملااف ارك دم 'لارأنينمؤمل اريمأاتل اعفهن دي نيد ه اودىلع ملعلاب تكدر وهو

 حرشو ىتعصن هيف ناوغص نيدلاخ ىلا هاَقل أمال لكن كلو 2 اك لاك كنز ع اريخ تعم+أ ْ

 ىلا تدعي وهنعتماقف هيفشتو ىنمصننلاو ةنازلانالئاتافتااتكلذاح |

 نبدلاخ مند و اذاناوضمامكتددعأو مكتذامويلااذغ تااةفاهيلاومنم ةئامأ|
 مهل رد اموعب ترموت ءلطفاهوضرف اوضعاوضع هئاضعأ ىلا اووهاق ناوفص

 ةدمالاءاهوضر ةةلغبلاتفةوو رادىلات أو ممتاعجفتلخدف موقلا لختفكدا ا :

 أولاعف موق ىلع محهذا موب تاذسلا+ ىناوضرأ ىناقثالو ءاهع ىباطتال تمقبو

 سلاد وهو هءلع تلخ دىبح ايش ىسغن نم كل مأ الو ثمقف ننمؤملاربمأ ب بح

 تنك تاق ىرتنأن ,م دااحاب لاقف هللاو هلم تاعفرتسا اءارو نمةكرس عمسأ أو

 5 3 شيب ىهنشقلا تدك مداا متى ةلعف

 د نص لاقت 0 الاو

 ريمأان ممن تاقر كقق لاق ىلإ تاقاذهوهسدل لاواهر ارم د ىرخالاهسقلتو اهراخد

 رسماانث لقا دهام هطاواللاق نريسصدالف نرياغتي عب رالان ا ةربخأو نينمؤم ا

 ةضياحنيب نوبحاس اهنا بيضدور مو بصتومه عت رالا نال ةربخأو نينموملا ١

 نمىددعا ا هلنكو تامقام !ارش فا نوهنم ةددح>او الخ ناب كرت هيادوبكطت 1

 ترعلا ةناكر مورد ىتد تشب نال تريخ آو ىلِ تاقاذ_هوهامهتئاواللات تانحلا 1

 را ركل 1 اسال وسال ان ورام "٠" ارنا را وكورسات رار 33009 ت06 دام دنا حا



 عع

 . ناوهلعيف هتعهّللا ىضر بل اظ ىأ نب ىلع تنأف ها ١ىفوأ هباسح ىف سمره
 مركل اوأ هتف قدص قر ذو: ت نانو د_صلاوأ هدو ىف هتاح تنكماضسل اركذ
 نسحساوهئافو ف ايداع نيلأو مهل |تناقءاذولاوأ ه هذ ىلع هراثرا ىف عك ثناف

 نوذكمرسلكنعاغشاكن ونغلا عم ىفارهام نومأملاناكرههج و للهتو هلوق
 لوقو ايؤرلا لطبيب نومأملا ناكدوادىأنبدجأ هتلادعوبأ لاق (ةداكح)
 امناانأراملف ئئاهنم طق_سالواهارنانك ةقيقحلاىلع تناكولبئذب تسل
 ناكو مديالاهرثك 1 ناو ةلطاياهناانل عري ثكسل | نم نار اوف رمل |!.مم مصد
 اليلق مانو عصلا موب تاذ لصف هريخ هيلع أطدأو مورلا دال, ىلا هنباس اعلا ثعب
 || ضب ًااضش نأك ةعاسا !تد ارتب و عاب كثدح ل اقو بكر وهتبادءاعدو هبتذاو
 دقو ىنماندفتاةكهديؤواصعه عمو هقنع ىفءاسكو ةورف هيلعةمحللاو سأرلا
 مصتعملالاق هباتك ىاوان مةمالسلاب سابعلالوسرلاو تنأنمتالّقف تدكر

 وهانشاوف ضمن علاق ةمالسلاءرشبب و نينمؤملارم يور وقح نأ هلاودرأ
 اذهنومأملالاقف لاخلا كإ:ىفهوف لقد خشاذاوالماقراسف جرخنأالا

 هباو-اصو همدخ هادف ل> رلاه:مان دق لاد هتفصهذ»وىانمىفهتارىذلاهشاو

 انةمفلاو هباتك اذ هوساعلالوسرلات تننملاقف ميشلاءاغ هوعد لاقف

 لاق (ةداكح) اللاواذهدعبانو رلا لطمت [ني:مؤملا ريمان تاقفانمهت انملاط و

 : دارأوىرلاب وهواموتكمرب نيدلاخ لاقلاق ىأ ند د> ىنار فعلا مالس نفسو

 عمج ري نم هيدينيب مايق نحو ةرمذحلا ىلا هباو د ج رخو هل سا ىلا جورحللا
 تحرفن اهءمجرخلاقف ملكت نأْىرتكدحأسداوانأ ألا باودلا هذه

 لات ةجاع ل ريمالااهبأتلقفاهيفىرثأدجامتددرالف اهيلانسحتنكوأ||
 تاقاه مولا ريمالا| مرتد نأ ىتحاحو ةرصمل اب مول ةكوامم تأ تلق دج احامو

 || ماهقتعا ودمارغشاىللاقو مهردنالا ةثالثءوطعالام_هردفال 1 ةثالث

 ةوسكسلا نك ىلا جاد ثاق مداخل نما فالآ ةثالث هوطع ١لاق انم دي مداخىلا
 : تاقىتح أ يشأيشدعأو لوقألزأ لف لاق ةوسكما!نول فال 1 هن الث هوطعالاق

 . ىدح مهرد نال 1 ةنالث وطعا لود وهو سرفىلااّم>أو لزم ىلا جاتحأو 1

 عع

 تدحا



 ٍس ْ 0

 ريدك لانو ريدي ةيع اعرا مهل هام نءاننثالا ثاعجامنا ماني نأ هوكش الثالث ْ

 مهاوماذخأد ونيلسملا ءامدلغس نع ف يكف دلاضلا تودو ,وليزملانوتمسو | ا 1
 | ىلا لوعدت سو هيلع هلا لدهن لوسرنملتيا ارقن ا لوعتالن هناي كلذعأ ]| ِ

 اهب رضناج كات : هدب رح» ديف تناك مسوهيلعشاىل سدت لوسرنا ةنجلا ||

 مىلاعتو كرامتهللانادهجتانلاوو مال اهيلعلد ريجهسلعلزخةىا رعأن رد أ

 فارعالااهدف لدي نم:دير لا اك تمن ورقرسكت اطنقماني ومازال ثعبم ِ |
 ىلا ج وأ لحو زعهتلا نانيلسملاو امد فس نع ف دكسذ هسغن نم صاصقلاىلا

 نيب كحافضرالا ف ةيلخ كلانلعج انادو ادايمال_بل!هيلعدوا دل تمريخوه نم

 تاما ضرالاوءامسلا ني قاعولرانل لسه بادن ماب وثنأ لع اووطانسانلا
 متهجح ل_سالس ن مهقلح نآولو هصمقتد نع فيكذ هدب رنتن نمضرالا ل هأ

 ةعباسا!ضرالاىلا ىهمتنت ّت>صاصرلا ب وذياكت اذا ءندلا لانحىلعتءضوأ| |
 | هدوعأامو رئاشعل ا أ ىلع تل دءايدالا ضعب لات ( ةداكح )اه داقت نعفدكسف

 هيلع لوغ ناوضرن "كه دي نيد او مال-غىلاراش أ فريم الاد م ام تلف ةلعنم ك

 ماه-س نم هيثيحتأع »ىعدصح مالغل | اذهمّمسأ دشنأ م ةنللانم قداق 1

 ىتاطءىلااروةتةنئىدهأو لالد نم هش روف

 مادملابع املا عزام ه«جورهحور تدحزتماو

 ىعسن ناكو امو مهاربا هني | ىكم ريل ادلا نبىدي امدءايدالا ضعب لاو (ةياكح) |!

 هءاعكأو هبأتك ن مهسملاصض ناك ن ءو هبدؤعاعدو هن_سحو هلاك ءريىتد راندو :

 تاأساذ_هنع سبالاقاذكو اذك بدالا نم غلددقاولاةاذهىنب!لاحاملاقف |
 اذهنع سلات اذكر واذك عايضلا ن مهلانذكتا | ولاة هتمهدعب نعت ًاسامناو
 / ىلاهوةبم>و أ اننم لاح رلاقانعأىف هلمتذذت |له هتمهدعب نع تل ًاسامناو تلأس

 سهأ م متاةامىلا هنمج وحأ اذهىلاهئاووه مذ باصكالا سئسفلاوالاولاةسانلا ٍْ

 لاق نمرددهلنو مه نمىر ديال موق ىلع تقرفتف هيلا مهرد فاأ هئام ست لمح

 اليضنوكينأب مركتلا أو ه اهلهأ قراغت نأ مراكملاتدأ
 نينمؤملاريمأ انممك نبى <لاقف نسحأفامو ملك ةنومأملانا لق (ةداكح) ا

 تنأف موتا وأ 4335 رعم ف سوذبلاح تذأف نطاناصخ نا ا
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 قعد لاقف كلذ لعفانيسنم وألا ريم انت انف قاما وىدد هيلاص ناقلات ون

 هلعوهراد نكت ىوهوهيا|تّدخ رهللاف هلوسو ايم اا وشف اطال دغقو

 نم ىمرت هتحتو طقد_>الاهلثم تدًرامةماسعو قلاش: ةمهذمءامشأو ةدح
 نع مدان لام هراسس نعه-_ءاع سلف ىمركد ىلاعدنرهاودلاب عص ص بهذ
 اهقذددف رع ااناوالا هد راح نهنمام ر اوجةعبرأ دع ىّت> ةنالف وة داذ ىل عذاهسأر

 ماجو لط رقأفلط هر ىلع مالغانلات مهنمع نعنسلج و نجرغن اهئانغةدوجو

 ا! ماسلا سد تد رمذف ىنغاف لاؤو هلت ىّتاا ىلا تةتلافر هاوجلاب لاكمرولد
 ١ رعس طمعم ىأ نبههع ندم ول ارعشس

 هنأ م لل ءلد ىربشكت لتقاك ههناكم اووكد ى هولنو مه

 هبهانم ىل- الهوءمنالو .٠ ميش أ حالساو در مشاه ىند

 ىلع ءاحامىدءساهللاو تااقاذهامهتنا نعل لاق من رادلا طسوف مالا. ىرفلاو

 ةيذاثلالاقف لوالا لدم ماستمانأق ىنقسا لاقومالغلا ىلا تغتلا م :اذزهريغىناسل

 لئاونب سءاكى ف لي ةام تنغف ىغ
 مدلاب جر ضل ةمايذ ذرمسأو هه ارصانرتك ناك ىرمعل بءاك

 ىغهئلاه لل لاقر لطرب ىلع مالغاي لاق مث ه هرسك_ةرادلان مج ىفهدن نم ماخاب ىبرذ

 ١ رعش تذخف

 تراهن التقلا دهيمعزتو « ادراش كلانأ الاربع لستقتأ

 بلاط مدلاو نيا ث وفة فيكو ه ىدر ختفام راطقالاب تنك و لف

 ارعش تذغف نغهعنار 1لافو لطر, ىلع مالغاب لاقو . مالا ىرفلاق

 صار حسم روس لو سنأ 3 افصل ا ىلا نول | نيد نكمل ناك

 رحاو لا بوط1ناوىلايللا فو رص .٠ .اندايأف اهلهأ انك نم ىلب
 ايي[ [تضماخلا لو زءهّنلاد دي رب ىعأ اذه تعمم دق لاتو ىلا تفتلاقلاو

 روصغملاىلا ثعد لاو يازوالان ع (ةباكحا) ردقلاىلع اًقلعمه4_سأر تدأر

 ٠ هو رع نافالهم هل تاغف كتم ديفحس هللا انما .رثأم وتلف انعت أ هبألاقو

 هير ئم هظعو مهنءاح نم لاق مل-سوهيلع هل! صديبا لوسر نا ى زب أو هربا

 | نافالهم ةمايغل م 01 هع هيلع ت تاك اهلبعي 7 !وهنتءاح نمو كلذ هلهليا ريشا

 دو



 ++ سبع مهجر مهجنه تبججرجب7« + 1؟جج بج 327ج نجار ]جت 1:67م 7771#

 2 4 عا

 ارث 1ىفرذ رد امسي لاك راثتس أوهع ارز هنو عم نيصل اكلم كلذغاب مهدالب 9

 لز انه ةعبرأ ىل اعداوأ اوفرمشلا ال.عتسمابراهم اعف هفنأ عدخل 4 , سأف ىأرو قلتو

 ١ لاق نءرعثلاقا ريع سملتنت قاع وهيلع "الف تاس ار اشم ند ورد عد

 همل ١ كلرعسم هغلد نلتمس اوهئارزو ةداخ نمالح تنك الزعل ١ كلم نم

 نادلعت ررشأو مهدأر فمّمْفل اخو تن رادعهماعاعمج موق اراغانانرامتما)
 ناكو نى رعلا كلمىلاتلم دق لاو مهمات جارك اويل المحب وةعاطلاكمطعت

 هلزنأو رمث هب ح رغفْك مل اايراه ترف: ى اتقي نأ كلذ عم هنمآ لو ىرتام ىلهنم
 لجرلاكلذا لات ل>ربنأ دارأو مص ملفاريخ ه-سغن نم دعو و هناكم ىف هعم
 هرغسم لاق“ املا نيبو اتنمب كف لاقدب سانل الاعأ نمانأ لاق قدر طلاب ملع فيك

 نأ ميبف ىدانو لمحرلاب هدوذح ضف ءاملا ىلع عسبارلا مويا كدرومانأو مايآ ة الث

 : ميلان 1 ف ىلع لاو وت را مانأ هن الثلالا املا نماوام_حال

 لعذد ذل ىد ءاركم كلذ ناك امناوءاماللاعذ ر 1 112-َشاو .املامهعطقت |عب -ارلا

 ١ رع ! اول نومغملاناكدقو موُعلاس ةططودت ا : ْ

 ١ ءامضمرلا ةدشنم همدق تد هعرد عضوف دي دح ىلء+ نيدتوعدهنا» هدلومدخع

 لاقوهندالوى هل لعمق ناك امرك ذةفءاضمرلارس نم هسأر ىلع دهدح نماسرت عضوو

 ةعم نم عبو وه كإوذ كاهل اءذه ىلا تدروا دعما هد موق

 لاقف تار مَآ ءام ىف عانت بم مالخب يه ىرا1 ادب رب نب سهمشن ا لل- ق3 (ةباكح) 5

 : ىت>تءرخ نان موف فاغأ ىنالاسقفم الغلا هذر 3و كلاس ىلا ج رخامالغاي هل

 || ىعدخ لاو سمن اااه تال رفل معن لاو ىامث سدا

 : هور كع هباعت نم دحأ ه.صنال نأ هظفحي هباككأ ن مالح ردي لكوو ةمعكل استرو ظ

 || نالأماشل لهن مال حر نأ ىواسملاو ن_باحملاف ىويءلاركذ (ةباكح)

 ١ مهلتاقف اوثكن هني دملا,ايلعاوعداب نذلا لاق نومك ان |نمهنعهللاىضرس ادع ]

 : ناورمنلال ها نوقراملاو هباكتأو ةن وا اعمنوطساعلاو لَ هَ |باوحأ ةرصنلاب

 1 ىدءتدد-رفذو ةمكحوار وىردصتأ الم سامع نباان باش !!لاّعف موه«منموأ#

 أ ثدح (ة.1-ةنمومو نمو »لك كومو ىالرباناعنأ دهشأنعدناجرفاا

 > ينام 2

 1 رانا وين ا ىكماي همانأ رخآ 1 ىنيمالاد#ى لاق لاتهمد أن عىكمللانبا ا

 200 اا كانوا فابيو



 هجوم عسب ج

 حا نحل
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 سس ا اس مس عطنا

 ل ضعب راشقساف نوم أملاءاقل ىلع مزع ماسلا لهأ نمال دنال-. (ةداكح)

 ١ سل لاو هحاصفلا ىلعلاو نينمٌوملاريمأ ى نأ لص ه--و ىأ ىلع لات هباصتأ
 لمعتسدامرثك أ هناف عف عفرلاب كيلعفلاق اريثك الك ىف نك أل ىفاو ل
 هءؤصامالغابلا مف يي ردخاة وكام مالا لاقو نومأ ا ىلع لخدف

 نينمؤماريمأا,فيكولاق عفرلا ىلع كاد نمكلبر لاقف هللا مسد لاف «عه صو

 رم ىلا نال>ر م ل (ةياكح) هتداح ىفقول كتف هللا هعفر نم مف ةرآآل

 ريم أ اقيذ[دّقف اموق سجال |لاّقف نانا العج وىلا.عث هللا هجحر زب زم ءااد.عنبا

 ديعلغاشت اللف (ةباكح) امهمىلىذاآدشأهللاو تنأ رع لاعف نيثم هوما

 دقاولاوو موك 1طهىلا مو رلاه وجو عهجاريد نزلا نب ء_صم لاةقد ناو يع نب كاملا

 ىأر اومهتنب مهسأب عقوو ضع. مهضعت لغاشت دعف برعلا نمةصرغ' ا

 هبلعاوأف كلذنع مها مف مهم ُكتجاحلانتو مه ذ تن اذمه دالد ىفمهو نعت نا
 : اهد مم اديدشالاتو التةةافا مهند شرحاف نيبلكد امد كلذ ىأراملف لع_ة.نأآالا

