
 1 ليلا لولا * رذقالا مايهلا 0 نق هج الا نتكلا ع

 3 قيدص دمت كلملا باوثلا انديس * مركحالا

 : 34 لولا ةعبطم ىف تعءيط لو #* ناك نوح د

 *« ناسنالا ةجاح ةتفرعم ىلا سام نالعلا ةطقل
 2525253 م

 6 قاقتشالا لع نم قافمللا علا
 1771222#: تحسه

  نايبلا تائسدب .قروملا نابلا نصغ 9“

9»0© 

 د« نالزغلا راكذت ءابهص نع ناركسلا ةوشن 4

 : : *6 ةغالا لوصا ىف ةغلبلا ع
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 ْ د6 ديلقتلا و داهتجالا ةلدال ديلقالا 6
 - <: حس

 * للوالاوهام عابتا و ديلقتلا كرث ىلا داشرالا ىف # ىلثملا دعي رطلا
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 ا ١11؟

 * ىلعو هماعتا ليز>+ ىلع هلركشلا و ةماما ىلع هلل دجلاف *.
 0 1 هو هما وا هيداصو ل تف دم فاح ند ةنسصاح

 *« هباعكاو ىداعالا ىلع جلا ماقاب نيبلاغلا هلا *

 "حام اكل ىف دكا ار يتلا
 * توقايلا ةكسإ نجرال حلالا 2

 د ناجرأاو 2"

 د



 52 ل

 هريطست انيضترا اه ةباسهت ىهمناو هريرح اندرا ام ىصتا اذهو
 بنئاتلا بوت ليقب مىيرك مركحا وهذا هانيئج امم هللا نرةغتسم

 ىاشلا ةعول ىف ىاطنالا لاؤام الئاَو بي الا هيلا بوؤي فيطاو

 1 ىايلا ةعمدو

 * ىكراود نا تنعيا دقو تع د

 هلماع انا ام 0 ىلب اس

 د هع كك قوس اره> ناك نأف د

3# 

 ل 3

 # ىذلا نم ميظعلا هللا رفغتساف آذآ

 #ئ "1 انا وأ تق اع 9 د

 4# لي ىلا ىدا-هلاب برايق د2

 *ي هللان ضاف ىرؤلا لك ىلع ىن

 * اجا جرت باككالاو ل الابو *

 * هلءان وه ىذلا بئذلا نم اليلك

 * الئاّو وهللا ةلفغ نم 157 ىتا *

 #* هلطاب سصقاو ىللس نع بلقلا اك

 ل رمجا لج وال ىملو #

 * هل>اورو ابصلا سارفا ىرعو
 7 هليشل# تن الا محراو هياع لضفلا *

 # هلعأف وهام لك ريح م ا



 *« ل
 د * اهتولخ قاشعلل لصح نءاو

 * تافت>ا نيح ىىرمص نيبحلا ىرت
 * "انضر نيدو بص ىلا نرظنت نأ *

 "7 كب راق رع طا انيق
 كاع رحملا توعمو مارغلا 7 د

 * تاأس امص نعول ةزرع رض اه

 * نسح ىووهلا ند لع ا ثوم *

 * تالش' مهراثآ ةرمز هب ىتذا
 * كيذا ىرذعلا ىو هلالاو ىذلا مكست ا“

 * تاضح اهلكعام هيقاق ىاو

 * اع اهئ نم ائل داعس تكح *

 ** تاأد ىلا ءايظ اهتأر ولف

 © مدن 5 ىلع ىومد ضاقت

 د تالخو تو*خ لو 22 لّزاَتم ىره

 * ادا ةلوهأ. ةريعم تناك #

 * تاحر انواعسأ ذم عقالب تراص
 2 اكجح نم قيدصاب ف هلإ د

 * تاك اهفاصوا ىف ىهو 0

 * ريخ» نم راتذلا ىلع هلالا ىلص *

 2 لا يتم وملل هتلس_ ماد ام

 بوثذلا دعب رافغةسالاك لزغلا نم عطقملا اذه لع نا ائيأر دقو

 ىفأإب لع :هولصلا رك ذب ىلع «يلاعألال .بوت نا مع نم. ةراقكلا و
 مه لك ىل#:و ع لكامب فشكي ىلا لسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ق2



 02 اكد 2
 * ةقئاق رهدلا نيبح ىف ةرغ ما *

 ع تلقت[ وول اروح نع ةرد'غا
 آئ ىنتعع و 0 00 ل

 * تلعفنا نولثلا نم اهو تياان

2 

 د ةمركم قنذدلا مول نيلاملا بد د

 * تادث ىوهلا نزاوم هنم كانه

 * تلعفام ىا اينع هللا زواحن

 دع يمك نم راهألا ترا هناتق *

 * اهئبايص نع ىىوجر لوذعلا ىوه #*
 تلك نار اننا عجرا ثساو

 0 ائةسح ادعوم اهنم 8 بصلا 0

 * تأتخ ناو ءاشان تاخا ناو

 آ اع 2 كَ ىو تا نأ م ان

 تا ل لصوأاب انثدع فيكذ

 #ئ اهعشام لتو ى ةداغ اها تسل 3#

 * تاع ام هللا اهاز> باوثلا الا

 * ةدئاعقب ىتأاب ال لذاوملا عدن

 #* تاطإ ةوفه مهو ظعاوملا كل

 #2 ةهلاو 5 اهم 5 هداهش د

 د تلدسدا هده 0 3 ْنأك ةشعأ 5



 آع
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 * فسا ىلا ىئملاو ىتنما دق

 د اهدههر نزاعاو ىعءدوت تقم

 2 تلمهتا نيعلا و ابيدناع  تكو

 دن لاعاد نم 20 الو تلوو تءاج

 1 ادع ناو تاكاع نا ةيبيلطلا ىه

 3 انندرع نسحع ىاع نانا رود

 * تلد> اهنرصصبا واو نهركف ىف

 #2 بح هرورص امضراع ف حوأت

 د تلعفنا بضلا ءاددح ند اهلعل

 ماا دا لعق لس ناك

 علب لارا قوجتسا بشن هل

 ع ةيصعم ءاوسأ ىوه ْق بكرا

 + (تانقبدق/ هلنااع اعز بنذ ىان

 3 ةيصعم 6 امنع ىلك ضارعا

 3 اهنان>و رو 0 امتاوذ ا

 * تلصح ةلط ىف ةقران هلل

 * مدق ىلا تلاط ا مترط كلتأ

 اكل ايناشاو هذه هناوما

 * ةيهاز ءاضيللا اهدن هذهأ

 ان ل ىدهذلا سم اهتءاط رول م

 مأ



 يو ا ١
 ةقرافمللا ضارعالا ىف قاشعلا لزءث دقو ةمزاللا ضارعءالاو

 كلذب قب امم و فئاطالا و تكنلا عيدبب فئاظولا و ةئيزلا وت
 ةدئاغلا مظع عيدبلا ىف رادقملا ليلج فيطا عون وهو عيمللا
 برالا غوابو مصخلا ةباكذ و2 نم ىولطملا ىلا لاصتالا ىف

 نا ىلع قناعملا ءانع لو ءايبغالا ردن ىلو مهلا ىوذ نم

 ام طذلا اذه ىف مش انعو صخا هلا محتلاو هقدارب عبلتلا
 نعت ندللا نم "32001 هلا كيرد نا لاق" ن> اللاب برعلا ةتعم

 نءالا عم فسعتلا ةطوشنا نع صلخفلا اهتدلاف ناو ةئطفلا
 ةروكذه ن>المللاو ميملتلا :هلثءاو ءاجلالا دنع ةذخآولا نع

 ككتلا و متاوهلا ىلع شن امو نولا اهنءو ىكاطتالا باتك ىف

 اممو ةجرتاو ساكو ليهو دوع و لرلكا و نم امهريغو
 ةريثك كلذ راظن و:بتكلا ل2 كنك, ان كشلا اوه 8

 اهضعبو اهناص»ا ىلع ةردق الو اهئاصقتسا ىف عمطمال

 هعجارذ هيلع عالطالا تن نأف قاوسالا نييزت ن روكحذم

 ءانيضترا و راهزالا هذه نم هانفطتقا ىذلا مالكحلا مهلو

 ءهائمهظُت بايشلا ماا ضعب.ىف اثم لزغب هانيئج رامالا هذه نمو

 ل 0-0 هيناحع هلل

 * تلصو ام مث اًووُد لصولا ىلا تلام

 * بيس الب ىئتءاض و ىلقب تعط *

 * تاعذ ام فيك اولوق موقلا ااا

 * امترسضح وي ىلق رهوج تقلا *

 8 كانق“ امو تفادشااك قا قلقا



60 
 ضرأ نم ةضوراب (كدو 5و ردلا فلاو يام ةئس ىق هللا

 انضنا. ظدسلا نيدلبا نب .ىلع ىلا, ىنست ا انا اماو نكدلا

 ةقور عم قرعسشع و تدب || لها 5 ا 35 ةطساوت ن .

 تت انالا ْ 1ع ةحراجو ةطاص 2 اًضنا كو واخ هداسإ

 'مبراتلا اعد كالا 0 ةعددلا دوق و ثيدملاو ريسفتل ا ع ّق

 ىلهري ةدل4ش تدلوو كلذ ريغو عيدبلاو ةغالاو بداآلا معو

 هدلاو ]| ردا ّق 1 مالا ٠ ههه نع بدر عأا ىدح ّضص 75

 تك و ةلوادتملا مولعلا تاع ١ و روس ةنز ىلد حجوثمت 01

 نير ملا ثني هر ذك 4 تت رذاس و *ةلضاقلا مولعلا ةباصع ىلع

 هللا كَ مو ناشلا و نيران 2 , ب لاب وهم هدب ىلا تدع 9

 مكللاو ذفانلا ءاضقلاو ةلاصلا دالوالاو لالحلا لاملاب ىلع

 دال يك نع تاطوخاو ةروكدملا ةيلعلا ةشارا لع“ ىطاملا
 هال ام باو ةيسرافلاب هظفا كنان بعلو قئاف باط# ةيناطريلا

 اهلي زن 3 كك | ولا وردا ناحب” نإ ظ0أا ىقابدص د كويس كالملا ريمأ

 0 ىئناصصو ريخلاب اا هللا لءح اهايخد و عا حوزو

 تدر ى ىاطتالاب درو كذ و اذه * ريض لكو ىداعالا رورّش

 ةياتك اهب متخ ةريثك اراعشاو انايبا و الازغا و عيطاقم قاوسالا

 لازغالا 8 روطسألا ريسسبلا الا عه اهم كر وه روكذملا

 ىدح ال رياك ضصيصخ ريغ نم ةماعلا صيصتتلا ةقلطملا

 هعوو نسد> م قاوسالا نك َْق اهم دروأ ىدعتسا ال ةريزع و

 ركذ و عامسلا دنع قاوذالا ةهلسلا نولقلا بلحج وو عاعمالا ىف

 تايناذلا َْق ةماعلاو ةصاخلا 3 لا فياطا ١ ٠ ارثك -

9 
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 *' ناسخ اهذعب فلا و ةثام © ىلا :نيناغلأ قوق“ ةعبس قا
 * :ناس>: نولق اهتؤرت"تئاط, *' ىديصق لاما .ةأرعا تبيع“

 ؟" نار 'ةعحشللا/ رازاغالا 'دازاآ 8 1

 * ناسملاالاب رايطالا تئغ اه * هلآو ىننلا ىل_ء هللا ىلص *

 اس 2 اهلثم |ئوعس نااام 55

 وضع 5 تح تنك اه اع زدوم حرش ةديصعلا بحاصلو

 بئابملا تافيرعت نم ءاهصغلل ْدَقئاَف انايبا و ءارعشلل ةقئار اراعشا
 ةعبرا ةيبرعلا نواودلا ىف هراعشا "هلجو تءاوكلا تافيصوت و

 دحالا مون رقص نم نيرشعلا و سماخلاا ىف هثدالو تناكو ىالآ

 جوتشي ةلصتم ىعو مارح ةسورتمب فلا و ةئامو ةرغشع:تس ةئس
 ديعلا اذه نطوه حيونت و سؤماعلا ىف ةروكذملا دنهلا دالي نم

 ْق أعراب اسدا اثدح اهيعف الضاف ىلاعت هجر نأكو فاما

 ةيروصلا تالمكحاا و لئاضفلل اعءاج ةيلقتلاو ةيلقعلا مولعلا

 رشع دحا 'اهرتغو ةرايسلا ةعشلا ىف هراعشا هلجنو ةلوتقلا و
 قرع ناوءد هل نوكحد نم دنهلا لها نم ط3 ع امو اهلا

 ديلا ناس وهو ةلالكأ: هذه لق نزاع زك نو

 دجواو نيواودلا ىف ميسو هلآ و هيلع هللا ىلص ىتلا حدم

 ءارعشلا ند دحال اهلثم سسيت ىل ةردان ةريثك قاعم ه>دم ىف

 نع درف اهادم غلبي مل صلاخم ةيحدملا هدئاصق ىف عدباو نيقلقملا

 ىف دجوب الف صاخ روط لزغتلا ىف هلو نيةدشتملا ءامصقلا
 ةئس> ةسف' فيئاصت هلو نألا باعكا هفرعي ريغ مالك

 قارعلا ىلع ىلا هيسن عج نقلا علم سضاش .اهءااعو

 دنران ناشالا عود فرع ىلا د ند ىلا تريح
 هجر ىفوت مهمنع هللا ىضر نيدباعلا نز ىلع مامالا نب ديهشلا
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 يا
 د رجحالا سابآلا 27

 * ناوغ نيب ءارج- هل> ىف * ىلا ةيناز ديعلا حابص تجرخ *
 * ناولالا د>وتل اهليذ ىف * مث ىملو نيقشاعلا ءامد تلط #

 © رؤصالا سابللا

 2 نايعلا نع اهنص امير ١ # | رقع نم روغلا ءاريجس ف 3

 نانرسااو نانرطلاب ىرذعلا انت ىوهلا نوا ْق نسما نول لد لَو

 * نامز مني ىف ءايض اديف * اكسمم نيقربالا اتق تسل *

 * ناركلاب ءاثللا تذح وا * كلا سابل ق ىهلس ترهظ

 د سؤطخالا سابللا

 * ناحنرلاو حورلا ىا تيأرف # ةرضم "لح ةئيط تسل #

 * ناتسلا ىلا تبهذ ذا ءارمضخ * ةئاب روصت ىف متاجلا عقو *

 د6 قرزالا سايللا

 * ناشلا ولع اهمده ءاّؤرز * "هل>- ىف ة عمك داعس تعلط *

 2 نا هللا بلاط نم هأ ايس د رقوأيثت اهع< 0 كال وأ 2

 د لدئصملا سابللا 9ع

 دم ناعلا انه 0 ىل ص س د ابأ ىف 2 2 طدلالا ءائيسد تءاج دع

 4 ناحمشلا, عودصلا باعتل « الدنضم هلالا قيفوت تسل *

 د ةعادلا د

 #* ناعم قدا و "ةيلسد- 2 هديصق ةاهملا فصو ىف تيلعا د7١
ْ ُ 



 هلال د
 <« قاسلا ع

 نارقالا ىف مجصلا دوع تيس> * اهلس> ةئاوطسا ةديركلا واس

 ه6 لحرلا
 * ناصغالا ل>را خلا مدع * انراد دصقت فيك ةيدشعلا لجر

 # نانلا .دنايصت تشاو * ترف تولخلا كاس 2
 د ناؤخذلا د

 نايقعلا صلاخ نم اهلاخخلخ #* ائبولق بيذت تلا ىلا قاس

 نانوذلاب ءاالم لا ةدودعم د اهاحر ةهبصلا سس تليق وأ

 يك ةماعلا داع

 ناموللا نم ههم ئواد ©. ىذلا تطرلا لدئصلا نصغ بيطان
 نارملا تال ةدي> وأ تدوس 3 ةدايس اهاحح ةئسألا عقر

 4 سمملا 27

 نالوأا َّق نالغلا ىلع تئرا 2 ةسامم ةعيشر هاالا ناض

 ناسملا ىف ءاسعولا ةلاتخمم * تأر امل اهسوؤر نوصغلا سكت

 هي“ لالدلا “

 « ناعملا ىف سانلا ةالس قلي * ةعايق تانئافلا ناسألا ع
 * نآ ىف ةئلف مسو ىبب * ارطاماضيمو اهائازف تضع د«

 *© ضيبإلا سابللا

 « ىناثلا حابصلا ىف تءاضا سعم * ةضيم ل> ىف انأكحف #



 *« ٠ د
 < ديلا 3

 * ناندالا عم واس اهيس>و *# ةناحرم اهعارذ تلخ ءارجب #

 د ناسسدالا ّق ءاضي ادب تراو د اهنيع تامه سانا بولو تاءح د

 دك رذظاا د“

 نامدلا نم ةينام رافظا * نم برطلا اذه رافظالا لصح دق

 نارودلا قراخ ىرمع اذه » اهنا رودبلاو ةل_هالا عج
20 

 د ءازاأ 0

 ناد ردت نار ناك ىه * قمم ةييدجكلا اهلمانا تذخ+ ا

 ناصرلا ُهئسا ءامد ىكع * ىرشلا دعا اهناثث باضخ ىثكت

 د سمخملا 0

 نوئسحلا ةيارغل ا.3 مدع * اههارث نيذالا ندو+ولأا ْنِيد

 6 ةرسسلا

 نالرغلا ةرمس ةكرالا ىوأام #* اوبه# الف اهترس حاف نا
 نحنا 3 اهتنرط ره - دا عيصأ ا كاي

 د نافهض:له نار و نازوم د وا ءانوقلل سودرغفلا 0 38

 * نايغطلا نم ىمحس امهوجرب * |يهيشكم دحاو مه ناسوو *

 * فدرا *
 * نافدرلا اهدئع ىملع و ايا * ةكاط ةداغب داؤفلا ماه

 * نازربملا هله نونا عم * هليقث ىلع اهفداور تسل *

 قانبلا



 *« ا
 4 ديلا

 * نايللا ىف داعس ديج ندهاش * م ٌهِبْطْإَم نالرغلا قرطا دق #َ

 * ناحورلا ةقرب ةداغ ديج نم # انقل ديقتست نا ىبدلا لما *

 د قوطلا “

 # ىلإ (يجلا ق:ع ىلع قوط * هنكل اهديج ةئز قوطلا *

 * .نافزالا قم ةراد .قشعلاب ر* "اوكك نينلإ هءدل/ ىلع تراد

 دك ىدشلا ب

 * نارهطصا تالءااىلع امهو * الكاشت نايحاص دلما ايدث *
 * ناتوسنلق امهسوؤر ىلعو * اريكت لاهكلا ردص ىلع اسلج *

 د“ حاشولا ا“

 * ناجح كالس نوؤارلا اهلا و * اقثاا ءائسح ردص بكاوكلا راز *
 ١ :ناطوالا ةعلا' نم تاريتو.#* قلاق_ىف توت هدتكا كالالرا # 03

 د بلقلا

 * ناف ةيحلاف وه ىذلا بلق # ةَجاِيْرو اهداّؤوف مدا رح *

 * نايعتلب ناوا ىلع ررض * هنال حارشنالا ىف اهداوفذ *

 3 دعاشلا د

 نادرالا نع اهدعاوس تدر *  امال نداعلا نع نيحللا جبرخ

 نابو:ةس» ءوضلا ىف امهالكو * هك نع ناعالفشنم ناهص

 “© راوسلا 3«
 * .نار راودلا ىلا ليلطلا نا #* ةعد.ب سلو اهرواسا ىوها *

 * نايضقلا قوطت نامإلا بع * اًووطم نوكي نا درغملا ق> *



 ه«
 * ناثطعلل هيلا ليبسلا نبا * ىوللا ةيئاق باضر ةايملا ءام *

 * نافرا د نءاةيورش ال * (اهؤام ياللا ءام هرهت والا*

 د دحللا دء

 * نائج ضانر ّنه ىرط درو * اههجو ةوالط تعرب ىلا دخ *

 * ناعمت# نابرا سٍحزللاو * 9 ها 1 ىف درولا *

 د قرعلا دي

 * نافوطلا ىلع ىبرت انقرغ ىف * اهندكل ةرطق ةهيجولا قرع *

 * نام طاسب ىلع ءاشب ةهج * ىلاوحي حرددتم ٌواَوا وا
 ه© لاخلا هب

 * ناعالا ىف رفكلا رّتسا فيك * ةربع ةئيسألا دخ ىف لاخلا *

 * ناسملا ىف ىلا جرع وا * ةشارف ىذلا دقولا ىف حاطوا *

 د نةذلا ب

 * ناريثلا انس ىلع هائس لام * اههجو ىف لقاس "نإ. ندد *

 * نامذالا ىلع رخ اهلامو * هدنع ىناوقلا حقافتلا لعخ *

 د نذالا د

 * ولك صست ورم اهايلاا *ةاكور قف 'ةدرو ههللا ندا #

 * ناهربلا محدوا اهيذ ردلاو * اهنذا ةلاحم ال قنا قدص #*

 د6 طرقلا ف

 30 1 اذكلا 1 ناخلا اظذ" »

 * ناحايصم روددلا ىف ءاضوا

 * امه لب هقيقللا حرش نع ترق *

 * نامت ,زدبلا_ لوح ادعم
 ديلا



» ١ 
 * نايتلاو ءالا ىلاآل اوبذ *« ةرمخ ةعح ةييملا خو *

 # ناصقتلا نع ةيلاخ :تمثلا * اهنكل ةبوفث: ةثوق انا «*

 دي ةقشلا ب

 نايظلا ىدص اهتموم ىئشت * ةددع ةقيقع ةاتفلا ةفش *

 # ناولطلاو نوللاب رخاشم:٠© *# ةرج وذ امهنم لك نايطر *

 ىسلا 6
 * نامعتا قئاقش داوس ىكدم * اهنسم ةقيقع ةاهملا دش *

 * ناسنالا ةراصب ءالج اهذ * هيلع ةئوقان هذه وا *

 دلك رغثلا دع

 * ناثهالا هلغ سعاوا طي * ىذلا ريشايطلا الا اهرغتام *

 * ناجرلا ةدح ىف ٌقاَؤواوا * اهقير نم ىوتري ناوحتاوا *

 *« مستلا

 * ناقربلا قا ضيهو قةش * ىف حالوا ىببي> ءافش تعمل *

 د ناهلولا مد ةعأو قرع * اعقل اه. ءاكتكلا تاس وا د

 م ناسالا ع

 * نائيْلا رجا وه اهناساو * اهثيبحا ىلا خ ةايللا نيع #6

 *« ثيدحلا
 * ناوئعلا فلاب سلتم * اقثاا ةنئاف لوة مو ولح

 هي ناوكنلا ماا 1 دئم راو د 1 لواثت نك هئم ولطاف نو

 د6 ناضرا ب



18 * 
 * ناك. ولع هلالالا بهو * .يبدلا ىف ةئيضملا هتبج هلل *
 © ناعوللا ْق ناروعلا لع قر اكل لءاك رب فصن ىه *

 *« بحاملا 9“

 * نايلا طسو نانحم نائصغ * اههنككرداو امجاو> صبا *

 * ناهرألا عقوم ىف اتا اعدول تارواشن نارعاك وأ *

 دك نيعلا دي

 * ناريجلا ةدور نع الفاغتو * اًضراّع ناركام ةبديملا افرط *

 * نارضت رك رم ءاع اهمهو * دحاو نيصغ ىلع ناسجرث وأ *

 3 بدهلا

 * نالسكلا حورتل كرحمم * حور قرببالا ءاتسح نادها

 * نافجالا نم ةعلعم تلع> * ةراتس نويعلا ناسلا وذ> وا *

 <« افسللا 3:
 * نابرلا سدزللا حرا ىك2 * نهم اهروتق ةاهملا ظل *

 * ناركسلا دب ىف دنهملا عو * اهفرط ةنتذ اح نو ونورت *

 « لكلا دع
 ناميو دنهأ رهوج وه * اهءادها ىلع لخ نا راغنا

 ناكل هرود قئور درل * كلاس اطخ شالقتلاب عدا وا

 4 فنالا د

 < نائدتحم نافاس ناذه * معن امؤرط نيب دس فنالا *

 « يللا كلذل ,داعلا وهو قئاز .ءان هبجاما تار ©

 1 ملا د



#1 
 ىابلا ىف نورخآ ملا ءاغلبلا و نوهدقتملا ءادكفلا اشنأ دَقَل و تبب

 اين اطال رك ذو دح نأ نح ذزاو دف نأ نع زكا اراكتتا
 باش مهن 1ك ىلع تفقذو م نك ةيقاو هدينو ةيقاك "لج

 بتريلا ىلع ةدحاو هاك ىف ءاضءالا فصوو بيبشتلا اذه لثع

 مهس ىف ةفضأا هذه تءاجو دازآ .لع ىلع ةعرقلا تعقو نا ىلا

 تايعيدملا داصقلا لام ةيسملا ةديصقلا هذه لثءو داوملا اذه مق

 ناسرُلا نم 3 ءاج مث ىلا نيدلا ئص خشلا اهو عرش ثيح

 هللا هجر دازآ لات دقو ناديملا ىف مالقالا ةئصا اوقلطاو

 ىدعي ”ىبج نش نارمعلا لع اود قربها و ناعنلا ف تعرش دعل

 ىلاعت هللا ء امنا ءاعكأ ةعباس ىلا هعفريو ء ائيلا اذه ىلع دو

 داز. نم ىلع ن الا ىلا فقا ىل ناكل وجر ما اذه و * ىهتنا

 ةديصقلا كلت ركذب ةماطلا هذه متخا نا تيأر دقو هدعب هيلع

 مارملا اذهب لاقت> الا ىق مالكحلا مانح كف نوكيا سا

 رود 0 ْنيور دل ءادالا ع نم هرم 1 0- الد اهلعحاو

 هذه سو ماهملالا َّق دلع فاوقو

 *« نسالا قلطم
 دن ناكمالا اع َْق اهلثم نم 2 تايكتدعا قرا 0 ةبط ىف 3

 #« نالغلا نم ىرخا بكاوكو * اهل دما انسلاب ىهابت
5 0-0 

 3 ةريفضلا ّ

1 

 سوء“ 2#

 1 0 نم وأ ا* [اءم اةلقا نديعلا اتاياوا

 د ةهبطلا 2#

0009 



 ضي 15
 “© هريغلو 2

 « همل نع مل ىرغت لاف * لبق هرثث ىف هتلأس *

 « ىيكخ هل ءىشلا برام اه * اهم عنقاو دحللا فاهكاهف *

 3 رخآ لاو 27

 * رطعم حار بركب #* ىببح قروب كف 2#

 # ركذ. ةنئشلا ”ىقلاف *!ةمسعل اذ نشاو *

 د ىدفصلا حالصلل و د

 *: رطل نك رف * اولح كقبير تفشر *

 * رطق ثيغلا لواو * لصوب ىظ>ا قوسو *

 ةظرخألا هباضعأزو فجولا:تةنشقلا قعا طغلا اذنه نع اوزاكأ دقو
 ءادع ام اماو فطلاو ىلعاو باو رشا هنوكل ةبكرالاو