 ا تثذاا ىلعالبثأو امهتيد ناك امآك رثسثذا!نام .اكلاىأر الطف امهنيب ءالفن ذي

 نوعمت# مهوانوأ ار اذاتمهندب نول: 2و ؛نرحل | اذكه مو رااذالم لاعق 0 الدو ىئح

 (هداكح) هيل ع اوعحرو هلوو ق د4 صاوفرعفا:ءاعاوا.ق .5أو كذاك

 هيلعال_حر م-معمى ًارذهمد-خو هّنيش أح ن نمهروصنملاىلع ميد 5ىل->خد لق

 ره انىلو لاقل زرضءةئامأاعطقتم كداوسى رأىلامنالفاب هللامذ قا داوس

 هندءاضق ىفهتك رةتءيفاريثك انيدهلعالر دو قون ىأن ,ك-او ني-ت:مؤملا

 لاف هداعأنتلقام ىلع دع ل اقف مداخل نءمهدالوو هتموح ىلا فزر ما |ثؤفرصف

 لاهؤ ىع ركلا ىلعاس !اح عبرا ادج وف هيلع ادغف دغى ىلع دغا ثاعف منح[

 ةالصلا نم ا احا نيئمؤمحارعم انةعنأسد5

 دخ لاو ىمغن دنعودغلاىف ترصقامنتموملارمأ اءلاّةفو دغتنأ دا ملأ لاقو

 1 هان يللا ةحان فز عم رب رشو رع حارسلا او ذب شمل كلت تام
 || تح رخو هلتوعدمث ىك ىفاهودحأت لهذا مرن انداذاف ةيرضملاتعفرف
 ناةلءق (ةناكخر ارانرددنوعستو ةعستورانددفلأى 2 اذاورين ايدلا ثنزوو

 بتراو

 1 املف نيصا ا!ضرأىلا لئاقم فا ةئامسهنف جرخ ةهربأ نب سعد رفا نب ره

1 



 1 يل

 ||| انثدحلات ءادالاضعب ريخأ (ةياكح) ريخم ولازيلواهيتداعم تلك أو ثهتناف ]|
 ْ هلزئم ديرب ة::دملا نمافرسصنم فئاص موب فيم ل_ضفل ا تاانذ اريج نملحرأ

 ]| ناك دقو هلاك جرب تاّقف ل_كضفل اس طعفريثك الو ل_ءاةىلإئمىفامهتلاو هلت اعف |
 ٠ َج رخو رصق ىلا راصالف هتماد ىلع ههم ناي نأ هئابلع ضم سحاق ىدصق عم“ |

 الإ آى ماى تااقف ىلزكم ىلا م تفرصناف باوث أ ةرشعو مهردفالا هسنيلا
 ||| اهتاعاف لاق اذه تفرص نأ ن فاريثك الوالماق كلمتاموان دنع نمتجحرخدماهللاو

 || ىفعمطف ناطاسل ا ىلاريللا ىهان:و ىلاحي ناري! بارتساو ىلوت ندصت لف ريختا
 ظ صاف ل_ضغل ا ىلا ريسخ عف رف تدكو ثيكى رهأ نم ناك هنا هلت 1ةذ ئسحو | ظ

 ىئ ران الآ هسمعتىناطعأر قالطأب ىهأ اوىذرع ىار وت رمد الطف ى :راضحاب ١

 ثدحامم-دىعأ نم ث دح ىت ىنعغني لزب لف ع فننان دهعت لاقو باوثأ ةرشعو
 ةمعذ هماعتناكو ىدهملاو ُ لزند ناك الج رناءالضغأ | ضعب ريخأ (ةياكح)

 ىلعر دةدال هلزامىف ىف ةعباتتم مايأ هثالث سانل ارطقْئث ىلعردقي إو تاازف
 ىلاءاج ليللارخ ١ ىفناك الف هلايع ىلاو عوجلا هيل غلب أو كلذ هيرضاف جورخلا
 همطعد ناىأ واع حنص أ املاق و لاقملا» رون اقزيخ ىف ه د: ءاهنه ريآ هله «صقب لاعب

 قسو-هلل!لاتو ءامسأ ىلا هدب عفرف هلةلم>الامومخم هلزعم ىلا داعف لاقأ شا يلع
 ديسانل او الارعد اش هيفانأ ام قعج رغب هيحت كدايع نماديعتللا هذه ىفىلا

 هاطعأف اذكو اذك لاو كلايع مك هإلاّقف مدخدب فح دقرا ىلع + راذافجرشن 0

 ىرك ىنعج رفوف اعد نا ةساىذا هن دج !لاّعف مهر دنالآ ةستوخ هيفاسنك

 هفلحتمات هبلح وزع هّااعدامو لاقملا لعفي هريسخاف كوامدناكامو هللاةف
 مدخلا ْنْماوُأض عب تلف لاق مهر دفاأ ةئاع هلعأف فاق ءاعالا اذه اهدهنا

 دااخ نبى < نب ل_ضغأ اوه لاف ال مأ هب لي عأام ىلع لج رلار دهب له لع ال هنع |

 تضيقف هنامرهة ىلا تدضم تصصأ الف ىلز:مىلا تفرمصن او كلذ تكسذ ىكمرمملا |
 ىلا عت هللا هج رمامت ىنأل وب ىرح لضغلا نا ت1ةلادملا هثم |

 تن و ا لا يب

 :نينومش فني ني تح:

 7م رج كامل جوجو اجابت

 هلحاسدو + اوفورعملا هتعلف ه هتيتأجاونلاى نم ركآاوه 3 ٠

 < ولو
 رلتت دن دهم ةكطاع حو لالالا 0107 ا لال 515 جل ز77:0 275/17

 هللئاس هللا قّسلف ام دالل ٠ ه-حور ريغهفك ىفن
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 ناد ع تا

 | اهعمو نوم ملارادنمتحرخد-5 ءادوسةي راج ترصب اذا ارسدقو بو بهلتي
 ظ لوقئوث ال ةبارذو طفل ةوالح ثدما |اذهددرت ىهوءام:ءلمث ةضف ةرح
 ضااذنمنوكسعىأ ه٠ رحو رهوودجورس 3.

 تبدأ نأ اون زو هَ !نم-:موملا ريمالةز را>ىناتثل [عذدز أشامدد راحابتلقفلا

 ١ قعتت ااذسلاو ثتيضفاودحال ى در نهظطأ نآردقأال او نرح هد قرد ما هلادمع

 تاخدف ناكلاح ىأ ىلعهمَع رح ال نأ أ ناكدقو كن ذاةمانوه اذار نوهألا

 ن::مؤملارنمأابثاق تقولا اذهىف مد ىكيءاجاملاّقف هدق يه ىفوهو هلع

 || كلامهو كلذ تلعفدقلاقف نالفدوشالا كد.عوءادوسل اةنالف ل تدراج لس هنأ

 تعجن 1 لعد د اههدد تدنج - وامه 1 أو هدنع نم تح ردن: تئشاماه+لعفا

 ىلات دعم دسعل !نمةهدراكللات>وزو امهتةتعأو سذح نسمرادلا ل-هأ نم

 ن "الاه ر فاز تاكو كت افق ناوين سواره أ انهل تاقو نومألملا

 تح رخو كاذ ل ءىلىغاومهردنالآ هر يصخد امهنم دح او لكل صاخهبامهز عحأام

 ناك الح رنا ىخاقلا ديلا ني رعربخأ (ةيباكخ) همو ىلاوهداوو ةدنع نم

 ناكمونلاىفةًارملاتأرف ةاش محل كرتو نا ناننااهنم هلو سها هلت ذاكو ةزصملاب
 د.بسلوةاشا اهذهنبلا:ءاعىذدقىدحلااذ-هنب رئامأ ءامأ اءلوةدامنبادخأ

 ىسل هوخأ هملكف ناك أو أووه 0 رولا“ نمهح رخو هاوشو هطمعو ْ

 ىدملااذهنرئامأءامأا,ءلوقباهنب | اذاو هع زف تهتناذ هنطب قشثو نيكس اذخاف

 تلعتبو ىبايلمفتالثل قفص ذافموقأنأ ديراغذاشلاءذس هيلا هلع ىنادق ْ

 تام لل اهملع تفلغأو ايد هكدلح داق هيح 1 لعد تذدخافادؤرا |ىدد_صت نم تمت

 م-سو هماعهنلاىل_ضىبتل |تأرف تلغغذاةمتغمو ةركفم ىقامئدق لخاد نم

 تجحرخو ىشن ادق طئاشلا اذاذانؤرانىدامفريدل ا هتريخن كلذ شامان لاقفم وملاق

 هذ+تد رام ملت و هماعدللا ىل_صىنلا اهلاقف لالا ةعيدةلمجتأ صاه-م

 ثاغضأ انىدانف اهمانمفاهتدت اانا قلاب نادعت : ىذلاوال تا و هنيكسملا

 ئ رض عمير تلا ةنيكسملا هذه تدرأامافلاّقف .اهنودةأ سها تعب رفن مالحأ

 ظ سابك لع سل ملسو هلآ ١ ىلعو «_لعهللا بصل اقف مهمعأ نأ || تدرأو معها 0



 0 كل

 2 نك 20070

 4 : راكلات كل طامد قو سفن قام ىلع تءلطا|ُم و د ىنافاح زا رعلا ا 1

 ه_:مدخل اهّنادمعى ًاراماف دباهذخ أن مام نك ل نس ىنتئالملا تل 0

 روعو لانش هلا ره5 أ مْ نوءحارهملااناو هتلان | اذه فمضا اسد لاق ا ا

 ىلا اهملس م راخددفالا ةثالث نم .وض:تزوهش تنطل اوسبامُش ملا نماشا عة راحلا |! ٠

 انتموأ اامضوعان دنع كلو كلاز.ه هللفواهعمامعم ةنراخلا لصوألاور هنامرهق

 هللاو ناةرامعاناهن لاق ةنيدملا نمزراماف امج رخو هيراخلا ىقتارعل أضيف هب ٍْ

 تنك امورانددفالآ ردع راح رتشد ىلئمالو لت ذأ الو طقلتكلماُم

 نم سسد ىكلر ىسقنل هيلا سانل |١تحهيلساف رفع نيهنلاد_ع ىلعمدق هل

 كلا ىسغن تقات ناف ىتم ىرتت#ساف كل ءلط ىف ىندعب و هاثنأو ني-:مؤملاريمأ لمق

 تاكد و دن سر هرانح نولم : سانا |ءاعلمذ قسمدد ر وى>اج ىدم مىنتماف

 لاقف ةصقلا هحرشف هيلع لوخدلابفطات مئامابأ لد رلام نان : واعم هثبا دعب

 نمكهدت> رد أ نيحتاقامكل تاقىنا هد راحل لا و قار ءلا لح ة راو كل ى ه هل

 نبهشنادمعل كتيهودق ىأهتادهشأ انو لن الا ترص دقو كك-!م1لىنالةنيدملا

 ضءب هيلع لخدفرةع> نيثنادبع نماسرقلّرو ةنددملامدق ىت-ام رقنرفعج
 اولزنأهملاق لزن دقهنناءايحال منصامانب عئاصلا غض ىارعلا اذهلاوو همدخ

 لوخدلاىف كادف تلعح ىلثذذأ نا هللا _ءعىلا لسراف هاومماومزك ًاول>رلا

 همياع لخداملف هن ذاق عب رخاو ىت>اخب اهيفالهفاشأ هغضشح ل وتل هلا

 ص هاهوهدتعالا اهوا ىأرامهنامظعل اهثنان هلفاحو ةصّقل اي هريخأ
 هللادمعتأراملف:راممةرامعا اودانو او<اصترادلا لهأ اهارامافرادلااهلخداف

 2 ل 20 26 ا ول ول م ا ,
 كفن نين يوان و حد رص ل ل ا و ا ل ا ا ا لاا

 اذه رح أت الو وعد وهمكباههح وجع سع هللأ دع لعج واهياءهمشخمترخ ردح

 لعدقتادبعلاقف تمرر كئاؤو كبل اهلااهدر لد قارعلا هل لاف ْش
 : فيك هللا

 رائديدفا أ نبريشع ءاطعأو ىنارعل !ىلع مجذأ م لاح لكىبع هت د اويمالاناك |[!
 ىلع مون تاذت اخد ىجمدألا لاق( ةباكح) هلراشوهو فريمناوقارعلااهذخأف ||
 تيبلااذهلب و:فرطوأ 0 يعول ل

 مهل !نمامئدلا ىف دءال 7 ارسعموت دش ناارم سوم شع 0

1 

 وخلاو ل م مون تاذانأان لاواضدأ اه-اع و ثمل !تيتكفلات ||
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 كفنكو لر اوعن روك انأتدمحأو - :رادخد ثم دق نارعا |لهأ نم لح رانأل اق و

 هللا دع تعرق هب تّدجام عدأ نأ ىلا
 اوعسوًاوانراحاومرك الاقو ه:مراهقىلا

 هل

 قارعلاب ا ؛نماباثو ةهرافةلغب هلأيههسفن هنرعو قارعلا نأمطاا ملف للملا

 ةغباستا نم ةمعن "د دوسأت لجر ىفاىدس أبا هيف لود ةعقر بتكو هيلا اه ثعد و

 اذكوهررطءلاونايثلانمواذكوهو فئاطلل !نمئش كلا تعب دقو

 ىلههللالوسرنمكتدارقب كلأسأ انور هظلا ةّديطو ةه راقةلغنب كلا تعيو

 ناوُهتدب لهالو كل ب *ىنافاهدر ىنث-ىال او ىبده لبعد نأ سو هيلعوتنا

 هللا ديع افك ةلصاوعفرشت اول سنالا دمغتسا نأ اذه ىرغسىفام لضفأ

لزأم ىف ىفا رعل ابرمض> عج رالف ةالصلاىلا حجرخ وهني ده ضءشد
 لمقو هيلا ماهف ه

 قارعلا له هلع هلو زئيرسو همحأ هتغالد وهةحاصفىلارظن اطلق هيلع سوهدي |||

 اريخاذها :ةيضدنلا ىزسهللامعلاةفهّننا دمع ىلا فئارط و فئاطأب مون لكث عمد

 هرامعب دوه ادبع هاهدذاكلذكل امهناوهتازاك# نمانامعأو اركشان"الم دف

ي زب لعج و بعت ةرانمم ءانغقارعا امه«وماعملاامفتاطوامشعتانف
 هيحع د

 ىديسايهطاو اللاو ةرام لم تدأرأ هلاك نأىلا هّللا_.عرمسد كلذ ىأر ذا

 اهن_سح فهذه ل -_ةمايندلا ىف نوكي هنا تذنظامو كلالا : الواهلثم تدر اف

 | نمىرام اذه لوقتلاو ةفاللا الا نئافاملات كلدتعى ةوأا ست ملك لافامتفاطلو

تاقامولرو رمسبحال ىناىديسانةشاو لاك ىرو رسساةاوامفى أر
 دكلاالاكا

 فال !ةرمشعب ىلا يطعأو إو عرالابلط مهردلا ىلا ىه ردلا عج رسات لحجر ناقدعد و

  نامزلا كلذ ف نك-:ملو مهن لاق رانيدفالا ةريثعدهنلا ديبعلاو امتذخالرانمد

ىلا حزاملاك هللادعلاّف رانددفالآ ه :ريشعت ةد راح
 ناتيذفالا : :رشعب | عكعمدأ 

 هللادمع مد الف قارعلا فرصناو ع-يبلابج ودق لاو كل ىهلاتاهمتذخ ادق لات

 ةرشعب مذ اولاف لاما, ىفارعلاثعيأ هتنادمع لاف هافاودقلاملاوال ارعشرر

 نادملع ًاواحزامئنكامنالاقو هلااهدرؤ ةرامع نماذ_هلاقو رانددفالآ

وسع بلا فل زها اودلانا لادف تاعج لاواهلشم عيد م
 هتلادمع هل لاق ه ا

 ثترث ةلدح أن ماهعئابتنكولو تاذدامى راسن هب راد عضوم ل_ءأالل<و

 لاف ىنماه«ةومواهتمرلامئدل !كلعاهعتب امو ك-زامأت نك ىنكلو هلع

 العراق 



© 

 ناكو نانعل ىلا ب ارلادمذ لونأ ىتح ىسرف ىلع ظقحا يارلل لاو لول هسرف |
 مارمعفرف ماجللا فرط عطقوا: مكسذ تو مارب لفت ساقاريثك ا.ه ذاسلم 1

 لجل ذأ تح سواحل لاطأو ضراألاى ا هرصبب قرط او ىعتساة سيل اهفرط ||
 ىيعىفلخدهنانىمرقىلامدق ارلللاوو هع ىلعه دبل ءجو مار مماّةف هةحاح

 (ةداكح) ادحأب مممنالق هديه و ماحللا ف رط هيك | ص سحاصل لاقذو ركسع

 هللا اخ مظطعأو رومال اانافخىلا ا ءاطت سان ادشأ ناك ن اورشونأ ىرمسك نا ل5 .؛

 لعب ميل دال_لايفاءامرلالح سبساولاتيبناكورارس الا قمل ٠
 تتذ دأتلاب هلد اعمق ل-سغمل ١ معيفاياضعلا ضم اوغىلع علطي ول اومألا قئاعح ظ 1
1 

1 

 محلاة سايس هيع :رلا سأل طقمت نم ناك و هعيمضسم ولعلا نمثطقس .وه.االا ا

 ىأنب ةدواعمناكو هع ىلاعث هللا ىدرساطخلا نير مع كلا اودالسل ارومأو ظ :

 تناكلاو ةنيدملا ل هأ عاشمضعبنع (ةياكح) كلذىفهقد رطكلسدق نايغس |
 9 راما قلاع ةهمنغم هد راح ه«:عدهللا ىذ هر بلاط ىنأ نب رفعج نهللاديعدنع ْ

 ةفاللنادلقتو ىهالاهمااىذفأو ةيواعم تامنأىلاهىعأ تكي لزيلوهعمهسفن |

 هد نع ماوأو موو تاذ ديرب ءرازذهعماجج رخةب واعم ىلع هللاد ع دقواملق |

 أ
 ا
 ا

 كعمل اماهياع هداه هن فت عقواهءانغعمبواهل أرطتاملف هلااهج رخاق

 اهعسو الو مارءالهتنا دمع ىعأ نا هللا اهرعأ هب قد نمضعب راشتسافدي زب ْ :

 قارعل ا لهأن مالح رىلىلطافلاقةل.+ا الا رهألا اذبهيف ىتذد سداوادأ يش |!