 اما هئيعب وضع ىف رثكاوا ناب وا تدب رعاشل سس نا ردانف

 نا نم رثكاف اهمذ اب ةماعلا قلطم اماو ريثكف هريغ نعد ىف

 موثلك نار ىلا فبكو نم لوا نأ ند ليق امو هيقام ىدح

 انيسماللا فكا نع نوصم #* صخر حجاعلا ق> لثم ىدثو

 اريشك تلزغت برعلا نال ةطاحاو ءاصقتسا دن م ىلا جات صاف

 اك راسا ىاطنألا دروأب وي فطلا  نيرخأتلا نإ نعالا ةناع

 مالغ ديسالو ةقرفتم ةقوشعملا ءاضعا فصو ىف نريشك ءارعشل

 او قا لاجل هارد اهاعم ةهديصق هللا هجر ىارملبلا دازآ ىلع

 عيطنب ةاره عئصو ءائسللا ءاسضعا نم وضع لك فصوب

 ا نو عدا عدعلا ىلإ. سارلا نه ءاردعلا ند اق

 ةئامو ةسجلا ىهو | ءالا نم دحا هيلا قيس مل اع امتاراعتساو
 اييإ

 بتاد

4 



 د 40 »+

 ىرسمهدخ ىلع هيغدص برامع * هقانع قناج ىري تنتف

 ىتقتن اهنا اهر# نم ىل ليت « .هعل تمر اماكح قاوت ىلا

 6 ىدرولا نالو “أ

 ىلا هيبحو هيجوت هيف * اع ىندص فص هاوها نم لاق

 ىك مال. اذهف ىبلق اهبصن * ىوك دق مال عدصلا نا تلق

 ه ىرصلا ةتايثنالو #»ء

 ثبع ىوهلا ءاش امي نيعشاعلاب * هل بيبملا دخ ىلع لاخ هلل

 ثررال لاخلا ناب ىدهع ناكو * هب ليتعلا بلعلا ةيح هتثروا

 3 مهضعباو 7

 وتس نق دودطا ينك سوه لع معا نال : نال رهان رك

 وهلا ىلا ثواقلا وعدت هيف ىلع !* ةرعا اليو بع ادنطألا ىلا

 #*« رخآ لاقو
 * اناثثلا نم ناوعقالا رونو * اًضغ درولا هيتئتجوب كيري *

 * اءاوز ىف اابخ مكح رعتل * الاخ غدصلا تدك 810

 3 رخآ لاو 7

 3 هذ و هةكح ىف نلااط وبا *

 2 لهج وا هنم بلعلاو بهل وبا

 * هلاخو هاتلهم بيعش اشو *

 * لاظاا ىلا ىلوت دو ىسوم عدصلا ىلا

 * ىنيبءامدللو 3غ
 # راما مسدس و هولساس * قاب هضراع ليأ ثارت *«

 * راهثلا هوحع ليللا مالك #* ىدبت امل هئئيج لاف *



0 
 د ةئايث نبالو 9“

 : * هظاط ىولقلا ىف تراج ديغاو *

 * ىنسولا هناف+ا نافجالا ترهساو

 * هقرط و هيبحاح ىف ارظن لا *

 * لدا وا نيسوو بأَو هئم رشا ىرت

 د6 ىعادولا ندلا ءالءاو ب

 * ىطبت ىملو ىنتمداف # هيلع دوس ىتتمر *

 * ىطخ# ال ليللا ماهس * عدب نم كاذ ىفامو *

 د ىدفصلا حالصللو 2«

 * هئيبو هر نم تبذف * قامر هلاقحا مهسب *

 * هليعب ىلثا هلال * مصخ هاوس ىلام تم نا *

 3 بدب> نب ئدلا ردبلو 2

 * اراكذلا هراذع ط# تناو * *ىط# ىتاب تدهش دق هانيع *

 * ىراكس دوهشااو روز طخللاف * َقلَتُق ىف دثتا بلا ماحاب *

 د سقالق نءالو #

 * راع كيدهت نا * ليلاد كيدخ قوف *

 ٠* راثلإطا ىديتو * الا نامرا ئتخااه *

 6 ىععالا رفظاو 9#

 قبعلا ريثعلا هيضراع نه حافو * هتتجو رجح ىظاتف هتلبق

 قرت هنم اذ الو اذ طنب ال * بح نمو ءام امهندب لاحو

 3 مهضعبأو غ4

 تدي



+ 50 * 
 لاضر او رذنلا كف دنع (تايحالا# ودل اهتلاعساو لاخلاو

 ردصلاو دهناا ركذ اذا ردصلا لاح امدعب دراوملا بذعاب اهنايثاو

 ىلا قاسلاو لالا حدم ععس اذا قاوشالا ىواط» سشن و

 اذه ىف هتريخنو ةفيطألا َةقيقدلا ,هراكفا هتحّررقا امم كلذ ريغ

 قلعتي امو فيطللا درولا اذه متي اهبو ةفيرمثلا مهناهذا بابلا

 قئرعصملا/ ةئاثر نا لاح فيلل اذه نت ىدإلا

 * بئاذ باقلا هتافص ىف ادغ نم * 0 ىغلا لذاعلا اهما

 * تناكب رابهتلا »ور لراللب ىلا ناك نيكو هراطأ نيل

 * نارطملا نالو

 رذ اِطا نويعاا ابهتراءا دق اك *ي اهيشم نس اهملا اهتراعاءانط

 رادعلا نهمادقا ع ”ىطاوم * تايقو تءاج ىغثملا كاد ا

 #« ىرداخلا نيدلا ماسلو ب

 ءايضوب دل ى ىرولا ويست 2 ةدقيحو هرعش نع فعل ١
 ءادوس ةطقتب: قيعسلا نكك * دج ىف ىذلا لاا اورتن 2

 *« فيفعلا نس ندلا سعشلو #4

 ** هدف رغا قود نم ههجو اد

 #3 مح > ىف بئاوذلا دوس نا جد دك '

 * ىبدلا رهظي ىل فك [بخ نلف

 * خر ىلع راهتلا سء#“ تعلطأ نقأبو

 د 'ريعملا نبالو 9

 بيدر ريغب اهيبدخ ةهيش * اهروشب هيش لي ى ىتعس

 بايد لدلاو رو 8 نيس عننو #3 يىيدلاو رءشأل نيلي ىف تدسماف



 ا
 الضف حابشالا جازّتعاي الا ضري ملف هعامطا و هلامآ عسواو هعاب

 نى جاراو ءالأك“ نيب نكع ال ئذلا“ ٍفيلأتلا وي حاؤرالا نع

 قضا ور نينثا "علا ىرر ىلا .لوجالا, نيعلا ق ادبخاو اميهارت

 بوبحلا نم ريسلاب ةعاثملا لها نيب عملا نكي هنا ةيضقلا

 ءافص و ةنكمالا ىالت*اب بولطلا ىف ةياغ ىلع فش مل نمو
 ناك, ماعلا درولا ساا#و ماعو شاو.و< نم وللا و. مانالا

 صقخعلا قيض ىف عوقولا قولا نمو صرغلا زاهتنا مزألا نم

 نمو هيوؤبحم ىف دهاز وهف هيولطم نع نيت نام'رلا هل اذص نمو

 قاشعلا تالاح نم و همارغ دييقت مزطاق هءارع نود قئاوعلا ىأر

 ضوخ و ناب>الا اضر باط دنع ناعصلا روءالا ةدناك»

 لصف لاومالا لذب نع الضف لاي الا ءاضو لالهتسا و لاوهالا

 انالك نك ولو فلبين اك ريسلاب نصرت هيواطو لع ةيوزغ نم

 بو.ىلا ركذ ىلع ةمزالملا كلذ نم مظعاو * فلتلا ىلا ىذغ

 ءداترالا ةاهشاو سدبلاا تعلو ءالثلا لوز دلع

 ع أ اهعومجت رشا ةعئار تايد و ةياك عيطاعم ءاروشل

 اهنوعذم بارعال بيسالاو لزغلاب مه دنع مجرتتو ةفياسلا لوصالا

 تح هردتسملا" قاوشالا اهيعيهل و يبذل نسا 2 0

 فصو ثيح نم 'هلملا كالتل اهليصفتو ةرطلاو رعشلا ركذب

 دولا كو دع نابللا جرم قدام رانا ةلقلاو ”يحاملا

 و



» 
 بئارملا توافتب نيءالكلا نيب عمجنو قشعلا تاقلدت٠ نم لوالا

 نم رخل مث # ةيهلالا ةدارالاب الا الصا هل جالع ال مسقلا اذهو

 ةيناك مرتع نا ىلا قفاكلاب هيف سال لو وا 3ك قدانضاا لخا

 دنع ريطعست دقو هندل ءانث َةقيَفْللا ىف نوكيو هيلع ءاعدلا جير

 ىلع ءامدلا كللذ لود هسمر لولح٠ مارغلا مكحو ريما ىداع

 بءصنو لصولا ديو ءامدلا عدل الو ريما ىداع 5 9 هسفت

 عافترالا جوا نه طاطالا و عومدلا مح* ىف قشاعلا ذخأبف ءاضراا

 نالعتا دودصلا و 4 ردك قن اماو عوضالا ضياطخ ىلا

 0 اوهذ ىناهتاا ىف عيطلاو ىتامالاب للعتلاو دوعولاو قامالا

 دعنا هأ لصح 9 هنويحت هل ىقو مس ئنيوسق 5 قاسقلا يق توسعت

 تام مسق و رفاولا ىفاولا ريغو رداناا زيزءلا وهو هواطم دعولا

 مه نا و هّدص رو راها هتيئمأ نيدو هدب ةشما ت !احو هتصغب

 كلا 5 بلغاو قاشعلا نيك هروزب علا عم هل نيضارلا نأ هي

 ناوقألا: نانلا"اذهاا اوكا هعتتملاو 'قاوسألا هدها د 05

 7 قامالا نوطالما مالك « ميو>«لاو>الا :ىالتخاب اوقاتك

 لع كعفت ىل كن 0 ىلا هريغ اكو مور هواسو ظويتسلا

 بببللا ةحزامم لاو ايئدلا تاذل عتما ام ىبارعال ليق كاسهنا

 نودلاب انضراا اما و * كانا اهب عطقت قاماو قيدصلا ةثداحتو

 دعولا لاط ناو بولطلا نم ريسلاب ةعائقلاو ىوبحلا نم

 قشاعلا ةفصف عومدلا تبكسناو دعبلا دّتماو عوضمللا ريكو

 فياحخحاللا نع هوب هازمملا عماطملا كيت 0 ىلملا عئافلا

 اودع 5 حج هل فصنادقو فيتعتلا 9-2 '١ه هيلع قدما
١ 

 وبلا ىلا لم ل ءالوه عَ ريثكلا 0 ليلعلا لقا هيف



#0 
 هيلع نس قاثعلا دنع لصا وهو هاضرو هلظب هلظو هطاطم

 الو دص هنع مهدصإال هيلا نيبحلا بهذم دعاوق ىف عجريو
 مال هعول لاق مهذخأت الدو نحب كْبَع 1 فويس نم نوقع

 دنع * ريملاو # . ملاظملا نم عظلا نم دري ام روج نودعي الو
 د لددلا محد# ماشقأ ةعيرا للا ءاصقتسالا دعب دا لغا

 دنع هتناكو بولا اع هس و تاذلاب دوصقملا .تاقصلا حودملا

 اال رعت الور تسلا ددلت 6 هءاساألا» ددلتي .هئاور با
 اود ةيحلا لها هرم تؤص اذا اذهاو ةئمزالا ىالتخا ىلع

 دعتعا نا ءاقسصلا اذه ىف ةغلئابملا دعب مهدحال عيش ةيئر لك ىف

 ردو #* ىاصوألا نم هدنع اع دحا لك قاصناو ىالملا عافترا

 نوكحتو لاصملا ىنالتخا عم ةءزاللا هأثنم ركهوه لالملا

 كد ام ميس و ةعيفطلا ىلع ةلعاه أشْنع لب .ةقن رج زتغ هيف. ةبدلا

 ا مداد قاسعالا)باط سفنلا ئرخو ىالتخالا ن

 قاع قلذااو بيحصأا:هحالعو نامزالا-لوطو ناكملا 0

 فدا-الا ةفطاللاو ةيديهلا ةتحم اعر و دازاراف لك كولسو ذارملا

 مظع نا و ةلزلا نع ةزواهىلاو ريصلا نسح عم مقصلا و ةيضرملا

 تندد 6 عوقو 57 1 وه ةيقاعملاو ءأ: ناحا ب سصحالا

 هجالعو ةبوتلا 6 دنع هدو الا لوبق هئمالعو طا ولو

 ءاوهد اع انضرلاو نيكح ىلع لوززللاو هاوعد ىف سبطا قددصت

 ردق هيلع نم وفعلا بلطو ردص نكي ملْناو 5 فاّريعالاو

 اح ةذقغ ”دوتح حاورالا ثندح هسيفاو :قادلا 'رغهلاو ان

 ىذلاو مسقلا اذهو فلتخا اهنم رث انت امو فلا اذ فراك

 ةثالثاا نا ىري مهضعءبو هانّريخا ام ىلع ام+ قاشعال قاع ال هلبق

 لوالا
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 ماو و هتمدخ ىف نس>ا نأ لضفلا بهاو ناكسف بمملا ىلع
 هلوق كلذ و بببللا اهكردن ال ةداق بيبملا بيطو هتيحم قوق

 * اهييط سافئا قرشلا ىف تقعيع ولو *

 #2 مثلا هاداعا موك نه برغلا ىفو *

 ىد_-:ميو لوصالا ىلع عورفلا رت ةرانرلا ىلع جيري اممو

 لاو>١ نم باب>الا ةئسلا ىلع ىرج ام لوقعلا لهااع هقاللا ىلا

 ةبملا هديكضأتل هل حدام ىلا هيف ساتلا ماسناو ىاتغلا

 قللا ريماو لكاثلا بدلا اا 2 ةيحالا نيب هل مادو

 قدا وهف روزلا بببعلل نيب و روقثلا دمي ةرعكلا دكا و لطابلا نم

 هان امننللا“ مولع ءايحا ق١ لآ ريكتسي هنعو ضن نأ

 باحتتالا و ءالخالا ةعيطمل عطاو بابلالا لوا نأش بانتعلا نا
 قدح هرخم مل ئىش هيخا نم هسفن ىف عقو اذا لجرلا ناكو

 ىلا ىضشن باستع اماو هر الاو ىهتنا ناف كلذ هل محذوب

 القنو القمع هنانتجا بح عيرفتف ةعئاملاو رحملا ثدح و ةعطاقملا
 نحو نانعلا ربك ناد" الا ءوُش نم ليف دقو تاصاو اظن 0

 لضفا ناو لالملاو رعملل عطاو لاصولا حاتفم باتعلا مهلاثما

 امصلاو وفعلا حوت بتعو ةيحلا ركاو ئقعلا سرخغ ام نانغلا

 هلو ريسفنا ىف ههجو هللا مرك ىلء لأ و افا بدعي كرت نم لضفا

 مهضعب لاو و باتع الب متصاو ىعا ليلا صلا مصاف ىلاعت

 تابتسلا, قيطتءاع و ع ناوالا ةمدخو ناتعالا ىف هلذلا نيبكا ناَتَع

 هنن و قوشعما تنعت ىلع ريصلا باب ىف هعم نوكي نا ملكنو

 محشو هانج قوذي ني- معلا نع متصلاو قودملا بصلا ,ربع
 . 2 د



 <« حد
 مداو ةرالنهتلا او ليلا 'ماكحا ؛انهتعب ةاني دل دئاوق 'نّصحب انيق فل

 لرلعا 22 9 راقثلا او رغما كغ اههلوطأو لصولا ادت امهااطق

 اًضَقلا نم عرمسسا هءطقو رحفلا رسصقو اضرااو لصولا نمز

 ىلسع ,بهذ» لك اوبهذ و قاشعلا نيب كلذ ق.تعشت امو

 دلال رقع نود (ليللا ركذ» نع اوكا #اعا1و  ةقاوذألاب قالتخإ

 قايطنا دعي سفئلا وأخو ساقنالا ءوده و ساومللا نوكس ل

 يل ايف تايدحللا راكفالا :ىاهسف ايتع تايعشتاا كلاس

 اصخش الا مهالا قاوشالا نع هي |. لع و'قالتسالا هِلَفَو تاوق

 رهتشا مث * هدارع هيسني الو ”ئش هيهليالف هدايق بملا كله دق

 لوضقلا ىف هعقوا ىذلا هلدع ءوسو لوذعلا مول ن ه مهتنسلا ىلع

 ناد الا لغاا ادنم امقتنا قَخ تايحلالا نيبياهسفت لشد" فقيكو

 ماظذ و رثن لكب انعط ندماف مالقالاو ناسللا نائْس هيلا اومجوف

 هينعي ال ام ىلكت نمو لذعلا هكا لفاعلا نم سل ليو دع

 وهف مالكلا 0 هنع ىغتسا اع كك مل نمو هيضرب ال ام عمم

 ةعاربلا ند اهلضف ىف ءاج امو ةرابزلا ماكحا مث * ماللاب قحا

 هسافنا راثياو بييملا ةراز لضذ ىف قاثعلا نيدو ةرايعلاو

 ةرابز نع ركب هللا هجر ”ئقاشلا ناك لْيق بيطلا سئافن ىلع

 هروزريل كنا يفاشال ليقف هل ةييه هثرايز نه لقب دجلا ناكو دجا

 كرست اف كليأ| جاتدلا ؤهو رثكا

 * هلريم قرافت ال لئاضفملا تلق * هروزتو دج-ا كروز, اولاو *

 * هل نيلاللا ىف لضفلاف هلضغلف * هترز وا هلضفيف ىتراز نا *

 هنم ةئمو بؤيملا نم السضفت ةراثزلا ضرافلا نبرع لء+و

 ىلع



 ها
 1 « رارسسالا نوح لضمالل نا: ىلا ةتداقلا نق قادتعلا [تاداؤو

 71 وجل هما دخل نأ ل ئاشب نمو نناوذملالا لما نوع كلذ: علاق

 ودخل ىلإ ةعاوالا بنا. :كيصفتلا» لذ اق قم .اهبركلا ىراااو

 ةحابألا اماو تيذعل هع هلا مككو 5 طلا وه ذا ةيولطم

 ريكا نمو توةمم اهلعافو 00 بهذ» ىف ا ريغق هريغل

 فشاكلا هنا ةيايصلا ناود ىف ىىدا دق قيرطاا اذه و نيبئذألا

 نع عّضنرأ نا ملو ةهرذ هيذ هلاه هللاو الو هلعل هه>و نع

 نوداو ةررملا ءازالا هذه اتسا نم لوا: لي, ةرد متالا: انه

 سانلا جهل مث هللا هجر ضرافلا نب رع ةربحلا بهاذلا هذه
 ىلع لايتحالا وربتعملا صخحلا وه لوالا بهذللاو قرطلاب هني

 اما و ماثلاب هيلا لصوتي مارغلا ىلها دنع مهم رعا لايخلا

 راي كفو 00 ل 0- 0 دنع هيلا 5 وعدت
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 ا . م. كف 1 ايدلإ ى تاضعنملا نان لوعت 1 نايشلا

 هواطم ندم ىس م وأ هبويعك ص نم نأ ؛ىرب 0 مونلا ىف ٌىح

 هنا م> ناو :قروذعا ةدانزو ”دعلاو كسالا الا هلو هيللد

 بوب#ىلا لايخ ناك الو حابصلا ىف كلذ ىآر برضوا ثدحا

 ريغل ناي الا ف نايا كاوع لع ىآ ملت اذدلقلا 0

 ب قاشفلا لاوحا ىف. لصف
 جو قنصل

 لءدلاك لصفملا اذه5 قاشعلا ماسقا لصق ْق اهتاثما تح دقو



 « م
 اضعلاو ردعلاب اض)را و ماستلاو عرولاو قدصلاو ده'لا و

 لا م 7 هم ماظنلا 3 5 طودح نا ةيعادلا 3 لا ١مل ١ هذهو ١

 عم ها - ام قاد ناف ندلاو املا و ضرعءلاو لمعلا و

 هذهذ هلوهأ أمريغ لوانث وا انز وا هلعع 1 ذخاوا لت هئم

 لب ةمكملا اهطسب مضوعو ةيئدملا ماظنو ةسايسلا لوصا

 قالخالا هذهف اهنعن تنغا دقف ةرهطملا ةقطا ةءيرعشلا ةمزالم

 اك داو سلات انا قلع قصور نم اوادجا..ال ب قلل

 د8 لكك قدس دق وولد ادور اه ؟35 [قردللا ىرهاظلا نيناحما

 ىزعمإ هلا هل ةريزغ اهيف ظافلالاو ةريثك اهنع تارايعلاف

 ع نم ان 4 ىلف را كتخوالا :لاكعتالا

 لك غلاب ال و تاراعتسالا هيف تيك 0لاو تاياعلا يفر تك اراه

 وه ا-ءا ىالذلاو هدد 5 ريصعتلا دويعأ ق هر ل َّق

 نم قيفحلا لها ىأر وه ا دحاو بولطملا ىعملاو .ظافلالاب

 كالذك رمالا

 مهضعل لاَ / 8 دراوأ ا رباح

 تانناكلا 0 هدوحو ضيق 0 رطع كا للا

 نسحا ْق ةكيس و ىنعملا از.ه قدح تيح هدو>و هلضو رح نع

 هلودد به

 عزان لاما قاع ناد امو نا عزا لادمحلا قاد نيد مكف

 تادارع
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 , كلذ .ىل-ع داصرالاو تايناحورلاو ةضايرا لها عرقو هدر

 كير و اهيلا ناريطااو اهميلكت و بكاوكلا لازيتسا و مادخمالا

 وق الا كلذ لهو لا اذهم قيلي ال امم كلذ ريغ ىلا تادامجلا

 نم ناحكسق ىابلالا ولوا ركذتيلو راصنالا ولوا ريتعيلفب ةيقشأع

 و نآمزالا هربغل ا ٍو هيو راو م ىغسا و كاد دحوا

 نيماحلا ى لضألا و + ناوذلا ىداتخا) ركلاال و تائودلا

 رباسسلا حاللصا وه اعا' نطاولا لك قى ءالفعلار د2 ىولطلا

 لأ رهاظلا حالصا مص اعاو رهاوظلا ال نطاويلا بددهلو

 لادتءالا ىلع بلغالا ىف ةلالدو لامكلا نصا ا

 باقلا رصق و دئاقعلا حالصاو دصاقملا نيست لوألا ,متيو

 فكقاوملا كلت َّق مل و باتكلا 0 ياعاا قا تايةع ىلع

 ىئاوصلا كلت“ اا“ قلتو ةيهلالارءاوألل ادهش بضارإا دك

 عماج و لوصالاو 3 بدهمو لو 2 هاك 5 كالذو

 مكيف ْق تائئاكلا 1 بطقو هرهاظلاو ةئطابأا كينااازملا

 ةغضم دسْللا ىف نا مشو هلآو هيلع هللا ىلص :هلاسرال ةعاتلا

 ديلا دش تش اذاور لك نبالاارص نضظص اذ

 هلع بجنام لوبقل هدادعتسا ه>الصو باقلا ىهو الا هلك

 رفوالا طاب نخالا كمي الا رغم كلذو كراع انك

 "هلادعلا و ةءورملاو *نعاعذلاو ةمكملا ىهو قالخالا تاهما نم

 روءالاري> و الادتعاو الخ 2 حازملل طاللخ الك دراوملا هذهل اهناف

 لكذد نيعحاللا طئرؤتلاو طار 1 نع نم ذادالا للا نعال" كول

 فقافءلاب قالا انركذ م مزالو ا روه«تااك ليم ل
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 انا اي د87 ل ملا نافا" مالا قاع. ىءاسهعد لوقيف

 زوداكتااو" نلدلعلا نين اه اأو * (كلخ كرَح دو لمح

 قدح نأ نم رهذشاف  تحراذزالاو لديحالا و نيثلاو ظفتلاو

 00 قدا ذا هده نأ لاقيك صاوخلا هيف يد نا 1 فراغ

 قالتءاف راك الا اماو آُء صاوخلاا ليمق 0 قوشعملا 5 قشاعلا

 دودو 2 اذهو هدودو َّق كاكا ل ع ديدخلاو سدطانغملا

 هاما ذك تاداخعا نءراخ يت اترطاملا رتاسافا الا او سيطانغلا
 000 نردلاو 2 ليلعتلا نهال اذه وة ينيزكلا او ةيقدلا_ق امهثا

 0 1 رعبا ىف نا اعمل تانئاكلا راصتخا ىف ىكحام

 ناويلا وا 2 2 5 ريشا و 012 5| رد اهسار ّق دلو:

 | ] انا رد تكس نا اضلإ هيف ورك ا قصلي يد ندا

 اهضرا ىلع را اذا سعجلا كدوق مارههار هرب رج 1 6

 عملا 06 برططذو ا_هراحا صقازتت مث هعشا اهم عقتر

 حجوريلاو مارجالا و مانالا اهاو * راخألا تكّرتفا سمعتأا تيرع اذا

 فييكتلا ةقفاوتم فياأتلا هياط: رئاودلا و ماسجالا و بكاوكلا و

 02د تاتا ناسنالا ىف اهلاكا كلذ" ريغ ىلا ةداز و اضقلاو

 ندور و نادت و هرسس و نارمو مو نانذاو نائدمع اير

 لدعو صقتتالو ديزت ال ذا سعلاب سفنو جوربلاب تسيق دق

 لكلاو تارهزوملا لصاغعو قورعلا ىف جرد ىلا اذكهو
 لودعو س وقت 0 ناسأو ”ةكيرإم عرشلا ناشي 00

 هدر



 ١ دع «#
 # هوبألاو ثيللا نبا انا * هوُغ ونا عائل انا 2#

 * هوههلاو هودنلاو ن * احرلاو حارا ب>ا 2#

 دق يدك اعف الرع دعنا لبيك ان كو مث دشنا اه 0

 هندشناف دمام كالت

 بوند مث الرسم تف يودي < تعيش

 ب.> وهو ناساالا مرمصي دو و * ىبراصإ ىبال يل 2 2

 وأ هللا كحلضا نها تاوقا رزغعلا كرنوب عازا عاؤ لود لد

 دقو تيأر اه الا فرعا ال لاَقف هع هتلأس مث اضينا قشاع

 باتك هعمو دعب هرب ىلو نينو ريما ىلا نِلا بحاص هنا ةحيو

 ( * قاوسالا نيبزت *« هاله هيف نطا هْضَقا ]ل

 ليلا عبرالا“ تاوذ نم اكاردا ناودللا ,ظعا نا متنا قىكحو

 قع ورم اهنا د نامل جاء ىلا اهريغ ص ترقا اهنأو

 ٍطِب و بارغو ةماج نم تاناك- قاوسالا نيبزتت ىفو ادبا مرت

 * نهةشعو راحو بلكو ليفو ناصحو غازو قاطخو

 محد نأ ءايحلعا ثمر دقف ةتابلا سشالا ىف ندا 0
 دوعلاو قرولا ةءست اروءا عجج اًعلخ هلكاو هلدعاو تانثاا

 دقو لوصالاو رشقلاو فيالاو نهدلاو غمدلاو ىونلاورّعلاو

 ةئيط نم هنا رابخالا فو تاشلا لدغا اذنهف تاذ لكلا 0

 ىو د مسما لجراك ىه ةرجخ# نوفرها نيد 1 مدآ
 دقف ىرذا هل قدعت و حرفتو ىاح "هلذغأا نا ةيطدشلا ةحالفلا

 ص لوقي و سأفب اهلصا ىف بعض له ملاذا ةلككأا نا مد
 لمحت ملاهتاف اهعطقا نعد براضلا لوقيف اذه ءىش ىال رخآ



 هي 1
 قعلاو نايعالا عاونا ان ىق قشعلا لوخد يديك ني.ث نا انل 9

 فلتدع من اهدايقنا ةلوهسو اهعاؤص دئع حاوزالا ىف هللا ةعدول رس

 ىلءف اهدازغ بس سوفنلا ليمو ىعاودلا و ثعاوبلا التخا

 هيلا دشرت أك سائجالا د>ا نم عون نود اعون صخب الك عاام

 ىوذ ىلع قال اك بترا فلتخم هنا ريغ سايةلاو ةبرعلا ةلدا

 ماك>اب ىليعل تادوحوملا لصفا ناكشلا كا جد دقو بدالا

 ام مث ناشلا اذه ماظن ”دطساو ْنْزك "كلذلف تاغلتخلا لاوحألا
 ىلا لوغلا ىهتط ىدح ناويللا عاوتا نم برقالا) ىرقالا هيلن

 اذهو ةيواعسلا تاقبطلا نيبو اهنن امو ةيرصنعلا كارلا

 فاطلا ىهو *«رويطلا ىف لوآلا * ماسقا ةسوجخ ىف مظل عوذلا

 باهذو ءاوهلا قرف اهن كح لالعتال أجا نع قارخلا

 ىقوا نا اولاق ىوتلاب متل هلخاد كالدلو شيرلا وعن ىف امتالضف
 دخلا تام اذا .هناو : تخافلا عا ككشلاو ىرمتلا ةرحلا ىف رويطلا
 نع انعم“ ام اريثكو توي يح سنأي ملف رخالا بذعت نيجوزلا
 ةئسلا تاوصالا و ىهالملاو ءانثلا ىلا نينا رورهشلا و ليليلا وك

 قىك>و 0 8 ظاعواا ضعد دب ىلع لزث رويطلا صضعءد ناو

 ) تلا قات و ىو ”ماعآ ةناؤ ةدلؤل ناك اللبان 'نايفس'ةغ

 َّى> برطضاف عجرو ريغلا ىلا هتود موي سانلا عم ىذع هلا ليق

 لاو ىدعسلا نا ىهو ) اذح هزوهسك عازل ةهلضك اها و تاع

 دلج رط5 هنيع نع اذاو تلخدف ةثلثااب منك نب ى“ ىلا هدو

 ىلعالا هفصن صم جرطت هتؤثكف هفثكا لاف اصفق ىنعب

 دمحاف دع ٍعمدسأو "3 5 لاتو عاز لؤسالاو ناش

 انا



 نق
 * افرام ىرده ىونز> ىف تَعك كعلا 2

 * ابام كقارذ ىف وكشنا هللا 5

 د ىنا نويهملا هللأ نم وجراو
3 

 انواث كراوج ىف ىبرث سدباس 3
 1 * ان تلق لوقلا حتاشلا متا الف

 * ايفاو تقفرت ىناودا باعم

 * ىل تةقر نينسلا ءارج تيزج *
 « 16 كيد اغا نع اهم كيرحاو

 2 عجسأو نزاعا ةباغ ىم كتاصا 3

 +نللا ةهوكا ب وع اك

 * ديلا قيوم كلو

 ايلاوب اماظع ىف اهتانع

 * ةفأر مستو ودب الك الا *

 رد

 ايئاث قشعا مث ةايح قوذا 2

 * رظتنلاو كتنع انا 820- الو +“

 قاشعلا ماسقا عيمج اهعذ ىتا ةيئاعه ةديصق هللا هجر دازا ديسللو

 دازا مار ام رخآ اذه و راركتلا نع ارارذ اهركذنال انه ةروكذملا

 كاحرملا لوس َْق هداربا هللا هجر

77 

 7 فلكم ريغوهو فلك نم 1 ف لصف 0

 نوصي رك يحب

 ناسنالاب قلعتي ام ىلا ماقلا اذه ىف مالكلا انيهثا ثيح انا معا
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#6 
 اهرابغ نم ةرذ ىءاَرت الف * قريج لزاتم ىنع تدعب دقل

 اهرادح- لظدب قىنافحا لدا * مهراد ةيؤرب ىظحا اذأ 0

 0000 ا 4 لد نا اضع ان لكلا وه ا قضولا#
 ةقاا كرد هيوم دكر قدعلا هذ

 ديعم هيأ ان بيلا ىلع ىشو * هلها انا امب ىيعئاف م ناف

 * دازآ لوقو ©
 * دقف ىلع فساثال تنا ىب حاص ان *

 * ىروتسد دهلأ ناوا ند ىوهلا راص

 * 5 ىو ى تور لداس الا د

 * روثلا ةروس ىريق حول ىلع بتكاف

 مالك ىف عوذنا اذه “هلثما تضم دك * توملا دعب ملكذملا د

 ىلتق مالك نم امش اًضيا انه درواو نابلا نصغ بات 0 نم حورلا

 هللا هنري دازآ, لوك ماهل هللا ردع مارثلا

 د اجيناف نيل ّق ماج قاد 2

 * ايكحاب مطببالاب ىبارث رازو

 * ىل لاقو اروط عبجرلا ةءآ الث *

 * ايحاب ترص دو هللا عا 7 تدنف

 * اهلك ىرغلاو قرشلا دالب تيوط

 * اباص كلثم قاشعلا ىف را مف

 * ىوهلاو ةيملا نيد ىلع تثعب *

 * ايداه ةبابصلا سه ىلا تدعو

 دول



 كفل
 نب افانا انضلا نم« درو اًغاع * انرع نم ذخ دوعءفما انشدع اب *

 7 دانا لوقو د

 د لوالا اهلا 0 نيملا ىف ع #*ء اننريج 0 ف 1 5 تاع 5 هاما

 * لكما ردا ىلال نم دس * معقان» اصالخاو اوشن دعذ *

 راثل لوك » . نايثلا نع اطيب

 رادلا باص اهنء لحرب ا 0 اع لع راد 3 بدلا لحرب 2

 * ماجاب بقلملا بلاغ مات ىلا لوقو 2“
 بوش. ريغ دعوأا ءامو اريضا دع ىناظ ع سشعلا نك نايل

 بشع بصل الا ةسكش 5 2 جويس ليلي تما لو ىيعو

 د نا الا لوذو د

 22 0 تايشلا نع تيرع #*

 2 بيضعلا قرولا ن *.كخ 6

 * قع ”غفدت “ نابشلا نع تحلو
 #3 يرينا الو ءاحأل عمن ا

 3ع

 د ثدشبملا لعق ا هريخأف

 هيف وكت 22 كمن ىلع بدوي ىئدلا . وه رذائلا *

 5ك ءاعع |هادأ لص نأ طرفا قشعلا بهذم ع 0

 ذازآ

 اريثعم موش نوولملا هنرت ىلع ع ّئصا اهثأا عع ىلا نا انه تدون

3 . 

 * هلوقو



41 
 دعع5 قاشعلا لاس# ايسائم فيطلاب ةقلعتملا ىناعلا ضعب ناكو

 لأق نم لوقك مهماسقا ىف هلا

 4 الد ملكي الكا ىو ع الالطتلا م: لضزو او نَعَمْ -#

 *« .الايطلا عنم امج نا انث * لايخ هنع قروز ناكضو #*
0 - 24 

 * ماع ىلا لوقو “

 * كلا نم اكارشا ليللا رخآ ىف * هل تدصن امل هتصنقت ىظ *

 « ىلطسقلا لوقو 2“

 امكاعلا 4 ىلءلف عل ىداو * اندعوذ اعونم هتاذاو نا نأ

 3 مسو هلآو هيلع هللا ىلص ىناا ىف دازآ لولو #

 دي هدقر ىادعسا تالعلا ىلع د ىورو 0 ني ءالو ذل

 7” 01 رسما ىذلا ناكسد * داي وتلا قف ابار اتا" -*

 دازا لوقك « متاشلا *

 دود ا 2 د تل دعإ 2 دحا نم ع صضر٠و مأ مراصأ

 *« هلوذو #*“
 ا دز 12 ترو نوسل امل # دادالا بئاو+ قورب ا

 ىداضلا ماوا شت اهؤاضحز *« :ئبذلا ىف راصنلا ولك اهئائحو

 ئردملا لوعك *١ "تلا مانأل ركاذلا

 لاثلا 11-0 معنيلو رهدلا نم #* قياس كب ىنئاف نا ئطوانو

 لاغشا ةمايقلا مون ىل تاهيهو #* اراز كنارششملا ىف عطتسا ناف

 6 ابطابط نبا لوقو 2“

 * انالحا اهرم ةعرسل تناك * اعأ كح رورسلا مانا هلل *

 غ6 أ



 كلل
 د دازآ لوقو 9“

 ايحرذ بيبا ضرا نه ناك نا * ايص اب كئيحي ةيحان ىا ن

 انهن [ئود  تدئا'"تيحا تنل ع هدول لولا ل5 را

 انذسهم هلالا 3. ال ىل * ةبادب 5 00 تك

 اًنشالا ١ ضيقولا :تادخاو تيب ب مدروزو د كا "ارك 00

 ةقر ىلع الوشم 0 هرك د اعإو 2: لكلا تنوي 28

 ىذلا قشاعلا وهو ةدقارلا نويعلا ظةوت و ةدماخلا بولقلا بيذت

 مهضعب لوقك هيلق نع ثدي

 * بون كعاو رع ندب ناد © أ باكا قتدعو سلا *

 *© بود" رتركذ5 اك كلل اخ,# ليا نع بئان انااهق *

 6 ىنعلا ةراع هيقفلا لوقو #

 * ىعد اهو نينعاظلا ءامد ىل * هنا ةبارصلا نم هافك ىب

 * عاضالا ىف هءاهب قارغلا دعب # ىم ال 0

 يي دازا لوؤو هع

 انذحتاف بولا بذج دقل ععسأ * هاا فيك ىداّوف نع الئاسا

 ابرطضم قوشعملا بقع ىف حوري # مضا نم موقلا راس موب ا

 7 هوقو د“

 *  ىلّوم داوف نم ريخ هللات # مرغملا عولض ىف ىكذ رجج #*

 *“ هلوقو 3

 ةعيضت وا ىعرتأ ىردا ثئبلو *  ةعبطلت  ىهو ىلسا ىلق. تان

 اًورلا ىف ةرئازلا ىف هركذ ىذه دق * فيطلا ثيدح بءاص *



 *ي 0
 ىنا-إلا فلالا ددحم ىدنرهسلا دجلا شلل عقو اه ىلا مجمل
 ( رايلاوك هلق ىف ريكناهج ناطلس هسح

 *« هلوةو 2
 * نائفالا نع صْنق ىلا تلقن * دئاص دب ىلع ةءجاس تدهاش *
 * ناتسبلا ف شعلاءارد اذه * السلستم اهعمد ردم تلا *

 *« دازتسما ىف هوقو #*
 *« هللا كالعا - ليلا ليثا ىلع ةءجاساب *

 * هللا كاور لقلملا ءاع هنوصغ تبورا

 0 ا مضا ْس قرعج ثيدح نإ ورك د

 * هللا كايح لجالاريسا مهركذب تديحا

 ىيوملا نيدلا ءالع لوك * مسنلا ثيدح باص *

 * رتولا توصو انئيهدن بحلاو * رمعلا ءوضب انتيبم راص ذه *
 « رهشلا مست ءايام درا ام * ارحه# مست انقارطب ىدات *

 »© ىرجاملا لوقو
 * قاما اههسنو ةءار ىه * قاوثالا ىب تبعا ناورغال

 34 انروم ندلا ريك ىضاعلا لوقو د

37 

 #« هيد ىنع تغلي كح د# مكض را نيس | هك

 ها" فك ذلا ىف ىوهلا ثيد * احا تظْؤ> نا ورغال #

 اهاوس تيد ىعمم ىف ناطام * د ايصلا ريغ أودءرن ١

 تل[ كما اناهنل اك 1 20: تعوضنو ىوهلا تناناجا نيطوح

2 



 4 ؟6 02

 6 دازآ لوقو
 صاققالا ىف نه و عيبرلا اي * صاخكلا ىذ رايطا ىلع افطع

 ضانعلا "سحم نع اه صيلخ * ىدللا جوا ىتسإ يدل

 د« هلوةو »< 9
 * عئانالا راغأأ تقو اهلتقلا * عراجالا ريط دايصان هللا فخ *

 * عجاوسلا لتقب ارْهَد اهلءدا * ةفر قرابالا ريمعتب كيلع

 د هلوؤو ©
 لالالا و لوادللا نلا ني «. عوعت' صفق ى مالا

 ى-كاوعلا ءاقرطد علوي 0 ار حد 7 ع 7 لوعت

 7 هإوذو 0:

 كاضع الا 01 هظعوع نودع“ 2 هك هع د]ألا م

 ناورسّس ولا ع ةدعدملا بأي * لع اءوتكم تردنأ كولا كلا

 نامأا نوصغ قَد كبيصن منغاف # ىهاذ قر صضغلا عبرا داع

 نايس: ةالان روما هاير قا“* اهدع ةكارالا نشك ]ها

 د هلوذو 27

 #3 ادمهش ريصل ا 0-5 ىلق 2 ادبدج ماما ىلع عيبرلا درو ع

 5 اديرغ اًووطم 1 ناس ا روغلا ترليثا١تارشه د

 5 *« هلوةو 9

 2 0 ا 7 ) 2 كرا بح 3ددأ تلو موداولالا اكدر " ولا تنكس ل



* 
 6 ىعربلا م>رلا دبع يشلا لوقو د“

 + 5 انامدلا نهتفع دزه 1 تاعِدو لالطا .درؤلا قايالاب *

 * اونا الو اولظ ام هيف مهناك * هب حابرا جوه تبعا بعلم و *
 دك ىلءاعلا ندلاي دع 2 لوذو هل

 ناهامرج نافجالا عمدا نم ورو * اهالس نيااهلسو لوطلاب فق

 رايهم لوةك * امهلاثءاو ءافرطلا و ءارولا ثيدح بحاص *

 هيو نكون ناهر اداوج * هبا وهف هن اًمفر ىوللا ماج

 * كلاب نبالوقو 9“
 معمم و داعس نم ىأرع تنأف * ىدكتنا لدتا ةمو> اءرج ةماج

 ةرورمضلا عرجالا ثنا ءاعرج رصقو تافاضالا مياتت هيفو
 ىعرم ةظفل عضوي هحالصا نكيو ىنازاتفتلا لوط» ىف اذك

 حسضو٠ مسا ةلمهملا لادلا مضي لدنطلا ةءودو امرج ناكم

 تافاضالا عباتت عفئراف داو ظفل مكح ى بكرملا مسالاو
 لادلاو مهملاب الا نيعارمدللا نيب ظفللا ىف قرفلا مدع عم سصقلا و
 انروق مي نب نردلا ريحم لوقو

 * ةيبح ىهو قرولا لوق سدا مل

 * اصخغتم ماّوا دق اهنم شعلاو

 « ارمضخا ىنوصغ نم نين تعكر دق

 ه* (صقعم كاَذ دعي اهثم تسسأف

 ي ىهضعب لوقو :
 * كاكا ام كاكبا نم ةايح * ىريخ ةكارالا قوف ةءاجأ *

 * كاذك تنأأ ىوها نم قارفو * ىوملا ىلا نه تيكيف انا اها *

2 



#0 7 
 دئه هل ل 6 ل ىلع * دعزا اهأرَش نزرأا| بوص 2

 در اهل سل قاشعلا ةيراعو # ةبابص بولقلا اهانرعاف تأت

 برعلا ءارعش نا معا #* راث الاو لالطالا ىلع ىكجابلا *
 اهملع ءاكبلاو نكامالاو لالطالا ركذ مهلازغا ىف اورثكا

 لاتضلاو نئالا ةئاروكلا راضتالا ركذ و ةيحالاا ن5 تاغ ايدل

 انهو قرساا و ىدايللاو؛ لدتا ركذأو قرغو ناناو كالا
 ركذ اوريكا اذكو دئاهالا ىف الو سرغلا ىف وه ام ممم صتخم قارطلا

 ىلوالا ىف ,هوكراش سرؤلا ءارعشو مئامغلاو مئاسنلا و ماجا

 الك وكلا ةماخأ ناكم ءالوهلو ةئلاثلا ق دتهلا ءاروشو هنثلا
 ماللا ؤ .ةنئاثلا قاكلا نشكو ”واولا نوكسو فاكدا| مطن )

 ةزؤم ذئهلاب ةصوصخم توضلا قيقر ريط ىو( ند

 داقا اناث اعذو مهناسأ ىف ةيعاع“

 اهدودح عيج ابرلا نم دلع © ةفونت تتيح دنولا رايد ىف انا

 اهدوع نصغا كلة ةقر# ترو و * الكوكلا ابق حاندق نا تفرعف

 © هتقلعم علطموهو ةفرط لوقك #

 #* ديلا رهاظ ىف مشولا قابك حوألت * دمهم ةقريب لالطا لود *

 * راشب لوقو ا“
 * اهتم باماول هيلع اذاهو *  املكت نا عزاب للط ىبا *

 ةزييتك لدا 0 * الصلا نم داؤفلا ىف ام اهب ىناثا

 6 قاجرالا لوقو 3“
 رابخا ىلا ليها نم اهدنعا #* اوراس ام دعي تماّوا اموسر الس

 ا



 د الك دع

 3 مهدعإ لوقو د

 ىمد نم رطقن دنهلا ضد و ىتم * لهاوث حامزا و كتركذ دقل و
 مستملا كرذت قرابكح نعملا * انهنال قويسلا ليبقل تددوذ

 *6 لئاق لوقو #*
 د امتةراف ةعادكح ىلقب * ىنولا رحو ىهلس نتركحذ #

 اهتوئاعذ ىو< نلم دقو * اهدق انقلا نيب ترصياو * دع

 ىننتملا لؤفك * بديلا ارامل مظعملا *

 * ايرك انثدز ناو عبر نم كانيدف *

 ني ارث و نقولا قرشا تنك" كاف

 د

 < ةاوكح قمع زار الا نذكر

 * ايكر هبا نا هنع نافل

 فقدوو ىقكبتساو عئرلا ىكب نم لوا ةريخذلا ىف ماسب نبا لأ
 * لزيفو بيبح ىركذ نم كبت افَذ لوش ثيح ليلضلا كالملا

 لوشن ثي> رايدلا راثآ ىف ىشدو لجرتو لزنف بيطلاوا ءاج مث
 عتب و ننامعملا ءاللعلا ولا ءاج مث د ماد ىثع راوكالا نع انلزت

 لون 0 لوختو عشد قد ةماركلا هده

 * عبرا يح ىضرا ال كعبرا * عيت و ءائسلا ف ىرسك ةيح #

 لئطلا كل تكلاط نأو تبلب ناو # لاطلا اها سا كوي انا

 * مهضعب لوقو 3“
 مهن

5 



4١ 
 ديعالا لائرغلا ٍ ىدافاو * دهدهلا ردك أس نع ءاج دق

 هلوةو د“ «*
 ه« لاص الا ةذيص ىف انراحما #* ههجو دوس ناردعهلا دب تاءج *

 * لاوقالا هذهل ءادفلا ىسفن * اهي بح نه عجرتس اولاَق *
 فيرظا١ ناشلا لوبتك * هلاح نع لوتسملا *

 * قاشع انلكف كاوه حرشاو * قاوشالا كي تاعفام فال *
 * قالخا ىوهللو لاصولا دام * اعرذ بديلا رع ىلع ريصاو *

 ا ةديصق نم دازا لوقو #غ

 اكيذشي هللا كامو ء يش ىلاؤن * اكينظي_ تاب ماعس ىابجاط ال

 اكيةرا نلا اذه لعا تنك وا # ربخ قزاب ىلاه تقولا ةرسسحاب

 اكيمرت نيعلا ماهس) ىلا نم #* ةرفاو ءامرجاب نسألا ب>حاوص

 اكيضشت ءارمطا ةفرولا: ذي وزو ١# قلق ق ناصغالا ةسئان ك2

 انا انس لاق ةزع ريثك نع ىكح * بيبا .ءايشا ىلا لئاملا *

 تاعق هتاابح بصت دق لجرب انا اذا تاولفلا صعب ىف ريسا

 هذه قلايح تبصنف عوملا ىلهاو ىكلها لاو انهه كسح اه

 نا تنأرأ تلق اذه ائدون انيفكي ام ىف: و ايش مها بيصال

 نو ايف مع لاق اءرح هم ىل لمحت اديص ترصاف كنف كقا

 اهيلا ىفيسو ردن انجر# 'هلابطلا ىف ةيبط تءقو ذا كلذك

 اهيلع ىنتلخد لاق اذه ىلع كلام هل تلعف اهعلطاو اهلخ

 لو ,أاشنا و ىلبط اههيشا دنا

 * قيدصل ةيشحو نه مويلا كلل # ىنئاف ىعارتال ىلا هيش انا *

 *« قيلط تييح ام ىلبلل تناف * اهقاثو نم اهتةلطادقو لوقا *



 كدي
 * ىنتملا لوقو ©

 ني_سللا ىباريمألا ةفش ىلع #* ىر# ىهو ةجاجرلا نم راغا

 لاو اهلح نو.ىلاو بحملا نيب نوكت اما ةريغلا هذه نا اولاَك
 مجاشك

 7 تا هدب ذ, ليعإ ع نسأك هلق نف تنداذا ر افا"

 ىاجرالا لوقو مههافش ىلع ةريغلل ىءم الف كولا و ءارمالا اماف

 * لوسر ان الها تاق و تبرط * رششن بيطي مسنلا بهاذا *

 * ليلع ىلثم هناو كاذش * هيف نال راغا ىلا ىوس #

 * ىلأ ا ىنصلا لوةو #

 * اكاوه نع ديأكاام قخاو * ىايع نم ىبلق كيلع راغب *

 * (تححار دق قرط نا معي * ىباف كيف رواشا نا هقاكم *

 تغليف نايلا نصغ ىف اهتلثما تضمهو ةطبغلا نه #* طيتغملا *

 نع ايلاخ ماقملا نوكي اليك ائهه ادحاو الاثم ركذاو مث ىلا

 مسا هقوشعم ىف رغاظلا دبع نإ لود وهو اعاطم لاثملا

 الوسر بديلا ىلا ميسللا اواعج * مهقاوشا نم ةلتعلا” تناك, نل

 الياس لوسرلا ف تذخنا 50001 #3 ىيل ان هوانا قضدتلاا اناق

 تاغ اريشك نا ىور ةضارملا هتيلي> دوعل 00 وها * لياعملا

 الودع ,انينات 'قارعلا ةضئرتلا' هج وا رة نع هود

 اهدوعا اهيلع سصم نم تلبقاف # ةضاره قارعلاب اولاَق ةزعو

 اهدنزا ما امتاد نم اهنريأأ * اهترز انا اذا ىردا ام هللاوف

 هاودوكح بئاغلا بيلا مودق يرتب ىذلا وه * ىرملا *

 دازآ لوقو * اريضي دئراف ههجو ىلع هالاريشبلا ءاجنا الف ىلاعت

 لو
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 3 مهضعءب لوقو هن“

 * ' ىقاذع ىف رصملا نم ةرذ * ىلتق :كندل ولي ناك نا

 *  باسملا ىف هللا كئثبو * ىننب ىقوقولا ليطي ىسع

 34 دا لوو د

 * دباضملا ىف تدديق اريط هللا قس *

 د

 ع

 + ادع 6 02 دهع تدسث اهو

 * ىوجلاب لئابللا نقرحي نكش ناو 23
 #*# لنصاعملا ىلعا دايصلا انضر نكلو

 د« هلوةو
 * اهمتافصلال تاذال بلاط انا * اهتاوذج نم هللاو ىكتشا الا 0“

 * اهتاتس> ترا نا ةماركللاب * ةءاساب تّدا نا ةيائالاب

 * اهايتع ىف ثكملا ترذن دق انا * ريم تناف بهذت نا حاص اب خ«

 * اهتايح لوط ناذملا نم جنا * نيهف مارغلا ليس ىفتم نا #*

 نب دعس لأَو لاَ هريغلا نع ىوراه ثيدّلاىفو #* رويغلا *

 لاش ١ مغصم ريغ فيسأب ةترمضا ناك عم الجر تتار ول ناخ

 هللا لوسر كللذ عليو ( هد> نود هضرعب هنرمذ في.لاب همقصأ

 انال هللاو دعس ةريغ نم نوبلا لاَقف عسو هلآو هيلع هللا ىلص

 معلا ىد ام اذه ىالخو هيلع قفت» ىمريغا هللاو ةئم ريغا
 اذه نع ضرعا فسوب ىلاعت هلوذ دنع هرهسفت نيدلا ريثا

 بحداص زب رعلا نع لقن نيئطاهكلا نم تنك كنا كينذا ىرذغتساو

 ىتاطلا لوقو ة:ريغلا لياق نأك هلا صم

 * صيمثلا هسمالب نا قام * هالع اذا ضصييتلا ىلع راغا *
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 ماسقا نم القتسم امون ىاشلا اذه اولعج اه نكل ةريثك اضيا

 ىل-١ عونوهو مهءاسقا ىف هلخداو دازآ هجرخ»أو قاشعلا
 قاجرالا لوعك اعقوم

 * دراوملا سشا ىبلق اًمدرواو *# ةرظنب لقمع ااعتك «

 #* دحاو لتةىف نينثا ىس ىخبلا نم * هناف ىداٌؤوُف نع افك ىيعا *

 م دازا لوةو

 للا مارغلا قاف رع < نعمل تابوغملا نويعلا الوأو *

 * تذ ان ميلسلا راجلا تفأ ومو * ةيايص اضلا مانالا ىدم نيكي *

 قاديهلا نامزا عد لوقك دع بيلا رود كد نئاشاا 0

 * ١ ناجل زاثآ فيك رظتتل ع_قم مسجلا هل يه #

 د ىاثالا ةئلاثك ريك هل * ىاثملا ةدحاوك دس» ىلو خ*

 د6 فيذءلا ننا لوقو 9

 1 قات كاوس هيفا سلوا * ١ ىقملا يلق انكاس ان 4

 5000 انك اش 257 قتلا اعو #* لف ترمسك < ىإلا “ا +

 اك نينكاشلا دجا سسكي ىملو بلقلا ريغ نائكاسلا و نيئكاسلا
 انرو» "هل ىبا نبا لوقو ( هيف عّمجأ ام رسك اما نوناقلا وه

 * هْقْلا دقا رادلا ديعي ىسءا * نم لاح ام قلاحنع الئاس ان*

 3 هقرمصو نامئلا روج نم كم لك قلاش قرب ال ىققريص ف 3

 كاك لوقك 8 بيبملا رود نع ىذازا د

 * تنام اندنع ء”ىش نوهاو # ةبابص توع نا ىبلس تنع *
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 كيا
 ةأرما ةندملا ىف ةوسذ لاّقو ىلاعت هلوك #2 لوذعلاب ىلابملا *

 لالض ىف اهازمل انا ابح اهفغش دق هسفن نع اهاتوي دواز زيزعلا

 قاجرالا لوو * ني.