 ىد نع كلفه ترفط نا هال توعد ا هللاقف هما قفءوالخو اناس ىأرفأا
 هللا ىذر رفعح نبهللا دبع نا ني:موملاريم أ الاف ه عار هريخأ م ىهظعلا هزئاجلا | :

 نوك ؟نأوج رأقلج نالاث لأ سان لع ردقد ناو ةعيدخلابالاءارءالو صادتعا]
 ا ىرتشاوذخاف تدح ًاامذخلاق نينموملا ريم ابلاملاب ىنعافدت ودو هنأ ارضك وه |

 : هن لل |ىلا صخ# :وه:>اح نا هسوس ئيش لك ن<وو راغالاهعاتم و ماش تعد ارط نم

 |١ هيلا لسوت هنتاج ىلا الزم ىرتك ًاوهنعهّللا ىضر رقعج يدشن اديعةصرحد خانافا
 ا يد دما 9 ب تحمس رج جو سم وصمم مع عنج جل 12 وج حوت ع مسعر ن جسم تمت بج دس ص عم مع موج بج ردعسج 7 جيو بسلا

 : . ج10 اطار ه1 2 نو اح طبع ب وعرفت --
 جس حل

 نت رت 77+ 27301 قلق
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 أ
 ةدايزال مهردفلأ هن ا هلثالاو نأ ىلا ىضرأ الان أو ىنا دي, ال ازاف لعذأ الث لقف ١

 امدفهترخأوهلات عح رف كل كلذالاةدلاخ ا: ًارواش أ ىت-تاقفاذ_هىلءاندنع

 مةعاسلالاملاهيلااماسفامهذالاق متنالاتر ذامىلعءاققفاو لهلاقو امه
 ١ ا ىندعوامىندادو فام . تهصاق لمعلا تدلقد-ةنأمهتو هله ملص ىلاو

 ننافلوةتاف ىنداب ل_ضفلا هداوللاق من راصامىرمأ نمراص ىج هدا زنىفتلز ' ا

 ا ىسفت لزعا نر يغءازس هل دج ام ىرمعل لاو ءؤازحامو لعفأ ذهب عم لعف نم ا

 ش١ جرش! صعبا ١ ارك:ةم دمشرإ كوره رخ لبق (ةياكح) كفل اهبلو و

 وه ءوممامت طع دعاو ندل افيعض مم دمالغم-ممف ون رومعأ 0 ا اسصال_ح وف

 ىقطغنقف مانأ امك وم عوجشلا دنع ىتاقم نع 5 ند كغيطا ىلوق 0

 عوجرنمكلسوللهذت ٠ دهع امكف انأ اما ه يولضفدقوتران | /
 عومدن مشا رف ىلع م كالا هلق فند ا
 هكا

 اذهن1لوةدو هن داو هسن اود عرمشو ه:سرغص عم هلوق نم دمشرلا ستة لاق و

 ا .رلادنع كلذ مظعف هرعشهنافرتع ا مش هنعدصر مالغلاو 7 لل

 ارعشلاقو لاا فدشناف ةيفاقلاريغو ىنعملاق بان تعزاك اقح كرعش ]3
 ىقطنتف مانأ امك «مانملا دنع ىتاَمَم نع 2 نيل فِمطل 0 0 ظ

 0 «ه دهع كف انأاما 5 اع قدقوتران ١

 ماقس نا شارف لع مهئفكالاهلتتفند ١

 ردغف لاو نءماق لاو كعم طوف اذ_هناالا تنسحأ هلل !اهو ديشرلا ىوهدف

 ارهشلاوو لاخلا دّشناو ىنءملا كلرئا وةمفاقلا ْ

 نايتتف انآ اذنك اوراس قس ع ل تا طا كوت را
 دافننمكلدوللهفت ه د_وعاكفانأ امأ ه ىداؤفف جحأتراث ||“ تمعن
 داق نم شارف ىلع سك الا هبلة فتد ظ

 ْ تاونات حاص وهس َآ ار ىلع نامدصل |تايث ذخاف تنأ نمىف ةريحأ كيش درلالاعو 1

 ىأرودرغنافديصللامو ب رخ كلملاما رمن البق (ةباكح) :.4لا يدان اديشرلا 0

 نع لزتف ةرع# تدق عاريا طنذ هبادج أ نعدعب ىت قا ىفاعفا اذ هعيتف ا دمص

0-3 
 ”هسرق



 07 3 1 3 . 1 1 0 1 8. 1 *«# ه ين ٠ 4 . 110 4 3 ْ د 0

 هللاق للغش نم عرفامشف هبكت دحأ نك ذف اذه ىلغش نمت غرفاذانامد دح ىتذلا 1

 لاقف ل او ًالادلاغى بث ددح كرك ذأ نا ىنت سهأ تب ايدننا كزعأ لضفلاهنإ

 حالا ىبدتشاف أش كلءالاريقف ناك ىدهملامايأ قارعلاىلا كوب م دقامل قب متن

 اندنعامءانأ ةثالث موملاانلو انرضدازوانلاانّمك دقات !كزنمىف نمل لاةناىلا
 مث اركشماةرطمناريحت قبو اديدشءاكي ىنبا,كالذاتيكمف لاق هبتاتقنئشأ
 || ىلا هوعفداتاةفدو> وم اولا لددنملا لاحام مف تانقف ىدنع ناكالد دنم ترك ذت !

 امهردرُشع ةعممسل هعامف رست ا.عهعب هلثلو ون امكأ ضعيىلاه تعقد »و هت ذخأو 1

 تانللادغقنمتركت مم اهريغهّللاقْز رب نأ ىلا اهوعَمَذ أ مف تلقو ىلهأ ىلا !متعفدف ا

 مهيلعج رد هحورخ نورظتتد مماود ىلع فوق وسال ااذاةىدهملا ريزودلاخ بأ

 ١ عيد ل-+ رلاحامدلا+ ايأاب تاقف كلاح فيك لاوو ىلع سيلا رظناملف امكار ١

 | باح امو اديدشارظنىلارظنفامهردرمشع ةعبس لددنم هلزنم نم سمالاب ||

 سد اولا ةفدلاخ ىف عم لق ةقاامممهتربخأو باقل اريسك ى له ىلا تعج رفاياوج 1
 |١ ىلعهتءاطأو كرس هلت غشك ليلح مألالاضربناك لج ربتر ىعتلعفامهشاو |!

 هدنع تنكنأ دعبل تازئم هدنع ترغصول سغنب هدنعتءرزأف 'لرمأ نونكم

 || نكعالاعن الارعألا ىقم دق تاعفنيعل اهذهالا مويا ادعب كارباقالماج []
 || فيلل اتانتغلبالق ةقيلخلا باب ىلاتركيدغلا نمناك انف هكءاردتسا]|ا

 1 هل !وة ىلا تفتت ألف نينمؤملا رمأس لحع ةعاسلاتركذ دةىللاعف لح رىئابعتسا |

 || تنك نبأ ىلا ةفدلاخ ىبأ ب حاح ىابقتسامث لوألا لاتاك ىللاقو رخ  ىنابقتساف ||
 | تساذ ننمؤملاريمأ دنع نهج ري نأ ىلاىدنع كا نأدااخوبأ نيعأ دق

 || نالغب ىلع اةلزناملق هلزئمىلا ترسف بوكر عىل يعأ وفامدواراطف جرخىتحأ]
 || منال مهر دفا ارش عه ين ا هيداوسلا تالغ ىنماب رتشتملا لاقف ارض>افنالفوأ]

 | تطرتشا ىذا !لح رلا اذ هلا ى دالة اكعم لبحر ةكرش ا كبلع طرتسشأ لأ لاق ظ ظ
 | ضعب انعم ل دارلالهد:ع نمنح رخاملف امهعم مق ىللاقمث كل هتكرش ا

 |١ ىعألا اذه جاتحت كناالاتو ىلا عب رلا همف كلن وكم ىهأ ف ماكذ ىتحدحاسملا |]

 || عفتنتف كل ركن لاعدلتك رشانعست ناكل لهذ ناوع او نيلايكوءانمأوءااكوىلا
 مهردفاأ ةئامالاةف ىلنالذبت مك اه تلقف بصنا او بعتلكنع طقس وهب ]|

 | 1 سس تسسسييس ست يبست ل

| 

0 

1 

|| 

8 
 ا
| 

 ١ اج ماحس بم دس مع 2 م جما

0 



 هته جد يستمع < ونوح ناس ب رجلا ا

 ل مي جس و

 اما

 )000107 رطنلاو نيدللاالاناكان اك الر تدم عالو
 | اذه هملع ب روم ردح ت رصهذا هد دامل ىف ريسأ انا مندد عمصال الاف (ةياكح)

 عصي فيك ىتفلاقثعلحاذا ه اوريخهئلابناشخلارشعمابأ 2 ثدبلا
 عض و رومالالك فم_ث و ٠ هرسممكي ءاوهىرادب (هتحت تدتكف)
 ثدنلا اذه هتحتاب ودكم تدح وف ىناملا موملا ىف تدع مث

 عطقغتب هبلقمولكفو ٠ ىتفاالتاةىوهلاوىرادءفيكو
 عفني توملا ىوسئم هل سلق ٠ هرسناقكلاريصدح ملاذا (هتعت تدتكت)
 هذه هتحت ىوةكمو اتيمرخل كلذ نحت ىاماباش ندج وف ثااثا |موملا فت دعف
 منع لصولا ناك نمىلاىتالس مب اوغلمفانتمملانعطاانعمم  تابدالا

 عرمتدامنيكسملا ىشاعألو ٠ مهمعت معنلات ا رال أنه

 نامثاه ىتب ا لادو مهبلعلمقاف هدواعم دنعاموب مئاهوتد ثعقحا لبق (ةياكح)
 ىنايدربالو مكستع ىريخ عطقيالفحوتفمل مك ىنابناو عون ريغ كل ىريخ
 ىدي ىفاعق>أ مكسن أنو رئاغل خا هأ تدار كي عأو ىرهأ ف ترظن الو مكسذود
 أرصقو انقوعح نود اناطعا تاق مك-ةوقح ءاضة هيف خ.طعمك-تيطعأ ناو ىنم
 فاعساو مكلئاو فاصنا عم اذه هادج-ال بوا_ملاو بول ملاك ترمصفانردق نعام
 | كانل أ سى حانتضمامهّناولاقو هنعدتلا ىضر سامع نب ا هيلع لبقاف لاق مكنئاس
 | نلو كلريخ نم عسوأ هس ايف كريخانع تعطق ناو ءانعرىتحان ايانل تدفالو

 لد رلامالا هنم كل سلف لاملا اذهامأو ان سوفن كن ع نفكستل كد اراننو دتقلغأ
 ( قافك لاق سزأمأ كافك ًارئازانمكث أد للاملا اذهىفانل ق>الولونيطسملا نم
 ظ دعب هد واعم ىلع هنعهتلا ىضر بلاط ىنأ نب ليقع لخد لق ( ةداكح) سامع نبلاب

 نوناصت ماه ىنب رشاعمايمتنأ هللا هرب رس ىلع ةد واعم «.لجاف هرصن فك ام

 اياو>درلوةيواعم لحفن مرئاصب ف نواصت ةيمأ نب متنأو هللاقف كراصبأ ىف
 | ىفالخ دقو ىكمرلل ادلاخ نبى حي دن ءاموي تنك لاق لهسني نس اريخأ (ةداكح)
 | نم ةعاجانملع لخدذا سوا- نفامند.ؤ د.شرلارومأ نم ىهأ ماكحال هسا
 دلاخ ىنأ نبدأ امايق مهرخآ ناكسف ممنأ ثلوهج وو ثمل اها ضَقذ حئاوملا باعجأ
 | اذهب عمثمب النا ىندابلاةفهنبالضفلاىلاتفتلاو هيلا ىدرطنفلوحالا

 فلا



 ضايدىف ضايد ىف ضايم ٠ ىرف لدم ىرغُت لدم ىبوُدف
 ارعشد دوسالاب روم !فلبعد لاف

 دامعلا ىلعمال_طظااقىلدت .٠ اردتاعفدا سلا ىدمت

 ىدامالاعمدوسلاتعشأو « ملت موتري عهل تاّقف

 ذافناليماد مانالا ىدم « ادرولبدخاسكَنم كرات
 دانع الب ءاشام قاذو ه 0

 داوس ىف داوس ىف داوس هىذذ لدم لرعش ل ثمكدوُمف

 ارعشر مالا بول اىفس اوونأ لاع

 سرداب .نقان  قلوذلط . ىنسيؤللا ص ماظل
 تدحعىزف تليقأ دةل ه اذه فدكى ه:لانم تلّقف

 32 ول_ةلامر.هتخيس ص تنامأ س اذه دسك كح و ةرجأ

 بو ١ !قفش نم نوللاس» 2 ٠ اصقى تدهأ سمشأ|لاقف
 بسدرق نماسد رقن ماد رق . ىدخ نولو ماد اوىبوُمف ْ

 نيلع : وأ ولاقف مكيلع مالسأ ١تلاعذ مهدنع هب را او الا تامدالا نم اوغ ةرذاق

 لاخلا كب ىبتذ 'فيكو هلع منام ىلعو كلع عالطا نم دالتلاق م السلا

 : (ةداكح) امن 1 ل تضمو يمتقراف نسون داجا دا هتاوتااّتقتسقلبا هور ١

 اياوح ىتمىأ ادوهبلاتمدقاملف مورلاكلمىلا كلل ادع ىنهد وىعشلالاو

 بةكسف برعلا ن ملج ر ىنكءاوال تاق تذأ ةفالخلا تدب لهأ نم لاتامخغم

 لاثالت لق اهيفامك ردنا ىللاو كل اد.عاه ًارةاملف ىل اهيغفدو ةعت هر ك|ا دمع ىلا
 دار ام ىردت آلاف م ءربغ ىلإ م مرا انإطب اك اذه لثم مهيف وقلب هعلااهيف

 ريم 0 اندست 53 ربك اسغاتلقف كاثقأ انا كلا تياع قد درج لارالاتلق اذه

 ' هردهنللاقف عسل كإ دبع هلاقاممورل اكلم كلذ دعب غلب كرم هنالزءئموملا

 لاّعف ناورمنب كلا !د_عىلع ةنثب تاخد لبق (هداكح) ىسفن :قامادعام

 || ىلاوئر ناك هنانينمٌوملارثمأا,تلاتلمج كيف هلوقد ناكام أشك مف ىرأ امةنشباي

 ١ رعش لاف ناك تااقهقشعىة ناك فيكشف لاق لسا فاتسا نئيعي

 ريس اهلبذتا علام ه هلال ادصست ىذلاوال



 يوجع بو دج

 ع ب مح م

 ىو

 : راجلا عج رالو تعد رالف * و رمممأب راجلاتهزدقل

 الأ طتدبا قفخأام طداخلالات (ةباكح) ترسو هتع دوف لفغمهناتملعوأ| اددئشابمع ترمهتف طحاشطالاقءاز اًرعلل ثساح و اهلعت نرخ تنامابن *:|ثلقف
 ىلا ف تسهزو اهرث أ ىف ترسف جاع دف ىلت لاو قد رطاا ىف ىئنتضراعة:أ ها
 ءأماهذهلاقفعئاصلاتلأسو توهم تقبف تضمواذه لثم تلاقو خئاص

 قولي تءاخ هتروص فدك ى ردأ ام نلّعف ناطمش ةروصاهل ل-عأىناتدارأ

 رعاش !|!لوقد طحاخلا

 طيران يت نيو دال ناك ان 5 ايذاثاح سمر زئخنا مسمع ول

 بهذو ةفغ را ةعدرأ آهلمدقف بها رةهعموصب نيلاك الانم لح رلزن لبق (ةداكح)

 هدو فز, انهلاىأو تهذفزيللالك اهدجوفه.ءاحو لملاسدع هلرضحل

 ىلالاعذ لدصٌقم نبأ به اراهلأسف تاره »هع كم كلذ لعفف سدي_ءلا نرش روش

 فافىودعم مصيابع : هلأسااةذاحاسيطامتتا ىغلم لاو تدصق اذان هللا ةفىرلا

 تسمهذاذا لاق ىهامو لات حامل ملا فنا بهارلا هللاقف ماعطظللءا ءاهم ملول

 لبعدو ساو دونأعمجا لمق (ةداكح) ايناثىلا ل عوح رلعحت الف لثدعم ثداسأ و

 مومل |ناكاطف مار هن الث هسفاو ءاقأت با ارشلا سلا نم ساد ىف4بهاتعلاوبأو
 دعب مومل ا ند نمد ع ةيهاتعلا وبلاَقف مهزاثم نودي رباوفرصنا عبارلا

 انكتارق نءاولاعت ةلي دقق مكسنم لك يف س اونو ل اقف سلحمااذذبهن مانحورخ آ

 .اهناك ةاتف تابق اذا نوث دعت مهامندسف هدنعانكرعشأ ناك نةرعشلا نمئشف
 ىلا ةالم دحتعلاب هدوم دج رب :لانةللكم ةنمُملاةرهوجلاو ةمتبلاةردلا

 ضينأ ىلعألار رطانم باوثأ ةئالئاهياعو للغلاو صئاقنلا نم ةريمللاو

 111 هيلا جاين شقا نم اواو اع رجل فس الاودوسأ طسوالاو
 ارعش ضمد الاب وذا ١ هيهاتعلاوأ لاّعف بوىفانم