 ع لعل ىبزاف كس قيس 3 كب زب لوذع ' كيممواب 6 #ع

 د لوذعلا نيل سلبيا لا 2 ىباصتلا عد لوذعلا 3 لوشن

 * لوضفلا ىبا لوقب ابعي الف * مظع ورده نيقثاعلا لالض

 وزال لوقا.« نارا ئى ذات

 را حجقاامو لوألا نس>ا اذ # اهئاسننم اهفلخ بيرو تدب

 د بحاصلا لوؤو #*

 # ةرادق قاثلا ”ىبس #0 ىسيقر نأ ل لاق 4#

 # هراكحذا 6 هاا كهدحو ىعد تلك آ

 *« دازا لوقو #*
 مصعتسملا ىلع اونخا اهفالسا * ىلا ىهو ىمد تكفس ةيكرت
 مجوملا نود كاوشالا ىذا مث * ايظلاو ةئسالاب تنيص ءارجس

 مهردلاب وا برالاب وا ملصلاي * اهءاقل لانا الو جالءاا فيك

 نوواَسلا هللا تابعي راسم كدحلا قو. دش كشر يدا

 يهمل لوذ يللا نمور ديخالا ةانانوكر ذل

 يل ايصال وت ءاشولاادفااد# ارك ىراز ةسسح ىذا

 * اضقلا امهناب لاح لثو لما * مهنااكو هنتاكو ىناكف #*

 ةندعهلا ىف هةيع نس ققشاعلا ةياكش د هديع نم اشلا د
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 دازا لوقو *

 * اينهذ اا ع نام دعبو * انيغاف س.ءائداوذ و هتعدو *

 * هلوقو ا“
 * ممتةرف مو وكشا تامايقلا ىا *

 ماك كاااراطلا نينو كدا نوط

 * تسناه ىل- نع تردص ةيغث وا <
 ا نلاريضاك  ةلئاق لوقا

 * عل ىنعمه وهو هلوقو *

 #4 ممتالحر مول ىف ائعمادم تلاس *

 هب وعتلا - ولحن الأف داكو

 * مه اكر ىساقلا قئاتيلا ىدح امل *

 * سرالاك بلقلا ناةفخ نم تثنا

 توصب اهكرتتبو سرا ىوج ىف لءجت ةبح باقلا هبش )
 ( سرجلا

 لرشعلا نوعا [لوقكيو ع :لذللإب ماسلا +

 لءاب كم حاصالا امو مبصنل ىلا الا ليوظلا ليللا اهيا الا

 لضفا ميدلا سيلو لوقب مث مجصلاب فشكنا ليلا اما لو ١

 راع نالوا ايل اله اع !امابازاج كوم نساقا قالب دنع كنت

 ورا مرش قا اذك+ لج مومقلا :ماسدةؤال«قيغ قا العا
 ( نايرملا ةحعس < اصخلم ةقلعلا ةعبسلا ىلع

 © ىبماهتلا لوةو *
 اهرب رتسا ىركلا مالحا. ىلءا * اهريعتسا ةدقر نم له ىلياخ

 ىلتباا
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 * هيلع رعام هنم قراو * هدخ هلالغ ىلع ميسنلا ىرجب #*

 < هيلا هيرظان ةنتق تسكعف * ههجو رظني ةارملا هتلوان

 *« دازآ لوقو 2“
 همراوص ىنتقو> ابيقر تدك هلا ىكاخ تيفخاف 5 ىلع تررف

 هئاخ برا ىف عاض مي<# ىفوقو * اهناعلل هلي- ىعارا تفقو

 حرلا ىبلا لوك * لصاولا *

 اهدوس> بانو اهيشاو حماس و * اهلها نال دقو تراز "هليأ كو

 اهديح ععادملا رد نم ىل>و * اهدوعع قانعلا قييضتب تلد

 د ىماهتلا لوقو #«

 :* رارزا اهدوهمت سوؤرالا * هل أه ملط لايسس ىئئسلا *

 * راكالا اذبحو نوصغلا كلت * اذبعف نوصغلا نه راعلا نجا *

 فسوب ىلع ىقسا اب لاو و مهذع ىلوتف ىلاعت هل وقك * رودهلا *

 ناسا ىلع ىلاعت هلوؤو مظك وهف نزألا نم هائيع تضِياو

 لئاق لوقو هللا ىلا ىترح و يب وكشا اما بوعي

 * باتعلا ملا نه سفنلا ائيفش * توه لبق ائيقتلا نم نيل *

 * نارتلا تح. ةرغدبح نم مكف * اناثملا ىئدنا ان ترفظ ناو #*

 ه# ىومألا صانرق نبا لوقو
 :* هرطان نيعب اوازن * اولحر” ئذلا نا *

 د هرهاسألاب مه اذاه * قاعم قلتو 0

 د6 ىباهتلا لوقك * عدوملا ا“

 #* نايرغلا بعانث و ساطعلا لبق * ةءاحن نوقارذن اننركحاب

 #* ناجو عما دم رك قتلاف عمادملا نيبلل نوعس و د
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 دي 014 د

 |هريغو ىرءلدلالا ةءاق> ئاو قاجردلا لود كلالذ ىو

 دازآ لوقك * رمعملا ليللا ىف اهماا قراطلا *

 # (ّوائعم هدير 9 تيعلق - * "هليل مطدالا ىلا تيرس دعإو *

 ” اناتع نيلصاولا 3 قارامللا هيزدكتم هبلقو لاق ردبلاو *

 ةيسنلاب هتالماعم ىف ةئاطقلا نم اءوث لم“: ىذلا وه * نطافلا *

 ةتابث نبا لوقك * الوق نطافلا * نيعون ىلعوهو هتبوبحت ىلا

 ىرصلملا

 * ضاهنملا ىمظع! ماعسلا رثا # تأر نا امل بحلا ىف ةلولمو *

 * ضارعالاب تناو ماعسلاب انا م« اهل تاعف انربغت تلاق *

 #” ىورهلا روصتم ىضاعلا لوقو 00

 صالخ هاوه نم ىداوفل أهو د هلي تليق دروأاب بعئئمو

 صاصق حّورلا نا ىخ لبقو # رث ال تاق ايضةمىنع ضرعاف

 ىهو نيرا تاذ ةصق هدهاوش ند الوؤ نطافلاو 00

 اهاناف ةيلهاملا ودا عيان تناك ةيلعت نب هللا م نم ةأرما

 اهل لاعق اءوام ار تادف اهمواسق ىراصنالا ريبج 0 تاو

 ةيكسما لاو رخالا ىلا كف_مث هريغ ىلا 'رظذا ىح ةيكسما

 ُ نر 9 دارا م ىذق5 َّىس اهرواس أمد لغش 1 هقوذا د

 سو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاَعف اردب دهشو لسا

 س و هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص مسن و كْوارنُش ناك فيك تاوخاب

 روأا 0 للان ذوعاو ريكا هللا فقزر لوو هللا لوسراب لاوق

 مهضعل لوو و نيبلا تاد ند لغشا لذلا هئموءروكلا لذ

 ىر#أل
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 * عوقدم اهلال# اهماردو * اهتان دق هليا هزل براو

 4 9 كيلر 12

 5 ىلا ىئصلا ل د

 * نيرزّوم ىافءلاب ةرع #* اشو ىتغملا الخ نااملو خ*

 ّ نيرءشملا ىف امب رعشت مو *# امالتساو اك 0 انيضق *

 * هبوطفقن لوقو ع

 رذاو هللا 7-2 ايلا هع * 0 ىوها 3 ترؤط دق

 رعس اهدعب نه هذل ىف ريخال # ةهيصعم نايا ال بألا كالذك

 ىزتملا لووك * مطملا لوألا ىف املا قراطلا *

 لزغ الو ةاهرعريغ بحاصب * ابدت ىملا هاتف تقرط دقو
 ليعلا الو ىوكشلاب م سلو * هبمقدت ايكازت نين كايف

 لاذلاو .نئللاو هيناوذ“ ىلع * رثا اهعدرر نم هو ىدتغا مث

 ءاسسنلا نع بغارلا لجرلا ةاهزعلاو فيسلا ب>اصلاب: دارا )

 اليل ةقوشعملا تينا لوب بيطلاي نْطْلَلا عدراو لزغلا دنض

 بحاضصلاب هريغو فيسلاب حرصب مل امل مث ءابقرلا نم افوخ ىنيس ىجمو

 لاعف فيش بدحاصألاب دارملا نأ ثيءتي 1 هقاصوا ضعل نيب

 همدعب ال و ءاسنلا ىلا ليلا, فصتمريغ بحاصب اددتام تنكح

 مزاولو ىوهلاو قارغلا ىوكش نه اب ىرج امب لع ال تابو
 نم ةقوشعملا دوا 2 اهرب انءدق ىدتغاو ,لييعتلاك هكا
 هئن+ ىلعو نع هن قلعت اه ىلع مران رهظذ ىلخا

 ) 3 00 نص * نجلا هيف ىذلا ىفالغلاو
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 هللا هجر دازآ 5 نوكي ةران' مسقلا مث

 * انريحم هلاك اريث ةياعلاو * ابطر ىجلاب نم ةهمأ تمار

 * ىنح هلالا ا نذخخ .تادق « المع نما ىراوج نم ةداغو *

 ( لسعءلاو بهذلاو بطزلا اجلا )

 ىدنه رعش نم دازآ لوقك العف نوكي ةراثؤ

 * اريخت نوني ةلادعلا يهل م ارصيبتم اهينم هلالا حر
 * ارهدم انصغ نهج لاماف « ىلا ضور ىف درؤلا هنم نآواح *

 نوهيلا درولا ضيوفت ىف ريخأتلاو ميدقتلا نع حوزلا زرتحا )

 ( نهملا رهزملا نصغلا "هلاماب ةد>او ةعفد داروآلا نهيلع ضرعو

 قسفلا باب هسفن ىلع - الو قشعي ىذلا وه * فيفعلا *

 لجر غلاب اهرو مالساا هيلع فسوي هدهاوش مظعا نهو رْفظ نا

 مهضعب لوقك توي ىح قثعلا متكيف ةفعلا ىف

 داك عوق تاع نا نأ" عوت»# ىئوهلا رد نم نا انععم دق معن

 ديك رعاش لاو ع

 قئاشب واح ني قوشم ىافَعإ * ىفلا ا لدب قالخا مركأو

 ةأرملا ند لجرلا دعقم اهنم دعق 5 أ ماب الخ ايارعا نا ىكد و

 تاوعتلا اهضرع ةئج عاب نم لاقف لو تااَقف ارسم اهنع ماق

 ةحاسماب لعلا ليلق وهف كيذذ نيب نم عبصا رادع ضرالاو

 راشب لو3 هتلثما نمو

 * دحا هب لعب ىل متاؤطلا نيب * مكبح و ايندلا نم نجرخال *

 :*© ةمره نا لوقو د

 برو



 « د١
 الا تفتلب الو) ةلحاو . ةكوز الا عكذلالا ىذلا :وهاد+ ةرعتسملا#
 ”ىش سسلا ىلع ءافتك الإ دناهالا دنع دوتخ فصولا اذهو اهلا

 ءاسنلا. .مورتم رايكلاب وهذ قيشلا بحاص اعا ' ىاشقلاا ظاخاأ نم
 تالكو ىقع ءاسلا نع ىكل تاط اع اوضكاف قات نه ا لا
 كالذ مكنات 20 اموا ةدحاوذ اوادعت ال نا متذخ ناف عابرو

 دارا لوو واود لد

 * ملا هلاح ىف اهريغ ىار اذ * مث ب نم ةاهمالا دوامه *

 © هلوقو 3“
 * ريصقتلا نع لاخ اهبح ىف * ةدرخ بحا هلو وذ هللا*

 د ريوصتلا لوقمل دشن اود اهريغ رب ملو ةدحاو دو دق #

 ىرب ال هروص تروص هيك ىذلا روصللا 2+ كل ا |

 ( ةدخاؤال قشاعلا 4. هيشف هانا الا لش + اك

 * لاقو ة“
 رضخا لصف لك ىف اهب ىشدع #* اقألا ءاضب ءارو تهشع ناام

 ردو لتسلا ا ىوش مست دواو * ىرطاخ ةهقالع 9 تظد

 ( ةدحاو هتةوشعمو سوسلل قاع رقواشلاو هذخا *ئىئ 30 1

 ىؤقتمل نا مسقن و ةددعتم اجاوزا 2 ىملا وه( ا

 سو 0 هيلع هللا ىلص ىتنلا نا ةشلام نعو نون كولخال

 الف كرما ام ىف ىمبس) اذه مهلا لوقبو هناسذ نيب مسقن ناك
 ةشار "لوذ" ىدحل/اماوأ ىذعولا ةاور كلما" ال و: كلك انا ىناك

 هدلبا نه للا هيت دقو ىرحصلا

 ايطز و بايرلاب ىهلم بلعلا ىفو * قئور رهاظإ ىنه رّرغت الف
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 نك ذاتم ةعفرا الا مهماسقا اونبامو لاجرلا ماسقا اهيلع ساق و

 مدجل نيرخالا نيعسفلا كذا الو رثكتسملا و درفتسااب نيِعْسَف اهئم

 انا فا 8911 دازا .يرخما و ةيبرطلاب اههركذ ىف نسا
 نطافو قراك ءاسنلا ماسقال لباقع اهضعب برعلا بولسا ىلع

 ةجرذمسملا ماسقالا هذهو اهيف ةلباقم ال اهرثكا و كلامو رويغو
 علر# نانستكلا' و مدس و ناديملا نال اهيلع دريلف ءاش 3 ةكاذق

 هللا هجر دازآ لاو عردز ما ثيدح حاوزالا عون: ىف كافكو

 ىلاعت

 * ريداعملا سصخ اهتود فقاوو #* هرفاو قاشعلاو قدعلا بئارد *

 ناتسب رفظ برعلا راعشا نع ماسقالا نم ةذبن جيرذسا اه دعو

 قاشعاا رايخا ىلع لمتشا نادك وهو "ل ىنا نال ناطلسلا

 ىف هنع درفتاو ماسفالا صضعءب ىف هيلع دراوت هلا هيف ىاز5

 ةفاسم ىلع روكذملا مهشأا قيرط نم هناي قيرط نكل رخآ ضعب

 فا يهلا ناودب رهدلا نم امو ندب م هللا هجر هلعأو ةديدب

 كلذكو روكذملا ىبرغملا هل ىلا نب دجا نيدلا باهش مشل

 امهف ىاطنالا دواد شال قاشعلا قاوشا ليصفتب قاوسالا يباب

 ادن فاو قشاعلاو قاشقلاو ”قدسعلا لاوخا ىف: ناسافن ناناتنك

 اهو هب اا دوو.الا كللذ 0 عونالو مس 3 تي اهعاوناو

 تفقوو ا-هع ىلع هللا نم دقو نذلا اذه ىواتذ امهناكف

 دخالا ىردحا هتيأر اه ا هذه ىف اههنم تدفتسا و اههيلع

 001 راثكلا نك الع فيطالا عبطلا نافراصتخالا ليبس ىلع

 ىلا ةديدج هذا ىدهاو قاثشعلا ماسقا نم دازآ هركذ اه نيبا
 قاوذالا

 كاردتسأا



*» 
 هندج و مت هناسل ند: ٌتدباا اذه 2ك عرق ام 0 0

 ودبلا ىف ىبريت و 0 ىلا ىه * ةيبارعالا * ةماعلا ناوبد ىف

 اينط هل ددت ل بلَقلا 01 ادب ه8 تأاكتحرس ةيبارعأب داوفاا ماه
 ابرمض ههبشل قف قذر ةمواظم #آ#ع انصق ةههيدشل ّق دعلا ةمولظم

 * ايرو» قارواا جارمسلا لوقو 2“
 32 0 نورءأا ا ودملا نم نو 3

 ع كاس تيب ه١ ه . كحد اهموق َْق

 * اهل 3 ردك 1 ات تدل ولق *

 * ىدابلل لضفلا نلقو سوورلا ىلع

 مهضعب لوقك بهلا ىلا "ةلاسرلا وا

 قاوشالا تدازو كياع ىدجو * ىبدج ا كيلا تناعتا دحفلو

 قاروالا تقدرو عاربلا ىف دع ىونلا ملا 2 هاعلا ع تو ف و

 0 ولك سرع .و ل علل ماسس5 0 هلع طا 8 جريش دعت و نم - تال فال اسف م1 دارا

 نيرطانلا لا فخاو ةينالارع هد ضف يظل ناصعالا رداو

 ددحاو دول ادحاو ماسقالا كالد عم اهيق 5 ةينامزا بهقاويلا

 لذ ىلا ارظذ و ةداعالا نع ايشاحت عضوملا اذه ىف اهركذنال

 ةدافالا

 0-0 020 011 وويل و ا نر 7 1 تللل1137ربصصفقكنمس٠صط# بحس

 34 مم ا: هلبأ ردع قا || ماسقا ف لصف 3 ل يا ل ا ل

 >> تححس#|

 ءاسنلا ماسقا انجرطا انا مهتافنصم ىف اولا دنهلا ءايدا نا عا



 « هد
 تازو 2 ادا ليد 2 ىووهلا نم دوءص َّق كك افك

 ثربو تفواف ان هرذ امك د اهنيبو ىس ليما عطعب داك 8

 دعولا فلز رادتعالا ىف ىومملا زايملا ىد مشللا وذ

 ىرعملا عارصم يطفو أنرود

 3 موعب نييملا رذعلا ىدهع اهلسف

 3 مولد تناو 05 اهل لعل

 ١ هللا ىذارلا لوك "« "هعدولا *
 ااض+ نملتعا دق و اهدخ ىف * اهرافظا تيشئاف لي> زا اولا

 اباتع مهسعتب ضراي تسر * ةضف نم لمانا ابأ حف

 ظ *6 ىدرولا نبا لوقو
 قاّرخد الا ةعول 0 سس 0 د تلاَمق قارغلا مول ىدعدو

 قاب وه نأ اذ_ه ىلوو تلق # ىدعب دعب علاص تنا ىدلا اه
 2 5 م ,

 34 رعاش لودو 27

 نبت لو تاق ام ضعب تمجحجت * اهباذي عمدلاو ىنعدوت تعا
 ندغلاب حيرلا مست ليم اك * ىنقشرتل ىنتعك و ىلا تلام
 نك ىل كابا قفرعم تبل * ةيكان ىهو تااق مث تضرعاو

 4 رعاش لوقو 27

 قب :نوقبلا تداك تاو 3 دع , ءدوذ تاق 9 0 لعل

 تببلا اذسهب لثعي ىواهدلا نيّدلا ردص .ميشلا ىذاتسا ناكو
٠١ 
 رمل



 د« هال د“
 كا | م نفددوهعو امصلا 26 #2 ءاقو 1 ند را عد. *

 لح ءاقولا نم نومولق و 2 هنري ال 3 كلف قرسكك 2

 ةيشادلا يقرر اد ندوة د راو
 هللا عمركحم لاكط ىنا 5 ىلع لود هئنمو نيه>+و تاك جن 31

 ةيهدو

 وردط الو اوريام كيرو الف د ىلتعتل قانع شارة مححلل

 ُ اهل وفعل ال نيؤدو تاد ناز 7 0 ندر تح اه نا

 نيّتببلا نيذه ريغ رعشلا نم ”ىشب ملكت هنا محدي مل قزاملا لاق

 سدح هكا َْق لاَقو لودا لاعت هللا ءجحر ئرقخا/ا هن وصو

 2 ىلاعت هللا ىكر 0 هاني 0 نييسلا نددو مظعك س لاو

 لاعو صوصللا ه3 اعقاأن هاعمو بصق 3 هل دج الوا 0

 * اسم عفان دعي تيب * اساكم اساك قارث اها *

 د اك اًئيماو 1 |رأب 00

 رعش ماهالا نع تب ل هنا 8 9 0 انه 2 ل

 ) حراش 1 00 ا 02 0 ند دعب الو

  ةرع ةريثك لودو 3“

 اهعرغ ىنعم لوط# هرعو * هاعرغ ىنوذ ند ىئذ لك ىكق

 نيدلا كاذ اه ةزرعا زيزءلا دبع نب رع تخا نيئبلا ما تلاّو ليق

 هلوذو اها ىلعو امندلا نيْيلا ما تااّو تفاخاف "هلق هتدعو تااو

 تاحو تددش ا:هثاوث لف انني لصولا ةدعع اندقع انك“

2): 



 *و ه1 3
 كرعشن نا رفغي ال هللا نا ىلأعت هلوق الثو ةلاح فراعلل تضرعف

 دازا لوقو ءاشن نأ كلذ نود ام رفا و هب

 اهعدوتو اظل اهعزاتت تدغ * اهترض ءاسعولا. هبط تأر ا

 اهعلبي ريغلا نا عبطلا لبقدا * ىمغل اهتأره ةمقل اهل تلاد

 ميهاربا نب رفظملا دوعسم ىبا لوقك * ةاشولا نم ةفئاخللا *

 ناجرجلا
 بلخ قرب متاش ىلا تلخاهو * اهذطعل اريحضسم اهيلا توئد
 بكّرتملا ةفيخ ظل ءاسعاو * عيصا ءامعا ريغ اهثم دبي ع

 بلا نانبلا ىل ىنعمطاو * اهفرط عجر اهلصو ند ىسب اف

 7 ذاَرا لوك 0

2 

 اهنان سوور َق سد نايدو 3 ثا ةيكر هللاو يل تدجحوو د 2

 ممضصعل لوقك دع ةاشولل ةيغعصملا ع

 حاصلا و ءاسملاب عنباف ل كنثك ىلع بريضعلا تت لو] د“ #

 حابرلا م لي كا نسغل 0 بيع الو ها.شولل لاَ دع 3

 و دازا لودَو 00

 * فسعتم ماط ةقنرط 557 ايهرح تاغ هنا هللا

 فرخلاب تفنشتف اهباضغا * ىلع اومقْتاو ىلع ةاشولا بذك * د

 2 يزككلا ضشرمما ناوعااس ورفع و. لهذلا ١ قل عارا)

 دعوأل هفالح اهمال د.هعأل هام كالا اهيؤ لخدتو 2 دعوأل ما 3

 هه>و هللا 2 ىلع نيئمواا ريمأ لوقك

2 



+ 660 
 5 هد>او مالا ىف ائتيست لاقف *

 * ليت قوشلا راثو لايخلا انا

 و ةدوحو» ىمافلا كش كح ةكوتعالا زد كتل رضوا
 اهزرفاف ةدح ىلع اعمق ةرفاثاا هذه اولعج ام مهنكل دياهآلا راغقلا

 مهضع»ب لوقك عوقولا ةريثك برعلا مالك ىف ىهو دازآ

 انيِمطاْفلا دنع ملم نبا نم * ةيئاغ دنع امرج ,ظعا بيشلاو

 *« ىرغلا لوقو +
 دوغ ناكلا لع تسلا فيد 2 نصا دو لصوب نويطن ال

 ادب اذا حابصلا عم نءمتي ال * بكاوك نهذا بعاوكلا رذع

 1 لودك ةجارم نضارملا اه. دوعت ىتلا'ئه © ةدئاعلا *

 3 ةجلاو ىأا اقئاأ اتق تدع

 # قيْض ىف ضارمالا ريك نم تنكو

 * ىعفش ناك قيدع ءام تقذف

 * قارلا ىلع ىب لاضع ءاد لع نم

 6 رخ الا لوقو 9“

 * اناق نامك د ةد>اوو # اءبراو اثالث ىش نم ندمت #

 ** اكداد كناوعلا ضع اما الا هع هءاد نعم نه اضلرم ندعي *

 فرظا امو ةرضضلا هذاتال بلا ىلع اراغت تلا ىه * ىريغلا #

 ىقتيرمض نا اهجوز) لوقت ةأرما عع ءافرءا نما نا. قيحراف

 ةرْصضلا لقاءالإو: لقا اهلك ةنزاؤ وا .ةدطع وا ةعئاب قتكرترا



“3 014 »* 
 * هلوذو 9“

 ةعطاو نيهارب ازوه ىلع سلا دع ا بيبذاب ا ةرعه س

 ةعئاتتم ا عساقنا بعل نم و دي هنه بلا لوله قرع 0

 ميلا ىف ىزافزلا نيدلا ردب مشل ريخالا تدبلا اذه دازا لاق )

 ( ريس رييغتب هّدنعك

 ا 7_1 1 وج

 3 ل علا ماسقا ُْق لصف 0

0 

 ىلاعت هللا هجر داو تامر سم ع اه ىلا

 برعلا مالكح ىف عوقولا ريثك مهلا اذهو * ارورلا ىف ةرباززلا #

 برات قاعم هيو اوعدبا ءارعشلاو بدالا ضار ْق درولا كرايم

 لواطتملا دملا كول 0 ا #3 0 لا قيدعلا نإ 1 ا

 0001 ود فعلا عرس .هئالاداز الا يوك فدطإ:تارذعاو

 هنكراغا افا اك !ئذركالا لوقت

 * هل تلقو ىوها ىذلا فيط تالاع *

 * ليكي لالا محو تيدتغملا(ياكقبلا

 * . مك اوج نم, اران .تسنآ لاقفي .*

 0 ليدنق نيراسلا نئدذلا اهم ”ىذإ

 ان اهل سدل و عم ىوملا راث تاعق #

 ا لنا ذباب طن وو
 ل



 د 5“ +
 لوعك * ةرودملا * نممو ( هسلت نا تدارا ني> اهدعاس ىلع

 ايناس لق دازأ

 ارا لصح حارق ءاه نبا نم * ىنقرع ثيغفاان ةيداغا اًعه#
 اًيريلا رط# ىداوغلا ىذهل اه * اه ايلا لارا تحل

 اه نع ةماعلا ةلرلل اودع نادت مسو» نا قيس دق

 #ي هلوقو
 الاطه اناَو اعمد ضيفتو * اهاح نيتمار ةيتق تكحر'

 الالغا وا ءادعالا ىلع انهو * , للا 2 ايسألا حارا ىف كلا

 دودصلا ن ع عحر , مث بابا ن 2 ١ ىلا ىه * ةمدانلا # نونمو

 ىلا ا ىنصلا لوةك

 ءاذلا دعي نوكي ءاودلا اذك و * ةدوم دودصلا دعي نم كتفصا

 ىاكم ردي: :ىطاقلا رد قع # يتلق تّيدلا ام وكشاو 31

 6 دازا لوؤو ا“
 ءاررغلا ىوج ىلع تءلطا فيك * الضفت نيقشاعلا ترز داعسأ

 ءانسألا نه ىنسلا نس>حا ام * ةرظنن دودصلا ناصقن تري>و

 عجرت مث اهءماكق بوما ىلا ةريفس لسرت ىلا ىه * ةريغملا * نهنءو

 ماصفناو 05 © تامالعلاب امهننب ىرج ام ةلسرلا ىفرعتف

 ةهرهاظ ةيوسلا ه+وو اهتاءنو اهريغو روعثلا راشدناو ةدالعلا

 امتريفس بطاخم اهئاسل ىلع دازآ لوقك ةريفسلا, اهءادُحا وهو

 بط ىذلا دنع نم كظ> تذخا * لدغر ىلا ىنع تيهذ ةراجان

 اىدهنم راصقتلا كردص ىلع ىرا * عضم رمالاو قبلا ليج قيعدف



 *« ه9 3“
 ريل كار نا انماع زرع 2 نك فخ أه نم قل لوعت

 ريبع نهيرج نع ىر## ترج * رداوب اهتاهتساو اهل تاَقف 37 ا
 ريعأ بدصملا هي دأب يملا 3 ةل>رإ تك كشاط ريجما يرد

 د دازآ لوقو ©

 أسقن قفاخ داوو 0 تحرخاق آ اهعدوا ىك ىولس تدنا دعأ

 اسطع اسطاع ىرادح فاخ تءعسم * امرك سمت ال تلاقو ىتءلاعو

 هللا لؤسر نا هاج اه اذه ىفالخ و ساطعلاب نوريطد برعلا )

 بواشتلا هركدو ساطعلا ب ناك مو هلو ةه.اع هللا ىلص

 عرج 3 ساطعلاب نورعطتد دناهالاو ) لادم ىدهاش ند لاا

 ْنِيَن رد سطع اذا 1 نولءافاءو هرد سااعلا سطع اذا رومالا

 ءاسء>الا لاصوب هريس َق دناهالاك بارغلاب نولءاقتي سرفلاو

 سرفلا ءاروش لود نم وهو ىروباستلا ىريطظنا تدب هيك

 ىلع دئاهالاو سرؤفلاو برعلا قعتاو روم هر ناودو

 ىلا ىه * هيدرنما د نومنمو لاصولا ف نيعلا جالت+اب لوافتلا

 ىدنه رعش نم دازآ لاوقك ,تتبلا

 اهراضذ اء دعاس نم ىؤه نا.ىلا * اهبييح حار موب ىف تلح دقل

 اهراوس قاض ن الما دعاسلا ىلع * ههودق نع ريخت اهاتا املو

 اهراضن اهدب نم طقس ثيح بيلا قارف مو. تاح اهنا علا )

 اولا قاض كيدي هموادق خوي تنع#و 0 و راوشااك اهناح ىا

8 



 كا
 نا لودو ) ةيلعق ةئاطو بئارنلا ىلع قيقنالا عطو» كَوادَق

 ةئيمدلا

 كلذب ترفظ دق ىل:آ5 نير * *هلع كب امو ل تضر ا

 واهس 2 حان يوم ىعش نم نزحا ىا ىحشأ )
 ندلا ناهر مشا لوقو ) قتزدا ّىَأ ناش لاعب لهدم وهذ

 ىطارعقلا

 #* ءاعالاب ليلعلا ةولصك * انيلع امنه ىفرطلاب مالس 2 #*

 4« دازالوقو <

 ترمو نويعااب اذيلع تمواف # اهلو- نودع ىملا ةاشوو تنا

 ندا * والا نيوسق ىلع ىهو * ةريكتبملا نب نوسعم مسهل مهل و

 مهضعب لوقك * اهنسح

 د علا هحولا ةيور بطاول * ىرذم ةارأاب لط فيهاو ##

 * ىور 01 هدحأ "ل ايد هد« [هل» اًوودءم تيلط َلاَمَو 3#

 ةتقلعم ىف سقلا ىئىرغا لوعك * تذملا ةدوو ةريكتسملا # ةيئاثلا و
 * لعفب بلقلا ىرمأت امهكناو * ىلئا5 كب- نا. ىه كرقا *

 دي ايطابط نب دجا مساقلا ىلا لوقو ع

 دزع الدو نصقتت الو ةهفيص هللا * ىذه و ىرآز لايخ فضا

 دار" مل ءامل ىرت آل فذ تآقو * ايط همت كامول كر دنا

 ىديك ىلء تاق ىذلا كاذ در انا هدام تلا او ؟تقدض كَ

 ْمَتْع ىلا ىه * ةرتمالا + ةرتما أزل ةقرذتع ردا اغا اف 1
 لوقك رذسلا نع سدملا وهو رصطلا نه ق:شم رفسلا نع اهحت

 رس حارا بداص بدصخلا| 6 هلرصو صل وهو ساو ىبا



 ا
 3 يذم ىزارعشلا ن*ءق“ نع 0 00

 لد نم ريودتلا قرف دا نع 2 "يا نع هينا ا

 لحز نع عدوسلا طاطغاب هوس * 00ه اف ىنشاجاف ا هزاق

 كر ف هر وعسل 0 ةداخافلا ناك | ىلع مالك نم م عون دناهالل و

 ( ةيناتعلا ءايلا نوكسو ءارلا سسكو ىاكلا نوكسو 6 و
 ند ا نوكت فاصوأب اهمالك ّق 1 اآكاقلا| را ْنا وهو

 هرع برضو بدلا ندر "| اعع اسافر بآل ىد نيدو 2ص

 لك ىدلا قؤفلا: ل وألا 1 فرم وه ارجل ترا لع ةلادح

 دار لوف, (ةيفاو .* .نايلا تانسدع :قرؤملا !نابلا كغ: نات 0

 د داوغلا قوهش# ى ظحا نه * امون « 0 !اًو *

 3 ىداوبلا ىف نيءملا ه ا *« ان اف انا ىوهلا هكح 0-0

 د دالباا ىدقا ْق تان اثير 2 ا نع هراج عل وو آ

 * ىدارد هلك بطر الا ** . ملا نطلا ضعءد نا تاكا د

 2 الو ةئطافأاو ع ) لعافلا م 7 ملكتما ؛ 5 صل هلك ال 2

 ند تدتعاو نولا كلسر| ل ع ا_15 ىلاعت هلوقك

 هنار 1 نواع خرخا تلاقأو اك نومم ةهدحاو لك تنا و اكتم

 انه لآ ارسشد اد هلل عا نأقو نومدأ ن ١٠ءطق و هريك |

 ىناملا لوقو * عر رك كلم ا

 3 انك قو نمدنا نءيضوف 2 موا ارم نعح>و قيدفت ناواح 3

 نأ اع ىنعلاو كل اذ تاءح هأ لاف ةيدقتا هادو لاعب (

 لوعلا نم ةهيدقتلا ن ٠:15 بيزا ندخو اةسفناب كيردفن كك ناعب

 ائسفنا ىا نهار” ىلع ىدبالا عضوي نرشا ىا ةراشالا ىلا

 كؤادف



1 
 مف رمقلا ىف اهيل> ضايب تيأر هللا لوسراب لاق كلذ ىل-ع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحذف اهيلع تءقو نا ىسفن كلءا

 راكع ثردحلا َق سالو رفكب 0 اهمرعت الأ هرماو 95

 لوقو بايلا *ه]*ما نءو 2 8 1 انهه 00 اعا 8-5 قورطلا

 ىيءامدلا نيدلا ردب مشلا

 قلعم/ ترعف :ىلإلا * تتازدإلا ”هلياى

 ىليل ىذه تلعف * من ردابالا تلاق

 ةئاطقلا نع امون ليعت ىه * ةئطاقلا دعم رانك مه علو

 3ع الود ا | ثنيعوت 00 ىظ و امم ىلا ةيسنلاب اهنالماعم َّق

 هللا ىلص هللا لوسر اهل: لاو اهنع هللا ىضر ةثئاع ثيدحا ق اك
 ىلع تنك اذا و ةيضار ىنع تنك اذا لعال ىنا معو هلآو هيلع

 كناف هدضار ع 2 اذا لا 2و كلذ فرعل 50 2 1 ىضغ

 ىضغ ىلع 50 اذاو مسو هيلع هللا ىلص ل برو ال نيا وهن"

 الا روهأ ام هللا لوسر ان هللاو لجا تلق تااّق ميهاربا برو ال تاق
 ةأرمال لجر لاق و * نيفرطلا ةئاطف هيفو ناعُشلا هجرخا كيما

 كلذ هم يرقي ىذلا رهثلا تناو تلاعف ايندلا ناتسإ تنا

 0 لالدلاو لادا, '!ظان #*# لالد اذ اهقق سات 7

 * لاصولا نع ىناا ىهن لاعف * ول> لصولاو هلاصو تيلط #“

 ( ردهلا ديض ,لاصولا ىلع هيوقلا -

0 
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 ىرعءاعلا ىزغلا ىردبلا بيطلا ىلا لوقو ( ةلظلا ىهو ةرثك عجج )

 « رمقلا لبا ليق انتقرطالا *
 * دقنلا ةييكط :ناورألا هزطعم

 2 ىقراطم ْق ىلا ءام م” تءاجو 2

. . | 
 د رولا 0 قدا ا_هاندا نا نم

 د اناا رك ,ءاردص اهتيطاعف نب

 * اننا كح ائ-رف امك اهت>زامو *
 دع رهدلاو د 3 نم ناطياخ

 * ةماسح حايصلا فك ىكت نا ىلا *

 + دعا قلد نعي قدالا باد رئساو
 * اهئس> رهزا ناك ام "هليل ايذ *

 * ردعلا '"هليأ انهوم قئركذا دقل

 هنو رعسا م ىلع لوعلا لمعت : م ماظم ليلا نأ ررعذ دوو

 ودع ظ5 معو نإ قلع مه اوهلطصا دئاهالاو ارهدم

 اك زا يبلع رظع رطع اك .اًهنغ" قع" ؟ةياثلا ةارهلل

 ةردان ىناعم حالطصالا اذه ىلع دناهالا سساو اراهنو الي

 دازآ لوق و ةرهاب نيءاضمو
 * ءاملظلا ىف ليسي ةويْلا ءام * اهتيسدف ليا ىتتا دقلو *

 * ءاملا ىفط::5 بيهللا تنا * اقئاعت تدراذا مس تلاع 3

 نعء ةجام نا ثيدح ىنو * رمعملا ليللا ىف ةقراطلا# ةيئاثلاو
 قاف رفكي نا لبق امشغف هتأرءا نم رهاظ الجر نا سابع نا

 كالج ام لاقف هل كلذ ركذف حسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 ىلع



 د ال +
 4 3 0 اردتءم دازا لاّمو د

 # ثوكو هيق ءائسألا ىلا هل ن + 2و ماه نع ىلع 1 4#

 * نوف نونعلل و ,ولذعت ال * اهدرؤ داّوفلا ةدئاص هتقرط *

 راهنلا ىف ”ىجت ىتلا ىه # ةرهذملا * ىلوالا نيمسق ىلع ةبرطضلا مث

 مهضعب لوقك راهنلا ىف لخد اذا رهنا ند بدلا ىلا

 3203 تست راوثلا "5 كفا "< :كروراك "تال ب 1 00

 هليل سمعلاىرت لهو قدص فيك * تلاَو دعولا ىف تقدص هاله تاق

 د مهضعإ لودو 2#

 * سوعملاك يءاوكح روح نيب * ىداهتت تليقا دق ةاتقو *

 دع سورعءلا لكش نوكي ىده لكم 2 تدين 1 ىسدنهلل ل 3

 لوقو ةرهنم ةرئازلا ةاتقلا نا ىلع ةئيرَق سوعلاب بغاوكلا هيبشت

 دازا

 ناركس ىركلا رج نم بصلاو #* ةياثع حابصلا ىف ةاهم تعدق

 نامونان بهف ءاكذ تعلط * الا تلو امتنان ىتأرامل

 لاعي ىرهوجلا لاو مونلا نم ءايتئالا وهو بهلا نم رعا به )

 نم بلا ىلا ليللا ىف ءىجن لا ىهو # ةقراطلا # ةيئاثلا و

 ةقراطلا # ىلوالا ناعمتث اهلو ليللا ىف نايثالا وهو قورطلا

 تخا بيز ىف ىرْعْلا هللادبع نب دمحم لوك * مظملا لوالا ىف

 ىعشتلا ىفسول نب جادا

 تارفخ ةوسل ىف بز هل # تشم ذا نامعذ نط اكسم عوضت

 تاردححلا 27 هآنر علطت #2 عطاس 27 ره نم حرا هأ
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 نيقباسلا نييسعتلا ماسقا ىف ”هيكشلا ىعدق تبرمض اذا كنا مءاو

 اهرمضب عرفتي هين الا ماسقالا كلذك و رخا ماسقا هم لصح

 اهتاكءاركذاو' اهلك لصفا قع غامذلا دعاس الو ةيثك ماسقا

 ميدعاهنال * ةزمازا 'هلذاغلا * نهض "هلكشملا ماسقالا نم و

 (هلوق نا هيجوتلاو نمرااب ةياكشلا اهنه ردصت فيكم روعشلا

 وهو. دازآ لوقك ةلقاعلا ,نم_ردض ول "هياكش :نوكي نال حلاص
 م

 * ايحرع تلاقف امولكم رذظاا, * هردص ةيرماعلا ةاهملا تأر *

 ىداه روش

 * ا.عال هيئطعا كَوادق جور * قءيبط هيغفتت لاله اذه *

 هردص تحرج هذهو ىرخا ةأرما عم تاب جوزلا نا ىنعت

 0 ىهو ”هلذاغلا ىلا ءاج ليك عانتمالاو لادبلا فلاح 'ق رفظلاب

 ]ع ةيرطضما 3 6 م قت مه)و بحللا لدا حوزلا نم هتيلط

 ر
 هصأ الاله 40د ل رهظلا رع ردصلا ْق نا رد

 مهضعب لوقكح قوشلا لاك ىف بتكلا ىلا ”ىجن ىلا ىه

 * قئر#“ تلا و تراز دعوم الب *

 د ئلاوشاو ىدمجخا ىل» لك واخ

 * ىذا ىلع ىودب طرقلا تابو ىجاشو

 هد و اًةيدح هيلا رسأ هنذا ىلع ىودو كتوص ىلا سوسو (

 ) سس ىلع

 د ريرج لوقو 9“
 مالس ىعجراف ةرايرا تقو * اذ سلو داؤقلا ةدئاص كتقرط

 لاقو
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 اهل رثاو اهينيع تايقو ىرخا :أرعا عم تب كنا ةراشا هل لوقت

 ىف ليعتسم ةمئاش تآاعالا هذه لثم تناك امو كيتفش ىلع منال

 ءايالا ناك ناو عماسملا ىلا لوصولا درعك اهنومحتي دئهلا ءايدا

 اهئاسل ىلع اضيا هلوُدَو .اركتبم :اركف

 سسؤم دهم ءاقا ىلا تاما« ةعيبط :طاشق ١ق احانع كنت
 سل. مسج |ءهرج هتريصق ل دوب نب احاشو كد

 قيم اهدنالقب كردص شقتناو ةأرما تمعح كنا ةراشا هبطاخ
 اهناسا ىلع هلوق اذه ىلع

 * اهي اعرو امراب اماما * اناربلا نيب ىديس كتدجو

 * اهْف طيخال ةدالق تسل * 8 بح قراخحت تيتا ##

 ىدنه رعش نم وهو دازآ لوقك * الءف ةءرارا * امهارخاو

 اناب دق شدعلا ديغر ىف امهالك * اهتدير رهن هاتف هتوس دقل

 انآ رح نوما دير تل ا نازل يوما لاا ا

 لوقك ةحارص ةباكشاا رهظت ىلا ىهو * ة>رصملا * امهتاناث و

 اهناسا ىلع دازا

 * اننيم حايصلا حال اذا تينا

 * دناركلا ضعب ليللا لوط تبداصو

 * ةئز ردصلاىف كئداز دق تنااشب *

 * نيداعلا "قوق نه تالا نال
 ىدنه رعش نم اًضنا اناا ىلع هلوذو

 * ناس نسحب هبا ىلا * قئار لك كيتفش ىف حالام *
 * ناي> الا ىلع ملكت اليك # قادت "كاد كيف ىلع 9-6
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 ثيه تلاّقو باوالا تعاغو هسفن نع اهب ىف وه ىلا هلدوارو

 ك1 اق جنا نود 3 امتدنرو ىس اك 5 ِتد "هلأ 7

 ىلاو الب رن اهرب كح د اهفشارم ع ال تيد

 *« رخ الا لوقو

 2 نويع هاش وأل امو ىلءو 2 اهلاح 5 هراشأب ا«: ا 2

 * نوثلا هئع لاز و ناوهلا الا * ىوهلا 9 135 تع لوا

 : دي رعملا نبا لاقو 9“

 * داوق ليللا و ةماه سءكاف * هلصاوت نم ليلب الا قاثال *

 : دازا لوقو #*

 كبرش ثم 1 عمت ىوس 0 د ناي مو كاذل ع تا ثنا

 كيدلا الا نينلا تارغرام :تل * 1 2 نسم 5١ ىح

 ل حاينرا 0 تدانو يعم ننن اليل عزرا هاهم 6 ددأ

 3 حاصلا حايصك اهتءيبط د تا مجصلا ءوص حال انو 3

 ةأرما عم اهب تيدب قلاىه #* ةيكاشلا *« هعستم سقت ىهلو

 اه انا نيوسق ىلع 0 و هيلا وكشلاو تامالعلاب س ردت ىرخا

 نيعون ىلع ىه و نحر ةءاكحألا رهظت لا ىه * ةدمارلا 0

 اهئاسل ىلع ىدنه رعش نم دازا لودك * الوق ةنمارلا * اههالوا

 ةقلا كن ىنتءاس هلل دجلاو * ارم رخاف سابا ىف ىنتتيلا
 ةفشلا لكك نا ىنتلعا مويلاو * الحكم ىرطلا الا يدا تنكام

 لود



 !ىل

 رض
 و 2 2

 * قاعملا ىذه نم ىلا اذها * هوأر اذا نورظانلا لوب *

 ع قانعلا 00 بيبا حف ىوس نب بيع 0 ك.دل ال دهاو 3#

 دازا لوك ةكلذلاو دهاثلا جرفلا وبا اهاممو

 تغار لجرغسلا ىف ضا م اذه * اهظاخ ىدتلا 57 ظق تدع

 د هلوةو د

 نيعلا يرق امه تدعاو ها را هكا نييدكلا لا ترا

 يدخل ىلا 8 ىنسدهو د 0 ا ىهلا 2112

 ل اعو رهطلنو نأب ١) علب قنا ى هو 0 ةطسوتملا دع ةيناثلا و

 2 9 نيد وأستم اهو 0 قشسعلا نوكيو ءايدح 8 يي

 هذهو اهو بدالا 9 لالدلا اعل ىطويسا اهله ىلا هرصصعملا

 ةيرماعلا ىليا لوقك رمعلا نم ةيئاثلا ةسثعلا طسو ىف ثدحت ةائرلا

 اهسدق 6

 #* 65175 سك دهر دا لاح نت نع 0 4

 #4 انك تبذ دق قئاو * ىوهلا يسب حان 50

 ىدؤئه روش 0 ذو لودو

 * نيبلا ود عانملا اهّؤايح و # اهمارغ لاصولا ىلا داعس وعدل

 * نيتلساسب ةقئوك اقفر * ىؤهلاو رفذغأا نيب تيّقلا ىه

 بلغيو ةطسوتلا دح نع زواج“ ىلا ةباشلاىه و * ةريبكلا * ةثلاثلا

 ىلاعت هلود“ ىطويساانع تمدقت ىلا سناعلا ىهو ءايملا اهعشع
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 »* لئاط هيف ام ىلا نا عزو * اقثلا ةداغ اهتزت نعرقنت *

 اف لمانالا اهه روصأ ةيعود * هل اونا الا ءانكدلا تاي 0

 ىنتملا لودك * عاملا نع ةرفاثلا * نهئمو

 الط اذا ايولطم كلذ نعو * اهتاح تحن ام ىف عيطت ءاض

 اِيَقَم قرطلا هاررو اهعاعش * هضياَت فك ىدي سعلا اهناك

 *« هلوؤو ال“
 فرش ةينحول ام ال هيدا: * فحتلا. عقر ةدائوا هيي
 قدراو سصخلاو ىطلو اهفلاوش # . تيذاحق .ةرذن اهترع روف

 داك ىدح ةهنطأ دارا لوالا تنيلا حرتش ى ىدجاواا" لاق

 نا نم هتلءج ”ىئش حدم ىف تغلا, اذا برءلاو ماهفتسالا

 نإذمح ناكااذا ّىشلا ثنا فدلاو ءاذدتغلا لثف ةداغلاو

 نوكي نا زوي و لوالاك اماه هسا نوكي نا زو< ةيش>وأ هلوقو

 ادا وه لو ةداعااالو يتلا ىسا) لاق هنالك هسفنل اناوح

 هيش>ول امال لاعف هسفن' ىلع اركتم عجر مث ةيش>و ةيبظا ىا

 اهيلع نال ةيسنال عفر اما عفر ىذا| فجمدلا نا تي فئش

 روفن ىه ىتاثلا تببلا نعمو * اهيلع فنش ال هيشحولاو افونش

 لاجرلا ةيؤر نم ةثداح ةرقث اه:باصا ىا .امترع و اعبط ةرفانث ىا

 توطو اهق:ع تواو رفثتلا ةياق ترفئتف ناترقن تعّتجاف اهانا

 ففالا قامو ءاوتلالا نع هدو قعلا ه[28] ىلا قاعق اهريصخ

 اه هند نذاحلا 1 ءاوطنالا 0 هع مو رصألا ىرطظعل

 لأم لوذو قعلا يمص ىدو ةفلاس ع فلاوسلاو

 رودص
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 ةثالال كعب ة[ زكا اولاو ةارسثاسلا !نيتلبات اند ' اسينال ثلا ىغ
 بعاكلاو بايشأارثا اهيذ رهظ) ىلا ىه * هريغصلا # ىلوآلا ماسقا

 نيمسق ىلع ىهو هذه حرقلا ىلا نع ىطويسلا اهلشن ىلا

 ال نكل نايشلا رثا اهيف رهظي ىلا ىه * ةلفاغلا * امهادحا

 ساو ىلا: لوقكر ىبتملا اه (فازدت الو

 ىردت الو هياا ورث نم لتعتق * ةضيرم نيءب ونرت ةناتفو

 *6 ىبتملا لوقو
 دلعتت ىذلا ىنبد نا ردن ىل * اهنوف ىبد تكفس ىلا ءْنا

 © دازآ لوقو
 * نابعتلا قئاقش رون هتسح *« اهفكل داوثلا ىوكم تاما

 مهضعب لوك * نسا ىف َةبقرنملا * نهنم ماسقا "هلفاغللو

 * ارو هئسح نأ لك ىف سزب * ره ىف موللا تاطا لوذعلل لو *

 © دازآ لوقو 2“
 الصتم دادزي اهتءلط نسحو * اهتدوم ىف ىنتلحتا ةداغ ىب

 الح دقواالا ةعاس تضقنا اه * اهتيلح روصت ىف روصملا ىس

 اهتيلح روصلا روص امدعبف لاصتالا ىلع دادزب اهنس> نا ىعملا )

0 

 كانا لوعك * ةئيئزملا ريغلا * نهنمو

 مرضلا ىف ظرغلا موعده نم تدصاف * اهتراج ءائملاب ةمعما تنا

 مدي ارهاط افكح ثولا اذ * مد هيذ ءانلا قرو ىرا تااَو

 د هلوةو 3+

 و
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 » دعاور راع قست اهنا ولج اهوهن نطو رمش ان ء