 طارح طنالباو  نانجأب هضاب م قىدبل
 ىضارميلستلاب كنم ىناو ٠ مل سلو تربيع هلثلقف

 ٠ 2 ضاررلاناص غألثمكلدقو ه ادروْلبدخاكنم الراب

 ضارتع اال: ءاشدام قلعو ٠ انسسحمشا ىناسك منلاقف

 ودق



 ١9.؟

 نم رغصأب ا ن ا!نينموملا رم لاقت اقم اذه ماكتب ىلا و

 َ ١ ط#لاعتطح>الاقذا م السلا هملع ناملسن م ريك [تنأالو ناملسدهدهأ

 دواد ناكدارك الاب الا ناكولو ناهلسا ك- 1( مهف ىلاعتهشانأ ىرئالأ لا

 فنوكت نأد هدآ ىامالسلاهيلعناملسلاوده دفا نا لبق (ةباكح) كوأ | ظ

 موفاذك ةر ,رح ىف ؤركسعلاو تن لداللاةف ىدحوانأ ناملس هللاّعف ىقفايضأ |

 : اهرنكو ةدارسداصو ولا ىلا دهدهلادعصو الانهىلاهدونج وناملس ىضخاذك | ْ

 نامولس نك هو راه -ةغث محلا هنان نفاواكحدن ا ىنايلاف و رص افامكر و ظ

 لاعف.ا ارعشلاض عب هذخأوهدونح و | ظ
 ا

 هق را بر ضاق محلا كتافنا 5 لثمىرسدقفاعونق نكو |

 معو فرصلاو وضفلاو هقفلىفهتمحاي ئرهام كلذ فوه اذافةءار هلاونارقلا |

 ىزعىوةرامم هللاوال_هتاقعف قةحم ل ماك اهيذوهاذات ب رعل اراعشأو لوقعم ا

 هدأ لو اشم ان باتكلاباذاوهترايزلامو هتْمْخ ءروزأوهيلافاتخأ تنكسلاق
 باملاث كر طو هب لات هلع زل ثدم هلتاما ولاقف ه:عتلأسف

 . ثتلاقف ت>رخو تاخ دفانالقدب رآت لق ديرامكتلاقو ةدراحىلات+رقل

 دل لوسأهّنلامظظع تاَقف هدحو سلاج هي اذاو هلا تاخ دو هللا مس تاّقف لخدا
 ْكءلعف توملا هَعُثاذ سفذ لك ةسح ةوسأ ملسو « ءلعدتنا ىلص هللا لوسر ىف مكدل ناك |
 لاول نموهاف تافاللاو كلوخأف ثلقاللاف نلداو فوق ىذلا اذه تلق مث ربصلا

 دخت وة ةريسشك٠ اسنل اهنا ناك ,تاقف تاب املا لوأ هذه ىسفن ىف تاقىتسحأ|

 ملم تمتع فك هل تاك < كسلا 17 ةعشش هذه تاقفأمد ار أن ظنت لاةفاهربغ|

 الحر ثد ًارذاناطل الار طنا :ًاو ناك ملا انهقاس اج تنك ىفاملءالاقف ءرنأ

 يأ ارعشلوةب وهو در هيلع |
 اناك اهتأىداوذ ىلع ىدر ب ةمركم هللا لاو ورمعمأاي

 اهيف لمقاماشاثمأ ىلع هع 7 هعئاقلاة أ هعد دب . هذهورجمأ نال وأى وعقل ىفتلقفأ

 ل ارعسش لود وهوهنمعب لح رلا كلذ سه نيم ون دعب ناكا ملفا تعش فر عملا
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 ١ ةنسح ةئهىفاماعم|ريق تدح وُذاُم ون هن دااتالخدّلاو ط>اطانع 60 اك>) |

 | ىفهتثحابو دنع ت اف ىبحرودرن_سحأ مال_سل !ىلعدرف «-لع تاسف

 بيس
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 م ودي ولاقف ةحاح لام نيم .رااريم ابلاعف هتحاحن ءهلأسف تلائلاامأ و

 اهيضقت كنطأاَم ىيحاحن و نينمؤم اريم اي ىلهلاق نلطتاملعردفأ تسلا

 نسم هوللاريماءنامال ىلإ و لاق اهتيضقال !هحام باطت الث زاو ىناسدح و لاعذ

 ظ ىتلةنالف ل ةيراج مأت نأ نينمؤا ارم انتدأ ارنالاقف نامالا كلو منلاو

 ريغتف لات لءفاؤلاطرأ راه , النا ماع ب هرم نا سانال كلت نااهلحأ نمانةمركأ |

 رم ال ملعام .وتلاقف اهملعأوةد 0 ل ل دوك نشا ودنزبهجو
 ا لعن راخلات دق ةوىءر ىلع هوهدل--5 و ىفل ل اراض اب هأف نيذم هوما

 تعضوف بيطلاونيحاب رلاف هو: مصدامدمم ثلاث ىسزك لك لاذع ورح 1

 نينمْؤملاريم ااه ىمأ:لاقف ُكتجاح لس ىتفلل لاق تئافلاطرأ ةثالثب أمن
 تنغفىئغت نا

 اعنص ىذلا قوف ىبحلا| عئصي وله اهتدوم نعاومل_س عبط طتسا ل

 امزذقداصاذه تالفاذا ىتح ا ىندعف ىاقاهرحهىلاوعدأ

 ريم ًاا,لاقف كتاح لس ىتغلل لاقو ' يدا فلا برشو دلي برش ع

 ' : تنغن ىنغت نأاهىهأت ننموؤملا

 رهدلاانندسقرفي ىتح ه رخفشلاكنمو لاصولا ىئَم

 رخ اضأوأرد حالام ٠ ادنأ مكوانأال هطاو

 ريمأ ايلاف كّتجاح لس ىفلل لاق و كد راخلاتب درشو ىتفل ابر شودب زب ب رمش مع

 نكن كت ناهد ننمؤلا
 ماكتتلو نوز# ةراشا ه اهلهأةفمخ نيعلافرطد تراشأ

 مثلا محلاءالهسوالهأو ٠ امحيهلاودق فرطلانأ تنقبأف
 قوق هد راحللدب رلاقف ةساعان عيا قفا ١ رخ ىّت> تاب الاد 0

 ظ رمأ ات لامن هركسصر | دب رباه لاف تيموهاذانهتكر رحوتماةفهملاىرظنا

 | تكف كابالا فرصن ال شاعولهئااو ةهيكبالاقف ىتنأوهيكب الزين مؤملا
 ةيراخلاامأر نفدو زهف ىتفلاب أ مث اديدشءاك:نينمؤملا اريم أ لك و ةدراخلا
 ىلع لضفل | نب نسح لخد ل5 (هباكح) ثتاَمو لئالفامايأ الا ,دعب ثكقيلف

 ةفيللاءرس زف ذلكترنأن ملا س عاف ملعلا لهأ نمريثك هدنعو ءاغلخلا ضعب

 لاوو .
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 97 رقاق مصتنملاهيلطو ودنلا الف رض نيئمّوم ارم نا سانا لنه نوع | 0
 نينم هوما ريمأ ءاراف موثلاةكئارهنمريمالا مشي نا ةفاذثهف ىلع هك ل عج هنم | ْ
 مصتعملا تكف ة ميكىودبلانءريزولا هلاىذلانالاق همكيهفراس وهو 1
 مم هل ءاحةبق رس رضافا ذه ام 11 ملال صواذاهمض لوب هلام ضعب لاقل ١
 با اوجلاباعب رس: ىو نالف ىلا ضم ها لاقو باتكتلاهيلاعفدوىودبلااطدأ ا

 اا هدلسع نم هب عب رح و باث كتكاذخأ و مهتعم اهب مسرامى :ودملا لثتماخ ظ ١

 هلهاعىلانى:موملاريمأ ناثكب هج وت ألاودب رتنبأ هل لاف رزولا هقلذا ناملانأ
 هللاقف الي زسالامديلقْتلا نملانيىودبلا اذهناهسفن فرن زولالاقف الف

 .لاقفرانند ىلا ثيطعيو كرفس عي ىذلا نعتلا اذه نمل رب نمف لوقثاه |
 باثكسلا تاهلاَمف لغفاف ىأرلا نم هند ًارامهمو مم الاتن ًاوريبكلتذأ هل |

 هفيلخل اركذت ءانأ دعب وهعشعن رض د ىهأ تاتكل !لماغلا ردالق هدضاووه ىدلا 1

 ميقم ةئيدلامك :ودنلاث او رهط امامانأ هل ناي ريخافرب زولا نعلأسو ىودمل اسهأ ىف |
 ىلا ةصَقلايهريخأف هلاح نع هلأسو ىودنل اراضحاب رعأو كلذ نم مصتعملا رعتف ْ

 ذاعملاعفرةعأ ىلا نعت اق تن الاّةفاهرخ ١ 1 ىلا افون مري زولاعم مه تعفتا

 هعذ دخو هم اركم كلذ ناكاغاو ملعب ىلسلاع ث دكت أ فدك نينو |[ ريم ايهننا

 لتاق مدعم الاعف هعم هلى هرحام وم ول اهدا اوههسىلاهب لخ دفك همالعأو

 رزولاح ارواريزو هناكم هذ ةعاو ىودج !١!ىلع عملخ مم هِلَمَعَف هبح اص اديدسملا هيلا 0

 مهلك اراه سانا ند 1 ندع يفد دملاب تناكل يق (ةياك) هدا
 د_دذع تءقوف هس ر ءلا تثملعتو راعشالاتورونآرلات أر قدقابدأ مهرتكأو

 دحاوأةبار ةكلامأ مو تاذزافلاّمف هم اة عم اجسعت ذخ أذ دلزئو كاملا ابعدي

 نكءاوالف: هنأ رفامأن نسْوماريمأ اتا ةفافورعم هيلاىدنسأو أ [هفرض نأ نيمحت

 هينا سو مم اني نأ ب حو ىالول» ادم ؟اولاكرشت ةثألز ةضيدملاب

 :ريعع مم لح اولك ىلا عفدينأو هل لامه راضحاىف هني دما هلماعولا العلف

 ها ل اول ربت انىلااوادواملق م- _هردّنالا |[

 اهاضةفامهت| ارك ذف نانثاامانوهكتاوح نعمهأسو ماركالا ةداقوهمرك اف
 ت10 2 2222222222222

 ف

 ا) 1| ناكما ىلا تاتك اان راشو رب رولا بكر فراش: د ارب ذولا» اطعاوهسيلاهعقدف |
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 تهقوف هتماهعابان جالا نمزف كلذ ناكو نارعلا ىلا هامخ امم ىلا جاتحاذ |
 ىلع لخ دف همل 7 رد هلزئاودب داقأن < ىتذ هيلع مدقف هاريِع دنع

 رظدلاهق راسب هد راخلات اعذ لا ىغلل ناكو هسنك- 543 : راخلاو امون ج الا

 ساغب ثدر هه واهتام ! هعمتتامفاهجف هرصناو هلاعدف هلاهم و5 اهجاجخلا 0

 ىأ رنمهمذت ار ىداند يدان.« نمأف كلذ جاخلا غلب و ىه نبأ ىئ رديال عصأف

 هللاةودعاب جب الا( فلاعف ام هلى أنا ثيل لف ادكرادك شع نم هغمصو

 4ب> : ران انا دوه ىم ناكل ترتخاو ىلاس انا! تحأ نم قد عفتك

 تدرهف هللتءهوف هو هبت فغشْلن!تطعف رظنلاه نت. قراست كدتدأرو

 تنك تلا تاهلات ثدبحأامع:صا مىئصق ع مسا ىدس_اثلاقف كتلياىف
 ىلع عوف ىمانداهنمانونداملف هفوكسلا ىلا امك ىنئىلا جات-اف ىشرقل اى يذلا
 ليقأم هسأرب نأ وهل ةةف دن سذو هءاع لجو هقيبس لس .وبدوفدسالاريثز تر عهسف

 لوللا ملط اا كهترتخاىذلا اذه نانو هتحاح دوم هدنعامدرءامو ىلع

 تكف هيلع ىدنغم طرضف ف قسلان 7 ةرأف ثءقوذا ىبطد ىلعلهن اوىلاماع

 ثد رهف هيف ىنمّْمْثة توع نأ ثففن قرغ.الوهوءاملاهءاع شرأ نأ اولد وطانامز

 اذمىلعتاللكولاتو ثدتلاةدشنمهسفن جاخلاكلماف د ممامزفأ

 ءاكلا ضعي ناليق (ةباكح) كلذكللاو هيلاىندرتالا طرشب تلاقاد--أ |

 اهعقدو عقر فرطسأ هسعب رآ ب تكف هيلا تغتلد لف ارهد ةجاح ىف ىرسك باب مرا ٍ

 ىاثلارطسلاو كيلعىامدقألمالاو ةرورمضلا لوالارظسا١ناكذ بداحلا ||
 ريغعنمف ةارصنالاثلاثلار طسااو ةيلاطملا نعربص هعم نوكتح ,المدعلا

 الف هع الاماو ةرمثم معئاما ان ءادعالا ةتامثةدئاف

 31 رعل !نمالح زن ل5 (ةباكح) رانددفلأ ر ط-_.:لكو هب عفدى :رمدسك اهأرق

 ريغنم هعرس ىلع ل ديراصو هع دن هلع-و هاندأو هب رقف مصتعم | ىلع ل -خد

 هانعذ ل لاو هدد و ىودبلا نمراغفد_.كلاري_ةكربزوهلناكو نادئنسإا

 ه4.م دعي و نيذم هول اريمأت اق ذ 50 ادق هناقئ :ودمل ااًذه ىلع ةدمكم نمدنال

 0 |نم هيفرثك "او اماعط هلعتسصو هلزنم ىلا هب نأ ىتدح ىودبلاب ا فاطلتن راصف ْ

 ىذأتمف مودل ةحتار نم مشيفرعمالا نم سرقت نأرذح ا هل لاق ىودملا لاق

 ىودبلانا لقو هبال: ني:موملارعمأ 1 ا كه هنافكلذل

 لو



 تاممث هؤاسنو .دالوأ ىتح هلوح ناك نمل دف هّشت ىهو دنع نم تح وكل ]ا
 ٍ | ىلااحرذندعسو دعس نانبا هل ناك دآنبةمض ن البق (هياكح) قامت شاد

 .؛ ريس مرح ارهشآلا ف َكَلَذ دعب ةبضامهدلاو او جرخ مم ديعس عج رو دعس كإ عفر غس

 : نر سنار كح مول َت اذامه اهميبق عك ن ن تراك | هءمنأك وه | نع صسفتبو

 اًذهوهتاتقناذكو اك هم اش ناكل قبيح كت راخلالاقف ناكعا مذا
 ْ هللاَقف دعس -:نأ فيسوه اذاوهاباهاطعاذفمسل ىف رآةمض هللاعن هغمس

 5 رهشأ الالوعسا ىلع سانل اهمالف ثراجلا لةةهمضنا مث نوعثموذت د دخلا ةمض

 !| هللامناساك فوفكم أ (ةياكح) الئمراصف لذعلا فيسلاقيسلاّقف مارألا

 || ناو ىف دئود رطل الخ نار ّمشملاريسكلا الو 00 ١ ا

 1 لا ناررصا هللاقف مان هتكرتناو 0 ركض ترتاح

 لاق هيما ىنب نم لجر نع ىلكل اريخأ (ةباكح) لماع تدضقاراج ىضاقلا ا

 : هحو نعاهمأت ١ تعفرف سعات اخ دفاماءانذاس انلا نذأ د ّةوةد واعم ترضح'

 تااقمن كانه نملكا ف تب.ةمطخ 1 وعلل تيطقلاهف ناتي راجاهعمو رهقلاك

 مراحل مني واهةحالو اهناحريخي وءامدلا سس دامعلا باقر ىلع هتيلو مئابسن
 هلنأ نطد ال و اراو وهل لود ربال اهمهطعأ ىداعمل ا نم بكت ر وابيفةهسمق | 7 راسغب

 || لوقت اذاف كدر ىدي نيب هب ارح ا ام ىلع فقتل :ةيصص ىف لم ضرعبادغو اداعم
 )ا اهلاقف هرمثثو هريسأ هل قدوهرثك كرم نم ىغم دةوادغنامغس أ نبااءكدرأ

 ىلع نايغس ىد نم هنأ دم ادانز تثو ناوك ذىنب نم: سهاتا اقف تنآنم

 : | ثفصت [نافىم رةكسف و قىعمض ىلعىل اوم ساوادلظ اهضمقن نأ اوفأن م ىذ ار رو

 ١ ةدنعمئمالظ تيقن اوكاعت شاىلاادأ زود ماكوال و داره اوهف تلاد عو

 ا ىلاستك اه.ةاكل لاق مئاني واسم رسشند نم عم ىلاعت هللا هنعل داب :رلام لاو ا هتحاصف

 || هح ولاههلم ةيراصن الق (هباكح) اهعحاببلاىدؤد و اتعيضافد رب نأدأيز

 ا ةقاقو هةمض هتداصأف اديدشا محاد ناكو سد رد نم ىّيعل تناك ب دالا تح



 آف

 ١ لاقنم أطخأدك و

 نيحايرلامش ىهتشيركلكو « مل نقل نيحاير ءاسنلانا
 لع>سبدأو لقعاذناكو سنو نب عد رااروصنملارزوتساامل لق (هباكح)

 عسب رابلاقو امو هرمض>او كلذ رومعنملا ف :رظت_ءافاربأ ةحاح هلأ سال مسي رلا

 امنت د_حوىناكلذ تكرئامنينمئااريم اء لاعف كدئاو ىلثم نع ضيقنت
 ريمأابهللاقتف بام ىلع ضرعأ هللاقف فيفضل | ىلا تام ىننكلو كريغاعضوم
 نكءلوءادتبا عمنال سحمان الحي وهل لاف لضغل !ىنبا بحت نأ ىتجاح نيئمؤملا
 تمعن ًااذاف هيلع من لاو اذامو لاقاهيل !ليبسلاهّنلا ل دو أ لاّقف باءسأب عت
 ىلاهتدمحدتل نيو هللاقو روصنملامستفلاق هتيدحأمحأ اذان لما هملع
 ريمأابلامذ اهريغ نود ةبحملا نرتخا فيك ريخأف ئماذه نم عقي نا لبق
 تناكوهتءاسارببك كلدنعرغص و هناس>اريغص كدنع رك هجيمح ازانذ النيئمؤملا

 جداوتلا ضف تنآ 7 (ةياكح) : :روغعم كد دادي ولذو ةمضقم لد دا هدحاح

 ةريهظلا تو سطبالاى اذ ظمقلامانأ فىج هتداصأ ةيداملا ىف باربعالا ضعب نأ
 لاوو ىدحلا ىلع سمشلا ىف باتي لعجو تدز.هند.ىلطو رك اديدشيف ىرعتف
 ىبتل رب ءارثاا لهأو ءاىعالا نعتل دع ثءلتدا نع ولد لزنام ىمحاب نيلعت يع

 م>دقلوقدالثاق ىناثلا موبلاىف عوسو ماهو هاج تسهذو قرع ىتح غرقت لازامو
 نا لبق (ةداكح) ايراهىلو مهلا اممثعب هللاوانأ ىنارعالا لاق سمالاب ريمالا

/ 
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 || لاقف ةيعسلا لوطركذا هل تلاشفاهقالط ىلع مز عف هتجو ز عم مما ءالعلا ضعب
 ةديدش ةنددملا ف تناك ةأىمان الث( ةداكح) كلذ ىوس بن ذىدنع كلامهشاو

 || رضتةوهو هدوعت بعشأ ىلع تل خد هنيهدالائثىلارظنت النيعلاب ةباصالا

 سانأ و ىدبدنتو ىلع جون ةالفذتماذا ىتنداءلوقدو فيعض تو صد هني ماك

 كوذكمف نارغل اوهّم-فلاومايصلا اوةال_صالكءدنأ هاني او نياوةتُكنوعمسد 0

 لتلاسةنالف ابا لاف همكو هو ىطبقةارملاىأرف نعش أت فبلاو نونعلبو
 لنمع تنضم تلاقف هلآو ىذل | ىلع ىلصف همفانً ا مأيش تنسس تنك ن اهلا
 كاذث لعدق ىعشأ لاق قمررخ 1 فتن اهناه:فسأ ىتدتنأ ئث ىأ ىفو
 هيفان امدتشدف عزل هلو هسو ىلع توما ةفخ تنفس دق ىنوكتالمل تلق نكلو

 : - دعم

 تحرش
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 نيرشعهبلاعفدف نورشعمنمنكي نالاقف رسشع ىنثا للك أافارهتش ا
 هللاعبشأال ةلعاشلا نباانلكل او هسيلاقرطل امذرب صان نيتئاماوملغ: لاقف |
 نوديزب وأ فاأ ةئامىلاءانلسرأو كلت أر قل كلذ لءغتلولهشساو لاقذ ثتنطبأا

 نمتناكو رداغئ مت ةيراك امركم ناك ىمامعلا ىدافانا: لق (ةناكح) ||
 ىهاؤيسف ءانغنومط واعظ نهفطلأو .ايدأ نهرثك او اهحوءاسنلا نستحأ
 رمألانامتلاةف هبلع نزحلارثأرهظو هنولزيغتذا هينغتوةلءل تازهمداتت

 نار كوم ىلا ةنضانبلا و ركشففعق ولاقت هركتامدتلاءارأال نينمؤملا

 ىاقبأالتااقف نآالاىمتنأ اك هعمن وكت ناو ىد_ءب ةفالخناىلدنو ره
 قلحت نأ اللاَعف هرطاغ ن ملائما اذه لد زتو هقطالت تذخأو ادنأ كدعدهللا
 دوهعلا اهباعذخأو كلذ ىلع هلتفلذ ىدعي هسلاى رقتالنأ ةطلغمانانعأ
 هدعب رداغبواذيال نأ هفلحو نوره هيخأ ىلالسرأو جرخ مم ةظيلغلا قيئاوملاو
 ىداملات ام ىدح ريال !ضع مفا,يلعذ خا مدوهعلاو قئاوملانم هيلعذخأو

 ةمدانل اى الاراه صاخت ريض هد راك !تاطقن وردهىلاهةفالذناتاقتناو

 كرنعت ع دق لاةقدووهعل اونامال | كلش نيمو | ريمأ عتصت فيك وتلاعف

 ةعاسري_صد نكد /ثيحاهظعاعةوم هلق نمتعقوو امالخ مث ىدشن نعو

 كتدفكلاناملاقف ةروعذمتطةرثساذا هرتح ىف ةمئانةلل تاز ىهاممسف اع

 تايد الا ءذه كن كاخأ تدار ثااو ىسفن

 رباغملا ناك_سشز واح ٠ امدعب ىدهع تفلخأ

 رخاوةااروزلا كناعأ «٠ ىف تثن>و ىتيسنو
 رداف كلاممىذلا قدص ٠ ىذأةردان تحاكدنو

 رئاودلا ل: ءردتالو ٠ ديد ف لالا ل :حال

 راصتن و دغْ ء.>-ترمصو ] امصلا لمق ىنتقحلو

 تلاقف مال- [ثاغضأ هذ هاما ى سفن كت دف لاّعف ةلدللا هذه ىف هر ةّقحال ا نظأو
 نم هللك لئاقل افدصدّةل لوقأ تنامىن>ه.دننيب تب رطضاو تاعترا مئالاك
 رددهللو.اسنل ارثك [نأش نفءافولاو:ءورملامد_عودوهعااضقنامأو بدص همعا
 نيطاشلارسشنمشانؤوعن هانل نةلخنيطاشءاسلاتا  ارعشلئاقلا

 هي

 جوع
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 رشعانت اهلنا دتع روهشلا:ةدعنالاقف .اهأناهاطعاف انكو 1 رسعد حا لاقف
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 ثامملا لات ةلينسلا عضو للخلتاامناو لاخي سدلفرودصعلا امأ كاملاهتنا لصأ
 || نالةليتسلا ةماقت_ساى لاخلا لاقف ثلا ىلعايضغجزتمادقو لئذلاامو

 ا قاسيفعض ور وفصعلا لئلا امأ ةلمتسىلع ط>اذاروقفصعلاناف رعل | ىف

 .قفاوف ةمكحلاو عضولا ف ةناهنكلذ ناكل ةلئامةج وعم ةلينسل|تناكولو ةليفسلا
 اسلاج ناك هنا هتعدتلا ىذرىخترملا مد ريشا |نع (ىكح) ملسو كل ذىلع كالملا

 رست ىهوةملاب هلالاعترح رعاشلازرطملا نب ادب رق قد رطلا ىلع فرشت هلهءاعىف

 ا اهيف لوقت ىج ةلانتايب دشن كلاقو ءراضح ايرمأذ رابغلا

 امشعلا تعرالوءامثدر والف 3 ىئاكر مك ١١ قدا ملاذا

 هذه لاو ةيلابلا لعن ىلا ف هرشلاراشأ ثدبلا اذهىلاىّمن |املف اهاءاهدشنأف
 فد رمْسأ ااندمس تانهتداع اللافت هعاسز رطملا نياق ر طاف ل مئاكر نم تذاك

 ناشعلا ىلع ىركلاتعاخدق ٠ ىناتزوفجنممونلاذخو . هلوق لثمىلا

 لجفن ل يهدالزم ىلع هكامتالامتعلخ نال ىرتام ل ٌةمىلا ىئاكر تداع
 اهزئةمامو ير اغا نا لبق ( ةداكحلاهاباءوطعأف ةزئاد هل هو هنم في رشلا
 لدحع ىد نمد ب وهاذاوهسغنبد رفناو هبات هنعف رصهستعزن نم غ رفاملف

 رس لاق: ملام نو رت فيك لاوب رقلا هذي ب_هنم لاو زشلا اهي أنبأ ن م هللامف
 وام كلذ لاق جا ا ىفكلوق ف يكف لاق مف اوم نول و ساثل!نوملظ:لامم

 جالا لاناللاخان نم فرعت لاو هلمعتسا : نم عيقو ىلاعت هللا هصق هنم شق ارعلا
 نودعق لاق نبت ص مود لك عرصأ لع ىنب نونحمان لاق اللانانأ نمقرعت أل اّعف

 ءاىهأ ضعبل ساحع تنك ءاردالا ضعبلاق يو ةليلح ة لصد هل مهأو جاخخلا

 اهيألاقفمللكل واح ناك نون هبلع ل خدذا من زوأهبف قرط هندي نيد 0
 ىرخ خو : هيلا ىرفراغل !ىفامهذ |نينث اىناثلاَعف ةداحاول هنلاىرفاذ هام ريمالا

 ةعيارهيلاىلأريطا !نمةسعب راذغتلاقف هئلائءاطعأف ثلاث اههانز زعفلاقف
 لاعذ 1 راهو ةسماحهمل ملاعفدف ماك يسداس4س#لاّقف

 لاّعف هنماثلاب هلا رف 3 و زاهمناملاقف هعيسأ[ هريصف اقام طا وهم عسيس

 ةرشاعداهلك افةلماك هريشع كلل لاقف هلام َّى زر ظهر ةعسأ ةئيدملا يف ناكو
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 ىرصب نع بكرملا باغىت>مهيلارظن أ انأو بكرم اىرسوءاملاتكر خف ليطلا»|

 ليللاناك املفعطس هشابءاعو ةوظعةرصشإانأ اذاوةربزخلا كل: فوط تعش

 ىذلاعطسا كلذ لع طقسدق ةٌةلذناف مظعرئاط اذاذترظنف ةمظعةدجاذاو
 راط وهات رئاطل اصقتنار اردفل !ناك للا اى 4 :ماق هو*> تمقتخاو هر هْسْلا ىف

 ءووهسا ىكضرعت لف هنم توزدق ةحزاببلا هناكم ىلع طحواضدأ» اللا ناكاملف

 هن داع ىلعرت اطلاءاحو يل ثلاث ناك املفحايصلا دن ءراطوالصأىلاثغتلاالو

 ه.-انح ضفن نأىلاهمهدالو نوخريغنم» دنع ثدعت تت نا دعقو

 مف ىتدقت ىلا ترن ةراهنا اعف ةرانأ ىلا ى راطفىداتاكب هملح رىدحاب تعداعتف

 بعتلا نم تقلا : قش نام يسعنا ترو لبر قرت تأ تراك ملاءامةملالارأ

 نم ناك امسهذو تدرغذ ىتحترئا معل اوىرغلاباذاو ترا: مانام تريصف

 رئاطأ اراطو ردس ىف ىت ةريص ىلع ىسف:ب تثيمر صر الانمرئاطل اأن داملفهدشلا ا

 | ىذا مهقب نم ىلارضحو مهسئر ىلا نول جو ىماوبقت :و نوح سانلا عمحاو
 تجرفلامايأ مهدنع تقأ و لام ىلعأو نو. أ اود اوكريتف ىصقن ممتريخأف

 ىلااود ع 1 ةواراملع ىبرا هند كتض تتاجر 0 ا 0 ًالامو

 رود و سعب !قرهام شاعت عيل !كلمنا للف 6 اك>) ةلالار نا

 نيقنل انمهملع ردقبامم ْئُد لمعه يعأو هصخش ًاوهبلا لسرأفمورلادالب ف

 ةطنح ةلمتس ةروص هعقر هل سدنف ةداعل | ىلعرم 22م !|باسد هعاعيلروصتلاو

 ا هناك شد الد-ًاهرظن اذا ىتح هتشمهو هشقن نقتأو روفصعا|مياعو هْعاَد ع ارضخ

 بحيعأف ةكرااو قطنل اريغكلذ نمأيشركسند الو ءارضخةلينس ىلعر وؤصع
 1 تضف قيلعتلا ةدمءاضقن !ىلاهملع قزرلاراردابرداب وهقءلعَتد ه يعأو كلذ كلملا

 رطنو نسم مش :رمضخ هيف لاخوأ بمعراهط | ىلع دح ار دةد لو مايأ ضعدالا نس

 املا لامملاوشاقنل ارضحأو كاملا ىلارض> أف تدعهبفاذه لاقو لالا ىلا

 | عوضوملااذهئثىأ لاثمدادسلاهمهأو كل اهب ادعسأ سلا لاف ليكسنملاو
 ميشا !لاقف روفصءاهقوفواهفاسىلع همئاف هطنح نمةلمن سلام كللالاقف



 ل رهان ل1 ذا تسل شالت .٠

 | نأبلا ارتلغأ ابل غدا لع ةنمىرتشنوعبلا رظتن تس رادلا هبلغدأا| بام ١| اوةلغأ انانلخ داك لعش هنمىرت_نوهملا رطننىت> رادلا هيلخدأ ظ

 ع حرب 7 ريع لع هلأ اهل ولذا لدحاَنِمَم اسف اذاوسادلا خام ى>هئارو نم

 : ىلع ردقتالهلار طغت هصخاش ثدعبف بوكس ءامهناك صيقاهيلعو رهوذ لاب

 تراصف بهذ نأاما او ىرتش: نأاما هلا ةم انا لاَقف هنو ةرنماهسفن عنم

 ىسدتلخدأاغا هل تلاعف نهذأ نام او ىرتشت ن اماه لوقد وهز

 ناك ًارق ن1 ىعمندالو لم الاهننا باخ "تأ ار5ىنا لحي ولاق ىسفن فكمكح الل

 اهزذةءوامبى هاذاك هنا' ازخلاءذ-ه لخادىلا ىعم شما هلت لاق هيصعد نآهللا

 قدح ءاسع ندا لاف دن رأأُم ىلع ىئتعفاونا كلهلك اذ_هتلاتف رهاو>و

 ءاح ر ريذعل ل اولسملا او بمطل ار اخيوضم الددنم هل تعمدق لسةغااملف لستغأ

 فك ةتااباو ناعذلاب نيد تأانا اهفلاتدسملا اهنمىأراملف همف فشنتد نأ

 ديال هتلاقف ءاوهلا فاعارذ نيذ ات هواع ناكو حطلا اذنه توتال لالا
 اقيوبوناو للا هكسمأف هس نأءإ اوحلا ىلاعت هللا ىعأف هسفن ل أفْل فن قل الاو

 ْ اؤوخ هسفن كلهبسا دوت ىدع ةلردأ لدري>انهنأش لحدا لاك مىلاعت هلي ةردقب

 اذه ةمقا سه ةدش ىلا ىنأاب راع ول شرا لع هنسرر لير تناقل

 ريخأ (ةباكح) للزلاو جخاوغلا ىف عقول هيلعدنلا ل_ضفالولو لج و زعهب راىغلا

 ْ رحبك رو ناهغصأ قراغف ةريثك نويد هتمكر ناهغصأنمالجر نأ ىئدوزملا

 0 رك:فورعءملارودردلاىلا اولصو ىّت>جاومال !ممبتمطالتفراحت عم نام
 0 همذ يسن صال ا ىلاالسسا:ل ىف رعت له سديرلل راخلالاقف

 اناولاللافق ومقاناك هسفن ف نو دملاىناهفصالا ل> راالاقف انصلخ هسفش

 ْ ءاق وجا !و ذاق له مه لاقف هنط وم لهأ نم عج ةنيغسل | ىف ناك و ةانلاتهرك دق

 هلاوغاف ممعطتساامىلامع ىلا نونسدقو ىرسفقتب كب ,دفأ انو ىمذصالخ .وىنوا د

 تماسأدقف لعءفأنأ ىهأتام سن را ىناهفدالا لاف 5 ١ رمهسام هوقو كلذ ىلع

 مايآ ةثالث فقت نأ ل يمآسئرلا هلاوىلاعت هشاءاشنا مك سالف الط هنا ىسفن ظ
 تاقى ررمذل !نعرتفت الارام :والمل لمطلا اذه ىلعب رمصتو رهأ اذهل حاس ىلع .

 ندا ناوقسالا لانكم مدا: انلاوءاملا نمىنوطعاذىلاعت هللاءاشن !لعفأ

 ْ برضف تعرشواهلحا س فولزنأو ءرب راو ف ىباوهح نو دازإلاو ءاملاو لمطلا

 . ليطلا



 1ك

 | قالسر تقل لاك ماشلا» اىدأ ضعب نع (ةياكحإلعاهّساو عارذ لوط ىف موقم هو

 َح رااانةعلافة عاب عمن نارك تنك لاقفاهتعهتلًأس فت ريثك شون ههد و

 هوح و مههوج و موقاناناق عرلاةدشلاهنم يرخن نأ عطقسن ملفرا سكس رب زجس ىلا

 أ فقو و هعم تناك اصعب ,ةندح اوان بق يانا نام تابوا

 امرذاواوو_سوافو>قو ماه ايفانأ ارفوم- هم ىلا انوقا فانت اروزنمهعاج

 ماعطو ريثك ل كأب نون أب اولءجو فيعض ناسن | همفاند انولخ دأذ ةريثك امالضأو
 نه“ نم  لكواونهستا كس ومعطدامغنالجرلاكلذانللاقذ ةنبط هكاوفو رب ْرغ

 هباومهذ ل->او نم“املكاوراصو :ىباعمأ تود ىلكأ لاق تلعف لاو ءواكأ

 .الوهنااموب لجرلا ىللاقف فيعضلا لجرلا كلذو ىدحو تيقد تح هواكأو

 وت نأ 1 فة طخ سناك مانأ ةثالث هيف نوميض و هملانوج رك ديعمه رمح لق

 ل ةنارظناف يرحل ىلعر دة أ الو ةكرذلا عييطتسأاالىفا ارتاكفان امو لاف سفن

 ا نم اوعح رازف | راهت ىدخا ًاوال,لريسأ تاع تحج رخو <: اهشاةلاو ثاققأ ا

 هر ند اكلت فت ربع مهنم ثسدأ الف اوعج رفاوسمد قح ضن وعشت نو دقف مهددع
 نأالا روصأ |ناس>لاح راهتكتوةك اوفورمامداصم أ ىلاتهتنافاراهتوال_ل

 الارعشأ الف ىدذاك نوهقفدال و مهما مهف الت دعقف ماظعا_ف سيل مهناقيسس
 تاع-و هب تضم ىدضهنأ او ىلعهءا> -ر نوط و مقر ىلع سكر دق مممدحاوو

 1 ةددحلا .رافظأب :ئنهجو شم لءجوردق أ لذ ىعدحر طآو ه«ن:م صلت يهل امأ

 هياحص أ مطدو اهرامتو اههك اوفن ملكأد وهو راصمألا ىلع هب رود تاعفت
 نمةكوش هنمع ف تلخ دذ ارا لا نيب هب فوطأ انآ |.ةسسف لصوت ملا

 هذ.هو همركب هللا ىناوخف ترسو مقر نع هتيمرف ىنع ءال_ر تادفاف هرم
 لبث ارمسا ىنددا معن ماياش نأ لق (هباك-) هماطعةنبا مح رالذ هنمشوكجلتا