 * ححل» ىف نزاحللا نا لوقو 2“
 هقرعت هاعلب نع لكح لذيه * هتحوك ع بلق ان لست

 هؤطعل به 8 ىانصفلاو #* هلهت هافاو دص ىلا ءالاك

 6 فذحالا نبا سايعلا لوقو

 دهاعلاب اندهعل تسل لوهتو * قراز ثيررستو مولد تنتك

 دماو+ ريغ نيدحللا ىلع ىر# * هلم ىعمادمو اهتيجاف

 دساع شاو لاقمل الو تددح * :لالل مكحردها ل موقان

 مكتب رج ىنكل

 لاملا بسك ىلع اهرادم نا قب نمو ندا مسق اهل *“ 0 3

 ندو لالا بسكح ىلا هراشا اهفصو ىف نوكي نا دب الف قسؤلاب

 ىلا ىعبا ءاتسد-: ةأرعا ىلا بتك ءالذطأأ ضعي نا" ىح ام اهتلثما

 ةظقيلا ىف ىسفنب كنا اراثبد ىلا ثعبا هيلا تيتكف ماثملا ىف كلايخ

 لاق نم لوؤو
 * بهذ يضم يلب دال سوعو # اهلصو نع عد دوو *

 د بهذلاب ىلطثي ىلب تااغفإ ىلطني ال ىرشم 1

 4 ىدنه رعش ند وهو كاوا لوقو 2

 ىشس ةعانتلا ج6 نع ىه امو * ةعيالخ عينشلا رعالا ىلع تر

 0 1| اك رع نصا دعلا»# انلتااللزااتيت لاما كهكلل رؤدت
 يي سس[ ا 1 ص لأ

 دداو ماعط 0 نوريصت هال دع 0

 ناتجراخ ةسياألا ةبئاشلا و الصا بابشلا رثا اهيف رهظي مل لاو

 نع



 كسل
 لو3و لذاعلاّلَذَع "نم مهب ليلق اهقسف روهظو رهاظ اهّرست

 دازا

 سديدح نتملا 1 اغداوذو م تهلو نك اهدلعت قش

 سدطانغم مدن ىدجلا ىلاو * هوحن تثتف اهتلقم رودتو

 تناك نا سدطانغملا بذ## سططانغملا نا ىلاعت هتردق عئادب نمو

 نأ 9 لا 4 ةد>او لك ند نيتيواستم هنم ناتئطعلا

 بدجن هنا اذه 0000 ةريغصلا ةريبكلا بذل نيتةلاطم اتناك

 وهو ىدملا 0 داتَخ هّتءيبط نا نيىمالا نه عدباو د.دجلا

 عنص فيك هتردق تاج نم ىلا رظناف بطقلا نه بيرق بكوك

 مرج كلذ ىلذؤس سيطانغملاو ىولع ىدجلا ناف امهب "هلماعلا

 ءاعسلا ىلا ءاريغلا نم هل صاف امهتابو الط مسج اذهو ىتاروت
 ارادثظماو ا .ناليلل اتم امرت ناسا هن! اي دلخ ةلسن ىلا علل رال

 انهه نعو رهاظلا ىف اسههب ةيسادملا مدع دوجو عم ناوهلل

 ىغبش ال روذعم وهف 2 لكش: اذ ودع نا امم ادحاو نأ علا

 لع نهب ةيذخ ةيسأ امهنيب قاخ هناك هللا نال مال ةمولي نأ
 ءامكل "ضع . لام مث نعزو اهكارذا نع ساو ؛لدعلاو .ةيسعلا

 ةصاخلا ىوس 'هلعب ىواعال هيذج لات ال قاحور سطانخو نسألا

 ىدادغميلا ىهازلا لاو اه نس>ا اهو

 ىرايتخا عقو ىقوقشل كيلع * نكلو نسح نم ترصيا ميو

 0 م
 مهضعل لوقك اهقّسف ناعت ىلا ره د« ةئلعملا * ن:كاثو دازآ هركذ

 [عبعم أمهم 2 تضرعءاو ا ها نأك امل كتددو

 روم رش (هعسأ ةأ ما ىف كله اطع بحاصلا لوقو



1 
 نحل اهوورالا نيب رن لو * لج ىلع بكرت ىملو اليم شك ىل

 3 دازآ لوقو
 مجالا ىف ثيللاب تععجا اهناك # ادا اهلظ نم تشهد ةيبظ ىب

 حالصلا ةياح نع ةنراع نوكحر ىلا ىهف * هطاطلا ماو 3

 نوكت ىلا ىه * ةيتيبلاف * ةيقوسو ةيتي نيعمق ىلع ىهو

 د ةيفوسلا و 3 ةقرح اهل قسولا نك لو اهحوز رخل 'ةلوءم

 بسك ىلع اهترشاعم رادع نوكيو ةفر> اهل قسفلا نوكي ىلا ىه

 نهادحا ماسقا ه2الث ىلع ةيثربلا مث تاطاسلا و تاص اراك للملا

 دارا لوعك 5" لدا اه سف 0 0 ىلا 0 ان ةيوتوملا 3

 1 من4 دج دوقو را ىلا 0 دع ةهقيفع حوأت ةر>اشل ا_ عدم

 مهردلا ىف انعاك اساح مص * رهاظ فاقع ىف ىقخ قسف

 الاف رهظ هن كحا اهقسذ ل ىلا ىهو #* ةرتسأملا * نهتناثو

 ىه ) ةدالو لوقك ةئلعملا و هيما نيب ىطسولا ىهو تارامالاب

 تناكواهيبا لتق دعب اهباخلذتا برغملا ءافلخ نم هللاب ىكتسملا تن

 اها وكن لكم ةئلعم تناك هدالو أ رهاظلاو نودرز ناب ةقوغشم

 (ةوسلاب نان ؟ نهر اوك هما

 راقت كا كبللا تيار /ىافب'#+ قزاز مالظلا“ نع اذا تقرت

 رمل م مجاب 0 ل ليالاب 9 3 0 ل ردبلاب ناك ول و ل ىو

 6 هللا دبع نب نيدلا نز لوقو 9

 نوكأ ا هلاك 2 كيلا د 0 دو تا

 اهّريسأ



 كاشي
 ي !ناللزتلا كنت نما دع ةواؤو !ناودلا ماسقا ى لصف :

 نو ب7 ج7

 تدثاو عئام عءاج فيرعتب هفرعو عئار مسق لك دازآ ىمعب دقو

 "هلثمالا و ءافرظلا حتارق اهم تهت الاوقاو ءايدالا نويع اهبرقت ”هلثما

 راعشا نم اهنم ليلق و هتامرتتت نم اهمزاعم رثكأ هسفن ىلا است يلا

 ناعشالا نم قاوذالا ىلا ةواللا نا هنادس هللا ةردق نم و دئاهالا

 نانا ىف لض# ال"دتهلا ناسا ىف "ناوسلا/ دفا لع "لا

 ةيطوصخلا لت نأ رهاظ و ناسالاةيكوص+ الا هاحتما قو ف

 ناب ةقاطلا اما ةيرشلا ةقاطلا نع َحراَخ ناسا ىلا ناسا نع

 ةأرااق حالطلا 9 حالصلا راسعاب معلا مه عسامت ند ةيعلا دعاوعلا

 الا تفتلث ال ىلا ىهف * ةحلاصلا افا * ةطلاط و ةطاص نيعشت ىلع

 ىلا نع ىور جوزلاءاضرتسا و ءايألا اهعزاوأ نعو اهجوز ىلا
 دعي نءؤملا دافتسا اه لاو هنا لسو هلاو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةماما

 اهلا رظذ ناو هتءاطا اهرما نا ةملاص ةجوز نم هل اريخ هللا ىوعت

 هلام و هسفن ىف هتعكل اهنع باغ ناو هتربا اءذع مصسقا ناو هترسس

 فرعي نم اهفرعي ةريثك رخا راثاو رابخا بالا ىف و ةجام نبادجرخا

 طيس نيبسللا تحن نسعلا رفا تط:ةبايرلا تناك و تدل

 شرق نم فارشالا اعطخ دحشتسا الف لس و هيلع هللا ىلص ىنناا

 هللا ىلص هللا لوسر دعب رخآ وج ىل ننوكي ال هللاو تااّو و تباف
 ل ةئس هنع ىلاعت هللا ىضر نيسألا دعب تشاعو سو هلاو هيلع

 نمو ىلاعت هللا اهجر ادكو ارح تثام نا ىلا فس اهلظإ

 قئعالا لو ارعقلا قرات



1" »* 
 فطأتي انيتدا هلاسسر * ىلمج 1257 *ىمه لوس م 5

 قرع ملاع تفرعو ىراظنك م هي امه تراظنو ىجوسا ملاه يلطف

 1 ا ل2 نر 0 ىيعشن ءاورولا ةحون ةراجا *

 0 بئاكلا كك رع 51 ها لوك 6-5 هةيحاضلا ةلوعم ند

 ىناسارألاا

 عماطملا ءادب ع ىلمأ نسا د# ص نا عملطل ىّحا ا لوقت

 عما دملاب انهترهط امو اها وس د 5 ع ْنِإعا 0 ع كيكاذو

 د6 ىباهتلا لوق ”هبودحلل ةيحاصلا ةلوقم نمو

 د اهأ نآعق ىتمالق ادحو ند لو

 * ايملو مولي ف هيلذعتال

 ان ءرارتت «ىونسو لقا كي لاا

 * ماكنم ريغ فاص لكىف”ىثلاو

 ىارلبلا دمح ليؤط ديسلا لوق ةيحاصلل ةبوبلا ةلَوقم نمو

 لايلا عراف اعيلخ هارا صخخش * اهتراخل تلاّق ةداف ىقدع«5

 أ كل عرسا َّق هوا قا 2 ٌقِب رس بم لوح ناوا لك مو

 ةلوغم نمو ) ةقصلاو "هيلعلاو ةقرغلا ءارلا مكب هب سمما ١

 دازا لوق ةحاصلل ةيحاضصلا

 * تارذذلا ةيخ ىيلس تيلج * انريود ءاسن اب ةاتف تااّو *

 * تاراظالل ظملا موب مويلا * اهسولج ل ىلا شم نيئأف

 لصف



 كر
 * كللاطم لوطي قادوا لاط دعل *

 * كلام ةشااب كوالا ىلع اًطعق
 * هلعا لالدلا جوا ىف ردباا ىرا *

 * كلاجج عيدب قالاه ن الا ىلا

 * ىضذهتاف تردا مث الاله ا

 * تاامكح قع ناصقن ليمكتل

 دك اضنا ةديصق وهو دبعلا اذه لوقو ع

 ةلايلرت كما نيعا شما اهيح يس كاكا اعلا نئادر اي لالا

 كاي نم ىنذم نوادت لهف * اسضت# تاب ىداودف ىتنضا

 ارم قاشعلا .قئالدلا لحبارت# ااوظا ىؤاقأإ قاانعرورل كاكا را

 كاوهي دعب ىداوذو ةداهش # ىلع تم كندبا نم تع نا ىاسع

 كاوثم قواغلا مرح نع تيندا *(جبا جاسر ايي كن 1

 كاوهت كالمالاو نطاوسنالا * عدتبع قثع اهو تعّسشع ىنا

 كامادن نم ادق ابَص تسلا * اًرظن ىل كينيع نم قح ىدوع

 كاننهأو. اليبف كذلا اه غ ارك يتلا وليل ىلا

 قانيرالا لود بمحل ةيوحلا تلوقم نموا اهءإط

 * انا ال و رويغلا مع نا تن ال مهن ود تأاو ىللا تقرط ا1

 د دارا لوقو 0

 دانا“ ]6 زى و "وبا (نلتحا هديتنا كي ,نصطسا
 ىداؤوذ عنم رييدت نع تزغو * علاه نفي ىترظان تريسف

 د6 ضراغفلا نا لوو ةيحاصلل بلا ةلوقم نهو

 هلا



 يب "4
 دو ماعلا ق كاز ارنا (كاز# يع" يك ااع لثع ابؤزان ى شاك

 5151 لا هيذو 4 تءاهق مالسلا هيلع

 * جبد عج 21 لا

 »+ هلك هداف كت دلعلا ىلع ىلق تاق #

 * هئس ى ْروُقلا مظع تدجو ا1 د

 * ةظقةياا نم ريخ املا نأ نيا

 دارا تول ول لاو

 هلصو نوه هللا نه وجراو * نئافريوصت لثالا تادب 9(

 هلصا را نا لالا نوكي فيكف * هلقنب ماهتسملا ىلق باذ دل

 000001 داو نيرتلا لاا تاع ال لصالا ةيور ىدسلاو

 يكعلا و ةيويصحلل محملا نإ ودم ةعيسق قدعلا تابطاخ ق ثالؤلا

 ةفافأا ةحاضلا ةلوفعو“ نيكعاابو-ةيعاضال .تحلا .ةلؤعفاو .

 أدهم بساتملاو اههاتلك وا ةأرها هارد 00 ل اف اومازتلاو

 ةئيع رهاو2ك قدصتاو لثاملا عملا ىلع اهتلذما ضرعا نا ماقملا

 فيرشلا لود ةيويصلا يلا ةلودم نك لئاسلا دادملا ىلَع

 ىذزا

 هلا + ايلعلا نار عوبلا,كديبلر ا« : هلئاقشب ىف .ىرتا نابلا ةيبظ ان

 ىانلا 0 الا كنور ندا و 3 هيرانأ لوديم كندا ءالل

 ىذعلل لضفلا ناكو ءاقللا مون * م ميرلا ىف اه كاظاا ,ىد

 كالحاو ىبلق ىف كرما اف * هل مارغلا و ىلقل ولسلا تنا

 كارم تدعنأ كيوأ قارعلا 35 د 8 ىذ هيهار 9 باصأ مس

 هي رلللا هلكنالالالنااعو: ةديضق وهو دارا لوقو ةديصعلا رخآ ىلا

 دول



 ض6 *
 ةظفللا هذه مهنم نورخأتلا صخ نكدو عامجلا ةوبرعلاب
 ضعب ركذ ظحاجلا لاق * نامزلا اذه فرع ىف ش-اوفلاب
 ةأرماوا لجر ىف قدعلا مهيف رهظ اذا اوناك مهنا دنهلا ءامكح
 هب هرعتلاب هلها 1 اودع

 ةيؤربو ايؤرابو ععملاب هجوا ةعيرا ىلع قشعلا اوعسق مهنا عا

 ناطافلا نات ّق "هل ىأ نإ دعع و لصالا "هدوربو ريوصتلا

 ععسلاب قشعلا نال اكو عامملا ىلع قشسع نم ركحخد 3 أيأب

 فراعت 1 هدو دو:> حاورالا 0 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلو

 نينئا دحن ال ةلكاشملا ىلعو فلتخا اهئم ركانت اهو فاتئا اهنم

 طارشب متغا اذهل و تافصلا ضعي ىف قافثا امهنيبو الا ناباحم»

 دقو الا ىنب>ا ام لاعذ كب هلا ضغبلا لها نم لجر فصو نيح

 ىروصلا

 * بذع هلا قاذملا لبق * هل ريعذلا دهش م ىباب *

 * نر هناي ناتيعلا قف * هاا هلل .دايشت :

 4 راسن لوؤ هنمو هد

 * ةعشام ىلا صعبل ىنذا موق ان *

 * انايحا نيعلا لبق قشعت نذالاو *

(0 



 دي "2 دع

 اسعنم ماك>الا نم هعش اع بابلا اذه لعش ىاطذالا مظذ مث

 003 نزار طفلا قرع فيلو لل ناعوت قف دمر ياسا

 هيحاصو قاهفصالا هسيقثلا دواد ن دمدك همر قاثعلا

 0ك كلاس و ك2 لدن [شسوع ماعلا ىددسا د

 كيك نبدجاو ةييرغ ةداكح كوم هلو هاج تال نإ ىرفظأالا

 انوي نا 5 هيحاصو قامشلا ىلع 51 كك و يس هيحاص 9و

 يح 5 كولا نا" كاك فلاح لَهخ ند" قناشتلا و1 قاعتلا

 ىسيع ةهيحاصو قارولا ديعس مهنم ىراصتلا قاشع مهيف و هلام

 امداغ قدع صمخحي ايدؤ» ناكو ىرودلا ناو ىتارصتلا

 ىوهم دادي ناك مي مهنمو امال ىووم رجأت ناك مهنم هأ 8

 هتيم تدادزاو امالغ ىوهي ناك ةيقيرفاب لجر مهنمو امالغ

 ْق نامارلا كا نم لل مقا و #3 لالا هقرذتسا َّىح هأ

 ادنج امالغ ىوه قوص لدحر مهن داراام هغلد يخي دلال

 ميسن هع“ا امالغ ىوهي نأك و روهذلا ىّرحأأ ىيندو دادغبب
 مهنه و 0 ريذو نردلا ردبل اليد اخ ىوه بدؤوم مو

 ىوه ايعيش ناكو ىملبارطلا ريخم نب نردلا بدهم معشللا

 نودالوم درامالاب لدغتلا َْق برءلاو دن ىوهتنا ا نأك هأ ادع

 لررغتلا ىعم مل ءاسالا, لزغتلا مهيف لصالاو َكَريلاو سرؤلل

 اعطق درامالاب لزهَتلا نوفرعي الف دناهالا اماو * ءاسثلب ثدحلا

 نعو ةهكحداناا ةجوزللو كئانلا جيوزال مهتاشل ىف نولوشو

 كينلا ناف انضيا ةيبرعلاب جم امهائعم نا ةيبهأا تاقافثالا

 نيعلا



 *ي "ا
 وا موكا أقر اذه لضا نا" لاو ىناودتلا قع زك ذللا لا

 نأ مهضعي ىكددو * ناودعلا ىلا هل مه+حرخأف ناظيدلا مهل هز

 هلوق ىف نيرسفملا ضعب هلقنو جوجأمو جوجأي نه كلذ لصا

 ىلع بحجم ضرالا ىف نودسفم جوجأعو حوجأي نا لجو زع
 كاوملا هده نع عدرا و رحل ةقشم هيك و هون رش نيدلا د 5

 ةلصوملا ةداملا مسح و اهنم ىلاعت هللا ىلا ةكئالمللا تدك ىلا ةثيبحلا

 بيطخملا جيرخاو اًهلطم ىووتلا همر> كلذاف رظنلاك كلذ ىلا

 لسمنالا نا: كؤاملا, فالواب اوسلاخ الواسع هللا حر ا

 ىلا ضرحو قئاوغلا ىراوطلا ىلا قاتشت الاع مهلا قائشت

 هلل و ةريثك ىنعملا اذه ىف راث الاو مهمتسلاحم مدع ىلع ىروثلاو

 نامل انه نم تالا اذه نيؤصتملا ىف لاك نم رد

 #*# ديعس مكنم طوا موق اك * ةعيدح طوأ موق اونوك " ناف *

 : ديدصو مكلمج نم درو*ىلع * مكنورظ:لل فسألا ىف مهناو *

 * ديعو مكحرر مدقتب ىلا * مكب ايح مالو الها ال نواوش

 * ديجرمغ قسفلا ىف اذا اطارمص * مكننس دق مكذكل ىلب !اولاقف *

 # دورو سس قشعلا اذ اندرواف # مهانقشع نم ناركذلا هب ائيثا *

 * ديشر ريغ كاذ ىف مكعبات * نم ق>اناذعلا فيد مناف *

 * ديعو قدصب هائيدل دق اع * مكنرذلا مكلسر مكاو اولاعذ *

 * ديزم ريغ نوهلا باذع قودن * اناكذ انيلع لضف ,كحااذ *

 0 لعل ريغ راثلا نو انءمحو تلت مهلصو ل قاذ لو انلك مك ني



*» 
 ا يعانق قا ىابشلا 7 ةلطانلولملا+ رهو :نيئاعلا نينو

 غب اهتساح ىدبت و اهقطنمو اهتيشم ندعو راسكنالا

 ىف ىهو مهتبعالم و لاجرلا ةه تححافم اهلا ءايشالا ب>ا و لالد و

 نتايشأا ةيهاتتملا نم٠و ع امن محسم و هوملا ةبوق لالا هذه

 3 ىهتنا لازؤالا َّق '"لواطملا امد و ةعضايلل اهم ىوهشا وس الو

 ةبسنلاب ةأرما بناج نم ممتالرغت ىف قشعلا نوركحصذب دئاهالاو

 احوز الا مكنت ال م6- د ْق ةأرملا كا ةيدس او برعلا ا لدرلا 5

 مهخد ْق لوالاف كان اذاو حوزلا هو طوخم اهتددع طدت ادحاو

 ضرعت ىلا ةأرلاو مهانو٠ نوقر# مهئاف هعم اهسفن قر نا

 هداك محب ) تس ىلا ةيسن ىس اهنوعسل راثاا ىلع اهدوز عم اهسفن

 ماع ةفسالا ءانو قاقعلا وهو ) ةهناؤوقلا ديدكلو - رو مبلل

 تناح 0 قشعلا راهطا َّق داعيس ا الو سرأف لهاك كح

 هيلع فسوبب زيزعلا ةأرما مارغ مظعلا نآرقلا ىف ىرت اها ةأرملا

 عضولا طظدح-ولا اذاو اذ مقيما 0 ةزوك ةرانو نية رطلا 0

 لهاو قوشء»٠ قشاع لجراو ةقشاع ةقوشعم ةأرلاف ىهلالا

 ناف كربلا و سرلا الخ ءاسنلا, لغتلا ق بزعلا اوعْفاو دئهلا

 رمعلو مهلازغا ىف ةأرما نه رككحذ الو طقف درامالاب مهلزغت

 لاو 5 هعضوم اريغ قف. ثلا نودض» ثيع ,قولاطا. مهعا .ةبدا

 اهلفاس اهلام انلءج انرعا ءاج اله طولا موق ىف ىلاعتو هناهس

 كر دع ةهموسم دوصخم ليك ,نم هراح مهاع انرطءاو

 نيد زرت َّق ىاشطا الا 0 دقو 3 كيعم نيااظاا 0 6 اغا

 لدع نم لاو>او نالغلا قاع ركذ ىف ثااثلا بالا قاؤسالا
0 



 تقلد
 ئه و 2 يدش ظؤلو سائلا ام بيطتن ىلا هله كا ند داوعا

 ةئطلا 00 نم ةطبقو دوشالا ر حلا 0 لزنو ا مدآ ْرب

 ايلا قو متاح ىنأ نإ هدر تاما روش تدق دئهلاب هيف

 ن<' عضو دعو ءاسنلا امأ و * ةييطلا 0 دنهلا. نا ديقن هج

 تاّووثممل اوجرتمسا مهنا كلذو اقاف انايو اقئار انف دناهالا
 مسق لكااوهظن و ةنولتملا تايثيطاو ةعوئتملا تاهملا رابتعاي اماسقا

 راصنالا هه اهو دجواف 7 رع نيءاّضم 4و اوعدباو هع اراعشا

 ماسقأ 0 وس 32 دوو 2 هدا هران لود لذداعلا وأ

 هركذ دناهالا غلي هوغلب اه مهنكل برعلا تاج رذسم نع ناوسنلا

 جحرفلا وا لاَ لاّوو حاكتلا كئاوذ ىف حاشولا باتك ىف ىطويسلا

 ديق لانو زيتي للا يه و نكعاكتلا ءاسنالا نم عاملا ناك

 242 !ايلك ام لك ىف قدصلا اهعابط 6 رهط ص اهدنا تبعك

 * لاحرلا نم دفا مدعو ءايللا وءزتستلا ةلقو هتلع امل ناّمكلا هلَد و
 كلذو اهيدث دهن ىلا ىهو اضيا ةكلفملا ىعسشو دهاثلا نهنهو

 رهظنو راثيسالا ضع وتس اهايش لعد لعاكت مو نافتسإ أ

 ىهو رصصعملا نهنمو * اهنم كلذ لمأتب نا بو اهتساحب ضعب

 اهتع ثدحف ايدث ظعو اهةلخ ليكتسا دق ىلا ايابش. ةئلتملا

 اهتلغ دتثتف اهمالكح ىذعيو اهظافلا ولو بداو لالد

 حاشأا لاو ةريصتق انصنا ا 0

 4# اهرازا اهتنغ نم لت دع اهراصعأ اند دقوأ هرسوعم 2

 ( ةوهشاا ةيلغ ةمعلا سضي ةلغلا )



 *«ي
 كلت نم دحاو لكلو ةيكلفلا مارجالاو ماسجالا نيب ديكلملا

 نوطب اهركذ. لوطذ ال قاوسالا نييزل ىف هركذ ليصفت عاونالا

 001 0 ناسا ىوع اهم قتكيللا ىراشالا قام ون هع قاروألا
 كنا هاو قفل دوو ةيضقلا لضاتنو ناتكلا اذه

 ءاهزو هقايألا ردق ىلع مي اعاا زروعلا ردعت: تان انءاكلا احا نم

 هحضق ام اهيهد ضررعلا واع - هئسح أم امهنم نسا و ةقاطلا

 قيفوتلا هللبو عرشلا

 كو ارا رخل اذرذا ذا: يف يضخ

 اس سب 7: سس

 ناككال ايارثا انرع اراكبا نهاتلعمف ءاشنا نهانأشتا انا ىلاعت لاق

 0 ندا اه وز لا 1 ىهو بورع عج برعلا * نيملا
 ني >-اوزال قشاوع سابع نبا لاقو اهحوزز ةدقاعإا يه دربملا كاك

 بورعلا ةتعو دحاو نس ع انارتا نوعشام 2 ن«جاوزاو

 نه ىلا بيح ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص ىبالا لاّوو * اهجوزز ةقلملا

 ذلاو ءال الا لجا نم اههنا ىلع ةع ثيدجلاو ءاسألاو بيطلا ايندلا

 هللا ىلص لاو برد ءاا كيسو مسنلا قرشا امه حا تيد ءامه ءنلا

 هللا هلْ 7 ل بيطلا اما دنهااب 2 ةواد امهلو سو هلاو هيلع

 ههحو هللا مر 120 0 سابع نا لاو دنهلاب ةنطا نم مدل عم

 مير نم اهرعُ قلعف مدآ اب طبه دئهلا ضرا احنر بيبطا

 ايلا ى قيربلاو مسك و مالو ررج نبا هحرخا ةنملا

 ةعيرا هعمو دنهلا ضراب مدآ طيبه ءاطع نعو ركاسع ناو
 داوعا



>» 
 مار 5 مو ءافانأا ىاعلا و ءاودلا : ا بالا امنم دخولا هلاسرلا

 لظفازو + :ءاوحالا لها ىلذز ةكععلاب ع لاوس اوياولا لا ا
 هللا كنق“ ءاير ةحوزا لذ و هللا ليقسا قااكه تعا! ودا نإ كل

 1 ع ةقورعم ءاده ثلا لئاضف ةيقاط 2 و تاعكلا صوصن و

 ن* مهل امو بعاوكلا و ىراوجملا قاشع اماو # ىلاعت هللاب ءالعلا
 7 0 #27 0 2 1و 0 "وأ جس مم - بئامقلا