 اهعيددو فاعلا لمعد ناكواه>و سانلا لهحأ نم ناكو هدم هوص قلعت ناك

 حولك نول ناكر موسما هشام !ناكو انحوب هما ناكو س د- ملا ثدد قوسف |

 ٍْ موتاذ 53 ره رولا هسفسعنيبن معطسو وةدانعلا رم ند اناضلاق توكاملا

 ٍ 0 اهد راوح ع نم هدراحهيلاترظتف تاردخلا. نم ةأسعاس ا :

 تى

 ما

 | حيوان ةدل | ة رش مره داك اهحو سانلا لجأ نم باش انباس هدق



 هةر بس جي جر تويص سويس سس يع حجب سمي ي نة يريسنت

 لهل

 | تد ا ًاراملاف تبعك 0و و ١ سراغلاحاصو انت وذ س .رفلاب, تدجفر مىلااةمفاو

 ظ 0000 ل-جرلىحاصف اه رأو عي رتسأى «رفنعتازئرودعلانعاهز -

 | [اهظفحاناهتذخ اد قاذاف اهتفي هذهو ل مدت ىتلا س رغلا بحاص نأ اذهاب لاّمف كلام

 أ ه1تلقفامقلعتلا ف ةكمشلاك تناكو هتكردأ الا طق ا شاهءاع ثيلطامدهتلاو اذ
 ش0 تبك' ة>رام لاى رمأ نم ناك هن !تاذكب ثس اود_:ئكالشاوف ىبدحسن اذاامأ

 0 0 ماس ورللا سرغلا ف ىتامحودسعلاو ةأرملا ةصقه.اع تصصق قتلك

 تةلطوى دمع تاةةو ىمرف ثذخأ اريخ قراط ن مهليا'لا رع ”لاقف ىلا سرفر

 سراق كلم ىلا الوسر ل-برأ مو رااوماش | كلمرمصمق نا لبق (ةياكح) ىد وذ

 سا ةمظءوناوالا ةمظعىأرو لصوام اذناونالا باص ن اورشونأ ىرسك

 اماجو عاهبن اوج ضعب ف ىأرف ناودالازيم هتمدخ ىف كوم او همسركى لع ىرسسك

 1 ناوال |ةرامعد_:دعهعمب تهرك 7 زودعل ثدب كلذ هل لمعف كلذ نع نا رعآ !لأسف

 أ ثلأسو تم رام كاذف ناودالا بذ اج ىفاهتدب داق عيل |ىلعاههباركا كلم ارب لذ
 اناهنمد وو هماعتسسمالا نمنح جاجوعالااذ-هناهتيدؤ-رىوراالاقف

 ْ بع أذ كلا قباوف خرونالو كلا ىقماهف رود /نامزلا كلم هل هذ ىذل | اذه

 قدا نبب وقع نع (ةياك>) ارودحارورمسم درو هيلع جنأف هم0215ىرسك

 ةريزس فحم رلاىتقلأف ثا :”لارح ثيكر ةيمور لهأ نم ل-جر ىللاةلاق جارسلا
 م-(مم ىلبع عهج او روع مه رك وع ارذاهطكمّمماواهله أند دم ىلا تلص هى روعلا

 ؟امحالااوعر رتو نون مأذ هترمسكف صغق فى سحب صاذم-هكلم ىلا نوقاسو عج

 || انلاولاعف كلذ نع متل أسف لاتقلل اودعتس ادق مهتدأر مايالا ضعب ىفناك الف ىلع
 || انيلع علط ىحالياقالا ثيل لة هئاوأ اذهواني راحو ةتسلك ىف اشتأي ودع
 ر وربط! !تلمف قمئار ارغاارقن نمروعلانمممامناكو قينارغلارويطلا نسم
 اهيلعاب تددش ءواصع تذخأ او ىطس ءوتددش كلذ ت ًاراملذ مم ثحاص و امهيلع

 ىمنب راهاوراط 2و او-اصف ةعاج مهم ترم روت ةركدم ةدعص نوح نايف مل و

 مهدنعةماقالا ىف لاس والام ودافأو نومظءوىنومّزأكلذةر زل له ىأرالف

 نم لعدم دن ارغلا ناسا اطاطسر ارك ذوو زهبو بكي ىف نوامف لعفأ لف
00 

 . لهل رطاق روعلا لتلو لت ل |ليسم تء.حرصمدالدب ىلا ناسارخدالو ظ

 مهو



 لاي

 ائدمف كك امو كلان اسغانيعلا او سأرلا ىلعف اذه ىنح ذي نأ ىلع تدضق نا ى ديس

 ةائارش هد هأم رذاىنكذملىج لد ذخ[ىردص ىلءدعاووه .وىديس نطاغأانأ

 ا !|تذخ أ هملااثأت مت ع اطةسفهتاح أطخ اف مهسد

 60 ك>) همزكو هعطلد كلاهملا نَح ودخل فيك ه دس دنع هملق ناك نمىلا او هر ظناف

 ماخلا طرش كح طر هرهظ ىف ليقع ىنب نمال-+ر تدار لاو ءايذالا ضعب نع
 ْنِح وزنالاولاقفاهتبطخو ىلمعةنباتد وهتنكى الاقف كلذ سس نعهتلأسف

 اهتوزتف بالاك نب ركب ىنب ضعبل ةقباس س رف ىهو هك..ثلا قادصلا لعحت نأالا
 لوخدلا نم نكسمالاهحاص نم سرفلا ل_سأ نافلاّتحأ ت>رخو كلذ ىلع
 نأىلا مهلخادأتلزامو راؤسةروصد سرغلا هيف ىذلا ىلا ت دن أ ىمية نبا

 ىتح تاتحافةرهماهف ثد ارو لج رلا هيف ىذلاءابخلا نم سرغلا تدبم تفرع
 قأولسللاءا-امملف لزغملهوثفن دق اوناكنهعت حت تيفتخاو تدمل اثاخد
 تمكهسادقو نالك ادالعخ ءاغ اماما تس ان للا بحاص
 ةعصقولا ىلاثت دوه وىدب تح راما عام تاكو مشا ام-صمال اوةملظلا

 ( :ًرمل ادي ىلع تضيف هيلع ضيةواهركس اقىدمب لير اريشاف نأ تاكبأف

 ىدب ىلذ نت ا يهادب ىلع صد اقهن آنظفىديو كلام ًارملاهتلاقف ىرخالا دس

 دب ىلع تض.قنا هيلع تضمغف ىد ةأرملاتركحنأ م ااكأف :ًارملادب تيلفن
 مانو لج رلا ناسا او ماعطل | ىضقن اوه ديت يلفن ىدي تاغ كلاما لاقف لج رلا
 ريغتدملا ناني اوتثدمل !بناجىف:دبّعم سرغلاو ,هدصا يانأ اذى !:سااملف

 ةاصحذ_ءئفدوسأ هلد_بعىفا اوفءأرملا سأر تحت سرفلا دمق حاتممو هدمقم

 هرهظىلا ءامللا نمث> رخواهناكم ىفحا ةغملاث كر توهملاتماىو ةأرملا توتناق'

 ثحفو حاتفملا تذخأف ثديدام منأش فالصح | ملف اهالع دقو هاذاذ ىيعبإا مت مرو
 ءايختا نماهيلع ت>رخواتمكرو سرغل اهتوح وأفرعش ماخذ مناكو لغقلا
 ىناوس> أوى ارعذو ت>اصمن ءامجلات لخدو دوسالا تحت نمةأرمل !تماعف

 نرعالا ل[ دلو صضم اف ننس قا 6 او سرغل اضكرأ انأو ىبلطاويكرف

 ءارتا مرتك ىلا لصدالف ىنةءطبذخأف سعُسأ |تءعلاطدقو ىقحل برب ادحاو ِْ

 | نآىلاعراا ىسمال :ىتحىفدعبت ىمرفالو ىنم نكسقيف ىبودتدسرفأل هلأ :

 ( هحفن - ع )

 ل اس

 ب يبسنمك لاو
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 بهذلاكلذرادقع ىلاعف دو به ذا اذه همسع ىلع بوثلا اذهدنم ثد رتشأدق

 عم تح لاودش ءرلا تتاكر روصنم نع ( ةداكح) هبت دع :واديحا.هذ شوّشعملا

 هد_نعاساك ادعم ىمسالح رنأانماا عفرذا ةئددملابانأو ىكمريل ادلاحن نبى

 اغيئانيل !ضرعق هيل اانرسف لعفالاق هلا ىضءنأ كل لهىهل تاقف نآنق
 ضرالاىفهلثم نأ ن ظألمالغنهرخ ؟ىرف ملصت ةدحاو نيف سل هب راج نيتسو
 تلقف ب رطم نغم ىساح بذاك وه مت لاقف عيسلل اذه تلقفالا .نانبس

 هئاملث لاوه:ءامو تلقف ىه-شدقو قنهحووىوسقاخىلاترظذف هضرعا
 ةرعاما

 . ىتغقمالغلات مأفافل أ ىواس وهو ىلعراندذ
 فزذي رهدلا اهعم دن نعنامكب ٠ مل نةناسللا ناقكي مترفظ

 فعضأو صمهمل الج نعزععأل 9 ىناوىف وق نحل !لامص تاج ْ

 ىلا عفداواممطو رانيدةئاعةوسكو راند ةئامعب رآهيلاعفدا ىالسغل تلف

 و

3 

-5 

-_ 1 
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 هنوص عمسأ ثي< كه نما رد همكى ع لعجاو هنأشا م ملصي ةيه ةثاممالغل ا
 لزأملا ىلعا:ةرمشأ ىتح ةلك هنم عمم ألا: احر موي ناكاملف .لعفف هس ىرأو
 ١ وعش منو مث ىديكهب عزلد 0 نيا هفلزخنىذلا

 ارذ_كهلمانأ تصخأولو لاع ٠م ىنعس نأ ادعم ىشخأت ثكامو

 اره دمهرشاعو مويفاشن دقنمو . مهريس بحاصو هالو مو مهوخأ

 1 | ره-شان ىلا اراسازام يكف 5 ه_عاسرد_غىل ضعاسأ .و ناد

 ل_عاغلْن ١لاق كالومىلا كردأن ا تأ تالقفهن وعدنا ىسفن كل مأ لف لافأا
 .عبد 2 07 1 5 -. 3 ا . . ا هر

 رائيد هئامهطعاو هدر مالغاب رحت أن بهذ اتاقىال اومايدتاوى لاق ممن تلق

 كلءاذ_هلئموْلحيو ناَعف ىّدعب اذه لثمأ ىد< ىللاقف هل-صوت ن م هب لكوو ْ

 : ارعش ىدعيل اقف

 دو>ومرهدلا تدرأث محلل اوه هنداعمىفالا دوه اد>وبال

 ناكو كرتلا انيق لود مدال اوهو امتاح ثعم«لاوىؤوملا ن ىلع نع (ةداكح)

 ذخأو ىردص ىلء د ءّقف هتباد نعل زنو ىءرف نع ىنملقأف كر تىفامرذ ةلوجانند»

 هدنءْئلق ناكامىدمس حوف ىنعذيلا نيكس هفخ نم ج رخو ةرفاولا هذه ىترحب
 تاقفه_:مءاضقلا لزم اذامرظنأ ىدم_سدنعىاقناكاما هنيكسدنعالو

 ىدريس



 (6ه

نع (ةباكح) مه 3 فلأ ةثامىتن ارخنم هيلا لجاةلاورانةدفلأ لاق ا
 ١ ىمدألا 

 هيدالاىلا ترصفام لاو نءةرصملا نمانراهتح رخ لاق ىلاعت هلا 4 ر ١

 || تاملاقف اهرايخأن عهتلأسفةرصبلانمىارعأ مدق مث هللاءاشامامتقأف |
 || رعشدشنأ مهلا تمغكى لاف ةنماب داخلك افرض هللا كرش تاقف اهيلاو |

 لاتحمل ةلمحريصلا ىفنا ه مهم لكحدنع سفنلاريص ظ
 لامتحا راسخ اهواع 3 جرفت دعفروم ةلاىف نةمضتال |

 لاخلا لك د 4ه- رف لرسم ألا ند < سوقنلا عزخامر د

 ْ طقسف ة يعهد تحاهو ةرمصرلا قرط ضع همئلعوأ علاق طفاللانع(ةباكح)

 || ىلارط:ةقافأف ايف كْدٌود و هنذأ لص ًارصعد لج ر لمقاذ نون هن اءآر نم نظف[
 ٌْ اوعقترفاهن-ىذ ىلع كم 7 ”اكتك ىلع 110 : ملام لاعف هلوحة عاجلا |

 0 بدنها ملكتي هناطيشاف هوعدض عمل مهضعب لاف لاق ىع ظ
 : لق

 هتاجو نم ذأ سها هتجرف 1:35 ندرأفءا سلا ةرب سيلا ىلاعت هللا هقاسالج رنأ

 ربخ أو نيصل ادالو ١ ضءدفهتمر ةجاوم الادب تسعلف :رهلاىفهتدمسو ةمشخ ىلع

 0 - روامك نه كاملا هج وق ىهذأا نيران انمى ًاراعدالملا ث د ثم

 اور : !ىلعا شف اوعقن م | كلت ىلع نوؤوطد ردت |اىقالد : وطانامز اوماوأف

ا تيطعأ لاوىدلاو ىثدحْلاةفيرذتانبانع (ةباكح) معأ
 1 

 ) اقر هن رود رشد نمل هبف ىذلا سيعلا اذ هنيب و ىهعب تلتواب وت لالالا

 ْ ىمعأ ل-> رىلعه-ةعدلاقو معو سلا قدكرابا ارخآ ىفءاحوىذفدوثلا

 ا كلذ تدسن هللاوالل اعف هب هنملع او سيعلا ه2: رآو هلت لقفرنن اندلا هدب سد رع

 الأ ف هدحن ملف هناكمان دصقو هعم تهذو هيلا جم ضمااريخهقلا ارسال تاقف
 لالدلا. نملح راادذص 2 جا أ ةل فاو عم كمال ردنا ل فدع ظ

 بوثلا هتاف هيلع تللدف لجرلا نعتلأ سوةلفاقتلا تقيو ةبادلا تيرتك وأ ظ

 ماأققق كمهذ ذدَح -وهتأهق تبدع هضاذكو 2 «نالف نم سم هدر“ شساىذلا ىنالغلا |

 ا ىهذج رخا نشا لاقءاراملف هدحو ىب> ب بدعل !ىلع قاطأو بون جرخآوأ ظ

 ا ىهداذهلاو هاراماف هتحرخأف ءدقتن ألو ءنمأل هتضيطإلل كك ولا ١ راى

 1 كل فو 00 نا وشن وهالة ترتنخلات خام دقن

1 

: 
24 

 د
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 لاك

 ررض> لاق ىلاعث هنا هج 00 اريصبلا نذآ 7 نب نسحالا لأن ع (ةباكح)

 ١لاكو لح رهيلالخدف سائلا, صاموهو ىديشخالاروفاكس ا ىدلاو عم

 ,رضاا نم ةعاج كاذب نطف وما الا نم ممم اريسكسف ان ديس مايأ هللا مادأ هن اعد
 وعد غن أاذلح رسا: ١١ طابا وأ نم ماقف كلذ عاشىئح سلما ن>اص مهدحأ

 رج وأ قد رلان شهد نم صغءوأ 9 اندمسل عادلا ن 1 َنآورغال ارعس

 رصحلا,لوقلا نينو بددألا نيد ه اهتاالج لاح هتييهلشف ه
 رصبل الق نعال يصنلا عضوم ىف و طاغنعمانألا ضفخ نك ناو
 رشل ادمس نعت ةروثاملأغلاو ه اندنسلاذهنم تلءافتدقف
 ردحالا وغص هاد وأ نأو #9 بصنالد ضفح هسمانأ نأب

 رسل اد صقلاق ىلاعت شا هجرى رسل نيش | نماللمل ادع نع (ةباكح)

 رمبدالا لهأ نم ل-جرناكو اياد فهلا سانل !سفانتفامون لهسنبا
 ؛ادفاىفل-> رلااذهىلا سانا !سفان: دق هلهاللاّقف نام: :لاهبدعقدقباتكلا

 بدلا ىف هل ىنطلت ًاسن كلو رانيدفلأ غلب امىدي هيلع ىودقام عيب تعجبولو

 و ىدمسايتناو هيلا بتكواهتخو ةنودقاموهلعفؤ تمطم ملمو نانشاىلادمعق

 نك كدوىلانيعراسملا لرب فنيسفانت لنا تدكل ةمفاردق ىلع ةدل اتناك

 هممت َى وطت نأ تدْسشدو ةلضلالعهادا اواسم نعت هرمصعق ةمهار تدعت:دملا

 11 ىلع تريصو اريقحأ._ثىلاعتهّنبا كزع أ يا !اتهجوف ركذ هيف سالو ربلا
 ىلءالو ءاغعضلا ىلع سل ل->و زعهّنلال وو ىنعريعملاناكو ريصةةااوْرَعلا

 نينسللا ىلعام هلوسرو هللاو حن اذا برس نو.ةغند ام نودحيال نيذلا ىلعالو ىضرملا
 ارعشاهلفسأ  ستكو محر روغغهللاو ليدس نم

 5 ر, قيلسابلادصخةادغذبلا و موق لك ةيدحلا سفانت

 7 ةددصلا نا غل و ,اعفت معأ» امداكصرأ مل

 قورعلات اذ ارورمش كيقت © نرخ ال
 كس ده نم نشهد دهىلاتد روامىدي سانتا او له سن نسما همل ]بكف

 ذخ ولت امهم ىفاهفرصتا راند دفا أىْلبل ا تنعي د ةو كتغدق نم لجأ ةفدتالو
 لرلا اذهىلا تاج كا مأ ال هللات ه.لعاه ار الف لكوتملا لعام لخدو ةعورلا ظ

 ا ,

 لاو
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 قرم !موقأ انأ تنك تلقم امنمهخا لاو هغمص 2و وأ فمص واله نينم هوأ اريمأابث اقف

 نيم .وملاربم انك ممل تلعف ىدحابلاق مش هفمض مد سد ىذإ | لح 1 نإ قناقن

 لائئدهملاىث دحلاقك كيس سيرل ا ىبذ دح لاثنين هوم اريمأ ان ىلد تلقت دحأ الآ لاو

 ١ لوسر لالا هنع هلا ىضر سابعنب|ن ع ةمركع نع نيض.د اهمرومصخملا ىددح

 رانا لق( هد اكح) مهم داحن م وعل اديسوإاس و هملع هلأ ىلص هللا
 -“ لأ ةدراج روعه كش

 نا اا ىهو زْخءادراهيلعو ىرك-سرصقلايف ىلايللا ضعوفاهيتل مش
 لتافاوعرلع ىلس ياو :دملاءذهىف نت رحهنينموملاريمأابتلاقف اهدوارف هيثلا

 ادحأ عدتال احلل لاو ًاانف ةادعغلا بكيت آو ئاقللأمهمأ ا اظتنان
 تلاّقف دعولازانا فاير ابعد و اعف نحت لفاهرظتن اواهيلع ل-خدي
 ءارعشلا نمبابلانم عدت ساو رفن راهنلاء وح لبللا مالك ينمُوملا راما
 راهنلا هوحعلدللامل اك اوزيجأل اقف ساوونأو بعص مو ىثاقرلا هباعلخدف
 رارةالفرا رقلا عنمدق وو. راطت_سململق :واهولستأ ىنأق را لاف

 ١0 الو روزتال هاك ه اماّتسمامص ا ا

 راهلاهوحعليللامللك ٠ تلاقو تدعوا مترزاماذا

 ا رعس بعيصملاقو

 رادداد_خب فك تء_سوامل «ه ىدد>و ندع ول هللاوامأ

 ران كلارك ذنمءاشحالا فو « ىريع نيسعل ناي فكيامأ

 راهتاا ودع لبألا مالك ٠ تلاقف ىقديسدعولا نبأو

 .داجأوس اوونأ لانو
 راوولا ارك !نىزنكاو «ىك ركس هرمصعأ افتاقأ ةلماو

 رازالا لاوس ملا نمو اهيمكنم نعادرلا طقسدقو
 راد_دنامر هم انصغو ه الاَعئافادرأ حي رلازهو 5

 رازملا كنمدغ ىف تلاقف ٠ ادعوذنم ىندعاشف تاّقف
 راهلاءوحع ليللا ملا «٠ تباحاايض_تةةم ثئحالو

 داو لكل صاوانملا" تنك نذ اك سا نان ان ىلاعت هتلاءال:اودم-شرل“ لاف
 هيقسةعلخو مهردفال ١ ةرشعب ساو ألو مهرد فال ]1 ةسم#
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 ْ تارت وأ وهو ءاح ذا هب و انيضت راواقضع هانضف 2 ١

 رم تءمسذأ برع |نم ةعاجب رس انا نيبف :ىه تجحج ىمعألا لاو ( ةداكح)
 ظ ارعش لوقت ةلثات مسد رق جدوه

 هباذل_عد هوعن نادال ه هرغقو ىلا ه-تةحاح ةامح .و

 هب أرشد هع ومد ن> حال او « ى ركل |برط هي :وذح نعنمال و

 لاو رمل هناك هجوىلازريف باع اذه قككس ام تلقو جدولا نم تون دف لاك
 هن ىل اوأىن امص ناك وانمر « ىك وها مك امدعد ىم*أب حان أرعش

 هبايث تت ءادنوىملاغلب . ىوملا مكحجدنأول هنايحو

 آلالوسردصسم تدتأفنين_سلا ضعب فاجاحت دك لاقي نبانع (ةناكح)
 !صدللا وسر دسم ىأ ى> هريعب ىلع ضكر بى ارعاانا اذاك ميسو همل عدتنا ىلص

 :لعدتيا ىلصهللالوسر ريقىلارظناملف ريل مود لحد مث ربعي لقعف سو هيلعدلا

 لملع اا معَتسم |راتك كملعلزنأ و ارذن :وأ ريش هلل العد دقت ىأو تن ى انلاو مس و

 لااورغغت_ساف كؤاج مهسفن أ اوملظذاممناولولاةف نيرخ ” الاونيلوالا لعهمف
 طدعوام كلز منبر ناملعألىفاو اه راءاون هللا اودح وللوسرلا مهر فغتساو

 ١ وىدم ملج وزع رد_:عدب |هه_شاسم ب ويذلاب ارعمْل تت ادقانأاه دو

 مكألاو عاملا نهميطنمباطف م همظعأ عاقلابتنفد نم ريخاب
 مرك-!اودولاهيفو نافعا اهمؤ ٠ هنك استنأريقل ءادذل | ىمشت

 امة ىلع ل>راذاةيعكلاالو-فوطت اان امس لات ىعمكألا نع (ةباكحإ)
 قىنتلجىتلا قدلاوهذهلاقف ةراك كءلعو نوطتأ هلت اعف فوطد وهو ةراك

 ىلاواهعح هناك دوت م ىلع ذل دأ الأ هت لقفاهقحىدؤأ ندب أ رهشأ ةعست اهنطب

 اهدي تءفرفلاو اذه لع أ ىف ىناس تست هتلاودعابلاةف اهحوزتتلقوهامو

 ىذاقلا نع (هباك-) بضغت قملا كل لقاذاغتلاق و اهن ااذَُو ثءؤصف

 ءامبرشال تمّمف لمالا فو ف تشطعف نوم أملا دنع ةليل تد لاق متك نب ىدع
 ىلا عجر الاف نا ثطع هّللاو ان نينموملاريمأ ا,تاةى بكلام لامتف ن رومأل اى آرذ
 ىدعانب رشا لاعف ىعأر ىلع ماو وءامز وكب ىنءافءاملا ل ىلا هللاو ماَعف كعض هوم

 تلف



 لذ

 دقو ةدانزلا تدرأواه يبان ثيبافمسهرد فلن الناهبتيطعأى أنا

 ىوكلم واغلأن ورشعاةءاعنالح رلالاعف مه ردنالا ةرشعاهنق نم ثتصقن

 مهدنع نذعق ةوىلع طرغتو بصأ اف هفاص رلا ىف ىتماطف م هتعملادعقو هت :راخلا

 ىديعأى ال !وماياف تلق ثيل ع وعثر يغام كف ذ ام.تحرخو رصعل ا ىلا

 الذ اهديىفىدب وننم هول | ريمأ باب ىلا تح ىحاهدمس تذخأو ىأتف لعل مش

 ىللاقو لن دكف هتثد_ف ىلع لت الزي:مؤمل | ريمأابث اقف ىيسمصتعملاف ار

 صأو مهردفا أن يثالثب مهنم لجر لكل ىهأف عن تاق قراخن ا نع مهئفاك أفأ
 ناحك ولام 8 ضعب ىناوةموامعل |ضعب ناك (ةياكح) مه دال 1 ةريسعب ىل

 ا 1 هملص هر اشد : و هعو> هر لسن فيم را بتعال ثيح نم 0 وب لك هثزرهيتأت

 لفسأ ناكر هعوديداز عبصأ ا ملف كلذ هتلبل ىوطف فيغر !كلذمايالا نم موف

 فؤقوفذ هد رغلانماتوق 5 سّلد لمحلا نمدياعل الاف ىراصن اهناك-س هد رقلمخلا

 | ةفغرأ ةثالثلزئملا بر هسيلا 'عفدق هعوج هب دس هلهأ نماماعط بالطو باي ىلع
 ميني لعجو دياعل ا عبتاق باكت دبا !بحاصل ناكو لدحال ادصاة هج ونواهذخأف
 ىذخًاودياعلاعستامث فيغرلا كلذ لكلا !لك أف ىاطن اواغيغر هدا قاف

 لبلاىلا اعلا بهذوهب لغاشتفرخا اقيقره ملا اف رق نأداك نحب حابش ١:

 مث هلك اي تلاشا كغ رلاهسيلاىت !ًاف دياعل ارثأ ىتةاورخ الاف .غرلا لكأف
 نمتذخأ ءامملا مدعالاو وهيل ادياعل |تغتلافحامشلا فخ ا ًاودياعلا عسبت ا

 لاقف باكل اهّنلا قطن أف ىنم ديرئافاهاي ا تمعط أ دقو ةفغرأ ةثالث كل محاص ثدد
 ىوطأاع رو نيذسمل م ىف ارم هنلا اذه باس معقم ىتذ العا تنأالاءايكل امدعام

 كقثذ و هريغ باب ىلا هبا نع باهذلاب ىسفن ىتدت لو ئالد هن المل أو نيمويل |

 / ه:مبلطت ىنارم هنلاتاءىلا هبأاننمتهحوتو ريطتولف اذنك امو فتون عقلا

 (ةباكح) كلذللاد_ هلو هلعف ىلع مدنو دياعل ا لحفم ءامحلقأانيآىلّهف انوو

 تناكو ةطنخلا نم أمت مش لجر ىلا لسرأ امنسالحر نا نيمحملا ضءب ىنريخأ

 -- هيلا تكف با اررامفن كل ةديدحاهض وع هبل الس هرآ ام هيلعاهد رف هقمسَع

 رغشأا اذعافومق

 تاوثلا نملد رخل ءاحر 3 ار ريلا لادانل تدعي
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 لاو هلرا>- ثدحو هعرمد تح هضراعب وغو رهللاولازاك مهسأ اهضراعف عازف ا

 فدءسسو لملةريخل _سفنل ترتخاامهللاو سمد ا: .اع ٌىرتغل او امد رتغملااهدأ لاقو ظ

 مقنالاسيق كلّساو عدأ ناكيلعةب ,وقعلاب لخدأ نا لق نعوفعلاب حوخا لقص

 ١ علا فدل لاف تكلا ع را و المع ءاضغل اكلهشا 0 واف

 ةليل مصتعملا عم تلا كاذف.ك هلل يهف م سا اةئاع مهتغملا نسوا

 جرخأف ىشّدأي نأ نينموملاوبمأىآر تا ىديسايهلتلقانصص اف يضلا ىل :

 لاوىنوك رتقنبب اوبلا يهأف معن لاونينمْوملاريمأ هامتفات تقوىلا هةفاصرلا قمسنتاو 0

 علطت س مشا ن" 5ك هد :را-ىلاترظذنذا ى دا ا ةيلف فام راف تس تا ْ

 لد - ر هس 4م ت ل ةفليشوك اناس قد كنق ةالسن زاهعم وامعسشفاههح 1 '

 تلاعف أهعمت ااهفلخ ىئتآر ةثدغتلاوا معمشف مه ردي ةاراكو مهر د هر :امر و مهر دب '

 فعض ىنةقشو ىلا ترظذف تتغتلا لات لةةةفدحأ ار الذل عافلا نياان عج راىل| |

 باميلا بنك تسا>و هيف تاخدق ريك بان ىلا تءاج م والا :رملاىف ىتتعشام ||

 نذافن مراج ىلع ناءتفو أ نأث ملأ ملفا راحام هول ناكو سمنأ اتازت و ىلهءسهذ وأ|

 دس ع تنجب انتلابر نذنثارهعم تلت هزات لزثل(بحاسام 2 1

 مي 4 راراخلا 1 ركل نا اولاوةنالذفف ل ا

 | اهناولاواون رشواوورطف تنغفا هرج ىف هثعض وفاغادوع لمحت ةفيصواهمادقو ||

 مجرطدادزاو أون رطف رخآ ١ ( انوصتنغم قرا ىدم_سلع يل 7 انّةساباذه نمل ْ

 اونرمشواوورطف ثلا تنغممقراخشى دبا تلااتانت ساي توصلا اذهنملاولاقف ١

 ريسصأ لذ لاق راخىدمسلات تلاقفانتسا,.اذهنملاولاعف قلَشسَت و ىبظ> الد ىهو ْ

 اوماقف الوأ هتنغىذلاتوصا !تينغف ه.ذئاوانفدوعلا تاهةد راحاباهف ثاقف ||

 | نوح سسافاولاف قران انأ تاقان درسا. تن ن ماولاةف سه ذنيفوّةع تداكسف ||
 دق هيقيدصا ثدمل اب>اصلاّقف ىريخ مهتريخأو ىلاعت هللا مكصأ ليغط تاقف ||

 ناماعت ْ 1 1 ١



 ا

 كلذهب رغطف نصا4اجراخلأو مس اداو ناكو كلل! كاذرمدا هر عئتماو هنصح

 ىلعأ نم هيلع فرش اه لأو مسلاحاصو نصل لوح ىاط مئاريسأ هذخ أف كلملا
 ىلاحال_-سلاو عوردلاىلات لس ناد يموهاهو هترمسأ دق كلدلو نا هللات نمل
 تحذ كلذ نمتعنتم اناو دل اوُلملا تلسوُل نع ثاحر كلدنع سدعل اى ىهال

 لطبأو ىنامذرةخال تتكام لاو ملا هللانقف تئشامهب ًارتخاؤرظ:3 تنأو كداو
 ايئاغ لحر ن_صخلانعرجعن أ امل ترطند وهوهدلو عذف تُئشام عنصافافو
 ةئرو تريضحو مسوملاءاجاطف هئاو ىلع ةظذاحم ريصو داو عذ لو وسلا ستحاو

 بحأ هئافو ةراعروهمامذ طغ>ىأروحالسااوعوردلا مهبا 4س سيشل اى سها
 او-ةماذاو لاو مسلاببرضتءافولابلاثمالا تراصف هئاّقدو هدلو ةامح نم هيلا

 لوالاىفلأومكااورك ذمانالا فءافولا لأ
 ىكاوةلوةقم هاسا هد دن نيد زودعدأت ااذاوهددامل ا!تلخد لاقى مدل !نع(هباكح)

 اريغص هانذخأ بئذورحاذهتلادالت اقف اذهامىردتأ تااًعف تدذورحاهئاج
 ارعشلوّةت تدشنأو ىرتامن اشد لءفريك الف ءاندد رو انشيءانلخدأو

 سب رنئاانتاشا تنأو ٠ ىوةتءفو ىوروشتلتق
 بدذ كانأنا انآ نك اهيف تردغواهردب تدذسع

 تبددأ الل اودمشد بدأالف 7 ءوسس عابط عامطلا ناك اذا

 . لئاقلالوقاذهن مسد رقو

 صاممارب ىقالاك قالي ٠ هلهاريغففورعملاعنصينمو
 اهلمأتفعببللةب راجهعمو لج رانيلعخدذاديشرلا دنع تنك لاقاضد أ هنعو
 رتسل |غليالف ننماها ند رتشالاهه-و ىف فاك الوافد راج دمي ذخ لاو مث دمشرلا
 ارعش لوقت تأشنافاهأ ؤفم نارض-دق نشد كد شن ىنرذنيتمؤم اريمأاءثلاق

 فو ىذا ردنلا الو ذاك َ ه:سح ىلع ىلا سام

 فرعد فاك هق ردلاو «ء نيد سذخ 4بفق ىطلاف ش

 لبق( ةياكح) ٠ دنع هفئاصوزعأت ناكو امملزئم برقواهارتشافاهتغالب هتمععأف
 سيل هيدا باعل ىمس فس هإناكو اياذإك انامحاصصق ناكعسبب رلانب تيجانا
 مهسلا هضراعف ىوههسنع عازف هثيم هرذ ىظىل رهظ لاقى رت سدت ا نيد وهب



 مرو يس
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 0 تارف لهأ لاف ةرصلا ا تاه دنعلزب لفابيأ اداع مص اذا ىتحاهيل او [؟
 ارعش ل وعد أدي او كلذ ىلعردعد لف ع جهد نأ د مجاوىوالا ل الا نملوطاب

 مجاضملاّل بلا ىنتزه لدللاى ٠ ادءاذا ى ىح سانلا راهن ىرام

 عماجلدلاان ماو ىعم#و ه٠ ىلاو تن د-حلا,.ىراهتىذفأ

 ع-.اصالا نيتحارلا ف تتمذأك ه٠ ةدومّدنم بلقلا ىف ثمن دعل ١

 ءادوستناكو ةديدش جا وبحي ةدراح دنع تناكدمرلا نا لق (ةباكح)

 ]| ناكو ىلاعتهللاءاشاُمرردلاو رهاوط !نماهلعو هدنعة4باحوصااخاهمعاو

 هملا ثفتلد ملف ةغيلب تايدايهحدمو سا ووأ هيلع لخدفاراالواليلا هةراغبال

 ناب لع ردكم وج رذنه سفن فنيغسا اون نال لصف شي راخلاءالوخ |وَعَسم قبو

 ْ هصااخىلءدةععاضاك ه٠ م "السك رعش عاض دع دشرلا
 || هملع لخ داملذ سا زنى أب لع لاقف كاذ.» ريل : أويل غد منال ا ةشاع نحف ءارت رهف

 ْ ةروص ىلءامفوأ نأ اوعاض ظفل نم نيع- وما نم نيعل ]فد : وا تاما|نم

 تدثك لاو تام ءلا ىلع ثدتك ام هللاتف كلما ىلع لمة من: ةزمشا

 ايتلاع لمادتع ءاضاك و َضس دانىلعى رعسءاض دعل

 !ٍ هانيع تءلقر ءشأ دهر شح ع نمضعدلاوو مهرد فلاب هزاجأو كلذ دمشرلا ب>عاق

 | امبحيناكوامانأ هلةيراج ىلع لخدبالن[ف احديشرااناليق (ةباكح) رصداق

 ارعشلاعفهضرتست م |و مانال !تمضذ
' 

 نطفنا املريصلا لاطأو «ه ناعم ىنارذاىتعدضص

 نمزلا ب يجاعأ ن ماذهن ا هب ىكلام كتان ىوامم ناك
 لافامهزحأ ه!لاوو ةيهاتعلا ب ًارضحأ م

 نسحهحو هلوءاوهىف ه٠ اذ هنرأ ب حلا ةْزع

 ناعو ىنام عاش اذغو .«: هلاكواعت ررمداذ هاذ

 1 احال_سواعو ردهنوم ليقايداعنيلأومسلاعدوأ سّقلاءىهانا لبق (ةباكح)

 || هعفدااللأومسلا لاةفهدنعةعدوملاحالسلاو عوردلا بلطدةدنك كلم لسرأف
 ا نوخأالو ىتمذ . رد غأ اللاوو ىفأف هدواعف ا نمأ مش همل اعفدينا ىنأو قومساال |