 نع هةرحاص و 00 ةئرشب هلم> اصو ليجاو سدك 3ك هورع م5

 ةمرلاوذو دئه هتئءاصو نالع نا هللإ ديعو ءاروع ةتء> اص و

 نيعلع كك هللا كيعو بوح ها. >ءاصو كلامو ىب هةرحاصو

 هئرح امصو شكرألاو تدي ها حاصو بدصاو سا.> هدمح اصو

 بءكو ار ةديداصو هىدلاو ار هئيحاصو ياي 0 ةيثعو ءاىوسأ

 وس وا هروب مسأ وأ نوسأ لهح قشاع 5 و ءالليم دةحاصو

 53 08 هدايعلا و دهازلا دهيورزم د مهنا و هتديوح َُك ام وأ هثرييس 0

 هفلب 2 تارملا َْق نام'رلا هدعاس ند ا هداه هب وي نم ىؤع

 وهو ريعلا 5 اوعل امو رسشلا ىوس م ىلاطنالا ا 3 دارا م

 وهو فاك كَ ضاثلاو لا 0 اوعأ امو ةنحلا اعهدخا ناعون

 قافقلا رويظاا لوالا نائضصا هيهشاريخالا [ةهاو فلكا 0

 ثلاثلا نامزألا ىنالتخا ىف قشعلا روما نم هل عقو اهو ناويلا

 عبارلا ةيتاشلا سفنالا نيب ةيقوثعلا و ةيةشاعلا ةوقلا نع ىرج اه

 رارسالا نم 7 1 سماخللا راعالا ىفائصا نيد 1 ارسالا ن م -7 م



3 * 
 بيطو باعصلا روءالا نه باب>الا بلط ىف هدلاكي امو بيثكلاب

 ولسلا هن دصقو ءاودلا نم قشعلا هب لود اهو بيبح ىركذ

 رارساو نيردملا عائجا دنع نواتلاو بلعلا ناعفخ و ىوهلا ّنَح

 رض اضيا هراوطا نمو ةب>الا ءارآ ىفالتخا نه اهف امو ديلا

 نع و * قلطارحماأو ةبقاعلاو ءازؤلا رعه و لالملا رعهو لالدلا

 ريبكو ريق و ىنغ نه هبر ىلع مدقو هبح نم تاه نم قاشعلا
 ه:بااخ نم مد و مجولطم نيابتو مو رض ىالة+ا ىلع ريغصو

 عر دعب قالتاب ىظح نم مهئءو ءانفلا ىلا ءالساف ءامالا نويع

 ىلع هاوه هل> نم مهنهو قاسفلاياوع# نع منهو .قارغلا سك

 كروش ىن> هولطم ىف نامزلا هدناع نه مُمنمو هاو نم ةيذا

 نم ممنمو قشعلاب رشي لو قسفلاب بقوع نم نمو هوب ىف
 ىالكلا نع بات نم ممنمو ديالا نأس فلاخو ةيحلا دقع لح

 تامو دهعلا ضقن ىلع ىداع نه مهنمو ئندلدألا نفح ىلا عجرو

 ىهاكاشو هتبحي ىف قاشعلا هبشا نم ىهنءو دعولاب قالخا ىلع

 مهنمو هلقع بهذا ىح هلقش بملا هب خانا نم مهنعو هتدؤم ىف

 قشءالَف هلخبانو ءائملا ةدياكم ىلع ريصو ىلا نساك عرج نم

 طي# الو ةرابعلا اهلانث ال ةريزرغ لاو>١ا قاشعالو ةريثك زاوطا

 ندا ندلا باهش عشا تنكالا لضافلا دقع دقو ةهراشالا مم

 اطال :اذواذ مشلاو ةبايصلا ناويد ىف ىبرغملا هلع ىبا نب

 اناونا :قاشعلا.قاوشا لرضفتب قاوسالا نييزت ىف ةكالاب ىورعللا

 0 1 نما راعي كتاب ةروكدملا لوكا هدي نق اجا لكل
 هدام ةروتشم نايغالاانويع نم ىه ةفيشر تاناكح و ةقيطا

 هذه ةدئاف هب مث ام اهفارطا نم تركذو ةلاطالا ةفاخم اهنع
 ةلاسرا



 *م
 مشلاب قشعي ند مهنمو ةوهشلا سأر وهو ليق سدللاب قشعب
 رظنلاو ةرمص بيلا دخ نم قرتحاف ةرظت لوا رظن نع مهمن»و

 عاججالاب مرحلا عاجبا ىلا اعد م قرحلا دانز و قرالا ةيعاد
 نؤفملا رك# قدعلا راوطانهو مومذع لءقو موعمم مهس وهف

 هدوحاو لطو ةرفاما يك ناطلا"ىدغأ ناولالا ظل
 اكيعتو نادل ت دكر تنانمللا "5ع 3 كلالذ 6 امو لد

 لعام اذه ولولا تاوذ رعسملاو دوسلا و ضيبلا نيب ليضفت !|
 0 اهيف اهو ةريغلا هراوطا و فلاغلا َّق نولرصلملا هيلا

 بيلا ةظااغمو ناكمالا مدع دنع نامتكلاو سسلا ءاشفاو ةريخلا

 تفاطاتااو ' لئاسرلاو ؛ لالا هفارخأو هتظرغ قالثاو :ةفاطاتلا
 هي ليو مم كالذ ريخ و امكتا فيط 012 لايئ>الاو لئاسولا ق

 هلوصنو هوو باضخو هلوطو لوألا رصقو هناعم نق داما ىلع

 ةراشالا نسد>و لوذعلا هرم نم هديع اهو لوذعلا لدع "هوو

 مالكلا ريثكلا ىشساولاو ماعأو بيؤزا مذ 9 ةرانازلاو لضولا كا ْ

 وفعلاو امضراا قرم كتالذ ىنعم ىف امو بايحالا عاّمجا 5 بتاتعلاو

 نيكصرلا راظءلا تلصو اذا نيكسملا قشاعلا ةثائاو ىّكم اع

 قوشعملا تنءنو ىوهلا لها هيسافن ام و ىوملا لع ءاودو

 ضياعلا ريص و رولا ماسقا كَ كلذ ريغو قولا يصلنا ىلع

 ئواعلا هعمل قمن مهيف اهو لولا لع ءامانلا وا راع

 امو امو قامأالا و دعوااو عوعدلا ناكسا او عوضألا وديو

 طالت+او بوأطم رسساأب نوح ند ا طرلاو ناعلا ةحار 0

 فيطو لالدلاك بحللا دوعو حارلاب ءاملا طالتخاك حاورالا

 ىدزلا ةيلشلو بيألا سوخ ةهقر نم هام َْق أمو لاشوقلا
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#١ 
 املا نا تلخ ناولألا وار هضار ةلصح :نع هانزاوق ام تامكتيا

 يهل دقو ناش كلذ, مزال نع هي ولا نا عاعجالا نبع كلعلا
 تالاسملاو بعشتلا نه هيفاو ثكاو كالذ نع راذتءالاب ءارعشلا

 022 ب ببي

 #« لصف هب

 اماب مهلوطاو امابط ساللا نس>ا مهو كولألا "نيبدملا' قمسأو

 اركف مهقداو أرعش ,هقراو اشنط مهرثكاو اشبع مهيبطاو

 ىلوا ةقيفللا ىف مه ذا اعوأو بريطاب مهرتكا و اعوجرم معرقاو

 نم عنق نم مهنخ كئارالا كلت ىلع مونلاب مهقحاو كلذب
 مجدا نم مهنه و ءادهشلاب قط و ادك تام يح رظنلاب هبؤيح

 ن* مه::و فالسلا ماقم هيوي# فلاس ماّناو ىافعلا ىف هنود

 نكل و دوقنعلا "هشاو دوقعلا تاذ نيباه عمت راذعلا عاخ

 رسدتخا ساجىلا هب لاط ناو وهذ ةنادد ىلا عوجر و ةئايص عم

 هذللا حارب لا' نم مهنمو رذتعا هويت ىلع هيق ىنج ناو

 ىراخف ةروص ىلا ةروص نم بببملا ةنجو اه حرخاو ةروظحلا

 لاح ىلع الاح ءاملا بايح وعم بيلا ىلا اممو لايرإلا ىف ميدنلا

 ئنيي#ىلا ئمو * ةكلم داسو هكحرءاه ىلا كلذ هب ىضذفاف

 عازنلا ىف بيلا ىلا عوزبلا نم عقو و عامملا ىلع قشع نم

 ىنلا ىمن اذهل و ةئياعلا نود فصواا دردمب ب نم مهنم و

 ' ىح اسهجوز ريغل ةأرملا تعنت نا سو هلآو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ءارارتا قشعي نم مهئمو مجخكلا ىف ثيدحملاو اهيلا رظني هنأك
 نم مهنهو هب مهين هقرعي ال الكش مونلا ىف بحن نم مهنم و

 قسعي



 للا
 لامطلاك ةئاتشلا ا نايف ا ههلطم قرسششملا ىفاصلا رجالا ناولالا

 نخاسملاوا لبلاك اقول ل قيعشلا'ز(دوولاوأ 'موعمللاو كورلا

 ىنعي نارجحالا لاجرلا كالها هئمو كلذ ريغ ىلا :توقايلاو تهذلاك

 احا - 35 ناودكرااو "كزهتلا“ كتارا

 مهفصو اماو هافشلاو تائجولا ىف ناك ام هنم مهيلا ني
 سدلف ةرمأب ةقراا ةلش نع '"ىئشاثلا عمدلا 5 نوسالا تول

 لاثث ال ىلا بلاطملا نم امهنا اودارا ىهمنال حدم لب امهيف انعط

 اوجرف ثلا اذه ىف سائلا عسوت دق و ةبوعصااو قاشلاب الا
 مالك ى يللذ ببس اونضاحو لص قلاروو لعملا نيب لباطشلا نادك

 ورخآو: ضيبلا موق و:اًفاطم علا :ليَصْدَس لام نذل ضرع

 مكح و مكحن اذهو هنول سكع ىلا ليع الك نا اولاَعْف اولضف

 ةيعادب اما ليما نا حشو ليلد الب ةدزمالاو عئابطلا ىلع

 صاختالا ىالتخاي هفالتخال لوالا طيض الو عقنلا وا ةوهشلا

 ذئنيح تايمورلاف جباررملا لدتعم بس“ اما هيف لوقلاف ىناثلا اماو

 نال دوجا مورلا و“ ىف تايشخلا نا اك عنا زا للا وحن ىف

 بس اما و سكعلاب و درعلا نءز راوغالا ىف حم نادنالا ةرار>

 تزضخملا نارورملا ليلا: دونا" ناكورببللا را
 نم تعع» ال دوا اذه سىكح:ء نا 0 ىاطنالا لاق

 راو اجازم مهادع نم فطلا ذشيللا نا ميعحلاو ليلعتا

 قى نهكل و امعلطع قدوأ' نع كلذلف ةرارح لدعاب

 مكمللا اماو تايعيبطلا ىف كلذ قيقح عضوم و رييغتلا ضرد»

 . اذاو ,كمودلا ليبق 8 ليما عملا ىلا مهنأب نييرمصملا ىلع



*» 
 ةاءارم عم هيسب بكس رئامو ءادوسلا ىف داوسلا وا ءارذصلا

 ثحلا 7 و ةهج دس وا ليجوا سع“ برقك ىراوطلا
 عضومو ةنهملاب ةماعلا دتع و ن 2 ءايطالا دع قورءملا وه

 ثااثاا اما و مغلبلا ب نق ناو. ةرهشلاا مزار قاثلا و" «تنظلا هقيقح

 هيف لوعلا الفان ماك>الا سا لاك 4 ٍِظانث ىذلا وهف

 وه طالخالا هيلا ثعابلا ناو هتحن اه ىح ىافش دلحلا نا

 اكاد | ةضوعو ةنقأل ام تدعض تادنلا نانا ئهذ هرازاغا
 ىلا اما اهريغوو 0 ءاديحو بضغ نيب ام ةفالتحم اهتاكرعو

 عضوم و ل كلك حراخ ىلا وا اجي رالثوا هعدد لخاد

 ءالياسا نا لوعن 5 انه كلذ نم انصخ ىذلاو ةمكمطلا هطست

 ءاليتسا ,ظعا قشاعلا ىلع قوشعملا نم قشدعلاو ةيملا ناطلس

 ضعد لاق ّىح ىتاطاسلا سومأنلاو ةمظعاا و رهعلا ناطالس

 ا نا ةعاإلا لي ب هيجل تاع" قي ةترم لكن 200

 قاعتك هندي قشاعلا حور قلعت نا مهطعب لاو اهل دح

 عجو اذه ررقت اذا ءاوه لك اهةفطيال هنا الا ةععشلاب راثلا

 نول راردضا هلع !رهظ ةراراعا. كير ٍتبارم :نء:ةانرز5:اه'ىلا

 عامجالاب راثبتسالا نال هبلق ناقفخ و هلصافم داعترا و قثاعلا

 ميقا مارال جراخ ىلا ةدار ملا ةكرمل عاملا حرذلل بجوملا
 قدرفت ةعرسو شاو م ءىوذلا ةعفشلا هدأ هيضراعت نوللا

 ةرفصا مهدملا لخادىلا امبذج وا ةرارللا داجخال بجوملا سابلاو
 اماو ريغت عشت " كلذ 3 ع اذا 3 نعو ةءاش تؤلاؤا نوللا

 ثعاب امهن٠ لكو ل اماو ءايح اما ىهف قوشعملا ةرج

 لطفاف * اهؤافصو ناولالا رارجلا هتجتت و جراخ ىلا ةرارعلل
 ناولالا



 كلا
 ادرطم ابسانت ةقلتْللا اع الا :قادلا دن القو نانسذالا ةداعس لوا
 ارما ناكح ناو هئكا درتش ال اماجاو سكعت. ال الصاو

 اهركذ هوو هيلع لدتو هم لضفا هرغسأا نسدح ناف هي يوشع

 فورا ءاضعاألا ةيدشل ىف اورتكا ءارعشلا مث« ليزك ارارسافف ة

 ةماعلا و نيشلاب ةروذضملا ةرطلاو نيسلاب انانثلاو داصلاب ىفرطلاو

 راعشالا نم ةريثك' ةلثما كلذل ةيابصلا ناوند ىف درواو فلالاب

 ىدثلاو بانعلاب ةفْشلاو حافتلاب دودخلاك اضنا هكاوفلاب اوعشو

  راذعلاو سدزللاب نيعلاو دروااب ةئدولاك تاموعملابو نآهراب

 عقو دقو ٌواْؤالاب ناسالاو قيقعلاب ةقثشااك نداعملابو س الاب

 قرفلاو ردبأاب ه>واأاك ةفات ءايشانو اضلا ناكل ةقسلا 7 هلا

 ةئجولاو برقعلاب غدصلا و ةيطاب هلسرعو لدللاب رعشلا و مصأاب

 ىلا اطعلا الا قدم :ةرشلا و ئدفلاو يطا قدرا نا
 مهارخ و مهاد ارد نقدا ىلع كلك ّق ءارعشلل و ا ريغ

 بايلا اذه ىف بّتلاسالا نا لعاو #ريشك مالك ةيرعشلا تامدعملا

 هبشأا نم اهوحو ىورألا لءج نيبو درجلا هيبشتلا نيب ةراد
 كالذ لك ىو 9 اهدشم ويلا َّق هللاقمو [ه كم ةداغلا 6 4

 فاصواب ىنعملا علو نا اما لك ىفو ىذت وا ةادالا قبت نا اها

 هادالا قوذحت 3 امدرم حودمملا لعح لكلا عقرأ و الوا 0 هديب

 مولعم هدكعو ةكحااس لقو ىقاصوالا فئاطاب اشار

 ءافلض- عا“ ةزادع وب ندنلا' كولت,لاهالاةوا راد وحلا 01

 ىف ةرقصلا وا مدلا ىف ةرمهلاوا ىغلبلا ىف ضاسيبلا اما ةدحاو
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 كالد ناورش ون ىرس كح ىلا ىدها نيصلا كولم دحا روصعل

 ا د هادو الق هلل وز تقلب ةيراع اعتاد قع يده نيراف

 عرذا ةعبس اهلوط ةيراج اهتاج نم ةيد ىرسك هيلا ثعبف

 قربلا ناعم اهتافجا نيب نأكح اهدخ اهثيع بادها برضت

 كاوا هذهأو تدع اذا نهر راقخ اهل نيحاطا ةدورعم

 لهاو ىفاصوالا ىف نئفت ةريثكلا تارابعلا اعاو نسملا عاج اه

 لاّوو * جانملا لادتعا ىلع اليلد رهاظلا لاا لمحت ةسارؤلا

 ماو ةقلخو هقلخ نيس دبعلا ىلع هللا مذ نم ءامكللا ضعي

 ا داك كيو دللا "يصدأ اوس كاتو ةنوضاو لق

 لاما ناك الو * نيف نيب عمجم الف هحق وا ىصاعملا خيتق هيلا

 5 اينن هللا ثعبب ل بولقلا ىف امظعم سوفنال ايوبحم وه ثيح

 توضلا نس بسألا فيرش بسلا مركح هجولا ني

 هيلع هللا ىلص هتفص ىفو نسما رطش مالسلا هيلع فسون واو

 هللا ىلص ناك دف ةلجلابو ههجو ىف ىرج سعشلا ناك سو هلآو
 ةبئرملا ىف لاجتبا نءو ايلعلا ةورذلا ىف نسما نم عسو هلآو هيلع

 ناكو هريغو ىذمزنلل ل ريشا نايك هنع حدب ا ىوصملا

 نييك هللا انا ؟لوداو"رهاظااو قابلا لات ىلإ: قئانأا ١ وعد
 لاذ رون خلا ةلال, هز ىلا ةنسنلاب لاجحا لكق“ لاخلا بع

 لك هنع سصقن و راصيلا هنع لكت ىذلا بلطاا وه اذهو

 مولا ندا وأ نادنالا' اًكقلخ ادقل ؤ "لاعتناق و .زاح دخلا ذ
 دب زب ىلاعت 1 رعسفت ىف ءاجو * هلك هئروصو هئماعل ليدعت ىا

 ضعب لاق # نسألا تودلاو نسألا هجولا هنا ءاشي ام قاخلا ىف

 نسحلا و 3 ا دنا ارادت 00 ةروص دجوت الث ءامكملا

 لوا 1



 د
 ةقدلاو قارطالا ىن ةقراو ديلا ىف ةعاربلاو دعلا ىف ىرظلا

 باج ىلاه نسللا نسحاو مالكلا ىف هلك نأشلاو رصصخلا ىف

 ليق 5 نيس

 * نيت اهيا تدع نه.ال * اهيلح نو نم نحلل ْنأ #*

 فئالا ق:لابطاو ملا ىف ةحالملاو ةنينيعلا ىدوتالا لونان 7

 ةقاريلاو دحللا ىاو"هموعتلاو دقلا ىف ةقاشرلاو ناسالا ق ىفرظااو

 هحولا قو ىارطالاو هجولا هيف نديلا مهضعل لاّوو * نائسالا ىف

 ةياغلا ىه ىلا تكنلا نساحلا فو ىفارسشتسالا اهيلاو نسال

 جحالملا ةجكيو..نيعلا ىف ةحدللاكاىارطدسالاو نايك
 ىف ةوالطلاك و ملْعلا نسحلا ةتكت و مقلا ف نسمطاكو جيعدلا

 نيا ةيكي و دل و ىووراك و. كمل هود طال دا
 اهتماّقو اهفارطا ىه ةعبرا لوط ةأرملا ىف نس امم و * حيرسذلا

 اهينيعو اهناساو اهيلحرو اهندب ةعبرا سصق و اهقتعو اهرعشو

 الو اهجوز تال ىف اه رذب الذ ىونعملا رصعلا اذهب دارماو

 ضايبو اهنيعي مهطن الو اهئاسلب ليطتست الو اهتيب نع جرم

 ةعبرا داوسو اهئيع ضايو اهرثنو اهقرذو اهثوا ةعبرا

 اهدخ و اهئاسل ةعبرا ةرج و اهرعشو اهينيعو اصداحو اعادهأ

 اهقاس ةعبرا ظاغو ةرمح اهضايب بارشاو سعا عم اهيتش و

 اهنييجو املج ةعبرا ةعسو كلاثه امو اهتربخغو اهعدعمو
 اهينذا ذفئمو اهردعمو اهذ ةعيرا ىقيضو اهردصو اهثيعو

 5 راح تدحو ليك +“ ةأرملا ّ مىظعالا دوصعملا وهو كلانه اهو

 نا قىك>و #* اه ءيح ةروك ذملا تاادضلا هدم ناساس ى نمر َق



 *« نو
 لَك بطع را بعل هلوا له هدد و لو هاره قدعلا نم

 2 ترس 2 خلا ”ةلزيع ادهو يرحم لا ةهضور بح>اص

 1 افح# كلا نع مع, هلوت افيو ىرايتخا ,ركشملا لؤاثت :ناف

 ةءر[ 1-2 ىلإ اقلزطم :ئرارطخا هلا: الات, نه ءافدا نوك د[ كرنب
 لودعلا ضو 1-35 لوقف ريغ افلم

 . يم جيييسسل ل

 13 لامحلاو قيل الك ذ ف لصف 5
 هر

 ف و تم و

 011 210 ايلا ناعا تلاد ل غالفلا و ار طابناودارشاظلا تاع اهو
 ةماهشلاو ىوقتلاو ةعاجشلاو دوملاو ةعاربلاو علك هتاذل

 قئاغلا ههجو و بيطرلا هءاوق نصغ نم رهظ ام رهاشظلاو

 هاوفالا قطئتسا ام محرمدلا نسألا ليق # بيعم الب ردبلا ىلع

 يح هش قرع الو ةيذك ىرد ال هنا منال مهييستلاب

 نعم راسل مهضعل 10 فرع ال لوه#و قرت ل 1 2

 نم بك م سا لبةو فصولا هب طي الو ةرابعلا هلانث ال

 ىف ةيومدو طيطق و ليكشت نسحو ةحابص و. ةءاضو ءايشأ

 ةروص |رو اهؤاوتساو اهلادتعاو ةقلطلا يسانث ليق و سشبلا

 هللا ىطر باطلا نب رع لاو * كان نسا ىف تبا ةضدم

 ضايبلا ةشاع نع و نسالا ماع اهرعش نس ىف ةأرملا ضايب هئنع

 بيرق ن* نوم ديعب نم "هلي ةيراسملا ىف اوااقو نسألا رطش

 كلذك نكت 0 كتم ثند اذاق:كرصب ةلجج نخأت ىلا ةليجلا )
 ليقو ( انس> كئداز اهيف كرصي تررك الك ىاا ةحضالاو

 ةقرطلا



 هي ا +
 نا هتدارا ىلع مالو دم# ديعلاو ةيوق ةدارا ةيلاو هثركس

 نوبحن نيذلا ىلاعت هللا مذ دق و اشف ارش ناو اريك اريخ

 واو ملا مهباذع نا ريخاو اونمآ نيذلا ىف ةشحاقلا عيشت نا

 تن لخد ال ام ىلع باذعلاب ,هدعوتي ملا كلءال ةبحلا تناك
 نا: لاحم و :ىوهلا نع نسقثلا ىمنو ىلاعت هلوذ هئمو مهتردق

 مجدكلا لولا و * هئردق تنص لد د ال اعيدتنشت ناسا

 وهو كلذ ىف ليصفتلا دص هؤب# نع الو در هيف شالا قلل

 ةفاسطالا نم هيلع ناسنالا ليج ام ىنالت+اب فلت# قشعلا نا

 ريغو عابطلا روقنو بلقلا ةواسق و ديكلا ظلغو ةيشاهلا ةقرو

 درب اه ةدش نم تاه ةئسلا ةروصلا قاوااذ إو مهش كلذ

 ان نه ؛ىتاللا ةوهشلا -ق> ىن مدعت ا شهدلا ند هبلق ىلع

 هتأر اذا ريبزلا نب بعصم ناك دقو :مالسلا هيلع فسو نأر
 هتماَو نم طقس مجبللا فاز اذا نع مهنمو هئسلل تضاح ةأرألا

 ىرارطضا هعشع هلاثماو اذهف هتماع نم هلعن فرعي ىلو

 هقشع لوا نوكي نم مهنمو سوسحلا ىف ةرياكم هيف ةفلاحللاو

 وهو ةدؤملا مث هنم برقا ةدارا هل ثدحن مث صخشلل نادصمالا

 مث ةلخ ريصي مث ةيحمريصيف دولا ىو مث هكلم وا دوب نا

 اذهف اهلو ريصإ مْ يس رعصإ مث امنع ريصي 0 ىوضه ريص

 مسح و كالذ عقد كك ناك هنأل طراتشا 8 هلاثما و

 انركاذ ام ىلا هي>اصب ىهنا اذا اًضنا عونلا اذه نا ىلع هتدام

 رعاشلا لاو اك انرارطمضا راص

 * الغاش الغش راص نكمماذاف * ةئاحم نوكي اه لوا ىدعلا *
 0 ل



>» 1١ «+ 
 مهارتعا ليم ناضخا ريغ ىلع مهاهد اء ”قسعلا 30 لاذضفالاو

 رودألا 0 عيطتسإ أم ىلع مالي اا ءرأاو رارطططاو ريح ىلع

 2“ ةذ هيف كش ال ام اذه رودعملاو هيلع ىضذمملا 3

 هنربكأ هنيأر ال5 ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءاجو بلق ىف هفالخ ملتح
 نيعبرا نك بهو لاَ حذاو رارطضا اذهو نوبشا نعطقو

 ليضفلا لاو * هيلع ادكو فسويبب ادجو عسل نهنم تاغ ةأ ما

 ا ام ىل !)اعن هللا توعدا ةباح هوعد هللا ققزر ول 0

 نانا ىفو * ةيرايتخا ال ةيرارطضا مهتاكر> ن نزال قاشعال ر

 هلها قشعلا عوقو ءابطالا ضءب لات ىميمتلل حاورالا حجب 5

 كلو ديف ,فزكأل ذل الو هيلع مهصر# الو مهرايتخاب سبل

 رو ال“ ةقلتملا ضارالاو ةقندملا للعلا عوقوك م هعودو

 6 لها نم الجر لجر مال ىئئادملا لاقو * كلذ نيدو هدب

 الا ركل و ائو الا نا "راتخال رايتخا ! وه ئذل ناك ل

 فلسأا نم رشكر سف هللا هجر مهلا نبا ظذاملا لاّوو * هلرايتخا

 مل اذهو قشعلاب هب انأ ةقاط الاه الم الو اطر هلاعت هلوق

 هب اودارا اماو صيصخفلا هب اوديرب 06” قدعلا ناو لدتعلا
 0 الا ىرتلا, ال ىرتعلا لرمهأاب ىا" قالو ال اخ ليقع

 هللا ىدر باطلا نب رمل لاَ الجر نا مزح نبا ىكدحو # ىهتتا
 هاكر كلك ل ام تالذ رع لاف اهندشعف هأ ما تنأر هينع

 ىلا رظذ اذا ىا اًمرءرط ناسنالا قاخ ىلاعت هلوو ىف سوواط نبا

 ةلزمع لاخلا هذه ىف ىهلذع نا رهظ اذه نمو ريصي ىل ءاسنلا

 مهريغ و ءايطالا ل ةعاج بهذو * هضار ْق ضنرألا لع

 راح ىف هتركف طيلستب هيف راتآا وه ناسنالا و ىرايتخا هنا ىلا

 هثركس
3 
0 



 م
 هلال ىوه ىوهلا ع اعا ليو داسفلا و رذلاق وه مومذملاو

 * بسلا ناكل ةيواهاا ىلا لاّو وأ تاق راثلا ىلا هءءاصإ ىوم

 2 نويبع ةاهولل ايف لع »< املاح نع نانا
 *نوثلا هئع ليزا ناوهلا الا * ئوهلا ام تااّوو ادعص تستتق *

 اذاف اظح وضع لكل ىوهلا نم ءاضعالا هللا مسق لهس لاق

 ةيضعلا لصاحو باعلا كا هررعحد عجز ىوهلا ىلا أمم وكع لا

 لام دلما 'كييفتا لك لو فيقاولا ”ةيلبا لك لا] ىوقلاو قضت

 هللا هجر ضرافلا نبا

 * لهس ىوهلا ام ادا مساق بلوه #

 * لةع هلو ه ىضم هراتخا 8 !