 ]| فلأو ملا لخدف هركسعب كلملا كلذءدصقفق ىلع ب>اولاءاذولا كرتأالو ىتنامأ 00

 «ف:مودص
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 قىنتملاداح أد ةو اهدروافةدابز لمتحي ىنءملانأدارافلامالا مث ىنولاب ولمم
 تيًرفرااقملاتلخدلات ىطةسااريخأ (ةباكح) ذخالاىفهدإو نسحاوةراشالا
 انهه عئصتام تاقف بارثل اءسعاد وهو روغتربقىفهيلج رىلدأ دق نونحمل لوا

 لاف تذأ عئاجأ تاقعف ىوباتغبالمهمع تدغن وممن اريد نوذدُونالموق دنعانأل ا أ[

 انقزر نأ هملعوان صأ كه دمعن نآا:ماعىلاءأ ال لاف الغدا نا هل تاقهشاوالا ]|

 ساج وزورينموىفسانلادثاوملاعضوناورشونأ نا لبق (ةباكح) اندعواك
 ترذحأو بارشااناؤاج ماعطلا نم اوغرفاذذ ناوالا هةكءامتءوحو ل دو 1

 ضءبذخ ساحل اة لآ تءفراطف ةضغلاو سهذلا نمناوأىف موهمملاو هك اوغلا
 هدّةفالف هارب ناو رشونأو هبايث تق هأمفن لادم فلأ هنزو بهذ ماجر مذح نم
 هصّقلا 5 هربدج ف ' اوى مسك لاعؤ شقد ىحدحأ نَج رذيالل امن رود لاوىناسل |

 ىدمول-> ر اهذخاتدحأشتفدالف هيلعملدال نم ارو هدربال نمهذخأ دق لاقف

 لثغمقناكاملف ةراقةوسك هلددح و هقرسل هما>و ةعطنم هنم عاصو هرسك-ف

 اك-ثف كلذ دخب عوجلا هباص أ دقو ىجلا هنذخ أن يدم ضرأ غلب و نو عرف نم مالسسل ||

 ىلاعت هللا رافي غل انو ضد رملاان او بد رغلاانأ ب رابلامف هنأش ل-> هيرو

 سدل ىذلاسد رغا الا ال لاوريقفلا نمو ضدرملانهوبد رخل !نمفرءئامأهبلا

 ليكو ىلثم هل سدا ىذااريقغأ او بعبط ىل < هل سا ىذلا ضدرملاو بهبح ىلءم هل
 ن رود اوىل_ل نع ا !ىرمجاعل ا بفمح نبحاب َر نع سأدنب اريخأ ) هداكح)

 نب هع رنيى دهم نب دعس نب ىده م ثنن ىهو شد را ىنب نهىل | تناكلاقف

 نوم اوايددأ نهلضف او القعوامسج نه: سحأو ءاسنلا لجأ نم تناكو شد رملا

 اصف هإث عنو ىل_ءاربخ هغلبف نمامصءاسنلا ةث داحءاغاك نونحما ناكو لاكش
 ه- لعن درف اهياعسواهات وايل لدتراذ كلذا بهأتف اهترايز ىلع مز واهلا
 ل عما وهلم دحاو لكوا هت داح و هتنداك اهيل ١ ساح وةلدسل اى ف ثغحت او ماليملا

 ةليل لوطاي تام هله ىلافرصن افامسم أى ت> كلذك الازي لذ هب بتم همحاص ىلع
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 . وأ نيم] مالغل | لاقف وحلا ىداًوفمشلا مدعأ اللا لاقف توما تح مالغلا لا فءالبلا
 ىغفدقى رناكن ادلاخ لام كلْذَس ا لعف مالغلا اقف كلة هب ىل» ا الودلاخلاّقف
 لسمالغلال اقف ك.نذاف سلا ةدشودلاخ لاف ان ىلعاممالغل!لاّقفىوشلاب

 لكمالغل !لاَمف هردق ةلالح عم لج رلااذه نم ىهستامأ مالغلل تاقف لات كفن
 فيض هيلع نذأتسا ءالضلا ضعب نا لبق (ةدباكح) اذكه هللوقي ىلثم هاّقلد نم
 نالمضا انظو لعل |عفرب نأ دارو زيك |عفرذ لسع ه-ءف حدقو زيخ هيد نيد و

 قءلي لعج و من لاقزيخ البال سعلك تن اىرتلاّةف زيحالب لسعلا لك أدال هقمض
 نكلو تقد ص لاةفىلعلا قري هناىنأاهشاو لكل ا هللاّقف ةقعل دعب ةقعل
 نم أيش طنب ادع|ةىلامللا نم ةليا ناك هن اةيضاخلا نب ركءوبأريخأ (ةداكح)ْكبلق
 ةريبك ةرأف ث- رقندملا قيسض تنكو لاق لمألا نم نهو ىذم نأدعب ثددخلا

 ىدينيبنابعلد ال_عجو ىرخأت ج رخ ةعاسدعب اذاو تدبا!قودعت تلعجو
 ا ىدينيبتناكو امهادحا تمدسقتو جارسلاءوض نماتندنأ ىلا نازفاقتيو
 قكاو>رودن تاعجو ةساطلاتعثو اهتيحاصتءا اهيلعا تيك اف ةسساط
 اهبرس تاخدلق مسخلاب لغت_ثمرظنأ تك اسانأو اهيلعاهسفنب برضتو ةساطلا
 تكسواهلا ترطذفىدينيب هتك رو م.ككران:داهيف فو ثحرخ هعاسدعب اذإو

 رخارانيد تءاحو تعح رفىلارظنت ىد نيد هعاس نت دعقو ملا, تلختشاو

 تءاج نأ ىلا ئدتو ىضمت تناكوزمنأو رظنأ تك اسانأو ىرخأ هءاس تدعو
 تءحروتب ونلكنهلوطأ الد وطانامزت دعق و ىتمسأ |« سدت وأ رناند هسعب راب

 رناندلا نوفاهتكرتو رناندلا هيف تناك دملج اهيفىفاذاو تجرخو ا رس تلخدو
 تذخأو ثديلا اًةلخدواتْزْغَعف هساطلا ثعفرف ئثاهعم قدام هناتفرعف
 نسما ىنأ نع( ةباكح) عحدرو رانددرانب دلكىفناك ومهم ىفا همم فنأ و ريناثدلا

 ةعاجوامئاودسحت |هدلو هدنعو طساونا سلاح ىنتملا ناك لاوهناسددالا ىدادغملا

 ثدملا اذهانازيحت نادي رآلاقق سابا رحاب هنلاد روذ نورقد

 مالظلا ىفهروئبانكةفاذ ٠ ارتس ملط. مالظل اىفانراز
 ١ لاف نيملابهتأف لا مشلاب كءاحدق دس ا.لاقو هسأر عفرذ

 اوالانيعأ نعانترتس ه رعشسدانح ىلا انأ تلا

 لاق
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 ليد-:ملا ف كلذ طد رو بهذرز ىلءارينعزومتلا عمها ثاسرأ م ةيدهلا
 هيأ ىف رصتو هانعم مهغد كلذ كلملامركىأراملف  هتءقر باوجاذهتلاقو
 لاق ءانعم تمهفانآثد اتلاف كلذ ف اريكتم هنأ رقنسلاةريغصةئداه4تناكو

 لوقت تاتا كردهتنوهامو

 ماحللا نخ ربستلا نمرز .« هقوحى رينعلا كل ن دهأ
 مالطا !ىفامفت#ءاذكه رز ٠ امهانعمريتعلاور زلات

 ضعب ىف نلمح دل لا نالمق ( هد اكح)اهتن اطِف واهتاصق نم سدكفى :وارلالاو

 موت رو صم خفف نبق هلم وىراودل ارج تفي نأ هسفنىفعقوذ ىاقىلابللا

 تخف هيث ملعاجلف اهلتطي اناحرم »رعد ةأطغم ةعاناهد_د  ووةدزا>ىلعهرظت

 اهاحاف ريكا |ذه امنا نيم ًارهلتلاقف ةغيلخللات أ ارذاهتمع

 رهملاتق وىلاهوغيضت له ء حض رآىقن راطف ضوه

 سفدلاو يمس و ىب ىكذرنا ه همدخأ ىديسرو ريس تباجاف

 لاعذ ل دف هب ىلع لاف سا و رون لبقءا اوشا نمسانلا نم لات ًااماق

 لومي دشن ًاوهسأر عفرو ةعاسقرطافؤسألاوريذنا اذهامدنلا نيمأاد

 ركسفلا تنسحاف ت دركشتف 6. رهسلاى اواو نيحىلءل لاط

 1 ريسصأةم قى وخأ م 5 ةعاس ىلا شى ى شمت د

 ٌرْسلا نيينم نجرلا هناز «٠ نسحلبج ه-جواذاو
 رصيلا 4 ثدموىو د2 تذرف ه اظفوماهنملجرلات سلف
 رجلا اذهامهلا نيمأاب ه ةلئاق ىل ىهو تراشأو
 رطسلاث قو ىلا: هوةمصت له 5 مضر ىف فراط غمض تلق

 رصملاو يمس فرضا مدخأ ٠ ىدي_سرو رست تداداق

 || اغاونينمؤملا ريم ايه تام>واللاق انعم تنك هللاولاقو ةفلختاهملارطنفلات

 ْ ءاندالا ضعب نع (ةياكح) هتاص نسحأ أو هنم تف كلذىلا نأ أىذلارعشلا

 بطاقم هدأ :ارذءرمرش ا ارق سوست ناكر ابار *م ب ةاكلادلاخ ناك لاقهنا

 : مالغلا لاف ماق نجر ري نأ نا امدمصق ىلعبك اروه يك واصامامالغ
 : دهح ل مف ئتاقأ م ودلاخ لاف اذنآ دم الغل !لاّقف كمح ىب سعاد ىج د ىئم ىتحدلالاّفال



 ع

 جرم[ عبطنمأ مسغنأ ف متريس ىدتقنفأ نوطظعتتالو نواطعدو نومثت ْ

 «سّئذ سع 2 نم ءريع مدخلا فنك ذا ”اولق اوان ره اوعيطأ تلق نان كشنسلاب

 ادا اهومتعوسن م هظعلااوامقاو اهوتدجو ثم-ةمكحطلااوذخ متاةناوأأا
 هنما:منانولعتاموأ انااومأوانُئامدىف 1 انمكحو انرومأةمزأ مك انداق
 ا ا تاظعااقغلذ أو تاغللا فونصد ٌمنمفرعأ

 مهوقلت انيذلا اهلها اهردتس اهنامعاوقلط و اهليدساوافنا بف لدعلا ةماقا

 ةناغلاغ خول ىلا كت ديف تدعي نئاهتلاوامأ داو لكب م-هلمثمتتشو دالملاىف

 ناللاقن كلذ فرك هللاعف دادعلا نوةحو هللا قو ةح لمدخل :ذملاو اقيتساوأ؟
 عوذ يم هليظالو عومسم هلوقالذ رود هند نع تكس نمو رح ز هنآ نوكأ صا

 0 ا بوه راع ردات عر نب و شد هو عوده 4- ملع راح نمالو ْ

 تكاف لداع للعم ارا لذاخ هل كانو لئازئلزعو لماع: »ككتلم ||
 هليلو ىتلظ ةوامسلا كلم اعلاف ل _تجاحاذ هل لاق م ىكس ههج ملا

 نع( ةداكح) هلْو ع : هتمالظ هئاطعانهملاس تكف وهرهرطنو وغلهراهنو وهف ْ

 امللاقف ات لكوتملادنغ مو اا لو ررضح> لاق ءايدالا ضع

 رب زاسكلام 8 روما خبانلا نوكيا عرس ننس ارت تارشلارضحأ |

 اع نسلم رنا ب رششأ الف انأامأ هلت اعذ رح . الانودامهدحاب ٌمامعف

 هل هب . ٌمدجو ريزنكلا مخل يلع موسا ل لاقف لق“ هلأو نريخأ تم-شنالاّمف ٍ؛

 1 هسنعاو هنت فهي راقياماو دمر ةئاامأو رومطا امو هفتمري_ةوهام

 لاي ىلصوم ا هاربا نيد نع ( ةياكح) هللوقأام ردألو هنمت لحل
 هناغلاىقهح ىلا 2 مهتم ل->راذأف برعل انم ىحانراغسأض عب قانزتسجا

 نيس هناك را> ىه و هلد> -و زن درس ءاصد هملد :وطةملوذلو>أ

 0 تال ا ا رضنعهعنغ هلا انمقف ردملا ||

 كلملاع ركنا لبق ( ةداكح) ىبأقع هلعجو ه.اوث شا ىاءذ امنذ انآتدنذأو

 تاذةد د راح ىأ ارذ نا سو ١ قدس دوج تدحت امون ريعق سدألاوف رطلالهأنمناك |

 هماراطو هلقع لهذا | رطنامأق اهقصودح أ عبط هسا ارهاب لاكو رهازهحو ا

 4 يسب كنكر ندع نسر لس ءةسرقن ةبدهاويلا ل رأو هلزنمىلاداعف .:

 تايقةعق هولا تارابلا 0 رآ هنأ 0 ص رعد هعو ةراهيل | بكف ذ هب داق |

32 
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 : نايبلاو رب رلا بحاص تفاثلام-هقلاو بئاصلاىآرلاوذنيملاطل اد غم,

 ٍ ةسمالعلا رشا نط وم لكف هقال_تأم راكمت درا ا ناستل اور ,رغتلاو

 : رعسأتدز 6 !ىتمريهشلا

 رخفل اءاه“ سم ىلعل اردب 5 رهدلادرف مل-علانونف ضو ر

 رطقلا اذم ادت هنارقأ ٠ ىلعام«نمذ.هخلادجاملا
 يالا تالضعمىف مهثوغ ٠ ةتكءلكىف لضفلا لهأ ألم
 رطقلا هفؤكحأنم ره ٠ اد_غىذلاهلاو:ىر ولامع

 ىرئذ واحيو ىمظنهبباط ٠ عديم ”نمحاصايهب مرك أ
 ردّقلاىلاعل ضرف امهعفر «٠ هلومءاذكو جدم عوضوم
 ريا ليدنلا مهشلاعرابلاب ٠ ال_ضفتىلمصلا مناي رس
 صصعلا اذ_هةمالعمل-هلل ٠ هئامحاف لههشلاث رم ج

 وعش ىف اممظن درد نم ٠ ىرتاموةجدمنع ه ريخأ

 رطعلاك اهحي رأ هحدمنم «ه هب تهف ىذلاب ىرح وهف

 رصملا اذىف دوح ولا ةزيزع ٠ اهناناوركحي د لرسم

 ركذلا ليج لاذالو ريخ « ىلعهيقسو همم_عهللاو

 : اول از نع فصلا اول_ضف:د نأ نايعالا ةذباهملا ناوخالاةفاكنم دوصةملاق

 : اعرغةمريغ هله فرتعم هناق ريسكملل اهرطاذناريحهتارثعاوامقدو رقما

 ١ هبتقانعا ص بنا وأ ة سمن ىلعاذ_هىباتك ثدترو هلضف نمهسلع هب هلأ نو

 ْ لوسملا هاو (نكشلا» رك ذبلو زاهف نهلا ةحشن هتمععوإ) بانطالاال زاحالا
 باهو محرم رك هنا ناوصصلل ىنقفوي نا

 ا ( تاناكللا فلو ًالاباملا)
 || لآن ملح رهملا ماّقف ةفوكل ااموو بطخ ناو يمن. كلا دعنا لبق (ةباكح)
 | كاذامولاعف بطخامم مث هع ان كاسل ضقانينم هوما ريمأ ًااالهملاعف ناعم

 ٌ لعل اهي تدِش نالذالا نان نمادتمالؤ ساس اني اولا !١نال اعف

 هئيد وهتدد لاطف مالا هذ ه ىلو د: نأ لق هب ان دعت تنك ىذلاكلدعز رطل
 : النو ونو رمثأ: الو نو هأت مك: !نينمؤملاريمأ ابل رلادلاقف مالكلا |[

 رو

 حي 000
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 ىناعملاعئارب ةوالح مهقا ذأو فئاطللا ةيلح هدامع نم ءاغلمل | ىل> ىذا هللادجأ
 هلآ ىلعو باد ا ريخ دهمان ديس ىلع لسأو لصأو فئارظلاس ئافنو

 ىلع لقشادق عومح ا اذ_هناق (دعبو) باتكررسو مواعلاتررقامهباصتأو

 راعشأو هرمتم هقنأ تاداكح نم عايطلاه ملال يمتو عامسأ الا هردلك_ستام

 اهل الدوةعلاثمأو نامنألاةلافاه رهاوج مك تئارغو هن رطمه-ةئار

 هينسلا|ميماضمتاردخعرفطظدال تك نماممذعنا نايقعلادئال-ةدةد رع
 ىلءتوةحادؤنيواودو هيندألا نوذغلاىفاعران ناكوابيا !لمدساافرعنمالا

 اذ-ههنمكثام ىد رولا نبانباعولذ رظطاونلاهتدؤ رب رغثو رطاوخلاهبرستام

 تارمنمة:ر ماها !ناذولو باععلاىعلاوهاذه لاووالجخر جال باتكلا
 نام رموعل و هقافر نمءالبحالا أم فد واهنم هلوكسشك "العند ول هقاروأ

 دئالقوزيرالا روذُسد ارح ناب ىرح رود:ملاردلاو موظنماًولْوللا نم هبفام
 دصسعلاوت رود ملا نم ىجحأ 5 ه-تيماضم عومدثملل رعش ر وهلا

 دجو:/عومجملا اذ لشمو ه اهلدمىرولاعماحتىفام '؛
 ,هباونأ بدترتو هع ىد_صتو هياختنا ىف هد وج ريل الز, دقال ثعام لاو :

 0 راوولا او زعلا لهأ لفادشةحمسو نتف او ل-ضغا|نيع ناسنا
 ل بت تت تأت أ أ ضب صب ب صبي بسس سس سبي بيب هبه سمبل

 رد 10015011 قاط افك تتساقط قطن ن7 15117271 67 7 710015777057108210999007020 75 ا 3 7 1137 تك ةنئ لا" :اذ تلق 79ه ت/71>
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