 نا لبد هر>او - هلواو

>< 

 1 ىرامتخا وا ىرارطضا قشعلا نا 7 لصف 7

 نيورطلا نم م الكح هيف سائلا ىبرغلا "هل ىبا َُك نجا لَآ

 ىرايتخا هنا لْئاَو و ىرارطضا هناي لئاَقَذ نيفصلا نيب رعت و

 معي ام 0 عبجر دقو محام هجو نياوقلا نء لكاو

 كالذ 1 عارذلاو عابلاب هضرعو هلوط ىف ,لكتنو عافتنالا 3

 فارظلا هذ هءناتكح ىف قافوناا دجا نب دمحم ىضاعلا هلاَو ام

 لاوقالا 6 مهل رؤقغم كاع ل ىلع نورودعم قاشعلا



١ 

 هنم عسي الف قارعلا لها 0 0

 لادتعالا يببكحر: ىالخ ىلع ةةلكلا نا وا هيلبلا صوعتم

 “ ءا تلق 5 4

 للا 7 جا اذا اوا- ىوهلا تيأر *

 * لتعلا وهلال نار<عغاأ ىلع ار

 د ا 0 هل 0 1 لو و

 * لبخ هيرقاو لتق هدعباف

 © دازآ لوق ىنعملا اذه ىفو 9«

 * هيي لصولا و هلثش رجهلا م« ةدابقلاو تح يدملا نأش *

 كف 5 نا“ ربك اف هع قاركمو همذ ىف ءاج اه اما و

 هقوشءم ىف فلتا قشاع نم كو اكوام كلاملا و اكولعص ىغلا كر

 لام هكدو هاند ملاصمو هإها عيض و هسفلو هضرعو هأام

 قشمدلا ءاوأولا

 * رم ىوهلاول> و رعو ىوهلا ليبس *
 * رهد ىوهلا موو ر> ىوهلا دربو

 * هريغ لاق و 3“
 ١ ا 0

 دولا كوت قشللا كش

 حورملا ف ليعتسن دقو مل تالا ىف ليعتسا ام رزكا ىوهلاو
 قارا اوه" هيلا اذخلا نا تتاارفا "افك ناو اديعمأ «الامحتسا

 حدم ىاثلاو مذ لوالاو هب ثُدح امل اعبث هاوه نو ,> ثردحلا

 حالصلاو ريللا ىف وه رانا نا ديلا وجاني 100: قمل

7 



*» 1١ 3“ 
 لاف قةحاذق كنا نا العلا" محلا لود نانا نلف

 هتازابشا ثنو“ ياعم مكدظاوا كل ودنا تدل
 تلجو هلئاسر تفاح و ةتارايع" ورح و, ةتاكرعا نقاط

 كالذك مدل ليكاو آ م تثتءا و معبلللا ىلع بااوق إب عش

 لئاَق لات قرو قدو ىفرظو فاطا قدءاذا كللذب سأب ال لاقذ

 5 رخآ لاقو 0

 ءاوس ةايللاو اهو كتوذ #* ةويص رادلا هذه ىف قذت ماا

 د را لاَ و 0

 لل 0 ]ل ا اذا ايندلا ىف ريخ الو 3ع

 0 رخآ لاقو 00

 3 قسعل ل اذا كح | ىدم يف 3 اهيعلو ةشدعم سوا قاذ م 3

 هروكخو :هممع ةهالاا و عنيك نا رم 07
 كن رش لاو هيحاص هيلع رجوي امم حابملا قشعلا و اولاو ىلاعلا

 ةفيطل هرطع قاعلا حاورا و د اردأ مههطظعا ا. ممل

 ازكذ قدعلا هل قبيو هرافشأ يؤوتاو ةزايخا رسل ١

 ند ل م له لدون وا لس و 2 ساملا ص 7 ذالو سار

 مهذ هدنع الو لضف هل سدا ىذلا ىنالا فاملا معن لاقف قشعلا

 فرط و ناجحا لها ةئاقد“ هدم اوا قرط ىذا هعبط ق نك انف

 . ةي# 4



 هيك
 2 ده سلا 9 هع قشعلا ل لغلاو 3 حربلا و كك ىلع ءاكد و

 قيخلا اين ىو كلفلا لع :فكونحلا؛لاوحا زتاوثو  رهدلا

 ليخللاو ع 6 ضرره 5 ةعوأا بصنلاو دآ عاولا و عذللا و

 * تدارملا رخا محدالا ىف اذهو بحلا ةدش نم دلوتما نونملا

 باس ةيالمللا و د“: هل ّْشأ علهلا 9 آخ ةقرقلا ىلءريصلا م عزرا او

 * "نا ى انارغتسا انه نوكيف لذغ وا١ قوح هلبلاو * .لقعلا

 نكئثو اهدترل مارتلا ىلع درب ئداح ءائمالا هده 2 0 و

 بنارملا ىلع ليزتتلاو بيئرتلا لهسا امنه و ىتاعملا سفن انككوا دق

 هاو 0 كهلاطالا ىقو> اهنء تيرا هذه رع ء ئسأ ه] و لمأتف

 دع عاوز ديحلاو نيج قوشلا لية وب اهلك .ءاعمالا هذه ابغا

 متاهلا باقلاب متادلا ليلا ىه ليقف ريثكح مالك هيما دح ىف

 ىلع هتيحاصم ليذو سافنالا خر فراح ىلع 0 را ليقو

 تاكانتلاب بلعلا ماس كتم مح امو لكي هل مايقلا ليقو_ نافدالا

 هلل امد 0 ود نيذلاو ود يقل هيق عاسنا الق بألا نم

 همس و هقاررتو همذو قشعلا حدم ىف لصف

 ىولطملا همذ نم تأف تاه لقاعتم ههذو لقا هحدم يكف

 معا "هلك قشعلا ةمادق أَم 2 بولنذ محيا هجوأل نإ 0

 عيرست هيلا ناثتفالا قئاؤد هب جرطستو ناهذالا هب قتفن با



 د ١١ «*
 * ةجرلا نم ةفأرلا ةلزلع بمحلا نع وهو هقراو هفطااو بحلا

 ىهو هنود هيح دحو ىذلا وه لياكلاف ل دي>وت "هللا و

 ناليلكلا ملاعلا نم اهب صتخا اذهل و ةكراشللا ليقتال ةيئرع

 هللا 1 قاس "11 سو امهيذع هللا ىلص دمخو معهارا

 ا 0 5 ىلص ىنأا ن 0 هليلخ م

 هللا ىلص هزع معك 1 اليلخ ميهاربا ذخعا اك اليلخ ىذا هللا

 اليلخ ركب ابا تذختال اليلخ اذذهم ننك واإسو هلآو هيلع

 ا شا ا ل

 لطاب علا اذهو لولد قع لقا نرإللا' نا 1 عال 5

 نيباوتلا ب هللا نا ىلاعت لاق ةماع "يوما" ديضانلا هللا

 مرهم لحجر لاه. مزاللا بملا مارغلاو 00 بدو

 هلولا و * عواولا ماقلت الا اي ىأل | همز دكو كا

 نيدلا لود نسل «هاف“و "تحولا ةرش" نم ريال و لدقلا 8

 ريعألا مي هاربا 5 فيول

 # هلو هاوهل : ءاوضولفا ع هلطعءافيط نورخلا ا ىنع 4

 * هلو هيلع بحلا ىكَفف # اًعشاع ىدذاف اًوودعم نأك *

 سفؤنلا ىف بوبىلا ةروص خوسرو تايثلاوهو سرلا نم سدسراو

 قشعلا نم صخا بهطاو بملا هءلرو بئارملا لوا هلا اوعزو

 بما دشا ةفأرلا و * حاورالا جاّرما ءاصقا و ةرظأ لوا نع هنال

 ليملا ىلع الا ةقيقح قلطت ال ةويصلاو * ةجرا ىف ةغلايم اهنال

 ؛ ليلا ّىلطم ىلع ازو2 قاطت نكل ايصلا نءز ىف ناتتفالاو
 عجوت وهوا عجم: اك نزلا ةدش هب اكلاو * عوززللاو ملا



 00د
 مْ * نر> وا قشع نم دجولا ةدشو ةةرطا ىوللا ىرهوملا

 27 هللا دمع ا هللا منحت ىعم همر بألا هديءتسا نأ وهو مدتلا

 رظدلا ىلا عامصلا قو يوهلا ممعدت نا وهو لبتا

 ىوهلا نع لقعلا باهذ وه و هلدتلا مث * ىهانفا اذا يو

 ىلع بهذب ناوهو مايهلا مث * ريح ىلا بلا ههلد لاقيو
 قولا هقر ىهو ةبابصاا مث # هيلع 0 1 ههحو

 359 يذلا بألا دجوااو * بلا قءاولاو ةيللأ هَدلاو # ةترار>و

 هب علو ان ءاو بأ ىف ترعلا كل تكل  فتنلا و *“ نا

 *اا
 4م 3 بد وكم و * ضرما ْق نرعلا 1 اأو نووحاتلل

 ىرهوأا لاو ىو لأ يدع ردت ؟قوشا 1و 244 ند كلو مه

 ةئ_سأأ ىف ءاج دق و ”ىئثلا ىلا سفثلا عازن قايتشالاو قولا

 او كئاقل ىلا قوشلا و ميركلا كهجو ىلا رظنلا كلئساو
 ساوسو و مهلا لابلبلاو # ديزي وا 0 لآ ل

 * هسواسو ىهو قوشلا ليال, لاعب "هل 0 ا 0

 قوشااو بحلا هلل خرب لان 0 راو ننال جحيرابلا

 بلعلا رهغلااه ةرمغلاو * ةددشلا وهو حربلا هنم هباصا اذا

 ةحاح و تناك تي ةجاملا نههلأو * هلفغوا ركسوا بح نم

 نضال اذ د رهو ا ملا بصولاو 2 هبوب ا كيا 5-6

 * نوالا ريغت و موتكحااا نزلا دمكلاو © ؟زضرال كككأقلا

 بوزرمملا قوشاا نيناعاو * "نيد مزاوا نء وهو رهسلا قرالاو

 باطاوريسلا هتداه لصا نوئطلاو #* ةثعابلا 2 نكد و فهرب

 وهذ هسذا اه الو ةعفئيام بكىلا لقت الذ لقعلا رتسا طرغملا

 ضصلان دولاو * انوئ> نوكيام 2 نمو نونا نم هيعش

 بحملا



> #04 
 0 نأ حوص نا و لاعاو اًمراَع يلا راك و ركشلا هرييحح

 اوطان

 00 < <22 وي

 *« هتافصو هئامساو قشعلا بارم ىف لصف ف

 اي ا

 نويحلا سفن هب دارب دو و نقثلا ليم وه و ىوهلا ةيئارم لواف

 هدش وهو فلكلا مث * باعلل مزاللا بلا ىه و ةقالعلا مث

 نم ذوخأم وه ليقو ةعشملا ىهو ةفلكلا نم .هلصاو بلآ

 نينا نول ااضيا ىلكلاو مع اك هجولا ىلءذ "شوه ول |

 لضف ال مسا وهو قشعلا مث # ةردك ةرج ىهو ةرجلا و داوسلا
 وهو بملا طرف وه حاعصلا ى لاو :بِلا هعسأ ىذلا رادعلا نع
 اونكو هعسا اوررس مهنأ كحو برعلا هب تّدطن الَقو ءاعمالا هذه رها
 علو اعاو مدعلا مدر هش ىف هدحن داكن ال و ءاعدألا هدوم هنع

 ةئسلا الو َرنعلا باتكلا ىف ظفللا اذه عش ىملو نورخأتملا ه

 ىزيزعلا لاو فغشلا مث“ ىرهاظلا دواد نبا ثيدح ىتالا هرهطملا

 وهو اهنلذ ”اغكا هيج ناضل ابح اهمعَش نارفلا تيرك .

 اهفغشو هميعح ىف ءادوس ةقلع ىهو باقلا ةيح وا ىالغلا

 فاغش نم قتاشم اهيلق ىف عضو ىلءا ىلا هي> عفترا امح

 بهذ ىا ةنالقب ىوغشم نالف مهلوق و اهسوؤر ىا لالا

 بلَقلا تملا قار>ا "هلمهلاب فعشلاو بهاذملا ىصقا بحلا هب

 اذهذ ياللاو ةعوالا قار>الا ىف هلثمو اعيج امه ”ئرَد دقو

 لاَ نطابلا ىوهلاوهو ىوجلا مث * قرا ىوهلا وه

 ا



> 
 هيف نوكح, ىذلا ناكملا و ريشلاب عارسالاو كلس .فيك

 انا لاعشالا حارطاو هم وندلاو هنرق دودعلل دمحتلاو

 لا ا الا اع ج كارا وداهيت قارا وب هنع
 لعن هدو> و هئع حام اعلا لمع ىغنملا َّق ئطابتلاو هقارق قلل عاد

 بوهوألا وه 1 ىد كالذ لءو هن ” عنقي ن ناك م هيلع ردو 5

 كالذ 0 ضرعا نك اذان بحملا ران راعتسا لبق هلك اذهو هأ

 الا ١ ىل ورحل نمدذخأب ا و هدب و هلك
 نودع مهند للاعت هللا ىدر ةراوكلا تناك م هبوبح نود كا

 اوعرمد َّىح مه سون رح ْق 5 هدا و هيلع هللا ىلص ىلا

 عساولا ناكللا ىف قداضتلاو ديالا علا ام

 كو ىلا معلا ةريك و [82 | هذخا ىغثلا ىلع ةيراحلاو

 ىدح آل مع كلذ ريغ كا هويت ل م اذا لمشتا او ىط 2

 د0 دما يدل ديضعم .مااقن دود ولا و انذ نوجبوف بعظأا و5

 مس و ضار ءألا رطش و ضارءأآلا فص قدعلا عملا للك

 دواد اه 0 هيد ردن ةعيس ا م هلو عال اللا لحو ماهسالا|

 هاك و ددحلا قرف «هنسألا اددم اصعد هللا - ول و ىاط اال

 يع نان تادقن و ,نىداعس لغاوتشلا ردن اماردو ديالا عرفتسا

 ىف هلكح كلذ غرفاو ادبنا ضيفلا هلوبقل هلقع ةآرم لّوصت

 هراوداو قشعلا بئارد ْنء ضرافلا نب 2 هعدوا 0 رد

 تدانو هراءم كردي مو نامارلا ىعل هراوطاو هتال_ةئثو

 ا اذه نطع قيص الواو هرار5 فقرعل مو ناوكألا

 ف كعدل ام هلاكك لقا ىف هلاعيؤ كل ضعل نم تأ تدعدوال

 هيرايدح



 ل
 7 هنامللعو قشعلا تايسا ّى لصف 0

 -- - 21و نحس

 قدبلا هس و ركقلاو ناسعشالا قاسفتلا ديس ءابطالا ضعت لاق
 رشي امرتكا كلذل و :نقتح ىم نع عافادلا ىلا قذر راك عافتوا

 ءالخ و ندبلا ةفاح هتمالعو ةعرسسب هليزت عامجلا ةرككو بازرغلا

 اهفافج و نيعلا روؤغو ةرالا ذووص ريك و رهسال نوما

 دئذدل < ش ىلا رظدي هنآك ةكشاتما نول هكرتتو ٠ كيلا ذيع آلا

 ا ريغ ضب و ءادعضلاو دادّرتسالاو عاطقنالا ريثثك سفنو

 سفن: و نوالا رتشت و. ”هفاتكم تافضو ءاعما ركذ دتعا اعتنرإلاو

 دراظَء و لفرز مولا نم :قئعال سلاطاظتعزا لاو *  ءلشقلا

 مهلا و عمطلا و ىنكلأ و ةركحرفلا هب لحرف # اعيج ةرعزلاو

 0 دراطعو نون+لاو .سواسولاو نازءالاو ناد4لا و
 و مالكلا قيعو ةعالخلاو قلملاو لئاسرلا مظنو رعثلا

 1 ةلولا وأ قشعلا ”ىوت ةرهزاور كفاظاتلا و: لاذتلاو .قارأا
 ىلع ةثعابلا هلزاغلاو ثيدااب د اًولاو 0: ظااب ذذلتااو ةقراو

 * هعاشعامو ئاغألا عاشو" ”ىرظلا“ ىلا ليما و اةقعلاو قرقلا

 و2 هفرطي هيمر و هيلا هوب# رظذ دنع يخلا ءاضغا هتامالع نمو

 بارطططاو هردص ىف هتهظعو هم هنايحو هل هداهم نم ضرالا

 ىوسأ عاعم دلع وا هوب هيشل نم ةيور كد ويحلل ودب

 ةريكحص و هداب وك انسو هناريج و هنالغو هتارق و هلها ب>و

 هئيدلل تاصنالاو هاضر غليل توملاو لاقلا ذبحت و هيلع هتريغ

 هقبدصت و لالا نيع هنا ولو هب ىنأي ام لك بارةّتسا و ثدح اذا

 هعايتاو راج ناو هل هداهدلاو ٍط ناو هتءفاومو تدل ناو



 *ي 1 »+
 ملا ّق مكتوم نو ك1 ىرذعل ل 0 دع م قشعلا ّق ةريشك

 لاعف ةئرأا ىيص و هذهدعألا 000 ةيتلا ىوض 0 وهو د دع

 ساريا » .ٌْء 2
 -- نم ميكدلا نورءلاب 0-2 ديلا رجاخملا أ ل هللا و اما

 رذش اهنأك رغلا انانثلا نع مسن رعملا ءافثلاو جبرا بجاوملا

 برضت الو قثعلا راشثاو بحلا دزع نوصتخ ةرذع وبو

 دحاي قثعلا قاع ئ دنهاا ءام 5 سصعل لاو دع مهلا لاثنالا

 قشعلا نا ىناطا٠ ظفاملا ىىحو * هيف هلها اننعو الا اندئع
 غارفلا مم نو كحرب ام دشا مارغلا ناف هباهصأ ىنالتخاب فلتذ

 اذه ىلعذ هيلا لوصولا نع :رقلاو قوشعملا ىلا ددرتلا راركتو

 رسدك مهلاغتشال مهود ا ع ٌكواملا 2 سانلا فخا نوك

 َّق اع ىيو.دحلل نوالدّت 5 نكلو مهدأ ع ىلع مهمتردق و كالملا

 نوكي 6 لاك ةيذنالا *هلءإ عرفا معودو هذللا كب ده 1 كلذ

 مث نمو قئاوعب مهلاغتشا مدعل ةيدابلا لها تاذلاب هل غرفتملا

 هئكل لكلا ضار 0ك ةعفلو تاوملا ضايد> 3 ةعرد قدعلا

 دو+و لئاعتلا ىف ةفاطاو عبطلا ىف ةيحرا نع الا نوكي ال

 هرغ< ىلع دجوو * لذع هيف عفن ال لبعو علم ةعف قفت,ال

 هل تداهناو بواعلا هل تناد مولظ طلسم و مودع كل» قدعلا

 ريدا ل لاا يللا لولاك ليوزشللا» هاك طخاو كابالا
 و هيت .نايسلاا و ١ايام فهلا و اةيطوتسا ا ركفتلا و ةلماع

 رام كتالذتألا قيقد وهو ضُئاف مئاط هرايث 2 و ضءاغ رةفسم

 جرخلا
 لصف
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 نادنالا كلف .ةزتام ا ةءاك-او: ةضعان هيهاذم و ةقيطا هكلاسم

 لوهعلاو ا هرظاوثو نويعلا و ءاهرطاو+و .ىولعلاو اهحاوراو

 اهكلم دايو اهفرمصت ةوقو اهتءاّلط نائع عا لو اهءارآو

 لاو و * هكلسم ٍبولَقلا نع ىعؤ هلخدم راصيالا نع ىراوتو

 هدجو دج هلزه لهجت ال قورءمو ىقردل ال لوه© مهضعإ

 ردايتللا لوك ئسحا اهو, نرش

 * ىوهلا انا تعن ول سانا لودي *

 * تعنا تقيك جاها ىردا اه هللاوو

 1 1 ل ا د كم 0 عسل 0

 نه كر اديب وعل قانلاو
 ءاحنا ىلع حازملا ىالتذاب فلت2 :قدعلا قاوسالا نينزت ىف لاق

 ىآك هكسعو نيبواروصلا ىف' أك لاوزلاو قلعتلا عار ةعلرا

 هسكعو نييومدلا ىف اك لاوزلا ءىطب قلعتلا عيرسسو نييوادوسلا

 تاخ "كف دع قع: لاقاةدقرا بانا لوا نرش نيييعلملا ىف اك

 ةنطا لذد هلوق لدا مث رذظف هنع بيطحلا داز ةنلا لخد

 36 ام+ ان كار ديطابو ارطكو ييرخلا ىو !ذننهش ك1

 عراتلا ىف 'كياطاو ىاجرملاو قهدبلا هلعاو ىقاطاغم هك

 يمخ وبأ 7 امو ىزوملا نبا هاوز و هل هدرفتو ديوس فيض

 اًضنأ' اعوذ رم ةعناطوك :ع. تيط+ا :ه>رخاوااقوقوم نيسألا نب

 : هنا نظطاو هقرط عيم#“ ىدهلا ىف معلا نا ظفاملا هفعضو

 سابع نبا رثئاىفو * ا ىف رياكالا هنع 2 ناو باوضلا

 اهيا :نيقشاع تنأر 1 ىّرْدلا نَعو * دوبع٠ هلا ئوهلا اًضِيا

 ا تدروو ةهولصلا ىلا اما مث ع ةادعاا ىلا ليألا لوا نف امروهذ
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 حابشا و عبطلا ساوسو نم ةداوتم ةيزيرغ ةوق وه نوطالفا هذرإل
 ناحل و اةنحا عامل ندعم نظل قكرهلا:ناصتن مان“ لزتملا

 نحر 4 علج 0 هعاسط 05 كانا 0 وشك ةعاجش

 د ىذلا لاكعلا ءادلا كل هناند وي قوشلا نوب لاو قاشدتلا

 نم قشاعلا ىع قعلا سدالاطاطسرا ا لأقو 3 هأ ءاود

 هريغو 0 نإ ىلع وبا 2 ىنم ئدلاو 32 مد 0 ميما

 ىلا ءرملا هيلح ايلوذلالاب هيش ىساوسو ضيم هلا ءابطالا نم

 دكو لئاعشلاو رودلا ضع ناسسا ىلع هنركف طياسش كيقلا

 مرك اهمجوا قوش ماهلاو ةماجر ةعلا قدعلا هللا هجر دنا

 ردا ذل ولا ىيطعتا ةكللا ديلا لصخما ورب قذر 6 نكيإآلا

 ردهعب سفنالا ىف ةدود+وم ىهو ةفلدلا كلذ لاا * اكيلتو ىلع

 ردق ىلع هب لدتسا ىمال قشاو الا دحا اه اهبايرا دنع اهيا:

 اككدلا ْق تنال و لك ا كلذ لد>الو لذا ند ةئويط

 قرخالا لأ اولامو هش اعم اهنوك ع اهيو اودهز نيذلا بئارو

 تاس 00 لاو 3 ظفالا هروصا 0 مهل اربع اوك عم

 0 قى و ىرب تال 0 2 لح تاادق قدعلا 0 ةيارعا

 هسا 2 نومكك ا 00 اتا 0

 تلأقو د مل 00 هراصع وهذ نوط ه افر َْظ 0 ملْنا

 ( علا ةفاع لاو و" + كلرخلا نيكستو 0 وه ةارعا

 كتايم رهاو المو كالأم بحاصضصو سل فيلاو عمم سدلج

 دل[ نيف



 ماا
 هسا ا# نارا ةهشتو قاولالا نيرو و هياكل د الا

 * ناحرلا جراب ىرْوي امن ءايثاب هيف تيئاو * ناذ الل ةيلح اهم

 هتطارو #3 نالوا 1 ءاءه ص ند ان ناركشلا هوا هايع#و

 ةعاحو لوصقو ا ىلء

 م7 ةكلمدلا قمح

 77 4 همسيو هدح ىنءاجامو همساو قشملا ركذ ىف

 -- ههه هسسم

 5 عمت و ىري مث وعو كرو باعلا ىف داو 0 قسعلا نا معا

 جباجلا و جبايتهالا ىف هبحاص داز ىوق اكو صرالا نم داوم هيلا

 ئى> باطلا ىلع “ضرااو قامالاو ٌرقكلا و. عبطلا قا ىداقلاو

 ةلاحتساب كلذا دنع _مدلا:قاّرحا نوك وأ قلقلا معلا ىلا كالذ هيدؤب

 الولع اس ربو لدعلا# لاوز  نوكتركفلا + داسف مرو : ركقلا !دانقا

 اعر نكي نودلما زار كلذإ تدور نح 0 ىفعو 0

 ءادوسأا 3 0 اهلا امدلعناو ءاروصلا باهللا و ءادوعلا

 تاه هقوشعم ىلا رظذ ارو اع تاه اهرو هسؤن قشاعلا لَتق

 نرشعو امبرا قييذ ه>ور قئت* ةعهش قهش اعرو احرف

 ءادعصلا سفنت اءعرو ى وهو هنو:ةديق تاه هنا نو:ظيذ ةعاس

 جرتتي لو تلعلا انهيلع, مظتيو هيلع روحا واصل نا
 هنوأ لاعسأو هعمد بره هاوهل نم ردو اذا َّى

 دواد نب ناهلس باهصا نع نخا ىذلا مكلا سروغاثيف هركذ
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